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 هَػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى

هَػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى تٌْا ػاصهاًي اػت دس ايشاى وِ تش عثك 

ّا سا تؼييي ٍ تذٍيي ٍ اخشاي آًْا سا تا وؼة  لاًَى هيتَاًذ اػتاًذاسد سػوي فشآٍسدُ

هَافمت ؿَسايؼالي اػتاًذاسد اخثاسي اػالم ًوايذ. ٍظايف ٍ ّذفْاي هَػؼِ ػثاستؼت 

 اص:

 اػتاًذاسد تذٍيي توٌظَس تحميمات اًدام –ػتاًذاسدّاي هلي ) تؼييي، تذٍيي ٍ ًـش ا

 واسائي افضايؾ ٍ تَليذ سٍؿْاي تْثَد تِ ووه داخلي، واالّاي ويفيت تشدى تاال

 اخشاي تش ًظاست – هلي اػتاًذاسدّاي تشٍيح -وـَس خَدوفائي خْت دس كٌايغ

ذاسد اخثاسي ٍ اػتاً هـوَل كادساتي واالّاي ويفي وٌتشل – اخثاسي اػتاًذاسدّاي

خلَگيشي اص كذٍس واالّاي ًاهشغَب تِ هٌظَس فشاّن ًوَدى اهىاًات سلاتت تا 

واالّاي هـاتِ خاسخي ٍ حفظ تاصاسّاي تيي الوللي وٌتشل ويفي واالّاي ٍاسداتي 

هـوَل اػتاًذاسد اخثاسي تِ هٌظَس حوايت اص هلشف وٌٌذگاى ٍ تَليذوٌٌذگاى 

ي ًاهشغَب خاسخي ساٌّوائي ػلوي ٍ فٌي داخلي ٍ خلَگيشي اص ٍسٍد واالّا

 سٍؿْاي دستاسُ تحميك ٍ هغالؼِ –تَليذوٌٌذگاى، تَصيغ وٌٌذگاى ٍ هلشف وٌٌذگاى 

 ٍ هتشيه ػيؼتن تشٍيح – هختلف واالّاي تشاتشي ٍ تٌذي تؼتِ ًگْذاسي، تَليذ،

 هشتَط، اػتاًذاسدّاي تا واالّا ًوًَِ تغثيك ٍ آصهايؾ – ػٌدؾ ٍػايل واليثشاػيَى

 ّاي الصم ( . اي ٍ كذٍس گَاّيٌاهِ اػالم هـخلات ٍ اظْاسًظش همايؼِ

هَػؼِ اػتاًذاسد اص اػضاء ػاصهاى تيي الوللي اػتاًذاسد هي تاؿذ ٍ لزا دس اخشاي 

ٍظايف خَد ّن اص آخشيي پيـشفتْاي ػلوي ٍ فٌي ٍ كٌؼتي خْاى اػتفادُ هي 

 َسد تَخِ لشاس هي دّذ.ًوايذ ٍ ّن ؿشايظ ولي ٍ ًياصهٌذيْاي خاف وـَس سا ه

اخشاي اػتاًذاسدّاي هلي ايشاى تِ ًفغ توام هشدم ٍ التلاد وـَس اػت ٍ تاػث 

افضايؾ كادسات ٍ فشٍؽ داخلي ٍ تأهيي ايوٌي ٍ تْذاؿت هلشف وٌٌذگاى ٍ كشفِ 

خَئي دس ٍلت ٍ ّضيٌِ ّا ٍ دس ًتيدِ هَخة افضايؾ دسآهذ هلي ٍ سفاُ ػوَهي ٍ 

 واّؾ ليوتْا هي ؿَد.
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 پيـگفتاس

گيشي آهًَيَم تِ سٍؽ پتاػيَهتشي وِ تَػيلِ وويؼيَى فٌي  اػتاًذاسد سٍؽ اًذاصُ

ّاي  آب تْيِ ٍ تذٍيي ؿذُ ٍ دس ّـتادٍچْاسهيي وويتِ هلي اػتاًذاسد فشآٍسدُ

ايٌه تِ اػتٌاد هادُ   هَسد تائيذ لشاس گشفتِ , 68/11/23 وـاٍسصي ٍ غزائي هَسخ

هؤػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى يه لاًَى هَاد الحالي تِ لاًَى تأػيغ 

 گشدد . تِ ػٌَاى اػتاًذاسد سػوي ايشاى هٌتـش هي 1349 هلَب آرسهاُ

تشاي حفظ ّوگاهي ٍ ّوأٌّگي تا پيـشفتْاي هلي ٍ خْاًي دس صهيٌِ كٌايغ ٍ ػلَم 

, اػتاًذاسدّاي ايشاى دس هَالغ لضٍم هَسد تدذيذ ًظش لشاس خَاٌّذ گشفت ٍ ّشگًَِ 

ْادي وِ تشاي اكالح يا تىويل ايي اػتاًذاسدّا تشػذ دس ٌّگام تدذيذ ًظش دس پيـٌ

 وويؼيَى فٌي هشتَط هَسد تَخِ ٍالغ خَاّذ ؿذ .

تٌاتشايي تشاي هشاخؼِ تِ اػتاًذاسدّاي ايشاى تايذ ّوَاسُ اص آخشيي چاج ٍ تدذيذ ًظش 

 آًْا اػتفادُ ًوَد .

اػت وِ ضوي تَخِ تِ ؿشايظ هَخَد ٍ دس تْيِ ٍ تذٍيي ايي اػتاًذاسد ػؼي ؿذُ 

ًياصّاي خاهؼِ حتي الومذٍس تيي ايي اػتاًذاسد ٍ اػتاًذاسد وـَسّاي كٌؼتي ٍ 

 پيـشفتِ ّوأٌّگي ايداد ؿَد .

لزا تا تشسػي اهىاًات ٍ هْاستْاي هَخَد ٍ اخشاي آصهايـْاي الصم ايٌي اػتاًذاسد تا 

 اػتفادُ اص هٌاتغ صيش تْيِ گشديذُ اػت :

 
1 - International standard ISO -  6778 

Water quality -  Determination of ammonium potentiometric 

Method 

First Edition – 1984  -06-01 

 

 گيري يون آمونيوم به روش پتاسيومتري روش اندازه

 هدف -1

َخَد دس آب ٍ گيشي يَى آهًَيَم ه ّذف اص تذٍيي ايي اػتاًذاسد اسائِ سٍؽ اًذاصُ

 تاؿذ . فاضالب تغشيك پتاػيَهتشي تا اػتفادُ اص الىتشٍد حؼاع تِ آهًَيان هي

 دامنه كاربرد -2

 تاؿذ . ايي اػتاًذاسد تا سػايت ًىات صيش لاتل اخشا هي

 :1داهٌِ -2-1

هيلي گشم دس ليتش هحتَي  50 ّاي آب ٍ فاضالتي وِ تا سٍؽ هزوَس دس هَسد ًوًَِ

 تذٍى سليك وشدى آًْا لاتل اخشا اػت .  اصت آهًَياوي ّؼتٌذ ,



 :2گيشي حذ اًذاصُ -2-2

 گيشي تحت ػٌَاى همذاس آهًَيان لليائي لاتل اًذاصُ
3

حذ ًشًؼتيي تحت ؿشايظ  

هيليگشم اصت دس ليتش سا داسا  0/2 گشدد ٍ اسصؿي هؼادل تا غلظت هـخق تياى هي

 .تاؿذ  هي

 حؼاػيت : -2-3

گيشي تِ تثؼيت اص هؼادلِ ًشًؼت تاصاء  اختالف ػغح الىتشيىي الىتشٍد اًذاصُ

 ًوايذ . هيلي ٍلت تغييش هي 60 ٍاحذ غلظت آهًَيَم 10 ّش

 گيشي : ػَاهل هضاحن دس اًذاصُ -2-4

هيلي گشم دس  50 اگش اص الىتشٍد حؼاع تِ آهًَيان تشاي آصهايؾ آتْائي وِ تيؾ اص

 يتش يَى آهًَيَم داسًذ تغَس هذاٍم اػتفادُ ؿَد خَاب سضايت تخـي ًخَاّذ داد .ل

ّاي هَسد آصهَى تا غلظت فَق  گشدد وِ ًوًَِ پيـٌْاد هي  دس هَسد چٌيي آتْائي ,

 الزوش سليك گشدًذ .

دس كَستي وِ فـاس اػوضي ًوًَِ هَسد آصهايؾ تا فـاس اػوضي هحلَل داخل الىتشٍد 

حؼاػيت الىتشٍد تحت تأثيش اًتمال تخاس آب اص غـأ ًيوِ تشاٍا تغييش هـاتِ ًثاؿذ 

تٌاتشايي الصم اػت اص تـاتِ واهل فـاس اػوضي ًوًَِ تؼذ اص افضٍدى   خَاّذ وشد .

هحلَل تافش لليائي ٍ فـاس اػوضي هحلَل پشوٌٌذُ داخل الىتشٍد اعويٌاى حاكل وشد 

لثل اص افضايؾ هحلَل   ّاي آب , ًوًَِتذيي هٌظَس اگش غلظت ول اهالح هَخَد دس   .

گيشي يَى  الصم اػت پيؾ اص اًذاصُ  هحلَل گشم دس ليتش تاؿذ . 0/1 تافش تيؾ اص

تغَسي وِ دس هحلَل سليك ؿذُ غلظت يَى آهًَيَم   آهًَيَم آًْا سا سليك وشد .

 هيلي گشم اصت دس ليتش ًثاؿذ . 0/2 ووتش اص

 گيشي ؿًَذ ) هشاخؼِ تِ خذٍل ؿواسُ يه ( ّا هوىٌؼت ػثة تذاخل دس اًذاصُ آهيي



 
4ػَسفاوتاًْا

 ؿَد . ٍ تشخي اص حاللْاي آلي ػثة واّؾ ػوش الىتشٍد هي 

اص ايٌشٍ دس كَست افضايؾ ٍخَد چٌيي هَاسدي الىتشٍد ًياص تِ ػشٍيغ خَاّذ داؿت 

ّاي صياد اص ايٌگًَِ هَاد هوىٌؼت ػثة اص تيي  ّائي تا غلظت ايي اثش هزوَس دس ًوًَِ

 سفتي ػشيغ الىتشٍد گشدد .

 زمايصاساس آ -3

ًوًَِ هَسد آصهَى تحت تأثيش هحلَل تافش لليائي هحتَي ػذين ّيذسٍوؼيذ ٍ يه 

ّا تا  ًوًَِ PH گيشد تا تا افضايؾ ػاهل ووپلىغ وٌٌذُ لشاس هي

 اثش تي دٌّذ ووپلىغ تـىيل آهًَيَم يَى تا تَاًٌذ هي وِ فلضاتي  ػول  ,12 حذٍد

 . ػاصد

آهًَيان تثذيل ؿذُ ٍ آهًَيان حاكل تا  ػپغ دس هحيظ لليائي يًَْاي آهًَيَم تِ

ؿَد  گيشي هي الىتشٍدي وِ داساي غـأ حؼاع تِ همذاس خضئي آهًَيان اػت اًذاصُ

عثك   تاؿذ . الىتشٍدي وِ ًؼثت تِ فـاس خضئي آهًَيان دس هحلَل حؼاع هي  .

ٍاحذ اص غلظت آهًَيان پتاًؼيل الىتشٍد  10 هؼادلِ ًشًؼت تا تغييش ّش

 وٌذ . ٍلت تغييش هي هيلي 60 حذٍد

 



 دس آى :وِ 

EP پتاًؼيل الىتشٍد تش حؼة هيلي ٍلت = 

E0 پتاًؼيل اػتاًذاسد تش حؼة هيلي ٍلت هشتَط تِ الىتشٍد ٍ الىتشٍد ؿاّذ = 

Rثاتت گاصّا = 

Tدهاي تشهَديٌاهيىي تش حؼة ولَيي = 

Fثاتت فاسادي = 

 غلظت يَى آهًَيَم تش حؼة هَل دس ليتش

 مواد ضيميائي الزم -4

 دس توام آصهايؾ تايذ اص هَاد ؿيويائي اص ًَع خالق تشاي آصهَى اػتفادُ وشد .

 آب ػاسي اص يَى آهًَيَم تْيِ ؿذُ تِ يىي اص دٍ سٍؽ صيش : -آب  -4-1

 ّاي هثذل يًَي اػتفادُ اص سصيي -4-1-1

آب همغش سا اص يه ػتَى هثذل يًَي وِ اص سصيي تثادل واتيًَي دس ػيىل ّيذسٍطى 

ّاي هثذل واتيًَي دس هحيظ اػيذي لَي ( ػثَس دادُ ٍ  تـىيل ؿذُ تاؿذ ) سصيي

تشاي ّش ليتش   اي خوغ آٍسي وٌيذ . اي دس ػوثادُ ُ سا دس ظشف ؿيـِآب تذػت آهذ

 گشم اص سصيي فَق افضٍدُ ؿَد . 10  اص آب خوغ آٍسي ؿذُ ,

 سٍؽ تمغيش -4-1-2

هيلي ليتش ػَلفَسيه  ±0/1 0/01 همذاس  هيلي ليتش آب همغش , 10±1000  دس

گشم تش ػاًتيوتش هىؼة ( افضٍدُ ٍ دس دػتگاُ توام  1/84 اػيذ غليظ ) تا چگالي

 اي هدذدا تمغيش ًوائيذ . ؿيـِ

اي دس  هيلي ليتش اص آب تمغيش ؿذُ اٍليِ سا دٍس سيختِ ٍ تميِ سا دس ظشف ؿيـِ 50

گشم سصيي  10 تشاي ّش ليتش اص آتي وِ خوغ آٍسي ؿذُ  اي خوغ آٍسي وٌيذ . ػوثادُ

 ي اضافِ ؿَد .هثذل واتيًَي دس ػيىل ّيذسٍطً

 هحلَل تافش لليائي -4-2

هَلىَل گشم ػذين  0/1 هحلَل تافش ٍ هحتَي يه هَلىَل گشم ػذين ّيذسٍوؼيذ ٍ

گشم ّيذسٍوؼيذ  0/2±40 اتيلي دي آهيي تتشااػتات دس ّش ليتش تشاي ايي هٌظَس

گشم دي اتيلي دي آهيي تتشاػتات ػذين سا دس  0/2±37/2ػذين ٍ

هيلي ليتش آب همغش حل وشدُ ٍ پغ اص ػشد وشدى تا دهاي هحيظ تِ  800 حذٍد

 حدن يه ليتش تشػاًيذ .

 هحلَل دس ظشفي اص خٌغ پلي اتيلي ًگْذاسي ؿَد .



تايذ هحلَل تافش )   هيلي گشم دس ليتش , 0/5 گيشي غلظت آهًَيَم ووتش اص تشاي اًذاصُ

 يك وشدى ػشد ؿَد .دليمِ خَؿاًذُ ؿذُ ٍ لثل اص سل 20 ( تِ هذت2-4 تٌذ

 هَلىَل گشم دس ليتش 0/1 هحلَل تمشيثأ -آهًَيَم ولشايذ  -4-3

هيلي ليتش آب همغش حل وشدُ ٍ تِ  800 گشم ولشٍس آهًَيَم سا دس حذٍد 5/4± 0/1

 حدن يه تشػاًيذ .

هيلي گشم اصت دس  1000 هحلَل اػتاًذاسد اصت آهًَياوي تا غلظت -4-4

دسخِ ػلؼيَع حذالل  105 لشٍس آهًَيَم سا وِ دسگشم و 0/004±3/819 ليتش

هيلي ليتش آب همغش حل وشدُ  800 تشاي دٍ ػاػت خـه گشديذُ دس تمشيثأ

 هيلي ليتش دس يه تالي طٍطُ سليك وٌيذ . 1000 ػپغ تا  ,

 ) يه هيلي ليتش اص ايي هحلَل هؼادل يه هيلي گشم اصت اػت (

هيلي گشم اصت دس ليتش تَػظ  100 هحلَل اػتاًذاسد اصت آهًَياوي تا غلظت -4-5

( سا تِ يه تالي 4-4 هيلي ليتش اص هحلَل اػتاًذاسد اصت آهًَيَم ) تٌذ 100 پي پيت ,

ػپغ تا آب همغش تِ حدن تشػاًيذ ) يه   هيلي ليتشي هٌتمل وشدُ , 1000طٍطُ

 شم اصت اػت (هيلي گ 0/1 هيلي ليتش اص ايي هحلَل هؼادل

 اي دسداس تا يه ّفتِ لاتل ًگْذاسي اػت . ايي هحلَل دس ظشف ؿيـِ

 وسايل الزم -5

 ػالٍُ تش ٍػايل هؼوَل آصهايـگاّي الالم صيش هَسد ًياص اػت .

 الىتشٍد حؼاع تِ آهًَيان -5-1

5-2- PH هيلي ٍلت 0/2 هتش تا هيلي ٍلت ػٌح تا دلت 

5تْن صى هغٌاعيؼي تا پَؿـي اص پلي تتشافلَئَسٍ اتيلي -5-3
ٍ يا تْن صى تا پَؿؾ  

 پشٍپيلي

 هيلي ليتش 100 تالي طٍطُ تِ ظشفيت -5-4

 هاي برداضت ضده نمونه برداري و نگهداري نمونه -6

اي يا اص خٌغ پلي اتيلي خوغ آٍسي  ّاي هَسد آصهايؾ سا تايذ دس ظشف ؿيـِ ًوًَِ

ػشيؼتش تِ آصهايـگاُ هٌتمل ٍ هَسد آصهايؾ لشاس داد . دس كَست ػذم  وشدُ ٍ ّش چِ

دسخِ ػلؼيَع تا ٌّگام آصهايؾ  5 تا 2 اهىاى آصهايؾ فَسي ًوًَِ سا دس دهاي

 ًگْذاسي وٌيذ .

گشم تش هيلي ليتش تِ ًوًَِ تشاي  1/84 افضٍدى ػَلفَسيه اػيذ تا چگالي

 وٌذ . اسًذُ ػول هيتِ ػٌَاى يه ًگاّذ 2 تِ ووتش اص PH سػاًذى

ّاي اػيذي ؿذُ دس اثش خزب آهًَيان هَخَد دس  تا ايي ػول اص اهىاى آلَدگي ًوًَِ

 ؿَد . َّا خلَگيشي هي



تايذ تَخِ داؿت وِ افضايؾ اػيذ ًثايذ تيؾ اص حذ صياد تاؿذ تا دس هَلغ افضايؾ 

 كحيح همذٍس تاؿذ . PH هحلَل تافش سػيذى ٍ دػتياتي تِ

 دستور كار -7

 سػن هٌحٌي هؼياس ) واليثشاػيَى ( -7-1

تشاي سػن هٌحٌي هؼياس تايذ حذالل ػِ غلظت هتفاٍت اص هحلَل آهًَيان  -7-1-1

اگش غلظت آهًَيان دس   سٍد تْيِ وشد . ّائي وِ دس ًوًَِ اًتظاس هي دس هحذٍدُ غلظت

( ػِ ًوًَِ 5-4تايذ تا اػتفادُ اص هحلَل اػتاًذاسد آهًَيَم تٌذ )  ّا صياد تاؿذ . ًوًَِ

 هيلي گشم اصت دس ليتش تْيِ ًوَد . 0/5 ٍ 5  ,50 ّاي تا غلظت

هيلي ليتش تشداؿتِ ٍ دس تالي  5 ٍ 50 -500 اص هحلَل اػتاًذاسد هزوَس

 هيلي ليتشي تا آب همغش تذٍى آهًَيان تِ حدن تشػاًيذ . 1000 طٍطُ

تاؿذ تْتش اػت هحلَلْاي هؼياس آصهَى  ّا ون هي اگش غلظت آهًَيان هَخَد دس ًوًَِ

 ّاي ًضديه تِ ًوًَِ هَسد آصهايؾ تْيِ ًوَد . سا تا غلظت

( وِ غلظت هٌاػثي 5-4 تَاى اص هحلَل اػتاًذاسد آهًَيَم ) تٌذ ٍ دس ايي هَسد هي

 ش تِ دػت آٍسد .ّاي هَسد ًظ داسد اػتفادُ وشدُ ٍ هحلَلْائي تا غلظت

هيلي ليتش اص ووتشيي غلظت هحلَل هؼياس سا تَػيلِ پي پيت تِ يه  50 -7-1-2

هيلي ليتشي هٌتمل وشدُ ػپغ تِ آساهي ٍ تا اػتفادُ اص ّوضى  100 اسلي خـه

 دٍس دس دليمِ تْن تضًيذ . 50±300 هغٌاعيؼي تا تٌاٍب گشدؿي

ن صى يه لغؼِ ًاصن اص يه ػايك خْت خلَگيشي اص گشم ؿذى ًوًَِ تش اثش حشوت تْ

ػش الىتشٍد سا دس هحلَل غَعِ ٍس ًوَدُ   صى لشاس دّيذ . تيي ظشف ٍ دػتگاُ تْن

هيلي  5 ّاي َّا دس اًتْاي آى ايداد ًگشدد ػپغ تَػظ پي پيت دلت وٌيذ حثاب  ,

 ليتش هحلَل تافش لليائي تِ آى تيفضائيذ .

هيلي ٍلت ثاتت  0/1 ػي ثاًيِ دس حذٍدٍلتي وِ ًَػاًات پتاًؼيل الىتشٍد دس هذت 

ؿذ . اختالف ػغح الىتشيىي سا لشائت ٍ تش حؼة هيلي ٍلت يادداؿت وشدُ ٍ ػپغ 

 الىتشٍد سا اص هحلَل خاسج وشدُ ٍ تا آب تـَئيذ .

 ايي ػول سا تااػتفادُ اص هحلَلْاي هؼياس تا غلظت تيـتش تىشاس وٌيذ .

تَاى اػتفادُ وشد ٍلي  هيلي ليتشي هي 100 شتشاي آصهايؾ اص يه تـ -1 يادآٍسيْا :

تِ هٌظَس واّؾ اتالف آهًَيان دس خالل آصهايؾ اػتفادُ اص اسلي هايش دّاى گـاد 

 ؿَد . وِ تتَاى الىتشٍد سا دس آى ٍاسد وشد تشخيح دادُ هي

صيشا   هحلَلْاي هؼياس لليائي ؿذُ تايذ ػشيؼأ پغ اص اػتفادُ دٍس سيختِ ؿًَذ . -2

دليمِ همذاسي اص آهًَيان خَد سا اص دػت تذّذ ٍ  10 الي 5 ؼذ اص هذتهوىٌؼت ت



تٌاتشايي ًتيدِ كحيح تذػت ًخَاّذ آهذ دس ّش تاس واليثشاػيَى تايذ اص هحلَلْاي 

 هؼياس تاصُ تْيِ ؿذُ اػتفادُ وشد .

الىتشٍد حؼاع تِ آهًَيَم سا تا اػتفادُ اص يه يا دٍ هحلَل هؼياس تٌظين ًوَدُ ٍ  -3

گيشي  اختالف دهاي هحلَلْاي هَسد اًذاصُ  ػِ ػاػت يه هشتثِ وٌتشل وٌيذ .ّش 

 ًؼثت تِ هحلَلْاي هؼياس حذاوثش ًثايذ تيؾ اص يه دسخِ ػلؼيَع تاؿذ .

ّاي الىتشٍد تذػت آهذُ اص هحلَلْاي  هٌحٌي هؼياس سا تش اػاع پتاًؼيل -7-1-3

هؼياس تش حؼة هيلي ٍلت ٍ غلظت اصت آهًَيَهي هَخَد دس هحلَلْاي هؼياس تش 

 ( سػن وٌيذ .10 حؼة هيلي گشم اصت دس ليتش سٍي واغز لگاسيتوي ) تا هثٌاي

هيلي ٍلت دس  ???ؿية لؼوت خغي هٌحٌي هحلَلْاي هؼياس تايذ  -يادآٍسي 

دس غيش ايي   ٍاحذ اختالف غلظت آهًَيَم دس دهاي ػادي آصهايـگاّي تاؿذ . 10 ّش

 كَست تايذ تِ دػتَس واس اػتفادُ اص الىتشٍد هشاخؼِ وشد .

 ّا ػشي ػٌدي تشاي تؼييي غلظت ًوًَِ -7-2

اي هَسد ّ دس هَاسدي وِ غلظت يَى آهًَيَم دس هحلَلْاي هؼياس ٍ يا ًوًَِ -يادآٍسي 

هيلي گشم دس ليتش تاؿذ اص ايي سٍؽ ًثايذ اػتفادُ  0/2 آصهايؾ تشحؼة اصت ووتش اص

 ّا هٌحٌي خغي ًخَاّذ تَد . وشد صيشا دس ايي غلظت

تْيِ وشدُ ٍ پغ اص تٌظين  1-7 هحلَلْاي هؼياس هٌاػة سا عثك سٍؽ هـشٍح دس تٌذ

َس اخشا ؿَد ٍ پغ اص هتش هغاتك دػتَس آى آصهايؾ تش اػاع تٌذ هزو PH دػتگاُ

 تثثيت , ًَػاى پتاًؼيَهتش لشائت ٍ يادداؿت گشدد .

 گيشي : اًذاصُ -7-3

ّاي هَسد آصهايؾ تِ دهاي آصهايـگاُ  گيشي الصم اػت دهاي ًوًَِ لثل اص ؿشٍع اًذاصُ

ّاي هَسد آصهايؾ تا هحلَلْاي هؼياس ًثايذ تيؾ اص حذٍد  تشػذ . اختالف دهاي ًوًَِ

 . يه دسخِ تاؿذ

هيلي ليتش اص ًوًَِ هَسد آصهايؾ سا تِ يه اسلي  50  تَػظ پي پيت ,

 اداهِ دّيذ . 2-1-7 هيلي ليتشي هٌتمل وشدُ ٍ ػول سا هاًٌذ تٌذ 100 هايش

 ًگْذاسي الىتشٍد : -7-4

گيشي دس يىي اص هحلَلْاي هؼياس وِ تَػظ تافش لليائي ؿذُ  الىتشٍد سا هاتيي دٍ اًذاصُ

 يذ .اػت ًگْذاسي وٌ

تش ) هثال يه ؿة ( ًَن الىتشٍد سا دس  تشاي ًگْذاسي الىتشٍد تشاي هذت عَالًي

 ٍس وشدُ ٍ لثل اص اػتفادُ آًشا واهال ؿؼتـَ دّيذ . هحلَل آهًَيَم ولشايذ غَعِ

 بيان نتايج -8

 سٍؽ هحاػثِ : -8-1



گيشي ؿذُ غلظت يَى آهًَيَم سا تش  تا اػتفادُ اص هٌحٌي هؼياس ٍ پتاًؼيل اًذاصُ

 حؼة هيلي گشم اصت دس ليتش تؼييي وٌيذ .

آهًَياوي يا يَى آهًَيَم تش حؼة   ّاي اصت , تَاى تحت ػٌاٍيي غلظت ًتيدِ سا هي

سؽ ًوَد . هيلي گشم دس ليتش يا غلظت يَى آهًَيَم سا تشحؼة هيىشٍ هَل دس ليتش گضا

 فاوتَسّاي تثذيل دس خذٍل صيش هٌذسج اػت .

 
هيلي  0/777 تا اػت تشاتش  هثال = يه هيلي گشم دس ليتش آهًَيَم تش حؼة

 گشم دس ليتش تشحؼة اصت

 موارد ويژه -9

 تؼشيف : -9-1

ايي  7 ّاي تؼضي پغ آتْا تا اػتفادُ اص سٍؽ تؼييي ؿذُ دستٌذ آصهايؾ ًوًَِ

اػتاًذاسد هوىٌؼت تَػظ اثشات هَاد هؼذًي ٍ فلضات هَخَد دس ًوًَِ پيچيذُ تاؿذ 

تَاى سٍؽ  لثَل هي تشاي تِ حذالل سػاًذى چٌيي اثشاتي دػتياتي تِ ًتايح لاتل

اضافي هـشٍحِ دس ايي تٌذ سا تىاس تشد تِ ػٌَاى هثال دس ًوًَِ ّائي وِ ػَاهل هضاحن 

 ( هَخَد اػت لثل اص اخشاي ايي سٍؽ ًوًَِ سا تايذ تمغيش وشد .4-2هٌذسج دس تٌذ )

هحلَل   گيشي پتاًؼيل الىتشٍد دس ًوًَِ هَسد آصهَى , تؼذ اًذاصُ -اػاع واس  -9-2

ؿَد ٍ هدذدا پتاًؼيل الىتشٍد تؼييي  ذاسد اصت آهًَيَهي تِ هحلَل افضٍدُ هياػتاً

گشدد ٍ غلظت يَى آهًَيَم ًوًَِ اص سٍي تغييش دس پتاًؼيل ٍ ؿية هٌحٌي هؼياس  هي

 ؿَد . هـخق ٍ هحاػثِ هي



 دػتَس واس : -9-3

گيشي  ايي اػتاًذاسد الذام وشدُ اها پغ اص اًذاصُ 3-7 عثك سٍؽ هٌذسج دس تٌذ

ًَن الىتشٍد سا دس ًوًَِ هَسد آصهايؾ تِ حالت غَعِ ٍس سّا وٌيذ ٍ   پتاًؼيل ,

تِ هحيظ تيفضائيذ  5-4 ٍ يا 4-4 حدوي اص هحلَل اػتاًذاسد اصت آهًَيَهي تٌذ

افضايؾ دسكذ  100 يا 50 تغَسي وِ غلظت يَى آهًَيَم دس هحيظ آصهَى تِ هيضاى

 ياتذ .

حدن هحلَل اػتاًذاسد آهًَيَم افضٍدُ ؿذُ ٍ پتاًؼيل خذيذ هحلَل هَسد آصهَى سا 

 يادداؿت وشدُ ٍ ػپغ الىتشٍد سا تشاي آصهايؾ تؼذي ؿؼتـَ دادُ ٍ آهادُ ًوائيذ .

اگش غظت يَى آهًَيَم دس ًوًَِ لاتل پيؾ تيٌي ًثاؿذ تايذ حدن هحلَل  -1 يادآٍسي

ًَيَهي افضٍدُ ؿذُ تحذ وافي تاؿذ تا هَخة تغييش پتاًؼيلي هؼادل اػتاًذاسد اصت آه

 هيلي ٍلت گشدد . 20حذالل

ايي دػتَس واس فمظ دس هَاسدي ػولي اػت وِ ًتايح آصهايؾ دس لؼوت  -2 يادآٍسي

 خغي هٌحٌي هؼياس لشاس گيشد .

 تياى ًتايح : -9-4

 آيذ . هؼادلِ صيش تذػت هيغلظت يَى آهًَيَم تش حؼة هيلي گشم اصت دس ليتش تَػظ 

 
E1  پتاًؼيل الىتشٍد ًوًَِ هَسد آصهايؾ لثل اص افضايؾ هحلَل اػتاًذاسد اصت =

 آهًَيَهي تشحؼة هيلي ٍلت

E2 هحلَل اػتاًذاسد اصت  = پتاًؼيل الىتشٍد ًوًَِ هَسد آصهايؾ پغ اص افضايؾ

 آهًَيَهي تشحؼة هيلي ٍلت

S ٍاحذ تغييش غلظت اصت آهًَيَهي 10 = ؿية هٌحٌي تشحؼة هيلي ٍلت تاصاء ّش 

K ؿَد  = اص فشهَل هماتل هحاػثِ هي??? 

V0 حدن ًوًَِ هَسد آصهَى تِ هيلي ليتش = 

V1  حدن هحلَل اػتاًذاسد اصت آهًَيَهي وِ دس هحيظ افضٍدُ ؿذُ اػت تِ هيلي =

 ليتش

 گسارش آزمايص -10

 گضاسؽ آصهايؾ تايذ ؿاهل اعالػات صيش تاؿذ .

 تايذ ليذ ؿَد وِ آصهَى عثك ايي اػتاًذاسد اًدام ؿذُ اػت . -10-1



 توام خضئيات تشاي ؿٌاػائي واهل ًوًَِ روش ؿَد . -10-2

 ّاي هَسد آصهايؾ لثل اص اخشاي آصهايؾ خضئيات هشتَط تِ ًگْذاسي ًوًَِ -10-3

 ًتايح ٍ تَضيح سٍؽ تىاس سفتِ -10-4

ّشگًَِ تغييشي وِ دس ٌّگام آصهايؾ دس ايي سٍؽ دادُ ؿذُ اػت  -10-5

 دّذ تايذ روش گشدد . ّوچٌيي ّش ػاهلي وِ ًتايح سا تحت تأثيش لشاس هي  .

 

 

1- Range 

2- Limit of detection 

3-Nernstian 

4-Surface active agent 

5- (PTFE) 

 

 
 

 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran 

ISIRI NUMBER 

3067 

 

Determination of ammonium, potentiometric method 

First Edition 

 

 


