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  خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 صـنعتي  و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 عهـده  بـه  را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران،

   .دارد
بـه سـازمان ملـي     29/6/90دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ  و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206ره استاندارد ايران تغيير و طي نامه شما
 مؤسسـات علمـي،   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، كارشناسـان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 است تجاري و توليدي، فناوري رايطبه ش توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي،

 و علمـي  مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه
 نفع ذي مراجع به ينظرخواه براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي،

 صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب
 ملي كنند دركميتة مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 دنشو مي تلقي ملي ، استانداردهايي بدين ترتيب  .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به ، تصويب درصورت و بررسي و طرح
سـازمان ملـي اسـتاندارد ايـران      كـه  مربوط ملي استاندارد ميتةك در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل
 سـازمان  و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 در . كنـد  مي فعاليت كشور در(CAC)5 كدكس غذايي  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين

 صـنعتي  و فنـي  ، علمـي  هاي پيشرفت آخرين از ، كشور خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان
 ايمنـي  و سـالمت  ، حفظ كنندگان مصرف از حمايت براي ، قانون در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  نداردسازمان ملي استا

 را ايـران  ملي استانداردهاي از اجراي بعضي ، اقتصادي و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول ، عمومي و فردي

 حفـظ  منظور به تواند مي سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي

 اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي ، كشور محصوالت براي المللي بين بازارهاي

 سيسـتم  گواهي صدور و مميزي ، بازرسي ، آموزش ، مشاوره در زمينة فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن

 سازمان ملي استاندارد ايران ، سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه ، محيطيزيست مديريت و كيفيت مديريت هاي

 گواهينامـة  ، الزم شـرايط  احـراز  صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين

 سنجش وسايل ) واسنجي (كاليبراسيون  ، يكاها المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي ها آن عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد
  . است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين ،

                                                 
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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  يش گفتارپ
  

ايـن اسـتاندارد بـر    . شـد  تـدوين  1361نخستين بار در سـال    " يون سولفات در آباندازه گيري  -كيفيت آب "استاندارد
هاي مربـوط بـراي اولـين بـار     و تاييد كميسيون شركت پرشيا پژوهش شريفاساس پيشنهاد هاي رسيده و بررسي توسط 

مـورخ  صنايع شـيميايي و پليمـر    كميته ملي استاندارد  اجالس نهصد و هفتاد و دوميندر ورد تجديد نظر قرار گرفت و م
قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و  3اينك اين استاندارد به استناد بند يك ماده . تصويب شد 27/7/1391

   .عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شودبه  1371تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه،
 خدمات، استانداردهاي و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

 شـود،  ارائـه  ايـن اسـتانداردها   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي

 تجديـدنظر  آخـرين  از همـواره  بنابراين، بايد . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي
  

  .است 1361سال : 2353اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 
  

  : است زير شرح به گرفته ارقر استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

ASTM D 516: 2011, Standard Test Method for Sulfate Ion in Water 
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  يون سولفات در آباندازه گيري  -كيفيت آب

در صورت وجود چنين . است به تمام موارد ايمني مرتبط با كاربرد آن اشاره نشدهاين استاندارد در  - -هشدار
  . باشد، سالمتي و تعيين حدود كاربري قبل از استفاده به عهده كاربر ميمنياي مواردي، مسئوليت برقراري

  هدف  و دامنه كاربرد  1
 mg/l 40تا  mg/l 5گيري سولفات در آب در گستره استاندارد، تعيين روشي براي اندازههدف از تدوين اين 

SO4( يون سولفات
  .است) -2

مسئوليت اطمينان از اعتبار روش . زير زميني كاربرد داردسطحي و  ،آشاميدني هاياين استاندارد براي آب
  .هاي آزمون نشده به عهده كاربر استبراي بافت

  مراجع الزامي     2
  . يران به آن ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ا

  .ملي ايران محسوب مي شود  بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد
  ، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن اريخ انتشار ارجاع داده شده باشددر صورتي كه به مدركي با ذكر ت

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست 
  .يه هاي بعدي آن ها مورد نظر استو اصالحشده است ، همواره آخرين تجديد نظر 

  هاي آزمونها و روشويژگي - مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه -آب، 1728استاندارد ملي ايران شماره  2-1
2-2  ASTM D 1066, Practice for Sampling Steam 

2-3  ASTM D 1129, Terminology Relating to Water 

2-4  ASTM D 2777, Practice for Determination of Precision and Bias of Applicable Methods 
of Committee D19 on Water 

2-5  ASTM D 3370, Practices for SamplingWater from Closed Conduits1 

2-6  ASTM D 5810, Guide for Spiking into Aqueous Samples 

2-7  ASTM D 5847, Practice for Writing Quality Control Specifications for Standard Test 
Methods for Water Analysis 

2-8 ASTM E 60, Practice for Analysis of Metals, Ores, and Related Materials by Molecular 
Absorption Spectrometry 

2-9 ASTM E 275, Practice for Describing and Measuring Performance of Ultraviolet, Visible, 
and Near-Infrared Spectrophotometers 

                                                 
 .موجود است جهت بهره برداري 2347استاندارد ملي ايران شماره  - 1
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  اصطالحات و تعاريف     3
  .رودكار ميبه ASTM D 1129در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد 

  اصول آزمون     4
حاوي گليسيرين و  يمحلول. شوداي به باريم سولفات معلق تبديل مي يون سولفات در شرايط كنترل شده

كدورت حاصل به . شود ها  اضافه ميسديم كلريد براي پايدار كردن مواد معلق و به حداقل رساندن مزاحمت
، اسپكترفتومتر و يا رنگ سنج فتوالكتريك تعيين و با منحني رسم شده به كمك 1وسيله يك كدرسنج

 .شود هاي استاندارد سولفات مقايسه ميمحلول

  ا همزاحمت      5
اي كه در اين روش  قابل تصحيح نباشد  هاي تيرهرنگ. مواد معلق نامحلول موجود در نمونه بايد حذف شود

  .كنند ايجاد مزاحمت مي BaSO4)(گيري باريم سولفات معلق  در اندازه
باريم سولفات جلوگيري كرده و باعث مزاحمت منفي گذاري از رسوب  mg/l 1ها به مقدار كم پلي فسفات

. كنندبسته به نوع فسفونات ايجاد مزاحمت منفي مي داشته و وجود هاي كمها در غلظتفسفونات. وندشمي
و ايجاد مزاحمت مثبت  ردهممكن است با باريم سولفات رسوب ك mg/l 500سيليس در مقادير بيشتر از 

لومينيوم، پليمرها و آممكن است . كندايجاد مزاحمت منفي مي mg/l 5000كلريد در مقادير بيشتر از . كند
در حضور مواد . شودرسوب باريم سولفات به طور غير يكنواخت  عثبامقادير زياد مواد آلي موجود در نمونه 

باكتري  فعاليتبراي به حداقل رساندن . كاهش دهند دها ممكن است سولفات را به سولفيآلي برخي باكتري
 C 4°ها در دماي ها مشكوك هستيد، نمونهين باكتريكه به حضور اشود هنگاميكاهنده سولفات توصيه مي

  .داري شونددر يخچال نگه
كنند ولي تشكيل  شوند مزاحمت ايجاد نمي ها كه معموال در آب يافت ميرسد ساير يون اگرچه به نظر مي

ن به تواهايي را كه مشكوك باشند ميگيرياندازهدر برخي موارد . بحراني استباريم سولفات معلق بسيار 
  .كنترل كرد 2- 10 وسيله روش وزني يا دستور كار پيشنهادي در يادآوري بند

  وسايل         6
   :يكي از وسايل داده شده در زير به ترتيب ارجحيت، فتومتر    6-1

  كدرسنج    1- 6-1

  cm  5تا  cm  4با مسير نور  nm 420براي استفاده در طول موج ، اسپكترفتومتر   2- 6-1
  

                                                 
1- Nephelometer  
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 cm  4با مسير نور  nm 420با صافي بنفش داراي طول موج حداكثر نزديك به  ،دار صافي فتومتر   3- 6-1
  cm  5تا 

  .زن مغناطيسي مجهز به يك زمان سنج صحيح نباشدكه همدر صورتي، زمان سنج     6-2

  ml 3/0  تا ml 2/0 ، با ظرفيتگيريقاشق اندازه    6-3
و روش كارهاي   ASTM E 60 ارهاي فتومتري بايد مطابق استانداردفتومترهاي صافي دار و روش ك    6-4

  .  باشند  ASTM E 275 اسپكترفتومتري بايد مطابق استاندارد

  يا واكنشگرها/ مواد و        7
درجات  .ها با درجه خلوص مشخص استفاده كنيدجز درموارد ذكر شده، فقط از واكنشگردر طول آزمون به

گيري استفاده ط بر دارا بودن خلوص به اندازه كافي باال و بدون كاهش صحت اندازهتوانند مشروديگر مي
  .شوند

  .استفاده كنيد 1728مطابق  استاندارد ملي ايران شماره  2يا  1آب درجه  فقط از بايد آب،    7-1

ماده سازي در براي آ.  30تا  20الك شده با مش ) BaCl2.2H2O(، بلورهاي باريم كلريد باريم كلريد    7-2
. ساعت در دسيكاتور قراردهيد 24روي يك شيشه ساعت بزرگ پخش كرده و به مدت را آزمايشگاه ، بلورها 

  . داري كنيدنباشد با الك جدا كرده و در يك ظرف خشك و تميز نگه 30تا  20هر بلوري كه داراي مش 

 ml  300، ) 19/1با وزن مخصوص ، HCl( هيدروكلريك  اسيد غليظ ml  30، واكنشگر تثبيت سازي  7-3
 ml  50. را در يك ظرف قرار دهيد) NaCl(سديم كلريد  g  75 يا ايزوپروپانول و  95% اتانول  ml  100آب ، 

  .گليسيرول افزوده و مخلوط كنيد

سديم  g 1479/0،  مقدار )سولفات mg 100/0معادل با  ml 1 هر(،محلول استاندارد سولفات   7-4
محلول  .كنيد رقيق l 1 آب حل كرده و با آب در يك بالن حجم سنجي تا حجم  را درآب سولفات بدون 

  .قابل قبول استنيز  ذخيره خريداري شده با خلوص كافي

  نمونه برداري        8
، جمع ASTM D 3370 و ASTM D 1066 مطابق با استانداردهاي بر حسب تناسب كاربرد نمونه را     8-1

  . آوري كنيد

  كاليبراسيون        9
، 4-7با استفاده از مقادير مناسب محلول سولفات استاندارد مطابق بند  10طبق دستور كار مندرج در بند 

ميلي گرم در ليتر در مقابل مقادير قرايت شده  ر حسبمنحني كاليبراسيون را از رسم غلظت سولفات ب
      ،ml 0/0 ،ml 0/5 ،ml 0/10 يق كردن مقاديربا رقرا هاي استاندارد لمحلو. معادل از فتومتر رسم كنيد
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ml 0/15 ،ml 0/20  ،ml 0/30  وml 0/40 حجم سنجي  هايمحلول استاندارد سولفات در بالنml 100  
 mg/l0/0 ،mg/l 0/5 ،mg/l 0/10 ،mg/l ها به ترتيب برابرغلظت يون سولفات در اين محلول. تهيه كنيد

0/15 ،mg/l 0/20  ،mg/l 0/30 و mg/l 0/40 است.  
تهيه شود و در صورتي كه نياز به تغيير در سل، المپ يا صافي يا  فتومترمنحني كاليبراسيون مجزا بايد براي هر  -يادآوري

منحني را در هر سري از آزمون بايد . باشد، بايد منحني كاليبراسيون جديد تهيه شود واكنشگر هرگونه تغييراتي در دستگاه يا 
  .كرد بررسي ا بيشتر از محلول سولفات با غلظت معلوم با دو محلول ي

  روش انجام آزمون      10
صاف كرده و درجه حرارت محلول µm  45/0كه نمونه كدر است آن را به وسيله يك غشا در صورتي    10-1

  . تنظيم كنيد C ◦ 30تا  C ◦  15را بين 

را با استفاده از  يون سولفات mg  4و mg  5/0ي يا كمتر از محلول شفاف نمونه  حاو ml  100مقدار   10-2
 mlرقيق كرده و  ml  100در صورت لزوم حجم محلول را با آب تا . منتقل كنيد ml  250پت درون بشر  پي

  ). را ببينيديادآوري (واكنشگر تثبيت كننده اضافه كنيد  0/5
به ممكن است  ،mg/l5  تر از هاي سولفات پائينغلظتگيري  است كه اندازه ايبه اندازهحالليت سولفات باريم  -يادآوري

mg SO4( از محلول استاندارد سولفات ml  5توان تغليظ يا  نمونه را مياين مشكل براي رفع . شود سختي انجام
2-  100/0  =

ml 1 ( قبل از رقيق سازي تا ml 100به آن اضافه كرد كه با اين عمل ،mg   5/0 ده شده كه در يون سولفات به نمونه افزو
  .شودكم  نتيجه نهاييانتها بايد از 

  .زن مخلوط كنيدنمونه را با استفاده از دستگاه هم   10-3

 )g  3/0(گيري شده شود يك قاشق پر از بلورهاي باريم كلريد اندازهزده ميهم محلولدر حالي كه    10-4
  .افزوده و فورا زمان را در نظر بگيريد

  .زنيددقيقه به هم 0/1دقيقا براي مدت رعت ثابت نمونه را با س   10-5
ها ثابت باشد و براي اين منظور هم زن مغناطيسي مناسب گيريشود سرعت به هم زدن در كليه اندازهتوصيه مي -يادآوري

  .است 

 4ت ثانيه  به مد 30بالفاصله بعد از پايان مدت هم زدن، نمونه را درون سل ريخته و در فواصل زماني    10-6
  .دقيقه يادداشت كنيد 4حداكثر قرايت حاصل را در مدت . گيري كنيددقيقه كدورت را اندازه

تا  2-10كه نمونه حاوي رنگ يا كدورت باشد، يك نمونه شاهد را با استفاده از بندهاي در صورتي   10-7
  .بدون افزودن باريم كلريد آزمون كنيد 10-6
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آب رقيق كرده و  معادله وجود مواد مزاحم باشد، آن را با يك حجم كه نمونه مشكوك بدر صورتي   10-8
اين مقدار برابر نصف مقدار  چهگيري كنيد و چنان غلظت يون سولفات را در محلول رقيق شده دوباره اندازه

  .دنتوان فرض كرد مواد مزاحم در نمونه وجود ندار تعيين شده در نمونه رقيق نشده است مي
هاي شود روشگيري شده وجود داشته باشند، توصيه ميهاي اندازهكه بعد از رقيق سازي هنوز  مزاحمتدرصورتي -يادآوري

  . تعيين روش جايگزين مناسب به عهده كاربر است. جايگزيني استفاده شود

  محاسبات       11
به مقدار يون ) 9بند(مقدار جذب قرايت شده از فتومتر براي نمونه را با استفاده از منحني كاليبراسيون 

  .ر ليتر تبديل كنيدبگرم سولفات بر حسب ميلي
اهي گگر منفرد درمقابل غلظت متوسط براي بازيابي بين آزمايشانحراف استانداردهاي كل و آزمون -1جدول

 aسولفات از آب خالص

  دقت و انحراف       12
  .است ASTM D 2777هاي دقت و انحراف ارايه شده در اين روش مطابق الزامات استاندارد داده

براي  1در محدوده ارايه شده با مقدار مورد آزمون بر اساس جدول  منفرد و دقت كل روش گرآزمونقت د 
  . هاي آشاميدني، زير زميني و سطحي متفاوت استبراي آب 2آب خالص و جدول 

آزمون در هر سطح براي  مشاهده 21هفت آزمايشگاه در آزمون مشاركتي در سه سطح با سه تكرار  و در كل 
  .اندمشاركت داشته) آشاميدني، زير زميني و سطحي آب( 2و براي آب بافت 1خالصآب 

 3هاي آشاميدني، زير زميني و سطحي در جدول آب  خالص و آب حاصل ازبازيابي مقادير معلوم سولفات 
  .ارايه شده است

  
  

                                                 
1-Regent water  
2-Matrix water  

  )X(ميانگين غلظت 
mg/l 

  انحراف استاندارد
mg/l  

ST SO 

6/6  5/0  1/0  
4/20  0/1  4/0  
7/63  5/2  3/1  

a روش آزمون تا غلظتmg/l40انجام شده است 2-10صورت شرح داده شده در بند با رقيق سازي به6/63آزمون در سطح.خطي است.  
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ابي بين آزمايشكاهي گر منفرد درمقابل غلظت متوسط براي بازيانحراف استانداردهاي كل و آزمون - 2جدول
 aسولفات از آب اشاميدني، زيرزميني، سطحي

  )X(ميانگين غلظت 
mg/l 

  انحراف استاندارد
mg/l  

ST SO 

9/6  7/0  5/0  
2/20  2/2  8/1  
3/63  5/4  6/1  

a روش آزمون تا غلظتmg/l40انجام شده است 2-10ه شده در بند صورت شرح دادبا رقيق سازي به6/63آزمون در سطح.خطي است.  

  
  .ارايه شده است 4تخمين انحراف روش در محدوده غلظت كاربردي در جدول 

ها هاي ديگر اين دادهبراي بافت. آزمون مشاركتي از آب خالص و آب طبيعي به دست آمده است هايداده
  .ممكن است كاربرد نداشته باشد

  كنترل كيفيت       13
  .گيري يون سولفات در آب توصيه شده استات كنترل كيفيت زير براي اندازهاطالع   1- 13
شود دستگاه با استفاده از چهار استاندارد كاليبراسيون و يك شاهد كاليبراسيون كاليبره توصيه مي 1-1- 13

يون همچنين براي شاهد كاليبراس. باشد 990/0تر از ضريب تصحيح كاليبراسيون بايد برابر يا بزرگ. شود
كه آلودگي در شود يك شاهد كاليبراسيون در انتهاي هر مجموعه آزمون براي اطمينان از ايناوليه توصيه مي

  .طي تجزيه مشكلي ندارد، آزمون كنيد
  aگيري انحرافاندازه -3جدول

مقدار اضافه  نمونه
  شده
mg/l 

مقدار به دست
  آمده
mg/l 

معني دار بودن   ±انحراف%  ±انحراف
  آماري

  5%اطمينان  در سطح
  ندارد  -9/1  -4/0  4/20  8/20  آب خالص

  ندارد  -2/0  -2/0  7/63  9/63
 ندارد  -3/5  -4/0  6/6  0/7

آب سطحي، 
آشاميدني و 
  زيرزميني

 ندارد  -7/2  -6/0  2/20  8/20
 ندارد  -69/0  -3/636/0  9/63
 ندارد  -8/1  -9/61/0  0/7

a روش آزمون تا غلظتmg/l 40 انجام شده است 2-10صورت شرح داده شده در بند با رقيق سازي به 6/63ر سطح آزمون د. خطي است.  
  

مورد تجزيه مجموعه  طيدر  10% كرار شود يك استاندارد بررسي دستگاه در حداقل تتوصيه مي  1-2- 13
  .مقدار واقعي باشد 120% و   80% مقدار استاندارد بررسي دستگاهي بهتر است بين  .آزمون قرار گيرد
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كه حجم كافي شاهد روش براي حداقل هفت شود دو شاهد روش را با اطمينان از اينتوصيه مي  1-3- 13
گيري حداقل غلظت قابل انحراف استاندارد شاهد روش براي اندازه. تجزيه تكراري موجود باشد، تهيه كنيد

  .شودميتشخيص هر مجموعه نمونه و كنترلي  استفاده 
مورد  10% تكرار حداقل يشگاهي براي هر مجموعه نمونه درك نمونه كنترل آزماشود يتوصيه مي  1-4- 13

  .آزمون قرار گيرد
ها كنترل مشخص شده نباشد، نمونه هحدودمكه كنترل كيفيت براي مجموعه نمونه در در صورتي  1-5- 13

  .يا نتايج را با عاليم مناسبي توصيف كنيد/ را دوباره تجزيه كرده و
  

ن بازيابي سولفات درمقابل غلظت اضافه شده با انحراف استاندارد كل نشان داده شده براي ميانگي -4جدول
  aآشاميدني، زيرزميني و سطحي هايبازيابي بين آزمايشكاهي سولفات از آب خالص و آب

 سولفات اضافه شده
mg/l 

  )X(ميانگين بازيابي سولفات
mg/l  

 )SO( آب بافت )ST(آب خالص 

0/7   )5/0( 6/6   )7/0 (9/6  
8/20   )0/1 (4/20   )2/2 (2/20  
9/63   )5/2 (7/63   )5/4 (3/63  

a روش آزمون تا غلظتmg/l 40 انجام شده است 2-10صورت شرح داده شده در بند با رقيق سازي به 6/63آزمون در سطح . خطي است.  
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