ြမန်မာစံချန်ိ စံန်း(မူကမ်း)

DMMS ISO 3195:1975

စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ် နမူနာြပင်ဆင်ြခင်း - စမ်းသပ် နမူနာ- သတ်မှတ်ထားေသာ
တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် အဓိက
ေပျာ်ရည်ြပင်ဆင်ြခင်း

 ISO 1975
 DRI 2019

ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)

DMMS ISO 3195:1975

စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ် - နမူနာြပင်ဆင်ြခင်း - စမ်းသပ်နမူနာသတ်မှတ်ထားေသာ တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက် အဓိက
ေပျာ်ရည်ြပင်ဆင်ြခင်း
၁။

အသုံးြပြခင်းနယ်ပယ်ှင့် အတိုင်းအတာ
ဤအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညန်းသည် ေရာင်းချရန်ေပးပို့မည့် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်

အား နမူနာြပင်ဆင်ြခင်းှင့် ဆက်စပ်သည့်

ညန်ကားချက်များေပးသည့်အြပင် စမ်းသပ်နမူနာ

ြပင်ဆင်ရမည်ြဖစ်ေသာ အေြခအေနများကို ေဖာ်ြပေပးသည်။ ယင်းသည် သတ်မှတ်ထားေသာ
တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းများ

ေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက်

အသုံးြပuရမည်ြဖစ်သည့်

အဓိကေပျာ်ရည်

ြပင်ဆင်ြခင်းအတွက် နည်းတစ်ခုကို သတ်မှတ်ထားသည်။
၂။

ဓာတ်ခွဲခန်းနမူနာ

၂.၁

ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်၏ ေလထဲမှ ေရေငွ့ကိုစုပ်ယူိုင်သည့် ဂုဏ်သတိ၊ ကာဗွန်ဒိုင်

ေအာက်ဆိုဒ်ကို စုပ်ယူိုင်စွမ်း၊ ဘူး စသည့် ထည့်စရာများကို ေလာင်စားြခင်း ဂုဏ်သတိများသည်
မရှိမြဖစ်ေသာ ကိuတင်ကာကွယ်ရမည့် အေကာင်းအရာများကို ြဖစ်ေစသည်။ ဤဂုဏ်သတိများ
သည် ထိုအရာတို့ကို မြဖစ်မေန လုပ်ေဆာင်ေစသည်- ေြခာက်ေသွ့သည့် ေလထုတွင် နမူနာကို လျင်ြမန်စွာထုတ်ယူရမည်။
-

ဓာတ်ခွဲခန်းနမူနာကို

ေလထုှင့်ထိေတွ့ြခင်းမှ

ကာကွယ်ထားသည့်

ေလလုံေသာ

ပုလင်းတစ်ခုတွင် သိုေလှာင်ထားရမည်။
− ပုလင်းကို တိုင်းတာရှာေဖွမည့်

ြဒပ်စင်များှင့်အတူ နမူနာကို မညစ်ညမ်းေစသည့်

ပစ္စညး် ြဖင့် ြပuလုပ်ထားရမည်။ (ဥပမာ − အကယ်၍ ဆီလီကာ ပါဝင်မ၏
 တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းကို
ရည်ရွယ်ထားပါက ေပလီအီသိုင်းလင်း ကဲ့သို့ေသာ ဆီလီကာ မပါသည့် ပစ္စည်းတစ်ခ)ု ။
၂.၂။

နမူနာြပင်ဆင်ြခင်းနည်းများ ှင့် ေပးထားေသာအေရအတွက်မှ ထုတ်ယူမည့် အပိင
ု း်

အေရအတွက်များအတွက် ISO . . . . . . ကိုကည့်ပါ။၁)
၃။

စမ်းသပ်နမူနာ

၃.၁။

ဓာတ်ခွဲခန်းနမူနာကို

အေတာအတွင်း

ေရ

ေလထုမှ

သို့မဟုတ်

ကာကွယ်ထားရမည့်အြပင်

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်

တစ်နည်းြဖင့် ကိုင်တွယ်ရမည်။
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စုပ်ယူမ

လုပ်ေဆာင်ချက်များ
မြဖစ်ိုင်ေသာ

နည်း

ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)

DMMS ISO 3195:1975

လိုအပ်ပါက ဆုံတစ်ခုတွင် ကိတ်ေြခြခင်း ြပuလုပ်လင် အြမင့်ဆုံးေြခာက်ေသွ့မရှိသည့်
ေလထုတစ်ခုတွင် ြမန်ိုင်သမြမန်ြမန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။
ဤလုပ်ေဆာင်ချက်များကို ပထမဆုံးအေနြဖင့် အစိုဓာတ်ှင့် ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်
ဖယ်ထုတ်ထားသည့်

glove

box

တွင်

ေဆာင်ရွက်သင့်ေကာင်း

ေထာက်ခံထားသည်။

Phosphorus (V) oxide ှင့် အြခား Potassium hydroxide အလုံးေလးများ ထည့်ထားသည့်
ပန်းကန်ြပားကို glove box ထဲတွင် နမူနာမြပuြပင်မီ အနည်းဆုံး ၁ နာရီ ကာထားရမည်။
၃.၂။

အစိုင်အခဲြဖစ်ပါက

ဓာတ်ခွဲခန်းနမူနာ

၃၀၀

ဂရမ်ခန့်

ထုတ်ယူပါ။

လိုအပ်လင်

အစိုင်အခဲအား ကိတ်ေြခေပးပီး ကိတ်ေြခထားသည့် အမန်တို့၏ အကီးဆုံးအရွယ်အစားသည် ၆
မီလီမီတာခန့်ထက် မကီးေစရ။ နမူနာကို တိုင်းတာရှာေဖွမည့် ြဒပ်စင်များှင့်အတူ နမူနာအား
မညစ်ညမ်းေစသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုြဖင့် ြပuလုပ်ထားေသာ အလုံပိတ်ဘူးတစ်ခုတွင် ထည့်ပီးေနာက်
အလုံပိတ်ဘူး ြပည့်လုနီးပါးအထိ ဘူးဆံ့ိုင်သေလာက် ထည့်ပါ။
ဘူးတွင် ကာကွယ်ဖုံးအုပ်ထားသည့် အရာပါရှိရမည်ြဖစ်ပီး ၎င်းှင့်အတူ အညန်းေဖာ်ြပ
ချက် အမှတ်အသားကပ်ထားရမည် - စမ်းသပ်နမူနာ၏ မူရင်းှင့် အမျိuးအမည်ေဖာ်ြပချက်
- ဘူးတွင်ထည့်သည့် ေန့စွဲ
၄။

သတ်မှတ်ထားေသာ

တိုင်းတာရှာေဖွမများ

ေဆာင်ရွက်ြခင်းအတွက်

အဓိကေပျာ်ရည်

ြပင်ဆင်ြခင်း (ေပျာ်ရည် A)
၄.၁။

စမ်းသပ်အပိုင်း
NaOH ၄၀ ဂရမ်ထက်ပို၍နည်းသည့် အစိုင်အခဲ သို့မဟုတ် အရည် စမ်းသပ်နမူနာ

ြဒပ်ထုတစ်ခုကို

အဖုံးှင့်

အံကိုက်ြဖစ်သည့်

အေလးချိန်ချိန်တွယ်ေသာ

ဖန်ဘူးတစ်ခုတွင်

ေသွဖယ်မ အနီးစပ်ဆုံး ၀.၀၁ ဂရမ် ရသည်အထိ ချိန်ပါ။
၄.၂။

ဓာတ်စမ်းပစည်း
ကာဗွန်နိတ်မပါသည့်

ေပါင်းခံေရ

သို့မဟုတ်

အသုံးြပuရမည်။
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ယင်းှင့်သန့်စင်မ

ညီမသည့်ေရကို

ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)
၄.၃။

DMMS ISO 3195:1975

စမ်းသပ်မအစီအစဉ် (အဓိကေပျာ်ရည် (A) ြပင်ဆင်ြခင်း)

၄.၃.၁။ အစိုင်အခဲဓာတ်ြဖစ်ပစည်းများ
ေရ ၂၀၀ မီလီလီတာခန့်တွင် စမ်းသပ်ြခင်းအပိုင်း (၄.၁) ကိုေဖျာ်ပါ။ အခန်းအပူချိန်တွင်
အေအးခံပီး ေပျာ်ရည်ကို ၁၀၀၀မီလီလီတာ အမှတ်အသား ပါရှိသည့်ထုထည်တိုင်းဖန်ဘူးထဲသို့
ေြပာင်းထည့်ပါ။ အမှတ်အသား ေရာက်လုနီးပါး ေရေရာ၍ ြပင်းအားေပျာ့ေစပီး အခန်းအပူ
ချိန်တွင် ထပ်မံ အေအးခံပါ။ အမှတ်အသားထိသို့ ေရေရာ၍ ြပင်းအားေပျာ့ေအာင်ြပuလုပ် ပီးပါက
ေရာေှာပါ။
၄.၃.၂။ အရည်ဓာတ်ြဖစ်ပစည်းများ
စမ်းသပ်ြခင်းအပိုင်း (၄.၁) ကို ၁၀၀၀မီလီလီတာ အမှတ်အသားပါရှိသည့် ထုထည်တိုင်း
ဖန်ဘူးထဲသို့

တိုက်ိုက်ေြပာင်းထည့်ပါ။

ြပင်းအားေပျာ့ေစပီး

အခန်းအပူချိန်တွင်

အမှတ်အသား

ထပ်မအ
ံ ေအးခံပါ။

ေရာက်လုနီးပါး

ေရေရာ၍

အမှတ်အသားထိသို့

ေရေရာ၍

ြပင်းအားေပျာ့ေအာင် ြပuလုပ်ပီးပါက ေရာေှာပါ။
မှတ်စု
အကယ်၍ Silica ပါဝင်မကို တိုင်းတာရှာေဖွရန် ြဖစ်ပါက Silica မပါသည့်ပစ္စည်း (ဥပမာPolyethylene သို့မဟုတ် Silver) ြဖင့် ြပuလုပ်ထားေသာ ဘူးတစ်ခုအတွင်း စမ်းသပ်ြခင်း အပိုင်းကို
ေဖျာ်ပါ။

Polyethylene

ဘူးြဖစ်ပါက

ေပျာ့ေပျာင်းေစြခင်းကို

ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ

အြပင်ဘက်နံရံကို စီးဆင်းေနသည့် ေရြဖင့် အေအးခံပါ။ ၁၀၀၀မီလီလီတာ အမှတ်အသား
ပါရှိသည့်ထုထည်တိုင်း
ြပuလုပ်ပီးေနာက်

ဖန်ဘူးထဲသို့
ေပျာ်ရည်ကို

ေရှင့်

အမှတ်အသားထိ

ေလအလုံပိတ်ထားပီး

ပုလင်းတစ်ခုထဲသို့ ေြပာင်းထည်ပ
့ ါ။

၁)

ြပင်ဆင်ရာတွင်
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ြပင်းအားေပျာ့ေအာင်

ေြခာက်ေသွ့သည့်

Polyethylene

