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: ىدف.1

TDS    (Total Dissolved Solid )گیزی کل هْاد هحلْل  اًذاسٍ

 

: دامنو کاربرد.2

پسابِا  آبِای سیزسهیٌی ّ آبِای سطحی ّ

 

: تعاریف.3

. آى بالی هیواًذ اس همذار اهالح هحلْل در آب است کَ بعذ اس تبخیز( همذار هْاد هحلْل)بالیواًذٍ خشک 

 

: ضمائم مراجع و.4

استاًذارد هتذ 

 

: اندازه کیری اصول

. آراهی تبخیز کزدٍ ّبالیواًذٍ را تْسیي هی کٌٌذٍ را کَ لبال صاف کزدٍ باشٌذ در یک کپسْل پالتیي ب همذار هعیٌی اس آب

 

( کل موادمحلول( TDSاندازه گیري مقدار 

+2درجَ حزارت اّى در در را plateهی باشذبَ هذت یک ساعت یک  فمط اًذاسٍ گیزی کل هْادهحلْل هْردًظز اگز
درجَ 180 -

طْری اًتخاب هی کٌین TDSرای تعییي ب حجن ًوًَْ را .ّسى هی کٌین ّ لزاردادٍ تادهاثابت شْد رسیکاتْر در ساًتیگزادخشک هی کٌین ّ

 یا دلیمَ هذت سهاى فیلتزاسیْى طْل هی کشذ10اگزبیش ار .هیلی گزم بالیواًذٍ خشک داشتَ باشین200تا2.5کَ بالیواًذٍ خشک بیي 

ًوًَْ .هیلی گزم باشذ2.5بالیواًذٍ خشک کوتزاس همذار کاُش هی دُین ّلی ًبایذ حجن ًوًَْ را دُین یاافشایش هی  را اًذاسٍ فیلتز

شستي کاهل  اجاسٍ هی دُین ُزبار .آب همطزهی شْیین هیلی لیتزی اس10سَ حجن  با ظزف را فیلتزهی کٌین ّ خْب هخلْط شذٍ را

رّی  ظزف خشک شذٍ ًوْدٍ ّد ّار حلْل صاف شذٍ راهی کٌین بعذم صبز فیلتزاسیْى کاهل شذ  سَ دلیمَ بعذاسایٌکَ آخز در ّ شْد

 بخش بخش  بَ ظزف تبخیز حجن ًوًَْ است هی تْاى ًوًَْ صاف شذٍ را حوام بخارخشک هی کٌین اگزحجن هلْل صاف شذٍ بیش اس

یک  لحذاق را (plate)سپس ظزف تبخیز. رّی حوام بخارخشک گزدد کاهال ریختَ شذٍ ّ توام حجن ًوًَْ داخل ظزف تبخیز تا داضافَ ًوْ

+2درجَ حزارت اّى در ساعت در
خشک کزدى  .ّسى هی کٌین ّ ثابت گزدد هی گذارین تادها دسیکاتْر در دادٍ ّ لزار درجَ ساًتیگزاد180 -

. هیلی گزم کاُش ّسى داشتَ باشین0.5 کوتزاس یا باشذ% 4تفاّت ّسى ًسبت بَ اًذاسٍ گیزی لبلی  اداهَ هی دُین تا را ایي دها در

 

    mg/l TDS=    (A-B)*1000 

 

(ml)     ًَْحجن ًو                     

A=   ّسى کاغذصافی ّهْادهعلك

B =ّسى کاغذصافی 


