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1. Daniel C. Harris Quantitative Chemical Analysis, Freeman, Latest Ed.
2. D. A. Skoog et. al., Fundamental of Analytical Chemistry, Thomson Brooks Cole, Latest
Ed.
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ایمنی در آزمایشگاه
اندازه گیری مقدار نیکل در محلول های آبی بر پایه روش وزن سنجی رسوبی :استفاده
از واکنشگر دی متیل گلی اکسیم
به کار گیری آزمون های آماری در ارزیابی داده های تعیین مقدار نیکل
تیتراسیون اسید قوی توسط باز قوی و تعیین شناساگر مناسب
تیتراسیون اسید ضعیف توسط باز قوی و تعیین شناساگر مناسب
تیتراسیون باز ضعیف توسط اسید قوی و تعیین شناساگر مناسب
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14
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استاندارد کردن محلول هیدروکلریدریک اسید توسط سدیم بی کربنات و تعیین
استیک اسید در سرکه
استاندارد کردن باز قوی سدیم هیدروکسید توسط پتاسیم هیدروژن فتاالت
تعیین مقدار یونهای هیدروژن کربنات و بی کربنات در مخلوط انها بر پایه تیتراسیون
اسید-بار
تیتراسیون رسوبی – تعیین کلرید به روش موهر
تیتراسیون رسوبی – تعیین کلرید به روش ولهارد
استاندارد کردن محلول نیترات نقره و تعیین یون کلرید در آب شهر سمنان
تیتراسیون کمپلکسومتری یونهای فلزی با لیگاند اتیلن دای آمین تترا استیک اسید:

توضیحات

تعیین میزان سختی آب شهر سمنان
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