
 
 
 
 
 
 
 
 



 جمهوری اسالمی ایران

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
 
 
 
 
 

راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم 
 آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضالب

 
 
 

 285نشریه شماره 
 
 
 
 

 وزارت نیرو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور    
 شرکت مدیریت منابع آب ایران معاونت امور فنی   

 دفتر استانداردها و معیارهای فنی  ر تدوین ضوابط و معیارهای فنی دفت 

 
 
 
 

 1383  34/00/83انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 







 ترکیب اعضاء کمیته 
 

داشته اند به  الف طرح استاندارد مهندسی آب که در تهیه و تدوین استاندارد حاضر مشارکت -5اعضای کمیته 
  :شرح زیر می باشد

 
 آقای رضا خیراندیش  مهندسین مشاور پژوهاب 

 آقای علیرضا رادپی  کارشناس آزاد 

 آقای جالل الدین شایگان  دانشگاه صنعتی شریف 

 آقای محمد شریفی سیستانی   شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

 آقای غازی عیدان  کارشناس آزاد 

 آقای امیرسعید موسوی حجازی  کارشناس آزاد 

 
الزم به ذکر است که در تهیه        . پیش نویس اولیه این استاندارد توسط آقای مهندس غازی عیدان تهیه شده است             

 . نسخه نهایی این استاندارد خانم مهندس زمانی همکاری کرده اند



 فهرست مطالب 
 

 صفحه  عنوان
 1  مقدمه 

 3 نشریات  طرح  استاندارد مهندسی  آب  مرتبط با نشریه  حاضر  -1

 4 آزمایش های  موردنیاز   -2

 5 و محل  اندازه گیری  pHآزمایش   2-1

 5 اندازه گیری  دمای  فاضالب  و محل  اندازه گیری  2-2

 5  در فاضالب  و محل  نمونه برداری  COD و  BOD5 آزمایش  تعیین  غلظت  2-3

 6 آزمایش  تعیین  غلظت  مواد جامد معلق  و محل  نمونه برداری    2-4

 6 آزمایش  تعیین  غلظت  مواد جامد معلق  در حوض  هوادهی     2-5

 7 و محل  نمونه برداری   (DO)آزمایش  تعیین  غلظت  اکسیژن  محلول     2-6

 7  دقیقه،  و محل  نمونه برداری   30آزمایش  تعیین  مقدار درصد حجمی  لجن  ته نشین  شده  در     2-7

 8 آزمایش  تعیین  غلظت  چربی  و روغن،  و محل  نمونه برداری   2-8

 9 آزمایش  مواد مغذی   2-9

 9 آزمایش  آمونیاک  و محل  نمونه برداری  2-10

 10 مواد خشک  لجن  آزمایش  درصد  2-11

 10 آزمایش  کلر و محل  نمونه برداری  2-12

 11 آزمایش  شمارش  کلیفرم  و محل  نمونه برداری   2-13

 12 روش های  استاندارد آزمایش ها  -3

 13 لوازم  مورد نیاز برای  انجام  آزمایش ها -4

 16 تعداد انواع وسایل  و لوازم  آزمایشگاه   -5

 22 آزمایش های  خاص   -6

 23 منابع  و ماخذ  -7

 
 



 

 1 
 

   مقدمه
 

 دسترسی  سریع  به      ، و کنترل  کیفی  عملکرد واحدهای  مختلف  تصفیه          ،راهبری  مؤثر تصفیه خانه  فاضالب     الزمه  
 .نتایج آزمایش  روی  نمونه هایی  است  که  از نقاط مختلف  مسیر جریان  فاضالب  برداشت  می شود

 است،   موجود در فاضالب  تصفیه  شده  در حد مجاز         های که  غلظت  آلودگی   از این ، برای مطمئن شدن     براین عالوه  
 کلیه  .دداانجام   را  و آزمایش های  الزم     کرد   نمونه برداری    ،از محل  تخلیه  فاضالب  تصفیه  شده  از فاضالب         باید  

رعایت   ازاطمینان   رای   و آزمایش هایی  که  ب    ،آزمایش های  مربوط به  کنترل  کیفی  عملکرد واحدهای  مختلف  تصفیه         
  باید  انجام می شود،   ، سطحی  یا مصارف  کشاورزی     های  زیرزمینی  ضوابط تخلیه  فاضالب های  تصفیه  شده  به  آب       

 : صورت گیرد که زمایشگاهی  در آ

 .است   وسایل  و تجهیزاتی  باشد که  از نظر نوع  و تعداد، با آزمایش های  موردنظر متناسب ،دارای  لوازم −

  .بوده  و تجربه  کافی  داشته  باشندماهر ر کار خود دن پرسنل  آ −

 . فقط روش های  استاندارد مالک  عمل  قرار گیرد،در انجام  آزمایش ها −
 

 از ممکن  است  ) که  نیاز به  تخصص  باال و یا تجهیزات  پیچیده  دارد           (برای  انجام  بعضی  از آزمایش های  خاص         
 قیقاتی  نزدیک  به  محل  تصفیه خانه  استفاده  شود، ولی  برای  انجام  آزمایش های            امکانات  دانشگاه ها و مؤسسات  تح    

تصفیه خانه  باید  در اختیار کارشناسان  راهبری  تصفیه  قرار داده  شود،          به سرعت   که  نتایج  آن  باید     مختلف روزانه   
، ز این  آزمایش ها  به دست آمده ا  عات   اطالاساس  بتوانند بر مربوط   مجهز باشد تا کارشناسان        یدارای  آزمایشگاه 

 .اقدام  کرده  و کیفیت  و کارایی  تصفیه خانه  را به  حد مطلوب  برسانند
 

 ممکن  است  فرآیندهای  مختلفی  مطرح  شود که            ،الزم  به  یادآوری  است  که  برای  تصفیه  فاضالب های  شهری           
جوی  و مقتضیات    ، شرایط کمیت  و کیفیت  فاضالب  خاممثلشرایط  ترکیب  معینی  از عوامل  و  ،فراخوربه   ،  هریک

های  یک  تصفیه خانه     نیازمندی نمی توان  انتظار داشت  لوازم  و تجهیزاتی  که  بر مبنای           این حال،   با  . فنی  می باشد 
 . باشد مناسبمتفاوت  ظرفیت  یا فرآیند تصفیه   با برای  تصفیه خانه  دیگر ،معین  انتخاب  شده 

 
 مهندسان   مثل( به  منظور راهنمایی  دست اندرکاران  ایجاد و راهبری  تصفیه خانه های  فاضالب               ،حاضراستاندارد  

  .تهیه  شده  است )  مدیران  و مسئوالن  راهبری، سازندگان، ، پیمانکاران طراح مشاور

وازم  آزمایشگاه  یک  تصفیه خانه  با ظرفیت  و         سعی  شده  که  وسایل  و ل        ،مطلب  و ارائه  نمونه   برای روشن شدن    
 مطرح  شده     استانداردبا رعایت  نکاتی  که  در این        (این  نمونه    با ارائه   تصفیه  معین  ارائه  شود و امید است           فرآیند
  .رساندری  بتواندکارشناسان  را در تعیین  و انتخاب  وسایل  و لوازم  آزمایشگاه  تصفیه خانه  موردنظر یا ) است

 
انه و   آزمایش های  روز  انجامه منظور    ب ،از نظر تعیین  تعداد و نوع  وسایل  و لوازم  آزمایشگاه           (استاندارد  در این    
که  ظرفیت  آن  حدود  طراحی شده یک  تصفیه خانه  فاضالب  شهریبرای   ،که  آزمایشگاهبر آن است    فرض    ) متداول
 .و تصفیه  به  روش  متعارف  لجن  فعال انجام  می شودر روز بوده  ب مترمکعب  20000
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با توجه   ، باید    فرض  شد  اختالف  داشته  باشد     در باال    با آنچه  ،ا روش  تصفیه در تصفیه خانه  موردنظر     یظرفیت   اگر  
تغییرات  الزم   و یا نوع  وسایل  و لوازم آزمایشگاهی         به  تعداد و نوع  آزمایش های  موردنیاز، حسب  مورد در تعداد          

 .دباشهای  تصفیه خانه  موردنظر   نیازمندیمتناسبداده  شود تا مناسب  و 
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 نشریه  حاضر مرتبط با نشریات  طرح  استاندارد مهندسی  آب   -1
 

در ارتباط با موضوع این استاندارد نشریات زیر در دفتر استانداردها و معیارهای فنی تهیه شده و مورد استناد                      
 .می باشد

 سازمان  مدیریت     3-129 ، نشریه  شماره       های  فاضالب  شهری    ضوابط فنی  بررسی  و تصویب  طرح         1-1
  . منتشر شده  است 1372وبرنامه ریزی  که  در سال  

 که  مدیریت     ،راهنمای  کنترل  آزمایشگاهی  و چرخه  اطالعات  در راهبری تصفیه خانه های  فاضالب  شهری            1-2
معاونت  نظارت  بر   (داری  فاضالب  شهری  شرکت  مهندسی  آب  و فاضالب  کشور           روش های  بهره بر  بهبود

  . منتشر کرده  است1377در اسفند ماه    )بهره برداری
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  آزمایش های  موردنیاز -2
 

 فیه  به  فرآیند تصفیه  و نوع  و تعداد واحدهای  تص          ،تعداد و نوع  آزمایش های  موردنیاز در یک  تصفیه خانه  فاضالب         
 دو  ، یک  واحد دانه گیر   ،دارای  یک  واحد آشغالگیر   ،  در بخش  مقدمه  شده  تصفیه خانه  فرض    اگر  . داردبستگی  

 دو حوض    ، دو حوض  تماس  کلر    ، چهار حوض  ته نشینی  ثانویه    ، چهار حوض  هوادهی    ،حوض ته نشینی  مقدماتی 
 در  )1( طبق  شکل     ،بوده  و این  واحدها   خشک کن   دو حوض  تغلیظ لجن  و چهار بستر لجن            ،هوازی هاضم  لجن  

  ،ها در فاضالب  تصفیه  شده      مدار تصفیه  قرارگرفته  باشد، برای  راهبری  تصفیه خانه  و نیز کنترل  غلظت  آلودگی              
شرح  ) 13-2 ( تا) 1-2( با دالیل  انجام  آزمایش  در بندهای          ،خواهد بود که  تعداد و نوع  آن       آزمایش هایی  موردنیاز 

  .استشده ده  دا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نحوه استقرار واحدها در تصفیه خانه مفروض-1شکل 
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 و محل  اندازه گیری  pH آزمایش  2-1
 

 ناشی  از تجزیه  بی هوازی مواد آلی  در شبکه  جمع آوری  یا            ،فاضالب  ورودی   pH تغییر غیرمتعارف  ممکن است   
فاضالب  در   pH  تغییر غیرمتعارف . دباشتخلیه  غیرمجاز فاضالب های  صنعتی       نمایانگر  ده  یا   انتقال  بو  خطوط
  ممکن  است  ناشی  از نیتریفیکاسیون  یا ایجاد       ، حوض  هاضم  لجن    یا حوض  هوادهی  فاضالب      مثلواحدها   بعضی 

 و تعداد دفعات  اندازه گیری  pHندازه گیری  محل  اوردنظر، در تصفیه خانه  م . شرایط بی هوازی  در این  واحدها باشد     
 : به شرح  زیر است  

 
 محل  اندازه گیری  تعداد دفعات  اندازه گیری 

 فاضالب  ورودی  به  تصفیه خانه  − ) ساعت  یکبار6هر ( بار در روز 4 −

 حوض  هاضم  هوازی  − )یکبار در روز در هر حوض (  بار در روز2 −

 حوض  هوادهی  − )ز در هر حوض یکبار در رو( بار در روز 4 −

 فاضالب  خروجی  از تصفیه خانه  −   بار در روز2 −
 
  اندازه گیری  دمای  فاضالب  و محل  اندازه گیری  2-2
 

اطمینان  از  رای  های  بیوشیمیایی  اثر دارد، ب      بر خاصیت  ته نشینی  مواد جامد معلق  در حوض  ته نشینی  و واکنش           ،دما
 یکبار   ساعت  6 هر    ، باید دمای  فاضالب  ورودی  به  تصفیه خانه       ،در حدود قابل  قبول  است    که  دمای  فاضالب      این

  .اندازه گیری  شود)  بار در روز4(
 
 در فاضالب  و محل  نمونه برداری   COD 2 و BOD5  1 آزمایش  تعیین  غلظت 2-3
 

برای . است (BOD5)  روزه   5یوشیمیایی   غلظت  اکسیژن خواهی  ب  ،   ، شاخص  اصلی  بار آلودگی    در تصفیه  فاضالب  
 ، و نیز کنترل  بازدهی  حوض  ته نشینی  و کل           3 روزه  7 ، محاسبه  میانگین  شناور      تعیین  بار وارده  به  تصفیه خانه     

   .اندازه گیری  شود (BOD5) تصفیه خانه  باید غلظت  اکسیژن خواهی  بیوشیمیایی 
 

 مدت  در   COD نتایج  آزمایش  و   روز بعد از شروع  آزمایش         5دست  کم     ، BOD5 نتایج  آزمایش  از آنجا که    

 در  بنابرایناست  و در هر فاضالب  بین  این  دو شاخص  رابطه ای  معین  وجود دارد،                  دسترسی  ساعت  قابل     2
 به  ه  می شود  محاسب BOD5از رابطه  مذکور مقدار     .  استفاده  می شود  CODاز آزمایش    ، اغلب   تصفیه خانه راهبری 
 BOD5 ، نسبت     مشخص  روی  نمونه های  COD و   BOD5هفته ای  یکبار با انجام  همزمان  آزمایش های        آن که  شرط  

 .دست  آیده برای  استفاده  در طول  هفته  ب CODبه   

 .این  آزمایش ها باید روی  نمونه های  مرکب  انجام  گیردباید توجه داشت که 

                                                   
1 - Biochemical Oxygen Demand 
2 - Chemical Oxygen Demand 
3 - 7 days Moving Average 
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  محل  نمونه برداری ، COD به  BOD5 به منظور تعیین  نسبت    COD وBOD5    انجام  آزمایش های  نمونه برداری  برای  
 :است به  شرح  زیر وردنظر در تصفیه خانه  فاضالب  م COD و تعداد دفعات  آزمایش  تعیین 

 
 BOD5 تعداد دفعات  آزمایش 

 CODو
 محل  نمونه برداری  COD تعداد دفعات  آزمایش 

 فاضالب  ورودی  به  تصفیه خانه  یکبار در روز  هفته یکبار در

 یکبار در هفته 
  در روز بار2

 )یکبار در روز در هر حوض(
 مقدماتی فاضالب  خروجی  حوض  ته نشینی 

 یکبار در هفته 
 ار در روز ب4

 )یکبار در روز در هر حوض(
    نهاییفاضالب  خروجی  حوض  ته نشینی

  فاضالب  خروجی  از تصفیه خانه   در روزیکبار  یکبار در هفته 
 
 معلق  و محل  نمونه برداری  آزمایش  تعیین  غلظت  مواد جامد 2-4
 

 فاضالب  ورودی     ،مقایسه  غلظت  مواد جامد معلق  در فاضالب  ورودی  و خروجی  از واحدهای  ته نشینی                   
 هی  حوض های  ته نشینی  و بازدهی  تصفیه خانه  از نظر        به  ترتیب  نمایانگر بازد    ،به تصفیه خانه  و فاضالب  تصفیه  شده     

 ، همچنین  مقایسه  مواد جامد آلی  در لجن  ورودی  به  هاضم  و لجن  هضم  شده               . کاهش  مواد جامد معلق  می  باشد     
 .استمیزان  بازدهی  حوض های  هاضم  نشان دهنده 

 
 :به  شرح  زیر است وردنظر لظت  مواد جامد در تصفیه خانه  ممحل  نمونه برداری  و تعداد دفعات  آزمایش  تعیین  غ

 
 محل  نمونه برداری  TSS1 تعداد دفعات  آزمایش 
 فاضالب  ورودی  قبل  از حوض های  ته نشینی  مقدماتی  یکبار در روز

 فاضالب  خروجی  حوض  ته نشینی  مقدماتی  )یکبار در روز در هر حوض ( بار در روز 2
 فاضالب  خروجی  از حوض  ته نشینی  نهایی )یکبار در روز در هر حوض (ر روز  بار د4 
 لجن  ورودی  به  هاضم  )یکبار در هفته  در هر حوض ( بار در هفته  2
 لجن  هضم  شده )یکبار در هفته  در هر حوض ( بار در هفته  2 

 
 آزمایش  تعیین  غلظت  مواد جامد معلق  در حوض  هوادهی  2-5
 

 MLSS(2(از غلظت  موادجامد معلق  در مایع  مخلوط   باید   ،   تصفیه  فاضالب  به  روش  لجن  فعال       دقیقراهبری    برای
 از حد مطلوب  کمتر باشد، متصدیان  تصفیه خانه  با          ،این  غلظت  اطالعات درستی داشت تا اگر       حوض  هوادهی    

 ،تر باشد یشغلظت  از حد مطلوب  ب    دام کرده و برعکس، اگر      اقبتوانند به  افزایش  مقدار لجن  برگشتی         اطالع  از آن   
 .برگشتی  را کاهش  دهند مقدار لجن 

                                                   
1 - Total Suspended Solids 
2 - Mixed Liquid Suspended Solids 
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نیز  1(MLVSS) غلظت  مواد جامد فرار، باید  (MLSS) همزمان  با تعیین  غلظت  مواد جامد معلق  در مایع  مخلوط         
  روزه   5 تعیین  اکسیژن  خواهی  بیوشیمیایی      از آزمایش های ، و اعداد به دست آمده      تعیین  شود تا با استفاده  از آن       

(BOD5)   نسبت  وزنی  مواد غذایی  به  میکروارگانیسم ها      مقدار حجمی  فاضالب  همچنین  و ،   (F/M)     در هر حوض
ر  با کاهش  یا افزایش  مقدا     ،به  ترتیب  باید   کمتر یا بیشتر از حد مطلوب  باشد،          ، این  نسبت   اگر .هوادهی  تعیین  شود  

 .داشت در حد مطلوب  نگهرا (F/M)   ، نسبت لجن  برگشتی
 

 : استتصفیه خانه  به  شرح  زیراین در  MLVSS و MLSS محل  نمونه برداری  و تعداد دفعات  آزمایش های  تعیین 

    
 محل  نمونه برداری  تعداد دفعات 

 وادهیحوض  ه مایع  مخلوط در )یکبار در روز در هر حوض ( بار در روز 4 

 
 و محل  نمونه برداری  (DO) آزمایش  تعیین  غلظت  اکسیژن  محلول  2-6
 

 در  ، باید غلظت  اکسیژن  محلول  درحوض  هوادهی  و حوض  هاضم  هوازی  لجن             شده،  در تصفیه خانه  فرض      
 .دنباشقرار داشته  معینی   محدوده

  .دست  آورده  را ب2ان  نرخ  اکسیژن گیری  ویژه می تو،با استفاده  از غلظت  اکسیژن  محلول  لجن  هضم  شده 

دست  کم  یکبار در روز  در مایع  مخلوط هر           را   مقدار غلظت  اکسیژن  محلول       مورد، باید برای  اطمینان  از این       
 .دکرهوادهی  و یکبار در هفته  در حوض های  هوازی  هاضم  لجن  اندازه گیری   حوض 

 :تصفیه خانه  به  شرح  زیر است این عات  آزمایش  تعیین  غلظت  اکسیژن  محلول  در محل  اندازه گیری  و تعداد دف
 

 محل  نمونه برداری  تعداد دفعات
 

 مایع  مخلوط در حوض  هوادهی )یکبار در روز در هر حوض ( بار در روز 4 

 لجن  ورودی  به  هاضم  )یکبار در هفته  در هر حوض ( بار در هفته  2

 لجن  هضم  شده  )یکبار در هفته  در هر حوض (هفته   بار در 2

 
  و محل  نمونه برداری  ، دقیقه30ته نشین  شده  در   لجن  حجمی درصد آزمایش  تعیین  مقدار 2-7
 

 انجام   SVI(3( از قابلیت  ته نشینی  لجن  فعال  و محاسبه  شاخص  حجم  لجن                یافتن  به  منظور اطالع     ،این  آزمایش 
لجن  فعال  حاوی  یک  گرم  مواد جامد خشک         ) حسب  میلی  لیتر  ( حجم    :اخص  حجم  لجن  عبارتست  از    ش .می شود

  . دقیقه  ته نشینی30معلق  پس  از

                                                   
1 - Mixed Liquid Volatile Suspended Solids 
2 - Specific Oxygen Uptake Rate 
3 - Sludge Volume Index 
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 :  است با  این  شاخص  برابر،در عمل 
Wρ
Vρ  که  در آن: 

ρV =          دقیقه  از  30 میلی  لیتری  پس  از گذشت         1000ر یک  سیلندر    دمقدار درصد حجمی  لجن  ته نشین  شده  
 .پرکردن  سیلندر با یک  لیتر مایع  مخلوط حوض  هوادهی 

ρW  = مقدار درصد غلظت  مواد جامد معلق  در مایع  مخلوط حوض  هوادهی. 
 

ورت تجربی می توان به ص در هر تصفیه خانه  که  به  روش  لجن  فعال  عمل  می  کند، شاخص  حجمی  لجن  معینی  را                 
  . ، راندمان  تصفیه خانه  درحد مطلوب  است آن  شاخصیبه  دست  آوردکه  به  ازا

 
  تعداد دفعات  نمونه برداری  و آزمایش  تعیین  مقدار درصد حجمی  لجن  ته نشین  شده  پس  از                 ،محل  نمونه برداری  

 : به  شرح  زیر است موردنظردقیقه  در تصفیه خانه   30

           
 محل  نمونه برداری  تعداد دفعات

 خروجی  حوض  هوادهی )روز در هر حوض  یکبار در( بار در روز 4

 
  و محل  نمونه برداری   ،زمایش  تعیین  غلظت  چربی  و روغنآ 2-8
 

 ه یا تخلی  ، تخلیه  غیرمجاز فاضالب های  صنعتی  حاوی  این  مواد        نشانه  ،وجود چربی  و روغن  در فاضالب  ورودی      
 .است روغن  موتور و مواد نفتی  به  شبکه  فاضالب  شهری  

 : ، مشکالت  زیر را به  وجود خواهد آوردوجود بیش  از حد مجاز این  مواد در فاضالب  ورودی

  ،اختالل  در کار ته نشینی  مقدماتی −

 ، اختالل  در کار تصفیه  بیولوژیکی  و کند کردن  عمل  میکروارگانیسم ها −

 .شده   فاضالب  تصفیه وضعیت محل دفن اختالل در −
 

  زیر  به شرح  موردنظرمحل  نمونه برداری  و تعداد دفعات  آزمایش  تعیین  غلظت  مواد چربی  و روغن  در تصفیه خانه                 
  :است
 مواقع  عادي  در  - الف

 
 محل  نمونه برداری  تعداد دفعات 

 فاضالب  ورودی  یکبار در هفته 

  فاضالب  ورودی  حوض  ته نشینی  مقدماتی )یکبار در هفته  در هر حوض  ( بار در هفته 2 

 فاضالب  خروجی  حوض  ته نشینی  مقدماتی )یکبار در هفته  در هر حوض ( بار در هفته  3 

 فاضالب  خروجی  از تصفیه خانه   یکبار در روز
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 مواقع  اضطراري  در  -ب  

 
است  که  غلظت  مواد چربی  و روغن  در فاضالب  ورودی بیش  از حد مجاز بوده           زمانی    ،منظور از مواقع  اضطراری    

 آزمایش های  موردنظر روزانه     باید   به  تشخیص  متصدیان  راهبری     بنا؛  شود و اختالل  در کار تصفیه  نگران کننده  می       
 . آزمایش  مستمر نباشد د و نیازی  به  انجامبه  حد مجاز برس،  که  غلظت  این  مواد کاهش  یافته  هنگامیانجام  شود تا 

 
 آزمایش  مواد مغذی   2-9
 

 ، نیتروژن  کل     ، ارتوفسفات فسفر کل ( ، کمبود مواد مغذی       در تصفیه خانه های  بیولوژیکی  به  روش  لجن  فعال        
رکیبات  در فاضالب    وجود بیش  از حد این  ت     . سیستم  می شود  ایجاد اختالل در     باعث )  ، نیتریت  و نیترات    کجلدال
 وجود  بر اثر . است به  شبکه  فاضالب  شهری       )این  مواد شامل  ( نشانه  تخلیه  غیرمجاز فاضالب های صنعتی       ،ورودی 

 توسط  آن هامقدار محدودی  از    مصرف  ن   نیچو هم  ،  ورودی  به  تصفیه خانه   بیش  از حد این  مواد در فاضالب         
تخلیه  .  ، به  محیط وارد خواهد شد      همراه  با فاضالب  تصفیه  شده     مواد   آن    نده باقیما سرانجام ،میکروارگانیسم ها

 :زیر را به  وجود می  آورد  مشکالت ،فاضالب  حاوی  مواد مغذی  زیاد

 . ایجاد پدیده  اوتریفیکاسیون  و کاهش  کیفیت  آب  می شود،های  سطحی  باعث  رشد بیش  از حد جلبک  در آب −

 . افزایش  بیش  از حد این  ترکیبات  باعث  کاهش  کیفیت  آب  می شود،مینی های  زیرز در آب −

 
 : به  شرح  زیراست  موردنظرمحل  نمونه برداری  و تعداد دفعات  آزمایش  تعیین  غلظت  مواد مغذی  در تصفیه خانه  

           
 محل  نمونه برداری  تعداد دفعات 

 تصفیه خانه فاضالب  ورودی  به   یکبار در روز

 فاضالب  خروجی  از تصفیه خانه  در مواقع  ضروری  دست  کم  دو هفته  یکبار

 
 آزمایش  آمونیاک  و محل  نمونه برداری  2-10
 

تخلیه  غیرمجاز فاضالب های  صنعتی     ، نشان دهنده   وجود بیش  از حد آمونیاک  در فاضالب  ورودی  به  تصفیه خانه          
  ،وجود بیش  از حد این  ماده  در فاضالب  ورودی  به  تصفیه خانه            . استاضالب  شهری    حاوی  این ماده  به  شبکه  ف    

 :مشکالت  زیر را به  وجود خواهد آورد

 .باعث  اختالل  در فعالیت  میکروارگانیسم ها و در نتیجه  مختل  شدن  کار تصفیه  فاضالب  می شود −

  .خانه  که  در وضع  محیط پذیرنده  اثر نامطلوب  دارددر فاضالب  خروجی  از تصفیه آمونیاک باقی  ماندن   −
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 :  است به  شرح  زیر شدهمحل  نمونه برداری  و تعداد دفعات  آزمایش  تعیین  غلظت  آمونیاک  در تصفیه خانه  فرض 

 
 محل  نمونه برداری  تعداد دفعات 

 فاضالب  ورودی  به  تصفیه خانه   بار در هفته 2

 اضالب  خروجی  از تصفیه خانهف  بار در هفته2

 
 آزمایش  درصد مواد خشک  لجن  2-11
 

 :این آزمایش،  با توجه به اهداف زیر انجام می گیرد 

با در  (. تعیین  درصد مواد خشک  لجن  که  در محاسبه  درصد رطوبت  لجن  مورد استفاده  قرار می  گیرد                     −
جن  ورودی  به  هاضم  و سیستم  آبگیری  لجن  را             می توان  میزان  آب  اضافی  ل        ،دست داشتن  رطوبت  لجن   

  .)محاسبه  کرد

  .همچنین  حجم  لجنی  که  باید آبگیری  شود تعیین  بار مواد جامد ورودی  به  هاضم  و −

  .تعیین  حجم  لجن  بیولوژیکی  مازاد که  باید از سیستم  خارج  شود −

 
 :است به  شرح  زیر وردنظر واد خشک  لجن  در تصفیه خانه  ممحل  نمونه برداری  وتعداد دفعات  آزمایش  درصد م

 
 محل  نمونه برداری  تعداد دفعات 

 مقدماتی ته نشینی  لجن  حوض  )یکبار در هفته  در هر حوض ( بار در هفته  2 

 لجن  حوض  ته نشینی  نهایی  )یکبار در روز در هر حوض ( بار در روز 4

 
 برداری آزمایش  کلر و محل  نمونه  2-12
 

، بودن  غلظت  کلر فاضالب    نمناسب   . کلر کافی  تزریق  شود   به آن    باید    ، گندزدایی  کامل  فاضالب  تصفیه شده    برای
 :وجود می آورد مشکالت  زیر را به

  و ورود آن  به      ، باعث  باقی  ماندن  میکروارگانیسم های  بیماریزا در فاضالب  تصفیه  شده          ،کم  بودن  غلظت  کلر    −
  .حیط، مشکالت  بهداشتی  به وجود می آوردم

اختالل    ، در وضعیت  زیستی  محل  دفع  ایجاد      مانده  بیش  از حد در فاضالب  خروجی  از تصفیه خانه          کلر باقی  −
  . ممکن  است  مناسب  نباشد ،از نظر حفاظت  محیط زیستکرده و 

 
 :به  شرح  زیر می  باشدورد بحث مانده  در تصفیه خانه  م قیمحل  نمونه برداری  و تعداد دفعات  آزمایش  غلظت  کلر با

 
 محل  نمونه برداری  تعداد دفعات 

 فاضالب  خروجی  حوض  تماس  کلر )دو بار در روز در هر حوض ( بار در روز 4
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  آزمایش  شمارش  کلیفرم  و محل  نمونه برداری  2-13
 

ات  تصفیه  به  طور کامل  انجام  نشود و میزان  تزریق  کلر در               عملی  اگر  ،در تصفیه  فاضالب  به  روش  بیولوژیکی      
 بیش  از حد     به های  بیماری زا در فاضالب  خروجی  از تصفیه خانه          ممکن  است  تعداد میکروب     ،حدکافی  نباشد 

 ورودی     کنترل  فاضالب  به منظور   ،این  آزمایش . به وجود خواهد آورد   مشکالتی     ،از نظر بهداشتی  رسد که   مجاز ب 
 .آزمایشی مطمئن است) نظر بهداشت  محیط  از(به  محیط 

 
 :است تصفیه خانه  به  شرح  زیر این محل  نمونه برداری  و تعداد دفعات  آزمایش  تعیین  شمارش  کلیفرم  در 

 
 محل  نمونه برداری  تعداد دفعات 

 فاضالب  خروجی  حوض  تماس  کلر یکبار در روز
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  ندارد آزمایش هاروش های  استا -3
 

  ، آزمایش های  مربوط به  آب  و فاضالب  را می توان  به  روش های  مختلف  انجام  داد که  نتایج  حاصل  از آن                     بیشتر
 )های  مختلف  انجام  می شود    که  در آزمایشگاه  (که  نتایج  آزمایش های آب  و فاضالب         برای  آن  . کسان  نیست اً ی الزام
 روش های  این     از این رو،    . ها یکسان  باشد   روش  آزمایش ها در تمام  آزمایشگاه    ، باید   باشدقایسه  قابل م یکدیگر   با

گردآوری  1استاندارد شده  در کتابی  به  نام  روش های  استاندارد آزمایش های  آب  و فاضالب             به صورت    آزمایش ها
 .استغلب  کشورها ا در ، که  مالک  عمل گردیده منتشرو 
 

 انجام   نامبرده در کتاب     درج شده  روش های     براساس باید   ، نیز استاندارد این    2 در بخش     گفته شده ایش های   آزم
 با  استاندارد این    2 روش های  استاندارد مالک  عمل  برای  آزمایش های  بخش             ، در زیر،      نمونه به  عنوان . گیرد

 : اره  روش  و شماره  صفحه  ارائه  شده  است  مذکور و با قید شم استفاده  از چاپ  هجدهم  کتاب 
 

 آزمایش  شماره  روش  شماره  صفحه 
65/4 - P H+B. 4500 اندازه گیری pH 
59/2 - P B. 2550 اندازه گیری  دما 
56/2 - P D. 2540  کل  مواد جامد معلق (TSS) 
57/2 - P E. 2540 مواد جامد معلق  فرار (VSS) 
95/4 - P  Norg B. - 4500  نیتروژن  کل  کجلدال (TKN) 
112/4 - P P C. - 4500  فسفر کل  و ارتوفسفات 

 (MLVSS) مواد جامد معلق  فرار مایع  مخلوط  
57/2 - P E. 2540 و مواد جامد معلق  مایع  مخلوط (MLSS)  
56/4 - P .DClO2- 4500  کلر باقیمانده  

 
 نیز، در استانداردهای تهیه شده دفتر استانداردها و معیارهای فنی ارائه             2اره شده در بخش     سایر آزمایش های اش  

 :شده است 
 آزمایش نام استاندارد شماره استاندارد

دفتر استانداردها  ( الف   -197
 )و معیارهای فنی

اکسیژن  «دستورالعمل تعیین اکسیژن         
محلول، اکسیژن مصرفی، اکسیژن خواهی     

ژن خواهی بیوشیمیایی و     شیمیایی، اکسی  
 »اوزن

، (BOD)اکسیژن خواهی بیوشیمیایی 
،  (COD)اکسیژن خواهی شیمیایی     

اکسیژن محلول و تعیین نرخ           
 مصرف اکسیژن 

ابالغ شـده سازمان      (266
 )مدیریت و برنامه ریزی

آمونیم، «دستورالعمل تعیین نیتروژن آب      
 »آمونیاک، نیتریت، نیترات،  نیتروژن آلی

 نیترات و آمونیاک نیتریت، 

ابالغ شـده سازمان      (237
 ) مدیریت و برنامه ریزی

راهنمای بهره برداری و نگهداری           
تصفیه (تصفیه خانه های فاضالب شهری      

 )مقدماتی

 دقیقه، تعیین      30ته نشینی در      
 و چربی   (SVI)شاخص حجم لجن    

 و روغن 
ابالغ شـده سازمان      (259

 )مدیریت و برنامه ریزی
 آزمون میکروبیولوژی آب      دستورالعمل

آزمایش مجموع کلی فرم ها و کلی فرم        «
 »مدفوعی

 شمارش کلیفرم 

 
                                                   

1 - Standard Methods For The Examination of Water & Wastewater, 18 th ED. 1992. 
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  مورد نیاز برای  انجام  آزمایش ها لوازم  -4
 

 های  روش های    با رعایت  دستورالعمل   ،2 در بخش     گفته شده لوازم  و وسایل  مورد نیاز برای  انجام  آزمایش های           
  : ست  از عبارت3استاندارد در بخش  

 
 آزمـایــش  لـوازم  و وسایـل 

 pH اندازه گیری  1-4 متر pH دستگاه 

 وسایل  شیشه ای  مختلف

   

 

 اندازه گیری  دما 2-4  درجه 1 تا 5/0 درجه  سلسیوس  با دقت  50 تا 10 دماسنج  

تا  5/0درجه  سلسیوس  با دقت          150 تا    10 دماسنج
  درجه 1

 

 تا  5/0وس  با دقت        درجه  سلسی   260 تا    10دماسنج
  درجه 1

 

 

  (BOD)2 بیوشیمیایی اکسیژن خواهی آزمایش  3-4  درجه  سلسیوس 20 1انکوباتور

    میلی لیتری 300دردار  BOD شیشه 

 وسایل  شیشه ای  مختلف

   

 

 (COD) 3آزمایش  اکسیژن خواهی  شیمیایی 4-4   خانه 6اجاق  برقی  

 با در     40/24  میلی لیتری   250 4بالن  ته گرد پیرکس    
  سمباده ای 

 

    دو سر سمباده ای 40/24 یمتر  سانتی40 مارپیچ  5مبرد

   وسایل  شیشه ای  مختلف 

  6راکتور

                                                   
1 - Incubator 

در اين جا، فقط سه روش      .  از روش مانومتريك هم در بعضي آزمايشگاه ها استفاده مي شود           BOD براي آزمايش    - 2
 . متداول آورده شده است

 . ستفاده مي شود ، به تازگي، به جاي استفاده از روش تيتراسيون از اسپكتروفتومتر اCOD در آزمايش - 3
4 - Pyrex  
5 - Condenser 

 .  نيز استفاده كردCOD مي توان از راكتور مخصوص COD براي آزمايش - 6
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 آزمـایــش  لـوازم  و وسایـل 

   (TSS) آزمایش  کل  مواد جامد معلق  5-4 پمپ  خالء آزمایشگاهی 

 (VSS) و مواد جامد معلق  فرار درجه  سلسیوس  ±4103 1خشک کن

   درجه  سلسیوس ±50550  کوره

  )ررطوبت گی(دسیکاتور 

    میلی گرم 1/0ترازوی  با دقت  

   وسایل  شیشه ای  مختلف  کروسیبل 

   همزن  مغناطیسی 

   میکرون 60 تا 40 2فیلتر الیاف  شیشه ای 

 

 

 آزمایش فسفات  6-4 اجاق برقی 

  3اسپکتروفتومتر

 ختلف وسایل  شیشه ای  م

 

 

 (TKN) آزمایش  نیتروژن  کجلدال  TKN 4-7 دستگاه  هاضم 

  دستگاه  تقطیر

  اسپکتروفتومتر

  وسایل  شیشه ای  مختلف 

 4دستگاه  ازت سنج 

 

 

 آزمایش  نیتریت  8-4  اسپکتروفتومتر

 وسایل  شیشه ای  مختلف 
 

 

 آزمایش  آمونیاک  9-4 اسپکتروفتومتر

pH متر   

  لف وسایل  شیشه ای  مخت
 

 

 آزمایش  نیترات  10-4 اسپکتروفتومتر 

   وسایل  شیشه ای  مختلف 

                                                   
1 - Oven 
2 - Filber – Glass Filter 
3 - Spectrophotometer 

 .  اين دستگاه، تبديل ازت آلي به آمونياك با روش نسلرليزاسيون انجام خواهد گرفت- 4
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 آزمـایــش  لـوازم  و وسایـل 

 آزمایش  اکسیژن  محلول 11-4   وسایل  شیشه ای  مختلف  

 دستگاه  اندازه گیری  اکسیژن  محلول 

  

 

 آزمایش  مواد جامد معلق  فرار مایع  12-4  میلی گرم 1/0ترازوی  با دقت  

 و مواد جامد معلق  مایع(MLVSS)   مخلوط سلسیوس درجه   ±4103اون  

 (MLSS) مخلوط  درجه  سلسیوس ±50550 کوره 

  دسیکاتور

  1ییفیلتر غشا

 وسایل  شیشه ای  مختلف 

 

 

  میلی لیتری 10 لیتری مدرج با درجات 1قیف ایمهاف 

 

  دقیقه 30آزمایش ته نشینی در  4-13

 آزمایش چربی و روغن  14-4 ) مجهز به  سیستم  تنظیم  دماشت  آب  ت(حمام  آب  

  وسایل  شیشه ای  مختلف 

 

 

 آزمایش کلر باقی مانده  15-4  دستگاه  تیتراسیون 

   زن  مغناطیسی هم

   وسایل  شیشه ای  مختلف 

  کیت  کلرسنجی 

 

 

cc انکوباتور , oo  آزمایش شمارش کلیفرم  4-16 3545

   اتوکالو

    گرم 1/0ی  با دقت  ترازو

pH تر م   

   پمپ  خالء آزمایشگاهی 

   اجاق  برقی 

  x20 / x10میکروسکوپ  

  وسایل  شیشه ای  مختلف 

 

                                                   
1 - Membrane Filter 
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   وسایل  و لوازم  آزمایشگاه تعداد انواع  -5
 

به  وسایل  باید  شگاه    آزمای،  4در بخش    گفته شده    ، برای  انجام  آزمایش های      در این  نشریه  فرض شده   در تصفیه خانه    
 نوع  فرآیند تصفیه  و واحدهای     که اگر    است    واضح. مجهز شود  ) ج(و   ) ب (، )الف(های    در جدول وجود  ولوازم  م 
 تعداد و نوع  آزمایش های  روزمره  با آنچه  در          . متفاوت باشد   این  نشریه  فرض  شده      3در بخش    با آنچه     ،تصفیه
 .ودنمصالح   با آن اباید متناسبرا های  مقادیر   جدول ، متفاوت  بوده  و در نتیجهنشریه  آمده   این 4بخش  

 
 ها و تجهیزات   دستگاه-جدول  الف  

 

ردیف شــرح مقدار ردیف شــرح مقدار

 1 اسپکتروفتومتر  دستگاه1 17 دستگاه  اندازه گیری  هدایت  الکتریکی   عدد1

 18 یخچال   عدد1
 از هرکدام 

  عدد1

 

 رومیزی  و pHاه  اندازه گیری  دستگ
 2 صحرایی 

 3  درجه  سلسیوس 20انکوباتور   دستگاه1 19 اجاق با همزن مغناطیسی   عدد2

 4 اجاق  الکتریکی  با کف  صاف    دستگاه2 20 )ته گرد(اجاق  برقی  مخصوص  تقطیر   عدد1

 5 دستگاه  تهیه  آب  مقطر   دستگاه1 21 حمام  آب  گرم   عدد1

 6  میلی گرم  1/0ترازوی  حساس  با دقت    دستگاهTKN  22 1اه  اندازه گیریدستگ  عدد1

 7 لسیوس سدرجه 103+4حرارتی خشک کن  دستگاه1 23 دستگاه  رنگ سنجی   عدد1

 8 ترازوی  دو کفه    دستگاه 1 24 دستگاه  کدورت سنج  عدد1

 9 جه  سلسیوس  در550 + 50کوره    دستگاه 1 25 تگاه  سانتریفوژ و ظروف  مربوطدس  عدد1

 10 دستگاه  جارتست   دستگاه 1 26 میکروسکوپ   عدد1

 11  خانه  با پایه ها و گیره ها6اجاق    دستگاه 1 27 دستگاه  شمارش  کلنی   عدد1

 12  گرم 1/0رازوی  با دقت  ت  عدد1 28  درجه  سلسیوس 35انکوباتور   عدد1

 13 واتوکال  عدد1 29  دور در دقیقه 1200 - 1500سانتریفوژ   عدد1

 14 تلمبه  خالء آزمایشگاهی   عدد1 30 دستگاه  تیتراسیون   عدد 2

 15 تلمبه  هوا  عدد1 31 هود آزمایشگاهی  عدد1

 16 دستگاه  اندازه گیری  اکسیژن  محلول   عدد1 32 دستگاه  همزن  مغناطیسی   عدد2
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  )ایشگاه سال  عملیات  آزم1برای  مصرف  ( وسایل  شیشه ای  و لوازم  متفرقه  -جدول  ب  

 
ردیف شــرح مقدار ردیف شــرح مقدار

 1  میلی لیتری70 تبخیر شیشه ای    ظرف  عدد4 28   میلی لیتری25بوته چینی    عدد6
 2  میلی لیتری 70 تبخیر چینی    ظرف  عدد4 29  ی میلی متر47نگهدارنده  فیلتر   عدد2
 3 چینی  هاون    عدد1 30  میلی متری47 فیلتر الیاف  شیشه ای  بسته 2 
 4 ظروف  توزین    عدد10 31  میلی متری21  فیلتر الیاف  شیشه ای   بسته 1
 5  میلی لیتری 100بطری  دهانه  گشاد   عدد12 32  دیسک  الیاف  شیشه ای  عدد 6
 6  میلی لیتری 250بطری  دهانه  گشاد   عدد12 33 ی میلی متر47میکرون   45/0فیلترغشائی    بسته 2
 7  ی لیتر1بطری  دهانه  گشاد   عدد6 34  ت جای  پی پ  عدد2
 8 ی لیتر2بطری  دهانه  گشاد   عدد4 35  میلی لیتری50شیشه  قطره چکان  سفید   عدد12
 9 ی لیتر4بطری  دهانه  گشاد   عدد4 36   میلی لیتری50شیشه  قطره چکان  رنگی    عدد12
 10  ی لیتر1 حجمی   پی پت  عدد12 37  ی سانتی متر8-7قیف  شیشه ای  به  قطر   عدد12
 11  میلی لیتری 2پی پت  حجمی    عدد12 38 ی سانتی متر5قیف  شیشه ای  به  قطر   عدد12
 12  میلی لیتری 5پی پت  حجمی    عدد12 39 ی سانتی متر7صافی  گرد به  قطر   بسته 2
 13  میلی لیتری 10پی پت  حجمی    عدد12 40 )4تا1وات  من(یسانتی متر11صافی  گرد  بسته 2
 14  میلی لیتری 25پی پت  حجمی    عدد6 41 صافی  آسیت  مخصوص  کوره    بسته 2
 15  میلی لیتری 50پی پت  حجمی    عدد6 42 پایه  بورت  و گیره  بورت    عدد4
 16  میلی لیتری 100پی پت  حجمی    عدد6 43 پنس    عدد2
 17  ی سانتی متر15میله  شیشه ای    بسته1 44 انبر آزمایشگاهی  برای  کوره  و اون    عدد2
 18  ی سانتی متر25میله  شیشه ای    بسته1 45 اسپاتول    عدد2
 19  میلی لیتری1000مزور   عدد2 46 جای  قیفی  ایمهاف    عدد4

 47  پی پت  پرکن  الستیکی   عدد6
 از هرکدام

  عدد6
 20  میلی لیتری 2 و 1پی پت  مدرج  

 48  میلی لیتری  100بالن  ژوژه    عدد12
 از هرکدام

  عدد6
 21  میلی لیتری10   و 5پی پت  مدرج  

 از هرکدام

  عدد6
 49  میلی لیتری  500 و 250بالن  ژوژه  

 از هرکدام
  عدد6

 22  میلی لیتری 10 و 50 و 25پی پت  مدرج  

 23   میلی لیتری  25بورت    عدد4 50  میلی لیتری  1000بالن  ژوژه    عدد4
تی متر  سان5 و 7حلقه های  فلزی  به  قطر   عدد6  24  میلی لیتری  10بورت    عدد4 51

 از هرکدام
  متر30

لوله  الستیکی  و پالستیکی  با قطر اسمی        

4
2 و 1

  اینج1
52 

 از هرکدام
  عدد12

 25   میلی لیتری250 و 100، 50بشر 

  عدد4 53 لوله  آزمایش  ساده    عدد50
  ) ه ای  یا پیرکس  شیش (یمهوف مدرج اقیف

 26  لیتری1

 27  خانه ای فوالد زنگ نزن20جا لوله ای   عدد4 54 لوله آزمایش دردار  عدد50
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 جدول  ب ادامه 

 
ردیف شــرح مقدار ردیف شــرح مقدار

 55 قیف  بوخنر و متعلقات    عدد2 65 ی میلی متر3گلوله  شیشه ای  به  قطر   گرم205
 از هرکدام 

 عدد 12
 66 ی میلی لیتر50 و 250، 100ارلن  

 از هرکدام 

 عدد 4
 67 ی میلی لیتر100  و500ارلن  

  عدد2
 1ارلن خالء

 56  میلی لیتری250

 57  لیتری 1ارلن خالء   عدد2 68  میلی لیتری100) سیلندر(مزور   عدد10
 از هرکدام 

 عدد 4
 69 میلی لیتری2000 و 1000قیف  دکانتور 

 70  میلی لیتری 250قیف دکانتور   عدد4
  عدد12

 BOD برای  آزمایش  BOD شیشه های 

 58  میلی لیتری 300

 از هرکدام 

 عدد 6
 71  میلی لیتری 500 و 250مزور 

 72 کرنومتر  عدد1
  عدد2

  لیتری  شیشه ای  شیردار برای 10ظرف  

 59 آب مقطر 

 73  درجه سلسیوس – 10 – 50دماسنج   عدد3
 74  درجه سلسیوس – 10 – 150دماسنج   عدد3

  بسته3
 یاو 1کاغذ صافی  فیلتر وات  من  شماره

 60 ) میلی متر47به قطر (معادل 

 61 دسیکاتور   عدد2 75  درجه سلسیوس – 10 – 260دماسنج   عدد3
 62  لیتری  1بشر شیشه ای    عدد12 76 الم  و المل  از هرکدام   بسته 12
 77 پتری دیش  عدد100

 78  2چراغ بونسن  عدد1
  عدد12

   سر دویمتر سانتی 40کندانسور مارپیچ  

40سمباده ای  
24

 
63 

 79 لوله  مخصوص  سانتریفوژ   عدد12

   
  عدد12

250بالن  ته  گرد پیرکس  در سمباده           

40ی میلی لیتر
24

 
64 

 

                                                   
1- Vaccum Flask 
2 - Bunsen 
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 ) سال  عملیات  آزمایشگاه 1برای  حدود ( مواد شیمیایی  -جدول  ج  

 
ردیف  شـــرح   مقدار

ml 500×4  اسید استیک  (Acetic Acid) 1 

lit 1×2 لکل  متانلا   (Methanol) 2 

g 500×2 لرید آمونیوم  ک(Ammonium Chloride) 3 

g 500×2   مولیبدات  آمونیوم(Ammonium Molybdate) 4 

g 500×2   پراکسی  دی  سولفات  آمونیوم(Ammonium Peroxydisulfate) 5 

g 100×2 متاوانادات  آمونیوم (Ammonium Methavanadate)  6 

g 100×2  تری اکسید آرسنیک  (Arsenic Trioxide) 7 

g 500×2   اسید بوریک (Boric Acid) 8 

g 25×2 سولفات  بروسین   (Brucine Sulfate) 9 

ml 500×1 0/4(  بافر (pH 10 

ml 500×1  0/7(بافر (pH 11 

ml 500×1  0/10(بافر (pH 12 

ml 5/2×4 تری  کلروتری  فلوراتان trifluoro - ethane)  - 1،2،2 - Trichloro  ، 1،1،2( 13 

g 500×1  کلرید کلسیم  (Calcium Chloride) 14 

g 100×2 کلرید فریک   (Ferric Chloride) 15 

g 500×2   سولفات  فروز آمونیوم(Ferrous Ammonium Sulfate) 16 

g 500×2  سولفات  فروز(Ferrous Sulfate) 17 

 18 (Glucose) گلوکز 

ml 500×1   گلسیرین(Glycerine) 19 

ml 500×6   اسید هیدروکلریک (Hydrochloric Acid) 20 

g 100×1  ید(Iodine) 21 

g 500×1 کلرید منیزیم   (Magnesium Chloride) 22 

g 500×1  سولفات  منیزیم  (Magnesium Sulfate) 23 

g 500×4 سولفات  منگنز (Manganes Sulfate) 24 

g 100×1   یدور جیوه(Mercuric Iodide) 25 

g 25×1   قرمز(اکسید جیوه ((Mercuric Oxide)(red) 26 

g 100×2   سولفات  جیوه(Mercuric Sulfate) 27 
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 ادامه جدول ج 

 

ردیف  شـــرح   مقدار

g 250×2 (Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid) EDTA 28 
g 25×1 متیل  اورانژ (Methyl Orange) 29 
g 25×1  متیلن بلو(Methylen Blue) 30 
g 10×1  متیل  رد(Methyl Red) 31 
ml 500×3   اسید نیتریک(Nitric Acid) 32 
g 5× 2 1 فنانترولین  مونوهیدرات  -10 و (1,10, Phenanthroline Monohydrate) 33 
g 100×1 معرف  فنل  فتالئین   (Phenolphetalein Indicator) 34 
g 250×1 3( بی ایودایت  پتاسیم  استاندارد(IO KH 35 
g 500×2  کرومات  پتاسیم (Potassium Chromate)  36 
g 500×1  دی کرومات  پتاسیم(Potassium Dichromate)  37 
g 500×1   پتاسیم  دی  هیدروژن  فسفات (Potassium Dihydrogenphosphate) 38 
g 500×2   یدور پتاسیم (Potassium Iodide) 39 
g 500×1  هیدروژن  فتاالت  پتاسیم (KHP)  40 
g 500×1  نیترات  پتاسیم (Potassium Nitrate)  41 
g 500×1   سولفات  پتاسیم(Potassium Sulfate) 42 

g 100×2   پرمنگنات  پتاسیم(Potassium Permangenate) 43 

g 25×1 سید روسولیک  ا(Rosolic Acid) 44 

kg 2×1 سلیکاژل   (Silicagel) 45 

g 25×6   سولفات  نقره(Silver Sulfate) 46 

g 25×1  نیترات  نقره  (Silver Nitrate) 47 

g 500×1   سدیم  آرسنات(Sodium Arsenate) 48 

g 500×1   استات  سدیم(Sodium Acetate) 49 

g 100×1   اگزاالت  سدیم (Sodium Oxalate) 50 

g 25×4  سدیم  آزاید(Sodium Azide) 51 

g 100×2   تترابورات  سدیم(Sodium Tetraborate) 52 

g 500×1   کلرید سدیم (Sodium Chloride) 53 

g 500×6   هیدروکسید سدیم(Sodium Hydroxide) 54 
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 ادامه جدول ج 

 
ردیف  شــرح  مقدار

g 500×1   مونوهیدروژن  فسفات  سدیم(Sodium Monhydrogen Phosphate)  
g 500×2  پتاسیم  تارتارات  سدیم (Sodium Potassium Tartrate)  
g 500×2    سولفات  سدیم  بدون  آب(Sodium Sulfate)  
g 500×1   سولفیت  سدیم (Sodium Sulfite)  
g 100×1   نیتریت  سدیم (Sodium Nitrite)  
g 500×3   تیوسولفات  سدیم(Sodium Thiosulfate)  
g 100×2   نشاسته(Starch)  
g 100×1   اسید سولفانیلیک(Sulfanilic Acid)  
lit 5/2×8   اسید سولفوریک(Sulfuric Acid)  
g 100×1   اسید سولفامیک(Sulfamic Acid)  

lit 1×2   تولوئن(Toloene)  
g 500×1   کلرید روی (Zinc Chloride)  
g 500×1 ولفات  روی  س (Zinc Sulfate)  

lit 1   ایزواکتان (Iso Octane)  
lit 1   هگزادکان (Hexadecane)  
lit 1 بنزن  (Benzene)  
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  آزمایش های  خاص  -6
 

وجود امالح  بعضی  از فلزات  سنگین  با غلظتی  بیش  از حد مجاز، در کار تصفیه  بیولوژیک  فاضالب  اختالل                        
 فاضالب  حاوی  ، اگر   الوه  بر این  ع... و   Hg، As، Ni، Cr، CN، Pb، Cd : این  فلزات  عبارتند از   . ایجادمی کند

به  تصفیه خانه  فاضالب  وارد شود چون  این  امالح  در فاضالب  تصفیه  شده  یا لجن حاصل  از               ،  امالح این  بعضی  از   
  .نیست   در مصرف  مجدد فاضالب  تصفیه  شده  یا لجن  محدودیت  ایجاد می کند که  مطلوب ،تصفیه  باقی  می ماند

 
آزمایش ها و تجهیزات  مربوط به  انجام  آزمایش های  فلزات  سنگین  پیش بینی  نشده               شده،   خانه  فرض    در تصفیه 

 باید از امکانات  مراکز تحقیقاتی  و دانشگاهی  که  امکان            الزم باشد،  انجام  این  نوع  آزمایش ها     بنابراین اگر    ،  است
 .رددانجام  این نوع  آزمایش ها را دارند استفاده  گ

 
انجام  این  نوع  آزمایش ها، محل  نمونه برداری  و تعداد دفعات  آزمایش  فلزات  سنگین  در                    نیاز به   در صورت    

  : به  شرح  زیر است شده، تصفیه خانه  فرض  

 محل  نمونه برداری  تعداد دفعات 

  فاضالب  ورودی  به  تصفیه خانه   بار در ماه1

 روجی  از تصفیه خانه  فاضالب  خ  بار در ماه1

  لجن  خروجی  از تصفیه خانه     بار در ماه1
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