www.abpsoil.com

INSO

جمهوري اسالمی ايران
Islamic Republic of Iran

استاندارد ملی ايران

6722

سازمان ملی استاندارد ايران

2266

1st. Revision

Iranian National Standardization Organization

تجديد نظر اول

2013

1931

 آزمون و اندازهگیري رنگ-کیفیت آب

Water quality — Examination and
determination of colour

ICS: 13.060.60

www.abpsoil.com

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 رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده 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 تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی 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
کادیبراسیون 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 ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون 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 " کیفیت آب – آزمون و اندازهگیر رنگ" نخستین بار در سال  1339تدوین رد .این استاندارد بر
اساس پیشنهاداا رسیده و بررسی توسط سازمان میی استاندارد ایران و تأیید در کمیسیوناا مربوط برا
اودین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یکا ار و چهل و چهارمین اجالس کمیته میی استاندارد صنایع
ریمیایی و پییمر مور  21/19/1تصویب رد .اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ  3قانون اصالح قوانین
و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ، 1331به عنوان استاندارد میی ایران
منتشر میرود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینۀ صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابراین ،باید
امواره از آخرین تجدیدنظر استاندارداا میی استفاده کرد.
این استاندارد جایگ ین استاندارد میی ایران رماره  : 6399سال  1339است.
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
ISO 7887: 2011, Water quality – Examination and Determination of Color
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کیفیت آب -آزمون و اندازهگیري رنگ

هشدار -افرادي که از اين استاندارد ملی استفاده میکنند ،بهتر است با روش کارهاي معمول آزمايشگاهی آشنا باشند.
اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نمیکند .در صورت وجود چنین مواردي ،مسئولیت
برقراري ايمنی سالمتی و تعیین قوانین حدود کاربري قبل از استفاده به عهده کاربر میباشد.
مهم -کامال ضروري است که آزمونهاي انجام شده مطابق اين استاندارد ملی به وسیله کارمندان واجد شرايط مناسب
انجام شود.

1

هدف ودامنه کاربرد

ادف از تدوین این استاندارد تعیین  2روش متفاوت معین رده ادف تا ت برا آزمون رنگ میبارد.
قبال بیشترین روش به کار رفته برا ارزیابی رنگ آب در واحداا تصفیه آب ،بررسیاا دیمنودوژیکی و غیره
مبتنی بر مقیاس اگ ا کیروپالتینات بود سبند ] [1پیوست پ روشاا پ و ت متناسب با این روش سنتی
استند سبنداا ] [9و ] [3پیوست پ .
روش ادف رامل آزمون رنگ ظاار به وسییه مشااده چشمی نمونه آب در یک بطر است .این روش فقط
اطالعات اودیه ،به عنوان مثال برا استفاده در پژواش میدانی 9ارایه میداد و فقط رنگ ظاار را میتوان
گ ارش کرد.
1

روش ب رامل اندازهگیر رنگ واقعی یک نمونه آب با استفاده از وسایل نور است و برا آب خام و آرامیدنی
و آب صنعتی با غیظت رنگ پایین کاربرد دارد .یک زیربند برا م احمتاا این روش موجود است.
روش پ رامل اندازهگیر رنگ واقعی یک نمونه آب با استفاده از وسایل نور  ،برا مقایسه با غیظت اگ ا
کیروپالتینات در طول موج  219 nmاست .یک زیربند برا م احمتاا این روش موجود است.
روش ت رامل اندازهگیر رنگ به وسییه مقایسه چشمی با محیولاا استاندارد اگ اکیروپالتینات است و
میتواند برا آب خام و آرامیدنی به کار رود .یک زیربند برا م احمتاا این روش موجود است.
روشاا ادف و ب ،در صورتی مناسب استند که ظاار 3رنگ نمونه متفاوت از ظاار محیول تطبیقی بارد.
يادآوري -1تحت ررایط محیطی معین نمونهاا آب ردیداً رنگی ،قبل از آزمون یا اندازهگیر  ،به رقیقساز نیاز دارند .اگر چه
این امر میتواند ررایط فی یکی -ریمیایی را که منجر به تغییر رنگ میرود ،تغییر داد.

1- Limnological

2- Field work
3- Hue

1
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يادآوري  -6یک روش کنترل کیفیت داخیی برا امه روشاا مشخص رده در این استاندارد در پیوست ادف ارایه رده است.
دادهاا دقت در پیوست ب ارایه رده است.

انگام بیان نتایج ،روش استفاده ردهسروشاا ادف تا ت نی ثبت میرود.
6

مراجع الزامی

مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آناا ارجاع داده رده است.
بدین ترتیب آن مقررات ج یی از این استاندارد میی ایران محسوب میرود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده رده
است ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است:
 1-6استاندارد میی ایران رماره  ،1393آب -مورد استفاده در آزمایشگاه تج یه -ویژگیاا و روشاا آزمون
 6-6استاندارد میی ایران رماره  ،2336آب -حفاظت و جابجایی نمونه اا آب-آیین کار
 9-6استاندارد میی ایران رماره  ،12131کیفیت آب -اندازهگیر
9

pH

اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد ،اصطالحات و تعاریف زیر به کار میرود:
1-9
رنگ ظاهري آب

رنگ ناری از مواد محیول و مواد معیق نامحیول ،که در نمونه آب اصیی بدون صاف کردن یا سانتریفوژ کردن
اندازهگیر میرود.

1

6-9
رنگ آب

ویژگی نور که باعث تغییر ترکیب طیفی نور مرئی عبور داده رده میرود.

1- Centrifugation

9
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9-9
کربن آلی محلول

1

DOC

مجموع کربن آدی پیوند رده موجود در آب ،ناری از ترکیبات عبور
 ،9/23 µmرامل سیانات و تیوسیانات
] بند  2-3استاندارد میی ایران رماره  :3332سال [1333

از یک صافی غشایی با اندازه منفی

يادآوري DOC -در آباا طبیعی اغیب ناری از مواد آدی طبیعی س ،9 NOMمخیوطی پیچیده از ترکیبات تشکیل رده در نتیجه
تج یه مواد حیوانی و گیاای در محیط میبارد .ترکیب مخیوط ردیداً وابسته به منبع محیطی است .روشاا اسپکتروسکوپی
اغیب برا تشخیص مواد آدی محیول در آباا طبیعی استفاده میروند سبند ] [2پیوست پ  .ثابت رده جیب  UVو غیظت
 DOCسجیب  UVمخصو  SUVA ،برا بهینه ساز فرآینداا تصفیه آب مفید میبارد.

4-9
رنگ مخصوص

نسبت بین رنگ واقعی یک نمونه و غیظت کربن آدی محیول در آن
5-9
رنگ واقعی آب

رنگ ناری از فقط مواد محیول که بعد از صاف کردن نمونه آب از میان یک صافی غشایی با اندازه منفی
9/23 µmاندازهگیر میرود.
4

روش الف  :آزمون چشمی

1-4

بطريهاي نمونهبرداري

بطر بدون رنگ ،استاندارد میی ایران رماره  2336را ببینید.
امه ظروف ریشها که در تماس با نمونه استند را به وسییه رستشو با ایدروکیریک اسید ] با غیظت حدود
 [ 9 mol/ lیا با محیول پاک کننده سطح که برا استفاده آزمایشگاای توصیه رده است ،در یک ررایط بسیار
تمی نگهدار کنید .سرانجام با آب رستشو سبند  9-2-3آبکشی کنید و بگیارید آب آن تخییه رود.
6-4

نمونهبرداري و نمونهها

نمونهاا را در بطر اا سبند  1-2جمع آور کنید و آزمون رنگ را تا حد امکان سریع انجام داید .در صورتی که
1 - Dissolved Organic Carbon
2 - Natural Organic Matter
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حداکثر  3روز در دما
نمونهاا اجتناب ناپییر است ،نمونهاا را میتوان برا
نگهدار
 ◦Cس 2 ± 9در جا تاریک نگهدار کرد .در طول مدت نگهدار از اوادای گسترده جیوگیر کنید .مخصوصاً
در موارد که احتمال ر دادن واکنشاا اکسایش -کااش تغییر رنگ ،وجود دارد.
9-4

روش انجام آزمون

نمونه را برا انحالل ار گونه مادها که میتواند حل رود ،تکان داید.
نمونه صاف نشده را درون یک بطر سبند  1-2قرار داده و ردت رنگ و ظاار نمونه را در نور منتشر رده در
برابر یک پس زمینه سفید آزمون کنید.
4-4

توصیف کیفی

ردت رنگ سبیرنگ ،ک رنگ ،رورن یا تیره و ظاار س برا مثال زرد ،قهوها مایل به زرد را بیان کنید.
مثال  -رنگ ظاار مطابق با استاندارد میی ایران رماره  ،6399روش ادف :ک رنگ ،قهوها مایل به زرد.
5

روش ب  :اندازهگیري رنگ واقعی با استفاده از دستگاههاي نوري

1-5

کلیات

ردت رنگ یک نمونه آب به وسییه جیب نور آن در طول موج دارا حداکثر جیب مشخص میرود و به
وسییه اندازهگیر ضریب جیب با یک فتومتر 1یا اسپکتروفتومتر تعیین میرود .معموتً بیشتر آباا طبیعی
رنگی زرد  -قهوها و نمونهاا پساب رنگی حاصل از واحداا تصفیه فاضالب خانگی را میتوان در طول موج
 236 nmاندازهگیر کرد .پساب حاصل از تأسیسات تصفیه پساباا صنعتی ،تی کافی و حداکثر جیب
متمای را نشان نمیداد .این آباا باید با استفاده از طول موجاا مشخص رده در بند  9-3آزمون روند.
6-5

اصول آزمون

توصیف ردت رنگ یک نمونه آب به وسییه اندازهگیر میراییسجیب نور انجام می رود .رنگاا متفاوت
موجب حداکثر جیب در طول موجاا متفاوتی از تابش برخورد میروند .مطابق با روش ب این استاندارد،
رنگ آب با استفاده از یک فتومتر یا یک اسپکترومتر در حداقل سه طول موج متفاوت ،که در سر تا سر محدوده
طیف مرئی توزیع ردهاند ،اندازهگیر میرود.
ادف  =236 nmس  1؛

ب  =393 nmس  9؛
پ  =699 nmس  3؛

امیشه طول موج  236 nmس Hg236 nmرا استفاده کنید؛ طول موجاا س  9و س ،  3بسته به نوع صافی
نور به کار رفته ،ممکن است کمی متفاوت از طول موجاا مشخص رده در بات بارند .برا یک توصیف بهتر،
1 - Filter photometer
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اندازهگیر اا میتوانند در طول موجاا اضافی ن دیک به حداکثر جیب انجام روند.
9-5

مزاحمتها

برا جیوگیر از م احمتاا ناری از مواد نامحیول ،نمونه آب را قبل از اندازهگیر صاف کنیدسبند  . 3-3اما
این صاف کردن ممکن است منجر به م احمتاا دیگر سبرا مثال منجر به واکنشاا اکسیداسیون ناری از
تماس با اوا یا منجر به رسوب گیار اا اودیه به وسییه مرحیه صاف کردن رود .به عنوان مثال ترکیبات آان
و منگن میتوانند رو صافی باقی مانده یا به یک حادت اکسیداسیون رنگی تبدیل روند .در برخی موارد به ویژه
در حضور جامدات کیویید  ،مثالً رس یا مواد ری پراکنده 1دیگر ،میتوان ثابت کرد که دستیابی به یک مایع
رفاف زیر صافی غیر ممکن است .در این مورد در گ ارش آزمون ذکر کنید که جامدات کیویید وجود دارند.
يادآوري -رنگاا اغیب به  pHبستگی دارند .بنابراین  pHنمونه آب مرتباً ا زمان با اندازهگیر اا نور  ،اندازهگیر رده و این
نتایج با یافتهاا دیگر گ ارش میروند.

4-5

مواد و/يا واکنشگرها

 1-4-5آب خالص نوري

یک صافی غشایی ،با اندازه منفی  9/9 µmرا به مدت تقریباً یک ساعت در آب مقطر یا آب یونزدایی رده
بخیسانید .تقریبا یک دیتر آب درجه  1مطابق با استاندارد میی ایران رماره  1393را از میان صافی آماده رده
عبور داید 39 ml ،اول مایع ری صافی را دور بری ید.
يادآوري -در صورتی که آب مقطر یا آب یونزدایی رده تازه ،جیب قابل اندازهگیر ندارد ،میتوان از آن استفاده کرد.

 6-4-5آب براي شستشو

آب درجه  3مطابق با استاندارد میی ایران رماره 1393
5-5

وسايل

 1-5-5اسپکتروفتومتر(انتخاب  ،)1برا اندازهگیر پیوسته یا ناپیوسته ،مناسب برا محدوده مرئی طیف
ستقریبا از  339 nmتا  ، 339 nmترجیحاً یک دستگاه تصویربردار  9دو پرتویی با عرض نوار کوچکتر یا مساو
19 nm
 6-5-5فتومتر (انتخاب ،)6برا اندازهگیر اا ناپیوسته ،مجه به صافیاا خط طیفی دارا عرض نوار
که تا حد ممکن کوچک بارد سحدود  ، 99 nmو اندازهگیر اا در طول موجاا  393 nm ،236 nmو
 699nmرا رامل رود.
 9-5-5مجموعه صافی غشايی ،با صافیاا دارا اندازه منفی  9/9µmو9/23 µm
1- Finely dispersed matter
2- Scanning
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 pH 4-5-5متر
2-5

نمونهبرداري و نمونهها

بند  9-2را ببینید.
2-5

روش انجام آزمون

اسپکتروفتومتر سبند  1-3-3یا فتومتر س بند  9-3-3را نصب کنید و دستور کار عمییاتی سازنده دستگاه را
دقیقاً رعایت کنید .نمونه آب را قبل از آزمون از طریق یک صافی غشایی با اندازه منفی  9/23 µmس بند 3-3-3
صاف کنید .ا زمان با ار اندازهگیر رنگ pH ،نمونه صاف رده را مطابق استاندارد میی ایران رماره 12131
اندازهگیر کنید .در مورد رنگاا ردید ،استفاده از سلاا نور با طول مسیراا مناسب پایینتر از 1 mm
میتواند ضرور بارد .امچنین میتوان نمونه آب را بعد از صاف کردن با یک حج معین از آب خادص نور
سبند  1-2-3به صورت مناسب ،رقیق کرد pH .را باید قبل و بعد از رقیق ساز اندازهگیر کرد.
نمونه را به سل نور اسپکتروفتومتر یا فتومتر منتقل کنید و آب خادص نور سبند  1-2-3را در سل مرجع
قرار داید.
در صورتی که ضریب طیفی ،α ،در طول موج  ،  ،ک تر از9/1 cm-1است ،بهتر است طول مسیر نور سل
 19 mmیا بیشتر بارد.
يادآوري -1برا اجتناب از رقیقساز نمونه میتوان از یک سل با طول مسیر نور پایینتر از  1 mmاستفاده کرد.

آباا طبیعی را در طول موج  236 nmدر برابر آب خادص نور
اندازهگیر اا بیشتر را در طول موجاا  393 nmو  699 nmانجام داید.
يادآوري -6به منظور اندازهگیر

سبند  1-2-3اندازهگیر

حداکثر جیب ،میتوان کل طیف جیب بین 339 nmو  339 nmرا با استفاده از یک

اسپکتروفتومتر تصویربردار سبند 1-3-3به کار برد.

8-5

محاسبات

ضریب جیب طیفی ،س  ،α جیب در ار متر را با استفاده از رابطه  1محاسبه کنید:
A
سf 1
d

کنید.

 ( ) 

که در آن:

 Aجیب نمونه آب در طول موج  ؛
 dطول مسیر نور سل ،بر حسب میییمتر ؛
 fضریبی برا ارایه ضریب جیب طیفی ،بر حسب معکوس متر است س. f =1999
بهتر است حج آب استفاده رده برا رقیقساز انگام بیان نتایج در نظر گرفته رود.
6
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يادآوري -بیشتر اسپکتروفتومتراا مستقیما بر حسب واحداا جیب کادیبره می روند .برا دستگاهاایی که فقط بر حسب عبور

کادیبره ردهاند  ، T  tr 0 ،جیب ،A ،به وسییه رابطه  9ارایه میرود.

 tr
)
0

س9

( A  1g

که در آن:
  0رار برخورد ؛
 trرار عبور است.
3-5

بیان نتايج

ال  236 nmگ ارش رود .برا تابشی که دقیقاً
جدا از ضریب جیب ،س  ،α باید طول موج نور برخورد سمث ً
تک فام نیست ،عرض در نصف ردت طیفی س  عرض نوار نی باید گ ارش رود .ضریب جیب طیفی باید با
تقریب 9/1 m-1گرد رود.
مثال -رنگ واقعی مطابق استاندارد میی ایران رماره  ،6399روش ب.
3/9 m-1
ضریب جیب طیفیHg  = 236 nm ،
1/3 m-1
ضریب جیب طیفی  = 393 nm ,  =91 nm
9/3 m-1
ضریب جیب طیفی  = 699 nm ,  =13 nm
مقدار  pHبعد از صاف کردن
2

6/2

روش پ :اندازهگیري رنگ واقعی با استفاده از دستگاههاي نوري براي اندازهگیري جذب در

طول موج  = 414 nm
 1-2اصول آزمون

ردت رنگ قهوها مایل به زرد یک نمونه به وسییه اندازهگیر ضریب جیب در   =219 nmاندازهگیر
میرود .مقایسه با ضریب جیب ویژه برا یک محیول کادیبراسیون معین از پتاسی اگ اکیروپالتینات و کبادت
کیرید در طول موج مشابه ،مقدار رنگ را بر حسب  mg/lپالتین ارایه میداد .این روش فقط میتواند برا رنگ
واقعی نمونهاا رفاف نور سمثالً بعد از صاف کردن با صافی دارا اندازه منفی  9/23 µmبه کار رود.
يادآوري -طول موج ،  = 219 nm ،به عنوان کوتاهترین طول موجی انتخاب میرود که در آن طیفاا جیب یک نمونه آب
طبیعی به طور چشمی ،به عنوان مثال  199 mg/lپالتین  ،مطابق روش ت معین میرود و محیول کادیبراسیون تطبیقی متناظر
 199 mg/lپالتین را تقسی میکندسرکل  1را ببینید س بند ] [9پیوست پ .
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1
9

راهنما:
1
9
A
λ

محیول تطبیقی
آب طبیعی
جیب ،مقیاس نسبی
طول موج

شکل  -1طیف جذب براي يک نمونه آب طبیعی و يک محلول کالیبراسیون تطبیقی به طور چشمی همراه با

 144 mg/lپالتین
6-2

مزاحمتها

مواد معیق ری پراکنده رده را که برا اندازهگیر جیب م احمت ایجاد میکنند ،باید به وسییه صاف کردن با
استفاده از یک صافی غشایی  9/23 µmحیف کرد .با این وجود ،در صورتی که اوا وارد نمونه رده و موجب
تشکیلگونهاا اکسید رده رنگی متفاوت ،رود ممکن است مشکالتی ر داد .مثالً آان یا منگن ممکن است
رو صافی ،باقیمانده یا به گونهاا اکسید رده رنگی متفاوت تبدیل روند.
در برخی موارد ،به ویژه در حضور ذرات کیویید رس ،میتوان ثابت کرد که دستیابی به یک مایع زیر صافی
بدون کدورت غیر ممکن است .در چنین موارد بیان این که نمونه کدر بود ،باید امراه با نتیجه آزمون گ ارش
رود.
مسدود ردن منافی یک صافی غشایی ،اندازه منافی را کااش داده و میتواند نگهدار کیوییداا گیاخاک را
اف ایش داد که در این صورت مقادیر رنگ را کااش میداد.

3

www.abpsoil.com

9-2

مواد و /يا واکنشگرها

در طول تج یه ،به غیر از موارد بیان رده ،فقط از واکنشگراا با خیو تج یها مشخص استفاه کنید.
 1-9-2محلول ذخیره کالیبراسیون رنگ ،متناظر با  399 mg/lپالتین.
 gس 1/923 ± 9/993پتاسی اگ ا کیروپالتینات س IVس K2PtCl6و gس 1/999 ± 9/993کبادت س IIکیرید رش
آبه س COCl2 . 6H2Oرا در حدود  399 mlآب سبند  1-2-3حل کنید ml .س  199 ± 1ایدروکیریک اسید
س با جرم حجمی  1/13 g/mlرا به آن اضافه کرده و در یک بادن حج سنجی تک نشانه  1999 mlبا آب مقطر
تا خط نشانه به حج برسانید.
محیول را در جا تاریک در دما  ◦Cس 2 ± 9در یک بطر ریشها قهوها با درپوش مناسب
نگهدار کنید.
این محیول به مدت حداقل  3سال پایدار است.
هشدار -پتاسیم هگزاکلرو پالتینات يک ترکیب حساسیت زا و سمی است .هنگام کار با اين ترکیب از حفاظ استفاده
کنید.

 6-9-2محلول کالیبراسیون رنگ ،برا استفاده  ،متناظر با  199 mg/lپالتین.
 99 mlاز محیول سبند  1-3-6را با استفاده از یک پیپت حج سنجی به یک بادن حج سنجی تک نشانه
 199 mlمنتقل کرده و با آب مقطر سبند  1-2-3تا خط نشانه به حج برسانید.
انگامی که این محیول در یک بطر با درپوش مناسب در جا تاریک در دما
به مدت حداقل یک ماه پایدار است.
4-2

 ◦Cس  2 ± 9نگهدار رود،

وسايل

 1-4-2اسپکتروفتومتر سانتخاب  ، 1برا اندازهگیر پیوسته یا ناپیوسته ،مناسب برا اندازهگیر در
  =219 nmبا عرض نوار کوچکتر یا مساو  3 nmمجه به سلاا نور ریشها یا کوارت با طول مسیر
نور  29 mmیا  .39 mmبرا نمونهاا ردیداً رنگی میتوان از سلاا نور با طول مسیر نور
 19 mmاستفاده کرد.
 6-4-2فتومتر سانتخاب  ، 9برا اندازهگیر اا ناپیوسته ،مجه به صافیاا خط طیفی دارا عرض
نوار که تا حد ممکن کوچک بارد سحدود  ، 99 nmو اندازهگیر اا درطول موج  219 nmرا رامل رود.
9-4-2

مجموعه صافی غشايی ،با صافیاا دارا اندازه منفی  9/9 µmو .9/23 µm

 pH 4-4-2متر
5-2

نمونهبرداري و نمونهها

بند  9-2را ببینید.
2
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2-2

روش انجام آزمون

اسپکتروفتومتر سبند 1-6-2یا فتومتر سبند  9-2-6را مطابق دستور کاراا سازنده نصب کنید .نمونه آب را قبل
از آزمون ،از طریق یک صافی غشایی با اندازه منفی  9/23 µmسبند  3-2-6صاف کنید .اجازه داید نمونه تا
دما اتاق به تعادل برسد pH .نمونه صاف رده را ا زمان با ار اندازهگیر رنگ اندازهگیر کنید.
در مورد رنگاا ردید ،میتوان نمونه آب را با یک حج معین از آب خادص نور سبند  1-2-3تا ردتی در
محدوده کادیبراسیون رقیق کرد .به طور جایگ ین ،بعد از صاف کردن میتوان رقیقساز را با استفاده از یک سل
نور با طول مسیر مناسب حیف کرد .سپس  pHرا مطابق استاندارد میی ایران رماره  ،19393اندازهگیر
کنید.
نمونه را به سل نور اسپکتروفتومتر یا فتومتر منتقل کنید و آب خادص نور سبند  1-2-3را در سل مرجع
قرارداید.
2-2
1-2-2

محاسبات
اندازهگیري جذب ويژه براي محلول کالیبراسیون

اسپکتروفتومتر سبند  1-2-6یا فتومتر سبند 9-2-6را مطابق با دستور کاراا سازنده نصب کنید.
 A219محیول کادیبراسیون رنگ سبند  9-3-6را نسبت به آب خادص نور سبند  1-2-3در سل مرجع
اندازهگیر کنید.
-1
-1
-1
ضریب جیب ویژه ،a ،محیول کادیبراسیون داده رده سانگامی که  A219بر حسب ] س [ mm mg1 pt
است را با استفاده از رابطه  3محاسبه کنید.
A410
100d

س3

a

که در آن:
 A219جیب محیول کادیبراسیون رنگ؛
 199رنگ محیول کادیبراسیون بر حسب  mg/lپالتین؛
 dطول مسیر نور سل نور بر حسب میییدیتر است.
منحنی کادیبراسیون بهتر است یک خط راست بارد.
يادآوري -ضریب جیب ویژه برا کادیبراسیون یک ثابت فی یکی حدود  -1س  3/2×19 -3 mm -1 mg1-1 ptمیبارد .استفاده از این
ثابت برا محاسبه نتایج ،به ررایط دستگاای ثابت به دقت تصدیق رده ،بستگی دارد.

6-2-2

محاسبه شدت رنگ نمونه

انگام بیان نتیجه باید حج آب استفاده رده برا رقیقساز در محاسبه در نظر گرفته رود.
رنگ واقعی نمونه ،C ،بر حسب میییگرم بر دیتر پالتین ،را با استفاده از رابطه  2محاسبه کنید:
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A410
ad

س2
که در آن:
 A219جیب نمونه در   =219 nm؛
 aضریب جیب ویژه محیول کادیبراسیون ارایه رده بر حسب معکوس
]  -1س [ mm -1 mg1-1 pt؛
 dطول مسیر نور سل نور بر حسب میییمتر است.
8-2

C

غیظت و میییمتر

بیان نتايج

مقدار را با تقریب میییگرم بر دیتر پالتین در محدوده  9تا حد که رامل  939 mg/lپالتین نبارد ،گ ارش
کنید.
مقادیر ب رگتر یا مساو  939 mg/lپالتین را که با تقریب  199 mg/lپالتین گرد ردهاند،گ ارش کنید.
مقادیر را در محدوده  9 mg/lپالتین تا حد که رامل  9 mg/lپالتین نبارد ،یعنی کوچکتر از
 9 mg/lپالتین  ،گ ارش کنید.
جیب نور از برخی مواد محیول طبیعی در آب به  pHبستگی دارد .بنابراین توصیه رده است که مقدار  pHنمونه
امراه با رنگ بیان رود.
مثال – رنگ واقعی مطابق استاندارد میی ایران رماره  ،6399روش پ.

رنگ آب
مقدار pH

 13 mg/lپالتین
6/2

2

روش ت :روش چشمی براي اندازهگیري رنگ در آب طبیعی

1-2

اصول آزمون

ردت رنگ قهوها مایل به زرد یک نمونه از طریق مقایسه چشمی در مقابل یک مجموعه از محیولاا تطبیقی
اندازهگیر میرود .بیان رنگ بر حسب واحداا  mg/lپالتین ،نشاندانده ردت رنگ تودید رده به وسییه
محیولاا تطبیقی است.
6-2

مزاحمتها

در صورتی که ظاار نمونه با ظاار محیولاا تطبیقی تفاوت محسوسی دارته بارد ،م احمتاایی در
اندازهگیر جیب ر میداد .در چنین موارد  ،حصول یک مقایسه معنیدار غیر ممکن است و اندازهگیر باید
مطابق روش ادف یا ب انجام رود .برا م احمتاا دیگر ،بند  3-3را ببینید.
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9-2

مواد و /يا واکنشگرها

در طول تج یه ،به غیر از موارد بیان رده ،فقط از واکنشگراا با خیو

تج یها مشخص استفاده کنید.

 1-9-2محلول ذخیره تطبیق رنگ  ،متناظر با  399 mg/lپالتین
بند  1-3-6را ببینید.
6-9-2

محلولهاي تطبیق رنگ

 39/9ml ،93/9ml ،99/9 ml ،13/9 ml ،19/9 ml ،3/9 ml ،9/3 mlو  33/9mlاز محیول ذخیره
سبند 1-3-6را با استفاده از پیپت درون مجموعها از بادناا حج سنجی  939 mlریخته و تا خط نشانه با
آب سبند  1-2-3به حج برسانید.
این محیولاا به ترتیب حاو  3 mg/l :پالتین19 mg/l ،پالتین 99 mg/l ،پالتین 39 mg/l ،پالتین29mg/l ،
پالتین 39 mg/l ،پالتین 69 mg/l ،پالتین و  39 mg/lپالتین استند .محیول را در جا تاریک در دما
 ◦Cس  2 ± 9در بطر اا ریشها با درپوش مناسب نگهدار کنید.
محیولاا به مدت یک ماه پایدار استند.
4-2

وسايل

 1-4-2لولههاي مشاهده استاندارد  ،برا مثال دودهاا نسیر ،1بیند ،به طول  ،99 cmبا ظرفیت ،39 ml
ساخته رده از ریشه رفاف نور با کفاا بدون سایه ،یا دودهاا مشااده ویژه.
يادآوري -دودهاا ب رگتر غیر استاندارد میتوانند استفاده روند.

6-4-2

مقايسه کننده

6

دستور کاراا عمییاتی سازنده را باید رعایت کنید .سل را برا رااد یا مرجع باید با آب خادص نور س بند
 1-2-3پر کنید.
 9-4-2استانداردهاي شیشه پايدار ،9محدوده مشابهی از رنگاا استاندارد را بر حسب  mg/lپالتین مانند
محیولاا تطبیقی پورش میداد.
استفاده از آناا به ررطی مجاز است که در فواصل زمانی  6مااه در مقابل محیولاا تطبیقی سبند 9-3-3
بررسی و در صورت نیاز دوباره کادیبره روند .برا نمونهاا با رنگ تیرهتر ،استفاده از استاندارداا ریشه
رامل یک محدوده وسیعتر میتواند مناسب بارد .این استاندارداا ریشه نی باید در فواصل زمانی  6مااه در
مقابل محیولاا تطبیقی متناظر تهیه رده از محیول ذخیره تطبیق رنگ سبند  1-3-3بررسی و در صورت نیاز
دوباره کادیبره روند.

1- Nessler
2- Comparator
3- Permanent glass standards
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5-2

نمونهبرداري و نمونهها

بند  9-2را ببینید.
2-2

روش انجام آزمون

در صورتی که نمونه کدر است ،آن را قبل از انجام اندازهگیر رنگ سپاراگراف  3را ببینید از طریق یک صافی
غشایی با اندازه منفی  9/23 µmسبند  3-3-3صاف کنید.
در حضور رس یا سایر مواد معیق پراکنده ری  ،میتوان ثابت کرد که دستیابی به یک مایع زیر صافی رفاف غیر
ممکن است ،در این مورد فقط رنگ ظاار اندازهگیر میرود.
در صورتی که صافی غشایی ،مواد رنگی را جیب میکند ،بهتر است از نوع دیگر صافی مثال یک صافی با ادیاف
ریشه استفاده کرده و در گ ارش آزمون بیان رود.
در صورتی که رنگ دورتر از محدوده تحت پورش استاندارداا ریشه است ،نمونه را با مقادیر
معین از آب خادص نور س بند  1-2-3رقیق کنید تا رنگ در محدوده محیول تطبیقی یا استاندارداا ریشه
قرار گیرد pH .نمونه ممکن است به خاطر رقیقساز تغییر کند .بنابراین  pHرا قبل و بعد از رقیقساز مطابق
مطابق استاندارد میی ایران رماره  12131اندازهگیر کنید.
مجموعها از دودهاا استاندارد مشااده سبند  1-2-3را با محیولاا تطبیق رنگ س بند  9-3-3تا خط نشانه
به حج برسانید .دوده استاندارد مشااده دیگر را با آزمونه به حج برسانید .دودهاا مشااده را رو یک سطح
سفید در چنان زاویها قرار داید که نور س نه انعکاس مستقی نور یا نور حاصل از یک جعبه سفید ،از طریق
ستوناا مایع ،به طرف بات منعکس رود .از طریق ستوناا مایع ،به طور عمود به طرف پایین نگاه کنید.
ردت رنگ آزمونه را با ن دیکترین محیول تطبیقی ،مطابقت داید.
به طور جایگ ین ،دوده یک مقایسه کنندهس بند  9-2-3را تا خط نشانه با نمونه پر کرده و با استاندارداا ریشه
سبند  3-2-3مقایسه کنید.
2-2

بیان نتايج

مقدار را بر حسب  mg/lپالتین ،از ن دیکترین محیول تطبیقی با تقریب  3 mg/lپالتین در محدوده 9 mg/l
پالتین تا  29 mg/lپالتین ،اما بدون  29 mg/lپالتین و با تقریب  19 mg/lپالتین در محدوده 29 mg/l
پالتین تا  39 mg/lپالتین  ،گ ارش کنید.
در صورتی که نمونه رقیق رده بارد ،رنگ اصیی ،C0 ،را بر حسب  mg/lپالتین ،با استفاده از رابطه  ،3گ ارش
کنید.
V1
C1
V0

س3
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که در آن:
 V1حج نمونه بعداز رقیقساز ؛
 V0حج نمونه قبل از رقیقساز ؛
 C1رنگ تخمین زده رده از نمونه رقیق رده است.
در صورتی که رنگ نمونه با استاندارداا مطابقت ندارته بارد ،میتوان یک مقدار تقریبی با یک تیکر مناسب
گ ارش کرد.
در صورتی که تطابق ممکن نیست ،توصیه میرود که توصیفی از نمونه ارایه رود.
طیفاا جیبی برخی مواد طبیعی محیول در آب وابسته به  pHاستند .بنابراین توصیه رده که مقدار pH
نمونهاا امراه با رنگ بیان رود.
8

گزارش آزمون

گ ارش آزمون حداقل باید رامل اطالعات زیر بارد:
1-8

روش آزمون استفاده رده ،مطابق استاندارد میی ایران رماره 6399؛

6-8

رناسایی دقیق نمونه؛

 9-8نتایج بیان رده به صورت مشخص رده در بنداا  3-6 ،2-3 ،2-2یا 3-3؛
 4-8مقدار  pHنمونه ،در صورت د وم؛
 5-8ار گونه انحراف از روش کار مشخص رده یا ار گونه ررایط محیطی که ممکن است نتایج را تحت تأثیر
قرار دادسمثالً صاف کردن یا رقیقساز .

12
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پیوست الف
(اطالعاتی)
کنترل کیفیت

الف1-

کلیات

کنترل کیفیت داخیی میتواند با یک محیول کنترل سبند ادف 9-3-انجام رود که برا امه روشاا مشخص
رده در این استاندارد مورد استفاده قرار میگیرد.
الف6-

مواد و /يا واکنشگرها

الف 1-6-هیومیک اسید
الف 6-6-سديم هیدروژن کربناتNaHCO3 ،

الف9-

آماده سازي محلول

الف 1-9-محلول کنترل ذخیره ،با غیظت حدود  3999 mg/lپالتین و A932  6 cm
-1

 2/9 gسدی ایدروژن کربنات سبند ادف 9-9-و  29 mgایومیک اسید سبند ادف 1-9-را در یک بادن حج
سنجی  399 mlمخیوط کنید .حدود  39 mlآب سبند  1-2-3به آن اف وده و برا چند دقیقه ،به ردت تکان
داید تا جامدات حل روند .مخیوط را تا خط نشانه با آب به حج برسانید .در صورتی که مقدار ذرات نامحیول
باقیمانده ،محیول را صاف کنید.
محیول را در تاریکی در دما  ◦Cس 2 ± 9در یک بطر ریشها با درپوش مناسب نگهدار کنید.
محیول برا حداقل  3ماه پایدار است.
الف 6-9-محلول کنترل ،برا استفاده.
محیول کنترل ذخیره سبندادف 1-3-را به طور آزمایشی تا یک رنگ در محدوده آزمایهاا رقیق کنید .رنگ
دقیق محیول کنترل مورد استفاده مطابق با روش ب ،پ یا ت تعیین میرود .محیولاا فقط به صورت تازه تهیه
رده باید استفاده روند .از آن جا که ادف از اندازهگیر حداقل یک محیول کنترل کیفیت در ار مجموعه از
آزمایهاا ،کنترل کیفیت و ارزیابی دقیق است ،رنگ دقیق محیول کنترل مه نیست.

13

www.abpsoil.com

پیوست ب
(اطالعاتی)
دادههاي دقت

یک آزمون بین آزمایشگاای به وسییه انجمن نروژ تحقیقاتی آب در سال  9919در اسیو تشکیل رد.
مجموعها از  93آزمایشگاه اال جمهور چک ،دانمارک ،فنالند ،آدمان ،مجارستان ،ایردند و نروژ ،در این آزمون
ررکت کردندسپیوست پ را ببینید  3 .نمونه آب متفاوت تج یه رد.
نمونه ادف :نمونه آب آرامیدنی سآب معدنی تهیه رده از اسیو ،نروژ ؛
نمونه ب :نمونه آب سطحی صاف رده سدارا  DOCبات ؛
نمونه پ :نمونه مصنوعی تهیه رده از ایومیک اسید.
مقدار میانه در ار گروه از نتایج به عنوان مقدار تعیین رده استفاده میرود چون مقدار تأیید نشده برا این 3
نمونه در دسترس بود.

16
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جدول ب -1 -دادههاي دقت براي روش ب ،اندازهگیري رنگ واقعی با استفاده از دستگاههاي نوري ،در طول
موج 492 nm
نمونه

زمینه

l

n

ادف

آب آرامیدنی

6

13

12/3

ب

آب سطحی
صاف رده

3

91

9

9/29

پ

نمونه مصنوعی

3

91

9

9/63

l

تعداد آزمایشگاه بعد از رد نتایج خارج از محدوده

n

تعداد نتایج آزمون انفراد بعد از رد نتایج خارج از محدوده

o

درصد نتایج خارج از محدوده و مستثنی

m

مقدار میانه نتایج گ ارش رده

x

میانگین کل نتایج



"بازیابی" در ارتباط با مقدار میانه

SR

انحراف استاندارد تجدید پییر

CV.R
Sr



SR
m-1

%
13/9

9/91
9/91

9/ 3

9/93

2/ 1

o

m
m-1

x
m-1

%

9/13

9/12

23/3

9/99

9/33

22/9

9/99

9/ 2

9/63

22

9/93

3/ 6

%

Cv,r

CV.R

Sr
m-1

%
3/ 3

ضریب تغییر تجدید پییر
انحراف استاندارد تکرار پییر

Cv,r

ضریب تغییر تکرار پییر
جدول ب -6-دادههاي دقت براي روش ب ،اندازهگیري رنگ واقعی با استفاده از دستگاههاي نوري در طول موج
565 nm

نمونه



SR
-1
m

%

9/93

3/ 9

9/91

9/99

6/3

9/99

O

m
-1
m

-1

m

9/36

199/3

9/96

36/3

زمینه

l

n

%

ب

آب سطحی صاف رده

6

13

9

9/32

پ

نمونه مصنوعی

3

13

99

9/39

x

%

CV,r

CV,R

Sr
-1
m

%
1/ 2
3/ 2

برا تعریف نماداا ،جدول ب 1-را ببینید.

جدول ب -9-دادههاي دقت براي روش ب ،اندازهگیري رنگ واقعی با استفاده از دستگاههاي نوري در طول موج
264 nm
نمونه

زمینه

l

n

ب

آب سطحی صاف رده

3

13

16/3

پ

نمونه مصنوعی

3

13

16/3



SR
m-1

CV.R

%

Sr
m-1

%

3/ 2

9/99

2/ 2

19/2

9/99

13/3

O

m
m-1

x
m-1

%

9/91

9/92

133/1

9/99

9/19

9/13

193/3

9/93

%

برا تعریف نماداا ،جدول ب 1-را ببینید.
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جدول ب -4-دادههاي دقت براي روش پ ،اندازهگیري رنگ واقعی با استفاده از دستگاههاي نوري براي اندازهگیري
جذب در طول موج 414 nm
نمونه

زمینه

l

n

M
o
-1
mgL Pt %



SR
mgL-1Pt

x
mgL-1Pt

%

ادف

آب آرامیدنی

13

23

9

2/39

2/62

23/3

ب

آب سطحی صاف
رده

13

23

9

39/39

39/31

199/2

9/33

پ

نمونه مصنوعی

13

23

9

13/33

13/31

22/6

1/92

9/39

CV.R

Sr
mgL-1Pt

12/2

9/23

2/ 6

1/ 1

9/33

1/ 1

6/6

9/62

2/ 1

%

CV,r

%

برا تعریف نماداا ،جدول ب 1-را ببینید.

جدول ب -5-دادههاي دقت براي روش ت ،روش چشمی براي اندازهگیري رنگ در آب طبیعی ،با استفاده از
مقايسه کننده
%

%

3/99

2/31

22/9

1/93

16/3

9/39

63/26

199/2

9/13

3/ 3

1/22

9/ 1

13/96

199/2

1/93

6/9
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برا تعریف نماداا ،جدول ب 1-را ببینید.
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