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CZYSZCZENIE  
PUSTEJ KUWETY

NIE DOTYKAJ

1

1

FILTRACJA
WIROWANIE

(cylinder otwarty)

  1  Pipetowanie

A Należy sprawdzić dokładność 
pipet, aby zapewnić dozowanie 
oczekiwanych objętości.

B Prawidłowa technika trzymania 
pipety to pionowo w górę i w dół 
podczas pobierania i dozowania 
cieczy.

ODWRACANIE
(kuweta zamknięta)

ODCZYTAJ 
MENISK

20 - 25 °C

pl.hach.com

OBRACANIE
(kuweta prostokątna)

PIPETA TŁOKOWA O 

ZMIENNEJ OBJĘTOŚCI

1: Przycisk dozowania
2: Przycisk zwalniania
3: Wyrzutnik końcówek
4: Stożek pipety
5: Skala objętości

PRZYCISK 
DOZOWANIA
a: Położenie spoczynkowe
b: Pierwszy punkt nacisku
c: Drugi punkt nacisku

Więcej szczegółów dotyczących technik pipetowania zawiera instrukcja  
dołączona do pipety.
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803  Kuweta z próbką

Przed pomiarem należy wyczyścić 
ścianki kuwety, aby usunąć odciski 
palców i inne zanieczyszczenia.

Podczas wykonywania pomiaru 
z użyciem kuwety na próbki (lub 
kuwet TNT+/LCK) nie należy 
dotykać dna ani ścianek kuwety.

DESTYLACJA
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Najlepsze praktyki laboratoryjne
Maksymalna wiarygodność i dokładność wyników dzięki  
przestrzeganiu rzetelnej metodyki podczas każdej analizy

Ważnym i podstawowym warunkiem uzyskania 
wiarygodnych wyników jest regularne sprawdzanie 
całego systemu analitycznego: pipet, fotometru, 
odczynników i ogólnych procedur postępowania.

  4  Przygotowanie próbek

Niektóre metody wymagają dodatkowego  
przygotowania próbek w celu wykonania  
analizy. Należy sprawdzić w opisie metody,  
czy wymagana jest jedna z trzech  
dodatkowych procedur 
wymienionych poniżej.

Destylacja: stosowana w celu 
odseparowania związków 
chemicznych do analizy.

Mineralizacja: zastosowanie 
odczynników chemicznych 
i ciepła w celu rozkładu 
substancji na składniki, które 
można poddać analizie.

Filtracja: odseparowanie  
cząstek stałych od roztworu  
wodnego.

  2  Mieszanie

Podczas dodawania odczynnika do cylindra miarowego lub kolby do  
miareczkowania należy delikatnie wymieszać próbkę, aby uniknąć  
przedostania się do niej powietrza (CO2).

Postępować zgodnie z zalecaną metodą/procedurą właściwego mieszania.

  8  Kontrola dokładności

W przypadku korzystania z metody po raz pierwszy lub gdy nastąpi zmiana personelu, 
wyposażenia lub odczynników chemicznych należy użyć w metodzie znanego roztworu 
wzorcowego.

  7  Odczynniki

Stabilność: przechowywać odczynniki w chłodnym, zaciemnionym miejscu. W pierwszej 
kolejności należy zużyć starsze partie. Na okres przydatności odczynników mają wpływ 
wilgotność, wysoka temperatura, działanie mikroorganizmów i światło.

Ślepa próba odczynnika: służy do korekty niewielkich błędów w wynikach analiz 
spowodowanych przez odczynniki. Ślepą próbę wystarczy wykonać raz dla każdego 
numeru partii odczynników. Instrukcje wykorzystania wyników odczytu ślepej próby 
znajdują się w opisie metody.

  6  Odczyt

W przypadku mniejszych ilości próbek dokładność 
pomiaru ma większe znaczenie.

W celu uzyskania dokładnego wyniku należy pamiętać  
o odczycie menisku.

  5  Temperatura

Większość metod pozwala na uzyskanie dokładnych 
wyników, gdy temperatura próbki wynosi 20 - 25 °C, chyba 
że wskazano inaczej. Jeśli próbka była przechowywana w 
lodówce, przed rozpoczęciem analizy należy ogrzać ją do 
temperatury pokojowej.


