ြမန်မာစံချန်ိ စံန်း(မူကမ်း)

DMMS ISO 981:1973

စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ-်

ကလိုိုဒ်ပါဝင်မကို မာကျရီမက်ထရစ်နည်းလမ်းြဖင့်
တိုင်းတာရှာေဖွြခင်း

 ISO 1973
 DRI 2019

ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)

DMMS ISO 981:1973

စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်-ကလိုိုဒ်ပါဝင်မကို
မာကျရီမက်ထရစ်နည်းလမ်းြဖင့် တိုင်းတာရှာေဖွြခင်း
၁။

အတိုင်းအတာ
ဤအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညန်းသည် စက်မလုပ်ငန်းသုံး ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်၏

ကလိုိုဒ်ပါဝင်မကို

တိုင်းတာရှာေဖွရန်အတွက်

မာကျူရီမက်ထရစ်

နည်းလမ်းတစ်ခုအား

သတ်မှတ်ထားသည်။
၂။

အသုံးြပမနယ်ပယ်
ဤနည်းလမ်းကို ဆိုဒီယမ်ကလိုိုဒ် ၀.၀၀၅% (ြဒပ်ထု/ြဒပ်ထု) အထက် ပါဝင်ေသာ

ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးြပuိုင်သည်။
မှတ်စု
၀.၀၂ N စံထုထည်အတိုင်းအတာရှိသည့် မာကျူရီ (II) ိုက်ထရိတ်ကို အသုံးြပuလင်
ဤနည်းလမ်းသည်

ဆိုဒီယမ်ကလိုိုဒ်

၀.၀၀၂

%

(ြဒပ်ထု/ြဒပ်ထု)

အထက်ပါဝင်ေသာ

ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးြပuိုင်သည်။
၃။

စည်းကမ်းဥပေဒသ/အေြခခံသေဘာတရား
ဒိုင်ဖီိုင်းကာဗာဇုန်း

အညန်းပစ္စည်းအြဖစ်ပါဝင်ပီး

မာကျူရီ

(II)

ိုက်ထရိတ်

ှင့်

ကလိုိုဒ်အိုင်းရွန်းအား တိုက်ေတးရှင်း ြပuလုပ်ြခင်း။
၄။

ဓာတ်စမ်းပစည်းများ
ေပါင်းခံေရ

(သို့မဟုတ)်

ယင်းှင့်

သန့်စင်မညီမသည့်ေရကို

စမ်းသပ်မတွင်

အသုံးြပuရမည်။
၄.၁။

Cl အြဖစ်ေဖာ်ြပပီး ကလိုိုဒ်ပါဝင်မ ၁မီလီဂရမ်/ကီလိုဂရမ်ထက်မပိုသည့် ြပင်းအား 14 N

နီးပါး သို့မဟုတ် ၆၈% (ြဒပ်ထု/ြဒပ်ထု) နီးပါးရှိသည့် ေပျာ်ရည်ြဖစ်ပီး သိပ်သည်းဆ ၁.၄၀
ဂရမ်/မီလီလီတာရှိေသာ ိုက်ထရစ်အက်ဆစ်
၄.၂။

ြပင်းအား 2 N နီးပါးရှိသည့် ိုက်ထရစ်အက်ဆစ် ေပျာ်ရည်

၄.၃။

ြပင်းအား ၇.၅ % (ြဒပ်ထု/ြဒပ်ထု) သို့မဟုတ် 2 N နီးပါးရှိသည့် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ်

ေပျာ်ရည်
၄.၄။

ြပင်းအား 0.05N ဆိုဒီယမ်ကလိုိုဒ်စံရည်ညန်းေပျာ်ရည်) ၁
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အေလးချိန်ချိန်မည့်

DMMS ISO 981:1973

ပမာဏထက်ပိုေသာ

ဆိုဒီယမ်ကလိုိုဒ်ကို

အပူချိန်

500°C

၌

တစ်နာရီကာ ဦးစွာအေြခာက်ခံပီး desiccator တစ်ခုတွင် အေအးခံပါ။ ဆိုဒီယမ်ကလိုိုဒ်အား
အေလးချိန် ၂.၉၂၂၁ ဂရမ် ချိန်တွယ်ရာ၌ ေသွဖည်မအနည်းဆုံး ၀.၁ မီလီဂရမ် ရသည်အထိ
ချိန်ပါ။ ထို့ေနာက် ၁၀၀၀ မီလီလီတာ အမှတ်အသားပါရှိသည့် ထုထည်တိုင်း ဖန်ဘူးတစ်ခု၏
ေရထဲတွင်ေဖျာ်၍ အမှတ်အသားေရာက်သည်အထိ အားေပျာ့ေအာင်လုပ်ပီးေနာက် ေရာေှာပါ။
၄.၅။

စံဆုံးမှတ်ှင့် ညီသည့်ေပျာ်ရည်
အသုံးမြပuမီ ဤစံေပျာ်ရည်ကို ချက်ချင်းြပင်ဆင်ပါ။ ေရ ၂၀၀ မီလီလီတာကို ၅၀၀

မီလီလီတာ ကွန်နီကယ်ဖန်ဘူးတစ်ခုထဲသို့ ေလာင်းထည့်ပီး ဘလိုမိုဖီေနာဘလူး ေပျာ်ရည် (၄.၇)
အစက် ၃ စက် ထည့်ပါ။ ထို့ေနာက် ိုက်ထရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည် (၄.၂) အား အြပာေရာင်မှ
အဝါေရာင်သို့

ေြပာင်းသည်အထိ

တစ်စက်ပီးတစ်စက်

ထည့်ပါ။

ဤအက်ဆစ်

၃

စက်

ထက်ပိုေသာ ပမာဏ၊ ၀.၅ မီလီလီတာမှ ၁၀ မီလီလီတာရှိ ဒိုင်ဖီိုင်းကာဗာဇုန်း ေပျာ်ရည် (၄.၈)
ှင့်

ေပျာ်ရည်အေရာင်အား

အဝါေရာင်မှ

စံထုထည်အတိုင်းအတာရှိ မာကျူရီ (II)

မရမ်းေစ့ေရာင်

ေြပာင်းလဲရန်

လိုအပ်ေသာ

ိုက်ထရိတ်ေပျာ်ရည်(၄.၆) (ဗျူရက်မ)ှ (၂စက်) ကို

ထည့်ပါ။
၄.၆။

ြပင်းအား ၀.၀၅ N မာကျူရီ (II) ိုက်ထရိတ် စံထုထည် အတိုင်းအတာရှိေသာ ေပျာ်ရည်

၄.၆.၁။ ေပျာ်ရည်ြပင်ဆင်ြခင်း
မာကျူရီ (II) ေအာက်ဆိုဒ် (HgO) ကို အေလးချိန် ၅.၄၃ ± ၀.၀၁ ဂရမ်
ချိန်ပီး

၁၀၀၀

မီလီလီတာ

ိုက်ထရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည်

အမှတ်အသားပါရှိသည့်
(၄.၁)

၁၀

မီလီလီတာ

ရသည်အထိ

ထုထည်တိုင်းဖန်ဘူးတစ်ခု
ထဲတွင်ေဖျာ်၍

ထဲရှိ

အမှတ်တစ်ခု

ေရာက်သည်အထိ အားေပျာ့ေအာင် ြပuလုပ်ပီးေနာက် ေရာေှာပါ။ လိုအပ်ပါက ဤေပျာ်ရည်ကို
တိကျေသာြပင်းအား ရရှိရန် ၄.၆.၂ တွင် ေဖာ်ြပထားသည့် ေအာက်ပါစမ်းသပ်မအစီအစဉ်အတိုင်း
စံတက
ုိ ပ
် ါ။
မှတ်စု
ဒိုင်ဖီိုင်းကာဗာဇုန်း

အေရာင်ေြပာင်းလဲမကို

အလွယ်တကူရှာေဖွေတွ့ရှိိုင်သည့်

ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်သူများသည် ဤနည်းလမ်း၏ sensitivity တိုးတက်ေစရန်အလို့ငှာ ၀.၀၂ N
စံထုထည်ရှိ ေပျာ်ရည် (၁၀၀၀ မီလီလီတာထဲတွင် ဆိုဒီယမ်ကလိုိုဒ် ၁.၁၆၈၈ ဂရမ်ပါဝင်ေသာ
ဆိုဒီယမ်ကလိုိုဒ် စံရည်ညန်းေပျာ်ရည်၏ ၁၀၀၀ မီလီလီတာထဲရှိ မာကျူရီ (II) ေအာက်ဆိုဒ်
၂.၁၈ ဂရမ် ပါဝင်ေသာ ေပျာ်ရည်အား စံကိုက်ြခင်း၏ အားသာချက်များကို ရယူိုင်သည်။
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ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)

DMMS ISO 981:1973

၄.၆.၂။ ေပျာ်ရည်၏စံချန်ိ စံန်း
ဆိုဒီယမ်ကလိုိုဒ် စံရည်ညန်းေပျာ်ရည် (၄.၄) ၄၀၀ မီလီလီတာကို ၅၀၀ မီလီလီတာ
ကွန်နီကယ် ဖန်ဘူးထဲသို့ ေြပာင်းထည့်ပီး အြပာေရာင် ဘိုမိုဖီေနာေပျာ်ရည် (၄.၇) ၃ စက် ှင့်
ေရ ၁၆၀ မီလီလီတာ ထပ်ထည့်ပါ။ ိုက်ထရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည် (၄.၂) ကို အညန်းပစ္စည်း
အြပာေရာင်မှ အဝါေရာင် သို့ ေြပာင်းသွားသည်အထိ တစ်စက်ပီး တစ်စက်ထည့်ပါ။ ဤ
အက်ဆစ် ၃ စက် ထက်ပိုေသာ ပမာဏကို ထည့်ပီးေနာက် စံဆုံးမှတ်ှင့်ညီသည့် ေပျာ်ရည် (၄.၅)
ရရှိရန်အတွက် ဒိုင်ဖီိုင်းကာဗာဇုန်းေပျာ်ရည် (၄.၈) ကို ၎င်းထပ်ြဖည့်သည့် အက်ဆစ်ပမာဏှင့်
ဆတူထည့်ပါ။ မရမ်းေစ့ေရာင် စံဆုံးမှတ်ေပျာ်ရည် (၄.၅) ရသည်အထိ စံကိုက်ေစရန် (၄.၆.၁)
ကလိုိုဒ်ကို

မာကျူရီ

(II)

ိုက်ထရိတ်ေပျာ်ရည်ှင့်

တိုက်ထရိတ်

ြပuလုပပ
် ါ။

စံဆုံးမှတ်

ေပျာ်ရည်(၂) စက် ြပင်ဆင်ေနစဉ်အတွင်း ထပ်ထည့်ထားေသာ မာကျူရီ (II) ိုက်ထရိတ်ေပျာ်ရည်
(၄.၆.၁) ၏ ထုထည်ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။ မာကျူရီ (II) ိုက်ထရိတ်ေပျာ်ရည် ဖယ်ထုတ်ပီး
ဤစံဆုံးမှတ် ေပျာ်ရည် (၂) စက် ထည့်ပါ။ မှန်ကန်ေသာ ပမာဏမှာ ၄၀၀၀ မီလလ
ီ တ
ီ ာ ြဖစ်သည်။
၄.၇။

ြပင်းအား ၉၅% (ထုထည်/ထုထည်) အီသေနာတွင် ေဖျာ်ထားသည့်

၁ ဂရမ်/လီတာ

ဘိုမိုဖီေနာဘလူးေပျာ်ရည်
၄.၈။

ြပင်းအား ၉၅% (ထုထည်/ထုထည်) အီသေနာတွင် ေဖျာ်ထားသည့်

ဒိုင်ဖီိုင်းကာဗာဇုန်းေပျာ်ရည်၊

ဤေပျာ်ရည်ကို

ေရခဲေသတာတစ်ခုထဲတွင်

၅ ဂရမ်/လီတာ
သိုေလှာင်ပါ။

ထင်ရှားေသာ အေရာင်မေြပာင်းခင် ထိုေပျာ်ရည်ကို ြပန်ထားပါ။
၅။

ကိရိယာတန်ဆာပလာ
သာမန်ဓာတ်ခွဲခန်း ကိရိယာတန်ဆာပလာ

၆။
၆.၁။

စမ်းသပ်မအစီအစဉ်
စမ်းသပ်အပိုင်း
ဘူးဆို့တစ်ခုတပ်ဆင်ထားေသာ အေလးချိန် ချိန်တွယ်ထားသည့် ဖန်ပုလင်းတစ်ခု ထဲတွင်

ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာဆိုဒ် ၂၀ ဂရမ်ရှိသည့် အစိုင်အခဲ သို့မဟုတ် အရည်စမ်းသပ် နမူနာတစ်ခုကို
အနီးစပ်ဆုံး ၀.၁ ဂရမ် နီးပါးရသည်အထိ အေလးချိန် ချိန်ပါ။
၆.၂။

တိုင်းတာရှာေဖွြခင်း

၆.၂.၁။ စမ်းသပ်ေပျာ်ရည်ြပင်ဆင်ြခင်း
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(၆.၁)ကို

၅၀၀

မီလီလီတာ

ကွန်နီကယ်ဖန်ဘူးတစ်ခုထဲသို့

ေြပာင်းထည့်ပါ။ ေရ ၁၀၀ မီလီလီတာကို ထည့်ပါ။ ထို့ေနာက် ိုက်ထရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည်
(၄.၁)

၃၀

မီလီလီတာကို

သတိရှိစွာ

ထည့်ပါ။

အခန်းအပူချိန်တွင်

အေအးခံပီးေနာက်

ဘိုမိုဖီေနာဘလူးေပျာ်ရည် (၄.၇) ၃ စက် ထည့်ပါ။ ထို့ေနာက် ိုက်ထရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည်
(၄.၁)

ကို

အြပာေရာင်

မှ

အဝါေရာင်ေြပာင်းသည်အထိ

ထည့်ပါ။

ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ေြဒာ

ဆိုဒ်ေပျာ်ရည် (၄.၃) ကို အြပာေရာင် ေြပာင်းသည်အထိ တစ်စက်ပီးတစ်စက် ထည့်ပါ။ ထို့ေနာက်
ိုက်ထရစ်အက်ဆစ်ေပျာ်ရည် (၄.၂) ကို အဝါေရာင်ေြပာင်းသည်အထိ ထည့်ပါ။ ေနာက်ဆုံးတွင်
ဤအက်ဆစ် ၃

စက်ထက်ပိုေသာ ပမာဏကို ထည့်ပါ။ ထုထည် ၂၀၀

မီလီလီတာခန့်

ရသည်အထိ ြပင်းအားေပျာ့ေအာင် ြပuလုပပ
် ါ။
၆.၂.၂။ တိုက်ေတးရှင်း
စံဆုံးမှတ်ှင့်ညီသည့် ေပျာ်ရည် (၄.၅) ရရှိရန်အတွက် ေပါင်းထည့်ထားသည့် ပမာဏှင့်
တူညီေသာ ဒိုင်ဖီိုင်းကာဗာဇုန်း ေပျာ်ရည် (၄.၈) ကို ေနာက်ဆုံးရ ေပျာ်ရည်ထဲထည့်ပါ။
ထို့ေနာက်

စံဆုံးမှတ်ေပျာ်ရည်

(၄.၅)

အား

မရမ်းေရာင်

ရရှိသည်အထိ

ကလိုိုဒ်ကို

စံထုထည်အတိုင်းအတာရှိေသာ မာကျူရီ (II) ိုက်ထရိတ်ေပျာ်ရည်ှင့် တိုက်ထရိတ် လုပပ
် ါ။
မှတ်စု
တိုင်းတာရှာေဖွမြပuလုပြ် ခင်းှင့် မာကျူရီ (II) ိုက်ထရိတ်ေပျာ်ရည် စံကိုက်ညီြခင်း
တို့အတွက်

မတူညီေသာလုပ်ေဆာင်ချက်

အေြခအေနများကို

တိုင်းတာရှာေဖွမည့်

ကလိုိုဒ်ပါဝင်မနည်းေသာ ကိစ္စရပ်များတွင်သာ ညိရမည်။ အြခားကိစ္စရပ်များတွင် ဤကဲ့သို့
ြပuလုပ်၍မရပါ။

စံကိုက်ညီြခင်းှင့်

တိုင်းတာရှာေဖွမ

ြပuလုပ်ြခင်းကို

ြဖစ်င
ုိ သ
် မ

အနီးစပ်ဆုံးတူညီိုင်သည့် အေြခအေနများတွင် ေဆာင်ရွက်သင့်သည်။
၇။

ရလဒ်များေဖာ်ြပြခင်း
ကလိုိုဒ်ပါဝင်မကို ေဖာ်ြမူလာမှ ရရှိပီး ဆိုဒီယမ်ကလိုိုဒ်၏ ြဒပ်ထုရာခိုင်န်း တစ်ခု

အြဖစ် ေဖာ်ြပသည်။
(V0-V1) x

x 0.002922 =

.

ယင်းတွင်
m သည် စမ်းသပ်အပိုင်း၏ ြဒပ်ထု(ဂရမ်) ြဖစ်သည်။
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ြမန်မာစံချိန်စံညန်း (မူကမ်း)

DMMS ISO 981:1973

V0 သည် တိုက်ေတးရှင်းြပuလုပ်ြခင်းအတွက် အသုံးြပuေသာ စံထုထည်အတိုင်းအတာ
ရှိသည့် မာကျူရီ (II) ိုက်ထရိတ် ေပျာ်ရည် (၄.၆) ၏ ထုထည် (မီလီလီတာ) ြဖစ်သည်။
V1 သည် စံဆုံးမှတ်ေပျာ်ရည် (၄.၅) ှင့် ကိုက်ညီသည့် ေပျာ်ရည်ြပင်ဆင်ြခင်းတွင် အသုံးြပu
ေသာ စံထုထည်အတိုင်းအတာရှိသည့် မာကျူရီ (II) ိုက်ထရိတ် ေပျာ်ရည် (၄.၆) ၏ ထုထည်
(မီလီလီတာ) ြဖစ်သည်။
0.002922 သည် စံထုထည်အတိုင်းအတာရှိသည့် မာကျူရီ (II) ိုက်ထရိတ်ေပျာ်ရည် (၄.၆)
၁ မီလီလီတာှင့် တူညီသည့် ဆိုဒီယမ်ကလိုိုဒ်၏ ြဒပ်ထု(ဂရမ်) ြဖစ်သည်။
ရလဒ်ကို ဒဿမှစ်ေနရာ ေဖာ်ြပပါ။
မှတ်စု
အကယ်၍

ြပင်းအား

0.002N

ရှိ

မာကျူရီ

(II)

ိုက်ထရိတ်ေပျာ်ရည်ှင့်

ဆိုဒီယမ်ကလိုိုဒ်ကို အသုံးြပuပါက ေဖာ်ြမူလာသည် ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစ်လာသည်.

၈။

စမ်းသပ်ြခင်းအစီရင်ခံစာ
စမ်းသပ်ြခင်းအစီရင်ခံစာတွင် ေအာက်ပါအေကာင်းအရာများပါဝင်ရမည် −

(က) အသုံးြပuေသာနည်း၏ ရည်ညန်းကိုးကားချက်၊
(ခ) ရလဒ်များှင့်အသုံးြပuသည့် ေဖာ်ြပနည်း၊
(ဂ) တိုင်းတာရှာေဖွမ

ြပuလုပ်စဉ်အတွင်း

မှတ်သားထားေသာ

မည်သည့်အစဉ်အလာ

မဟုတ်ေသာ ထူးြခားချက်မဆို၊
(ဃ) ဤအြပည်ြပည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညန်းတွင် မပါဝင်ေသာ သို့မဟုတ် ေရွးချယ်ခွင့်ရှိသည်ဟု
မှတ်ယူထားေသာ မည်သည့်လုပ်ေဆာင်ချက်မဆို။

၁) ၄.၆.၁ ၏ မှတ်ချက်ကို ကည့်ပါ။
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