
 Foutenbronnen tijdens de analyse 
 Directe invloed op het analyseresultaat 

Een belangrĳ ke basisvoorwaarde voor een hoge betrouwbaarheid van de resultaten is de regelmatige 

controle van het gehele analysesysteem: pipetten, fotometer, reagentia en algemene hantering. Deze 

controle wordt aanzienlĳ k vereenvoudigd door het AQA-systeem ADDISTA.

Technische Support: 

0344 63 62 86

support@hach-lange.nl

www.hach-lange.nl
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 Uitermate belangrĳ k 

 Filtratie:    Kan alleen worden toegepast voor parameters die normaal gesproken volledig zĳ n 

opgelost: bĳ v. NO
2
-N, NO

3
-N, NH

4
-N enz. Advies: membraanfi ltratieset LCW 904

(1,2 μm) of LCW 916 (0,45 μm). 

 Ontsluiting:    Uitvoeren voor alle metaalanalyses met de CRACK SET LCW 902. 

 MSB:    De monsterspecifi eke blanco moet worden uitgevoerd voor monsters met sterke 

intrinsieke verkleuring (zie document „Monsterspecifi eke blanco“, DOC042.56.00280). 

Pipetteerfout

(onjuist volume)

Controleer het 

pipetvolume (wegen 

of met de pipet 

controleset LCA 722)

Is de MSB lager 

dan de onderste 

limiet van het meet-

bereik: de intrinsieke 

monsterkleur heeft 

geen invloed op het 

resultaat.

Meet de monster-

specifi eke blanco 

(MSB)

Als de MSB binnen 

het meetbereik ligt: 

trek de MSB van het 

analyseresultaat af

Herhaal de ontsluiting 

en de meting

Filtreer met behulp 

van de membraan-

fi ltratieset (LCW 904 

of LCW 916) en 

herhaal de meting

Monster duidelijk 

verkleurd

Troebele oplossing

in het kuvet 

Opnieuw het werk-

voorschrift lezen en 

let hierbĳ  goed op de 

condities. Herhaal de 

analyse indien nodig

Pas een verdunning of 

additie (met ADDISTA) 

toe voor de plausibili-

teitscontrole en ver-

gelĳ k het resultaat 

met het originele re-

sultaat

Pas verdunningen 

toe voor de plausibi-

liteitscontrole of voer 

zo nodig de test uit 

met een hoger of 

 lager meetbereik

Reinig het kuvet

Meet de invloed van 

 storende ionen, 

 verkeerde reactietijd, 

 verkeerde temperatuur 

Concentratie buiten het 

meetbereik

Verontreinigd kuvet


