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: ُذف.1

 uvتزّش  اًذاسٍ گیزی یْى ًیتزات

 

: داهٌَ کاربرد.2

 ُا پساب ُای سیزسهیٌی ّ آب ُای سطحی ّ آب

 

: تعاریف.3

اتتذا تَ ًیتزیت ّسپس تَ ًیتزات اکسیذٍ هی  است کَ دراثزفعالیت حیاتی تاکتزیِا آهًْیاک  یْى ًیتزات هحصْل اکسیذاسیْى ًِایی آهًْیاک

قذار کوتز ٍ مًیتزات در آتِای سطحی هعوْال ب.ًیتزیت است ُای طثیعی تیص اس آهًْیاک ّ غالة آبیتزات درتِویي لحاظ هقذار ى ضْد ّ

. هیزسذ N هیلیگزم در لیتز 50ُای سیزسهیٌی هقذار آى گاُی تَ  در آب ّ Nلیتز هیلیگزم در10اس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

: ضوائن هراجع ّ.4

 2005کتاب رّش استاًذارد آسهایص آب ّ پساب سال  -

 کاتالْگ دستگاٍ اسپکتزّفتْهتز -

 

: شرح  -5

 

a .اصْل کلی  

 screeningاًذاسٍ گیزی ًیتزات تَ رّش 

 ّ  nm  220آلی حل ضذٍ ًیش ُن در  اها تذلیل ایٌکَ هْاد. قادر تَ اًذاسٍ گیزی سزیع ًیتزات هی ًوایذ  را ها 220nmدر   uvاًذاسٍ گیزی جذب 

275  nm 275  جذب دارًذ ّلی ًیتزات درnm 275ّیَ در دارای جذب ًوی تاضذ یک اًذاسٍ گیزی ثاى nm  جِت تصحیح هقذار ًیتزات اًجام هی

.  گزدد

 

b. لْازم ّهْاد هْرد ًیاز 

پی پت در اًذاسٍ ُای هٌاسة   ، تالي ژّژٍ uvّاسپکتزّفتْهتز در هحذّدٍ ی 

. هیلی لیتز اس اسیذ کلزیذریک غلیع را تا آب هقطز تَ حجن یک لیتز تزساًیذ 1N :85اسیذ کلزیذریک 

درجَ ی ساًتیگزاد خطک کزدٍ ایذ را ّسى ًوْدٍ  105ساعت در  24پتاسین ًیتزات را کَ تزای هذت  N-NO3- 100PPM  :7218/0استاًذارد

لیتز ًوًَْ تَ آى اضافَ کزدٍ ّتا آب  1هیلی لیتز کلزّفزم تَ اسای  2هٌتقل ًواییذ ّجِت هحافػت اس هحلْل ،  1000MLّتَ یک تالي ژّژٍ ی 

. هاٍ پایذار هی تاضذ 6حلْل تزای هذت ایي م. هقطز تَ حجن تزساًیذ 

هیلی لیتزی هٌتقل کزدٍ  پتاسین ًیتزات را  1000هیلی لیتز اس هحلْل استاًذارد فْق را تَ یک تالي ژّژٍ ی  N-NO3- 10PPM  :10استاًذارد

جِت  هٌتقل ًواییذ ّ 1000MLتَ یک تالي ژّژٍ ی  درجَ ی ساًتیگزاد خطک کزدٍ ایذ را ّسى ًوْدٍ ّ 105  ساعت در 24کَ تزای هذت 

هاٍ  6ایي هحلْل تزای هذت . تا آب هقطز تَ حجن تزساًیذ  لیتز ًوًَْ تَ آى اضافَ کزدٍ ّ 1هیلی لیتز کلزّفزم تَ اسای  2هحافػت اس هحلْل ، 

. پایذار هی تاضذ

يت سذين اضافَ هي كٌین قطزٍ ارسي  1 تاقیواًذٍ، هیلي گزم كلز 1/0 هقاتل ُز تاقیواًذٍ است،در ًوًَْ داراي كلز اگز
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دهائي  لیتز،در 1 تَ HgCl2هیلي گزم  40يا ّ لیتز 1 غلیع تَ  H2SO4 هیلي لیتز8/0افشايص  ًوًَْ تايذ تا سزيعا اًجام ضْد آًالیشًوي تْاًذ اگز

قثل  PH = 7حذّد  تالفاصلَ خٌثي ساسي تا ايي صْرت تايذ در صْرت هي گیزد، اسیذ ًگِذاري ًوًَْ تا اگز .ًقطَ اًجواد ًگِذاري ضْد اس تاالتز

.   خْاًذٍ هی ضْدًاًْهتز تَ رًگ سرد  410طْل هْج  درًیتزات  .آسهاتص صْرت گیزد اس

 

 :جِت اًذازٍ گیري يْى ًیترات ًیاز هْرد هْاد

 

برّسیي  -1

تَ  %37اسیذكلزيذريك  هیلي لیتز 3 افشايص پس اس حل كزدٍ ّ آب هقطز هیلي لیتز 70 در گزم اسیذسْلفًْیلیك را 0.1 گزم تزّسیي ّ 1

عذم پايذاري آى تي  رًگ صْرتي تز ايحاد است ّ پايذار ايي هحلْل هذتِا.هي رساًین  هیلي لیتز 100تَ  ايي هخلْط ،حجن كل هحلْل را

 .است تاثیز

 

: هحلْل كلريذسذين -2

 .هي رساًین لیتز 1تَ حجن  آب هقطز تا را درجَ ساًتیگزاد100گزم كلزيذسذين خطك ضذٍ در300

 

: سْلفْريك هخصْص ًیترات اسیذ -3

جذب رطْتت  اضافَ هي كٌین كَ تزاي جلْگیزي اس 84/1چگالي  سْلفْريك غلیع تا هیلي اسیذ500آب هقطز، هیلي لیتز125احتیاط تَ  تا

 .ًگِذاري هي كٌین يك غزف ضیطَ اي درب دار در

 

 : mg/l100 ًیترات هادر هحلْل استاًذارد -4

 ايي پْدر گزم اس0 /7218  خطك كزدٍ سپس درجَ ساًتیگزاد  105ساعت در 24تَ هذت  را( KNO3) ًیتزات پتاسین گزم پْدر 1 حذّد

هحلْل اضافَ هي  تَ لیتز(CHCl3) كلزّفزم هیلي لیتز2ايي هحلْل  هي رساًین تزاي ًگِذاري اس لیتز1آب هقطز تَ حجن  تا خطك ضذٍ را

 .كٌین

 

 :mg/l10ًیترات هادر هحلْل استاًذارد -5

 .آب هقطزهي رساًین تا هیلي لیتز100تَ حجن  را هحلْل تاال اس هیلي لیتز10

 

 :mg/l1ًیترات هادر هحلْل استاًذارد -6

 .هیلي لیتز هي رساًین100تَ حجن  آب هقطز تا ًیتزات را mg/l 10هحلْل استاًذارد  اس هیلي لیتز10

 

: هحلْل ارسٌیت سذين -7 -7

. هي رساًین لیتز  1تَ حجن آب هقطز تا را NaAsO2گزم  5

 


