بهترین مقاالت و اطالعات روز با
مپتا(مدیریت پروژه های تصفیه آب و فاضالب)

گروه مپتا

اندازهگیری کل مواد معلق

اندازهگیری کل مواد معلق
 -1-4خالصه روش
مواد معلق بوسیله صاف کردن از روی یک الیه پنبه کوهی در داخل بوته گوچ بدست میآید .
 -2-4مواد الزم :
 -1-2-4شیر پنبه کوهی  -شیر پنبه کوهی را میتوان از پنبه کوهی شسته شده ( در اسید ) در آب تهیه کرد  .برای این
منظور کافی است  15گرم پنبه کوهی را در آب بحال تعلیق درآورد  .چنانچه پنبه کوهی حاوی ذرات بسیار ریز باشد با
عمل ته نشین کردن میتوان ذرات ریز را از شیر آسبست جدا کرد .
 -3-4روش
 -1-3-4با دقت کامل یک الیه  3میلیمتری از شیر آسبست در ته بوته گوچ بسازید  .برای این منظور ابتدا بوته را بمقدار
الزم از شیر آسبست که قبال خوب مخلوط شده است پر کنید  .سپس آنرا برای دو دقیقه بگذارید تا ذرات سنگینتر ته نشین
شود و سپس با همان مقدار خالئی که نمونه را صاف میکنید بوته را با وصل کردن به دستگاه مکنده تحت تأثیر مکش قرار
دهید و الیه پنبه کوهی را با عبور دادن مقداری آب از میان آن شستشو دهید  .بوته آماده شده را برای مدت یکساعت در
اتو  105-103درجه سانتیگراد خشک کرده پس از خنک کردن بوته در دسیکاتور آنرا وزن کنید .
 -2-3-4مقادیر  10میلی لیتری از نمونه را که بخوبی تکان داده شده است در بوته وزن شده تحت مکش صاف کنید .
یادآوری  -2قبل از شروع بصاف کردن نمونه الیه پنبه کوهی را با چند قطره آب مرطوب کنید  .همواره الزم است ده میلی
لیتر بعدی نمونه قبل از اینکه بوته بکلی از محلول خالی شود در بوته ریخته شود  .برای برداشت نمونه بوسیله پیپتهای دهان
گشاد باندازهای که مانع گرفتگی بوسیله مواد معلق نشود پیشنهاد میشود  .صاف کردن نمونه را به مقادیر  10میلی لیتر آنقدر
تکرار کنید که در حدود  10تا  20میلی گرم از مواد معلق در بوته جمع شود یا اینکه عمل صاف کردن خیلی کند و بسختی
صورت گیرد  .بعد از اتمام عمل صاف کردن  ,باقیمانده را  3-2مرتبه با  10میلی لیتر از آب مقطر شستشو دهید تا امالح
محلول از الیه خارج شود  .عمل صاف کردن با مکش را آنقدر ادامه دهید تا آخرین قطره آب خارج شده و مواد معلق
باقیمانده روی الیه کامال خشک بنظر آید  .سپس بوته را برای مدت یکساعت در یک اتو در  105-103درجه سانتیگراد
خشک کنید .
پس از خنک کردن بوته در دسیکاتور آنرا در درجه حرارت آزمایشگاه وزن کنید .
 -4-4محاسبه :
آدرس :دفتر مرکزی – تهران -اتوبان چمران نرسیده به باقر خان نبش کوچه انوشه پالک  24واحد 11
تلفن  88428228-88428228فکس 841-85889498 :
info@maptaro.com

www.maptaro.com
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