wiczenie 6a.

Badanie wody i gleby metod  szybkich testów stosowanych w laboratoriach ochrony rodowiska i Sanepidu:
• azot nieorganiczny – azotany i azotyny,

• zawarto chloru w wodzie.
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Cel wiczenia
- zapoznanie si z metodami oznaczania zawarto ci azotu nieorganicznego w wodzie
- zapoznanie si z metodami oznaczania zawarto ci chloru pozostałego w wodzie
- zapoznanie si z zasad wykonywania pomiarów fotometrem PF – 11.
Przyrz dy i pomoce
fotometr PF – 11, szklane zlewki, woda destylowana, zestawy do badania zawarto ci azotanów i
azotynów, badane ciecze: woda ze stawu, rzeki, akwarium.
Zagadnienia kolokwialne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Azot ogólny. Azot organiczny, amonowy, azotanowy, azotynowy.
Cykl przemian azotowych w wodzie i glebie i ich wpływ na rodowisko.
Chlor pozostały. Chlor wolny i zwizany. Metody oznaczania.
Znajomo  posługiwania si gotowymi zestawami do oznaczania zawarto ci azotu w badanych
próbkach wody.
Zasada działania fotometru.
Znajomo  posługiwania si fotometrem PF – 11.

Wykonanie wiczenia
1.

Dla kadej z badanych próbek (azotyny, azotany, chlor) wykona pomiary zgodnie z zamieszczon
w zestawie instrukcj.

2.

Porówna otrzymane wyniki ze wskazaniami fotometru PF – 11.

UWAGA. Oznaczenia badanych próbek opisane poniej mona wykonywa jedynie po
szczegółowym zapoznaniem si z instrukcj obsługi fotometru PF – 11.
A. Azotany
- probówk okrgł przepłuka kilkukrotnie badan prób, a nast pnie napełni j 5 ml próby,
- doda 5 kropli odczynnika NO3-1, kuwet  zamkn , wymiesza ,
- doda 1 płask miark  odczynnika NO3-2, kuwet zamkn , energicznie wstrzsa przez minut ,
- wytrze zewntrzn powierzchni probówki; po 5 minutach wykona pomiar ustawiaj c filtr
fotometru w pozycji 3.
B. Azotyny
- probówk okrgł przepłuka kilkukrotnie badan prób, a nast pnie napełni j 5 ml próby,
- doda 4 krople odczynnika NO2-1, kuwet  zamkn , wymiesza ,
- doda 1 płask miark  odczynnika NO2-2, kuwet zamkn , wymiesza ,
- wytrze zewntrzn powierzchni probówki; po 10 minutach wykona pomiar ustawiaj c filtr
fotometru w pozycji 4.
C. Chlor
• Chlor wolny
- probówk okrgł przepłuka bardzo dokładnie (resztki odczynnika Cl2-3 powoduj zawyanie
wyników oznaczania chloru wolnego),
- do pustej probówki okr głej doda 3 krople odczynnika Cl2-1,
- doda trzy krople odczynnika Cl2-2,
- doda 5 ml próby badanej, zakrci probówk, wymiesza
- natychmiast wykona pomiar ustawiaj c filtr fotometru w pozycji 4.
• Chlor ogólny
- po pomiarze chloru wolnego otworzy probówk, doda 3 krople odczynnika Cl2-3, zakr ci probówk,
wymiesza ,
- wytrze zewntrzn powierzchni probówki; po 2 minutach wykona pomiar ustawiaj c filtr
fotometru w pozycji 4.
Opracowanie wyników. Dyskusja bł dów.
Wyznaczy zawarto  azotanów i azotynów badanych próbek wody zgodnie z załczonymi instrukcjami
w kadym zestawie Przeprowadzi dyskusj dotyczc prawdziwo ci otrzymanych wyników porównujc
je z wynikami otrzymanymi za pomoc fotometru PF – 11. Wskaza na potencjalne przyczyny
powstałych błdów.

