جدول روشهای نمونه برداری و آنالیز مطابق با استانداردهای مرجع مورد استفاده جهت تجهیزات پایش پیوسته آب و فاضالب

نام پارامتر

روش دستیابی به نمونه

تکنولوژی اندازه گیری

کدورت ()TSS

insitu

نفلومتری

مزاحمت

استاندارد آنالیز
Standard method 2130

رفع مزاحمت ندارد
نصب در محل هایی که نمونه از آرامش نسبی برخوردار باشد

ISO 7027

تا حباب هوا تشکیل نشود و چنانچه سنسوری مجهز به
حباب هوا و ذرات روغنی

EPA180.1
ASTM D18889-88

تمیزکننده اتوماتیک خودکار است از هوای فشرده جهت
تمیزکنندگی استفاده نشود.

DIN EN 27027
pH

insitu

روش الکترودی

دما

insitu

روش الکترودی

EC

insitu

DO

insitu

روش الکترودی(روش های هدایت سنجی

Standard method 4500-H ,B
Standard method 2510

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

شامل تماسی و القایی )
روش الکترودی:
روش نوری( لومینسانس و فلور سانس)
استفاده از روش  scan spectrometryدر ناحیه 200-700
insitu
Extractive

روش نوری

spectrometry

DIN38404
ASTM 5910B

نانومتر جهت تصحیح اثر نیترات در  220نانومتر و تصحیح اثر

رنگ  ،کدورت  ،نیترات

رنگ و کدورت در  550نانومتر

*COD

برای مقادیر  CODزیر  100میلی گرم در لیتر مناسب نیست
سوزاندن

institu

فاقد استاندارد

مواد آلی فرار ، TSS ،نیترات و اسید سولفوریک و فلزات سنگین

روش نوری

DIN 38404

اسپکترومتری

ASTM 5910B

رنگ  ،کدورت  ،نیترات

استفاده از روش  scan spectrometryدر ناحیه 200-700
نانومتر جهت تصحیح اثر نیترات در  220نانومتر و تصحیح اثر

Extractive

رنگ و کدورت در  550نانومتر
یون کلراید  ،بروماید  ،یداید و مواد آلی فرار

TOC
Extractive
شیمی تر

Extractive

هموژن کردن نمونه

سوزاندن

Standard method 5310-c

Standard method 5310-B

برای حذف استفاده از رزین تبادل یونی و همچنین استفاده از
یون های نقره و جیوه

ذرات معلق  ،کدورت ،رنگ

استفاده از فیلتراسیون و هموژن کردن نمونه

یون سولفیت و نیتریت

استفاده از سولفامیک اسید

TSS

استفاده از اسید جهت کاهش  PHنمونه

کربنات ها و بی کربنات ها

هموژن کردن یا فیلتراسیون جهت حذف TSS

ترکیبات آلی فرار
رنگ سنجی ( روش وانادو مولیبدات) :
Standard method 4500-C

رنگ سنجی ( روش وانادو مولیبدات)

مزاحمت منفی در حضور یونهای
آرسنات،فلوراید،سولفید،تیوسولفات،تیوسانات و یا مولیبدات اضافه بر نیاز
واکنش ایجاد خواهد شد

 Standard method 4500-Dروش کلرید قطع  :مزاحمت های موجود در این روش مانند روش
Extractive
فسفات

وانادومولیبدات است

شیمی تر

مزاحمت سولفید توسط محلول بروماین و با انجام عمل

روش اسید آسکوربیک:
یون آرسنات می تواند با بون مولیبدات که در این روش نقش واکنشگر را
Standard method 4500-E

اکسیداسیون از بین می رود.

دارند تولید رنگ آبی نماید که مزاحمت طیفی را ایجاد خواهد کرد.
یون های کروم  6ظرفیتی و نیتریت با غلظت باالتر از  1میلی گرم در لیتر

institu
Extractive

استفاده از روش  scan spectrometryدر ناحیه 200-700
روش نوری اسپکتروفوتومتری

Standard method 4500B

نانومتر جهت تصحیح اثر جذب بار آلی در طول موج 220

بار آلی و TSS

نانومتر و تصحیح اثر رنگ و کدورت در  550نانومتر
نیترات
Extractive

روش شیمی تر

Extractive

شیمی تر

TSS Standard method 4500-H ,E

اضافه کردن EDTA

رنگ
مزاحمت یونهای کلسیم و منیزیم

نمی توان از این روش استفاده کرد
استفاده از کمپلکس سیترات برای رفع مزاحمت یون های
کلسیم و منیزیم  -انجام عمل تقطیر یا فیلتراسیون قبل از انجام

Standard method 4500-F

آنالیز ،برای رفع مزاحمت کدورت

روش فنات
کدورت نمونه و سولفید هیدروژن

آمونیاک

اسیدی کردن نمونه تا PHبرابر  3با استفاده از  HCIرقیق
برای رفع مزاحمت سولفید هیدروژن

ASTM D1426-03

یون پتاسیم

Methode B
institu

یون سلکتیو

Extractive

رنگ سنجی

اندازه گیری پتاسیم جهت ضریب تصحیح
جیوه و آمین های فرار

 Standard method 4500-D ,Eآمین Hg , Ag،

اضافه کردن  NaOH/EDTAبرای حذف Hg , Ag
قلیایی نمودن نمونه جهت کاهش مزاحمت ناشی از آمین

کلر آزاد

.Standard method 4500-Cl G

رنگ و کدورت
کرومات

* تبصره :1
جهت سنجش پارامتر  ، CODخروجی تصفیه خانه یا نمونه فاضالب می بایست غلظت و نوع ترکیبات موجود در فاضالب به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس نتایج این بررسی در نمونه هایی که حاوی ترکیبات الکلی ،قندی و ترکیبات فاقد مولکول های غیر اشباع هستند ،روش نوری(جذب )UVقابل استفاده جهت سنجش  CODنخواهد بود.
الزم به توضیح است چنانچه ترکیبات فوق الذکر کمتر از  10درصد حجم نمونه را تشکیل دهند ،می توان از روش نوری جهت سنجش  CODاستفاده نمود.

صفر کردن دستگاه با استفاده از نمونه
صفر کردن دستگاه با استفاده از بالنک تیو استامید

