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سٍؽ اًذاصُ گيشي يَى ولؼين ٍ هٌيضين دس آب

چاج اٍل

هَػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى
هَػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى تٌْا ػاصهاًي اػت دس ايشاى وِ تش عثك
لاًَى هيتَاًذ اػتاًذاسد سػوي فشآٍسدُّا سا تؼييي ٍ تذٍيي ٍ اجشاي آًْا سا تا وؼة
هَافمت ؿَسايؼالي اػتاًذاسد اجثاسي اػالم ًوايذٍ .ظايف ٍ ّذفْاي هَػؼِ ػثاستؼت
اص:
(تؼييي ،تذٍيي ٍ ًـش اػتاًذاسدّاي هلي – اًجام تحميمات توٌظَس تذٍيي اػتاًذاسد
تاال تشدى ويفيت واالّاي داخلي ،ووه تِ تْثَد سٍؿْاي تَليذ ٍ افضايؾ واسائي
كٌايغ دس جْت خَدوفائي وـَس  -تشٍيج اػتاًذاسدّاي هلي – ًظاست تش اجشاي
اػتاًذاسدّاي اجثاسي – وٌتشل ويفي واالّاي كادساتي هـوَل اػتاًذاسد اجثاسي ٍ
جلَگيشي اص كذٍس واالّاي ًاهشغَب توٌظَس فشاّن ًوَدى اهىاًات سلاتت تا واالّاي
هـاتِ خاسجي ٍ حفظ تاصاسّاي تيي الوللي وٌتشل ويفي واالّاي ٍاسداتي هـوَل
اػتاًذاسد اجثاسي توٌظَس حوايت اص هلشف وٌٌذگاى ٍ تَليذوٌٌذگاى داخلي ٍ
جلَگيشي اص ٍسٍد واالّاي ًاهشغَب خاسجي ساٌّوائي ػلوي ٍ فٌي تَليذوٌٌذگاى،
تَصيغ وٌٌذگاى ٍ هلشف وٌٌذگاى – هغالؼِ ٍ تحميك دستاسُ سٍؿْاي تَليذ،
ًگْذاسي ،تؼتِ تٌذي ٍ تشاتشي واالّاي هختلف – تشٍيج ػيؼتن هتشيه ٍ
واليثشاػيَى ٍػايل ػٌجؾ – آصهايؾ ٍ تغثيك ًوًَِ واالّا تا اػتاًذاسدّاي هشتَط،
اػالم هـخلات ٍ اظْاسًظش همايؼِ اي ٍ كذٍس گَاّيٌاهِ ّاي الصم..
هَػؼِ اػتاًذاسد اص اػضاء ػاصهاى تيي الوللي اػتاًذاسد هيثاؿذ ٍ لزا دس اجشاي
ٍظايف خَد ّن اص آخشيي پيـشفتْاي ػلوي ٍ فٌي ٍ كٌؼتي جْاى اػتفادُ هيٌوايذ
ٍ ّن ؿشايظ ولي ٍ ًياصهٌذيْاي خاف وـَس سا هَسد تَجِ لشاس هيذّذ.
اجشاي اػتاًذاسدّاي هلي ايشاى تٌفغ توام هشدم ٍ التلاد وـَس اػت ٍ تاػث افضايؾ
كادسات ٍ فشٍؽ داخلي ٍ تأهيي ايوٌي ٍ تْذاؿت هلشف وٌٌذگاى ٍ كشفِ جَئي دس
ٍلت ٍ ّضيٌِّا ٍ دس ًتيجِ هَجة افضايؾ دسآهذ هلي ٍ سفاُ ػوَهي ٍ واّؾ ليوتْا
هيـَد.
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تؼوِ تؼالي
پيـگفتاس
اػتاًذاسد سٍؽ اًذاصُگيشي يَى ولؼين ٍ هٌيضين دس آب وِ تَػيلِ وويؼيَى فٌي
سٍؿْاي آصهَى آب آؿاهيذًي تْيِ ٍ تذٍيي ؿذُ ٍ دس وويتِ ًْائي هادس كٌايغ فَق

هَسد تأئيذ لشاس گشفتِ ٍ دس ػيٍ ػَهيي جلؼِ وويتِ هلي كٌايغ ؿيويائي
هَسخ  61/3/23تلَية گشديذ  .پغ اس تأئيذ ؿَساي ػالي اػتاًذاسد ٍ تاػتٌاد هادُ
يه ( لاًَى هَاد الحالي تماًَى تأػيغ هؤػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى
هلَب آرس هاُ  .1349تؼٌَاى اػتاًذاسد سػوي ايشاى هٌتـش هيگشدد .
تشاي حفظ ّوگاًي ٍ ّواٌّگي تا پيـشفتْاي هلي ٍ جْاًي كٌايغ ٍ ػلَم
اػتاًذاسدّاي ايشاى دس هَالغ لضٍم ٍ يا دس فَاكل هؼيي هَسد تجذيذًظش لشاس خَاٌّذ
گشفت ٍ ّش گًَِ پيـٌْادي وِ تشاي اكالح يا تىويل ايي اػتاًذاسدّا تشػذ دس
ٌّگام تجذيذًظش دس وويؼيَى فٌي هشتَط هَسد تَجِ ٍالغ خَاّذ ؿذ .
تٌاتشايي تشاي هشاجؼِ تِ اػتاًذاسدّاي ايشاى تايذ ّوَاسُ اص آخشيي چاج ٍ تجذيذًظش
آًْا اػتفادُ ًوَد .
دس تْيِ ايي اػتاًذاسد ػؼي تش آى تَدُ اػت وِ تا تَجِ تِ ًياصهٌذيْاي خاف ايشاى
حتيالومذٍس هياى سٍؿْاي هؼوَل دس ايي وـَس ٍ اػتاًذاسد ٍ سٍؿْاي هتذاٍل دس
وـَسّاي ديگش ّواٌّگي ايجاد ؿَد .
لزا تا تشسػي اهىاًات ٍ هْاستْاي هَجَد ٍ اجشاي آصهايـْاي الصم اػتاًذاسد حاضش
تا اػتفادُ اص هٌثغ صيش تْيِ گشديذ .
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استاندارد روش اندازهگيري يون كلسيم و منيسيم در آب
 1ـ هدف
ّذف اص اسائِ ايي سٍؽ چگًَگي اًذاصُگيشي يًَْاي ولؼين ٍ هٌيضين هَجَد دس آب
تشٍؽ ٍصًي هيتاؿذ دس كَست لضٍم ايي ػول پغ اص خاسج وشدى ػيليغ  ,فؼفاتْا ,
آّي  ,آلَهٌين ٍ هٌگٌض اص هحيظ ػول اًجام هيؿَد .
 2ـ دامنه كارترد
ايي سٍؽ تشاي اًذاصُگيشي همذاس يًَْاي ولؼين ٍ هٌيضين هَجَد دس ّش آتي لاتل
اجشاء هيتاؿذ .
 3ـ خالصه روش
همذاس ولؼين پغ اص جذا وشدى هَاد هضاحن تا دٍتاسُ سػَب دادى ولؼين تِ كَست
اوؼيذ ولؼين اًذاصُگيشي هيؿَد ٍ ػپغ تشاي جذا وشدى هٌيضين هحلَل تاليواًذُ

سا دٍتاسُ تِ كَست فؼفات آهًَين هٌيضين سػَب دادُ ٍ پغ اص هٌيضين اص پيشٍفؼفات
حاكلِ جذا ؿذُ ٍ تَصيي هيگشدد .
 4ـ مواد شيميائي مورد نياز
 4ـ  1ـ خلَف هَاد  :دس وليِ آصهًَْا تايذ اص هَاد ؿيويائي تا دسجِ خلَف تشاي
تجضيِ اػتفادُ ؿَد ٍ ٌّگاهي هيتَاى اص هَاد ؿيويائي تا دسجِ خلَف ديگش اػتفادُ
وشد وِ دس اتتذا هحشص ؿَد خلَف آى تِ اًذاصُ وافي تاال اػت ٍ ًاخالق هَجة
واّؾ دس كحت اًذاصُگيشي ًويؿَد .
 4ـ  2ـ هَاد ؿيويائي
 4ـ  2ـ  1ـ هحلَل ولشٍس آهًَيَم ( 20گشم دس ليتش  20 .:گشم ولشٍس آهًَين سا دس
همذاسي آب حل وشدُ ٍ ػپغ حجن حاكل سا تا آب تِ يه ليتش تشػاًيذ .
 4ـ  2ـ  2ـ ئيذساوؼيذآهًَين غليظ تا چگالي 0/90
 4ـ  2ـ  3ـ هحلَل ئيذساوؼيذآهًَين ( .:1+19يه حجن ئيذساوؼيذآهًَين تا
چگالي  0/90سا تا  19حجن آب هخلَط وٌيذ .
 4ـ  2ـ  4ـ هحلَل اوؼاالت آهًَين  :هحلَل اؿثاع ؿذُ اوؼاالت آهًَين سا دس
دسجِ حشاست آصهايـگاُ تْيِ وٌيذ .
 4ـ  2ـ  5ـ پشػَلفات آهًَين )((NH4)2S2O8
 4ـ  2ـ  6ـ ولشٍسفشيه )(FeCl3
 4ـ  2ـ  7ـ اػيذ ولشئيذسيه غليظ تا چگالي 1/19
 4ـ  2ـ  8ـ هحلَل اػيذ ولشئيذسيه ( .:1+1يه حجن اػيذ ولشئيذسيه تا
چگالي  1/19سا تا يه حجن آب هخلَط وٌيذ .
 4ـ  2ـ  9ـ هحلَل هؼشف هتيلسد  :همذاس  0/01گشم هتيلسد لاتل حل دس آب سا
دس  100هيليليتش آب حل وٌيذ .
 4ـ  2ـ  1ـ اػيذ ًيتشيه  :اػيذ ًيتشيه غليظ تا چگالي 1/42
 4ـ  2ـ  11ـ هحلَل ػذين آهًَين ئيذسٍطى اٍستَفؼفات  :هحلَلي اؿثاع ؿذُ دس
ػذين آهًَين ئيذسٍطى ٍستَفؼفات تا دسجِ حشاست آصهايـگاُ تْيِ وٌيذ .
 5ـ نمونهترداري
 5ـ  1ـ ًوًَِتشداسي اص آب تايذ عثك اػتاًذاسد ؿواسُ  2347ايشاى اًجام پزيشد .
 6ـ روش كار
 6ـ  1ـ دس كَست اهىاى حجوي اص ًوًَِ سا وِ هحتَي دُ تا  100هيليگشم ولؼين
اػت تشداسيذ .

 6ـ  2ـ ًوًَِ سا تا اػيذولشئيذسيه غليظ ( چگالي  .1/19اػيذي وشدُ ػپغ دٍ
هيليليتش اػيذ اضافي دس آى تشيضيذ ٍ ػپغ هحلَل سا تا خـه ؿذى تثخيش وٌيذ .
يادآٍسي ـ دس ٌّگام تثخيش وشدى تايذ ديَاسُ كاف سا تشاي جلَگيشي اص هاًذى
ػيليغ سٍي آى هشعَب وشد .
 6ـ  3ـ دٍ هيليليتش ديگش اػيذولشئيذسيه ( .1+1تِ تاليواًذُ افضٍدُ ٍ حجن ول
هحلَل سا تا آب تغَس تمشية تا  7هيليليتش سليك ٍ ػپغ جَؿاًذُ ٍ تا واغز كافي
كاف ًوائيذ ػيليغ دسٍى كافي سا حذالل دٍتاس تا اػيذ ولشئيذسيه ( .1+1داؽ ٍ
ػِ تاس تا آب داؽ ؿؼتـَ دادُ ٍ هحلَل ؿؼتـَ سا تِ هحلَل كاف ؿذُ اضافِ وٌيذ
.
 6ـ  4ـ جذا وشدى ( يا تشعشف وشدى  .فؼفاتْا  ,آّي  ,آهًَين  .هٌگٌض  :دس
هَاسديىِ جذا وشدى ٍيظُ هٌگٌض هَسد ًياص ًثاؿذ اص دػتَس واس هـشٍحِ دس
تٌذ  6ـ  6پيشٍي وٌيذ ٍ چٌاًچِ ًؼثت هٌگٌض تِ هٌيضين هَجَد دس آب تغَس لاتل
هالحظِاي تاال تاؿذ ٍ اص خغاي احتوالي هشتَط تِ هٌگٌض دس اًذاصُگيشي هٌيضين تايذ
جلَگيشي ؿَد دس ايي كَست اص دػتَس واس هـشٍحِ دس تٌذ  6ـ  7اػتفادُ وٌيذ .
 6ـ  5ـ جذا وشدى فؼفاتْا ـ چٌاًچِ دس آصهًَْاي اتتذائي ٍجَد فؼفاتْا هؼلَم ؿَد
تايذ تِ همذاس وافي ولشٍسفشيه تشاي ايجاد سػَب لَُْاي ـ لشهض تِ هجوَػِ
هحلَلْاي ؿؼتـَ ٍ كاف ؿذُ عثك تٌذ  6ـ  3اضافِ وشدُ ٍ ػپغ اص دػتَس واس
هـشٍحِ دس تٌذ  6ـ  6 ٍ 6ـ  7پيشٍي وٌيذ .
 6ـ  6ـ سٍؽ حزف آّي ٍ آلَهيٌين  :هحلَل هخلَط ( هحلَل صيش كافي ٍ هحلَل
ؿؼتـَ  .حاكل اص تٌذ  6ـ  ٍ 3يا  6ـ  5سا تا ًمغِ جَؽ حشاست دّيذ ٍ چٌذ لغشُ
اػيذ ًيتشيه تِ هحلَل اضافِ ٍ پغ اص ػشد وشدى چٌذ لغشُ هحلَل ؿٌاػاگش
هتيلسد افضٍدُ ٍ آًمذس هحلَل ئيذساوؼيذ آهًَين ( چگالي  .0/90تِ آى اضافِ وٌيذ
تا سًگ آى تِ ٍضَح تِ صسد تثذيل ؿَد  .ػپغ تِ هذت دٍ دليمِ جَؿاًذُ ٍ سػَب
ئيذساوؼيذ آّي ٍ آلَهيٌين سا كاف ٍ حذالل ػِ تاس تا همذاس وافي آب داؽ تـَئيذ .
 6ـ  7ـ جذا وشدى ٍيظُ هٌگٌض  :آّي ٍ آلَهيٌين تِ هجوَع هحلَلْاي كاف ؿذُ ٍ
ؿؼتـَ عثك تٌذ  6ـ  ٍ 3تا  6ـ  5همذاس يه گشم پشػَلفات آهًَين ٍ ػپغ تِ
همذاس وافي هحلَل ئيذساوؼيذ آهًَين ( .1+19تا آهًَياوي ؿذى اضافِ وٌيذ ٍ
هحلَل سا حذالل  15دليمِ تجَؿاًيذ ٍ تشاي لليائي ًگْذاؿتي هحلَل هتٌاٍتأ
ئيذساوؼيذ آهًَين تيافضائيذ ٍ ػپغ هحلَل سا تِ هذت  10تا  15دليمِ تِ حال خَد
تگزاسيذ تا ػشد ؿَد  .دس پاياى كاف وٌيذ ٍ حذالل دٍ تاس تا هحلَل ئيذساوؼيذ
آهًَين ٍ ػِ تاس تا آب داؽ تـَئيذ .

 6ـ  8ـ سػَبگيشي اوؼاالت ولؼين  :تِ هحلَل كاف ؿذُ عثك
تٌذ  6ـ  7تمشيثأ  10هيليليتش ئيذساوؼيذ آهًَين تا چگالي  0/90افضٍدُ ٍ تا ًمغِ
جَؽ گشم وٌيذ ( دلت وٌيذ ًجَؿذ  .دس ايي ٌّگام لغشُ لغشُ هحلَل اؿثاع ؿذُ
اوؼاالت آهًَين تِ همذاس صيادتش اص الصم اضافِ وٌيذ ٍ هحلَل سا تشاي چٌذ دليمِ دس
حشاست ًمغِ جَؽ ٍ ػپغ حذالل دٍ ػاػت لثل اص كاف وشدى دس
حشاست  80تا  90دسجِ ػاًتيگشاد ًگاّذاسيذ سػَب اوؼاالت ولؼين سا كاف وشدُ ٍ
حذالل ػِ تاس تا هحلَل ئيذساوؼيذ آهًَين ( .1+19ؿؼتِ ٍ هحلَلْاي كاف ؿذُ ٍ
ؿؼتـَ سا تشاي تؼييي هٌيضين جوغآٍسي وٌيذ .
 6ـ  9ـ سػَبگيشي هجذد اوؼاالت ولؼين  :تِ ووه چٌذ هيليليتش اػيذ
ولشئيذسيه ( .1+1سػَب سٍي كافي سا دس تـش اٍليِ حل وشدُ ٍ واغز كافي سا دس
آى تـَئيذ ٍ ػول ؿؼتـَي واغز كافي سا تا حذالل ػِ تاس ؿؼتي تا آب داؽ
تىويل وٌيذ  .چٌذ لغشُ هحلَل ؿٌاػاگش هتيلسد افضٍدُ ٍ تا اضافِ وشدى ئيذساوؼيذ
آهًَين ( تا چگالي  .0/90سًگ هحلَل سا تِ صسد تغييش دّيذ  .ػپغ هحلَل سا تا
ًضديه ًمغِ جَؽ گشم ٍ ػوليات سػَبگيشي  ,كاف وشدى ٍ ؿؼتـَي اوؼاالت
ولؼين سا عثك تٌذ  6ـ  8تىشاس ٍ دس كَستيىِ تؼييي همذاس هٌيضين ًيض هَسد ًظش
تاؿذ هحلَل حاكل سا تِ هجوَع هحلَلْاي تٌذ  6ـ  8اضافِ وٌيذ .
 6ـ  1ـ حشاست دادى سػَب ولؼين  :سػَب ٍ واغز كافي سا دس يه تَتِ پالتيٌي تا
سػيذى تِ ٍصى ثاتت دس دسجِ حشاست  1100تا  1200دسجِ ػاًتيگشاد حشاست دّيذ
.
يادآٍسي  1ـ تايذ ػؼي وشد وِ اص جزب اوؼيذ گَگشد هشتَط تِ ؿؼلِ گاص وِ حاٍي
همذاس لاتل تَجْي گَگشد هيتاؿذ ضوي ػول حشاست دادى جلَگيشي ؿَد .
يادآٍسي  2ـ تَتِ تايذ پغ اص حشاست دادى دس يه دػيىاتَس هحتَي اػيذ
ػَلفَسيه غليظ ػشد ؿَد .
يادآٍسي  3ـ دس ٌّگام تَصيي تايذ هاّيت جاربالشعَتِ تَدى سا دس ًظش داؿت .
 6ـ  11ـ سػَب گيشي اٍستَ فؼفات آهًَين هٌيضين  :هحلَلْاي كاف ؿذُ ٍ
ؿؼتـَي هشحلِ  6ـ  9سا تا اػيذ ولشئيذسيه ( تا چگالي  .1/19اػيذي وشدُ ٍ تِ
همذاسي وافي هحلَل ػذين آهًَين ئيذسٍطى اٍستَفؼفات تِ آى تيافضائيذ ٍ تا آساهي
تثخيش ًوائيذ تا سػَب ؿشٍع تِ تثلَس وٌذ ػپغ تِ هحلَل داؽ دس حال تْن صدى
لغشُ لغشُ ئيذساوؼيذ آهًَين تا چگالي  0/90اضافِ وشدُ ٍ پغ اص ظاّش ؿذى
خاكيت لليائي دس هحلَل تمشيثأ پٌج هيليليتش آهًَيان اضافي دس آى تشيضيذ  .ػول
ّن صدى سا چٌذ دليمِ اداهِ دادُ ٍ پغ اص واهل ؿذى سػَب هحلَل سا تِ هذت چْاس

ػاػت دس دسجِ حشاست آصهايـگاُ لشاس دّيذ  .سػَب سا كاف وشدُ واغز كافي ٍ
سػَب سٍي آًشا دُ تاس تا هحلَل ئيذساوؼيذ آهًَين ( .1+19تـَئيذ .
يادآٍسي ـ تجاي اٍستَفؼفات ئيذسٍاوؼيذ ئيذسٍطًِ ديآهًَين هيتَاى اص آهًَين
ػذين تشاي سػَبگيشي اػتفادُ وشد .
 6ـ  12ـ سػَبگيشي هجذد اٍستَفؼفات آهًَين هٌيضين  :سػَب سا تا آب ػشد تِ
تـش اٍليِ هٌتمل وشدُ ٍ دس اػيذ ولشئيذسيه ( .1+1حل وٌيذ ٍ هحلَل سا پغ اص
سػَبگيشي كاف وشدُ ٍ ؿؼتـَي اٍستَفؼفات آهًَين هٌيضين سا تا افضٍدى يه تا
دٍ هيليليتش اص هحلَل ػذين آهًَين ئيذسطى اٍستَفؼفات عثك تٌذ  6ـ  11دٍتاسُ
تىشاس ٍ دس اًتْا سػَب سا تا هحلَل ئيذساوؼيذ آهًَين ( .1+19تـَئيذ  ( .تِ يادآٍسي
كفحِ لثل تَجِ تَجِ ؿَد ..
 6ـ  13ـ حشاست دادى سػَب هٌيضين  :واغز كافي حاٍي سػَب سا دس يه تَيِ
خـه تا ٍصى هؼيي لشاس دادُ ٍ تش سٍي ؿؼلِ عَسي تؼَصاًيذ وِ واغز كافي تذٍى
ؿؼلٍِس ؿذى صغال ؿَد  .ػپغ تاليواًذُ سا تا سػيذى تِ ٍصى ثاتت دس وَسُ حشاست
دّيذ .
يادآٍسي ـ چٌاًچِ ػول حشاست دادى واغز كافي ٍ سػَب دس دسجِ حشاست پائيي ٍ
تِ آساهي اًجام ًپزيشد ( تشاي ايٌىِ وشتي آى تؼَصد  .دس تؼضي اص هَاسد لؼوتي اص
وشتي تِ كَست غيشلاتل اؿتغال دسآهذُ ٍ ديگش ًخَاّذ ػَخت .
 7ـ محاسثه تيان نتايج
غلظت يَى ولؼين ٍ يَى هٌيضين تشحؼة لؼوت دس هيليَى اص سٍاتظ صيش تذػت
هيآيذ .
( = Wc * .714600/Sولؼين ( تشحؼة .PPM
( = Wm * .218400/Sهٌيضين ( تشحؼة .PPM
وِ دس آى :
ٍ = Wcصى اوؼيذ ولؼين تِ گشم
ٍ = Wmصى پيشٍفؼفات هٌيضين تِ گشم
 = Sحجن آصهًَِ تِ هيليليتش
 8ـ دقت و صحت آزمون
كحت آصهَى دس اتتذا تَػظ تجذيذ پزيشي تَصيي تشاصٍ ٍ تشاتش  0/1تا دٍ دسكذ ٍصى
سػَب تش پايِ تجذيذ پزيشي تَصيي ًؼثت تِ ٍصى سػَب تذػت آهذُ تؼييي هيگشدد
ٍ ٌّگاهيىِ تا سػَبگيشي دٍتاسُ وليِ هَاد هضاحن خاسج ؿَد  ,دلت ٍ كحت آصهَى
هؼادل خَاٌّذ تَد .
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