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 «تعالي تسوِ »

 تا هؤسسِ استاًذاسد ٍ تحقيقات صٌعتي ايشاى آضٌايي
 

 اؾتاًساضزّاي ًكط تؼييي، تسٍيي ٍ ٍظيفِ وِ ػْسُ زاض اؾت وكَض ضؾوي هطجغ نٌؼتي ايطاى تِ هَجة لاًَى، تٌْا تحميمات ٍ اؾتاًساضز هؤؾؿِ

 هلي )ضؾوي( هيثاقس.

هطوة اظ واضقٌاؾاى هؤؾؿِ، ناحثٌظطاى هطاوع ٍ هؤؾؿات ػلوي، پػٍّكي،  فٌياي هرتلف تَؾظ وويؿيَى ّاي اؾتاًساضز زض ضقتِ ّ تسٍيي

جْت هغلَتيت ّا ٍ ههالح هلي ٍتا تَجِ تِ  زضآگاُ ٍهطتثظ تا هَضَع نَضت هيگيطز. ؾؼي تط ايي اؾت وِ اؾتاًساضزّاي هلي،  ٍالتهازيتَليسي 

هطاوع  تاظضگاًاى،آگاّاًِ ٍ هٌهفاًِ ناحثاى حك ٍ ًفغ قاهل: تَليسوٌٌسگاى ،ههطف وٌٌسگاى،  هكاضوتظ قطايظ تَليسي، فٌي ٍ في آٍضي حانل ا

هلي جْت ًظطذَاّي تطاي هطاجغ شيٌفغ ٍاػضاي وويؿيَى ّاي فٌي  اؾتاًساضزّايػلوي ٍ ترههي ٍ ًْازّا ٍ ؾاظهاًْاي زٍلتي تاقس.پيف ًَيؽ 

عطح ٍزض نَضت تهَية تِ ػٌَاى اؾتاًساضز هلي  ضقتِطات ٍپيكٌْازّـا زض وـويتِ هلـي هطتثـظ تـا آى هيكَز ٍ پؽ اظ زضيـافت ًظـ اضؾالهطتـَط 

 )ضؾوي( چاج ٍ هٌتكط هي قَز.

ٍ شيهالح ٍ تا ضػايت ضَاتظ تؼييي قسُ تْيِ هي قَز ًيع پؽ اظ عطح ٍ  ػاللوٌسًَيؽ اؾتاًساضزّايي وِ تَؾظ هؤؾؿات ٍ ؾاظهاًْاي  پيف

تطتية اؾتاًساضزّايي هلي تلمي هي قَز  تسييهلي هطتَط ٍ زض نَضت تهَية، تِ ػٌَاى اؾتاًساضز هلي چاج ٍهٌتكطهي گطزز.  وويتِ زضتـطضؾي 

 تاقس. ضؾيسُ(( تسٍيي ٍ زض وويتِ هلي هطتَط وِ تَؾظ هؤؾؿِ تكىيل هيگطزز تِ تهَية 5)) قواضُوِ تط اؾاؼ هفاز هٌسضج زض اؾتاًساضز هلي 

تيي الوللي اؾتاًساضز هيثاقس وِ زض تسٍيي اؾتاًساضزّاي هلي ضوي تـَجِ تِ  ؾاظهاىحميمات نٌؼتي ايطاى اظ اػضاي انلي اؾتاًساضز ٍ ت هؤؾؿِ

 تيي الوـللي اؾتفـازُ هي ًوايس. اؾتاًساضزّـايولي ًٍياظهٌسيْاي ذال وكَض، اظ آذطيي پيكطفتْاي ػلوي، فٌي ٍ نٌؼتي جْاى ٍ  قطايظ

هَاظيي پيف تيٌي قسُ زض لاًَى تِ هٌظَض حوايت اظ ههطف وٌٌسگاى، حفظ ؾالهت  ضػايتت نٌؼتي ايطاى هي تَاًس تا اؾتاًساضز ٍ تحميما هؤؾؿِ

اجطاي تؼضي اظ اؾتاًساضزّا ضا تا تهَية  التهازي،هحهَالت ٍ هالحظات ظيؿت هحيغي ٍ  يفيتفطزي ٍػوَهي، حهَل اعويٌاى اظ و ايوٌيٍ 

واالّاي  اؾتاًساضز. هؤؾؿِ هي تَاًس تِ هٌظَض حفظ تاظاضّاي تيي الوللي تطاي هحهَالت وكَض، اجطاي سًوايقَضاي ػالي اؾتاًساضز اجثاضي 

 نازضاتي ٍ زضجِ تٌسي آًطا اجثاضي ًوايس.

ٍ  ذـسهات ؾاظهاًْا ٍ هؤؾؿات فؼال زض ظهيٌِ هكاٍضُ، آهَظـ، تاظضؾي، هويعي اظتوٌظـَض اعـويٌاى ترـكيسى تِ اؾتفازُ وٌٌسگـاى  ّوچـٌيي

ٍؾايل ؾٌجف، هؤؾؿِ اؾتاًساضز ايٌگًَِ  وٌٌسگاىؾيؿتن ّاي هسيطيت ويفيت ٍهسيطيت ظيؿت هحيغي، آظهايكگاّْا ٍ واليثطُ  وٌٌسواىگَاّي 

يت تِ تأييس نالح گَاّيٌاهِتأييس نالحيت ايطاى هَضز اضظياتي لطاض زازُ ٍ زض نَضت احطاظ قطايظ الظم،  ًظامؾاظهاًْا ٍ هؤؾؿات ضا تط اؾاؼ ضَاتظ 

اًجام  ٍؾيؿتن تيي الوللي يىاّا ، واليثطاؾيَى ٍؾايل ؾٌجف تؼييي ػياض فلعات گطاًثْا  تطٍيجآًْا اػغا ًوَزُ ٍ تط ػولىطز آًْا ًظاضت هي ًوايس. 

 هي تاقس. هؤؾؿِتحميمات واضتطزي تطاي اضتماي ؾغح اؾتاًساضزّاي هلي اظ زيگط ٍظايف ايي 
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 ”آصهَى سٍش – سيليس گيشي اًذاصُ–کيفيت آب ” کويسيَى استاًذاسد

  سوت يا ًوايٌذگي                                                                        سئيسغ

 

   اؾسي لكالق, يؼمَب                                                   زاًكگاُ ػلن ٍ نٌؼت ايطاى 

 اي قيوي تجعيِ()زوتط

 

 اعضاء 

 فطاًه                                            قطوت  آب ٍ فاضالب ضٍؾتايي آشضتايجاى قطلي  تٌي تطاب,

 )فَق ليؿاًؽ قيوي(

 

 پاضن ػلن ٍ فٌاٍضي آشضتايجاى قطلي    فطّاز                                                   ذلمي ,

 )ليؿاًؽ قيوي(

 

 هحوس نازق                                                     زاًكگاُ تثطيع شٍالوجسي,
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 )ليؿاًؽ قيوي(

 ػثاؾي, جوكيس                                                        هؼاًٍت غصا ٍ زاضٍاؾتاى آشضتايجاى قطلي

 )فَق ليؿاًؽ ؾن قٌاؾي ٍ زاضٍ قٌاؾي(

 تحميمات نٌؼتي آشضتايجاى قطلي                                                      ٍ فطيسُ                               ازاضُ ول اؾتاًساضز لسيوي ولجاّي,

 )فَق ليؿاًؽ قيوي(

 

 قطليواظوياى  , ًؼيوِ                                                       قطوت آب ٍ فاضالب آشضتايجاى 

 )فَق ليؿاًؽ قيوي واضتطزي(

 هٌهَضي, يؼمَب                                                         زاًكگاُ تطتيت هؼلن آشضتايجاى

 )زوتطاي قيوي آلي

 دتيش 

 

                                                      تحميمات نٌؼتي آشضتايجاى قطلي ٍ هطين                       ازاضُ ول اؾتاًساضز ؾاله ظهاًي,

 )فَق ليؿاًؽ ػلَم تغصيِ(

ضشکت کٌٌذُ دس سيصذٍچْلويي اجالسيِ کويتِ هلي استاًذاسد  اعضاءفْشست 

 12/10/83ضيويايي ٍ پليوش هَسخ 

  سوت يا ًوايٌذگي                                                                        سئيس

 

   ي, ظّطا                                              زاًكگاُ اهيطوثيطحفهه

 )ليؿاًؽ قيوي(

 

 اعضاء 

 ي ػلوي ٍ نٌؼتي ايطاى پػٍّكْاهحوس                                           ؾاظهاى  آضهاى هْط,

 )زوتطا(

 

 زاًكگاُ ػلن ٍ نٌؼتي ,يؼمَب                                              اؾس
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 ()زوتطاي قيوي تجعيِ

 

 ي حميمي,وطين                                        ًوايٌسُ ضياؾت هَؾؿِاوثط

 )ليؿاًؽ قيوي(

 اهيٌي, عٌاظ                                          حافظ

 هطوع تحميمات ٍظاضت وا  

 )فَق ليؿاًؽ ؾن قٌاؾي ٍ زاضٍ قٌاؾي(

 اّيس     ي,  ًضقيس

 ّواٌّگي تسٍيي  )هٌكي(                                                    هسيطيتليؿاًؽ(  ) 

 ي  , اتطاّين                                         ؾاظهاى حوايت اظ ههطف وٌٌسگاى ٍ تَليس وٌٌسگاى ؾاالض

 )ليؿاًؽ(

 

 پليوط ٍ پتطٍقيوي ايطاى پػٍّكگاُ            ظازُ , ؾلَي                         فطٌّگ

 )ليؿاًؽ پتطٍقيوي(

 

 ي, غالهطضا                                     ؾاظهاى حوايت اظ ههطف وٌٌسگاى ٍ تَليس وٌٌسگاىفالح

 ) ليؿاًؽ(

 
 ايطاى  نٌؼتي تحميماتهتيي فط, هٌْاظ                                         هَؾؿِ اؾتاًساضز ٍ 

 )ليؿاًؽ قيوي(
 

 هله ؾياُ چكن, ظّطا                                   ؾاظهاى هحيظ ظيؿت 
 )ليؿاًؽ(

 
 ي, افتراضالؿازات                               زاًكگاُ العّطاهيطحثيث

 )فَق ليؿاًؽ(

 هلي وويتِزتيط 
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                                                     ّواٌّگي تسٍيي) ضئيؽ گطٍُ( هسيطيت ام الثٌيي                                   ي ضقتي,فتح

 )ليؿاًؽ قيوي(

 پيكگفتاض

 زض ٍ قسُ تسٍيي ٍ تْيِ هطتَعِ فٌي وويؿيَى تَؾظ وِ "آظهَى ضٍـ – ؾيليؽ هيعاى گيطي اًساظُ _ آب ويفيت "اؾتاًساضز

هَضز تهَية لطاض گطفتِ اؾت, ايٌه تِ اؾتٌاز  12/10/83يويايي ٍ پليوط هَضخ ق اؾتاًساضز هلي وويتِ جلؿِ  ؾيهسٍچْلويي

تؼٌَاى  1371تٌس يه هازُ ؾِ لاًَى انالح لَاًيي ٍ همطضات هؤؾؿِ اؾتاًساضز ٍ تحميمات نٌؼتي ايطاى ههَب تْوي هاُ 

 اؾتاًساضز هلي ايطاى هٌتكط هي قَز.

ْاي هلي ٍ جْاًي زض ظهيٌِ نٌايغ ، ػلَم ٍ ذسهات، اؾتاًساضز ّاي هلي ايطاى تطاي حفظ ّوگاهي ٍ ّواٌّگي تا تحَالت ٍ پيكطفت

زض هَلغ لعٍم تجسيس ًظط ذَاّس قس ٍ ّط گًَِ پيكٌْازي وِ تطاي انالح يا تىويل ايي اؾتاًساضز اضائِ قَز ، زض ٌّگام تجسيس ًظط 

اجؼِ تِ اؾتاًساضز ّاي هلي ايطاى تايس اظ آذطيي تجسيس ايي تطاي هط زض وويؿيَى فٌي هطتَعِ هَضز تَجِ لطاض ذَاّس گطفت. تٌاتط

 ًظط آًْا تْطُ گيطي وطز.

زض حس اهىاى تيي ايي اؾتاًساضز ٍ  زض تْيِ  ٍ تسٍيي ايي اؾتاًساضز ؾؼي قسُ اؾت وِ ضوي تَجِ تِ قطايظ ٍ ًياظّاي جاهؼِ ،

 اؾتاًساضز هلي وكَضّاي نٌؼتي پيكطفتِ ّواٌّگي ايجاز قَز.

 ذصي وِ تطاي تْيِ ايي اؾتاًساضز تِ واض ضفتِ تِ قطح ظيط اؾت :هٌاتغ ٍ ها 

 
 ٍآهاض قيويايي -پٌجن ترف -ًاهِ ٍاغُ-آب 1381 ؾال:   5711 – 5اؾتاًساضز هلي ايطاى  -1

2-ASTM D 859 – 94: Standard Test Method for Silica in Water 

 هقذهِ

زضنس پَؾتِ ظهيي ضا تكىيل هي  28تِ ظهيي اؾت ٍ اجعاي پَؾ تطييپؽ اظ اوؿيػى, يىي اظ فطاٍاى  ؾيليؿين

اوؿيسزضحالت تلَض هاًٌس وـَاضتع, زض تطويـة تـا اوؿـيسّاي زيگـط ٍ فلـعات زض اًـَاع         نَضتزّس. ايي ػٌهط تِ 

ػٌهـط   حميمـت ّا يافت هي قَز. ؾيليؽ فطاٍاى تطيي ػٌهط زض ؾٌگ ّاي آتف فكـاًي اؾـت ٍ زض    ؾيليىات
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زض جلثه ّاي تـه ؾـلَلي    ؾاذتواًييط اظ وطتٌات ّا اؾت. ؾيليؿين هازُ هكرهِ توام ؾٌگ ّاي هْن تِ غ

 .ًساضزاؾت اها زض ؾاذتاض ؾايط هَجَزات ػالي ًمف هْوي 

ؾيليؽ زض آب ّاي عثيؼي, ًاقي اظ تجعيِ تسضيجي اهـالح   ٍجَزتِ نَضت جعئي زض آب هحلَل اؾت.  ؾيليؽ

اظ ػَاهـل هْـن ٍتؼيـيي وٌٌـسُ حالليـت ٍ       آب  pHع ٍ تطوية ايي اهالح ٍ ًيـ  ًَعهؼسًي زاضاي ؾيليؽ اؾت. 

يـا   ٍ, 1زض هحلَل ّاي حانلِ هي تاقس.ؾيليؽ هوىـي اؾـت تـِ نـَضت شضات هؼلـك ,ولَئيـس       ؾيليؽؾاذتاض 

تـِ قـىل    آب  pHهيـعاى   تٍِ تؿتِ  ٍجَززاضز 3يا پلي هط  ٍ 2هحلَل تاقس. ؾيليؽ زض هحلَل تِ حالت هٌَهط 

هيلي  25تا  5قَز. هيعاى ؾيليؽ زض آب ّاي عثيؼي تيي  هيؾيليىات ظاّط ؾيليؿيليه اؾيسّا يا يَى ّاي 

 هيلي گطم زض ليتط ًيع هي ضؾس. 100گطم زض ليتط هي تاقس.اگطچِ زض تطذي هٌاعك, هيعاى آى زض آب تِ تيف اظ 

ي نٌؼتي اظلثيل ؾيؿتن ّاي تَليس تراض ٍ ذٌه وٌٌسُ, تؿـياض  ّاؾيليؽ زض عطاحي تؼضي اظ ؾيؿتن  غلظت

آيس )ذهَنا زض پطُ تَضتيي ّاي تراض فكاض تاال(.  , ؾيليؽ تِ اقىال هعاحن زض هيذالهْن اؾت. تحت قطايظ 

ِ  قـَز, ضؾـَب هـي    ؾيؿتن ّاي ذٌه وٌٌسُ آب, ٍلتي همساض ؾيليؽ تيف اظ حالليت آى هي زض ًكـيي   وٌس)تـ

 قَز. تطذي ؾيؿتن ّا افعٍزُ هي تِ 4(. ؾيليؽ تطاي جلَگيطي اظ ذَضزگيقَز هي

 6اظ ضٍـ ضؾـَب گيـطي   ٍيـا  5يـًَي, تمغيـط, اؾـوع هؼىـَؼ      تؼَيضحصف ؾيليؽ هؼوَال اظ ضٍـ ّاي  تطاي

 گطم يا ؾطز اؾتفازُ آّه 7تطويثات هٌيعين زض فطآيٌس ؾرتي گيطي  هؼوَالتا

 قَز. هي 

 سٍش آصهَى-اًذاصُ گيشي هيضاى سيليس –کيفيت آب 

 ّذف 1

                                                 
1-Colloid 

2- Monomeric 

3- Polymeric 

1-Corrosion 

2-Reverse osmosis 

3-Precipitation 

4- Softening 
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 اظُ گيطي ؾيليؽ زض آب ٍ فاضالب اؾت.ّسف اظ تسٍيي ايي اؾتاًساضز, تؼييي ضٍـ اًس

 داهٌِ کاستشد 2

زض تؼضي هَاضز تِ  هٌظَض حـصف هعاحوـت ّـايي هاًٌـس      .ايي اؾتاًساضز تطاي تيكتط آب ّا واضتطز زاضز 2-1

ٍ ضًگ, الظم اؾت ػول ناف وطزى ٍ ضليك وطزى اًجام قَز. ايي ضٍـ تطاي اًساظُ گيطي ؾـيليؽ زض   1وسٍضت

    .م زض ليتط واضتطز زاضزهيىطٍگط 20همازيطي ووتطاظ 

 اًساظُ گيطي هي قَز. 3زض آب تِ عطيك ًَضؾٌجي 2تا ايي ضٍـ, ؾيليؽ فؼال ًؿثت تِ هَليثسات 2-2

, ؾيليؽ اًساظُ گيطي قسُ تِ ًام ضٍـ تجعيِ اي تىاضگطفتِ قـسُ,   4تِ زليل پيچيسگي قيوي ؾيليؽ 2-3

ىات ّاي ؾازُ حل قسُ, ؾـيليؽ تـه   تِ نَضت ؾيليؽ فؼال ًؿثت تِ هَليثسات,  هؼطفي هي قَز, وِ ؾيلي

 ضا زضتط هي گيطز. 5پاض , ؾيليؿيه اؾيس ٍ ترف اًساظُ گيطي ًكسُ اي  اظ ؾيليىاي پليوطي

 815هيىطٍگـطم زض ليتـط زض عـَل هـَج      1000تـا   20ايي ضٍـ تطاي اًساظُ گيطي ؾيليؽ زض گؿتطُ  2-4

 ًاًَهتط هٌاؾة اؾت. 640هيلي گطم زض ليتط زض عَل هَج  5تا  1/0ًاًَهتط ٍ ًيع گؿتطُ 

 واضتطز زاضز. 2ايي ضٍـ تطاي آب ّاي نٌؼتي تهفيِ قسُ  2-5

زض هَضز آب ّاي عثيؼي ٍ فاضالب هي تَاى پؽ اظ ػول ناف وطزى يا ضليك ؾاظي ٍ يا ّـط زٍ, اظايـي    2-6

 ضٍـ اؾتفازُ وطز.

تافت هكاتِ تافـت  ,تِ قطط اؾتفازُ اظ اؾتاًساضزّاتا 3ايي ضٍـ ضا هي تَاى زض هَضز آب زضيا ٍ قَضاتِ ّا  2-7

 يا ضٍـ ّاي افعايف اؾتاًساضز, تِ واضتطز. 4ًوًَِ

                                                 
1- Turbidity 

2-Molybdate-reactive silica 

3-Photometric 

4- Complexity of silica chemistry 
5- 

Undetermined fraction of polymeric silica 

1- Treated industrail waters 

2- Brines 

3- Matched matrix standards 
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تَاى تا اًذاصُ گيشي سيليس فعال ًسثت تِ هَليثذات,  هقذاس کل سـيليس   دس تيطتش آب ّاي طثيعي هي  -يادآٍسي

داضت کِ دس  سا تشآٍسد ًوَد ٍ دس ًتيجِ سٍش سًگ سٌجي سا جايگضيي سايش سٍش ّاي ٍقت گيش کشد. الثتِ تايذ دس ًظش

ايي آب ّا ,هقذاس سيليس فعال ًسثت تِ هَليثذات دس گستشُ هيلي گشم دس ليتش ٍ هقذاس سيليس غيشفعال ًسـثت تـِ   

 هَليثذات, دس صَست ٍجَد ,دس گستشُ هيکشٍگشم دس ليتش تاضذ.

 هشاجع الضاهي       3

تسيي تطتية آى  .اضجاع زازُ قسُ اؾتهساضن العاهي ظيط حاٍي همطضاتي اؾت وِ زض هتي ايي اؾتاًساضز تِ آًْا 

يا تجسيس ًظط ، انالحيِ ّا  /زض هَضز هطاجغ زاضاي تاضيد چاج ٍ .همطضات جعئي اظ ايي اؾتاًساضز هحؿَب هيكَز

هؼْصا تْتط اؾت واضتطاى شيٌفغ ايي اؾتاًساضز ، اهىاى  .ايي هساضن هَضز ًظط ًيؿت يٍ تجسيس ًظطّاي تؼس

زض هَضز هطاجغ تسٍى  .تجسيس ًظطّاي هساضن العاهي ظيط ضا هَضز تطضؾي لطاضزٌّس واضتطز آذطيي انالحيِ ّا ٍ

 اضجاع زازُ قسُ هَضز ًظط اؾت . العاهي يا تجسيس ًظط آى هساضن /، آذطيي چاج ٍ يا تجسيس ًظط  /تاضيد چاج ٍ

 : العاهي اؾت اؾتفازُ اظ هطاجغ ظيط تطاي واضتطز ايي اؾتاًساضز

 آب تطاي ههاضف آظهايكگاّي ـ ٍيػگيْا ٍ 1381:ؾال  1728يطاى هلي ااؾتاًساضز    3-1

 ضٍـ ّاي آظهَى.  

 .ضٍـ ًوًَِ تطزاضي آب   1362: ؾال  2347ايطاى اؾتاًساضز هلي    3-2

3-3  Annual Book of ASTM Standards , VOL 11.01.1988   

 اصطالحات ٍ تعاسيف       4

 ّا تا تؼاضيف ظيط واضتطز زاضز: زض ايي اؾتاًساضز انغالحات ٍ / يا ٍاغُ

 کذٍست 4-1

 واّف قفافيت يه هازُ تِ ػلت حضَض هَاز ًاهحلَل.

 سختي گيشي 4-2
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 حصف تواهي يا تركي اظ يَى ّاي ولؿين ٍ هٌيعين وِ ػاهل ؾرتي آب ّؿتٌس. 

 اسوض هعکَس 4-3

الف فكاض اؾوعي ػثَض آب, اظ هحلَلي تا غلظت تيكتط تِ ؾوت هحلَلي تا غلظت ووتط اظ يه غكا, وِ زض اثط اذت

 تيي آى زٍ هحلَل تِ ٍجَز هي آيس.

 تعَيض يًَي 4-4

 فطآيٌس جايگعيٌي واتيًَْا ٍ آًيًَْا تا يَى ّاي زيگط زض آب تَؾظ ػثَض اظ يه تؿتط هَاز تؼَيض يًَي.

 آب صٌعتي 4-5

 ّط آتي وِ زض هطاحل يه فطآيٌس نٌؼتي اؾتفازُ هي قَز.

 صاف کشدى 4-6

 ه اليِ پط هٌفص تِ هٌظَض حصف شضات جاهس ػثَض هي وٌس.فطآيٌس تهفيِ اي وِ عي آى,  آب اظ ي

 ضَسآتِ 4-7

 آتي وِ غلظت ًوه, تِ ٍيػُ ولطيس ؾسين, زض آى تِ عَض عثيؼي يا ههٌَػي, تيكتط اظ آب زضيا

 هي تاقس. 

 اساس آصهايص 5

 اظٍاوٌف ؾيليؽ هحلَل تا يَى هَليثسات ووپلىؽ ظضز هايل تِ ؾثع تكىيل هي قَز.  5-1

(احيا ٍ تِ  2-6)عثك تٌس  1ؾَلفًَيه اؾيس -4-ًفتَل  -2-آهيٌَ  -1َلووپلىؽ حانلِ تاهحل 5-2

 ووپلىؽ آتي ضًگ تثسيل هي قَز.

 ًاًَهتط 640ٍ يا  815جصب هحلَل ضًگي حانل اظ عطيك ًَضؾٌجي زض عَل هَج  5-3

 اًساظُ گيطي ٍ غلظت ؾيليؽ هحاؾثِ هي قَز. 

                                                 
1- 1-amino-2- naphthol-4-sulfonic acid 
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 هَاد الصم       6 

 آب    6-1

غط يا آب يَى ظزايي قسُ تسٍى ؾيليؽ تاقس ٍ ٍيػگي ّاي آى عثك ٍيػگي ّاي آب آب تِ واض ضفتِ تايس آب هم

 تاقس.  1-3اؾتاًساضز هلي ايطاى تٌس  2زضجِ 

 سَلفًَيک اسيذ -ًفتَل -هحلَل آهيٌَ    6-2

گطم  0/1هيلي ليتطاظ هحلَل زاضاي  50ؾَلفًَيه اؾيس ضا زض  -4-ًفتَل  -2-آهيٌَ  -1گطم اظ تطوية  5/0

گطم ؾسين  0/30هيلي ليتط هحلَل زاضاي  100, حل وٌيس. هحلَل تِ زؾت آهسُ ضا تِ  1لفيت ؾسين ؾَ

هيلي ليتط تطؾاًيس ٍ زض تغطي  200(تِ 1-6,تيفعاييس. حجن آى ضا تا اؾتفازُ اظ آب )عثك تٌس  2ّيسضٍغى ؾَلفيت

 اضي ايي هحلَل هي افعايس.پالؾتيىي تيطُ ضًگ ًگْساضي ًواييس. ًگْساضي زض يرچال تط عَل هست ظهاى هاًسگ

زضجِ ؾلؿيَؼ( تطؾاًيس. زض نَضت تكىيل ضؾَب ٍ  25±5پيف اظ اؾتفازُ تايس زهاي هحلَل ضا تِ زهاي اتاق )

 يا تيطُ قسى ضًگ هحلَل,  آى ضا زٍض تطيعيس.

 گطم زض ليتط 75تا غلظت هحلَل آهًَيَم هَليثذات,      3 -6

اص آًجايي کِ خلَظ    –يادآٍسي  ( حل وٌيس.1-6هيلي ليتط آب) 100ضا زض  3آتِ 4گطم آهًَيَم هَليثسات 5/7

 1/0آهًَيَم هَليثذات اص تْشي تِ تْش ديگش تفاٍت هي کٌذ ٍ ايي تفاٍت دس اًذاصُ گيشي سيليس دس هقاديش کن )کوتش اص 

قاتل اعتواد, ًوَداس هيلي گشم دس ليتش( هَجة خطا هي ضَد, تايذ اص آهًَيَم هَليثذات تا خلَظ تجضيِ اي کِ ًتايج 

 کاليثشاسيَى خطي ٍ تجذيذپزيشي داضتِ تاضذ,  استفادُ ضَد.

                                                 
2-Sodium sulfite )Na2S O3 ) 

3-Sodium hydrogen sulfite (NaHSO3 ) 
1-(NH4)6Mo7O24.4H2O 
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 (1تِ  1هحلَل ّيذسٍکلشيک اسيذ )تا ًسثت حجوي  4 -6

 گطم تطهيلي ليتط ضا تا يه حجن آب) عثك تٌس 19/1يه حجن ّيسضٍولطيه اؾيس غليظ تا چگالي 

 ( هرلَط وٌيس.6-1 

 گطم زض ليتط 100لظت تا غهحلَل اگضاليک اسيذ ,   5 -6

 هيلي ليتط آب حل وٌيس. 100ضا زض  1گطم اگعاليه اؾيس 10

 هحلَل استاًذاسد سيليس   6-6

ضا زض آب حل وٌيس ٍ تِ حجن يه ليتط تطؾاًيس. غلظت تمطيثي هحلَل  2آتِ( 9گطم ؾسين هتا ؾيليىات ) 473/0

قس.تطاي اؾتاًساضز وطزى هحلَل حانل زض ّط هيلي ليتط هي تاSiO2   هيلي گطم ؾيليؽ تطحؿة  1/0حانل 

 ( اؾتفازُ وٌيس. 3-3اظ ضٍـ ٍظى ؾٌجي هغاتك تٌس)

 . دس صَست ٍجَد رسات جاهذ )حاٍي سيليس( هحلَل سا صاف ٍ پس اص صاف کشدى آى سا استاًذاسد کٌيذ -يادآٍسي 

 سذين ّيذسٍطى سَلفيت    6-7

 سذين سَلفيت   6-8

فادُ دس ايي ٍاکٌص تايذ دس تطشي ّاي پلي اتيلٌي يا سايش تطشي ّاي پالستيکي ّوِ هَاد هَسد است   -  1يادآٍسي 

 هٌاسة ًگْذاسي ضًَذ.

  ّوِ هَاد تايذ اص هَاد تا خلَظ آصهايطگاّي تاضٌذ.    -2يادآٍسي 

 

 ٍسايل ٍ دستگاُ ّاي الصم 7

 ٍؾايل هؼوَلي آظهايكگاّي ٍ:

 هيکشٍهتشي 45/0 2صافي غطايي 7-1

                                                 
2-H2C2O4.2H2O 

1-Na2SiO3.9H2O 
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 ج فيلتشياسپکتشٍفتَهتش يا ًَسسٌ 7-2

  815تطاي حهَل حؿاؾيت تيكتطٍ ًيع تجسيسپصيطي,اظ اؾپىتطٍفتَهتط تا لاتليت اًساظُ گيطي زض عَل هَج 

تَاى اظ يه اؾپىتطٍفَتَهتط زض عَل  ًاًَهتط اؾٌفازُ وٌيسٍزض نَضتي وِ حؿاؾيت ووتط هَضز ًظط تاقس, هي

 ًاًَهتطاؾتفازُ ًوَز.  700تا  640ًاًَهتط ٍ يا ًَضؾٌج ّاي فيلتطي زض گؿتطُ عَل هَج  640هَج 

1سل ًوًَِ 7-3
 

 اًساظُ ؾل تِ غلظت ؾيليؽ ٍ ًَع زؾتگاُ تؿتگي زاضز. زض غلظت ّاي تاالتطتَنيِ هي قَزاظ

هيلي هتط(  50تا  40هيلي هتط اؾتفازُ قَز. ؾل تا عَل هؿيط ًَضي تيكتط ) 10ؾل ّايي تا عَل هؿيط ًَضي 

 طم زض ليتط هٌاؾة اؾت.هيلي گ 1/0تطاي غلظت ّاي پاييي تط اظ 

 ظشٍف پالستيکي   7-4

 

 ًوًَِ تشداسي 8

 اًجام قَز. 2-3ًوًَِ تطزاضي تايس عثك اؾتاًساضز هلي ايطاى تٌس 

تشاي جوع آٍسي ًوًَِ ّا تايذ اص تطشي ّاي پالستيکي يا فَالدي صًگ ًضى تا دسپَش الستيکي يا    -1يادآٍسي 

 پالستيکي استفادُ ضَد.

دسجِ سلسيَس  35تش اص  ِ دهاي ًوًَِ ّاي جوع آٍسي ضذُ صياد تاضذ, الصم است تا دهاي کنچٌاًچ  -2يادآٍسي 

 خٌک ضًَذ, ٍلي ًوًَِ ّا ًثايذ هٌجوذ ضًَذ.

 

 هضاحوت ّا 9

                                                                                                                                                             
2-Membrane filter 

1-Cells 
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وسٍضت ٍ ضًگ, چٌاًچِ اظ عطيك ناف وطزى يا ضليك وطزى لاتل حصف ًثاقٌس, ايجاز هعاحوت ذَاٌّس  9-1

 وطز.

وٌس. تا افعٍزى  اؾت وِ زض ٍاوٌف تكىيل ضًگ ايجاز هعاحوت هيفؿفات تٌْا گًَِ قٌاذتِ قسُ اي  9-2

 اگعاليه اؾيس هي تَاى هعاحوت فؿفات ضا ضفغ وطز.

ّا,  زض ٍاوٌف تكىيل ضًگ ايجاز  ًوه ّاي حل قسُ زض غلظت ّاي تاال, هاًٌس آب زضيا ٍ يا قَضاتِ 9-3

اؾتفازُ وطز ٍ يا  1ف اؾتاًساضزهعاحوت هي وٌٌس. تطاي ضفغ ايي ًَع هعاحوت ّا هي تَاى  اظ ضٍـ افعاي

 اؾتاًساضزّايي  تا تافت هكاتِ تافت ًوًَِ تْيِ وطز. 

اوؿيس وٌٌسُ ّا ٍ احيا وٌٌسُ ّاي لَي وِ زضتطذي فاضالب ّاي نٌؼتي ٍجَززاضًس, زض هطحلِ احيا  9-4

حن زض تكىيل ايجاز هعاحوت هي وٌٌس. تطويثات آلي ًيع وِ احتواال زض ايي آب ّا هَجَزًس اظ جولِ ػَاهل هعا

      ضًگ ّؿتٌس.                                                                         

 

 سٍش آصهَى 10

( ناف وٌيس ٍ آى ضا تِ عَض ووي 1-7هيلي ليتط اظ ًوًَِ ضاتا اؾتفازُ  اظ نافي غكايي) عثك تٌس  0/50 11-1

ي تطيعيس ٍ تي زضًگ تِ آى يه هيلي تِ يه ظطف پلي اتيلٌي,يا ّط ظطف پالؾتيىي هٌاؾة زيگط

( تيفعاييس ٍ 3-6( ٍ زٍ هيلي ليتط هحلَل آهًَيَم هَليثسات) عثك تٌس4-6ليتطّيسضٍولطيه اؾيس) عثك تٌس 

 ذَب هرلَط وٌيس.

( تِ ظطف تيفعاييس ٍ آى ضا تِ ذَتي 5-6هيلي ليتط اگعاليه اؾيس) عثك تٌس  5/1زليمِ ,  5زليما پؽ اظ  11-2

 هرلَط وٌيس.

                                                 
1- Standard additions technique
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ؾَلفًَيه اؾيس تِ ظطف تيفعاييس ٍ تِ ذَتي  -ًفتَل -هيلي ليتط هحلَل آهيٌَ 0/2ظ يه زليمِ, پؽ ا 11-3

 زليمِ ؾاوي تواًس. 10ّن تعًيس ٍ تگصاضيس تطاي هست 

تْيِ  3-10تا  1-10(ٍ هغاتك تٌسّاي 1-6هيلي ليتط آب )عثك تٌس  50ضا تا اؾتفازُ اظ  1هحلَل قاّس  11-4

 ًواييس.

ًاًَهتط, ًؿثت تِ هحلَل قاّس اًساظُ گيطي وٌيس )تطاي غلظت  815عَل هَج  همساض جصب ًوًَِ ضا زض 11-5

 ًاًَهتط اؾتفازُ وٌيس(.       640ّاي تاالتط, اظ عَل هَج 

 

 

 

  1تشسٌجي 11

هحلَل اؾتاًساضز تا غلظت ّاي هٌاؾة , تا ضليك وطزى هحلَل اؾتاًساضز ؾيليؽ ) عثك تٌس  4وويٌِ  11-1

 ( تْيِ ًواييس.6-6

 اظ ّط وسام اظ هحلَل ّاي اؾتاًساضز ضا تِ عَض ووي تِ يه ظطف هيلي ليتط 50 11-2

ضا زض هَضز آى ّا اًجام  3-10تا  1-10پلي اتيلٌي يا ّط ظطف پالؾتيىي هٌاؾة زيگطي تطيعيس ٍ هطاحل  

 زّيس.

 815هيىطٍگطم زض ليتط , اؾپىتطٍفتَهتط ضا زض عَل هَج  1000تا  20تطاي اؾتاًساضزّايي تا غلظت  11-3

تٌظين وٌيس ٍ جصب ّط هحلَل ضا ًؿثت تِ هحلَل قاّساًساظُ گيطي وٌيس ٍ تطاي اؾتاًساضزّايي تا ًاًَهتط 

ًاًَهتط تٌظين وٌيس ٍ يا اظ ًَضؾٌج  640هيلي گطم زض ليتط, اؾپىتطٍفتَهتط ضا زض عَل هَج  5تا  1/0غلظت 

 ًاًَهتط اؾتفازُ وٌيس. 700تا  640ّاي فيلتطي زضگؿتطُ 

                                                 
 

  1–Calibration 
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ًاًَهتط همازيط جصب هحلَل ّاي اؾتاًساضز ضا ًؿثت تِ  815ؾٌجي زض عَل هَج تطاي تْيِ هٌحٌي تط 11-4

ًاًَهتط, همازيط جصب ضا ًؿثت تِ  640زض ليتط ضؾن وٌيس ٍ زض عَل هَج  ؾيليؽغلظت تطحؿة هيىطٍگطم 

 هيلي گطم زض ليتط ؾيليؽ ضؾن وٌيس.

 

 

 سٍش هحاسثِ ٍ تياى ًتايج 12

  815ليتط تِ عَض هؿتمين اظ ضٍي هٌحٌي تطؾٌجي زض عَل هَج زض  همساض ؾيليؽ ضا تط حؿة هيىطٍ گطم 

ًاًَهتط  640ًاًَهتط ٍ يا تطحؿة هيلي گطم زض ليتط تِ عَض هؿتمين اظ ضٍي هٌحٌي تط ؾٌجي زض عَل هَج 

 ترَاًيس.

 

 گضاسش آصهَى 13

 گعاضـ آظهَى تايس قاهل هَاضز ظيط تاقس:

 هكرهات ًوًَِ.      13-1

 هلي ايطاى وِ آظهَى تط اؾاؼ آى اًجام قسُ اؾت.قواضُ اؾتاًساضز    13-2

 تاضيد ٍ ضٍـ ًوًَِ تطزاضي.    13-3

 جعئيات ػولي وِ تِ گًَِ اي اذتياضي تِ واض ضفتِ اؾت ٍ زض ايي اؾتاًساضز هكرم ًكسُ اؾت.   13-4

 جعئيات هطتَط تِ ّط ػولي وِ هوىي اؾت ضٍي ًتايج تاثيط گصاقتِ تاقس.    13-5

 تِ زؾت آهسُ اظ آظهَى . ًتايج    13-6

 تاضيد اًجام آظهَى.     13-7
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