ြမန်မာစံချန်ိ စံန်း(မူကမ်း)

DMMS ISO 5993:1979

စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်တွင် မာကျရီ
(ြပဒါး) ပါဝင်မကို Flameless atomic absorption
spectrometric method ြဖင့် တိုင်းတာရှာေဖွြခင်း

 ISO 1979
 DRI 2019

ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)

DMMS ISO 5993:1979

စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်တွင် မာကျရီ (ြပဒါး) ပါဝင်မကို Flameless
atomic absorption spectrometric method ြဖင့် တိုင်းတာ ရှာေဖွြခင်း
၁။

အသုံးြပြခင်းနယ်ပယ်ှင့် အတိုင်းအတာ
ဤအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညန်းသည် စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်တွင်

မာကျူရီ (ြပဒါး) ပါဝင်မကို တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းအတွက် Flameless atomic absorption
spectrometric method တစ်ခုကို သတ်မှတ်ထားသည်။
ဤနည်းကို မာကျူရီ (Hg) ပါဝင်မ ၀.၀၂ မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ်ထက်များသည့် အရည် သို့မဟုတ်
အစိုင်အခဲဓာတ်ြဖစ် ပစ္စည်းများတွင် အသုံးြပuိုင်သည်။
မှတ်စု
ISO 5992 တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်

မာကျူရီ ပါဝင်မကို တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းအတွက်

အြခား Dithizone photometric method ကို Flameless atomic absorption equipment
မရရှိိုင်သည့် ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် အသုံးြပuရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။
၂။

ရည်န်းကိုးကားချက်များ
ISO

3195

စက်မလုပ်ငန်းသုံး

ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်

-

နမူနာြပင်ဆင်ြခင်း-

စမ်းသပ်နမူနာ - သတ်မှတ်ထားသည့် တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းများေဆာင်ရွက်ရန် အဓိကေပျာ်ရည်
ြပင်ဆင်ြခင်း
ISO 5790 စက်မလုပ်ငန်းသုံး inorganic ဓာတုပစ္စည်းထုတ်ကုန်များ - ကလိုိုဒ် ပါဝင်မကို
တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းအတွက် အေထွေထွနည်း - Mercurimetric method
ISO

5992

စက်မလုပ်ငန်းသုံး

ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်

-

မာကျူရီပါဝင်မ

တိုင်းတာရှာေဖွြခင်း - Dithizone photometric method
၃။

စည်းကမ်းဥပေဒသ/ အေြခခံသေဘာတရား
စမ်းသပ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်

ပါဝင်ေသာမာကျူရီကို

ဆာလ်ဖျူရစ်အက်စစ်ပါရှိသည့်

ပိုတက်ဆီယမ်ပါမင်ဂနိတ်ြဖင့် မာကျူရီ (II) အိုင်ယွန်း သို့ ဓာတ်တိုးြခင်း၊ ဟိုက်ေြဒာဆိုင်း
အမိုနီယမ်ကလိုိုဒ်ြဖင့် ပိုလံေသာ ဓာတ်တိုးပစ္စည်းကို ဓာတ်ေလျာ့ြခင်း၊ တင်း (II) ကလိုိုဒ် ြဖင့်
မာကျူရီ (II) အိုင်းယွန်း ကို မာကျူရီသို့ ေလျာ့ချြခင်း၊ ေလ သို့မဟုတ် ိုက်ထိုဂျင်ထဲတွင်
မာကျူရီကို

ပို့ေဆာင်ြခင်းှင့်

measuring

cell
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တစ်ခုမှ

ဓာတ်ေငွ့အေရာအေှာကို

ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)

DMMS ISO 5993:1979

ြဖတ်သန်းေစြခင်း၊ Atomic absorption spectrometer တစ်ခုကို အသုံးြပuပီး လင်းအလျား
၂၅၃.၇ nm ၌ စုပ်ယူမကို တိုင်းတာြခင်း၊
၄။

ဓာတ်စမ်းပစည်းများ
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မြပuလုပ်စဉ်အတွင်း

မာကျူရီပါဝင်မအနိမ့်ဆုံးရှိသည့်

ဓာတ်ခွဲအဆင့်

ဓာတ်စမ်းပစ္စည်းများှင့် ေပါင်းခံေရ သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မြပuလုပ
် ုိငသ
် ည့် သန့်စင်သည့်ေရ
ကိုသာ အသုးံ ြပuပါ။
၄.၁။

ဆလင်ဒါ တစ်ခုတွင်ရှိ ိုက်ထိုဂျင်

၄.၂။

၄၉၀ ဂရမ်/လီတာ နီးပါး ဆာလဖျူရစ်အက်စစ် ေပျာ်ရည်

၄.၃။

၄၀ ဂရမ်/လီတာ ပိုတက်ဆီယမ်ပါမင်ဂနိတ် ေပျာ်ရည်

၄.၄။

၁၀၀ ဂရမ် /လီတာ ဟိုက်ေြဒာဆိုင်းအမိုနီယမ်ကလိုိုဒ(် NH2OH . HCL) ေပျာ်ရည်

၄.၅။

ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်စစ်တွင်ေဖျာ်ထားသည့်

၁၀၀ ဂရမ် /လီတာ တင်း (II) ကလိုိုဒ်

ေပျာ်ရည်၊ တင်း (II) ကလိုိုဒ်ဒိုင်ဟိုက်ဒရိတ် (SnCl2 .2H2O) ၂၅ ဂရမ်ကို သိပ်သည်းဆ ၁.၁၉
ဂရမ်/မီလီလီတာနီးပါး

ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်စစ်ေပျာ်ရည်ပူ

၅၀

မီလီလီတာတွင်

ေဖျာ်ပါ။

ေပျာ်ရည်ကို ၂၅၀ မီလီလီတာ အမှတ်အသား ထုထည်တိုင်း ဖန်ဘူးထဲသို့ ေြပာင်းထည့်ပီး ေရှင့်
အမှတ်အသားထိေအာင် ြပင်းအားေပျာ့ေစပီး ေရာေှာပါ။ ဤေပျာ်ရည်ကို ဖန်ဘူးတစ်ခုထဲသို့
ေြပာင်းထည့်ပီး ိုက်ထိုဂျင် (၄.၁) ပူေဖာင်းတို့ြဖင့် ၅မိနစ်ကာ ေစ့စပ်ေသချာစွာသန့်စင်ပါ။
ထို့ေနာက်

တင်းသတuအတုံးအခဲ

အနည်းငယ်ကို

ေပျာ်ရည်တည်မဲေစြခင်းအား

အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် ထည့်ပါ။ ေနာက်ကျိလာသည့်အခါ စွန့်ပစ်ပါ။
၄.၆။

၂.၅

ဂရမ်/

လီတာ

ပါ

အိုင်အိုဒင်းေပျာ်ရည်၊

အိုင်အိုဒင်း

၂.၅

ဂရမ်ှင့်

ပိုတက်ဆီယမ်အိုင်အိုဒိုဒ် ၃၀ ဂရမ်ကို ေရတွင်ေဖျာ်ပါ။ ၁၀၀၀ မီလီလီတာ အမှတ်အသားပါ
ထုထည်တိုင်း ဖန်ဘူးတွင် အမှတ်အသား ေရာက်သည်ထိ ြပင်းအားေပျာ့ေစပီး ေရာေှာပါ။
၄.၇။

၁ လီတာတွင် မာကျူရီ ၁၀၀၀ ဂရမ်ရှိသည့် အလားတူစံ မာကျူရီေပျာ်ရည်၊ မာကျူရီ (II)

ကလိုိုဒ် (HgCL2 ) ၁.၃၅၄ ဂရမ် ကို သိပ်သည်းဆ ၁.၁၉ ဂရမ်/ မီလီ လီတာရှိ ၃၈ ရာခိုင်န်း
(ြဒပ်ထု/ြဒပ်ထု)နီးပါး ဟိုက်ဒိuကလိုရစ် အက်ဆစ် ၂၅ မီလီ လီတာတွင် ေဖျာ်ပါ။ ေပျာ်ရည်ကို
၁၀၀၀

မီလီလီတာအမှတ်အသားပါ

ထုထည်တိုင်း

ဖန်ဘူးထဲသို့

ေြပာင်းထည့်ပီး

အမှတ်အသားေရာက်သည်ထိ ြပင်းအားေပျာ့ေစပီး ေရာေှာပါ။
ဤေပျာ်ရည်ကို ေအးပီးေမှာင်ေသာေနရာတွင် သိုေလှာင်ထားပါ။ ၂ လကာပီးေနာက်
အသစ်ြပန် ေဖျာ်ပါ။
ဤ စံေပျာ်ရည် ၁ မီလီလီတာတွင် မာကျူရီ (Hg) ၁ မီလီဂရမ် ပါဝင်သည်။
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ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)
၄.၈။

DMMS ISO 5993:1979

၁ လီတာတွင် မာကျူရီ ၁ မီလီဂရမ်ှင့် ၀.၁ မီလီဂရမ် ရှိသည့် အလားတူ မာကျူရီ

စံေပျာ်ရည်များ၊ သိပ်သည်းဆ ၁၁ ဂရမ်/လီတာနီးပါး ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်စစ်ေပျာ်ရည် ှင့် စံ
ေပျာ်ရည်

(၄.၇)ကို

သုံးြပင်ဆင်ပါ။
မရှိြခင်းေကာင့်

ဆက်တိုက်ြပင်းအား

ဖန်ဘူးတွင်

အေငွ့ပျံြခင်း

ထိုေပျာ်ရည်များ၏

ေပျာ့ေစြခင်းြဖင့်
သို့မဟုတ်

ြပင်းအားများ

ဤေပျာ်ရည်များကို

ဆွဲကပ်ြခင်းမှ

ေြပာင်းလဲိုင်၍

ေန့ချင်း

မာကျူရီ

ဆုံးံး

ဤေပျာ်ရည်များကို

လတ်ဆတ်စွာ ြပင်ဆင်သင့်သည်။
ဤစံေပျာ်ရည်များ ၁ မီလီလီတာတိုင်းတွင် မာကျူရီ ၁ မိုက်ခိုဂရမ်ှင့် ၀.၁ မိုကခိုဂရမ်
အသီးသီးပါဝင်သည်။
မှတ်စု
စွန့်ပစ်ေရ
ရည်များကို

ညစ်ညမ်းြခင်းမှကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ

စုေဆာင်းပါ။

ပီးေနာက်

ISO

5790

၏

မာကျူရီဆားများပါဝင်သည့်
annex

B

တွင်

ေပျာ်

ေပးထားသည့်

ညန်ကားချက်အတိုင်း မာကျူရီကို ဖယ်ရှားပါ။
၅။

ကိရိယာတန်ဆာပလာ
ဓာတ်ပစ္စည်းများှင့်

နမူနာများအတွက်

ဤတိုင်းတာရှာေဖွြခင်းအတွက်

အသုံးြပuေသာ

ယခင်ကအသုံးမြပuခဲ့ဖူးေသာ

ဖန်ဘူးများအပါအဝင်
ဖန်ထည်

ဖန်ထည်အသစ်များအားလုံးကို ေအာက်ပါအတိုင်း ေဆးေကာရမည့်အြပင်

သို့မဟုတ်

လုပ်ေဆာင်ချက်

တစ်ခုပီးေနာက် ေရှင့်ကျင်းပါ - အကယ်၍ နံရံများ၌ အမဲဆီကပ်သကဲ့သို့ ြဖစ်ေနလင် ဆပ်ြပာ၊ ဘရပ်ရ်ှ (ဝက်မှင်ဘီး)
တို့ ှင့် ေဆးေကာရမည်။
- သိပ်သည်းဆ

၁.၄၂

ဂရမ်/မီလီလီတာ

နီးပါး

ိုက်ထရစ်အက်စစ်ေပျာ်ရည်

ှင့်

ေဆးေကာရမည်။
- ေဆးေကာသည့်အချိန်၌ ြပင်ဆင်ထားသည့် ၁၀၀ ဂရမ်/လီတာနီးပါး ဆာလ်ဖျူရစ်
အက်ဆစ်ေပျာ်ရည် ထုထည် ၄ ဆှင့် ပိုတက်ဆီယမ်ပါမင်ဂနိတ် ေပျာ်ရည် (၄.၃)
ထုထည် ၁ ဆပါရှိသည့် အေရာအေှာှင့် ေဆးေကာပါ။
အမှန်အတိုင်းရှာေဖွြခင်းများအတွက်

အသုံးမြပuခင်

ေကျနပ်ဖွယ်ရလဒ်များ

ရရှိသည့်တိုင်ေအာင် မာကျူရီစံေပျာ်ရည်များ အသုံးြပuပီး မာကျူရီအကိuတိုင်းတာရှာေဖွြခင်းများ
ေဆာင်ရွက်သည့်အတွက်ေကာင့်

ဖန်ထည်များကို

ေဆးေကာရြခင်း

ြဖစ်သည်။

ထိုဖန်ထည်အချိu့ကို မာကျူရီ တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းများအတွက်သာ အသုံးြပuပါ။
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အကာအကွယ်မဲ့ ဆက်တန်း တိုင်းတာြခင်းစနစ်တစ်ခု (၉.၁ ကည့်ပါ) ပါဝင်သည့်
ိုးိုးကိရိယာ တန်ဆာပလာတစ်ခုကို ပုံတွင် ြပထားသည်။
ထိုအရာတွင် ေအာက်ပါအမျိuးအမည်များပါဝင်သည်။
၅.၁။ ဖိအားနိမ့် မာကျူရီအေငွ့ပါမီးလုံး သို့မဟုတ် အေခါင်းေပါက်ပါသည့် ကက်သုတ်မီးလုံး
တပ်ဆင်ထားသည့် Atomic Absorption Spectrometer
မှတ်စု
၁။

အကယ်၍ တစ်သမတ်တည်း အသုံးြပuလင် မာကျူရီပါ အေခါင်းေပါက်ပါရှိသည့်

ကက်သုတ်မီးလုံးများသည်
အေကာင်းမှာမူ

င်းယှဉ်ရသည့်

လပ်စစ်ဓာတ်ပင်ရင်းှင့်

သက်တမ်းတိုတစ်ခု

ရှိကသည်။

ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်မထားေသာ

စက်

ကိရိယာများအတွက် ဖိအားနိမ့် မာကျူရီမီးလုံးကို ပို၍ေဈးနည်းသည့် အြခားတစ်မျိuး
အြဖစ် ေရွးချယ်အသုံးြပuိုင်သည်။
၂။

သင့်ေလျာ်ေသာ

မာကျူရီအေငွ့ပါ

တိုင်းတာသည့်

ပစ္စည်းတစ်ခုကို

atomic

absorption spectrometer အစား အြခားကိရိယာတစ်ခုအြဖစ် အသုံးြပuိုင်သည်။
၅.၂။

တုန့်ြပန်မြမန် မှတ်တမ်းတင် စက်ကိရိယာ သို့မဟုတ် ေသွဖည်မ အြမင့်ဆုံးြပဒိုင်ခွက်၊

၅.၃။

လင်းအလျား

၂၅၃.၇

နာိုမီတာခန့်၌

ခရမ်းလွန်ေရာင်ြခည်

ြဖတ်သန်းိုင်ေသာ

မျက်ှာြပင်ှင့် အသုံးြပuေသာ ေရာင်စဉ်တိုင်းကိရိယာအတွက် သင့်ေလျာ်သည့်အလျား ( ဥပမာ ၁
စင်တီမီတာ

သို့မဟုတ်

၁၀

စင်တီမီတာ

)

ရှိပီး

တိုင်းတာပစ္စည်းထည့်သည့်

စုခဲြခင်းမြဖစ်ေစရန် ဆဲလ်ပါသည့် ဝိုင်းကာထားေသာအရာကို အနည်းငယ်
(လပ်စစ်မီးလုံး

သို့မဟုတ်

ြမန်န်းဗို့အား

စီးဆင်းေနသည့်

ဆဲလ်၊

အပူေပးိုင်သည်

ေတာက်ပေသာ

အပူေပး

ကိရိယာတစ်ခု စသည်တို့အားြဖင်)့ ။
၅.၄။

ထုထည် ၆၀ မီလီလီတာ ေဖာ်ြပသည့် အမှတ်အသားှင့် အဖျားှစ်ထားသည့် ပန်ှင့်

အံကိုက်တပ်ဆင်ထားေသာ

၁၀၀

မီလီလီတာနီးပါး

ထည့်ိုင်သည့်

ဓာတ်ေငွ့သုံးေဆး

ေကာပုလင်းများ။ ပုလင်းများအားလုံးကို တူညီသည့် စေကးအမှတ်အသားများြပေသာ ဂရပ်
ရသည်ထိ စစ်ေဆးပါ။
၅.၅။

၁၀၀ မီလီလီတာနီးပါး ထည့်ိုင်သည့် Safety flask ။ အချိu့ေသာ flask အသုံးြပuမကုိ

စိတ်ကိuက်ေရွးချယ်ခွင့် ရှိသည်။
၅.၆။

အဖွင့်အပိတ်ဗား တပ်ဆင်ထားသည့် ပန်ေချာင်းေလးေချာင်းပါ အဆို့ရှင်

၅.၇။

အပ်ေချာင်းပုံဗား

၅.၈။

ဖိအားြပကိရိယာ
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၅.၉။ ၁ နာရီလင် ၀ မှ ၁၅၀ လီတာကား စီးဆင်းန်းကို တိုင်းတာိုင်သည့် စီးဆင်းန်း
တိုင်းကိရိယာ၊
၅.၁၀။ မာကျူရီအေငွ့ပါ မီးခိုးထုတ်ပန်မှထွက်သည့် ဓာတ်ေငွ့များသန့်စင်ရန် iodine ေပျာ်ရည်
(၄.၆) ပါဝင်သည့် စုပ်ယူပစ္စည်း
၆။

နမူနာြပင်ဆင်ြခင်း
၆.၁

ှင့်

၆.၂

တွင်

သတ်မှတ်ထားသည့်

ထပ်ေဆာင်းကိuတင်ကာကွယ်မများကို

သတိြပuပီး ISO 3195 တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ စမ်းသပ်မအစီအစဉ်အတိုင်း ြပuလုပပ
် ါ။
၆.၁။

အရည်ဓာတ်ြဖစ်ပစည်းများ
အရည်ဓာတ်ြဖစ်ပစ္စည်းများတွင်

မာကျူရီသတu၏ေသးငယ်ေသာ

အမန်များပါဝင်ိုင်

ေသာေကာင့် ၁ လီတာခန့် ပမာဏရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းနမူနာအား ကိုယ်စားြပuနမူနာ ြဖစ်ရန်
ငိမ်သက်ြခင်းမရှိ လပ်ရှားေနသည့် ေနရာမှယူပါ။ စမ်းသပ်နမူနာကို ဓာတ်ခွဲခန်းနမူနာ မှ
ချက်ချင်း ယူပါ။ ၇.၁.၁ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စမ်းသပ်မအစီအစဉ်ကို ြပuလုပ်ပီး ချက်ချင်း
ဓာတ်တိုးေစပါ။

အေငွ့ပျံြခင်း

သို့မဟုတ်

ဆွဲကပ်ြခင်းမှ

တစ်ဆင့်

မာကျူရီ

ဆုံးံးမကို

ေရှာင်ရှားရန် ၇.၄.၁.၁ အတိုင်း ြပuလုပ်ပါ။
၆.၂။

အစိုင်အခဲဓာတ်ြဖစ်ပစည်းများ
အစိုင်အခဲဓာတ်ြဖစ် ပစ္စည်းများသည် မည်သည့် အေငွ့ပျံလွယ်ေသာ မာကျူရီကိုမဆို

ဖယ်ရှားထားပီး

ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်ေပျာ်ရည်

အေငွ့ပျံေစြခင်းြဖင့်

ရရှိထားေသာ

ဓာတ်ြဖစ်ပစ္စည်းများ ြဖစ်ေသာေကာင့် ထိုအစိုင်အခဲဓာတ်ြဖစ်ပစ္စည်းများ နမူနာ ြပင်ဆင်ရာတွင်
သီးြခားအခက်အခဲ မပါဝင်ပါ။ မာကျူရီဆုံးံးမ ေရှာင်ရှားရန် အလို့ငှာ ကိuတင်ကာကွယ်မ
ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တစ်ခုတည်းသာ တိုင်းတာရှာေဖွမအတွက် ြပင်ဆင်ထားေသာ စမ်းသပ်ေပျာ်
ရည်ကို ချက်ချင်းဓာတ်တိုးေစြခင်း ြဖစ်သည်။
စမ်းသပ်အပိုင်းကိုယူ၍ သန့်စင်ပီးေနာက် ၇.၁.၂ ှင့် ၇.၄.၁.၂ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်
စမ်းသပ်မအစီအစဉ်အတိုင်းြပuလုပပ
် ါ။
၇။

စမ်းသပ်မအစီအစဉ်
သတိေပးြခင်း - အ္တရာယ်ကင်းရှင်းေစေရးအတွက် တိုင်းတာသည့်ဆဲလ် (၅.၃) ထဲ၌

ကျန်ရှိေသာ ဓာတ်ေငွ့များကို အိုင်အိုဒင်းေပျာ်ရည် (၄.၆) ပါရှိသည့် စုပ်ယူပစ္စည်း (၅.၁၀) မှ
တစ်ဆင့် ြဖတ်သန်း ေစရမည်။
၇.၁။

စမ်းသပ်အပိုင်း

၇.၁.၁။ အရည်နမူနာပစည်းများ
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ပိုတက်ဆီယမ်ပါမင်ဂနိတ်ေပျာ်ရည် (၄.၃) ၁၀ မီလီလီတာပါရှိသည့် ၁၀၀ မီလီလီတာ
ထည့်ဝင်ိုင်သည့် polyethylene ဖန်ဘူးကို ေသွဖည်မ အနီးစပ်ဆုံး ၀.၁ ဂရမ် ရသည်ထိ ချိနပ
် ါ။
ထိုအရာ (အရည်ပစ္စည်းများ) ကို ြပင်ဆင်ပီးေနာက် (၆.၁ ကိုကည့်ပါ) စမ်းသပ်နမူနာ (၆.၁) ၅၀
မီလီလီတာ နီးပါးကို ဖန်ဘူးထဲသို့ ချက်ချင်းေြပာင်း ထည့်ပါ။ ဖန်ဘူးှင့် ပါ၀င်ပစ္စည်းများကို
ေသွဖည်မ အနီးစပ်ဆုံး ၀.၁ ဂရမ်ရသည်ထိ ထပ်မံချိန်ပါ (၉.၂ကိုကည့်ပါ) ။ ၇.၄.၁.၁ တွင်
သတ်မှတ်ထားသည့် စမ်းသပ်မအစီအစဉ်ကို ချက်ချင်းြပuလုပပ
် ါ ။ (၉.၃ ကို ကည့်ပါ) ။
၇.၁.၂။ အစိုင်အခဲနမူနာပစည်းများ
စမ်းသပ်နမူနာ ၂၀ ဂရမ်ခန့် ကို ၄၀၀ မီလီလီတာဘီကာတွင်ထည့်ပီး ေသွဖည်မ
အနီးစပ်ဆုံး ၀.၁ ဂရမ်ရသည်အထိ ချိန်ပါ။
၇.၄.၁.၂ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စမ်းသပ်မအစီအစဉ်ကို ချက်ချင်းြပuလုပပ
် ါ။
၇.၂။

အလွတ်စမ်းသပ်မ
တိုင်းတာရှာေဖွမသဖွယ်

ရာတွင် နမူနာြပuလုပ်ြခင်းှင့်

တစ်ချိန်တည်း၌

အလွတ်စမ်းသပ်မကို

ြပuလုပေ
် ဆာင်ရက
ွ ်

တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းအတွက် အသုံးြပuေသာ ဓာတ်စမ်းပစ္စည်း

အားလုံး၏ တူညီေသာ ပမာဏများအတိုင်း အသုံးြပuပီး ၊ တူညီေသာစမ်းသပ်မ အစီအစဉ်
များအတိုင်း လိုက်နာလုပ်ေဆာင်ရမည်။ သို့ေသာ် စမ်းသပ်အပိုင်းကို ချန်လှပ်ထားပါ။
၇.၃။

Calibration Graphs ကို ြပင်ဆင်ြခင်း
စံှင့်ကိုက်ညီေသာ

ေပျာ်ရည်ပါဝင်မ၏

အစဉ်လိုက်ရှိေနသည့်

အရာစုှစ်ခုအတွက်

Calibration Graphs ကို ြပင်ဆင်ပါ။
- ၀ မှ ၁ မိုက်ခိုဂရမ် အေလးချိန်ရှိသည့် မာကျူရီ
- ၀ မှ ၁၀ မိုက်ခိုဂရမ် အေလးချိန်ရှိသည့် မာကျူရီ
၇.၃.၁။ စံှင့်ကိုက်ညီေသာေပျာ်ရည်ကိုြပင်ဆင်ြခင်း
၁၀၀ မီလီလီတာရှိေသာ ဘီကာခွက် (၁၂) လုံးပါေသာ အစဉ်လိုက်ရှိေနသည့် အရာစု ၁
ီ တ
ီ ာ၊ ဆာလဖျူရစ် အက်ဆစ်ေပျာ်ရည် (၄.၂) ၁မီလီလီတာ၊
ခုစီ အတွင်းသို့ ေရ ၄၀ မီလလ
ပိုတက်ဆီယမ်ပါမင်ဂနိတ်ေပျာ်ရည်

(၄.၃)

၁မီလီလီတာ

ှင့်

ေအာက်ပါဇယားတွင်

ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း သင့်ေလျာ်ေသာ စံမာကျူရီ ေပျာ်ရည် (၄.၈) ၏ ထုထည်များကို ထည့်ပါ။
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ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)

DMMS ISO 5993:1979

Calibration

စံမာကျရီေပျာ်ရည် (၄.၈)

Curve

မာကျရီ၏
တူညီေသာ ြဒပ်ထု

ြပင်းအား
µg Hg

mg/l

ml

µg

(မိုက်ခိုဂရမ်

(မီလီဂရမ်/လီတာ)

(မီလီလီတာ)

(မိုက်ခိုဂရမ်)

၀.၁

၀*

၀

၀.၁

၂.၀

၀.၂

၀.၁

၄.၀

၀.၄

၀.၁

၆.၀

၀.၆

၀.၁

၈.၀

၀.၈

၀.၁

၁၀.၀

၁.၀

၁. ၀

၀*

၀

၁. ၀

၂.၀

၂.၀

၁. ၀

၄.၀

၄.၀

၁. ၀

၆.၀

၆.၀

၁. ၀

၈.၀

၈.၀

၁. ၀

၁၀.၀

၁၀.၀

မာကျူရီ)

၀ မှ ၁.၀

၀ မှ ၁၀.၀

* Calibration blank solution
ဘီကာခွက်တစ်ခွက်စီကို ဖန်အကည်ြပားြဖင့် ဖုံးအုပ်ထားပီး စက္ကန့်အနည်းငယ်ကာ
ဆူပွက်ေအာင် ြပuလုပ၍
် အေအးခံပါ။
၇.၃.၂။ Spectrometric measurements
ေရ ၆ မီလီလီတာ ပါဝင်ေသာ ဓာတ်ေငွ့ေဆးေကာသည့် ပုလင်း (၅.၄) တစ်လုံး ကို
လပ်စီးေကာင်း ြဖတ်သန်းသည့် ကိရိယာ (Circuit) ှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ဓာတ်ေငွ့စီးဆင်း
သည့်န်း (ေလ သို့မဟုတ် ိုက်ထိုဂျင် (၄.၁)) ကို တစ်နာရီလင် ၆၀ လီတာခန့်န်းြဖင့် စီးဆင်း
ေအာင် ကိရိယာကို ချိန်ညိပါ။
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ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)
စံှင့်ကိုက်ညီေသာ

DMMS ISO 5993:1979

ေပျာ်ရည်တစ်ခုစီကို

ေအာက်ပါအတိုင်း

သီးြခားြပuြပင်ပီး

ကားြဖတ်လုပ်ေဆာင်မ မရှိေအာင် ြပuလုပ်ပါ။
ဟိုက်ဒိုဇိုင် အမိုနီယမ်ကလိုိုဒ်ေပျာ်ရည် (၄.၄) ကို ပါမင်ဂနိတ် အေရာင်မရှိ သည်အထိ
တစ်စက်ပီးတစ်စက် ထည့်ြခင်းြဖင့် ပိုလံေနေသာ ပါမင်ဂနိတ် အားေလာ့ချေပးပါ။ ေပျာ်ရည်ကို
ဓာတ်ေငွ့ေဆးေကာသည့် ပုလင်း (၅.၄) တစ်ပုလင်းထဲသို့ ေြပာင်းထည့်ပီး ၆၀ မီလီလီတာအထိ
ေရေရာ၍ အားေပျာ့ေအာင် ြပuလုပပ
် ါ။ ဓာတ်ေငွ့စီးဆင်းမကို ေြပာင်းလဲလိုက်ပီး ေရပါဝင်ေသာ
ဓာတ်ေငွ့ေဆးေကာသည့်

ပုလင်းကို

စံှင့်ကိုက်ညီေသာေပျာ်ရည်

ပါဝင်သည့်ပုလင်းှင့်

ု ည်ပ
့ ါ။ ထို့ေနာက်
အစားထိုး လိုက်ပါ။ တင်း (II) ကလိုိုဒ် ေပျာ်ရည် (၄.၅) ၂ မီလီလီတာ ကိထ
ဓာတ်ေငွ့ေဆးေကာသည့် ပုလင်းကို ချက်ချင်းပိတ်လိုက်ပီး ပါဝင်ေသာပစ္စည်းများ ေရာေှာ
ေစရန် ပုလင်းကို လပပ
် ါ။ တင်း (II) ကလိုိုဒ်ကို စတင်အသုးံ ြပuပီးေနာက် ဓာတ်ေငွ့စီးဆင်းမကို
စက္ကန့်

၃၀ တိတိ ြပန်လည်ြပuလုပပ
် ါ။ မှတ်သားထားသည့် Chart ေပရှိ peaks ကို တိုင်းပါ။

သို့မဟုတ် ေဖာ်ြပထားေသာ အြမင့်ဆုံးေသွဖည်မကို မှတ်သားပါ။ လိုအပ်ပါက

တန်ဖိုးများကို

absorbances အြဖစ်သို့ ေြပာင်းလဲပါ။
၇.၃.၃။ ဂရပ်ေရးဆွဲြခင်း
တိုင်းတာထားေသာ absorbance ှင့် ကိုက်ညီပီး စံှင့်ကိုက်ညီသည့် ေပျာ်ရည်တင
ွ ်
မိုက်ခိုဂရမ်ြဖင့် ေဖာ်ြပေသာ မာကျူရီြဒပ်ထုများ ၀ မှ ၁.၀ မိုက်ခို ဂရမ်အထိှင့် ၀ မှ ၁၀
မိုက်ခိုဂရမ်အထိ တို့ကို X ဝင်ိုးတွင် လည်းေကာင်း၊ calibration blank solution (၇.၃.၁
ဇယားမှ "0" term) အတွက် တိုင်းတာထားေသာ တန်ဖိုးပိုနည်းသည့် ထုထည်တို့ကို Y ဝင်ိုးတွင်
လည်းေကာင်း ထားပီး ဂရပ်ှစ်ခု ဆွဲပါ။
၇.၄။

တိုင်းတာရှာေဖွြခင်း

၇.၄.၁။ စမ်းသပ်ေပျာ်ရည်ြပင်ဆင်ြခင်း
၇.၄.၁.၁။ အရည်နမူနာပစည်းများ
စမ်းသပ်အပိုင်း (၇.၁.၁) ကို ၆၀၀ မီလီလီတာဆန့်ေသာ ဘီကာခွက်တစ်ခု ထဲသ့ုိ
ေြပာင်းထည့်လိုက်ပီး ေရအနီးစပ်ဆုံး ၁၅၀ မီလီလီတာခန့်ကို ေပါင်းထည့်၍ အေအးခံပါ။
၎င်းေနာက်စမ်းသပ် ဖန်ဘူးနံရံတွင် တွယ်ကပ်ေနေသာ မည်သို့ေသာ မန်ဂနိတ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်
အနည်များကိုမဆို အရည်ေပျာ်သွားေစရန်အလို့ငှာ ဟိုက်ဒိုဇိုင်အမိုနီယမ် ကလိုိုဒ်ေပျာ်ရည်
(၄.၄) ှစ်စက်ေပါင်း ထည့်ထားေသာ ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည် (၄.၂) ၂၅ မီလီလီတာကို
အသုံးြပu၍ စမ်းသပ်အပိုင်းပါရှိေသာ

စမ်းသပ်ဖန်ဘူးကို ေဆးချပါ။ ဤေဆးချထားေသာ

ေပျာ်ရည်ကို ၆၀၀ မီလီလီတာ ဘီကာခွက်အတွင်းသို့ ေြဖးညင်းစွာြဖင့် ဂုတစိုက် ေလာင်းထည့်
ပီး အဆက်မြပတ် ေမေပးပါ။
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ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)
ထို့ေနာက်

ထပ်မံ၍

DMMS ISO 5993:1979

ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည်

(၄.၂)

၁၅၀

မီလီလတ
ီ ာကို

ေြဖးညင်းစွာ ဂုတစိုက်ေလာင်းထည့်ပီး အဆက်မြပတ်ေမ၍ ဘီကာကို ဖန်ြပားအကည်ြဖင့်
ဖုံးအုပ်ကာ ၁၀ မိနစ်ခန့် ဆူပွက်ေအာင်ထားပါ။
အခန်းအပူချိန်တွင် အေအးခံထားပီး ပါမင်ဂနိတ်အေရာင် မရှိသည်အထိ ဟိုက်ဒိုဇိုင်
အမိုနီယမ်ကလိုိုဒ်ေပျာ်ရည် (၄.၄) ကို တစ်စက်ပီးတစ်စက် ထည့်ပါ။ ထို့ေနာက် ဤေပျာ်ရည်
၀.၅ မီလီလီတာထက် ပိုလံေသာပမာဏကို ထပ်ထည့်ပါ။ ၅၀၀ မီလီလီတာ အမှတ်အသားပါ
ထုထည်တိုင်း ဖန်ဘူးထဲသို့ ဘီကာခွက်တွင် ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းများကို ေြပာင်းထည့်လိုက်ပါ။
ထို့ေနာက်

အမှတ်အသား

အထိေရာက်ေအာင်

ေရေရာ၍

အားေပျာ့ေအာင်

ြပuလုပ်ကာ

ေရာေှာပီး ၇.၄.၂ တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ စမ်းသပ်မ အစီအစဉ်အတိုင်း ချက်ချင်းလိုက်နာ
ေဆာင်ရွက်ပါ။
၇.၄.၁.၂။ အခဲနမူနာပစည်းများ
ဘီကာခွက်ထဲတွင် စမ်းသပ်အပိုင်း (၇.၁.၂) ကို ေအာက်ပါအတိုင်း ြပuြပင်မ ြပuလုပပ
် ါ။
ေရ

၁၀၀

မီလီလီတာတွင်ေဖျာ်ပီး

အခန်းအပူချိန်တွင်

အေအးခံပါ။

ထို့ေနာက်

ပိုတက်ဆီယမ်ပါမင် ဂနိတ်ေပျာ်ရည် (၄.၃) ၅ မီလီလီတာ ကို ေပါင်းထည်၍
့ ဂုတစိုက်ြဖင့်
ြဖည်းညင်းစွာ

အဆက်မြပတ်ေမေပးပီး

ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်

ေပျာ်ရည်

(၄.၂)

၈၅

မီလီလီတာကို ေပါင်းထည့်ပါ။ ထို့ေနာက် ဘီကာခွက်ကို ဖန်ကည်ြပားြဖင့် ဖုံးအုပ်ပီး ၁၀ မိနစ်ခန့်
ဆူပွက်ေအာင် ထားပါ။
အခန်းအပူချိန်တွင် အေအးခံပီး ဟိုက်ဒိုဇိုင်အမိုနီယမ်ကလိုိုဒ်ေပျာ်ရည် (၄.၄) အား
ပါမင်ဂနိတ်အေရာင်မရှိသည်
ဘီကာခွက်နံရံတွင်

အထိ

စွဲကပ်ေနေသာ

အရည်ေပျာ်သွားေစရန်

ဤေပျာ်ရည်

တစ်စက်ပီးတစ်စက်
မည်သည့်
၀.၂၅

ေပါင်းထည်ပ
့ ါ။

ထို့ေနာက်

မန်ဂနိစ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်အနည်များကိုမဆို
မီလီလီတာထက်

ပိုလံေသာ

ပမာဏကို

ေပါင်းထည့်ပါ။ ထို့ေနာက် ၂၅၀ မီလီလီတာ အမှတ်အသားပါ ထုထည်တိုင်းဖန်ဘူးထဲသို့ ေြပာင်း
ထည့်ပါ။ အမှတ်အသားအထိေရာက်ေအာင် ေရေရာ၍ အားေပျာ့ေစပီး ေရာေှာ၍ ၇.၄.၂ တွင်
သတ်မှတ်ထားေသာ စမ်းသပ်မ အစီအစဉ်အတိုင်း ချက်ချင်းလိုက်နာ ေဆာင်ရက
ွ ပ
် ါ။
၇.၄.၂။ Spectrometric measurement
ဓာတ်ေငွ့ေဆးေကာသည့် ပုလင်းများ (၅.၄) ထဲမှ ပုလင်းတစ်ပုလင်း အတွင်းသို့ မာကျူရီ
၁၀ မိုက်ခိုဂရမ်ေအာက် ပါရှိပီး ၆၀ မီလီလီတာ ထက်မပိုေသာ စမ်းသပ်ေပျာ်ရည် (၇.၄.၁) ၏
နမူနာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ကိုထည့်ပါ။ လိုအပ်ပါက ၆၀ မီလီလီတာအထိ ေရေရာ၍ အားေပျာ့ရန်
ြပuလုပ်ပါ။
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ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)

DMMS ISO 5993:1979

၇.၃.၂ ၏ ပထမစာပိုဒ်တွင် သတ်မှတ်ေဖာ်ြပထားသည့်အတိုင်း ကိရိယာများကို ချိန်ညိပါ။
ဓာတ်ေငွ့စီးေကာင်းကို

ေြပာင်းလဲလိုက်ပီး

ေရထည့်ထားေသာ

ပုလင်းကို စမ်းသပ်ေပျာ်ရည် ပါေသာပုလင်းြဖင့်

ဓာတ်ေငွ့ေဆးေကာသည့်

အစားထိုးလိုက်ပါ။ ထို့ေနာက် တင်း (II)

ကလိုိုဒ်ေပျာ်ရည် (၄.၅) ၂.၀ မီလီလီတာကို ေပါင်းထည့်လိုက်ပီး ဓာတ်ေငွ့ေဆးေကာသည့်
ပုလင်းကို ချက်ချင်း ပိတ်လိုက်ကာ ပါဝင်ေသာ ပစ္စည်းများကို ေရာေှာရန် ပုလင်းကို လပ်ခါ
ေပးပါ။ တင်း (II) ကလိုိုဒ်ကို ထည့်ပီးေနာက် စက္ကန့်
ြပန်ထားပါ။

မှတ်သားထားသည့်

Chart

ေပရှိ

၃၀ တိတိကာ ဓာတ်ေငွ့စီးေကာင်းကို
peaks

များကို

တိုင်းပါ။

သိမ
့ု ဟုတ်

ေဖာ်ြပထားေသာ ေသွဖည်မ အြမင့်ဆုံးကို မှတ်သားပါ။ လိုအပ်ပါက တန်ဖိုးများကို absorbances
အြဖစ်သို့ ေြပာင်းလဲပါ။ အလွတ်စမ်းသပ်မကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားေသာ Calibration graph မှ
တိုင်းတာရှာေဖွမ

အတွက်

အသုံးြပuသည့်

နမူနာအစိတ်အပိုင်း၏

မာကျူရီပါဝင်မကို

တိုင်းတာရှာေဖွပါ။
၇.၄.၃။ စမ်းသပ်မကိုစစ်ေဆးြခင်း
စံမာကျူရီေပျာ်ရည် (၄.၈) ၏ သိရှိထားေသာပမာဏတစ်ခုကို ေပါင်းထည့်ထားေသာ
စမ်းသပ်ေပျာ်ရည် (၇.၄.၁) ၏ ေနာက်ထပ်နမူနာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုေပတွင် ၇.၄.၂ ၌
ေဖာ်ြပထားေသာ လုပ်ေဆာင်ချက်ကို ထပ်တလဲလဲ ေဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်

ဟန့်တားေှာင့်ယှက်

ြခင်း မရှိေစေရးအတွက် စစ်ေဆးပါ။ ဟန့်တားေှာင့်ယှက်ြခင်းကို ေလ့လာရှာေဖွမည်ဆိုပါက
standard

additions

method

ြဖင့်

calibration

ကို

ထပ်တလဲလဲ

ေဆာင်ရွက်ရန်

စမ်းသပ်ေပျာ်ရည် (၇.၄.၁) ၏ အကင်းအကျန်ကို အသုံးြပuပါ။ calibration graph ၏ မျဉ်းေြဖာင့်
အပိုင်းတွင် ေဆာင်ရွက်သည့်ကိစ္စကို ေသချာေအာင် ေဆာင်ရွက်ပါ။
၈။

ရလဒ်များေဖာ်ြပြခင်း

၈.၁။

တွက်ချက်မ
မာကျူရီပါဝင်မကို ေဖာ်ြမူလာမှရရှိပီး ၁ ကီလိုဂရမ်တွင် မာကျူရီ (Hg) ပါဝင်မကို

မီလီဂရမ်အြဖစ် ေဖာ်ြပသည်။
- အရည်ဓာတ်ြဖစ်ပစ္စည်းများအတွက်
m1

x

1
1 000

=

x

500

x

1 000

V

m
0

500 m1
V x m0
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- အခဲဓာတ်ြဖစ်ပစ္စည်းများအတွက်
1

x

m1

1 000

x

250

1 000

x

V

m
0

250 m1

=

V x m0
ယင်းတွင်
m0 သည် စမ်းသပ်အပိုင်း (၇.၁) ၏ ြဒပ်ထု (ဂရမ်) ြဖစ်သည်။
m1

သည် တိုင်းတာရှာေဖွမအတွက် အသုံးြပuေသာ စမ်းသပ်ေပျာ်ရည် (၇.၄.၁) ၏

နမူနာအစိတ်အပိုင်းတွင်

ရှာေဖွေတွ့ရှိထားေသာ

မာကျူရီ၏

ြဒပ်ထု

(မိုက်ခို

ဂရမ်) ြဖစ်သည်။
V သည် စမ်းသပ်ေပျာ်ရည်မှ နမူနာအစိတ်အပိုင်း၏ ထုထည် (မီလီလီတာ) ြဖစ်သည်။
၈.၂။

ထပ်တလဲလဲြပလုပ်ိုင်မှင့် ြပန်လည်ထုတ်လုပ်ိုင်မ
ဓာတ်ခွဲခန်း ၂၇ ှင့် ၁၆ အသီးသီးတို့မှ နမူနာပစ္စည်းှစ်ခုအေပတွင် ေဆာင်ရွက်

ထားေသာ

ယှဉ်ပိuင်စမ်းသပ်မများကို

ေအာက်ပါစာရင်းဇယားပါ

အချက်အလက်များတွင်

ေဖာ်ြပထားပါသည်နမူနာပစည်း

ထူးြခားလကဏာများ

၁

၂

၀. ၀၂၁

၀. ၂၀၁

၀. ၀၀၁၇

၀. ၀၁၁

၀. ၀၀၄၈

၀. ၀၃၈

ပျမ်းမ၊ မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ်
r, ထပ်လလ
ဲ ြဲ ပuလုပ်ိုင်မ
စံေသွဖယ်မ
R, ြပန်လည်ထုတ်လုပ်ိုင်မ

၉။

စမ်းသပ်မအစီအစဉ်ဆိုင်ရာမှတ်စုများ

၉.၁။

Closed-circuit measuring system ကို အသုံးြပuိုင်ပါသည်။ ယင်းစနစ်တွင် pump

တစ်ခုြဖင့် မာကျူရီကို ြပန်လည်၍ လည်ပတ်ေစပါသည်။ ဤအြဖစ်အပျက်တင
ွ ် ဓာတ်ေငွ့ေဆး
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ေကာသည့်ပုလင်း

(၅.၄)

ှင့်

DMMS ISO 5993:1979
တိုင်းတာပစ္စည်းထည့်သည့်ဆဲလ်

(၅.၃)

တို့

အကားတွင်

ထားေသာအပူေပးကိရိယာ (၅.၃) ကို မဂ္ဂနိဆီယမ်ပါကလိုရိတ် ပါရှိသည့် ေြခာက်ေသွ့ေနေသာ
ပန်တစ်ခုြဖင့် အစားထိုးရန် ှစ်သက်သည်။
၉.၂။

စမ်းသပ်နမူနာကို

ချက်ချင်းရယူရန်မြဖစ်ိုင်ပါက

ေအာက်ပါအတိုင်း

ဆက်လက်

လုပ်ေဆာင်ပါဓာတ်ခွဲခန်း နမူနာပစ္စည်း၏ ြဒပ်ထုကို မှတ်တမ်းရယူပါ။ ဓာတ်ခွဲခန်း နမူနာပစ္စည်းကို
ြပင်းထန်စွာ လပ်ခါလိုက်ပီးေနာက် စမ်းသပ်နမူနာပစ္စည်းကို ယူလိုက်ပါ။ ဓာတ်ခွဲခန်း နမူနာ
ပစ္စည်းထည့်သည့်ခွက်ကို မည်သည့်အရာမ ထည့်မထားဘဲ ပိုတက်ဆီယမ်ပါမင်ဂနိတ်ေပျာ်ရည်
(၄.၃)ှင့် ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည် (၄.၂) တို့၏ အေရာအေှာထဲတွင် ၁နာရီကာေအာင်
စက်ြဖင့်

လပ်ရမ်းေပးြခင်းြဖင့်

နံရံများ၌

စွဲကပ်ေနေသာ

မည်သည့်

မာကျူရီကိုမဆို

ြပန်လည်ရယူပါ။ ဤအေရာအေှာ၏ မာကျူရီပါဝင်မကို တိုင်းတာရှာေဖွဆုံးြဖတ်၍ ရလဒ်(၈.၁)
ကို သင့်ေလျာ်စွာ မှန်ကန်ေအာင် ြပuလုပ်ေပးပါ။
၉.၃။

တိုင်းတာရှာေဖွမကို ချက်ချင်းမလုပ်ေဆာင်ိုင်ပါက မာကျူရီအချိu့ကို စမ်းသပ်ဖန် ဗူး၏

နံရံများက ဆွဲကပ်ထား ိုင်ပါသည်။ ထိုအေြခအေနများ၌ (၉.၂)တွင် သတ်မှတ်ထားေသာ
စမ်းသပ်မ အစီအစဉ်အတိုင်း အမှားြပင်ဆင်ချက တစ်ခုကို အသုံးချ ေဆာင်ရွက်ပါ။
၁၀။

စမ်းသပ်မအစီရင်ခံစာ
စမ်းသပ်မအစီရင်ခံစာတွင် ေအာက်ပါသီးသန့် အေကာင်းအရာများ ပါဝင်ရမည်-

(က)

နမူနာပစ္စည်းသက်ေသအေထာက်အထားတစ်ခု၊

(ခ)

အသုံးြပuေသာနည်း၏ ရည်ညန်းကိုးကားချက်၊

(ဂ)

ရလဒ်များှင့် အသုံးြပuေဖာ်ြပနည်း၊

(ဃ)

တိုင်းတာရှာေဖွမ ြပuလုပ်စဉ်အတွင်း မှတ်သားထားေသာ မည့်သည့်အစဉ်အလာ မဟုတ်

ေသာ ထူးြခားချက်မဆို၊
(င)

ဤအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညန်းတွင် မပါဝင်ေသာ သို့မဟုတ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ

စံချိန်စံညန်းများကို ရည်ညန်းကိုးကားချက်ြပuလုပ်ထားေသာ သို့မဟုတ် ေရွးချယ်ခွင့် ရှိသည်ဟု
မှတ်ယူထားေသာ မည်သည့်လုပ်ေဆာင်ချက်မဆို။
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Annex
ISO publications relating to sodium hydroxide for industrial use
ISO 979

-

Method of assay.

ISO 980

-

Determination of carbonates content - Gas- volumetric method.

ISO 981

-

Determination of chloride content - Mercurimetric method.

ISO 982

-

Determination of sulphate content - Barium sulphate gravimetric method.

ISO 983

-

Determination of iron content - 1,10-Phenanthroline photometric method.

ISO 984

-

Determination of silica content - Reduced silicomolybdic complex
photometric method.

ISO 985

-

Determination of silica content - Gravimetric method by precipitation of
quinoline molybdosilicate.

ISO 986

-

Determination of

calcium - EDTA (disodium salt) complexometric

method.
ISO 3195

-

Sampling - Test sample - preparation of the main solution for carrying
out certain determinations.

ISO 3196

-

Determination of carbon dioxide content - Titrimetric method.

ISO 3197

-

Determination of chloride content - photometric method.

ISO 3198

-

Determination of sulphur compounds - Method by reduction and
titrimetry.

ISO 3697

-

Determination of calcium and magnesium

content - Flame atomic

absorption method.
ISO 5992

-

Determination of mercury content - Dithizone photometric method.

ISO 5993

-

Determination of mercury content - Flameless atomic absorption
spectrometric method.
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Figure - Typical apparatus for determination of mercury by atomic absorption
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