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Water quality
- Determination of ammonium Distillation and titration method
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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی)
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شوورای عوا ی اداری موور  29/6/92بوه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ شده است.
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظوران مراکو و مؤسسوات
علمی ،پژوهشی ،تو یدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصا ح ملی و با توجه بوه شورایط تو یودی،
فنواوری و تجواری اسوت کوه از مشوارکت آگاهانوه و منصوفانۀ صواحبان حو و نفوع ،شوام تو یدکننودگان ،مصور کننودگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دو تی و غیر دو تی حاص می شوود .پوی نووی
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پ از دریافت
نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایوران اوا و
منتشر می شود.
پی نوی استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های عالقه مند و ذی صالح نی با رعایت ضوابط تعیین شده تهیوه موی کننود
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنووان اسوتاندارد ملوی ایوران اوا و منتشور موی شوود .بودین ترتیوب ،
استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در اسوتاندارد ملوی ایوران شومارۀ  3تودوین و در کمیتوۀ ملوی
استاندارد مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میدهد به تصویب رسیده باشد.
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1
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین ا مللی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ا مللی ا کتروتکنیوک )(IEC
و سازمان بین ا مللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2کمیسیون کدک غذایی ) 3(CACدر کشوور
فعا یت می کند  .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شورایط کلوی و نیازمنودی هوای خوا کشوور  ،از آخورین
پیشرفت های علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینا مللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پی بینی شده در قوانون  ،بورای حمایوت از مصور کننودگان  ،حفو
سالمت و ایمنی فردی و عمومی  ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی  ،اجرای بعضی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تو یدی داخ کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عوا ی اسوتاندارد ،اجبواری
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازارهای بین ا مللی برای محصوالت کشور  ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و درجه-
بندی آن را اجباری نماید  .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خودمات سوازمان هوا و مؤسسوات فعوال در
زمینۀ مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممی ی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی  ،آزمایشگاه ها
و مراک کا یبراسیون ( واسنجی ) وسای سنج  ،سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سوازمان هوا و مؤسسوات را بور اسواس
ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن ها اعطا و بور
عملکرد آن ها نظارت می کند .ترویج دستگاه بین ا مللی یکاها  ،کا یبراسیون ( واسنجی ) وسای سنج  ،تعیوین عیوار فلو ات
گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.
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4- Contact point
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پیش گفتار
استاندارد " کیفیت آب  -اندازهگیری آمونیوم  -روش تقطیر و تیتراسیون " نخستین بار در سال  1362تدوین
شد .این استاندارد بر اساس پیشنهاد های رسیده و بررسی توسط شرکت زرگستر روبینا و تایید کمیسیونهای
مربوط برای او ین بار مورد تجدید نظر قرار گرفوت و در هو ار و صود و سوی و سوومین اجوالس کمیتوه ملوی
استاندارد صنایع شیمیایی و پلیمر مور  29/19/92تصویب شد .اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 3
قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه 1331 ،بوه عنووان
استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
برای حف همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهای ملی و جهوانی در زمینوۀ صونایع ،علووم و خودمات،
استانداردهای ملی ایران در مواقع وم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که بورای اصوالح و تکمیو ایون
استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .بنابراین ،باید
همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.
این استاندارد جایگ ین استاندارد ملی ایران شماره  :3963سال  1362است.
منبع و ماخذی که برای تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

- distillation and titration method

ISO 5664:1984, Water quality - Determination of ammonium

ه

کیفیت آب -اندازهگیري آمونیوم  -روش تقطیر و تیتراسیون
2

هدف و دامنه کاربرد

هد از تدوین این استاندارد ،تعیین روشی برای اندازهگیری مقدار آمونیوم موجود در نمونههای آب خام ،1آب
آشامیدنی و پساب به روش تقطیر و تیتراسیون میباشد.
این استاندارد برای نیتروژن آمونیوم تا حداکثر  19 mgموجود در آزمونه کاربرد دارد .استفاده از آزمونه 19 ml
متناظر با غلظت نمونه حاوی حداکثر  1999 mg/lبه صورت نیتروژن است.
1

مراجع الزامی

مدارك ا امی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنهوا ارجواد داده شوده اسوت.
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاد داده شده باشد ،اصالحیهها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد
نظر این استاندارد ملی ایران نیست .درمورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاد داده شده است،
همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیههای بعدی آنها مورد نظر است.
استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد ا امی است:
 2-1استاندارد ملی ایران شماره  ،3399ظرو شیشهای آزمایشگاهی -با ن حجمسنجی تک نشانه
8

حد تشخیص

حد تشخیص عملی (با درجه آزادی برابر اهوار) بوا اسوتفاده از  939mlآزمونوه برابور بوا  9/9 mg /lنیتوروژن
میباشد.
4

حساسیت

با به کار بردن  199 mlآزمونه 1/9 ml ،هیدرو کلریک اسید با غلظت  9/99 mol/lمعادل با  9/3 mg /lنیتروژن
میباشد.
5

مزاحمت

م احمت اصلی از اوره ناشی می شود که تحت شرایط تعیین شده به عنوان آمونیاك تقطیر شوده و نتوایج بواال
ایجاد میکند .م احمت همانین از آمینهای فراری به وجود میآید که تقطیر شده و طی تیتراسیون با اسوید
واکن میدهند ،بنابراین نتایج باالیی را سبب میشوند .کلرو آمینهای موجود در نمونههای آب کلوردار شوده
در این روش اندازهگیری میشوند.

1- Raw

1

0

اصول آزمون

 pHآزمونه در محدوده  6/9تا  3/2تنظیم و با اف ودن منی یم اکسید شرایط قلیوایی متوسوط ایجواد مویشوود.
آمونیاك آزاد شده تقطیر و در با ن گیرنده حاوی محلول بوریک اسید جمع آوری میشود .آمونیوم در محلوول
حاص از تقطیر با محلول اسیدی استاندارد حجمسنجی با استفاده از محلوول بوریوک اسوید  /شناسواگر تیتور
میشود.
 7مواد و /يا واکنشگرها
در طول آزمون فقط از واکنشگرهای با خلو

تج یهای شناخته شده و فقط از آب مطاب با بند  1-3اسوتفاده

کنید.
 2-7آب ،عاری از آمونیوم که به یکی از دو روش زیر بهدست میآید:
 2-2-7روش تبادل يون

آب مقطر را از میان یک ستون مبدل حاوی رزین کاتیونی اسیدی قوی (به شک هیدروژنی) عبور داده و مایع
بهدست آمده از شوی را در بطری شیشهای با درپوش شیشهای محکم جمع آوری کنید .به منظور نگوهداری
آن به هر یتر محلول حاص از تقطیر  19 gاز همان رزین اضافه کنید.
 1-2-7روش تقطیر

 )9/19±9/91( mlمحلول سو فوریک اسید (جرم حجمی  )1/32 g/mlرا به  )1999 ±19( mlآب مقطر اف وده،
مجددا در دستگاه تقطیر کنید 39 ml .از محلول حاص از تقطیر او یه را دور ریخته و سپ بقیه را در بطری
شیشهای با در پوش شیشهای محکم جمع آوری کنید .بوه هور یتور محلوول حاصو از تقطیور  19gاز رزیون
کاتیونی اسیدی قوی (به شک هیدروژنی) اضافه کنید.
 1-7هیدروکلريك اسید ،با جرم حجمی 1/13 g/ ml
 8-7محلول هیدروکلريك اسید ،حجمسنجی استاندارد با غلظت 9/19 mol/l
این محلول را با رقی کردن هیدروکلریک اسید تهیه کنید و آن را با روشهوای معموول تج یوهای اسوتاندارد
کنید .به طور جایگ ین میتوان از محلولهای تجاری با غلظت تضمین شده استفاده کرد.
 4-7محلول هیدروکلريك اسید ،حجمسنجی استاندارد با غلظت 9/99 mol/l
این محلول را با رقی کردن هیدروکلریک اسید (بند  )9-3تهیه کنید و آن را با روشهای معموول تج یوهای
استاندارد کنید .به طور جایگ ین میتوان از محلولهای تجاری با غلظت تضمین شده یا رقیو کوردن محلوول
استاندارد حجم سنجی هیدروکلریک اسید (بند  )3-3استفاده کرد.
5-7

محلول بوريك اسید  /شناساگر

 2-5-7مقدار  (9/3 ± 9/1) gمتی رد  1قاب ح در آب را در حدود  399 mlآب ح کرده و توا حجوم 1 l
1-Methyl red

9

رقی کنید.
 1-5-7مقدار  ) 1/3 ± 9/1 ( gمتیلن بلو 1را در حدود  399 mlآب ح کرده و تا حجم  1 lرقی کنید.
 8-5-7مقدار  ) 99 ± 1 ( gبوریک اسید ( )H3BO3را در آب گرم ح کرده ،سپ تا دمای اتاق خنک کنید.
 )19 ±9/3( mlمحلول شناساگر متی رد (بند  )1-3-3و  ) 9/9 ±9/1 ( mlاز محلوول شناسواگر متویلن بلوو
(بند  )9-3-3به آن اف وده و تا حجم  1 lرقی کنید.
 0-7محلول برموتیمول بلو ،شناساگر با غلظت 9/3 g/l
مقدار  ) 9/3 ± 9/99 ( gبرموتیمول بلو را در آب ح کرده و تا حجم  1 lرقی کنید.
 7-7محلول هیدروکلريك اسید( 1 % ،حجمی /حجمی)
مقدار  ) 19 ± 1 ( mlهیدروکلریک اسید (بند  )9-3را تا حجم  1 lرقی کنید.
 3-7محلول سديم هیدروکسید ،با غلظت 1 mol/l
مقدار  ) 29 ± 9 ( gسدیم هیدروکسید را در حدود  399 mlآب ح کنید .سپ
حجم  1 lرقی کنید.

توا دموای اتواق خنوک و توا

 3-7منیزيم اکسید سبك ،1عاری از کربنات
برای حذ کربنات ،منی یم اکسید را در دمای  399 °Cحرارت دهید.
 26-7دانههاي ضد جهش

8

 22-7عامل ضد کف ،برای مثال تکههایی از موم پارافینی
 3وسايل
از وسای معمو ی آزمایشگاهی به همراه وسای زیر استفاده کنید.
 2-3دستگاه تقطیر،یک با ن تقطیر با ظرفیت  399 mlتوا  1999 mlکوه بوه سور ضود پاشو  2متصو و بوا
متراکمکننده عمودی مجه شده طوری که خروجی بتواند در محلول جاذب غوطه ور باشد.
يادآوري -تمی کاری مقدماتی وسای تقطیر را بهصورت زیر انجام دهید.
انانچه دستگاه تقطیر بیشتر از اند روز استفاده نشود روش کار زیر را انجام دهید.

حدود  339 mlآب عاری از آمونیوم (بند  )1-3را در با ن تقطیور ریختوه و انود عودد دانوههوای ضود جهو
(بند  )19-3داخ آن انداخته وازم دستگاه را نصب و تقطیر را شرود کنید تا حداق  199 mlآب جمعآوری
شود .مایع حاص از تقطیر و باقیمانده داخ با ن را دور بری ید.

1-Methylene blue
2-Light
3- Anti-bumping granules
4- Anti-splash head

3

3

نمونه برداري و نمونهها

نمونههای آزمایشگاهی را باید در بطریهای پلی اتیلنی یا شیشهای جمع آوری کرد .توصیه میشود نمونههای
آزمایشگاه هر اه زودتر تحت آزمون قرار گیرند یا تا شرود آزمون در دمای بین  9 °Cتا  3 °Cنگهداری شوند.
اسیدی کردن با سو فوریک اسید تا  pHکواکتر از  9نی میتواند بوه منظوور کموک بوه نگهوداری نمونوههوا،
استفاده شود ،به شرطی که از آ ودگی احتما ی نمونه اسیدی شده با جذب هر گونه آمونیاك اتمسوفر اجتنواب
شود.
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روش انجام آزمون

 2-26انتخاب حجم آزمونه

در صورتیکه مقدار تقریبی آمونیوم موجود در نمونه معلوم باشد حجم آزمونه را مطاب بوا جودول  1بوهدسوت
آورید.
جدول -2حجم مورد نیاز نمونه در برابرآمونیوم
a

غلظت آمونیوم برحسب ρN

حجم آزمونه

mg/l

ml

تا 19
 19تا 99
 99تا 39
 39تا 199

939
199
39
93

يادآوري  -هنگام استفاده از هیدروکلریک اسوید حجوم سونجی اسوتاندارد بورای
تیتراسیون به بند  3-3مراجعه کنید.

 1-26اندازهگیري

 2-1-26مقدار  )39±3( mlمحلول بوریک اسید/شناساگر را در با ن دریافتکننوده دسوتگاه تقطیور بری یود.
مطمئن شوید که انتهای و ه متراکمکننده پایینتر از سطح محلول بوریک اسید قرار دارد .سپ

حجم انتخابی

آزمونه (بند  )1-19را در با ن تقطیر تعیین کنید.
يادآوري -در صورت وجود کلر در آزمونه ،بهتر است اند بلور کواک سدیم تیوسو فات جهت حذ آن به نمونه اضافه شود.

اند قطره شناساگر برموتیمول بلوو در بوا ن اضوافه کورده (بنود  )6-3و در صوورت و وم بوا افو ودن محلوول
هیدروکسید سدیم (بند  )3-3یا هیدرو کلریک اسید (بند  pH )3-3با ن محتوی محلول را بین( 6/9رنگ زرد
شناساگر) تا ( 3/2رنگ آبی شناساگر) تنظیم کنید و سپ

حجم محلوول موجوود در بوا ن را بوا آب عواری از

آمونیوم (بند  )1-3به  339 mlبرسانید.
 ( 9/93 ± 9/93 ) gمنی یم اکسید سبک (بند  )2-3و اند عدد دانه ضد جه (بند  )19-3را به با ن تقطیور
اضافه کنید و بالفاصله با ن تقطیر را به دستگاه متص کنید (برای نمونههای پساب ممکن است اف ودن عامو
ضد کف (بند  )1-3ضروری باشد).

2

از

 1-1-26حرارت با ن را طوری تنظیم کنید که نر تقطیر در حدود  19 ml/minباشد .عم تقطیر را پ
جمعآوری حدود  999 mlمایع متوقف کنید.

 8-1-26مایع حاص از تقطیر را با هیدروکلریک اسید استاندارد (بند  )2-3تا نقطه پایانی ارغوانی تیتر کرده
و حجم اسید مصرفی را یادداشت کنید.
يادآوري -2در صورتیکه غلظت آمونیوم موجود در نمونه باال باشد میتوان از هیودروکلریک اسوید اسوتاندارد (بنود  )2-3بورای
تیتراسیون مایعات حاص از تقطیر استفاده کرد.
يادآوري -1وقتی آمونیاك به درون با ن گیرنده تقطیر شد ،میتوان آن را تیتر کرد .در صورتی که جمعآوری آمونیواك طووالنی
شود ،نشان دهنده حضور مواد م احمی است که تحت هیدرو ی آهسته قرار گرفته و آمونیاك را ایجاد میکنند.

 8-26آزمون شاهد

آزمون شاهد را مطاب با بند  9-19و ی با حدود  939 mlآب عاری از آمونیوم (بند  )1-3بهجای آزمونه انجام
دهید.
 22بیان نتايج
 2-22روش محاسبه

غلظت آمونیوم نیتروژن را برحسب میلیگرم بر یتر با استفاده از رابطه  1بهدست آورید.

V 1 V 2
 c 14.011000
V0

()1

N 

که در آن:
 V0حجم آزمونه (بند  ،)1-19بر حسب میلی یتر؛
 V1حجم محلول هیدروکلریک اسید استاندارد حجمسنجی مورد استفاده در تیتراسیون ،بر حسب میلی یتر؛
 V2حجم محلول هیدروکلریک اسید استاندارد حجمسنجی مورد استفاده تیتراسیون در آزموون شواهد (بنود
 )3-19بر حسب میلی یتر ؛
 cغلظت دقی هیدروکلریک اسید مورد استفاده در تیتراسیون ،بر حسب مول بر یتر؛
 14.01جرم اتمی نیتروژن بر حسب گرم بر مول.
نتیجه آزمون ممکن است به صورت غلظت جرموی نیتوروژن ( ، )ρNآمونیواك (  )ρNHیوا یوون آمونیووم ( )ρNH
برحسب میلیگرم بر یتر و یا به صورت غلظت یون آمونیوم برحسب میکرو مول بر یتر بیوان شوود .جودول 9
ضرایب تبدی مناسب را نشان میدهد.
3

1-22

تجديدپذيري

مقادیر انحرا استاندارد تجدیدپذیری مطاب جدول  3میباشد.

3

+

4

جدول -1ضرايب تبديل
غلظت جرمی
ρN =1 mg/l
ρNH3 =1 mg/l
ρNH4+ =1 mg/l
c (NH4+) =1 µmol/l

ρN
mg/l

ρNH3
mg/l

ρNH4+
mg/l

c
µmol/l

1
9/393
9/333
9/912

1/916
1
9/222
9/913

1/933
1/932
1
9/913

31/2
33/3
33/2
1

)(NH4+

مثال  -غلظت جرمی یون آمونیوم ( )ρNH4+که برابر با  1 mg/lمیباشد متناظر با غلظت جرمی نیتروژن برابر با  9/333 mg/lمیباشد.

جدول -8انحراف استاندارد نمونهها
نمونه

آمونیومρN ،

حجم آزمونه

انحراف استاندارد

mg/l

ml

mg/l

2/ 9
29
33
1/ 3

939
939
199
93

9/93
9/36
9/39
9/16

محلول استاندارد
محلول استاندارد
فاضالب تهنشین شده
فاضالب خروجی
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گزارش آزمون

گ ارش آزمون باید حداق شام اطالعات زیر باشد.
 2-21روش آزمون استفاده شده مطاب این استاندارد ملی؛
 1-21تمام ج ییات الزم برای شناسایی کام نمونه؛
 8-21ج ییات جمعآوری و نگهداری نمونه آزمایشگاهی قب از آنا ی ؛
 4-21نتیجه و روش بیان استفاده شده؛
 5-21نام و امضای آزمونگر؛
 0-21تاریخ انجام آزمون.

6

در جهت آزادي
19
11
16
11

