ြမန်မာစံချန်ိ စံန်း(မူကမ်း)

DMMS ISO 3196:1975

စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ-်
ကာဗွန်နိတ်ပါဝင်မကို

တိုက်ထရီမက်ထရစ်နည်းလမ်းြဖင့်တိုင်းတာရှာေဖွြခင်း

 ISO 1975
 DRI 2019

ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)

DMMS ISO 3196:1975

စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်- ကာဗွန်နိတ်ပါဝင်မကို
တိုက်ထရီမက်ထရစ်နည်းလမ်းြဖင့်တိုင်းတာရှာေဖွြခင်း
၁။

အသုံးြပြခင်းနယ်ပယ်ှင့်အတိုင်းအတာ
ဤအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညန်းသည်

စက်မလုပ်ငန်းသုံး

ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်၏

ကာဗွန်နိတ်ပါဝင်မကို တိုင်းတာရှာေဖွရန်အတွက် ထိုက်ထရီမက်ထရစ်နည်းတစ်ခုအား သတ်မှတ်
ထားသည်။
ဤနည်းလမ်းကို

ကာဗွန်နိတ(် CO2)ပါဝင်မ

၀.၀၁%

(ြဒပ်ထု/ြဒပ်ထု)

အထက်ရှိေသာ

အေြခအေနသုံးခုအား

မှန်းဆသုံးသပ်

ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးြပuိုင်သည်။
ကိuတင်စမ်းသပ်မတစ်ခုြဖင့်

ေရွးချယ်ထားေသာ

ထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်။
၁.၁။

ဆာလဖိုဒ်ှင့်ကလိုရိတ် ှစ်ခုလုံးမပါဝင်ေသာ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်

၁.၂။

ဆာလဖိုဒ်ပါဝင်ေသာ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်

၁.၃။

ကလိုရိတ်ပါဝင်ေသာ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်

၂။

ရည်န်းကိုးကားချက်

စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်၊ ISO 3195 - နမူနာ ြပင်ဆင်ြခင်း - စမ်းသပ်နမူနာ သတ်မှတ်ထားသည့် တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းေဆာင်ရွက်ရန် အဓိကေပျာ်ရည်ြပင်ဆင်ြခင်း
၃။

ကိတင်စမ်းသပ်ြခင်း

၃.၁။

စည်းကမ်းဥပေဒသ/အေြခခံသေဘာတရား
အေငွ့ထဲတွင် လက်အက်ဆီတိတ် စက္ကူစတစ်ခုှင့် မီသိုင်းေအာရင်းပါဝင်ေသာ အက်ဆစ်

အေြခအေနရှိသည့်

စမ်းသပ်နမူနာတစ်ခုကို

ဆူပွက်ေစြခင်း၊

ဆာလဖိုဒ်ပါရှိြခင်းသည်

စက္ကူကို

မည်းေစပီး ကလိုရိတ်ပါရှိြခင်းသည် မီသိုင်းေအာရင်းကို အေရာင်ခတ်ေပးသည်။
၃.၂။

ဓါတ်စမ်းပစည်းများ
ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မြပuလုပ်စဉ်အတွင်း၌

စမ်းသပ်မြပuလုပ်ိုင်သည့်

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်

မပါေသာေပါင်းခံေရ (သို့မဟုတ)် ယင်းှင့်သန့်စင်မညီမသည့် ေရတစ်မျိuးတည်းှင့် ဓါတ်ခွဲဓါတ်စမ်း
ပစ္စည်း အဆင့်ရှိသည့် ဓါတ်စမ်းပစ္စည်းများကိုသာ အသုးံ ြပuရမည်။
၃.၂.၁။ ြပင်းအား6 N နီးပါးရှိေသာ ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည်
၃.၂.၂။ ၀.၅ ဂရမ်/လီတာ ရှိေသာ မီသိုင်းေအာရင်းေပျာ်ရည်
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၃.၂.၃။ ၁၅ မီလီမီတာ x ၈၀ မီလီမီတာ အရွယ်အစားခန ◌့် ြဖတ်ထားေသာ လက်အက်ဆီ တိတ်စက္ကူ
၃.၃။

စမ်းသပ်မအစီအစဉ်
စမ်းသပ်နမူနာ ၂၀ ဂရမ်ခန့်ကို ၃၀၀ မီလီလီတာ ကွန်နီကယ်ဖန်ဘူးထဲထည့်ပါ။ ေရ ၁၅၀

မီလီမီတာ ှင့် မီသိုင်းေအာရင်းေပျာ်ရည် (၃.၂.၂) ၃စက် ထည့်ပါ။ ဟိုက်ဒိuကလိုရစ် အက်ဆစ်ေပျာ်ရည်
(၃.၂.၁) ှင့် ဓါတ်ြပယ်ေစပီးေနာက် ဤအက်ဆစ်ကို ၅ မီလီမီတာထက် ပိုထည့်ပါ။
လက်အက်ဆီတိတ်စက္ကူစ (၃.၂.၃)ကို ကွန်နီကယ်ဖန်ဘူး၏ လည်ပင်းအတွင်းနား၌ ထားပါ။
ထိုစက္ကူစကို ဖန်ဘူး၏အြပင်ဘက်တွင် တွန့်ေခါက်ထားပါ။
ေပျာ်ရည်ကို ၅ မိနစ်ကာဆူပွကေ
် စပါ။ ထို့ေနာက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါဇယားအရ လိုက်နာရမည့်
စမ်းသပ်မအစီအစဉ်ကို ေရွးချယ်ပါ။
ပုံစံသွင်ြပင်

ေဆာင်ရွက်ရန်ကိစ၏နံပါတ်

စမ်းသပ်မအစီအစဉ်

ေပျာ်ရည်

စက

အနီ

အြဖူ

၁.၁

စကားရပ် ၄

အနီ

အမည်း

၁.၂

စကားရပ် ၅

အေရာင်မဲ့

အြဖူ

၁.၃

စကားရပ် ၆

၄။

ဆာလဖိုဒ်ှင့်ကလိုရိက် ှစ်ခုလုံး မပါဝင်ေသာ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်

၄.၁။

စည်းကမ်းဥပေဒသ/အေြခခံသေဘာတရား
အက်ဆစ်သဘာဝရှိေစြခင်းှင့်

ေစြခင်း၊

ဓါတ်ေငွ့စီးဆင်းမထဲတွင်

ေပျာ်ရည်စုပ်ယူြခင်း၊

အပူေပးြခင်းြဖင့်
ပို့ေဆာင်ြခင်းှင့်

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ကို
ပိုလံေနေသာ

သိုင်မိုပက်သလင်းအညန်းပစ္စည်းအြဖစ်

လွတထ
် က
ွ ်

ေဘရီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်

ပါရှိသည့်

စံထုထည်ရှိ

ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည်ှင့် ပိုလံေနေသာ ေဘရီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်အား တိုက်ေတးရှင်း
ြပuလုပ်ြခင်း
၄.၂။

ဓါတ်စမ်းပစည်းများ
၃.၂ တွင်ပါရှိသည့် ဓါတ်စမ်းပစ္စည်းများှင့်

၄.၂.၁။ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်မပါရှိေသာေလ သို့မဟုတ် ိုက်ထိုဂျင်
၄.၂.၂။ ြပင်းအား ၀.၁ N နီးပါးရှိ ေဘရီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်ေပျာ်ရည်
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ေဘရီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ် ေအာက်တာဟိုက်ဒိတ် [Ba (OH)2. 8H2O ] ၁၅.၀ ဂရမ်ခန့် အေလးချိန်
ချိန်ပါ။

ေရတွင်ေဖျာ်ပီး

ေြပာင်းထည့်ပါ။

၁၀၀၀

မီလီလီတာ

အမှတ်အသားပါ

ထုထည်တိုင်းဖန်ဘူးထဲသို့

အမှတ်အသားေရာက်သည်အထိ

အားေပျာ့ေစရန်

ြပuလုပ်ပီး

ေရာေှာပါ။

အသုံးမြပuခင် အနည်ကျေနေသာ ေဘရီယမ်ကာဗွန်နိတ်ကို အနည်ထိုင်ေစရန် ထားပါ။
၄.၂.၃။ ြပင်းအား ၀.၁ N ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်ဆစ် စံထုထည်ရှိေသာ ေပျာ်ရည်
၄.၂.၄။ ြပင်းအား

၉၅%

(ထုထည်/ထုထည်)

အီသေနာတွင်

ေဖျာ်ထားသည့်

၅

ဂရမ်/

လီတာ

သိုင်မိုပက်သလင်း ေပျာ်ရည်
၄.၃။

ပစည်းကိရိယာတန်ဆာပလာ
သာမန်ဓါတ်ခွဲခန်း ပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာှင့်

၄.၃.၁။ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ် လတ်ထုတ်ြခင်း၊ စုပယ
် ြူ ခင်းှင့် တိုက်ေတးရှင်း ြပuလုပ်ြခင်းအတွက်
ပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာများ
ိုးိုးပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာ

ပုံစံနမူနာတစ်ခုအတွက်

ပုက
ံ ုိ ကည်ပ
့ ါ။

ယင်းတွင်

ပါဝင်သည့်အရာ များမှာ A

၅၀၀ မီလီလီတာပမာဏဆန့်ေသာ ဖန်ဘူး

B

၁၀၀ မီလီလီတာ ပမာဏဆန့်ေသာ Separating funnel

C1

၂၀% ( ြဒပ်ထု/ြဒပ်ထု) ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်ေပျာ်ရည်ပါဝင်ေသာ

C2

ဒရပ်ဆဲလ်ပုံစံ ဓါတ်ေငွ့ သန့်စင်ပုလင်း

C3

ေဘရီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ် ြပည်ဝ
့ ေပျာ်ရည် ပါဝင်ေသာ ဒရပ်ဆဲလ်ပုံစံ
ဓါတ်ေငွ့ သန့်စင်ပုလင်း

D

ဝက်အူရစ်သာန်ရှိေသာ condenser

E

Absorption vessel

F

အနည်းဆုံး ၇၀ စင်တီမီတာအရှည်ရှိေသာ Absorption coil

G

၀.၁ မီလီလီတာ အမှတ်အသားစီ စိတ်ပိုင်းထားေသာ ၅၀ မီလီလီတာ
ဗျူရက်

H

V-bore အဆို့ရှင်

I

ိုက်ထိုဂျင် သို့မဟုတ် ေလ (၄.၂.၁)အတွက် ဝင်ေပါက်ှင့်

J

ထွက်ေပါက်
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DMMS ISO 3196:1975

စမ်းသပ်မအစီအစဉ်

၄.၄.၁။ စမ်းသပ်မအပိုင်း
အဖုံးပါပီး

အေလးချိန်

ေအာက်ဆိုဒ်လတ်ထုတ်မ
ဂရမ်ထက်မများေသာ

၅၀

ချိန်ထားသည့်

မီလီဂရမ်

အစိုင်အခဲ

ဖန်ပုလင်းတစ်ခုထဲတွင်

ထက်ပိုြခင်းမရှိဘဲ

သို့မဟုတ်

အရည်

ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာ
စမ်းသပ်နမူနာ

ကာဗွန်ဒိုင်
ဆိုဒ်

၂၅

ြဒပ်ထုပမာဏကို

ေသွဖည်မအ
 နည်းဆုးံ ၀.၀၁ ဂရမ် ရသည် အထိချိန်ပါ။
၄.၄.၂။ အလွတ်စမ်းသပ်မ
တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းြပuလုပ်ပီးေနာက်
ပါစမ်းသပ်မအစီအစဉ်အတိုင်း

(၄.၄.၃)

တွင်

ေဖာ်ြပထားေသာ

အလွတ်စမ်းသပ်မတစ်ခု

ေဆာင်ရွက်ပါ။

ေအာက်
တူညီသည့်

ပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာများအား အသုံးြပuပါ။ သို့ေသာ် စမ်းသပ်အပိုင်းကို ချန်ထားပါ။
၄.၄.၃။ တိုင်းတာရှာေဖွြခင်း
၄.၄.၃.၁။

တစ်စက္ကန့်လင်

ပူေဖာင်းအြမuပ်

၅

ခုနီးပါးန်းြဖင့်

ပစ္စည်းကိရိ

ယာတန်ဆာပလာ

(၄.၃.၁)အတွင်း သို့ ိုက်ထိုဂျင် သို့မဟုတ် ေလကို ၁၀ မိနစ် ြဖတ်သန်းပါ။
၄.၄.၃.၂။ ဓါတ်ေငွ့စီးဆင်းမကိုရပ်ပါ။ ထို့ေနာက် အသီးသီးထည့်ပါ -၉၀ မီလီလီတာနီးပါးရှိသည့် ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည် (၃.၂.၁) ကို separating
funnel (B) ထဲသို့
-စမ်းသပ်မအပိုင်း (၄.၄.၁)၊ ေရ ၁၅၀ မီလီလီတာှင့် မီသိုင်းေအာရင်းေပျာ်ရည် (၃.၂.၂) ၃စက်
တို့ကို ဖန်ဘူး(A) ထဲသို့
-ေဘရီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်ေပျာ်ရည်

(၄.၂.၂)

၅၀.၀၀

မီလီလီတာ

ှင့်

သိုင်မိုပက်သလင်းေပျာ်ရည် (၄.၂.၄) ၃ စက်ကို absorption vessel (E) ထဲသို့ ထည့်ပါ။
၄.၄.၃.၃။ ပစ္စည်းကိရိယာကိုပိတ်ပါ။ condenser (D) ကို ြဖတ်၍ ေရစီး ဆင်းမကို စတင်လုပ်ေဆာင်ပါ။
အက်ဆစ်ကို အညန်းပစ္စည်း အနီေရာင်ေြပာင်းသည်အထိ ကေတာ့(B) မှ ဖန်ဘူး (A) ထဲသို့ ညင်သာစွာ
စီးဆင်းေအာင်ြပuလုပ်ပါ။ ထို့ေနာက် ၅ မီလလ
ီ တ
ီ ာ နီးပါးရှိ သည့် အက်ဆစ်ကို အဆို့ရှင(် H) အေပတွင်
အနည်းဆုံးအရည် မီလီလီတာ အနည်းငယ်ထွက်ေစရန် ထပ်ထည့်ပါ။
၄.၄.၃.၄။ ဓါတ်ေငွ့ကိုတစ်စက္ကန့်လင် ပူေဖာင်းအြမuပ် (၂) ခုန်းြဖင့် ၁၀မိနစ်ကာ ပုံမှန်စီးဆင်း
ေစပါသည်။

ထို့ေနာက်

ဆူပွက်ြခင်းြဖစ်ေစရန်

ဤစီးဆင်းမကို

အပူေပးပီး

မရပ်တန့်ေစဘဲ

ဆူပွက်ြခင်းကို

မိနစ်

ဖန်ဘူး(A)ရှိ
၂၀

ပါဝင်ပစ္စည်းများကို

ကာထိန်းထားပါ။

မီးပိတ်ပီး

ဓါတ်ေငွ့စီးဆင်းန်းကို တစ်စက္ကန့်လင် ပူေဖာင်းအြမuပ် ၅ခု န်းသို့ တိုးြမင့်ပါ။ vessel(E) ရှိ ပိုလံေသာ
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DMMS ISO 3196:1975

ေဘရီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်ေပျာ်ရည် ှင့် ဗျူရက်(G) မှ စံထုထည် အတိုင်းအတာရှိေသာ ဟိုက် ဒိuကလိရ
ု စ်
အက်ဆစ်ေပျာ်ရည်

(၄.၂.၃)

ှင့်

အညန်းပစ္စည်း

အြပာေရာင်မှ

အေရာင်မဲ့

ေြပာင်းသည်အထိ

တိုက်တိတ်ရှင်း ြပu လုပပ
် ါ။
၄.၅။

ရလဒ်များေဖာ်ြပြခင်း
ကာဗွန်နိတ်ပါဝင်မကို ေဖာ်ြမူလာမှရရှိပီး ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ(် CO2)၏ ြဒပ်ထု ရာခိုင်န်း

တစ်ခုအြဖစ်ေဖာ်ြပသည်။
(V0-V1)x T x

x 0.022 =

.

ယင်းတွင်
V0

သည်

အလွတ်စမ်းသပ်မအတွက်

အသုံးြပuေသာ

စံထုထည်အတိုင်းအတာရှိ

ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည် (၄.၂.၃) ၏ထုထည် (မီလီလီတာ) ြဖစ်သည်။
V1

သည်

တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းအတွက်

အသုးံ ြပuေသာ

စံထုထည်အတိုင်းအတာရှိ

ဟိုက်ဒိuကလိုရစ် အက်ဆစ်ေပျာ်ရည် (၄.၂.၃) ၏ထုထည် (မီလီလီတာ) ြဖစ်သည်။
T

သည်

စံထုထည်အတိုင်းအတာရှိ

ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည်

(၄.၂.၃)

၏

ြပင်းအားအမှန် ြဖစ်ပီး normality အြဖစ် ေဖာ်ြပသည်။
m

သည် စမ်းသပ်အပိုင်း (၄.၄.၁) ၏ြဒပ်ထ ◌ု(ဂရမ်) ြဖစ်သည်။

၀.၀၂၂ သည် ြပင်းအား 1N စံထုထည်အတိုင်းအတာရှိ ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်ဆစ် ေပျာ်ရည် ၁
မီလီလီတာှင့် တူညီသည့် ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်၏ ြဒပ်ထု (ဂရမ်) ြဖစ်သည်။
၅။

ဆာလဖိုဒ်ပါဝင်သည့် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်
ဆာလဖိုဒ်ပါဝင်ေသာ

ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်

အက်ဆစ်သဘာဝရှိေစြခင်းသည်
ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်ေပျာ်ရည်ထဲတွင်

အေြခအေနတွင်

ဓာတ်ြဖစ်ပစ္စည်းများကို

အမှန်တန်ဖိုးထက်ပိုလံေသာ ရလဒ်တစ်ခုကိုေပးသည့်
စုပ်ယူထားေသာဟိုက်ဒိuဂျင်ဆာလဖိုဒ်အား

ေဘရီယမ်

လွတ်ထွက်ေစသကဲ့သို့

တစ်ချိန်တည်း၌ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ကိုလည်း လွတ်ထွက်ေစပါသည်။ ထို့ေကာင့် စမ်းသပ်အပိုင်း၏
ကိuတင်ြပuြပင်မ တစ်ခုလိုအပ်သည်။
နည်းလမ်းကို ၁ကီလိုဂရမ်တွင် ပါဝင်ေသာ ဆိုဒီယမ်ဆာလဖိုဒ်အြဖစ် ေဖာ်ြပပီး ဆာလဖိုဒ် ၁
ဂရမ် အထိပါဝင်ေသာ ဓာတ်ြဖစ်ပစ္စည်များ၌ အသုံးြပuိုင်သည်။
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၅.၁။

DMMS ISO 3196:1975

ဥပေဒသ/အေြခခံသေဘာတရား
ဟိုက်ဒိuဂျင်ပါေအာက်ဆိုဒ်ြဖင့် ဆာလဖိုဒ်အား ဓါတ်တိုးြခင်းှင့် အက်ဆစ်သဘာဝ ရှိေအာင်

မြပuလုပ်မီ စမ်းသပ်နမူနာအား ဆူပွက်ေစြခင်း။
စကားရပ်(၄)တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ နည်းလမ်းအရ တိုင်းတာရှာေဖွြခင်း။
၅.၂။

ဓါတ်စမ်းပစည်းများ
၃.၂ ှင့် ၄.၂ တွင်ေဖာ်ြပပါရှိေသာ ဓါတ်စမ်းပစ္စည်းများ

၅.၂.၁။ ဟိုက်ဒိuဂျင်ပါေအာက်ဆိုဒ်၊၃၀% (m/m) ေပျာ်ရည်
၅.၃။

ပစည်းကိရိယာတန်ဆာပလာ

၅.၄။

စမ်းသပ်မအစီအစဉ်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ြပuြပင်မွမ်းမံြခင်းများကိုအသုံးြပuသည့်

(၄.၄.၃)တွင်

သတ်မှတ်ထားေသာ

စမ်းသပ်မအစီအစဉ်များကို လိုက်နာပါ -

၄.၄.၃.၂ တွင် : ဖန်ဘူး (A) တွင် စမ်းသပ်မအပိုင်း (၄.၄.၁) ကို ထားရှပ
ိ ါ။ ထို့ေနာက် ေရ

၁၅၀ မီလီလီတာ ှင့် ဟိုက် ဒိuဂျင်ပါေအာက်ဆိုဒ် ေပျာ်ရည် (၅.၂.၁) ၅ စက်ထည့်ပါ။
-

၄.၄.၃.၃ တွင:် အက်ဆစ်ကို ဖန်ဘူး (A) အတွင်းသို့ ေလာင်းမချမီ ဖန်ဘူးအတွင်းရှိ

ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ဓါတ်ေငွစီးဆင်းမ အေြခအေနတွင် ၅ မိနစ် ဆူပွက်ေစပါ။ ထို့ေနာက်
အေအးခံပီး မီသိုင်းေအာရင်းေပျာ်ရည် (၃.၂.၂) ၃စက် ထည့်ပါ။
၅.၅။

ရလဒ်များေဖာ်ြပြခင်း
၄.၅ ကိုကည့်ပါ။

၆။

ကလိုရိတ်ပါဝင်ေသာ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်
ကလိုရိတ်ပါဝင်ေသာ

ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်

အေြခအေနတွင်

အက်ဆစ်သဘာဝရှိေစြခင်းသည်

အမှန်တန်ဖိုးထက်ပိုလံေသာ

ေဘရီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်ေပျာ်ရည်ထဲတွင်

စုပ်ယူထားေသာ

ကလိုရင်းအား

ဓာတ်ြဖစ်ပစ္စည်းများကို
ရလဒ်တစ်ခုကိုေပးသည့်
လွတ်ထွက်ေစသကဲ့သို့

တစ်ချိန်တည်း၌ ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်ကိုလည်း လွတ်ထွက်ေစပါသည်။ ထို့ေကာင့် စမ်းသပ်အပိုင်း၏
ကိuတင်ြပuြပင်မတစ်ခု လိုအပ်သည်။
နည်းလမ်းကို ၁ကီလိုဂရမ်တွင် ပါဝင်ေသာ ဆိုဒီယမ်ကလိုရိတ်အြဖစ်ေဖာ်ြပပီး ကလိုရိတ် ၂
ဂရမ် အထိ ပါဝင်ေသာ ဓာတ်ြဖစ်ပစ္စည်းများ၌ အသုံးြပuိုင်သည်။
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၆.၁။

DMMS ISO 3196:1975

စည်းကမ်းဥပေဒသ/အေြခခံသေဘာတရား

ကလိုရိတ်ကို

ကလိုိုဒ်သို့

ဓါတ်ေလျာ့ြခင်းကို

အိုင်းရင်း

(II)

ဆာလဖိတ်

ေပါင်းထည်ြ့ ခင်းြဖင့်

ဦးစွာြပuလုပပ
် ါ။
စကားရပ် (၄)တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ နည်းလမ်းအရ တိုင်းတာရှာေဖွြခင်း။
၆.၂

ဓါတ်စမ်းပစည်းများ
၃.၂ ှင့် ၄.၂ တွင် ေဖာ်ြပပါရှိေသာ ဓါတ်စမ်းပစ္စည်းများှင့်

၆.၂.၁။ အိုင်းရင်း (II) ဆာလဖိတ်ဟက်တာဟိုက်ဒိတ် (FeSO4.7H2O) ၂၈ ဂရမ်ှင့် ၁၀၀ မီလီလီတာတွင်
ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည် (၃.၂.၁) ၄ စက် ပါဝင်ေသာ အိုင်းရင်း( II ) ဆာလဖိတ်ေပျာ်ရည်
၆.၃။

ပစည်းကိရိယာတန်ဆာပလာ
၄.၃ ကိုကည့်ပါ။

၆.၄။

စမ်းသပ်မအစီအစဉ်
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြပuြပင်မွမ်းမံြခင်းများကို အသုံးြပuသည့်

(၄.၄.၃)တွင် သတ်မှတ် ထားေသာ

စမ်းသပ်မအစီအစဉ်များကို လိုက်နာပါ။
-

၄.၄.၃.၂ တွင် : ဖန်ဘူး(A)တွင် စမ်းသပ်မအပိုင်း(၄.၄.၁)ကို ထားရှိပါ။ ေရ ၁၅၀

မီလီလီတာ၊ မီသိုင်းေအာရင်းေပျာ်ရည်(၃.၂.၂) ၃ စက်ှင့် အိုင်းရင်း (II) ဆာလဖိတ်ေပျာ်ရည်
(၆.၂.၁) ၅ မီလီလီတာ ထည့်ပီးေနာက် ေရာေှာပါ။
6.5

Expression of results
၄. ၅ ကိုကည့်ပါ။

၇။

စမ်းသပ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ
စမ်းသပ်ြခင်းအစီရင်ခံစာတွင် ေအာက်ပါအေကာင်းအရာများပါဝင်ရမည် −

(က)

အသုံးြပuေသာနည်း၏ ရည်ညန်းကိုးကားချက်၊

(ခ)

ရလဒ်များှင့် အသုံးြပuေဖာ်ြပနည်း၊

( ဂ)

တိုင်းတာရှာေဖွမြပuလုပ်စဉ်အတွင်း မှတ်သားထားေသာ မည်သည့် အစဉ်အလာ မဟုတ်ေသာ

ထူးြခားချက်မဆို၊

7

မူပင
ုိ ခ
် င
ွ ရ
့် ပ
ိှ ါသည်

ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)
(ဃ)

DMMS ISO 3196:1975

ဤအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညန်း မပါဝင်ေသာ သို့မဟုတ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညန်း

များကို ရည်ညန်းကိုးကားချက်ြပuလုပ်ထားေသာ သို့မဟုတ် ေရွးချယ်ခွင့်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူထားေသာ
မည်သည့် လုပ်ေဆာင်ချက်မဆို။

ISO 3196-1975 (E)

Figure- Typical apparatus for the Determination of carbonates
by the barium hydroxide titrimetric method
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