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روش اندازهگيري يون آمونيوم به روش پتانسيومتري
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موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است
در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآوردهها
را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي
استاندارد اجباري اعالم نمايد .وظايف و هدفهاي موسسه
عبارتست از:
( تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات
بمنظور تدوين استاندارد باال بردن كيفيت كاالهاي داخلي ،كمك
به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت
خودكفائي كشور -ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي
استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول
استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي نامرغوب به
منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و
حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول
استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و
توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب
خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان ،توزيع كنندگان و
مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد،
نگهداري ،بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف – ترويج سيستم
متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه
كاالها با استانداردهاي مربوط ،اعالم مشخصات و اظهارنظر
مقايسهاي و صدور گواهينامههاي الزم ) .
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي
باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي
و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و
نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
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اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد
كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين
ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و
هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و
كاهش قيمتها مي شود.

كميسيون استاندارد روش اندازه گيري يون آمونيوم به روش پتانسيومتري
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بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد روش اندازهگيري آمونيوم به روش پتاسيومتري كه
بوسيله كميسيون فني آب تهيه و تدوين شده و در هشتادوچهارمين
كميته

ملي

استاندارد

فرآوردههاي

كشاورزي

و

غذائي

مورخ 68/11/23مورد تائيد قرار گرفته  ,اينك به استناد ماده يك
قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران مصوب آذرماه  1349به عنوان استاندارد رسمي ايران
منتشر ميگردد .
براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه
صنايع و علوم  ,استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر
قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين
استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط
مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين
چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به
شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و
استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم
ايني استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

1 - International standard ISO - 6778
Water quality - Determination of ammonium
potentiometric
Method
First Edition – 1984 -06-01
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روش اندازهگيري يون آمونيوم به روش
پتاسيومتري
 -1هدف
هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش اندازهگيري يون
آمونيوم موجود در آب و فاضالب بطريق پتاسيومتري با استفاده
از الكترود حساس به آمونياك ميباشد .

 -2دامنه كاربرد
اين استاندارد با رعايت نكات زير قابل اجرا ميباشد .
 -1-2دامنه :

1

روش مذكور در مورد نمونههاي آب و فاضالبي كه تا  50ميلي
گرم در ليتر محتوي ازت آمونياكي هستند  ,بدون رقيق كردن
آنها قابل اجرا است .
 -2-2حد اندازهگيري :

2

مقدار آمونياك قليائي قابل اندازهگيري تحت عنوان  3حد
نرنستين تحت شرايط مشخص بيان ميگردد و ارزشي معادل با
غلظت  0/2ميليگرم ازت در ليتر را دارا ميباشد .
 -3-2حساسيت :

1- Range
2- Limit of detection
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اختالف سطح الكتريكي الكترود اندازهگيري به تبعيت از معادله
نرنست بازاء هر  10واحد 3غلظت آمونيوم  60ميلي ولت تغيير
مينمايد .
 -4-2عوامل مزاحم در اندازهگيري :
اگر از الكترود حساس به آمونياك براي آزمايش آبهائي كه بيش
از  50ميلي گرم در ليتر يون آمونيوم دارند بطور مداوم استفاده
شود جواب رضايت بخشي نخواهد داد .
در مورد چنين آبهائي  ,پيشنهاد ميگردد كه نمونههاي مورد
آزمون تا غلظت فوق الذكر رقيق گردند .
د ر صورتي كه فشار اسمزي نمونه مورد آزمايش با فشار
اسمزي محلول داخل الكترود مشابه نباشد حساسيت الكترود
تحت تأثير انتقال بخار آب از غشأ نيمه تراوا تغيير خواهد كرد
 .بنابراين الزم است از تشابه كامل فشار اسمزي نمونه بعد از
افزودن محلول بافر قليائي و فشار اسمزي محلول پركننده داخل
الكترود اطمينان حاصل كرد  .بدين منظور اگر غلظت كل امالح
موجود در نمونههاي آب  ,قبل از افزايش محلول بافر بيش
از  0/1محلول گرم در ليتر باشد  .الزم است پيش از اندازهگيري
يون آمونيوم آنها را رقيق كرد  .بطوري كه در محلول رقيق شده
غلظت يون آمونيوم كمتر از 0/2ميلي گرم ازت در ليتر نباشد .
آمينها ممكنست سبب تداخل در اندازهگيري شوند ( مراجعه به
جدول شماره يك )

3- Nernstian
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سورفاكتانها و برخي از حاللهاي4آلي سبب كاهش عمر الكترود
ميشود .
از اينرو در صورت افزايش وجود چنين مواردي الكترود نياز به
سرويس خواهد داشت اين اثر مذكور در نمونههائي با غلظتهاي
زياد از اينگونه مواد ممكنست سبب از بين رفتن سريع الكترود
گردد .

 -3اساس آزمايش
نمونه مورد آزمون تحت تأثير محلول بافر قليائي محتوي سديم
هيدروكسيد و يك عامل كمپلكس كننده قرار ميگيرد تا با
افزايش  PHنمونهها تا حدود  ,12عمل فلزاتي كه ميتوانند با
يون آمونيوم تشكيل كمپلكس دهند بياثر سازد .

4-Surface active agent
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سپس در محيط قليائي يونهاي آمونيوم به آمونياك تبديل شده
و آمونياك حاصل با الكترودي كه داراي غشأ حساس به مقدار
جزئي آمونياك است اندازهگيري ميشود  .الكترودي كه نسبت
به فشار جزئي آمونياك در محلول حساس ميباشد  .طبق
معادله نرنست با تغيير هر  10واحد از غلظت آمونياك پتانسيل
الكترود حدود  60ميلي ولت تغيير ميكند .

كه در آن :
 = EPپتانسيل الكترود بر حسب ميلي ولت
 = E0پتانسيل استاندارد بر حسب ميلي ولت مربوط به الكترود و
الكترود شاهد
 =Rثابت گازها
 =Tدماي ترموديناميكي بر حسب كلوين
 =Fثابت فارادي
غلظت يون آمونيوم بر حسب مول در ليتر

 -4مواد شيميائي الزم
در تمام آزمايش بايد از مواد شيميائي از نوع خالص براي
آزمون استفاده كرد .
 -1-4آب  -آب عاري از يون آمونيوم تهيه شده به يكي از دو
روش زير :
 -1-1-4استفاده از رزينهاي مبدل يوني
آب مقطر را از يك ستون مبدل يوني كه از رزين تبادل كاتيوني
در سيكل هيدروژن تشكيل شده باشد ( رزينهاي مبدل كاتيوني
در محيط اسيدي قوي ) عبور داده و آب بدست آمده را در ظرف
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شيشهاي در سمبادهاي جمع آوري كنيد  .براي هر ليتر از آب
جمع آوري شده  10 ,گرم از رزين فوق افزوده شود .
 -2-1-4روش تقطير
در  1000±10ميلي ليتر آب مقطر  ,مقدار  0/1± 0/01ميلي
ليتر سولفوريك اسيد غليظ ( با چگالي  1/84گرم بر سانتيمتر
مكعب ) افزوده و در دستگاه تمام شيشهاي مجددا تقطير نمائيد .
 50ميلي ليتر از آب تقطير شده اوليه را دور ريخته و بقيه را در
ظرف شيشهاي در سمبادهاي جمع آوري كنيد  .براي هر ليتر از
آبي كه جمع آوري شده  10گرم رزين مبدل كاتيوني در سيكل
هيدروژني اضافه شود .
 -2-4محلول بافر قليائي
محلول بافر و محتوي يك مولكول گرم سديم هيدروكسيد
و  0/1مولكول گرم سديم اتيلن دي آمين تترااستات در هر ليتر
براي

اين

منظور  40±0/2گرم

هيدروكسيد

سديم

و  37/2±0/2گرم دي اتيلن دي آمين تتراستات سديم را در
حدود  800ميلي ليتر آب مقطر حل كرده و پس از سرد كردن تا
دماي محيط به حجم يك ليتر برسانيد .
محلول در ظرفي از جنس پلي اتيلن نگهداري شود .
براي اندازهگيري غلظت آمونيوم كمتر از  0/5ميلي گرم در ليتر
 ,بايد محلول بافر ( بند  )2-4به مدت  20دقيقه جوشانده شده و
قبل از رقيق كردن سرد شود .
 -3-4آمونيوم كلرايد  -محلول تقريبأ  0/1مولكول گرم در ليتر
 5/4± 0/1گرم كلرور آمونيوم را در حدود  800ميلي ليتر آب
مقطر حل كرده و به حجم يك برسانيد .
 -4-4محلول استاندارد ازت آمونياكي با غلظت  1000ميلي گرم
ازت در ليتر  3/819±0/004گرم كلرور آمونيوم را كه
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در  105درجه سلسيوس حداقل براي دو ساعت خشك گرديده
در تقريبأ 800ميلي ليتر آب مقطر حل كرده  ,سپس
تا  1000ميلي ليتر در يك بالن ژوژه رقيق كنيد .
( يك ميلي ليتر از اين محلول معادل يك ميلي گرم ازت است )
 -5-4محلول استاندارد ازت آمونياكي با غلظت  100ميلي گرم
ازت در ليتر توسط پي پيت  100 ,ميلي ليتر از محلول استاندارد
ازت آمونيوم ( بند  )4-4را به يك بالن ژوژه  1000ميلي ليتري
منتقل كرده  ,سپس با آب مقطر به حجم برسانيد ( يك ميلي ليتر
از اين محلول معادل  0/1ميلي گرم ازت است )
اين محلول در ظرف شيشهاي دردار تا يك هفته قابل نگهداري
است .

 -5وسايل الزم
عالوه بر وسايل معمول آزمايشگاهي اقالم زير مورد نياز است.
 -1-5الكترود حساس به آمونياك
 PH -2-5متر با ميلي ولت سنج با دقت  0/2ميلي ولت
5

 -3-5بهم زن مغناطيسي با پوششي از پلي تترافلوئورو اتيلن و
يا بهم زن با پوشش پروپيلن
 -4-5بالن ژوژه به ظرفيت  100ميلي ليتر

 -6نمونه برداري و نگهداري نمونههاي
برداشت شده
نمونههاي مورد آزمايش را بايد در ظرف شيشهاي يا از جنس
پلي اتيلن جمع آوري كرده و هر چه سريعتر به آزمايشگاه منتقل
و مورد آزمايش قرار داد  .در صورت عدم امكان آزمايش فوري
5- PTFE
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نمونه را در دماي  2تا  5درجه سلسيوس تا هنگام آزمايش
نگهداري كنيد .
افزودن سولفوريك اسيد با چگالي  1/84گرم بر ميلي ليتر به
نمونه براي رساندن  PHبه كمتر از  2به عنوان يك نگاهدارنده
عمل ميكند .
با اين عمل از امكان آلودگي نمونههاي اسيدي شده در اثر جذب
آمونياك موجود در هوا جلوگيري ميشود .
بايد توجه داشت كه افزايش اسيد نبايد بيش از حد زياد باشد تا
در موقع افزايش محلول بافر رسيدن و دستيابي به  PHصحيح
مقدور باشد .

 -7دستور كار
 -1-7رسم منحني معيار ( كاليبراسيون )
 -1-1-7براي رسم منحني معيار بايد حداقل سه غلظت متفاوت
از محلول آمونياك در محدوده غلظتهائي كه در نمونه انتظار
ميرود تهيه كرد  .اگر غلظت آمونياك در نمونهها زياد باشد
 .بايد با استفاده از محلول استاندارد آمونيوم بند ( )5-4سه
نمونه با غلظتهاي  5 ,50و  0/5ميلي گرم ازت در ليتر تهيه
نمود .
از محلول استاندارد مذكور  50 -500و  5ميلي ليتر برداشته و
در بالن ژوژه  1000ميلي ليتري با آب مقطر بدون آمونياك به
حجم برسانيد .
اگر غلظت آمونياك موجود در نمونهها كم ميباشد بهتر است
محلولهاي معيار آزمون را با غلظتهاي نزديك به نمونه مورد
آزمايش تهيه نمود .
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و در اين مورد ميتوان از محلول استاندارد آمونيوم ( بند )5-4
كه غلظت مناسبي دارد استفاده كرده و محلولهائي با غلظتهاي
مورد نظر به دست آورد .
 50 -2-1-7ميلي ليتر از كمترين غلظت محلول معيار را بوسيله
پي پيت به يك ارلن خشك  100ميلي ليتري منتقل كرده سپس به
آرامي و با استفاده از همزن مغناطيسي با تناوب
گردشي 300±50دور در دقيقه بهم بزنيد .
جهت جلوگيري از گرم شدن نمونه بر اثر حركت بهم زن يك
قطعه نازك از يك عايق بين ظرف و دستگاه بهمزن قرار دهيد
 .سر الكترود را در محلول غوطه ور نموده  ,دقت كنيد
حبابهاي هوا در انتهاي آن ايجاد نگردد سپس توسط پي
پيت  5ميلي ليتر محلول بافر قليائي به آن بيفزائيد .
وقتي كه نوسانات پتانسيل الكترود در مدت سي ثانيه در
حدود  0/1ميلي ولت ثابت شد  .اختالف سطح الكتريكي را قرائت
و بر حسب ميلي ولت يادداشت كرده و سپس الكترود را از
محلول خارج كرده و با آب بشوئيد .
اين عمل را بااستفاده از محلولهاي معيار با غلظت بيشتر تكرار
كنيد .
يادآوريها  -1 :براي آزمايش از يك بشر  100ميلي ليتري
ميتوان استفاده كرد ولي به منظور كاهش اتالف آمونياك در
خالل آزمايش استفاده از ارلن ماير دهان گشاد كه بتوان الكترود
را در آن وارد كرد ترجيح داده ميشود .
 -2محلولهاي معيار قليائي شده بايد سريعأ پس از استفاده دور
ريخته شوند  .زيرا ممكنست بعد از مدت  5الي  10دقيقه مقداري
از آمونياك خود را از دست بدهد و بنابراين نتيجه صحيح بدست
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نخواهد آمد در هر بار كاليبراسيون بايد از محلولهاي معيار تازه
تهيه شده استفاده كرد .
 -3الكترود حساس به آمونيوم را با استفاده از يك يا دو محلول
معيار تنظيم نموده و هر سه ساعت يك مرتبه كنترل كنيد
 .اختالف دماي محلولهاي مورد اندازهگيري نسبت به محلولهاي
معيار حداكثر نبايد بيش از يك درجه سلسيوس باشد .
 -3-1-7منحني معيار را بر اساس پتانسيلهاي الكترود بدست
آمده از محلولهاي معيار بر حسب ميلي ولت و غلظت ازت
آمونيومي موجود در محلولهاي معيار بر حسب ميلي گرم ازت
در ليتر روي كاغذ لگاريتمي ( با مبناي  )10رسم كنيد .
يادآوري  -شيب قسمت خطي منحني محلولهاي معيار بايد ???
ميلي ولت در هر  10واحد اختالف غلظت آمونيوم در دماي عادي
آزمايشگاهي باشد  .در غير اين صورت بايد به دستور كار
استفاده از الكترود مراجعه كرد .
 -2-7سري سنجي براي تعيين غلظت نمونهها
يادآوري  -در مواردي كه غلظت يون آمونيوم در محلولهاي
معيار و يا نمونههاي مورد آزمايش برحسب ازت كمتر
از  0/2ميلي گرم در ليتر باشد از اين روش نبايد استفاده كرد
زيرا در اين غلظتها منحني خطي نخواهد بود .
محلولهاي معيار مناسب را طبق روش مشروح در بند  1-7تهيه
كرده و پس از تنظيم دستگاه  PHمتر مطابق دستور آن آزمايش
بر اساس بند مذكور اجرا شود و پس از تثبيت  ,نوسان
پتانسيومتر قرائت و يادداشت گردد .
 -3-7اندازهگيري :
قبل از شروع اندازهگيري الزم است دماي نمونههاي مورد
آزمايش به دماي آزمايشگاه برسد  .اختالف دماي نمونههاي
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مورد آزمايش با محلولهاي معيار نبايد بيش از حدود يك درجه
باشد .
توسط پي پيت  50 ,ميلي ليتر از نمونه مورد آزمايش را به يك
ارلن ماير  100ميلي ليتري منتقل كرده و عمل را مانند بند -1-7
 2ادامه دهيد .
 -4-7نگهداري الكترود :
الكترود را مابين دو اندازهگيري در يكي از محلولهاي معيار كه
توسط بافر قليائي شده است نگهداري كنيد .
براي نگهداري الكترود براي مدت طوالنيتر ( مثال يك شب ) نوك
الكترود را در محلول آمونيوم كلرايد غوطهور كرده و قبل از
استفاده آنرا كامال شستشو دهيد .

 -8بيان نتايج
 -1-8روش محاسبه :
با استفاده از منحني معيار و پتانسيل اندازهگيري شده غلظت
يون آمونيوم را بر حسب ميلي گرم ازت در ليتر تعيين كنيد .
نتيجه را ميتوان تحت عناوين غلظتهاي ازت  ,آمونياكي يا يون
آمونيوم بر حسب ميلي گرم در ليتر يا غلظت يون آمونيوم را
برحسب ميكرو مول در ليتر گزارش نمود  .فاكتورهاي تبديل در
جدول زير مندرج است .
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مثال = يك ميلي گرم در ليتر آمونيوم بر حسب

برابر

است با  0/777ميلي گرم در ليتر برحسب ازت

 -9موارد ويژه
 -1-9تعريف :
آزمايش نمونههاي بعضي پس آبها با استفاده از روش تعيين
شده دربند  7اين استاندارد ممكنست توسط اثرات مواد معدني و
فلزات موجود در نمونه پيچيده باشد براي به حداقل رساندن
چنين اثراتي دستيابي به نتايج قابل قبول ميتوان روش اضافي
مشروحه در اين بند را بكار برد به عنوان مثال در نمونه هائي كه
عوامل مزاحم مندرج در بند ( )4-2موجود است قبل از اجراي اين
روش نمونه را بايد تقطير كرد .
 -2-9اساس كار  -بعد اندازهگيري پتانسيل الكترود در نمونه
مورد آزمون  ,محلول استاندارد ازت آمونيومي به محلول
افزوده ميشود و مجددا پتانسيل الكترود تعيين ميگردد و غلظت

www.abpsoil.com

يون آمونيوم نمونه از روي تغيير در پتانسيل و شيب منحني
معيار مشخص و محاسبه ميشود .
 -3-9دستور كار :
طبق روش مندرج در بند  3-7اين استاندارد اقدام كرده اما پس
از اندازهگيري پتانسيل  ,نوك الكترود را در نمونه مورد آزمايش
به حالت غوطه ور رها كنيد و حجمي از محلول استاندارد ازت
آمونيومي بند  4-4و يا  5-4به محيط بيفزائيد بطوري كه غلظت
يون آمونيوم در محيط آزمون به ميزان  50يا  100درصد
افزايش يابد .
حجم محلول استاندارد آمونيوم افزوده شده و پتانسيل جديد
محلول مورد آزمون را يادداشت كرده و سپس الكترود را براي
آزمايش بعدي شستشو داده و آماده نمائيد .
يادآوري  -1اگر غظت يون آمونيوم در نمونه قابل پيش بيني
نباشد بايد حجم محلول استاندارد ازت آمونيومي افزوده شده
بحد كافي باشد تا موجب تغيير پتانسيلي معادل حداقل  20ميلي
ولت گردد .
يادآوري  -2اين دستور كار فقط در مواردي عملي است كه نتايج
آزمايش در قسمت خطي منحني معيار قرار گيرد .
 -4-9بيان نتايج :
غلظت يون آمونيوم بر حسب ميلي گرم ازت در ليتر توسط
معادله زير بدست ميآيد .
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 = E1پتانسيل الكترود نمونه مورد آزمايش قبل از افزايش محلول
استاندارد ازت آمونيومي برحسب ميلي ولت
 = E2پتانسيل الكترود نمونه مورد آزمايش پس از افزايش محلول
استاندارد ازت آمونيومي برحسب ميلي ولت
 = Sشيب منحني برحسب ميلي ولت بازاء هر  10واحد تغيير
غلظت ازت آمونيومي
 = Kاز فرمول مقابل محاسبه ميشود ???
 = V0حجم نمونه مورد آزمون به ميلي ليتر
 = V1حجم محلول استاندارد ازت آمونيومي كه در محيط افزوده
شده است به ميلي ليتر

 -10گزارش آزمايش
گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد .
 -1-10بايد قيد شود كه آزمون طبق اين استاندارد انجام شده
است .
 -2-10تمام جزئيات براي شناسائي كامل نمونه ذكر شود .
 -3-10جزئيات مربوط به نگهداري نمونههاي مورد آزمايش
قبل از اجراي آزمايش
 -4-10نتايج و توضيح روش بكار رفته
 -5-10هرگونه تغييري كه در هنگام آزمايش در اين روش داده
شده است  .همچنين هر عاملي كه نتايج را تحت تأثير قرار
ميدهد بايد ذكر گردد .
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