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كيفيت آب ـ دغتَزالؼول اًداشُ گيسي كستي آلي كل
ـ زٍؼ آشهَى

چاج اٍل

آؿٌايي تا هؤػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى
هؤػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى تِ هَخة لاًَى ،تٌْا هشخغ سػوي وـَس اػت وِ ػْذُ داس ٍظيفِ تؼييي ،تذٍيي ٍ
ًـش اػتاًذاسدّاي هلي (سػوي) هيثاؿذ.
تذٍيي اػتاًذاسد دس سؿتِ ّاي هختلف تَػظ وويؼيَى ّاي فٌي هشوة اص واسؿٌاػاى هؤػؼِ ،كاحثٌظشاى هشاوض ٍ هؤػؼات
ػلوي ،پظٍّـي ،تَليذي ٍالتلادي آگاُ ٍهشتثظ تا هَضَع كَست هيگيشد .ػؼي تش ايي اػت وِ اػتاًذاسدّاي هلي ،دس خْت
هغلَتيت ّا ٍ هلالح هلي ٍتا تَخِ تِ ؿشايظ تَليذي ،فٌي ٍ في آٍسي حاكل اص هـاسوت آگاّاًِ ٍ هٌلفاًِ كاحثاى حك ٍ
ًفغ ؿاهل :تَليذوٌٌذگاى ،هلشف وٌٌذگاى ،تاصسگاًاى ،هشاوض ػلوي ٍ تخللي ٍ ًْادّا ٍ ػاصهاًْاي دٍلتي تاؿذ.پيؾ ًَيغ
اػتاًذاسدّاي هلي خْت ًظشخَاّي تشاي هشاخغ ريٌفغ ٍاػضاي وويؼيَى ّاي فٌي هشتـَط اسػال هيـَد ٍ پغ اص دسيـافت
ًظـشات ٍپيـٌْادّـا دس وـويتِ هلـي هشتثـظ تـا آى سؿتِ عشح ٍدس كَست تلَية تِ ػٌَاى اػتاًذاسد هلي (سػوي) چاج ٍ
هٌتـش هي ؿَد.
پيؾ ًَيغ اػتاًذاسدّايي وِ تَػظ هؤػؼات ٍ ػاصهاًْاي ػاللوٌذ ٍ ريلالح ٍ تا سػايت ضَاتظ تؼييي ؿذُ تْيِ هي ؿَد
ًيض پغ اص عشح ٍ تـشسػي دس وويتِ هلي هشتَط ٍ دس كَست تلَية ،تِ ػٌَاى اػتاًذاسد هلي چاج ٍهٌتـشهي گشدد .تذيي
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تشتية اػتاًذاسدّايي هلي تلمي هي ؿَد وِ تش اػاع هفاد هٌذسج دس اػتاًذاسد هلي ؿواسُ (( ))5تذٍيي ٍ دس وويتِ هلي
هشتَط وِ تَػظ هؤػؼِ تـىيل هيگشدد تِ تلَية سػيذُ تاؿذ.
هؤػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى اص اػضاي اكلي ػاصهاى تيي الوللي اػتاًذاسد هيثاؿذ وِ دس تذٍيي اػتاًذاسدّاي
هلي ضوي تـَخِ تِ ؿشايظ ولي ًٍياصهٌذيْاي خاف وـَس ،اص آخشيي پيـشفتْاي ػلوي ،فٌي ٍ كٌؼتي خْاى ٍ اػتاًذاسدّـاي
تيي الوـللي اػتفـادُ هي ًوايذ.
هؤػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى هي تَاًذ تا سػايت هَاصيي پيؾ تيٌي ؿذُ دس لاًَى تِ هٌظَس حوايت اص هلشف
وٌٌذگاى ،حفظ ػالهت ٍ ايوٌي فشدي ٍػوَهي ،حلَل اعويٌاى اص ويفيت هحلَالت ٍ هالحظات صيؼت هحيغي ٍ التلادي،
اخشاي تؼضي اص اػتاًذاسدّا سا تا تلَية ؿَساي ػالي اػتاًذاسد اخثاسي ًوايذ .هؤػؼِ هي تَاًذ تِ هٌظَس حفظ تاصاسّاي تيي
الوللي تشاي هحلَالت وـَس ،اخشاي اػتاًذاسد واالّاي كادساتي ٍ دسخِ تٌذي آًشا اخثاسي ًوايذ.
ّوچـٌيي توٌظـَس اعـويٌاى تخــيذى تِ اػتفادُ وٌٌذگـاى اص خـذهات ػاصهاًْا ٍ هؤػؼات فؼال دس صهيٌِ هـاٍسُ ،آهَصؽ،
تاصسػي ،هويضي ٍ گَاّي وٌٌذواى ػيؼتن ّاي هذيشيت ويفيت ٍهذيشيت صيؼت هحيغي ،آصهايـگاّْا ٍ واليثشُ وٌٌذگاى
ٍػايل ػٌدؾ ،هؤػؼِ اػتاًذاسد ايٌگًَِ ػاصهاًْا ٍ هؤػؼات سا تش اػاع ضَاتظ ًظام تأييذ كالحيت ايشاى هَسد اسصياتي لشاس
دادُ ٍ دس كَست احشاص ؿشايظ الصم ،گَاّيٌاهِ تأييذ كالحيت تِ آًْا اػغا ًوَدُ ٍ تش ػولىشد آًْا ًظاست هي ًوايذ .تشٍيح
ػيؼتن تيي الوللي يىاّا  ،واليثشاػيَى ٍػايل ػٌدؾ تؼييي ػياس فلضات گشاًثْا ٍ اًدام تحميمات واستشدي تشاي استماي ػغح
اػتاًذاسدّاي هلي اص ديگش ٍظايف ايي هؤػؼِ هي تاؿذ.

كويػيَى اغتاًدازد كيفيت آب – دغتَزالؼول اًداشُ گيسي كستي آلي كل -زٍؼ آشهَى
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اغتاًدازد » كيفيت آب-دغتَزالؼول اًداشُ گيسي كستي آلي كل(-)TOCزٍؼ آشهَى « كِ تَغط
كوػيَى ّاي هستَط تْيِ ٍ تدٍيي ؾدُ دزغيصد ٍ ياشدّويي جلػِ كويتِ هلي اغتاًدازد ؾيويايي ٍ
پليوس هَزخ  83/4/20هَزد تائيد قساز گسفتِ اغت  .ايٌك تِ اغتٌاد تٌد يك هادُ  3قاًَى اصـالح قَاًيي
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ٍ هقسزات هؤغػِ اغتاًدازد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايساى هصَب تْوي هاُ  1371تؼٌَاى اغتاًدازد هلي
هٌتؿس هي ؾَد.
تشاي حفظ ّوگاهي ٍ ّواٌّگي تا تحَالت ٍ پيـشفتْاي هلي ٍ خْاًي دس صهيٌِ كٌايغ  ،ػلَم ٍ خذهات اػتاًذاسدّاي هلي
ايشاى دس هَالغ لضٍم تدذيذ ًظش خَاّذ ؿذ ٍ ّشگًَِ پيـٌْادي وِ تشاي اكالح يا تىويل ايي اػتاًذاسد اسائِ ؿَد  ،دس ٌّگام
تدذيذ ًظش دس وويؼيَى فٌي هشتَط هَسد ًظش هَسد تَخِ لشاس خَاّذ گشفت  .تٌاتشايي تشاي هشاخؼِ تِ اػتاًذاسدّاي ايشاى تايذ
ّوَاسُ اص آخشيي تدذيذ ًظش آًْا اػتفادُ وشد .
دس تْيِ ٍ تذٍيي ايي اػتاًذاسد ػؼي ؿذُ اػت وِ ضوي تَخِ تِ ؿشايظ هَخَد ٍ ًياصّاي خاهؼِ ،دس حذ اهىاى تيي ايي
اػتاًذاسد ٍ اػتاًذاسدّـاي هلي وـَسّاي كٌؼتي ٍ پيـشفتِ ّواٌّگي ايداد ؿَد  .هٌاتغ ٍ هاخزي وِ تشاي تْيِ ايي
اػتاًذاسد تىاس سفتِ تـشح صيش اػت :
ISO 8245 : 1999 Water quality- Guidelines for the determination of total -1
)organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC

ب
هقدهِ
وشتي آلي ول ( )TOCهؼياسي اػت تشاي ًـاى دادى هيضاى وشتي آلي هحلَل ٍ غيش هحلَل هَخَد دس آب ٍ ّيچگًَِ
اعالػاتي سا دس هَسد هاّيت هَاد آلي اسائِ ًوي وٌذ.

كيفيت آب – دغتَزالؼول اًداشُ گيسي كستي آلي كل – زٍؼ آشهَى
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ّدف

1

ّذف اص تذٍيي ايي اػتاًذاسد اسائِ ساٌّوايي ّاي الصم تشاي اًذاصُ گيشي وشتي ول ( ،1)TCوشتي هؼذًي ول ( ٍ 2)TICوشتي
آلي ول ( 3)TOCهٌاتغ آب ٍ فاضالب اػت.
2

داهٌِ كازتسد

ايي اػتاًذاسد دس هَسد ًوًَِ ّاي آب يا فاضالب داساي وشتي آلي اص  0/3تا  1000هيلي گشم دس ليتش تِ واس هي سٍد.

يادآٍسي  - 1حد پاييي غلظت تٌْا دز هَازد خاـ هاًٌد آب آؾاهيدًي قاتل كازتسد اغت ٍ تَغط دغتگاُ ّاي
تػياز حػاظ اًداشُ گيسي هي ؾَد .غلظت ّاي تاالتس زا هي تَاى پع اش زقيق غاشي هٌاغة هَزد تسزغي قساز
داد.
يادآٍسي  - 2ايي اغتاًدازد تا ٍيطگي ّاي ٍاتػتِ تِ دغتگاُ اًداشُ گيسي غسٍكاز ًدازدّ .وچٌيي تا اغتفادُ اش ايي
اغتاًدازد هي تَاى تسكيثات آلي قاتل پااليؽ هاًٌد تٌصى،تَلَئي،غيكلَّگصاى ٍ كلسٍفسم زا اًداشُ گيسي كسد.
يادآٍسي  – 3اگس دز ًوًَِ غياًيد  ،غياًات ٍ ذزات ػٌصسي كستي (دٍدُ) ٍجَد داؾتِ تاؾتد دز كٌاز كستي آلي
اًداشُ گيسي هي ؾًَد.
3

هساجغ الصاهي

هذاسن الضاهي صيش حاٍي همشساتي اػت وِ دس هتي ايي اػتاًذاسد تِ آى ّا اسخاع دادُ ؿذُ اػت .تذيي تشتية آى همشسات،
خضئي اص ايي اػتاًذاسد هحؼَب هي ؿَد .دس هَسد هشاخغ داساي تاسيخ چاج ٍ /يا تدذيذ ًظش،اكالحيِ ّاٍتدذيذًظشّاي تؼذي
ايي هذاسن هَسد ًظش ًيؼت.هؼْزا تْتش اػت واستشاى ريٌفغ ايي اػتاًذاسد،اهىاى واستشد آخشيي اكالحيِ ّا ٍتدذيذًظشّاي
هذاسن الضاهي صيش سا هَسد تشسػي لشاس دٌّذ.دسهَسد هشاخغ تذٍى تاسيخ چاج ٍ /يا تدذيذًظش،آخشيي چاج ٍ /يا تدذيذًظش آى
هذاسن الضاهي اسخاع دادُ ؿذُ هَسد ًظش اػت.
اػتفادُ اص هشاخغ صيش تشاي واستشد ايي اػتاًذاسد الضاهي اػت:
اػتاًذاسد هلي  - 2447ػال ً 1363وًَِ تشداسي آب

1

−Total carbon
−Total inorganic carbon
3
−Total organic carbon
2
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اصطالحات ٍ تؼازيف

4

دس ايي اػتاًذاسد اكغالحات ٍ /يا ٍاطُ ّا تا تؼاسيف صيش تِ واس هي سٍد .
1-4

كستي كل ()TC

هدوَع وشتي آلي ٍ هؼذًي هَخَد دس آب سا وشتي ول گَيٌذ.
كستي هؼدًي كل ()TIC

2-4

هدوَع وشتي هؼذًي ول هَخَد دس آب سا وِ ؿاهل وشتي ػٌلشي ،دي اوؼيذ وشتي ول ،هٌَاوؼيذوشتي ،ػياًيذ ،ػياًات ٍ
تيَػياًات اػت،وشتي هؼذًي ول گَيٌذ.

يادآٍسي -دغتگاُ ّاي اًداشُ گيسي  TOCاغلة  TICزا تِ صَزت دي اكػيدكستي ًاؾي اش

تي كستٌات ٍ

كستٌات اًداشُ گيسي هي كٌٌد.

3-4

كستي آلي كل ()TOC

هدوَع وشتي آلي ول هحلَل يا هؼلك هَخَد دسآب سا وِ ؿاهل ػياًات ،وشتي ػٌلشي ٍ تيَػياًات اػت،وشتي آلي ول گَيٌذ.
4-4

كستي آلي هحلَل)DOC( 1

هدوَع وشتي آلي هَخَد دسآب سا وِ ؿاهل ػياًات ٍ تيَػياًات تَدُ ٍ اص غـاي داساي هٌافز  0/45هيىشٍهتشػثَس هي
وٌٌذ،وشتي آلي هحلَل گَيٌذ.
5-4

كستي آلي فساز )VOC( 2يا كستي آلي قاتل پااليؽ)POC( 3

وشتي آلي هَخَد دس آب وِ تحت ؿشايظ ايي اػتاًذاسد هي تَاى آى سا خذاػاصي ًوَد.
6-4

كستي آلي غيس فساز )NVOC( 4يا كستي آلي غيس قاتل پااليؽ)NPOC( 5

وشتي آلي هَخَد دس آب وِ تحت ؿشايظ ايي اػتاًذاسد ًوي تَاى آى سا خذا ػاصي ًوَد.

1 -Dissolved organic carbon
2-Volatile organic carbon
3-Purgeable organic carbon
4-Non-volatile organic carbon
5-Non-purgeable organic carbon
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5

اغاظ زٍؼ آشهَى

وشتي آلي هَخَد دس آب تا احتشاق ،افضايؾ اوؼيذ وٌٌذُ هٌاػة ،تاتؾ اؿؼِ هاٍساء تٌفؾ( )UVيا تاتؾ ّش اؿؼِ پش اًشطي
ديگش تِ دي اوؼيذ وشتي اوؼايؾ هي ياتذ .واستشد اؿؼِ هاٍساء تٌفؾ ( )UVتا اوؼيظى( تِ ػٌَاى اوؼيذ وٌٌذُ) هحذٍد تِ آب
ّايي هي ؿَد وِ آلَدگي پاييي داسًذ ٍ حاٍي غلظت پاييي  TOCهي تاؿٌذ.

يادآٍسي – دز صَزت ٍجَد هَاد ّيَهيك 6كازتسد اؾؼِ هاٍزاءتٌفؽ ( )UVهٌجس تِ ًتايج  TOCپاييي خَاّد ؾد.
دي اوؼيذوشتٌي سا وِ اص عشيك اوؼيذيؾ تـىيل هي ؿَد ،هي تَاى تِ عَس هؼتمين يا غيش هؼتمين ( پغ اص واّؾ آى تِ
هتاى ) اًذاصُ گيشي ًوَد .تؼييي ًْايي دي اوؼيذوشتي تا سٍؿْاي هتؼذدي كَست هي گيشد ،1هثالً حدن ػٌدي تيٌاب ػٌدي
هادٍى لشهض(2تشخيحاً دس هحلَل غيش آتي) ،سػاًايي گشهايي،3سػاًايي ػٌدي ،4وَلَهتشي،5سٍؿْاي هثتٌي تش اػتفادُ اص حؼگش
حؼاع تِ دي اوؼيذوشتي ٍ 6آؿىاسػاصي يًَيضاػيَى ؿؼلِ اي ( 7وِ پغ اص واّؾ دي اوؼيذ وشتي تِ هتاى تِ واس تشدُ
هي ؿَد ).ػالٍُ تش وشتي آليً ،وًَِ آب هوىي اػت حاٍي دي اوؼيذوشتي يا يًَْاي وشتٌيه اػيذ تاؿذ .لثل اص اًذاصُ گيشي،
ضشٍسي اػت وِ ايي وشتي هؼذًي تا پااليؾ ًوًَِ اػيذي ؿذُ تا گاصّاي ػاسي اص دي اوؼيذوشتي ٍ تشويثات آلي خاسج ؿَد.
دس عشيمِ ديگشّ،ن وشتي ول(ّ ٍ )TCن وشتي هؼذًي ول ( )TICاًذاصُ گيشي هي ؿًَذ ٍ هيضاى وشتي آلي ول ( )TOCسا
هي تَاى تا تفاضل  TICاص  TCهحاػثِ ًوَد .ايي سٍؽ ػلي الخلَف تشاي ًوًَِ ّايي هٌاػة اػت وِ وشتي هؼذًي
ول ( )TICووتش اص وشتي آلي ول ( )TOCاػت .هَاد آلي لاتل پااليؾ ًظيش تٌضى ،تَلَئي ،ػيىلَّگضاى ٍ ولشٍفشم هوىي
اػت تا حذٍدي خاسج ؿًَذ .دس حضَس چٌيي هَادي ،غلظت وشتي آلي ول

( )TOCخذاگاًِ تؼييي هي ؿَد يا سٍؽ

تفاضل تِ واس هي سٍد .تا اػتفادُ اص سٍؽ تفاضل ،همذاس وشتي آلي ول ( )TOCتايذ تيؾ اص وشتي هؼذًي ول ( )TICيا حذالل
دس ّواى اًذاصُ تاؿذ .وشتي هؼذًي تا اػيذي ًوَدى ٍ پااليؾ خاسج هي ؿَد يا خذاگاًِ تؼييي هي ؿَد.

6- Humic material

ادامه صفحه قبل –  - 6مًاد هيًميك گريهي از اسيدهاي آريماتيك با يزن مًلكًلي باال ي ساختارواشىاخته هستىد كه در
خاك مًجًدود.روگ بيشتر آبهاي سطحي از آن است ي احتماالً از ليگىيه پديد مي آيىد.
 -1استانذاردىاي  D :499ً D 9384 ،D 9774 ،D 9114 ، ASTMرًشياي
مختلفي را براي انذازه گيري كربن آلي كل ارائو مي كننذ.
2-Infrared spectroscopy titration
3-Thermal conductivity
4-Conductimetry
5-Coulometry
6-CO2-sensitive sensor
7-Flame ionization detection
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هَاد الشم

6

تٌْا اص ٍاوٌـگشّاي داساي خلَف ؿيويايي هؼيي اػتفادُ وٌيذ.
1-6

آب زقيق غاش

وشتي آلي ول ( )TOCآب ه َسد اػتفادُ تشاي سليك ػاصي ٍ تشاي تْيِ هحلَلْاي اػتاًذاسد تايذ تِ اًذاصُ وافي پاييي تاؿذ ٍ
دس همايؼِ تا پاييي تشيي غلظت وشتي آلي ول ( )TOCوِ اًذاصُ گيشي

هي ؿَد ،لاتل چـن پَؿي تاؿذ( تِ خذٍل ؿواسُ

 1هشاخؼِ وٌيذ) .اًتخاب سٍؽ تشاي الذاهات اٍليِ سليك ػاصي تِ هحذٍدُ غلظت ًوًَِ هَسد تشسػي وِ دس خذٍل ؿواسُ 1
ًـاى دادُ ؿذُ اػت ،تؼتگي داسد.

يادآٍسي -تساي اًداشُ گيسي غلظت كستي آلي كل ( )TOCكوتس اش  0/5هيلي گسم دز ليتس تْتس اغت هحلَلْاي ؾاّد
ٍ اغتاًدازد زا كوي قثل اش اجساي آشهَى تْيِ كٌيد (.زجَع ؾَد تِ جدٍل ) 1

جدٍل ٍ – 1يطگي ّاي آب زقيق غاشي

ً TOCوًَِ تشحؼة mg/l

حذاوثش TOCلاتل لثَل آب سليك

سٍؽ تْيِ آب سليك ػاصي

ػاصي تش حؼة mg/l
*0/ 1

هتشاون ػاصي 1تِ ّوشاُ تاتؾ اؿؼِ

0/3

هاٍساءتٌفؾ()UV

 10الي 100

0/5

دٍتاس تمغيش تا

تيؾ اص 100

1

ووتش اص 10

KMnO4/K2Cr2O7
تمغيش

* تٌْا تشاي آب فَق خالق

1- Condensation
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2-6

هحلَل ذخيسُ دز پتاغين ّيدزٍضى فتاالت  1000 =ρ(org.c)،هيلي گسم دز ليتس

 2/125گشم پتاػين ّيذسٍطى فتاالت()C8H5KO4سا وِ لثالً دس دهاي تيي  100تا 120دسخِ ػلؼيَع تِ هذت يه ػاػت
خـه ؿذُ اػت ،دس تالي حدن ػٌدي يه ليتشي تا  700هيلي ليتش آب(  )1-6حل وٌيذ.ػپغ آى سا تِ حدن تشػاًيذ.ايي
هحلَل تِ ؿشعي وِ دس ظشف واهالً تؼتِ ٍ دس يخچال ًگْذاسي ؿَد ،تِ هذت دٍ هاُ پايذاس هي هاًذ.
3-6

هحلَل اغتاًدازد پتاغين ّيدزٍضى فتاالت 100=ρ(org.c) ،هيلي گسم دز ليتس

 100هيلي ليتش اص هحلَل رخيشُ پتاػين ّيذسٍطى فتاالت ( )2-6سا تا پيپت تِ تالي حدن ػٌدي يه ليتشي هٌتمل وٌيذ ٍ تا
آب ( )1-6آى سا تِ حدن تشػاًيذ .ايي هحلَل تِ ؿشعي وِ دس ظشفي واهالً تؼتِ ًگْذاسي ؿَد ،تِ هذت يه ّفتِ پايذاس هي
هاًذ.
4-6

هحلَل اغتاًدازد تساي تؼييي كستي هؼدًي  1000=ρ(org.c) ،هيلي گسم دز ليتس

 4/415گشم ػذين وشتٌات( )Na2CO3سا (وِ لثالً تِ هذت يه ػاػت دس دهاي (  ) 285 ±5دسخِ ػلؼيَع خـه ؿذُ
اػت) تِ داخل تالي حدن ػٌدي يه ليتشي هٌتمل وٌيذ ٍ تمشيثاً تا  500هيلي ليتش آب ( )1-6آى سا حل وٌيذ 3/500 .گشم
ػذين ّيذسٍطى وشتٌات()NaHCO3سا (وِ لثالً تِ هذت دٍ ػاػت دس خـىاًِ خـه ؿذُ اػت) تِ آى اضافِ وٌيذ ٍ هحلَل
سا تا آب ( )1-6تِ حدن تشػاًيذ .ايي هحلَل دس دهاي اتاق تِ هذت دٍ ّفتِ پايذاس اػت.
5-6

هحلَل اغتاًدازد تساي كٌتسل كازآيي ػولي غيػتن

يادآٍسي  -1دز اهتحاى تيي آشهايؿگاّي ،فتالَغياًيي هع تِ ايي هٌظَز تِ كاز هي زٍد.
يادآٍسي  -2فتالَغياًيي هع هادُ اي غوي اغت.
يه هحلَل آصهَى هٌاػة اص فتالَػياًيي هغ ( 100هيلي گسم دز ليتس)سا هي تَاى تِ عشيمِ ريل تْيِ ًوَد:
دس تالي حدن ػٌدي يه ليتشي  0/256گشم فتالَػياًيي هغ تتشا ػَلفًَيه اػيذ(يا ًوه ػذين
آى )C32H12CuN8O12S4Na4سا دس  700هيلي ليتش آب ( )1-6حل وٌيذ ٍ تِ حدن تشػاًيذ .ايي هحلَل تِ هذت دٍ ّفتِ
پايذاس هي هاًذ.

يادآٍسي  -3هَاد پايداز ديگسي زا هي تَاى جاًؿيي هادُ ؾيويايي ذكس ؾدُ دز تٌدّاي()5-6( ٍ )4-6(،)2-6
كسد.
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اغيد غيس فساز

6-6

فؼفشيه اػيذ (ً )H3PO4ين هَالس يا دس كَست لضٍم اػيذ فؼفشيه غليظ تش تشاي خاسج ػاختي دي اوؼيذ وشتي.
گاشّا

7-6

هاًٌذ َّاً ،يتشٍطى ،اوؼيظى ػاسي اص دي اوؼيذوشتي ٍ ًاخاللي ّاي آلي .اص گاصّاي ديگش هغاتك هـخلات ػاصًذُ دػتگاُ
اًذاصُ گيشي اػتفادُ وٌيذ.
ٍغايل الشم

7

لَاصم آصهايـگاّي هؼوَل ٍ لَاصم ريل
دغتگاُ اًداشُ گيسي كستي آلي

1-7

ٍغيلِ يكٌَاخت غاشي

2-7

ّوضى هغٌاعيؼي تا واسآيي الصم تشاي يىٌَاخت ػاصي ،دػتگاُ هاٍساء كَت 1هٌاػة يا ّوضًي تا ػشػت تاال.
8
1-8
1-3

ًوًَِ تسدازي

هغاتك اكَلي وِ دس اػتاًذاسد هلي  2447تَضيح دادُ ؿذُ اػتً ،وًَِ سا خوغ آٍسي وٌيذ.

تِ ٌّگام ًوًَِ تشداسي تِ ٍيظُ دس كَست ٍخَد هَاد ًاهحلَل اعويٌاى حاكل وٌيذ وِ ًوًَِ ّاي خوغ آٍسي ؿذُ
ًوايٌذُ ٍالؼي ّؼتٌذ ٍ هَاظة تاؿيذ وِ ًوًَِ ّا سا تا هَاد آلي آلَدُ ًىٌيذ.

8-3

ًوًَِ ّاي آب سا دس تغشيْاي ؿيـِ اي يا پلي اتيلٌي خوغ آٍسي وٌيذ .تغشيْا سا ًوًَِ واهالً اص ًوًَِ پش وٌيذ ٍ دس

كَستي وِ ًوًَِ هـىَن تِ فؼاليت هيىشٍتي اػت آى سا تا pHحذٍد دٍ،تا فؼفشيه اػيذ ( ))6-6اػيذي وٌيذ.دس تشخي
هَاسد ،هَاد فشاس دس اثش ا ػيذي وشدى ًوًَِ تِ ّوشاُ خشٍج دي اوؼيذوشتي اص ًوًَِ خاسج هي ؿًَذ .اگش تشويثات آلي فشاس دس
ًوًَِ ٍخَد داؿتِ تاؿٌذ ،تذٍى اػيذي وشدى ًوًَِ اًذاصُ گيشي سا اًدام دّيذ .دسايي حالت فاكلِ صهاًي هياى ًوًَِ تشداسي ٍ
آصهَى ًثايذ تيؾ اص 8ػاػت تاؿذ .دس غيش ايي كَستً ،وًَِ سا دس يخچال دس هحذٍدُ دهايي  2الي  5دسخِ ػلؼيَع ًگْذاسي
وٌيذ ٍ دس هذت صهاى ووتش اص  7سٍص اًذاصُ گيشي سا اًدام دّيذ .اگش چٌيي واسي همذٍس ًيؼتً ،وًَِ سا هي تَاى دس هحذٍدُ
دهايي  -15تا  -20دسخِ ػلؼيَع تِ هذت چٌذ ّفتِ ًگْذاسي وشد.
9-3

1-Ultrasonic apparatus
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9
1-9
2-9
8-4

تْيِ ًوًَِ آب

اگش پغ اص تىاى دادى ًوًَِ حلَل ًوًَِ اي يىٌَاخت غيش هوىي تاؿذ ،اص دػتگاُ هٌاػة ( )2-7اػتفادُ وٌيذ.
تَػيل ِ آصهَى خذاگاًِ اليِ ّاي تااليي ٍ صيشيي تغشي ،هي تَاى يىٌَاختي ًوًَِ سا هَسد تشسػي لشاس داد.
اگش تٌْا هَاد آلي هحلَل ( )DOCسا هي خَاّيذ اًذاصُ گيشي وٌيذ ًوًَِ سا اص هياى فيلتش غـا داساي هٌافزي تِ
اًذاصُ  0/45هيىشٍهتش ػثَس دّيذ ٍ هيضاى وشتي صيش كافي سا اًذاصُ گيشي وٌيذ.

يادآٍزي – قثالً غؿا زا تا آب داؽ ( )1-6ؾػتؿَ دّيد تا هَاد آلي چػثٌدُ كاهالً خازج ؾًَد.

 01زٍؼ كاز
1-10
1-1-10

زغن هٌحٌي اغتاًدازد

سٍؿْاي همايؼِ اي ًياص تِ سػن هٌحٌي اػتاًذاسد داسًذ(تشاي هثال ،سٍؿْاي تيٌاب ػٌدي هادٍى لشهض) ٍ دس

سٍؿْاي هغلك سػن هٌحٌي اػتاًذاسد تِ هٌظَس تشسػي ػيؼتن تدضيِ اي كَست هي گيشد( تشاي هثال  ،دس اػيذػٌدي يا
وَلَهتشي ).
2-1-10

دػتگاُ اًذاصُ گيشي سا هغاتك دػتَسالؼول ػاصًذُ تٌظين وٌيذ.

 3-1-10تا تدضيِ هحلَلْاي اػتاًذاسد پتاػين ّيذسٍطى فتاالت دس غلظت ّاي هٌاػة هٌحٌي اػتاًذاسد سا سػن وٌيذ .تشاي
هثال ،تشاي غلظت ّاي خشهي دس هحذٍدُ  10تا  100هيلي گشم دس ليتش حذالل  5هحلَل اػتاًذاسد وِ دس تٌذّاي صيش تَضيح
دادُ ؿذُ اػت ،اص هحلَل رخيشُ پتاػين ّيذسٍطى فتاالت تْيِ وٌيذ.
4-1-10

تشاي تْيِ هحلَلْاي اػتاًذاسد ،تشاي هثال كفش(ؿاّذ) 10 ٍ 5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،هيلي ليتش اص هحلَل رخيشُ پتاػين

ّيذسٍطى فتاالت ( )2-6سا تا پيپت تشداؿتِ ٍ دس داخل يه ػشي تالي حدن ػٌدي  100هيلي ليتشي هٌتمل وٌيذ ٍ آًْا سا تا
آب ( )1-6تِ حدن تشػاًيذ.
5-1-10

هحلَلْاي اػتاًذاسد ٍ ؿاّذ سا هغاتك دػتَسالؼول ػاصًذُ دػتگاُ اًذاصُ گيشي وٌيذ.
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هٌحٌي اػتاًذاسد سا تشاػاع غلظت ّاي خشهي ( TOCتشحؼة هيلي گشم وشتي دس ليتش) ًؼثت تِ دادُ ّاي

6-1-10

دػتگاُ اًذاصُ گيشي)I( 1سػن وٌيذ.
7-1-10

تا هحاػثِ هؼىَع ؿية هٌحٌي اػتاًذاسد ،ضشية اػتاًذاسد( )fسا تشحؼة هيلي گشم وشتي دس ليتش تذػت آٍسيذ.

8-1-10

اًذاصُ گيشي همذاس  TICتا تدضيِ هحلَلْاي اػتاًذاسدي وِ اص هحلَل تٌذ( )4-6ػاختِ هي ؿَد ،ضشٍسي اػت.
9-1-10

همذاس  TOCاص تفاضل ( )TC-TICتذػت هي آيذ.
2-10

1-2-10

زٍؼ ّاي كٌتسل

هحلَلْاي آصهَى روش ؿذُ دس تٌذّاي ( )4-6(،)3-6(،)2-6يا( )5-6سا تِ ّوشاُ ّش ػشي اص ًوًَِ ّا تشاي تشسػي
دلت ًتايح حاكل اص سٍؽ آصهَى تدضيِ وٌيذ.

2-2-10

اگش اًحشافات حاكل تيؾ اص هؼياسّاي ويفيت داخل آصهايـگاّي تاؿذ ،داليل خغاي ريل سا هَسد تشسػي لشاس
دّيذ:

 اختالل دس ػولىشد دػتگاُ اًذاصُ گيشي (تشاي هثال دس ػيؼتن اوؼيذاػيَى يا ؿٌاػاييً ،ـت ،خغاي وٌتشل دها يا گاص). تغييش دس غلظت هحلَل آصهَى. آلَدگي هدوَػِ اًذاصُ گيشي.3-2-10

تِ عَس هٌظن ول ػيؼتن اًذاصُ گيشي ٍ ًـتي سا هغاتك دػتَسالؼول ػاصًذُ دػتگاُ تشسػي وٌيذ.
11

1-11

اًداشُ گيسي

غلظت ً TOCوًَِ ّا سا هغاتك دػتَسالؼول ػاصًذُ دػتگاُ اًذاصُ گيشي وٌيذ.

 1-11دسكَستي وِ  TOCتِ عَس هؼتمين اًذاصُ گيشي هي ؿَد ،لثل اص تدضيِ تا اػيذي وشدى ًوًَِ تا  pHپاييي تش اص
 ، 2وشتي هؼذًي ول سا خاسج وٌيذ .تا احتياط واّؾ هَاد آلي فشاس سا تِ حذالل تشػاًيذ.
8-11

غلظت  TOCتايذ دس ًاحيِ خغي هٌحٌي اػتاًذاسد لشاس داؿتِ تاؿذ.دسكَستي وِ غلظت  TOCدس ًاحيِ
خغي هٌحٌي اػتاًذاسد لشاس ًذاؿتِ تاؿذً،وًَِ سا سليك وٌيذ.

9-11

لثل اص تؼييي ّ TOCش گشٍُ ًوًَِ (تشاي هثالً دس ّش  10اًذاصُ گيشي) آصهًَْاي وٌتشل هٌاػثي سا دس فَاكلي
وِ تَػظ ػاصًذُ دػتگاُ تَكيِ هي ؿَد يا آصهايـگاُ هـخق هي وٌذ ،اًدام دّيذ.

1-Instrument specific response units
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:-11

پغ اص اػيذي وشدى ًوًَِ ،تشاي خاسج وشدى دي اوؼيذوشتي يه خشياى گاص خٌثي خالق ( )7-6تِ هذت 5
دليمِ ٍاسد ًوًَِ وٌيذ.

1-1-12

01

تياى ًتايج

0-01

زٍؼ هحاغثِ

تؼتِ تِ ًَع دػتگاُ اًذاصُ گيشي  TOCتِ واس سفتِ ،اًَاع هختلفي اص لشائت ّا سا هي تَاى تِ دػت آٍسد وِ اص

آى غلظت  TOCيا ً DOCوًَِ هَسد تشسػي هحاػثِ هي ؿَد .دس اًذاصُ گيشيْاي ًاپيَػتِ ،ايي هماديش هوىي اػت هثالً
تشحؼة استفاع پيه ،هؼاحت پيه يا حدن تيتشوٌٌذُ الصم تاؿذ .هؼوَالً هؼاحت پيه گضاسؽ هي ؿَد .اص استفاع پيه هَلؼي
اػتفادُ وٌيذ وِ استفاع پيه هتٌاػة تا غلظت تاؿذ.
2-1-12

دس هَاسدي وِ اًذاصُ گيشي  TOCيا ً DOCين پيَػتِ( 1چٌذ هشحلِ اي) اػت ،غلظت دي اوؼيذوشتي

حاكل احتشاق هادُ آلي ثثت هي ؿَد ،هثالً تِ كَست خغي تش سٍي ًَاس ثثات .فاكلِ ايي خظ اص خظ كفش هتٌاػة تا غلظت
 TOCاػت.
3-1-12
4-1-12

غلظت خشهي سا تا اػتفادُ اص هٌحٌي اػتاًذاسد ( )1-10هحاػثِ وٌيذ.

ّوچٌيي هي تَاى غلظت خشهي  TOCيا  DOCسا (تشحؼة هيلي گشم وشتي دس ليتش) اص هؼادلِ صيش تِ دػت
آٍسد:
( ; (I.f.V)/Vpهيلي گشم وىشتي دس ليتش)غلظت خشهيTOC
وِ دس آى
 Iدادُ دػتگاُ اًذاصُ گيشي اػت،
 fضشية اػتاًذاسد تشحؼة هيلي گشم وشتي دس ليتش اػت وِ هغاتك تٌذ ( )1-10هحاػثِ هي ؿَد،
 Vحدن ًْايي ًوًَِ آب سليك ؿذُ تشحؼة هيلي ليتش اػت ٍ
 Vpحدن ًوًَِ اٍليِ تشحؼة هيلي ليتش اػت وِ پغ اص سليك ؿذى تِ حدن  Vسػاًذُ هي ؿَد.
5-1-12

ًتايح تؼتِ تِ خغا ( دلت ) اًذاصُ گيشي تا دٍ يا ػِ سلن هؼٌي داس تايذ تياى ؿًَذ.
هثال :
– quasi-continuous

1
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=)mg/l5/76ρ(TOC
=)mg/l530ρ(TOC
=)mg/l 6/32× 103 ρ(TOC
1-01

دقت

اعالػات هشتَط تِ تىشاسپزيشي ٍ تدذيذپزيشي ،وِ اص آصهًَْاي تيي آصهايـگاّي تِ دػت آهذُ اػت دس پيَػت اعالػاتي الف
اسائِ ؿذُ اػت.
02

گصازؼ آشهَى

گضاسؽ آصهَى تايذ ؿاهل اعالػات صيش تاؿذ:
 اػتاًذاسد هلي .....وِ تشاػاع آى آصهَى اًدام هي ؿَد. تاسيخ اًدام آصهَى وليِ خضييات ضشٍسي تشاي ؿٌاػايي واهل ًوًَِ هَسد آصهَى خضييات هشتَط تِ ًگْذاسي ًوًَِ ّاي آصهايـگاّي لثل اص تدضيِ،ؿاهل هذت صهاى تيي ًوًَِ تشداسي ٍ تدضيِ الذاهات اٍليِ تش سٍي ًوًَِ ( صهاى تِ ًـيٌي ،فيلتشاػيَى) غلظت خشهي  TOCيا ً DOCوًَِ تش حؼة هيلي گشم وشتي دس ليتش -خضييات ّش اًحشافي اص سٍؽ تَكيف ؿذُ دس ايي اػتاًذاسد يا ّش ؿشايغي وِ دس ًتايح هوىي اػت هَثش تاؿذ.

يَغت الف
( اطالػاتي )
جدٍل الفً 1-تايج آشهًَْاي تيي آشهايؿگاّي تساي تؼييي TOC
ًوًَِ همذاساػوي TOCهتَػظ

دسكذ

تدذيذپزيشي

تىشاسپزيشي

تؼذادآصهايـگاّْا تؼذادًتايح تؼذادًتايح

www.abpsoil.com

mg/l

دسكذ

اًحشاف

دسكذ

اًحشاف

تدضيِ اي

ول

تاصياتي

TOC

ضشية

هؼياس

ضشية

هؼياس

پغ اص

mg/l

تغييشپزيشي

mg/l

تغييشپزيشي

mg/l

حزف

ًادسػت

ًتايح
ًادسػت
1

2/3

2/99

129/9

23

0/687

6/3

0/19

55

259

13

2

18/5

19/2

103/9

6 /4

1/23

2

0/38

56

260

9

3

120

139

115/9

8/9

12/4

2

2/8

54

236

16

4/5

13/9

1/2

3/8

54

244

2

4

307

ًوًَِ ً :1وه فتالَػياًيي هغ تتشا ػَلفًَيه اػيذ.
ًوًَِ  :2هخلَط پتاػين ّيذسٍطى فتاالت ٍ ًوه ػذين فتالَػياًيي هغ تتشا ػَلفًَيه اػيذ.
ًوًَِ  :3هخلَط پتاػين ّيذسٍطى فتاالت ،پتاػين ّيذسٍطى وشتٌات ٍ ًوه ػذين فتالَػياًيي هغ تتشا ػَلفًَيه اػيذ.
ًوًَِ ً :4وًَِ ٍالؼي فيلتش ؿذُ اص فاضالب كٌؼتي.

يادآٍسي  – 1دليل هيصاى تاشياتي ً %130وًَِ  1احتواالً تِ دليل خطاّاي غيػتواتيك هي تاؾد( ػدم تَجِ يا كن
تَجْي تِ غلظت ً TOCوًَِ آب ؾاّد ).
يادآٍسي  – 2هيصاى تاشياتي دز هَزد ًوًَِ  3احتواالً تِ دليل غلظت تاالي ًTICوًَِ هي تاؾد .دز هَازد هؿاتِ
تَضيحات غاشًدگاى دغتگاُ اًداشُ گيسي دز هَزد حجن اغيد ٍ هدت شهاى خازج غاشي دي اكػيدكستي اغلة
كافي ًيػتٌد.
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پيَغت ب
( اطالػاتي )
تؼييي ًTOCوًَِ ّاي حاٍي ذزات
ب1-

ؾسايط اضافي

ٍيظگي ّاي دػتگاّي تشاي اًذاصُ گيشي  TOCتايذ حذالل هٌاػة تشاي اًذاصُ گيشي رساتي تِ اًذاصُ  100هيىشٍهتشتاؿذ.

يادآٍسي  -1دز آشهًَْاي تيي آشهايؿگاّي ( جدٍل بً ) 1-وًَِ ّاي حاٍي ذزات تصزگتس اش  100هيكسٍهتس اًداشُ
گيسي ؾدُ اًد.
يادآٍسي  -2اگس ً TOCوًَِ حاٍي ذزات حتي پع اش يكٌَاخت غاشي ؾديد ًتايج تكسازپريسي زا حاصل ًكٌد ،
تايد ًوًَِ زا صاف كسد ٍ ً TOCوًَِ صاف ؾدُ ٍ تاقيواًدُ زا جداگاًِ تؼييي ًوَد .غيػتن ّايي كِ تس اغاظ
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اكػيداغيَى اؾؼِ هاٍزاء تٌفؽ كاز هي كٌٌد تساي تؼييي هيكسٍغلَلص  1هٌاغة ًوي تاؾٌد(.زجَع ؾَد تِ جدٍل
ب)1-
ب2-

غَغپاًػيَى آشهَى تساي فسآيٌد كٌتسل ذزات

ايي ػَػپاًؼيَى آصهَى تشاي تشسػي يىٌَاختي ٍ تاصياتي اخضاي ًوًَِ وِ واهالً حل ًـذُ اػت تِ واس هي سٍد .تشاي تْيِ ايي
ػَػپاًؼيَى  225هيلي گشم ػلَلض  (C6H10O5)nسا تِ دسٍى تالي حدن ػٌدي يه ليتشي هٌتمل وٌيذ( اًذاصُ رسات تايذ دس
هحذٍدُ 20الي100هيىشٍهتشٍغلظت وشتي ػَػپاًؼيَى ًوًَِ آصهَى  100هيلي گشم دس ليتش تاؿذ) ،آى سا تا آب خيغ وٌيذ.
ػپغ آى سا تِ حدن

تشػاًيذ ٍ تا ّوضى هغٌاعيؼي تا تـىيل يه ػَػپاًؼيَى يىٌَاخت ّن تضًيذ .اص دػتگاُ هاٍساءكَت ًثايذ اػتفادُ وٌيذ صيشا
اًذاصُ رسات سا واّؾ هي دّذ .ايي هخلَط دس يخچال تِ هذت دٍ ّفتِ پايذاس اػت ٍلي ضشٍسي اػت وِ لثل اص ّش تاس اػتفادُ
وشدى آى سا ّن تضًيذ.
ب3-

فسآيٌد كٌتسل ذزات

تَكيِ هي ؿَد وِ تشاي ّش ػشي تدضيِ ًوًَِ ّاي حاٍي رسات خاهذ ،يىٌَاختي ٍ تاصياتي اخضاي هؼلك ًوًَِ سا تا اػتفادُ اص
ػَػپاًؼيَى آصهَى (ب )2-هَسد تشسػي لشاس دّيذ .تخـي اص ًوًَِ سا تشداؿتِ ٍ ّن تضًيذ .اگش اص ًوًَِ تشداس خَدواس 1اػتفادُ
هي وٌيذً ،وًَِ ّا سا تايذ دس عي تدضيِ تِ عَس هذاٍم ّن تضًيذ .همذاس هتَػظ ػِ اًذاصُ گيشي تايذ تيي  110 ٍ 90هيلي گشم
دس ليتش تاؿذ ،ضشية تغييشپزيشي هشتَط تِ تىشاسپزيشي تايذ ووتش اص  %10تاؿذ.
يادآٍسي  -1دس ايي آصهَى اًذاصُ رسات هْن اػت.

يادآٍسي  -2تا ّوصى ًَغاى كٌٌدُ يكٌَاختي هطلَب تدٍى جداغاشي ذزات فساّن هي ؾَد.
ب–4

دادُ ّاي كازآيي

سخَع ؿَد تِ خذٍل ب. 1-

1

− Microcellulose
1-Autosampler
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جدٍل بً 1-تايج آشهًَْاي تيي آشهايؿگاّي تساي تؼييي TOC

ًوًَِ

همذاس اػوي
TOC
mg/l

هتَػظ ول
TOC
mg/l

دسكذ تاصياتي

تىشاسپزيشي

تدذيذپزيشي

تؼذاد
آصهايـگاُ ّا

دسكذ ضشية
1
تغييشپزيشي

اًحشاف هؼياس
mg/l

دسكذ ضشية
تغييشپزيشي

الف1-

20

16/65

83/2

45/1

7/5

12/0

اًحشاف
هؼياس
mg/l
2

32

ب1-

20

0/53

2/7

75/0

0/4

27/3

0/15

15

ًوًَِ الف : 1-سيض تلَس ػلَلض (تؼييي تَػيلِ احتشاق)
ًوًَِ ب : 1-سيض تلَس ػلَلض (اوؼيذاػيَى تا اؿؼِ هاٍساءتٌفؾ)

Variation coefficient

1-

