Fosfat Test Kiti TR®-PO4 - Kat.No: 1.145.02077
(0.5-25 mg/L PO4-3 –P ) - (1.5 - 77 mg/L PO4-3)
B) Toplam Fosfor tayini için çözünürleştirme safhası

 Genel Bilgiler
Fosfor organik ve inorganik formda bulunabilir.
Ortofosfatların (PO4-3) miktarları çözünmüş inorganik fosforun
oksitlenmiş formunun bir ölçüsüdür. Fotosentezde en elverişli
fosfor formudur. Yüksek ortofosfat konsantrasyonları genelde
yosun kaynaklıdır. Endüstriyel atıksu, tarımsal aktiviteler ve evsel
atıklarda deterjan içerikleri temel fosfor bulaşma kaynakları
arasında yer alır.

 Numunenin Alınması ve Hazırlanması








Numuneyi bekletmeden analiz ediniz.
Analizde kullanılan malzemelerin temizliğinde fosfatsız
deterjan kullanılmalıdır. Alternatif olarak, % 10 luk HCl
içerisinde kullanılacak malzeme birkaç saat bekletilmelidir.
Numunenin başlangıç pH değeri 0 ila 10 arasında olmalıdır.
Gerekirse 1M NaOH veya Sülfürik asit ile ayarlama yapınız.
Bulanık numuneleri süzünüz.
Numune sıcaklığı: 10-40 0C aralığında olmalıdır.
Okuma ortamının renk stabilitesi 60 dakikadır.

 Uygulamalar
İçme ve Yüzey suları; deniz suyu, evsel ve endüstriyel atık sular.

 Prosedür

A) Analiz
1 ml . n um un e yi pi pet l e r ea ksi yo n t üpün e al ın ı z
ve ka r ı şt ırın ı z.
(Topl a m f osf or tayi ni i ç i n ç öz ün ür l e şti r me
safhası nı uyg ul ayı nı z (B öl üm B ). O r tamda
b ul unan or t of osfat i yonl ar ı nı n tayi ni i ç i n
ç öz ün ür l e şti r me uyg ul an maz . )
R-2P r ea kt i fi n den 5 daml a i l ave edi ni z.
T est t üp ka pa ğın ı sı kı ca ka pat ı p kar ı şt ır ın ız .
R-3P r ea kt i fi n den 1 doz i l ave edi ni z .
T est t üp ka pa ğın ı sı kı ca ka pat ı p t a ma m en
ç öz ün ün ce ye ka da r kar ı şt ır ın ız .
Rea ksi yon z a man ı ol ar a k 5 dk be kl e yi niz .
Uygul a m a seç en ekl er i böl üm ün de göst er i l en
yön t em l er den bi r i t er ci h edi l er ek okum a ya pı l ı r.
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R-1P r ea kt i fi n den 1 doz * i la ve edi n i z . T est t üp
ka pa ğın ı sı kı ca ka pa t ı p kar ı şt ır ını z .

120 0 C ye a ya r l ı t er m or ea kt ör de 30 dk ı sı t ını z .
Sür e son un da t est t üpl er in i bir t üpl üğe a l ara k
oda sı ca kl ı ğı n a soğum a ya bı r a kın ı z.
Suy l a soğut ma y apmay ı nı z.

[*]

Numunenin KOİ değeri 750 mg/L den büyük ise iki doz
kullanınız.

 Metot
Sülfürik asitli çözelti ortamında ortofosfat iyonları ile
fotometrik olarak tayin edilebilen molibdo-fosforik asit bileşiği
oluşturmak üzere reaksiyona girer. Bu bileşik, Askorbik asit ile
Fosfomolibdenmavisi (PMB) bileşiğine indirgenir ve fotometrik
olarak tayin edilir. Analiz ile ortofosfatlar tayin edilir.
Çözünürleştirme safhası uygulandıktan sonra toplam fosfor tayin
edilebilir.
Kullanılan Metod; EPA 365.2 ve 3 SM 4500-P E ve ISO
6978/1 e eşdeğerdir.
ISO 17381 Su kalitesi-kullanıma hazır test kit metotlarının su
analizlerinde seçimi ve uygulanması standardına göre kantitatif
fotometrik küvet/tüp test metodu kategorisindedir.
Metot ISO 17381 standardına uygun olarak, Analitik kalite
güvencesi bölümünde tanımlı analitik performans ile içme suları
ve atıksulardaki Fosfat seviyelerinin yasal limite uygunluğunun
kontrol analizlerinde kullanılır.
Ölçüm kısmı için, test kiti yanında ihtiyaç duyulan temel
Laboratuvar cihaz ve aparatları: fotometre/spektrofotometre
cihazı ve 1 mL hacim transferine uygun, tercihan tek kullanımlık
veya iyi temizlenmiş cam pipet.

 Analitik Kalite Güvencesi
Fotometrik ölçüm sistemini ve çalışma yöntemini kontrol
etmek için (test reaktifleri, ölçüm cihazı, metodun uygulanması),
standart Fosfat çözeltisi kullanılabilir.
(40 mg/L PO4-3) Standard değeri kullanılarak set edilmesi
tavsiye edilen Kalite kontrol kartı, alt ve üst kontrol limit
değerleri (36-44 mg/L PO4-3) dir.
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Fosfat Test Kiti TR®-PO4 - Kat.No: 1.145.02077
(0.5-25 mg/L PO4-3 –P ) - (1.5 - 77 mg/L PO4-3)

 Uygulama Seçenekleri
Bu kit her marka fotometrede üç farklı şekilde kullanılabilir.
1)
Kalibrasyon grafiğine dayalı kullanım
2)
Program uyumlu cihazlarla
3)
Laboratuvar şartlarında Metot validasyonu ile
Seçeneklere ait açıklamalar:

1)
Doğrudan Abs okuyarak
Numunenin değerini mg/L PO4-3 cinsinden hesaplamak için;
710 nm dalga boyunda, 16 mm yuvarlak test kit tüpü için
referans bir spektroda elde edilen k katsayı değerleri
kullanılabilir.
710 nm dalga boyunda, cihaz saf su ile sıfırladıktan sonra,
Absorbans değerini okunarak ve C = k x Abs. Formülü
kullanılarak, numunenin değeri mg/L PO4-3 cinsinden
hesaplanabilir. Formül terimleri:
C: mg/L PO4-3
k:
Kalibrasyon faktörü; Abs: İlgili dalga boyunda saf suya karşı
sıfırlandığında cihazdan okunan Absorbans değeri. Örneğin:
kite ait test tüpü ile okuma yapıldığında, cihazın 710 nm. de
şahide karşı absorbansı 0,530 olsun; kite ait varsayılan k
değeri, 16 mm tüp test için 24,7 olduğundan, mg/L PO4-3
değeriniz C = 24,7 x 0,530 = 13,1 mg/L PO4-3 olur. (En doğru
değerler için, kutu etiketinde verilen CF faktörü ile tabloda
belli bir küvet tipi için verilen k değerini ile çarparak lot
spesifik k faktörünü bulabilirsiniz).
2)

Program Uyumlu Cihazlarla

Matriks Kit programı taşıyan cihazlarda bu kite ait katalog
numaralı program seçilir. Merck kitlerine programlı
cihazların (86) nolu metodu veya 14729 katalog nolu kitine
ait programı seçilerek kullanıldığında, mg/L PO4-3 değeri
doğrudan cihazdan okunur.

3)



Test kiti lotları ile program uyumu arasındaki fark + % 3
toleransa sahiptir. Temel olarak Analitik kalite güvencesi
bölümünde anlatılan tedbirlerle bu kit tek ölçümde
maksimum + %10 hata şartlarında kullanılabilir.



En iyi ölçüm performansı için; tercihan 3 paralel sonuçla,
ortanca alınan, ölçüm aralığı boyunca eşit dağıtılmış, en az 6
noktalı standart değere karşı kalibrasyonla kullanılması
önerilir.

 Notlar:
İfade biçimleri için çevrim faktörleri
PO4-3 den PO4-3-P ye çevrim faktörü: 0,326
PO4-3-P den PO4-3 ye çevrim faktörü: 3,07

 Kalite Güvence Planı
Kontrol
Limitleri

Uygulama
Periyodu

Kalibrasyon

Referans değerden
maksimum sapma

Çalışma seansı
başına 1 adet

Kontrolü

+ % 10 sapma.

Paraleller arası

% 95 güven aralığında
rastgele hata limiti

Kalite Güvence
Elemanı
Metot

Sapma
Kontrolü

İki paralel analiz
sonucunun ortalamadan
farkı % 4 den daha büyük  Yasal Limit
aşan tüm
olmamalıdır.
numunelere

Raporlama

Ölçülebilen en küçük
değer limiti

Metot Validasyonu ile

Matriks kitlerini kendi laboratuvar şartlarınıza özel
kalibrasyonu ve ISO 8466-1 e göre hesaplayacağınız metot
performans verileriyle kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için
uygulama dokümanı talep edebilirsiniz.

Limit
Kontrolü

 Küvet tiplerine göre kalibrasyon faktörleri
Küvet tipi
B ir im
k f ak tör ü
16 mm Kit
Test tüpü

mg/L PO4-3-P
mg/L PO4

-3

8.1
24.7

 Notlar:
 Tüm test kitlerinin Lot spesifik kalibrasyon değerlerinin
farklı olabileceğine dikkat ediniz.

2

 Çalışma
seansı başına 1
numuneye
uygulanır.

Metot Tespit Limiti
(MTL) = + 3.14 Sr
Metot Raporlama
Limiti = + 3 MTL

6 ayda 1
uygulanması
önerilir.

Sr= Tekrarlanabilirlik standart sapması
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