شرکتسُاميآبمىطقٍایگیالن

کد مدکN'0-00315 :

اودازٌ گیری یًن آَه

ٌ.1دف:

أداسٖ گیزی ی ْٛآ٘ٓ
.2دامىً کاربرد:

آتٙای ططحی  ٚآتٙای سیزسِیٕی  ٚپظاتٙا
.3تعاریف:

دٖ
ت فز ، ٚتٗ گ ٗٔٛا ی جشئی اکضی
کٗ در ٚضغی
دٖ ػدٖ در حايی
ال اکضی
ک کاِ ً
ک ٚجٛد دارد  .آ٘ٓ در فزَ فزی
آ٘ٓ تٗ د ٚگ ٗٔٛآ٘ٓ فز ٚ ٚآ٘ٓ فز ی
کی اس
کٗ آ٘ٓ ی
ی آ٘ٓ فز ٚ ٚآ٘ٓ فز یک ِٛرد طٕجغ لزار َ ی گیرد  .اس آٔجایی
ػٓ
ع ِمدار کً ِحٍٛي ػدٖ  ٚدٛٔ ٚع  ،ی
َی گزدد  .در آسِای
عی ٚجٛد دارد .
ی
ْ َی تاػد در اکثز آتٙای طة
ْ ػٕاصز پٛطتٗ جاِد سَی
فزاٚأتی
ر
ک َی تاػد  ،اِا آ٘ٓ در آتٙای چاٖ ِ ،ؼُٚالً تصٛرت فز ٚدیدٖ َ ی
ژْ  ،تٗ صٛرت فزی
ی ػدْ تٛطط اکضی
ي اکض د
آ٘ٓ در آتٙای ططحی تٗ ديی
ي تٗ
ی کزتٓ آساد گؼتٗ  ٚآ٘ٓ فز ٚتثدی
ر ْٚگاس دی اکض د
ی
ی آب اس در ْٚچاٖ تٗ ططح سِثٓ آٚردٖ َی ػٛد ،تٗ ِحض تّاص تا ٘ٛا ی ب
ػٛد ٚ ،لت
ک َی گزدد.
آ٘ٓ فزی
.4مراجع َضمائم:

اطتأدارد ِتد
اصُل اودازي گيري :

اطید تیٛگٍیکٌٛیک تا آ٘ٓ فز ٚ ٚفزیک در ِح یط آِٔٛیاکی (PHتاالتز اس  )8تزکیة ػدٖ  ٚکّپٍکظی گٍی رٔگ تٌٛید ِی کٕد کٗ ػدت رٔگ
ِتٕاطة تاغٍظت آ٘ٓ اطت.افشٚدْ اطید طیتزیک لثً اس ٚارد کزدْ أدیکاتٛر در ِحیط اس رطٛب کزدْ ٘یدرٚکظید آ٘ٓ در ِحیط لٍیایی
جٍٛگیزی خٛا٘د کزد.
ومُوً برداري َوگٍداري ومُوً ٌا:

ػییٓ ِمدار دلیك آ٘ٓ وً،تٙتز اطت اس ظزفٙاي جداگأٗ تزاي ّٔ ٗٔٛتزداري اطتفادٖ ػٛد  .اس اطید کٍزیدریک یا اطید ٔیتزیک
تزاي ت

در سِاْ

ّٔ ٗٔٛتزداري تايد اطتفادٖ ّٔٛد تا  ّٗٔٛٔ PHرا تٗ سیز  2/2رطأدٖ تا آ٘ٓ رادرحاٌت ِحٍٛي ٔگٗ دارد  ٚاس رطٛب تزرٚي ديٛارٖ ظزف جٍٛگیزي
تؼًّ آيد .تطزی ٘ای ِْ ٗٔٛتزداری تاید ػیؼٗ ای تاػد  .آ٘ٓ در طٛي ِٛج ٔ 508أِٛتز تٗ رٔگ لزِش خٛأدٖ ِی ػٛد.
T
ِ25یٍي ٌیتز

S2=1mg/l
ِ25یٍي ٌیتز

S1=0.5mg/l
ِ25یٍي ٌیتز

B
ِ25یٍي ٌیتز

حجُ اٌٚیٗ

ِ 1یٍي ٌیتز

ِ 1یٍي ٌیتز

ِ 1یٍي ٌیتز

ِ 1یٍي ٌیتز

اطیدطیتزيه

( )2-3لطزٖ

( )2-3لطزٖ

( )2-3لطزٖ

( )2-3لطزٖ

اطیدتیٛگٍیىٌٛیه

ِ1/25یٍي ٌیتز

ِ1/25یٍي ٌیتز

ِ1/25یٍي ٌیتز

ِ1/25یٍي ٌیتز

آِٔٛیان غٍیظ
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,

CS2=1mg/l
غٍظت اطتأدارد=CS

CS1=0.5mg/l
 ٚجذب ّٔAT=ٗٔٛ

CT=(AS/AT)*CS
ٚ

جذب اطتأدارد=AS

ٚ

غٍظت ّٔCT=ٗٔٛ

مُادمُردويازجٍت اودازي گيري يُن آٌه:
 - 1اسيدسيتريك:

20گزَ اطیدطیتزيه را تا آب ِمطز تٗ حجُ ِ250یٍي ٌیتز ِي رطأیُ.
 - 2اسيد تيُگليكُليك:

تصٛرت آِادٖ ِي تاػد.
 - 3آمُوياك :%25

تصٛرت آِادٖ ِي تاػد.
 - 4محلُل استاودارد آٌه :1000mg/l

1/404گزَ طٌٛفات ِضاػف آ٘ٓ  ٚآِٔٛی َٛرا تٗ ِحٌٍٛي وٗ اس أحالي ِ20یٍي ٌیتز اطیدطٌٛفٛريه ِ 50ٚیٍي ٌیتز آب ِمطز تدطت آِدٖ
ػد تا آب ِمطز تٗ حجُ 1
اضافٗ ِي وٕیُ آٔگاٖ لطزٖ لطزٖ ِحٍٛي پزِٕگٕات پتاطیُ ٔ0/1زِاي اضافٗ ِي وٕیُ تارٔگ صٛرتي ثاتت تّأد  ٚب
ٌیتز ِي رطأیُ.
 - 5محلُل استاوداردآٌه :5mg/l

ِ2/5یٍي ٌیتز اس ِحٍٛي فٛق را تا آب ِمطز تٗ حجُ ِ 500یٍي ٌیتز ِي رطأیُ.
 - 6محلُل استاوداردآٌه :1mg/l

ِ200یٍي ٌیتز اس ِحٍٛي تاال را تا آب ِمطز تٗ حجُ ٌ1یتز ِي رطأیُ.
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