شرکتسهاميآبمىطقٍایگیالن

کد مدکN'0-00315 :

اودازٌ گیری CO2

.1ىدف:

اَدازِ گیری  CO2آ زاد آة
.2دامنو کبربرد:

آثٓبی ضطحی ٔ آثٓبی زیرزيیُی ٔ پطبثٓب
.3تعبریف:

دی اکطید کرثٍ گبزی اضت کّ در ْٕای ثبزدو اَطبٌ ٔحیٕاَبت ٔجٕد دارد ٔ از ضٕختٓبی فطیهی َیس حبصم شدِ ٔ گیبْبٌ در فتٕضُتس از آٌ
اضتفبدِ يیًُبیُد .دی اکطید کرثٍ در يقبیطّ ثب اکطیژٌ در آة خیهی حم يی شٕد .يعًٕال يقدار گبز دی اکطید کرثٍ در آثٓبی ضطحی کى
اضت .يقدار گبز دی اکطید کرثٍ آثٓبی زیر زيیُی ثب یکدیگر ثطیبر يتفبٔت ثٕدِ ٔدر يقبیطّ ثب آثٓبی ضطحی يعًٕال زیبد اضت.
غهظت زیبد گبز دی اکطید کرثٍ در آثٓبی خبو (ثیش از  15-5يیهیگرو در نیتر)ثبعث يشکالت زیر يی گردد:
 CO2اضیدیتّ آة را افسایش دادِ ٔ آٌ را خٕرَدِ يیکُد.
 CO2آٍْ را در آة ثحبنت يحهٕل َگّ داشتّ ٔ جداضبزی آَرا از آة يشکم يی ًَبید.
 CO2ثب آْک ترکیت شدِ ٔ ْسیُّ ضجک کردٌ آة را افسایش يی دْد.
.4مراجع ً ضمبئم:

اشتبَدارد يتد
اندازه گيري  CO2آزاد آة:

دي اكطیدكرثٍ آزاد ثب كرثُبت ضديى يب ْیدرٔكطیدضديى ٔاكُش يي دْد تب تشكیم ثي كرثُبت ضديى ثدْد

 .يحهٕل ثي كرثُبت ضديى

َ0.01ريبل كّ داراي يقداري يعرف فُم فتبنئیٍ ثبشد ثراي ايٍ يُظٕر يُبضت اضت.
نمٌنو برداري ًنگيداري نمٌنو ىب:

اَجبو آزيبيش ثبيددريحم ًََّٕ ثرداري صٕرت گیرد .چُبَچّ ايٍ ايكبٌ ٔجٕدَداردظرف ًََّٕ راكبيالپركردِ ٔدرة آٌ رايحكى ثطتّ ٔدرديبئي
پبئیُترازديبئ ًََّٕ آة ثرداشت شدِ قراريي دْیى ٔآزيبيش راثالفبصهّ پص ازرضیدٌ ثّ آزيبيشگبِ اَجبو يي دْیى.
محلٌليبي مٌردنيبز:
 - 1فنل فتبلئين:

 0/5گرو پٕدرفُم فتبنئیٍ راثباتبَٕل  %95ثّ حجى  100يیهي نیتريي رضبَیى آَگبِ آَقدرضٕداضبفّ يي كُیى تبرَگ صٕرتي پبيدارثبقي
ثًبَد.

آدرس  :رشت  -بلًار امام خمیىي -شرکت سهاميآب مىطقٍایگیالن
تلفه  - 33669021 -9ديرنگار  – 33667083 -33667261صىديق پستي  - 41345 -1153کد پستي 41888 66789
آدرس يب سایت www.glrw.ir :

پست الکتريویک info@glrw.ir :

کد F-320

شرکتسهاميآبمىطقٍایگیالن

کد مدکN'0-00315 :

اودازٌ گیری CO2

 -2محلٌل ئيدرًكسيدسديم  N/44نرمبل:

تر يي رضبَیى.
 22/7يیهي نیتر ضٕدَ 1ريبل را ثرداشتّ ٔ ثب آة يقطر فبقد دي اكطیدكرثٍ ثّ حجى  1ني
رًش آزمبيص:

ثّ  25يیهي نیترًََّٕ ثرداشت شدِ  4-5قطرِ فُم فتبنئیٍ يي افسائیى اگر رَگ صٕرتي ايجبد شد يقدار  CO2صفر خٕاْدثٕد درغیر ايٍ
صٕرت قطرِ قطرِ ضٕد اضبفّ كردِ تب رَگ صٕرتي ايجبدشٕد ٔ ثب اضتفبدِ ازفريٕل زير يقدار CO2را وح اضجّ يي كُیى .
mg/LCO2= (A×N×44000)/ml sample
 =Aحجى تیتراَت
َ =Bريبنیتّ ضٕد يصرفي
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