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: ىدف.1

گ اًذازٍ گیری رى

 

: دامنو کاربرد.2

 پطابِا آبِای زیرزهیٌی ّ آبِای ضطحی ّ

 

: تعاریف.3

هقذار  .آلی در آب باعث رًگ آبی هی غْد ّجْد هْاد .درحجن زیاد ضبس کن رًگ هی باغذ آب خالص هػرّب در حجن کن دارای رًگ ًبْدٍ ّ

رًگ آب هعوْال  .غالبا رًگ آب در کیفیت آى ایجاد اغکال ًوی کٌذ .هی کٌذی کن هص در آب ایجاد رًگ آب هقذار بطیار کن آُي باعث رًگ زرد ّ

. در عولیات تصفیَ هاًٌذ اًعقاد کلرزًی یا ازى زًی از بیي هی رّد

 

: ضمائم مراجع ً.4

اضتاًذارد هتذ 

 

: اصٌل اندازه گیری

هقایطَ آًِا با  رًگ آب هْرد آزهایع  ًذارد ُّای اضتا اضاش تِیَ رًگُای هختلفی برای ضٌجع رًگ آب هْجْد اضت کَ ُوگی بر رّظ

 .کبالت اضت بیاى هی غْد-کَ ُواى هقیاش پالتیي ( Hazen)رًگ آب هعوْال بَ ّاحذ ُازى .اضت

 

: اندازه گیري رنگ

: تيیو محلٌليا

مَ هعادل ) CoCl2.6H2Oملريذمبالت مريطتالي   گرم 1 ّ( هیلیگرم پالتیي فلسي اضت50هعادل ) K2PtCl6گرم پتاضین ملرّپالتیٌات  246/1

 لیتر 1بَ حجن  ب هقطرآ با اضیذملريذريل غلیظ اضافَ ًوْدٍ ّ هیلي لیتر 100موي آب حل هي مٌین آًگاٍ  در را( فلسي اضت Coهیلیگرم 250

. اضت ُازى  رًگ ّاحذ 500 مَ ايي هحلْل هادرهي رضاًین 

هي تْاى  آب هقطر با هیلي لیتر 50تا ل هادرهحلْ هیلي لیتر 7 ّ 6 5.0ّ ّ 4.5 ّ 4  ّ 3.5 ّ  3.0ّ 2.5 ّ  2 ّ   1.5 ّ 0.5بابَ حجن رضاًذى 

 از ٌُگاهي مَ اضتفادٍ ًوي غْد مَ بايذ ّاحذرًگ تِیَ ًوْد 70ّ 60ّ 50ّ 45 ّ 40 ّ 35 ّ 30ّ  25 ّ 20ّ  15 ّ 10ّ 5اضتاًذاردُاي 

 (.يخچال ًگِذاري غْد در پارافیلن رّي لْلَ ُابطتَ غذٍ ّ با) آلْدٍ غذى هحافظت غْد تبخیرغذى ّ

 

: رًش كار

رًگِاي اضتاًذاردتِیَ غذٍ هقايطَ هي مٌین  با رًگ آى را هیلي لیترًوًَْ پرهي مٌین ّ 50خط ًػاًَ با تا هیلي لیتري را 50يل لْلَ ًطلر 

 بايذ خارج ًوي غْد ًوًَْ مذّرت هْجْداضت ّ در اگر .عوْدي بَ لْلَ مَ درهقابل يل ضطح ضفیذقراردارد، ًگاٍ مرد پايیي بَ طْر از بايذ

رًج  هیساى رًگ در تا بَ ًطبتِاي هػخص رقیق ًوْد بايذ اضت ًوًَْ را ّاحذ 70هیساى رًگ بیع از اگر ّ. بصْرت رًگ ظاُري گسارظ غْد

 .گیرد قرار اضتاًذارد
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A×50/B = ّاحذرًگ

 A= ًوًَْ رقیق غذٍ  رًگ تخویٌي ًوًَْ يا

 B= ًوًَْ برداغت غذٍ براي ًوًَْ  هیلي لیتر

 

 

: گسارظ هي غْد ًتیجَ بصْرت زير

. ًیذبصْرت زيرثبت ك ّ گسارظ مٌیذ ًتايج رًگ را ُوَ اعذاد

ًاحدرنگ                   نسديكترين عدد                                                

1                                                                 50-1 

5                                                               100-51 

10                                                             250-101        

     20                                                             500-251 

 

 

 

 


