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: ىدف.1

اّذاصٓ گیشی یُ٘ عیيیظ 

 

: دامنو کاربرد.2

آتٖای عطحی ٗآتٖای صیشصٍیْی ٗپغاتٖا 

 

: تعاریف.3

ص٘ست  تٔ عتیدس طة طیهیط. اعت ُیٍ٘ج٘د دس پ٘عتٔ صً یدیاکظ بیتشک ُیتش فشاٗاُ SiO2 ییایًیتا فشٍ٘ه ػ ًیطیهیط دیاکظ ای طیهیط

اتٖای طثیعی تص٘ست آّیُ٘ عیيیغیک ٗعیيیکاتٖای فيضات قيیایی ٍاّْذ عیيیکات دس .اسدٗج٘د د دٕایاکظ سیتا عا بیص٘ست تشک تٔ ایآصاد ٗ 

ٗ است٘ عیيیکات عذیٌ کٔ تخ٘تی دس آب ٍحي٘ىْذ ٗ یا عیيیکاتٖای فيضات قيیایی خاکی کٔ دس آب ّاٍحي٘ه ت٘دٓ ٗتص٘ست   Na2SiO3عذیٌ 

. کي٘ئیذی دس آب پشاکْذٓ ٍی ؽّ٘ذ ٗج٘د داسد

  

: مراجع ًضمائم.4

اعتاّذاسد ٍتذ 

 

: اصٌل اندازه گیری سیلیس

تا عیيیکاتٖا ت٘ىیذ اعیذٍ٘ىیثذٗعیيیغیک ٗتا فغفاتٖا ت٘ىیذ اعیذفغفٍ٘٘ىیثذیک ٍی َّایذ کٔ 2/1ّضدیک تٔ  PHدس ؽشایط ٍ٘ىیثذات آٍّ٘یً٘ 

ّتیجٔ سّگ ٍحي٘ه ٍْغ٘ب افضٗدُ اعیذ اگضاىیک دس ٍحیط عثة تجضیٔ اعیذ فغفٍ٘٘ىیثذیک ؽذٓ ٗدس.ٕش دٗ تشکیة تٔ سّگ صسد اعت

. ؽذت سّگ ٍتْاعة تا ٍقذاس عیيیظ ٍ٘ج٘د دس ٍحیط اعت ٗصیادتی ٍعشف دس ؽذت سّگ تاثیش ّذاسد.تاعیذٍ٘ىیثذٗعیيیغیک ٍی گشدد

. افضٗدُ اعیذاگضاىیک حتی دس ٍ٘اسدی کٔ اطَیْاُ حاصو ؽ٘د کٔ فغفاتٖا دسٍحیط ٗج٘د ّذاسد تط٘س قشاسدادی ت٘صیٔ ؽذٓ اعت

 

 

: داری ً نگو داری نمٌنونمٌنو بر

ت٘صیٔ ؽذٓ اعت ٗدس ظشفٖای ( پ٘ىی اتیيِ)اخز َّّ٘ٔ ّٗقو ٗاّتقاه َّّ٘ٔ ٕای آب جٖت اّذاصٓ گیشی عیيیظ دس ظشف ٕای پالعتیکی 

. ؽیؾٔ ای پیشکظ فقط دس ٍ٘اسدی ٍْاعة تؾخیص دادٓ ؽذٓ  کٔ فاصئ تیِ َّّ٘ٔ داسی ٗاجشای آصٍایؼ تغیاس ک٘تآ تاؽذ

 

يٌن سیلیس  اندازه گیري

T S2=1mg/l S1=0.5mg/l B  

حجٌ اٗىیٔ ٍیيي ىیتش 25 ٍیيي ىیتش25 ٍیيي ىیتش25 ٍیيي ىیتش25

( 1+1)اعیذميشيذسيلٍیيي ىیتش  0.5 ٍیيي ىیتش 0.5 ٍیيي ىیتش 0.5 ٍیيي ىیتش 0.5

ٍعشف عیيیظ  ٍیيي ىیتش 1 ٍیيي ىیتش 1 ٍیيي ىیتش 1 ٍیيي ىیتش 1

اعیذاگضاىیل ٍیيي ىیتش 75/0 ٍیيي ىیتش75/0 يتشٍیيي ه75/0 ٍیيي ىیتش75/0
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CT=(AS/AT)*CS                                           CS1=0.5mg/l      ,     CS2=1mg/l 

 CT=ٗ      غيظت َّّ٘ٔ     AS=ٗ    جزب اعتاّذاسد     AT=ٗ  جزب َّّ٘ٔ      CS=غيظت اعتاّذاسد

 

 

 :نیازجيت اندازه گیري يٌن سیلیس مٌادمٌرد

 

(: 1+1)اسیدكلريدريك -1

 .ٌٕ ٍخي٘ط ٍي مْیٌ تا سا (اعیذٗآب)حجٌ  تٔ ّغثت ٍغاٗي اص

 

: معرف سیلیس -2

 تا صاف مشدٓ ٗ الصً ت٘د ٍي سعاّیٌ اگش ٍیيي ىیتش100آب ٍقطش تٔ حجٌ  تا مَي آب گشً حو مشدٓ ٗ دس ساNH4Mo7O24,4H2O) )گش10ً

تْظیٌ  PHاگش.تَاّذ ٍعشف پايذاس دسيل تطشي پيي اتیيِ ّگٖذاسي ٍي مْیٌ تا .تْظیٌ ٍي مْیٌ PH=7-8 دسٕیذسٗمغیذآٍّ٘یً٘  آٍّ٘یاك يا

تالّل  ت٘ىیذ ٗ عیيظ ٍَنِ اعت تص٘ست ٍايع دستیايذ ظشف ؽیؾٔ اي رخیشٓ ؽ٘د ٍعشف دس اگش ٗ يل سع٘ب تؾنیو خ٘إذؽذ ٍعَ٘ال

 .ّاٍّ٘تش تٔ سّگ صسد ٍي خ٘اّیٌ 430ط٘ه ٍ٘ج  دس. فشاٗاُ َّايذ

 

: الیكاگس اسید -3

 .ٍي سعاّیٌ ٍیيي ىیتش100تٔ حجٌ  آب ٍقطش تا سا H2C2O4,2H2O)) گشً اگضاىیل اعیذ 5/7

 

 :mg/l 1000سیلیس استاندارد -4

سادسآب تاصٓ ج٘ؽیذٓ عشدؽذٓ حو ٍي مْیٌ ٗدسظشف پالعتیني دسب تغتٔ ّگٖذاسي ٍي Na2SiO3,9H2O)) گشً عیيینات عذيٌ 73/4

 .مْیٌ

 

 :mg/l 10سیلیس استاندارد -5

 .ٍي سعاّیٌ ٍیيي ىیتش1000تٔ حجٌ  آب ٍقطش تا ٍحي٘ه ف٘ق سا صا ٍیيي ىیتش10

 

 :mg/l 1سیلیس استاندارد -6

. ٍي سعاّیٌ ٍیيي ىیتش100تٔ حجٌ  آب ٍقطش تا ٍیيي ىیتشاصٍحي٘ه تاال سا10

 

 

 

 


