
Източници на грешки при анализа
➔ Директно влияние върху резултата
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Много важно
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916 (0.45 µm).

Разлагане

LCW 902.

Специфична празна 

приложение 

Периодични проверки на цялата процедура на измерване 

трябва да се правят за да се осигури надежността на 

резултатите: пипети, фотометър, реагенти и др.

Подобни проверки са доста по-лесни с ADDISTA.
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Влияние на пречещи

йони, недостатъчно

време за реакция,
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Разреждане или

обогатяване на

пробата

(ADDISTA),

след което се

прави проверка

за приемане на
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инструкциите 

за анализа и
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Много важно
Филтруване: Само за параметри, които обикновено се определят изцяло в разтвор, напр. NO2-N,

NH4-N и др. Препоръка: Комплект за мембранно филтруване LCW 904 (1.2 µm) или LCW

µm).
4

µm).

: Да се прави при определяне на всички метали и мътност с комплект за разлагане 

Специфична празна проба: Да се определя при оцветени проби. За повече информация виж 

приложение А130 “Специфична празна проба” и А122 “Специфична празна проба за Цинк”
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