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စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ် − စစ်ေဆးနည်း

 ISO 1974
 DRI 2019

ြမန်မာစံချန်ိ စံန:် (မူကမ်း)

DMMS ISO 979:1974(E)

စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ် - စစ်ေဆးနည်း
၁။

အသုံးြပမနယ်ပယ်ှင့် အတိုင်းအတာ
ဤအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညန်းသည် စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်အား

စမ်းသပ်စစ်ေဆးနည်းတစ်ခုကို

သတ်မှတ်ေပးထားသည်။

ဤစမ်းသပ်စစ်ေဆးနည်းကို

သေဘာတူညီချက်အရ/ အစဉ်အလာအရ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်အား ြဒပ်ထုရာခိုင်န်းအြဖစ်
မတူညီသည့်နည်းှစ်ခုြဖင့် ေဖာ်ြပိုင်သည် -

A စုစုေပါင်း အယ်ကာလီဓာတ် (ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်ှင့်ညီမြခင်း)
B ေကာ့စတစ်အယ်ကာလီဓာတ် (ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်ပါဝင်ကိန်း/ ြပင်းအား)
ယင်းသည်

စုစုေပါင်းအယ်ကာလီဓာတ်ှင့်

(ပမာဏ)

ညီမပီး

ကာဗွန်နိတ်အရ

အယ်ကာလီဓာတ် ပို၍နည်းသည်။
၂။

ရည်န်းကိုးကားချက်များ
စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်၊ ISO 3195 - နမူနာြပင်ဆင်ြခင်း - စမ်းသပ်

နမူနာ - သတ်မှတ်ထားသည့် တိုင်းတာရှာေဖွြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ရန် အဓိကေပျာ်ရည်ကို
ြပင်ဆင်ြခင်း၁
စက်မလုပ်ငန်းသုံး

ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်၊

ISO

3196

−

ကာဗွန်နိတ်ပါဝင်မ

တိုင်းတာရှာေဖွြခင်း - Titration (ပါဝင်သည်ဓ
့ ာတ်ပမာဏြဖင့် ရှာေဖွသည့်နည်းလမ်း) ြပuလုပ်
သည့်နည်း၁
၃။

စည်းကမ်းဥပေဒသ / အေြခခံသေဘာတရား
မီသိုင်းေအာရိန်းအညန်းပစ္စည်း

ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်စစ်ေပျာ်ရည်ြဖင့်

အြဖစ်ပါဝင်သည့်

စံထုထည်

အတိုင်းအတာရှိေသာ

စုစုေပါင်းအယ်ကာလီဓာတ်အား

တိုက်ေတးရှင်း

ြပuလုပ်ြခင်း။ အပိုဒ် (၁) တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် A ှင့် B တို့၏ ပမာဏများတွက်ချက်ြခင်း။
၄။

ဓာတ်စမ်းပစည်းများ
ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မ

ြပuလုပ်စဉ်အတွင်း၌

စမ်းသပ်မြပuလုပ်ိုင်သည့်

သန့်စင်သည့်ေရ

သို့မဟုတ် ေပါင်းခံေရှင့် ဓာတ်ခွဲဓာတ်စမ်းပစ္စည်းအဆင့်ရှိသည့် ဓာတ်စမ်းပစ္စည်းများကိုသာ
အသုံးြပuရမည်။
၄.၁။

N စံထုထည်အတိုင်းအတာရှိေသာ ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်စစ်ေပျာ်ရည်
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၄.၂။

၀.၅ ဂရမ်/လီတာ မီသိုင်းေအာရိန်းေပျာ်ရည်

၅။

ပစည်းကိရိယာတန်ဆာပလာ
သာမန်ဓာတ်ခွဲခန်း ပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာှင့်

၅.၁။

ပီပက် ၊ ၅၀ မီလီလီတာ၊ တိကျမှန်ကန်မ ± o.o၅ မီလီလီတာ (ISO/R 648, class A
ကိုကည့်ပါ)

၅.၂။

ဗျရက်၊ ၅၀မီလီလီတာ (ISO /R 385, class A ကိုကည့်ပါ)
(၁ မီလီလီတာကို အစက်ေပါင်း ၃၀ ခန့်ချိုင်သည့် အေပါက်ကျဉ်းပါ အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်
ပါရှိေသာပစ္စည်း)

၆။

စမ်းသပ်မအစီအစဉ်

၆.၁။

စမ်းသပ်အပိုင်း
အဓိကေပျာ်ရည် A ၅၀.၀ မီလီလီတာ၂ ကို ပီပက် (၅.၁) ြဖင့် ၅၀၀ မီလီလီတာဆန့်

ကွန်နီကယ် ဖန်ဘူးထဲသို့ ေြပာင်းထည့်ပါ။
၆.၂။

တိုက်ေတးရှင်းြပလုပ်ြခင်း
စမ်းသပ်အပိုင်း (၆.၁) ပါဝင်ေသာ ကွန်နီကယ်ဖန်ဘူးထဲသို့ ေရ ၅၀ မီလီလီတာခန့်ှင့်

မီသိုင်းေအာ်ရိန်းေပျာ်ရည်
အတိုင်းအတာရှိေသာ

၅စက်ထည့်ပီး

ဗျူရက်

(၅.၂)

ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်စစ်ေပျာ်ရည်ြဖင့်

ထဲ၌ပါဝင်သည့်
အဝါေရာင်မှ

စံထုထည်

လိေမ္မာ်ေရာင်သို့

ေြပာင်းသည့်တိုင်ေအာင် တိုက်ေတးရှင်း ြပuလုပ်ပါ။
၇။

ရလဒ်များေဖာ်ြပြခင်း

၇.၁။

စုစုေပါင်း အယ်ကာလီဓာတ်( ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်ှင့် ညီမြခင်း)
စုစုေပါင်း အယ်ကာလီဓာတ် (A) ကို ေဖာ်ြမူလာမှရရှိပီး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်၏

ြဒပ်ထုရာခိုင်န်း တစ်ခုအြဖစ် ေဖာ်ြပသည်။

A= V x

1 000 x 100 x 0,040 00 = 80
50
m
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ယင်းတွင်
V သည်တိုက်ေတးရှင်း ြပuလုပ်ြခင်းအတွက် အသုံးြပuေသာ စံထုထည် အတိုင်းအတာရှိေသာ
ဟိုက်ဒိuကလိုရစ်အက်စစ် ေပျာ်ရည် (၄.၁) ၏ထုထည် (မီလီလီတာ) ြဖစ်သည်။
m သည် အဓိကေပျာ်ရည် A ြပင်ဆင်ြခင်းအတွက် အသုံးြပuေသာ စမ်းသပ်အပိုင်း ၏ ြဒပ်ထ(ု ဂရမ်)
ြဖစ်သည်။၂
ရလဒ်ကို ဒဿမတစ်ေနရာထိ ေဖာ်ြပသင်သ
့ ည်။
၇.၂။

ေကာ့စတစ်အယ်ကာလီဓာတ် (ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်ပါဝင်ကိန်း)
ေကာ့စတစ်အယ်ကာလီဓာတ်

(B)

ကိုေဖာ်ြမူလာမှရရှိပီး

ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်၏

ြဒပ်ထုရာခိုင်န်းတစ်ခုအြဖစ် ေဖာ်ြပသည်။
B = A - 1.818 b
ယင်းတွင်
A သည် စုစုေပါင်း အယ်ကာလီဓာတ် (၇.၁) ြဖစ်ပီး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ် (NaOH) ၏ ြဒပ်ထု
ရာခိုင်န်းတစ်ခုအြဖစ် ေဖာ်ြပသည်။ b သည် ကာဗွန်နိတ်ပါဝင်မြဖစ်ပီး ISO3196 တွင်
သတ်မှတ်ထားေသာနည်းြဖင့်

တိုင်းတာရှာေဖွထားသည့်

ကာဗွန်ဒိုင်ေအာက်ဆိုဒ်

(CO2)

၏

ြဒပ်ထုရာခိုင်န်း တစ်ခုအြဖစ် ေဖာ်ြပသည်။
1.818 သည် NaOH ှစ်ခုသို့ CO2 ေြပာင်းလဲြခင်းကိန်းြဖစ်သည်။
ရလဒ်ကို ဒဿမတစ်ေနရာထိ ေဖာ်ြပသင်သ
့ ည်။
၈။

စမ်းသပ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ
စမ်းသပ်ြခင်းအစီရင်ခံစာတွင် ေအာက်ပါအေကာင်းအရာများပါဝင်ရမည် -

(က)

အသုံးြပuေသာနည်း၏ ရည်ညန်းကိုးကားချက်၊

(ခ)

ရလဒ်များှင့် အသုံးြပuသည့် ေဖာ်ြပနည်း၊

(ဂ)

တိုင်းတာရှာေဖွမ ြပuလုပ်စဉ်အတွင်း မှတ်သားထားေသာ မည်သည့် အစဉ်အလာ မဟုတ်
ေသာ ထူးြခားချက်မဆို၊

(ဃ)

ဤအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညန်းတွင် မပါဝင်ေသာ သို့မဟုတ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ
စံချိန်စံညန်းများကို ရည်ညန်းကိုးကားချက်ြပuလုပ်ထားေသာ သို့မဟုတ် ေရွးချယ်ခွင့်
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ရှိသည်ဟု မှတ်ယူထားေသာ မည်သည့်လုပ်ေဆာင်ချက်မဆို။

၁) လက်ရှိ မူကမ်းအဆင့်၌သာရှိသည်။
၂) ISO 3195 ၏ 4.3 တွင် ကည့ပ
် ါ။
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