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شرکتسهاميآبمىطقٍایگیالن
کدمدرک N'0-00315:

اودازٌ گیری یًن آمًویًم

.1ىدف:

اًذاسٍ گیزی یْى آهًْیْم
.2داهنو کاربرد:

آتِای سغحی ّ آتِای سیزسهیٌی ّ پساتِا
.3تعاریف:

آهًْیاک تا غلظت ُای هختلف در آتِای سغحی ّ سیزسهیٌی هشاُذٍ هی شْد  .گاُی حاصل فعالیت

ُای هیکزّتیْ لْژیک ّ گاُی در اثز

ب فاضالتِای شِزی است.
آلْدگی آب ا
.4هراجع ًضوائن:

استاًذارد هتذ
رًش آزهایص:

اًذاسٍ گیزی تَ عزیك رًگ سٌجی تا استفادٍ اس ًسلز اًجام هیشْد  .هعزف ًسلز هحلْلی اس K2HgI4است کَ تا آهًْیاک یک تزکیة کلْئیذی
تزًگ سرد تا لٍِْ ای تْلیذ هیٌوایذ کَ شذت رًگ هتٌاسة تا غلظت  NH3هْجْد در هحیظ تْدٍ ّ فعل ّ اًفعال تٌام  Nesslerisationهعزّف
است.
NH4Hg2I3+4KI+NH4I

2K2HgI4+2NH3

تا افشّدى سْلفات رّی در هحیظ للیای هی تْاى کلسین هٌیشین آُي ّ سْلفیت ُا را کَ سثة تزّس کذّرت در هْلع ًسلزیشاسیْى هی شْ ًذ
راسة کزد ّ تَ ًشیي شذى عْاهل هشتْر تْام تا حذف رًگ ّ هْاد هْجْد در ًوًَْ است.
افشّدى هحلْل  EDTAیا هحلْل تارتزات هضاعف سذین ّ پتاسین هاًع راسة شذى کلسین ّ هٌیشین در هجاّرت هحلْل للیایی

ًسلز خْاُذ

شذ.

نوٌنو برداري ًنگيداري نوٌنو ىا:

ایي آسهایش تایذ تالفاصلَ تعذ اس ًوًَْ تزداری اًجام شْد
اگز آًالیشًوي تْاًذ سزيعا اًجام شْد تا افشايش  1هیلي لیتز H2SO4غلیظ تَ يك لیتزًوًَْ ،حذاكثز ظزف 24ساعت آسهايش تايذصْرت گیزد .یْى
آهًْین در عْل هْج ً 425اًْ هتز خْاًذٍ هی شْد.
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اودازٌ گیری یًن آمًویًم

S2=1mg/l

B

S1=0.5mg/l

T
 50هیلي لیتز

 25هیلي لیتز

 25هیلي لیتز

 50هیلي لیتز

حجن اّلیَ

 0/5هیلي لیتز

-------

-------

 0/5هیلي لیتز

سْلفات رّي

0/ 5 -0/4

-------

-------

 2هیلي لیتز

سْدً6زهال

25هیلي لیتز اس ًوًَْ ّ تالًك صاف شذٍ تزداشتَ ّ آًگاٍ افشايش هعزف ًسلز
 1هیلي لیتز

 1هیلي لیتز

 1هیلي لیتز

هعزف ًسلز

 1هیلي لیتز

EDTAدرصْرت كذرتْدى ًوًَْ افشايش
يك يادّ لغزٍ

-------

CS 2=1mg/l
غلظت استاًذارد=CS

,

-------

يك يادّ لغزٍ

CS1=0.5mg/l
ّ جذب ًوًَْ=AT

EDTA

CT=(AS/AT)*CS
ّ

جذب استاًذارد=AS

ّ

غلظت ًوًَْ=CT

هٌاد هٌرد نياز جيت اندازه گيري يٌى آهٌنيٌم:
 - 1سٌلفات رًي()ZnSO4,7H2O

100گزم سْلفات رّي را تا آب همغز2تارتمغیز تَ حجن 1لیتز هي رساًین.
EDTA - 2

 50گزم دي سذين اتیلي دي آهیي تتزااستات دي ُیذرات را در60هیلي لیتز آب همغزي كَ داراي 10گزم  NaOHاست حل كزدٍ  ،اگز ًیاس
شذحزارت دُیذ تا تغْر كاهل حل شْد .تادهاي اتاق سزدكٌیذ ّ تَ حجن  100هیلي لیتز تا آب همغز هي رساًین.
 - 3ىيدرًكسيد سدين 6نرمال(:(NaOH

240گزم سْد را تا آب همغز2تار تمغیز تَ حجن 1لیتز هي رساًین.
 - 4هعرف نسلر(:)K2HgI2

100گزم  70 ّ HgI2گزم  KIرا در همذار كوي آب همغزحل كزدٍ ّ هخلْط حاصل را تَ آراهي تا ُن سدى تَ هحلْل سْد کَ اس اًحالل  160گزم
سْد در 500هیلي لیتز آب همغز تذست آهذٍ اضافَ هي كٌین ّ سپس كل هحلْل را تَ حجن  1لیتز تا آب دّتار تمغیز هي رساًین .ايي هحلْل
تايذ در ظزفِاي شیشَ اي تیزٍ ّ تذّر اس ىّر خْرشیذ لزار گیزد كَ در ايي شزايظ ،ايي هحلْل تَ هذت يك سال تحت شزايظ آسهايشگاُي پايذار
است.
 - 5هعرف استانداردآهٌنياك هادر1000:mg/l

 3/819گزم كلزيذآهًْیْم تذّى آب( (NH4Clكَ در 100درجَ ساًتیگزاد خشك شذٍ است را تا آب همغز تَ حجن 1لیتز هي رساًین.
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اودازٌ گیری یًن آمًویًم

 - 6هعرف استاندارد آهٌنياك :10mg/l

10هیلي لیتز اس هحلْل هادر را تا آب همغز تَ حجن 1لیتز هي رساًین.
 - 7هعرف استانداردآهٌنياك :1mg/l

100هیلي لیتز اس هحلْل تاال را تا آب همغز تَ حجن 1لیتز هي رساًین.
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