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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 استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته شتورا عتا ی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ شده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تو ید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصا ح میتی و بتا توجته بته شترایط تو یتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تو یدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دو تی و غیر دو تی حاصل می شود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین شتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی شتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد میی ایران شمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده باشد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ا مییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ا مییی ا کتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ا مییی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعا یت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته شترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینا مییی بهرهگیر میشود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تو ید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورا عا ی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ا مییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کا یبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ا مییی یکااا  ،کا یبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیش گفتار
استاندارد " سدی کربنات مورد مصرف در تصفیه آب برا مصارف انسانی-ویژگیاا و روشاا آزمون " که
پیش نویس آن در کمیسیون اا مربوط توسط سازمان میی استاندارد ایران تهیه و تدوین شده است و در ا ارو
یکصد و یازدامین اجالس کمیته میی استاندارد شیمیایی وپییمر مور  23/2/92مورد تصویب قرار گرفته است ،
اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،
مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می شود .
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع  ،عیوم و خدمات ،
استاندارداا میی ایران در مواقع وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه شود  ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابراین ،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد .
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :
EN 897: 2012, Chemicals used for treatment of water for human consumption- Sodium carbonate

و

سديم كربنات مورد مصرف در تصفیه آب براي مصارف انسانی -ويژگیها و روشهاي آزمون
 0هدف و دامنه كاربرد
ادف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیاا ،روشاا آزمون  ،نمونهبردار  ،بستهبند  ،نشانهگیار و انبارش
سدی کربنات مورد مصرف در تصفیه آب برا مصارف انسانی است.
 8مراجع الزامی
مدارک ا امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن اا ارجاع داده شده است .
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب میشود .
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد  ،اصالحیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست  .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده شده
است  ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاا بعد آن اا مورد نظر است .
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد ا امی است :
 0-8استاندارد میی ایران شماره  ، 612-9سدی کربنات بدون آب با کاربرد صنعتی قسمت دوم-اندازهگیر
قییائیت کل.
 8-8استاندارد میی ایران شماره  ، 612-3سدی کربنات بدون آب با کاربرد صنعتی قسمت اشت -اندازهگیر
آان.
 3-8استاندارد میی ایران شماره  ، 1393آب مورد مصرف در آزمایشگاه تج یه  -ویژگیاا و روشاا آزمون.
 4-8استاندارد میی ایران شماره  ، 3122سدی کربنات مورد مصرف در صنعت – اندازهگیر مواد حل نشدنی
در آب  39درجه سیسیوس.
 5-8استاندارد میی ایران شماره  ، 3933فرآوردهاا شیمیایی صنعتی – ایمنی در نمونهبردار .
 6-8استاندارد میی ایران شماره  ، 3332مواد شیمیایی صنعتی – اصطالحات نمونهبردار .
 7-8استاندارد میی ایران شماره  ، 2136فرآوردهاا شیمیایی برا مصارف صنعتی -تکنیکاا نمونهبردار
– فرآوردهاا شیمیایی جامد به فرم ذراتی با اندازه پودر تا کیوخهاا درشت.
 2-8استاندارد میی ایران شماره  ، 13619کیفیت آب – اندازه گیر جیوه -استفاده از اسپکترومتر جیب
اتمی با و بدون غنیساز -روش آزمون.

1

ويژگیها


3

 0-3كلیات

این استاندارد حداقل ا امات خیو سدی کربنات مورد استفاده برا تصفیه آب برا مصارف انسانی را معین
میکند.حدود ناخا صیاایی که معموت در فرآورده وجود دارند معین شدهاند.ناخا صیاا دیگر نی ممکن
است با توجه به مواد او یه و فرآیند تو ید وجود داشته باشند.این گونه موارد باید به مصرفکننده و مسئو ین
مربوط اطالع داده شوند.
يادآوري – مصرفکنندگان این فرآورده باید مقررات میی را بررسی نمایند که با احتساب کیفیت آب ،مقدار مورد مصرف،مقادیر
ناخا صیاا دیگر و مواد اف ودنی که در این استاندارد میی بیان نشده است  ،برا تصفیه آب آشامیدنی خیو

مناسبی باشد.

ويژگیهاي شیمیايی

8-3

ویژگیاا شیمیایی سدی کربنات مورد مصرف در تصفیه آب برا مصارف انسانی باید مطابق جدول  1باشد.
ويژگیهاي شیمیايی سديم كربنات مورد مصرف در تصفیه آب براي مصارف انسانی.

جدول -0
حدود قابل قبول

روش آزمون

ويژگی

رديف
1

خیو  ،برحسب ،،Na2CO3درصدجرمی

حداقل 22

استاندارد میی ایران 612-9

9

آانس ، IIبرحسب mg/Kg ،Fe

حداکثر 99

استاندارد میی ایران 612-3

3

مواد نامحیولmg/Kg ،

حداکثر 999

استاندارد میی ایران 3122

2

آرسنیک ،برحسب mg/Kg ،As

حداکثر9

بند 2-3

3

کادمی  ،برحسب mg/Kg ،Cd

حداکثر9

بند 2-3

6

سرب،برحسب mg/Kg ،Pb

حداکثر9

بند 2-3

3

کروم ،برحسب mg/Kg ،Cr

حداکثر9

3

نیکل ،برحسب mg/Kg ،Ni

حداکثر9

بند 2-3

2

جیوه ،برحسب mg/Kg ،Hg

حداکثر 9/1

بند 3-3

بند 2-3

نمونهبرداري

4
نمونهاا آزمایشگاای مورد نیاز را مطابق استاندارد میی ایران شماره  2136تهیه کنید .به توصیهاا ایمنی
استاندارد میی ایران شماره  3933توجه کنید و ا چنین استاندارد میی ایران شماره  3332را حاظ کنید.
 5روش هاي آزمون
 0-5روش آزمون سديم كربنات
2

درصد جرمی سدی کربنات را مطابق استاندارد میی ایران شماره  612-9اندازهگیر کنید.
 8-5روش آزمون آهن

مقدار آان را مطابق استاندارد میی ایران شماره  612-3اندازهگیر کنید.
 3-5روش آزمون مواد نامحلول

درصد جرمی مواد نامحیول در آب را در دما  39 °Cمطابق استاندارد میی ایران شماره  3122اندازهگیر
کنید.
 4-5روش آزمون اندازهگیري آرسنیک،كادمیم،سرب ،كروم و نیکل

عناصر آرسنیک،کادمی ،سرب ،کروم و نیکل را مطابق بند ب 1-پیوست ب با روش طیفسنجی نشر
پالسما جفت شده ا قایی) (ICP/OESاندازهگیر کنید.

نور

 5-5روش آزمون اندازهگیري جیوه

جیوه را مطابق با بند ب 9-پیوست ب با روش طیفسنجی جیب اتمی بخار سرد اندازهگیر کنید.
 6بسته بندي
سدی کربنات را میتوان طبق توافق طرفین در کیسه اا ب رگ یا کوچک و مقاوم در برابر رطوبت بستهبند و
عرضه کرد.
نشانهگذاري

7
 0-7كلیات

نشانهگیار باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
 نام " سدی کربنات " ،خیو ، وزن خا ص ، نام  ،نشانی و عالمت تجار سدر صورت وجود عرضهکننده و /یا تو یدکننده ، تاریخ تو ید یا سر ساخت، -نام کشور تو ید کننده.

 8-7برچسب خطر و ايمنی

ا امات نشانهگیار زیر باید از تاریخ انتشار این استاندارد میی برا سدی کربنات بکار برده شود.
نشانههاي خطر

 0-8-7نمادها و

تحریک کننده
3

 8-8-7ويژگی خطرات خاص منسوب به مواد خطرناک

تحریک کننده چش
 3-8-7توصیه هاي ايمنی در مورد مواد خطرناک:

 از دسترس اطفال دور نگهدارید؛ گرد و غبار را تنفس نکنید؛ در صورت تماس با چش  ،بالفاصیه با مقدار زیاد آب ،چش را شستشو داید و به پ شک مراجعهکنید.
 2مقررات حمل و نقل
سدی کربنات به عنوان محصول خطرناک برا جاده ،راه آان ،دریا و حمل و نقل اوایی محسوب نمیشود.
 3انبارش
 0-3پايداري بلند مدت

سدی کربنات در شرایط خشک پایدار است.
8-3

مواد ناسازگار در انبارش سديم كربنات

سدی کربنات را در کیسهاا کامال بسته و خشک ,دور از اسیداا نگهدار کنید.
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پیوست الف
(اطالعاتی)
اطالعات عمومی در مورد سديم كربنات
الف 0-

منشاء

الف0-0-

مواد اولیه

سدی کیرید  ،سنگ آاک
الف 8-0-فرآيند تولید

فرآیند آمونیاک-سودا سفرآیند سو و
الف8-

1

كاربرد

الف 0-8-عملکرد سديم كربنات

سدی کربنات اساسا برا اف ایش مقدار  pHوقییائیت و تثبیت ظرفیت بافر بکار میرود.
الف 8-8-حالت مورد استفاده

سدی کربنات اساسا به صورت محیول ،تا غیظت تقریبا  %19جرمی بکار میرود.
الف 3-8-میزان الزم براي تصفیه آب

می ان مصرف برا تصفیه آب به کیفیت آب خام وکاربرد آن بستگی دارد .می ان مصرف برا تصفیه آب باید
طور باشد که یون سدی از مقدار استاندارد سدی در آب آشامیدنی بیشتر نباشدسبه مرجع] [1مراجعه کنید .
الف 4-8-طريقه كاربرد
9

این ماده شیمیایی معموت بوسییه پمپ اندازهگیر جابجایی مثبت انتقال داده میشود.
الف 5-8-اثرات ثانويه

غیظت سدی اف ایش می یابد.
الف 6-8-خارج نمودن مقدار اضافی

خنثی کردن ,برا مثال با ایدروکیریک اسید,سو فوریک اسید.
الف 3-مشخصات
الف 0-3

نام شیمیايی ،سدی کربنات

الف  8-3نام متداول  ،سودا اش ،3سدی کربنات بدون آب ،سودا اش سبک ،سودا اش سنگین.
الف  3-3جرم مولکولی نسبی193/22 ،

1 - Solvay process
2 - Positive displacement metering pump
1- Soda ash
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الف 4-3فرمول تجربی Na2CO3 ،
الف 5-3فرمول شیمیايیNa2CO3 ،
الف 6-3شماره ثبت223-12-3 ، 0 CAS
الف 7-3اشکال تجاري

سدی کربنات به صورت پودر خشک یا دانهاا ری وجود دارد و با توجه به چگا ی  ،تحت عنواناا سودا اش
سبک و سنگین توصیف میشود.
الف 4 -خواص فیزيکی
الف 0-4ظاهر ،سدی کربنات به صورت پودر یا بیوراا سفید است که به مقدار کمی خاصیت جیب رطوبت
دارد.
الف 8-4چگالی  ،چگا ی سدی کربنات  9/33 g/cm3است.
دامنه چگا ی توده ا سودا اش سبک  9/3 kg/dm3 :تا 9/63 kg/dm3
دامنه چگا ی توده ا سودا اش سنگین  9/3 kg/dm3 :تا 1/9 kg/dm3
الف 3-4حاللیت در آب

در دما  99 °Cمی ان حال یت سدی کربنات  919 g/lاست.
الف 4-4ويسکوزيته  ,دماي بحرانی ,فشار بحرانی  ,فشار بخار و نقطه جوش  ،در این استاندارد کاربرد
ندارند.
الف 5-4نقطه ذوب 158 °C ،
الف 6-4گرماي ويژه 1/923 J/(kg K) ،
الف 7-4سختی فیزيکی ،سختی سدی کربنات جامد بر اساس مقیاس  1 ، Mohsتا  9می باشد.
الف5-

خواص شیمیايی

سدی کربنات با اسیداا امراه با تشکیل کربند اکسید  ،به صورت گرمازا واکنش میداد .سدی کربنات تا
حدود جاذب رطوبت بوده و با واکنشی گرمازا در آب حل میشود.

1- Chemical Abstracts Service Registry Number.
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پیوست ب
(الزامی)
روشهاي آزمون

ب0 -

اندازهگیري آرسنیک،كادمیم،سرب و نیکل به روش طیف سنجی نشري نوري پالسماي


جفت شده القايی)(ICP/OES
ب0-0-

0

كلیات

دامنه اندازهگیر ار عنصر در جدول ب 1-نشان داده شده است.
جدول ب 0-دامنه غلظت
نام عنصر

دامنه غلظت برحسب
میییگرم در ار کییوگرم Na2CO3


ب8-0-

کروم ،کادمی

 9/9تا 39

نیکل

 9/3تا 39

آرسنیک

 1تا 39

سرب

 9تا 39

اصول

پس از انحالل نمونه در نیتریک اسید  ،محیول اسید به درون پالسما آرگون که در فرکانس بات تشکیل شده
است  ،پاشیده میشود .با استفاده از استاندارد داخیی و تصحیح زمینه ،پرتواا نشر شده ،در طول موجاا
خا اندازهگیر میشوند.
ب3-0-

مواد و يا /واكنشگرها

کییه واکنشگراا باید دارا خیو تج یها مشخص باشند و آب مورد استفاده باید با آب درجه سه استاندارد
میی ایران شماره  1393مطابقت داشته باشد.
برا جیوگیر از آ وده شدن کییه محیولاا تهیه شده را در ظروف پیی اتیینی یا پییتترافیوئورواتیینی
نگهدار کنید.
ب 0-3-0-محلول نیتريک اسید  ،با دانسیته  1/29 g/mlو درصد جرمی % 63
ب 8-3-0-محلول هیدروكلريک اسید  ،با دانسیته  1/12 g/mlو درصد جرمی % 33
ب 3-3-0-محلول سديم كلريد  ،با غیظت 939 g/l

1 - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry
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 939 gسدی کیرید س با درجه خیو بات را در آب حل کنید و به با ن حج سنجی  1999 mlمنتقل کنید19 .
مییی یتر نیتریک اسید سبند ب 1-3-1-به آن اضافه کنید و با آب مقطر به حج برسانید و آن را ا ب نید.
ب 4-3-0-محلول اسکانديم(استاندارد داخلی)  ،با غیظت 51)Sc( mg/l
 39 mlاز محیول مادر {  }c(Sc)= 1000 mg/lو  19 mlنیتریک اسید سبند ب 1-3-1-را به با ن حج سنجی
 1999 mlمنتقل کنید  .به حج برسانید و ا ب نید.
ب 5-3-0-محلول مادر عناصر آرسنیک،كادمیم،كروم،نیکل يا سرب ،محیولاا تجار با غیظت 1999mg/l
.
ب 6-3-0-محلول چندعنصر c(As,Cd,Cr,Ni,Pb)=100 mg/l ،

 19 mlاز اریک از محیولاا مادر سبند ب 3-3-1-و  19 mlایدروکیریک اسید سبند ب 9-3-1-به با ن
حج سنجی  199 mlمنتقل کنید  .به حج برسانید و ا ب نید.
ب 7-3-0-آرگون  ،گاز فشرده یا مایع
فشار گاز آرگون نباید کمتر از  399 kPaباشد .
ب4-0-

وسايل

وسایل و اب ارآتت شیشها معمول آزمایشگاای به امراه موارد زیر:
يادآوري -کییه ظروف س شیشها  ،پیی اتیینی ،پیی پروپیینی ،پیی تترافیوئوراتیینی باید با ایدروکیریک اسید  6 mol/lو آب شسته
شوند.
1

طیفسنج نشري نوري پالسماي جفت شده القايی) ، (ICP/OESمجه به دستگاه افشانه برا

ب0-4-0-
محیول غییظ نمک  .این دستگاه میتواند مواز و یا سر باشد .متغیراا طیفسنج و شرایط اجرایی در جدول
ب 9-معین شدهاند.
جدول ب – 8 -متغیرها و شرايط اجرايی طیف سنج
متغیر

واحد

ويژگی

نوع

مونوکروماتور یا پیی کروماتور

رطوبت زن آرگون

بیه

جریان آرگون سب3-9-1-
پالسما

l/min

12

کمکی

l/min

1/3

افشانه س139kPa

l/min

9/3

جریان نمونه

ml/min

1/3

توان RF

W

± 1999

S

19

مدت زمان انتگرال گیر

1 - Nebulizer
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ب5-0-

روش آزمون

ب 0-5-0-آزمونه

13 gاز نمونه آزمایشگاای را با تقریب  9/1 gوزن کنید.
ب8-5-0-

محلول آزمون

آزمونه سبند ب 1-3-1-و  39 mlآب را به ظرف پیی اتیینی منتقل کنید .پس از حل شدن نمونه  ،محیول را با
ایدروکیریک اسید سبند ب 9-3-1-خنثی کنید و یک مییی یتر نیتریک اسید سبند ب 1-3-1-به آن اضافه
کنید .پس از خنک شدن محیول را به با ن حج سنجی  199 mlمنتقل کنید 3 ml ،محیول اسکاندی سبند ب-
 2-3-1به آن اضافه کنید  .محیول را به حج برسانید و ا ب نید.
ب3-5-0-

محلولهاي كالیبراسیون


 39 mlمحیول سدی کیرید سبند ب 3 ml ، 3-3-1-محیول اسکاندی سبند ب 2-3-1-و مقدار از محیول
چند عنصر سبند ب 6-3-1-را به حج اایی که در جدول ب 3-معین شده است،را به چهار با ن حج سنجی ml
 199منتقل کنید.محیولاا را به حج برسانید و ا ب نید.
محلولهاي كالیبراسیون براي عناصر مختلف

جدول – 3
شماره محلول كالیبراسیون حجم محلول چندعنصر
a

1
9
3
c
2

b

غلظت متناظر با عناصر

ml

)(As,Cd,Cr,Ni,Pb

9
3/9
19/9
19/9

ml
9
3/9
19/9
19/9

 aمحیول شااد کا یبراسیون
 bمحیول استاندارد برا بررسی خطی بودن منحنی کا یبراسیون
 cمحیول کنترل را با پی پت  ،با ن حج سنجی و در صورت امکان با محیول اا مادر مختیف تهیه کنید.

ب4-5-0-

آمادهسازي دستگاه


کییه متغیراا دستگاه طیفسنج نشر نور سبند ب 1-2-1-را مطابق دفترچه راانما دستگاه  ،تنظی
کنید .مطابق دادهاا جدول ب 2-طول موج اندازهگیر  ،تصحیح زمینه ،غیظت محیولاا کا یبراسیون شماره
 1و  3سبند ب 9-3-1-و محیول استاندارد داخیی سبند ب 2-3-1-را برا اندازهگیر آماده کنید.
ب5-5-0-

اندازهگیري هاي طیف سنجی


اندازهگیر اا را حداقل  3بار در شرایط یکسان تکرار کنید .بعد از ار اندازهگیر مسیر را با آب شستشو داید .با
محیولاا شماره 1و 3سبند ب 9-3-1-دستگاه را کا یبره کنید.
9

خطی بودن منحنی کا یبراسیون را با اندازهگیر
بررسی کنید:
محیول شماره 3
محیول شماره 1
محیول شماره 1
محیول شماره 9
محیول شماره 2
محیول شماره 3
اندازهگیر اا را مطابق ترتیب زیر ادامه داید:
محیول شماره 3
محیول شماره 1
محیول شماره 1
محیول آزمون سب1-3-1-
محیول شماره 3
محیول شماره 1
محیول شماره 1
-

محیولاا

کا یبراسیون زیر به عنوان محیولاا

جدول ب – 4-طول موج مربوط به عناصر
عنصر

طول موج ()nm
خط

زمینه

As

123/32 123/332

Cd

993/33 993/399
912/233

Cr

963/33 963/316

Ni

931/63 931/692

Pb

999/33 999/333

Sc
ساستاندارد داخیی

292/633
یا
361/332
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-

نامعیوم

ب6-0-

بیان نتايج

ب0-6-0-

ارزيابی

در صورت وم ،انحراف در نتایج بدست آمده را با توجه به نتایج محیول آزمونه و محیولاا کنترل 9و 2تصحیح
کنید:
 برا تصحیح انحراف خط پایه ،بین ار دو اندازهگیر دوم محیول کا یبراسیون شااد سمحیول شماره 1در زمانها متفاوت ،درون یابی کنید.س اندازهگیر اا اول ممکن است در مسیر آ وده شوند .
 برا تصحیح انحراف حساسیت،بین اندازه گیر اا محیول شماره  3درونیابی کنید.در نمونهاا ناشناخته ،باید اثرات ماتریکس ناشی از حضور ترکیباتی غیر از سدی کربنات با روش اف ودن
آنا یت مورد آزمون قرار گیرند.
ب8-6-0-

محاسبه

مقدار عنصر نمونه ،سعنصر  ، cبرحسب مییی گرم در کییوگرم با فرمول زیر محاسبه می شود:
 =(100 × ρ)/mسعنصر c

که در آن :
 mجرم آزمونه سبند ب 1-3-1-بر حسب گرم است.
 ρغیظت تصحیح شده عنصر بر حسب مییی گرم در یتر برا محیول آزمون سبند ب 9-3-1-است.
ب8-

اندازهگیري جیوه به روش طیفسنجی جذب اتمی بخار سرد


ب0-8-

كلیات

اایی کاربرد دارد که مقدار
این روش آزمون برا اندازهگیر جیوه کل سدی کربنات مناسب است و برا نمونه
جیوه آنها بیش از  9/93 mg/kg Hgباشد.
ب8-8-

اصول

پس از اف ودن سو فوریک اسید و پتاسی پرمنگنات به نمونه  ،جیوه کل به روش طیفسنجی جیب اتمی بخار
سرد  ،مطابق استاندارد میی ایران شماره  13619اندازهگیر میشود.
ب3-8-

مواد ويا /واكنشگرها

مطابق استاندارد میی ایران شماره .13619
ب4-8-

وسايل

مطابق استاندارد میی ایران شماره .13619
ب5-8-

روش آزمون

ب 0-5-8-آزمونه

 9گرم از نمونه آزمایشگاای را با تقریب  9/91 gوزن کنید.
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ب 8-5-8-محلول آزمون

آزمونه سبند ب 1-3-9-و  39 mlآب را به ار ن  939 mlمنتقل کنید .پس از انحالل نمونه  ،محیول را با محیول
ایدروکیریک اسید  6موتر خنثی کنید .یک مییی یتر محیول پتاسی پرمنگنات س 39 g/lبه آن اضافه کنید و با
دقت پنج بار و در ار بار یک مییی یتر سو فوریک اسید س ρ=1/32 g/mlاضافه کنید .محیول را حرارت داید و
یک دقیقه در حال جوش نگهدارید .پس از خنک شدن محیول ،قطره قطره ایدروکسیل آمین ایدروکیرید به
محیول اضافه کنید تا رسوب منگن د اکسید حل شود 3 ml .محیول پتاسی د کرومات س  2 g/lبه محیول
اضافه کنید  .محیول را به حج برسانید و ا ب نید.
ب 3-5-8-محلول آزمون شاهد

محیول آزمون شااد را مطابق بند ب ، 9-3-9-با حیف آزمونهسبند ب ، 1-3-9-تهیه کنید.
ب 4-5-8-محلولهاي كالیبراسیون
شش محیول کا یبراسیون که غیظت جیوه در آنها عبارتند ازmg/l ،3 mg/l،9/3 mg/l،1 mg/l ، 9 mg/l :

 3/3و  19 mg/lتهیه کنید .به  199 mlاز این محیولاا یک مییی یتر محیول پتاسی پرمنگنات اضافه کنید  .با
دقت پنج بار  ،ار بار یک مییی یتر سو فوریک اسید س ρ=1/32 g/mlاضافه کنید و مطابق بند ب 9-3-9-ادامه
داید
اندازهگیري

ب5-5-8-

مطابق استاندارد میی ایران شماره  13619اندازهگیر را از محیولاا کا یبراسیون آغاز کنید .سپس
محیولاا آزمون و شااد را مطابق با استاندارد میی ایران  13619مورد اندازهگیر قرار داید.
ب 6-5-8-بیان نتايج

مطابق استاندارد میی ایران شماره .13619
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پیوست پ
(الزامی)
قواعد عمومی مربوط به ايمنی
پ 0-قواعد ايمنی به كارگیري و استفاده
عرضه کننده باید دستورات ایمنی را ارایه کند.
پ 8-موارد فوريتی
پ 0-8-كمک اولیه

هشدار -در صورت تماس محیولاا آبی با چش و پوست  ،او ویت درمان با چش است.
در صورت استنشاق و آب ری ش بینی ،بیمار را به محیی که دارا اوا تازه است ببرید .داان و بینی بیمار را با
آب یا محیول مشابه آن شستشو داید .برا دریافت مشاوره به پ شک مراجعه کنید.
در صورت تماس با چش  ،چش را در حا ی که پیکاا باز استند  ،به مدت  13دقیقه با آب جار شستشو
داید .درصورت ادامه مشااده عالئ  ،برا دریافت مشاوره به پ شک مراجعه نمایید.
درصورت تماس با پوست باساا و کفشاا آ وده را درآورید و پوست را با آب شستشو داید .درصورت ادامه
مشااده عالئ  ،برا دریافت مشاوره به پ شک مراجعه نمایید.
در صورتی که بیمار ماده شیمیایی را خورده باشد ،آب یا شیر به و بنوشانید و او را وادار کنید تا استفراغ کند.
در ار صورت برا دریافت مشاوره به پ شک مراجعه نمایید.
پ 8-8-نشت

در صورت وقوع نشتی  ،ماده شیمیایی را جمعآور کنید .سپس محل را با آب فراوان بشویید.
پ 3-8-آتش سوزي

سدی کربنات قابل اشتعال نیست.
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