
Monsterspecifi eke blanco

Tijdens een fotometrische analyse kunnen, behalve de in de interferentietabel genoemde verbindingen, 

ook vertroebeling en verkleuring tot onjuiste resultaten leiden. Deze fouten worden veroorzaakt door 

het monster zelf, of door reacties met de reagentia. De invloed van de vertroebeling en/of verkleuring 

kan worden bepaald door de monsterspecifieke blanco vast te stellen. 

 Inhoud 

 ¢  Wat is een monsterspecifieke blanco? 

 ¢  Werkprocedure / meting / evaluatie 

 ¢  Overzicht van monsterspecifieke blanco 

 ¢  Speciale evaluatie met blanco kuvetten 

Detecteren van en compenseren voor vertroebeling en verkleuring



 Algemeen 

 Wat is een monsterspecifieke blanco? 

 Bij de analyse van een monsterspecifieke blanco wordt het 

monster gemeten door de component die de verkleuring veroor-

zaakt, bij de kuvettentest weg te laten. De monsterspecifieke 

blanco beschrijft de invloed van het monster onafhankelijk van 

de concentratie van de te bepalen parameter, en wordt daarom 

afgetrokken van het analyseresultaat. Voor kuvettentesten die 

niet in het overzicht staan, is de bepaling van een monsterspeci-

fieke blanco niet nodig, aangezien de vertroebeling en verkleu-

ring van het monster al door de werkprocedure bepaald worden. 

 Werkprocedure 

 Om een monsterspecifieke blanco te bepalen, worden de werk-

zaamheden exact volgens de instructies van de relevante kuvet-

tentest uitgevoerd. De specificaties voor de reactietijd en -tem-

peratuur van de relevante kuvettentest moeten hierbij ook in 

acht worden genomen.  

 Voor de bepaling van de blancowaarde worden echter één of 

meer componenten binnen een processtap vervangen, zoals 

hierna is vermeld voor de afzonderlijke kuvettentesten (zie 

“Overzicht”). 

 Voor testen met een DOSICAP ZIP wordt de afdichtingsfolie niet 

verwijderd. De dop wordt in zijn oorspronkelijke positie weer 

opgeschroefd. 

 Als er bij kuvettentesten een monstervoorbereiding of -ontslui-

ting (LATON, CRACK SET, enz.) moet worden uitgevoerd, moet 

dit eerst gebeuren. Daarna pas kan de monsterspecifieke blanco 

van het voorbehandelde monster worden voorbereid. 

 Meting 

 Het kuvet met de monsterspecifieke blanco wordt gemeten in de 

modus kuvettentest (net als het analysekuvet). Uitzonderingen 

zijn de metingen van blanco kuvetten met barcodelezers en 

LASA 100/50 (raadpleeg “Speciale evaluatie met blanco kuvet-

ten”). Het resultaat weergegeven in mg/L is de monsterspecifie-

ke blanco. 

 Evaluatie 

 Berekening van het resultaat: 

 1. Analyse van het monster volgens de werkprocedure = A 

 2. Analyse van de monsterspecifieke blanco = B 

 Concentratie van het monster = A – B  

 Als het resultaat van de monsterspecifieke blanco beneden het 

meetbereik ligt, kan het worden genegeerd. In principe moeten 

de meetresultaten gecontroleerd worden aan de hand van een 

plausibiliteitscontrole (bijv. verdunning). 

 Voorbeeld: 

 Bepalen van nitraat in een gekleurd monster: 

 1. Analyse van het monster = 10 mg/L 

 2. Analyse van de blancowaarde van het monster = 0,5 mg/L 

 (Het resultaat van de blancowaarde van het monster ligt binnen 

het meetbereik voor nitraat: 0,23–13,5 mg/L).  

 Nitraatgehalte in het monster = 9,5 mg/L 

 Accessoires 

 Blanco kuvetten: LCW 919 

 Deze kunnen bij HACH LANGE worden besteld. 



 Overzicht van monsterspecifieke blanco 

 Test  Kuvet  Monster  Gedistilleerd 

water 

 Dop  Reagens A  Reagens B 

 LCK 049 Fosfaat  Leeg kuvet*  5,0 mL   1,0 mL   Rode dop — —

 LCW 053 Sulfide  Leeg kuvet*  5,0 mL  —  Rode dop  1,0 mL —

 LCK 138 LATON  Analysekuvet  0,5 mL  0,2 mL  Originele dop — —

 LCK 153 Sulfaat  Analysekuvet  5,0 mL —  Originele dop — —

 LCK 238 LATON  Analysekuvet  0,5 mL  0,2 mL  Originele dop — —

 LCK 300 Alcohol  Analysekuvet  0,2 mL —  Originele dop — —

 LCK 301 Aluminium  Leeg kuvet*  3,0 mL —  Rode dop  2,0 mL  1 lepel 

 LCK 302 Ammonium  Analysekuvet  0,2 mL —  Originele dop — —

 LCK 303 Ammonium  Analysekuvet  0,2 mL —  Originele dop — —

 LCK 304 Ammonium  Analysekuvet  5,0 mL —  Originele dop — —

 LCK 305 Ammonium  Analysekuvet  0,5 mL —  Originele dop — —

 LCK 307 Boor  Leeg kuvet*  2,5 mL —  Rode dop  1,0 mL —

 LCK 310 Chloor  Leeg kuvet*  2,0 mL —  Rode dop — —

 LCK 311 Chloride  Leeg kuvet*  1,0 mL  5,1 mL  Rode dop — —

 LCK 313 Chroom  Analysekuvet  2,0 mL —  Originele dop — —

 LCK 315 Cyanide  Analysekuvet  1,0 mL  1,0 mL  Originele dop — —

 LCK 321 IJzer  Leeg kuvet*  2,0 mL —  Rode dop — —

 LCK 325 Formaldehyde  Analysekuvet  2,0 mL  1,0 mL  Originele dop —  —

 LCK 328 Kalium  Leeg kuvet*  1,0 mL  5,0 mL  Rode dop — —

 LCK 329 Koper  Leeg kuvet*  2,0 mL —  Rode dop — —

 LCK 337 Nikkel  Analysekuvet  2,0 mL  0,2 mL  Rode dop — —

 LCK 338 LATON  Analysekuvet  0,5 mL  0,2 mL  Originele dop — —

 LCK 339 Nitraat  Analysekuvet  1,0 mL  0,2 mL  Originele dop — —

 LCK 340 Nitraat  Analysekuvet  0,2 mL  1,0 mL  Originele dop — —

 LCK 341 Nitriet  Analysekuvet  2,0 mL —  Originele dop — —

 LCK 342 Nitriet  Analysekuvet  0,2 mL —  Originele dop — —

 LCK 345 Fenol  Leegkuvet*  2,0 mL  0,2 mL  Rode dop  0,2 mL  0,2 mL 

 LCK 346 Fenol 

 Meetbereik I 

 Analysekuvet  2,0 mL  0,4 mL  Originele dop — —

 LCK 346 Fenol 

 Meetbereik II 

 Analysekuvet  0,4 mL  0,4 mL  Originele dop — —

 LCK 348 Fosfaat  Analysekuvet  0,5 mL —  Originele dop —  0,2 mL 

 LCK 349 Fosfaat  Analysekuvet  2,0 mL —  Originele dop —  0,2 mL 

 LCK 350 Fosfaat  Analysekuvet  0,4 mL —  Originele dop —  0,5 mL 

 LCK 353 Sulfaat  Leeg kuvet*  2,0 mL —  Rode dop — —

 LCK 354 Zilver, opgelost  Analysekuvet  5,0 mL  0,2 mL  Originele dop  0,4 mL buffer —

 LCK 359 Tin  Analysekuvet  1,0 mL  0,2 mL  Originele dop  1,0 mL zuur —

 LCK 360 Zink  Let op! Afzonderlijk werkvoorschrift. Vraag toepassing A122 aan.  

 LCK 390 AOX  Let op! Afzonderlijk werkvoorschrift. Vraag toepassing A61 aan.  

 LCK 653 Sulfide  Analysekuvet  4,0 mL  0,2 mL  Originele dop — —

 LCK 654 Sulfiet  Analysekuvet  5,0 mL  0,2 mL  Originele dop — —

*  Leeg kuvet = blanco kuvet LCW 919 



Speciale evaluatie met blanco kuvetten

 Meting met DRXXXX, CADAS, ISiS en XION 

 Kuvettentesten: 

 LCK 049, 301, 307, 310, 311, 321, 328, 329, 345, 353 

 Bij de huidige fotometers van HACH LANGE (DR 6000 / 5000 / 

3900 / 3800 / 2800) of oudere fotometers van Dr. LANGE van 

het type CADAS (behalve CADAS 100), ISiS en XION, wordt de 

meting van de monsterspecifieke blanco direct in het meetproces 

geïntegreerd. De meting van de blancowaarde moet direct na de 

meting van het monster worden uitgevoerd. De fotometer berekent 

de blancowaarde automatisch en geeft het gecorrigeerde eindre-

sultaat weer.  
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 Meting met LASA 100/50 

 Voor de meting van de monsterspecifieke blanco met een blanco 

kuvet (LCW 919) moet de overeenkomstige test in het testmenu 

worden gekopieerd. Een geïntegreerde meting is hier niet mogelĳ k .


