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 »بسمه تعالي «

 آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 دار است که عهده   مرجع رسمی کشور   اتحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنه         و مؤسسه استاندارد 

 .باشد  می) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین ، تدوین و

هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه ، صاحبنظران         هاي مختلف توسط كميسيون    تدوين استاندارد در رشته   
سعي . گيرد صورت مي مراكز و مؤسسات علمي ، پژوهشي ، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع                  

ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي ، فني             بر اين است كه استانداردهاي ملي ، در جهت مطلوبيت         
توليدكنندگان ، مصرف   : آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل                  و فن 

نويس  پيش. نهاي دولتي باشد      كنندگان ، بازرگانان ، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازما                    
شود  هاي فني مربوط ارسال مي     استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون         

و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان                     
 .شود  چاپ و منتشر مي) رسمي ( استاندارد ملي 

نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين                 پيش
شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب ، به عنوان                          شده تهيه مي  

اس مفاد  شود كه بر اس    بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي      . گردد   استاندارد ملي چاپ و منتشر مي      
گردد به   تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل مي           « ٥« مندرج در استاندارد ملي شماره      

 .تصويب رسيده باشد 

باشد كه در    المللي استاندارد مي   مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين            
كلي و نيازمنديهاي خاص كشور ، از آخرين پيشرفتهاي          تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط        
 .نمايد  المللي استفاده مي علمي ، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين

تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور              مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي       
ي و عمومي ، حصول اطمينان از كيفيت            حمايت از مصرف كنندگان ، حفظ سالمت و ايمني فرد               

محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي ، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي                    
 المللي براي محصوالت    تواند به منظور حفظ بازارهاي بين        مؤسسه مي . عالي استاندارد اجباري نمايد      

 . بندي آنرا اجباري نمايد كشور ، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه                     
هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست       مشاوره ، آموزش ، بازرسي ، مميزي و گواهي كنندكان سيستم              
ه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را محيطي ، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش ، مؤسس

بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم،                        
المللي  ترويج سيستم بين  . نمايد   گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي             

نجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح            يكاها ، كاليبراسيون وسايل س    
 .باشد  استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي
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تعيين مجموع كلسيم و منيزيم به روش -كيفيت آب “كميسيون استاندارد 
 ” روش آزمون-EDTAتيتراسيون با 

 
  دگيسمت يا نماين      رئيس

 پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان    محبي نوذر، سيده ليلي  

 )كارشناس ارشد شيمي آلي (

 اعضاء

 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران    اسماعيل پور، سوسن 

 )كارشناس شيمي(

 پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان   اكبرزاده، غالمعلي 

 ) ت و محيط زيستكارشناس  شيال(

   دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس   رضوي، سيد عبداهللا 

 ) کارشناس ارشد زبان انگلیسی (

 اداره كل محيط زيست هرمزگان     سليمي زاده، مريم

 )كارشناس خاك شناسي(

 اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان گيالن   صادقي پور شيجاني ، معصومه 

 )محيط زيستكارشناس ارشد (

 پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان   مرتضوي، محمد صديق 

 ) دكتراي شيمي تجزيه(

 دبير 

 پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان    آقاجري، ناصر 

 )كارشناس تكنولوژي آبزيان(
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اعضاي شركت كننده در سيصد و نود و دومين اجالس كميته ملي استاندارد 
 ٩/١٢/١٣٨٤ پليمر مورخ شيميايي و

 
 رئيس سمت يا نمايندگي

    مير حبيبي، افتخار السادات  هيئت علمي دانشگاه  الزهرا

 )فوق ليسانس(
  

 اعضاء
 

 پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان
 

 آقاجري، ناصر

 )ليسانس آبزيان(
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 اسماعيل پور، سوسن

 )يسانس شيميل(
 

 مركز تحقيقات وزارت كار
 

 بني اعمام، مهرناز

 )ليسانس شيمي(
 

 دانشگاه تربيت معلم
 

 قلي پور ، وانيك

 )دكتري(
 

 پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان
 

 محبي نوذر، سيده ليلي

 )فوق ليسانس شيمي(
 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 

 مهدوي، آذر 

 )كارشناسكمك (
  

 دبير
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 
 فتحي رشتي ، ام البنين 

 )ليسانس شيمي (
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 فهرست مندرجات

 صفحه          عنوان 

 ب         پيشگفتار 

 ١          هدف -١

 ١         دامنه كاربرد-٢

 ١         مراجع الزامي-٣

 ٢         اساس روش-٤

 ٢          مواد الزم-٥

 ٤         وسايل الزم -٦

 ٤         نمونه برداري-٧

 ٤        روش اجراي آزمون-٨

 ٦          بيان نتايج -٩

 ٦          دقت -١٠

 ٦         مزاحمت ها-١١

 ٧         گزارش آزمون -١٢

 ٨       اطالعاتي) الف(پيوست  

 
 

الف
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 پيشگفتار 
كه ،    ”EDTA جموع كلسيم و منيزيم به روش تيتراسيون با           تعيين م  –كيفيت آب    “استاندارد    

پيش نويس آن در كميسيون هاي مربوط تهيه و تدوين شده  و در سيصد و نود و دومين  جلسه كميته ملي                         
 قانون  ٣ مورد تاييد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده             ٩/١٢/١٣٨٤استاندارد شيميايي پليمر  مورخ      

 بعنوان استاندارد   ١٣٧١ن و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه             اصالح قواني 
 .ملي ايران منتشر مي شود

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و                         
و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح       خدمات، استاندارد هاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد            

يا تكميل اين استاندارد ارائه شود، در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد                      
 .بنابراين براي مراجعه به استاندارد هاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد. گرفت

 هاي سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه              در تهيه و تدوين اين استاندارد     
در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد هاي بين المللي و استاندارد هاي ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته                 

 .هماهنگي ايجاد شود

 :منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به كار رفته به شرح زير است 
 

ISO 6059: 1984, Water quality – Determination of the sum of Calcium and 
Magnesium – EDTA titrimetric method. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب
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 -EDTA تعيين مجموع كلسيم و منيزيم به روش تيتراسيون با -كيفيت آب

 روش آزمون 
 
  هدف  ١

منیزیم به روش تیتراسیون با اتیلن       هدف از تدوین این استاندارد اندازه گیری مجموع کلسیم و                  
 .در آبهای زیر زمینی، آبهای سطحی و آب آشامیدنی است) EDTA(دی آمین تترا استیک اسید 

 
  دامنه كاربرد ٢

کمترین غلظتی که   .  این روش برای پسابها و آبهای با غلظت زیاد نمک ها، مثل آب دریا، کاربرد ندارد              
 . میلی مول در لیتر است05/0با  این روش می توان تعیین کرد 

 
 
 مراجع الزامي   ٣

. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است                 
در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ      . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود         

معهذا بهتر است   . ي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست       و يا تجديد نظر، اصالحيه و تجديد نظر ها         
كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را                

يا / يا تجديد نظر، آخرين چاپ  و         / در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و         . مورد بررسي قرار دهند   
 .جاع داده شده مورد نظر استتجديد نظر آن مدارك الزامي ار

 
 : استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

 
 ويژگي ها و   – آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه        ١٣٨١: ١٧٢٨استاندارد ملي ايران     ١-٣

 روش آزمون 

 بورت ها ١٣٥٦: ١٩٥٦استاندارد ملي ايران  ٢-٣
3-3 ISO  5667-1, Water quality –sampling- Part 1: Guidance on the design of sampling 
programmes 
3-4 ISO  5667-2, Water quality –sampling-  Part 2: Guidance on sampling techniques. 
3-5 ISO  5667-3, Water quality –sampling-  Part 3: Guidance on the Preservation and 
handling of samples 1 

                                                 
1 - At present at the stage of draft 
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 اساس روش  ٤
اساس این روش تیتراسیون کمپلکسومتری مجموع ترکیبات کلسیم و منیزیم با محلول نمک دو                    

 .است) 1 11مردانت بالک( Tدر حضور شناساگر اریوکروم بالک  pH= 10 درEDTAسدیمی 

 با یونهای کلسیم و منیزیم آزاد در محلول واکنش می دهد و سپس               EDTA        در تیتراسیون، ابتدا    
بدین ترتیب  .کی واالن با یونهای کلسیم و منیزیم ترکیب شده  با شناساگر واکنش می دهد                در نقطه ا  

با تعیین  . از قرمز مایل به ارغونی یا بنفش به آبی می شود            شناساگر آزاد شده و موجب تغییر رنگ       
 .مقدار کلسیم بطور جداگانه می توان مقدار منیزیم را نیز محاسبه کرد

 
  مواد الزم  5

 .استفاده کنید) 1-3( و آب با ویژگی های ذکر شده در استاندارد بند 2مواد با خلوص تجزیه ای فقط از 
 
   محلول بافر  ١-٥
) 2-5بند  ( میلی لیتر محلول آمونیوم هیدروکساید    570را در   ) NH4Cl( گرم کلرید آمونیوم     5/67        

به آن اضافه کنید    ) EDTA) C10H12N2O8Na2Mg گرم نمک دو سدیمی منیزیم       5  سپس. حل کنید 
محلول را درون یک بطری پلی اتیلنی نگهداری         .  میلی لیتر برسانید   1000را با آب، به حجم        و آن 
 1/0 این محلول برابر با      pH میلی لیتر رقیق کنید، اگر       100 میلی لیتر از آن را با آب تا حجم           10. کنید

 . نبود محلول اولیه را دور بریزد10 ±
      

 )جرمی( درصد 25ونیوم هیدروکساید ، محلول آم 5-2

  مول در لیتر 4محلول هیدروکلریک اسید ، با غلظت تقریباً  5-3
را با سه برابر آن حجم آب،        )  مول در لیتر   12تقریباً  (حجم مشخصی از هیدروکلریک اسید غلیظ        

 . مخلوط کنید

  مول در لیتر 3محلول آمونیوم هیدروکساید، با غلظت تقریباً  5-4

  EDTA Na2 میلی مول در لیتر 10، با غلظت ) EDTA(ارد محلول استاند 5-5
 

                                                 
1 - Mordant black 11 
2 - Analytical grade 
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          روش تهيه  ١-٥-٥

 درجه  80را در آون با دمای       ) 2H2O  ،C10H14Na2O8( دو آبه    EDTAمقداری از نمک دو سدیمی       
 گرم از نمک خشک را در آب حل کنید و در            725/3سپس  .  ساعت خشک کنید   2سلسیوس به مدت    

 .تری به حجم برسانید میلی لی1000یک بالن 

 را درون یک بطری پلی اتیلنی نگهداری کنید و در فواصل زمانی معین غلظت آن                 EDTAمحلول      
 .را کنترل کنید

  
          استاندارد كردن٢-٥-٥

  8به روشی  که در بند        ) 6-5بند( را در برابر محلول استاندارد کلسیم        ) 1-5-5بند(        محلول  
 .، استاندارد کنیدتوضیح داده شده

 میلی لیتر رقیق    50 میلی لیتر محلول استاندارد کلسیم استفاده کنید و آن را با آب تا حجم                   0/20از  
 .کنید

 
       محاسبه غلظت٣-٥-٥

 به دست آورید ) 1(را از معادل ) EDTA) C1غلظت محلول 

)1         (
2

12
1 V

VCC  )میلی مول در لیتر (=

 
 که در آن

C2    غلظت محلول استاندارد  کلسیم،  به میلی مول در لیتر 

V1  حجم محلول استاندارد کلسیم، به میلی لیتر 

V2   حجم محلولEDTA مورد مصرف برای استاندارد کردن ، به میلی لیتر   
 
 
 )CaCO3( میلی مول در لیتر 10      محلول استاندارد کلسیم، با غلظت 5-6

 درجه سلسیوس خشک کنید     150 ساعت در دمای     2کلسیم خالص را به مدت            مقداری کربنات   
 .و آن را درون دسیکاتور در دمای اتاق قرار دهید  تا خنک شود

  میلی لیتری  بریزید و  با آب آن را                500 گرم از نمک خشک شده را درون ارلن             001/1       
ا تا حل شدن کامل کربنات اضافه        ر) 3-5بند  (سپس قطره قطره هیدروکلریک اسید       . مرطوب کنید 

 میلی لیتر آب افزوده و به مدت چند دقیقه           200). از افزودن بیش از حد اسید خودداری کنید        ( کنید  
پس از خنک شدن در دمای اتاق چند قطره محلول              . بجوشانید تا دی اکسید کربن خارج شود         
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اضافه کنید تا   ) 4-5بند  ( هیدروکساید   سپس محلول آمونیوم    . به آن بیافزایید  ) قرمز(شناساگر متیل رد    
 میلی  1000محلول را با دقت و به طور کامل به یک بالن حجمی              . محلول به نارنجی تغییر رنگ دهد     

 .لیتری انتقال دهید و با آب به حجم برسانید

 .کلسیم است)  میلی مول01/0( میلی گرم 4008/0       یک میلی لیتر از این محلول، شامل 
 
 

 .  مي توان از محلول مرجع  استاندارد كلسيم تجاري استفاده كرد - يادآوري

 
 
 
  )١١مردانت بلك  (T        شناساگر  اريوكروم بالك ٧-٥

 میـلی لـیتر تـری اتـانـول آمـیـن        100را در    ) 1نـمک سدیم  (11مـردانـت بـلـک      گـرم   5/0       
N] 3) HOCH2CH2([  ه محلول، می توان به جای تری اتانول         جهت کاهش ویسکوزیت  .  حل کنید

 .  میلی لیتر اتانول استفاده کرد25آمین، از 
 
 به  2 گرم معرف نمک متانیل    17/0بـرای آسان تر شدن  تشخیص نقطه پایانی، می توان            –   يادآوري  

 .حالت تغییر رنگ از قرمز به خاکستری کم رنگ یا سبز خواهد بود در این. شناساگر اضافه کرد

 

  وسايل الزم ٦
      لوازم  معمول آزمایشگاهی 

) A( میلی لیتر ، مطابق با نوع 05/0 میلی لیتر با  درجه بندی       25      بورت،  با گنجایش          6-1
 ، یا معادل آن )3-2بند (استاندارد 

 
  نمونه برداري  ٧

 . باشد5-3 و 4-3، 3-3نمونه برداری باید مطابق با استاندارد بندهای 
 
 راي آزمون  روش اج ٨

  آماده سازي آزمونه  ١-٨

                                                 
1 - Sodium salt [1-(1-Hydroxy-2-naphthylazo-)-6-nitro-2-naphtol-4- sulfonic acid], (C20H12N3O7SNa) 
2 - Methanil salt (4. Anilidoazobenzene sulfonic  sodium salt) 
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نمونه ها نیازی به آماده سازی ندارند، مگر نمونه هایی که دارای مقادیر زیادی مواد قابل صاف کردن                   
 45/0باشند، که در این صورت باید بالفاصله پس از برداشت، با استفاده از صافی غشایی با منافذ                      

.  در حین صاف کردن، مقداری از کلسیم و منیزیم حذف شود           البته احتمال دارد  . میکرومتر صاف شوند  
 میلی مول در لیتر باشند آنها را رقیق          6/3اگر آزمونه ها دارای غلظت کل کلسیم  و منیزیم بیش از               

 .را یادداشت کنید) F(کنید و فاکتور رقیق سازی 

ز محلول سدیم    اگر آزمونه ها، برای محافظت، اسیدی شده باشند با مقدار محاسبه شده ای ا                     
در محاسبه نتایج باید فاکتور رقیق سازی آزمونه یا           .  مول در لیتر آن ها را خنثی کنید        2هیدروکسید  

 .نمونه  با اسید یا قلیا را در نظر گرفت
 
 
  اندازه گيري            ٢-٨

یلی لیتری  م 250را به  یک ارلن      ) 1-8بند  ( میلی لیتر از  آزمونه        50 به وسيله  پي پت،          ١-٢-٨
) 7-5بند   (11 قطره شناساگر  مردانت بلک       3و) 1-5بند  (  میلی لیتر  محلول بافر     4سپس  . انتقال دهید 

در این موقع محلول به  رنگ قرمز مایل به ارغوانی یا بنفش در خواهد آمد و مقدار                    . به آن بیافزایید  
pH باشد10 ± 1/0 آن باید . 

به ارلن در   ) 1-6بند  (از بورت   ) 5-5بند    (EDTAافزودن محلول   بالفاصله تیتراسیون را  با               
تیتراسیون را ابتدا نسبتاً سریع و در نزدیکی نقطه پایان به آرامی               . حال بهم زدن محلول، انجام دهید     

 را با تغییر رنگ محلول از قرمز مایل به ارغوانی یا بنفش به آبی               EDTAافزایش محلول   . انجام دهید 
با افزودن چند قطره    . قطه پایانی جایی است که آخرین لکه های قرمز رنگ ناپدید شوند           ن. ادامه دهید 

 .  ، رنگ محلول نباید تغییر کندEDTAدیگر از محلول 
 
 
 .يك آزمونه ديگر را به روش زير تيتر كنيد   ٢-٢-٨

 5/0 را که  EDTAحجمی از محلول  . را به یک ارلن انتقال دهید       ) 1-8بند  ( میلی لیتر از آزمونه    50    
 میلی لیتر محلول    4. باشد به آن بیافزایید   ) 1-2-8بند  (میلی لیتر کمتر از مقدار مصرفی در تیتراسیون          

سپس قطره قطره   . به آن اضافه کنید   ) 7-5بند   (11 قطره شناساگر مردانت بلک       3و  ) 1-5بند  (بافر  
EDTAبه آن بیافزایید تا به نقطه پایانی برسد . 

 
 میلی لیتر بود آزمایش را با مقدار بیشتری          5/4 کمتر از    EDTAف محلول    اگر مصر   ٣-٢-٨

 .را نیز به تناسب آن افزایش دهید) 1-5بند( از آزمونه تکرار کنید و مقدار محلول  بافر 
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 میلی لیتر بود تیتراسیون را با مقدار کمتری از آزمونه              20 بیش از    EDTAاگر مصرف محلول          
 . میلی لیتر شود50آب به آن اضافه کنید تا حجم اولیه آن قدر . انجام دهید 

 

  بيان نتايج  ٩
 . به دست آورید) 2(مجموع مقدار کلسیم و منیزیم بر حسب میلی مول در لیتر را از معادله 

)              میلی مول در لیتر  ( C
0

31)(
V
VCMgCa =+ )2             (  

         که در آن 

C1  ل غلظت محلوEDTA 3-5-5به دست آمده از بند ( ،  به میلی مول در لیتر( 

V0   میلی لیتر50معموالً (حجم محلول مورد آزمون، به میلی لیتر ( 

V3   حجمEDTA به  میلی لیتر) 2-2-8(  مورد مصرف در تیتراسیون بند ، 

اصالح ) 1-8بند   ()F(اگر آزمونه رقیق شده است، باید محاسبه با  استفاده از فاکتور رقیق سازی                   
 .برای محاسبه سختی ، به پیوست الف مراجعه کنید. شود

 

  دقت  ١٠
 . است ) EDTA قطره از محلول 2تقریباً معادل با (  میلی مول در لیتر ± 04/0تکرار پذیری روش 

 

 مزاحمت ها   ١١
 
 
. م را به كار بريد       سديم سيانيد سمي است، هنگام كاركردن با آن احتياط هاي الز           - هشدار –يادآوري  

 .محلول هاي داراي سديم سيانيد نبايد اسيدي شوند

 
 

یون های فلزی آلومینیوم،  باریم، سرب، آهن، کبالت، مس، منگنز، قلع و روی در اندازه گیری                         
ایجاد مزاحمت می کنند زیرا یا همراه کلسیم و منیزیم تیتر می شوند، یا اینکه مانع تشخیص تغییر رنگ                 

  pHاورتو فسفات و کربنات ممکن است کلسیم را در             یون های.  نقطه پایانی تیتراسیون می شوند      در
همچنین برخی مواد آلی ممکن است در اندازه گیری ایجاد             . خاص این تیتراسیون، رسوب دهند      

 .مزاحمت کنند
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 میلی گرم   250یش   میلی گرم در لیتر یا کمتر را می توان با افزا            10مزاحمت  یون های آهن با غلظت       
سدیم سیانید  همچنین مزاحمت  روی، مس و کبالت را کاهش             .  سدیم سیانید به آزمونه از بین برد       

 .قبل از افزایش سدیم سیانید از قلیائی بودن محلول اطمینان حاصل کنید. می دهد

ذب اتمی  اگر نمی توانید مزاحمت ها را رفع کنید، برای اندازه گیری کلسیم و منیزیم، از روش ج                   
 .استفاده کنید

 
  گزارش آزمون   ١٢

 .گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد

 اشاره به شماره استاندارد ملي كه آزمون طبق آن انجام شده  ١-١٢

 مشخصات كامل نمونه ٢-١٢

  ميلي مول در ليتر ٠٢/٠نتايج،  به ميلي مول در ليتر با دقت  ٣-١٢

 )در صورت وجود(چگونگي آماده سازي آزمونه  ٤-١٢

نه انحراف از روش تعيين شده در اين استاندارد ملي يا هر امري كه ممكن است                هر گو  ٥-١٢
 .نتايج را تحت تاثير قرار دهد
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 پیوست الف

 اطالعاتی

 مفهوم سختی آب

 
 مقدمه   0 -الف

انواع مختلفی  . سختی آب مفهومی قدیمی است که میزان کلسیم و منیزیم آب را مشخص می کند             
وجود دارد و کشورهای مختلف برای آن تعاریف           ....) سختی کل، سختی کربناتی و        (سختی  از  

 .آورده شده اند) 1-الف(برخی از این تعاریف ، به عنوان مثال در بند . متفاوت دارند
 
 
 تعاریف   1-الف

 سختی کل  1-1 -الف
   غلظت كل كلسيم و منيزيم-

  سختي كربناتي  ٢-١-الف
 . که معادل با مقدار کربنات و هیدروژن کربنات در آب استقسمتی از سختی کل

 
 های سختی               مقیاس2-الف

  درجه سختی  آلمانی   1-2-الف
 178/0 میلی گرم در لیتر یا        10، سختی ایجاد شده توسط       )DH º 1(یک درجه سختی آلمانی      

 .میلی مول در لیتر کلسیم اکساید است
 

 .نی امروزه زیاد کاربرد ندارددرجه سختی آلما -يادآوري

 
 
             درجه سختی انگلیسی 2-2 -الف

 ميلي گرم در ليتر يا      ٣/١٤، سختي ايجاد شده توسط       ) ١ Clark º(يك درجه سختي انگليسي       
 . ميلي مول در ليتر كلسيم كربنات است١٤٣/٠
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         درجه سختی فرانسوی 3-2-الف
 میلی مول در    1/0 میلی گرم در لیتر یا       10ایجاد شده توسط    یک درجه سختی فرانسوی ، سختی       

 .لیتر کلسیم کربنات است
 
          درجه سختی آمریکایی 4-2-الف

کلسیم  کربنات یا تعداد میلی گرم های        ) قسمت در میلیون   (ppmدر آمریکا سختی بر حسب       
کربنات  معادل با غلظت     یک میلی گرم در لیتر کلسیم       . کلسیم کـربنات در لیتر گزارش می شود       

 . میلی مول در لیتر است01/0
 

         جدول تبدیل واحدهای سختی3-الف
 .استفاده کرد) 1 -الف(برای تبدیل مقادیر سختی به یکدیگر می توان از جدول 

 
  جدول  تبدیل مقادیر سختی-)1 -الف(جدول 

میلی مول در      آمریکایی فرانسوی انگلیسی آلمانی 
 ºDH ºClark Degree F ppm لیتر

 100 10 02/7 61/5 1 میلی مول در لیتر 

 ºDH 178/0 1 25/1 78/1 8/17 آلمانی 

 ºClark 143/0 80/0 1 43/1 3/14 انگلیسی

 Degree F 1/0 56/0 70/0 1 10 فرانسوی

 ppm 01/0 056/0 070/0 1/0 1 آمریکایی
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 9: صفحه 

ICS: 13.060 
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