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سٍش آصهَى سختي آب

چاج سَم

هَسسِ استاًذاسد ٍ تحميمات غٌؼتي ايشاى
هَسسِ استاًذاسد ٍ تحميمات غٌؼتي ايشاى تٌْا ساصهاًي است دس ايشاى وِ
تش عثك لاًَى هيتَاًذ استاًذاسد سسوي فشآٍسدُّا سا تؼييي ٍ تذٍيي ٍ
اخشاي آًْا سا تا وسة هَافمت ضَسايؼالي استاًذاسد اخثاسي اػالم ًوايذ.
ٍظايف ٍ ّذفْاي هَسسِ ػثاستست اص:
(تؼييي ،تذٍيي ٍ ًطش استاًذاسدّاي هلي – اًدام تحميمات توٌظَس تذٍيي
استاًذاسد تاال تشدى ويفيت واالّاي داخلي ،ووه تِ تْثَد سٍضْاي تَليذ
ٍ افضايص واسائي غٌايغ دس خْت خَدوفائي وطَس  -تشٍيح استاًذاسدّاي
هلي – ًظاست تش اخشاي استاًذاسدّاي اخثاسي – وٌتشل ويفي واالّاي
غادساتي هطوَل استاًذاسد اخثاسي ٍ خلَگيشي اص غذٍس واالّاي ًاهشغَب
توٌظَس فشاّن ًوَدى اهىاًات سلاتت تا واالّاي هطاتِ خاسخي ٍ حفظ
تاصاسّاي تيي الوللي وٌتشل ويفي واالّاي ٍاسداتي هطوَل استاًذاسد
اخثاسي توٌظَس حوايت اص هػشف وٌٌذگاى ٍ تَليذوٌٌذگاى داخلي ٍ
خلَگيشي اص ٍسٍد واالّاي ًاهشغَب خاسخي ساٌّوائي ػلوي ٍ فٌي
تَليذوٌٌذگاى ،تَصيغ وٌٌذگاى ٍ هػشف وٌٌذگاى – هغالؼِ ٍ تحميك
دستاسُ سٍضْاي تَليذً ،گْذاسي ،تستِ تٌذي ٍ تشاتشي واالّاي هختلف –
تشٍيح سيستن هتشيه ٍ واليثشاسيَى ٍسايل سٌدص – آصهايص ٍ تغثيك
ًوًَِ واالّا تا استاًذاسدّاي هشتَط ،اػالم هطخػات ٍ اظْاسًظش همايسِ
اي ٍ غذٍس گَاّيٌاهِ ّاي الصم).
هَسسِ استاًذاسد اص اػضاء ساصهاى تيي الوللي استاًذاسد هيثاضذ ٍ لزا دس
اخشاي ٍظايف خَد ّن اص آخشيي پيطشفتْاي ػلوي ٍ فٌي ٍ غٌؼتي خْاى
استفادُ هيٌوايذ ٍ ّن ضشايظ ولي ٍ ًياصهٌذيْاي خاظ وطَس سا هَسد
تَخِ لشاس هيذّذ.
اخشاي استاًذاسدّاي هلي ايشاى تٌفغ توام هشدم ٍ التػاد وطَس است ٍ
تاػث افضايص غادسات ٍ فشٍش داخلي ٍ تأهيي ايوٌي ٍ تْذاضت هػشف
وٌٌذگاى ٍ غشفِ خَئي دس ٍلت ٍ ّضيٌِّا ٍ دس ًتيدِ هَخة افضايص
دسآهذ هلي ٍ سفاُ ػوَهي ٍ واّص ليوتْا هيطَد.
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تسوِ تؼالي
پيطگفتاس
استاًذاسد سٍش آصهَى سختي آب وِ تَسيلِ وويسيَى فٌي سٍضْاي
آصهَى آب آضاهيذًي تْيِ ٍ تذٍيي ضذُ ٍ دس وويتِ ًْائي هادس غٌايغ
فَق هَسد تائيذ لشاس گشفتِ ٍ دس سي ٍ سَهيي خلسِ وويتِ هلي غٌايغ
ضيويائي هَسخ  61/3/23تػَية گشديذ  .پس اص تائيذ ضَساي ػالي
استاًذاسد ٍ تاستٌاد هادُ يه ( لاًَى هَاد الحالي تماًَى تاسيس هَسسِ
استاًذاسد ٍ تحميمات غٌؼتي ايشاى هػَب آرسهاُ  )1349تؼٌَاى استاًذاسد
سسوي ايشاى هٌتطش هيگشدد .
تشاي حفظ ّوگاهي ٍ ّوأٌّگي تا پيطشفتّاي هلي ٍ خْاًي غٌايغ ٍ
ػلَم استاًذاسدّاي ايشاى دس هَالغ لضٍم ٍ يا دس فَاغل هؼيي هَسد
تدذيذًظش لشاس خَاٌّذ گشفت ٍ ّش گًَِ پيطٌْادي وِ تشاي اغالح يا
تىويل ايي استاًذاسدّا تشسذ دس ٌّگام تدذيذًظش دس وويسيَى فٌي
هشتَط هَسد تَخِ ٍالغ خَاّذ ضذ .
تٌاتشايي تشاي هشاخؼِ تِ استاًذاسدّاي ايشاى تايذ ّوَاسُ اص آخشيي چاج ٍ
تدذيذًظش آًْا استفادُ ًوَد .
دس تْيِ ايي استاًذاسد سؼي تش آى تَدُ است وِ تا تَخِ تِ ًياصهٌذيْاي
خاظ ايشاى حتيالومذٍس هياى سٍضْاي هؼوَل دس ايي وطَس ٍ استاًذاسد ٍ
سٍضْاي هتذاٍل دس وطَسّاي ديگش ّوأٌّگي ايداد ضَد .
لزا تا تشسسي اهىاًات ٍ هْاستْاي هَخَد ٍ اخشاي آصهايطْاي الصم
استاًذاسد حاضش تا استفادُ اص هٌثغ صيش تْيِ گشديذ .
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استانذارد روش آزمون سختي آب
 1ـ هذف
ايي استاًذاسد دس تشداسًذُ سٍضْائي تشاي اًذاصُگيشي سختي آب تِ ضشح
صيش هيتاضذ :
الف  -سٍش ٍصًي
ب  -سٍش حدوي ( تيتشاسيَى )
 2ـ دامنه كارترد
 2ـ  1ـ سٍش الف  -دس هَسد آتي وِ تشوية آى ًاضٌاختِ است لاتل
اعويٌاى تَدُ ٍلي سٍش سادُتش ( ب ) دس غَست ٍخَد هَاد هضاحن غحت
ووتشي داسد اها چٌاًچِ همذاس ايي هَاد اص حذ هطخػي تداٍص ًىٌذ غحت
آى هطاتِ سٍش ( الف ) خَاّذ تَد .
 3ـ تعاريف و اصطالحات
 3ـ  1ـ سختي  :سختي يا غفت هطخػِ آب است وِ ًواياًگش هدوَع
يًَْاي ولسين ٍ هٌيضين هَخَد دس آب هيتاضذ .
يادآٍسي  -سايش واتيًَْاي چٌذ ظشفيتي ًيض هَخة ايداد سختي دس آب
هيضَد ٍلي تٌذست هماديش آًْا اص حذ ًاچيض تداٍص هيوٌذ ٍ استشاًسين دس
ّش دٍ سٍش تاال ( داٍسي ٍ سٍصهشُ ) هؼوَال ّوشاُ ولسين تؼييي ٍ
اًذاصُگيشي هيضَد ٍ اثشات تذاخلي سايش واتيًَْا هاًٌذ آلَهيٌيَم  ,تاسين ,
آّي  ,هٌگٌض ٍ سٍي سا هيتَاى تا افضٍدى هَاد خلَگيشي وٌٌذُ هٌاسة
حزف وشد .
 4ـ مواد شيميائي مورد نياز
 4ـ  1ـ خلَظ هَاد  :دس توام آصهًَْا تايذ اص هَاد ضيويائي تا دسخِ
خلَظ تشاي تدضيِ استفادُ ضَد ٍ دس غَستي هيتَاى اص هَاد ضيويائي تا
دسخِ خلَظ ديگش استفادُ وشد وِ دس اتتذا هؼلَم ضَد خلَظ ايي هَاد
تاًذاصُ وافي تاال است ٍ ًاخالػي هَخَد هَخة واّص دس غحت
اًذاصُگيشي ًخَاّذ ضذ .

 4ـ  2ـ آب همغش  :دس وليِ آصهًَْا تايذ اص آب همغش تشاي هػشف دس
تدضيِ ضيويائي آب ( استاًذاسد ضواسُ  1127ايشاى ) استفادُ ضَد .
 5ـ نمونهترداري
تْيِ ًوًَِ تايذ عثك استاًذاسد ضواسُ  2347ايشاى اًدام پزيشد .
 6ـ روشهاي آزمون
 6ـ  1ـ سٍش الف ( سٍش اًذاصُگيشي يًَْاي ولسين ٍ هٌيضين تغشيك
ٍصًي )
 6ـ  1ـ  1ـ ايي سٍش تشاي اًذاصُگيشي غلظت يًَْا ولسين ٍ هٌيضين
هَخَد دس ّش گًَِ آب لاتل اخشاء تَدُ ٍ اص هحاسثِ ًتايح آى سختي ول
حاغل هيضَد .
 6ـ  1ـ  2ـ اساس سٍش  :تشاي تؼييي يَى ولسين اتتذا آًشا سسَب دادُ
تػَست اگضاالت ولسين دس هيآٍسًذ ٍ سپس سسَب حاغلِ سا تا حشاست
تثذيل تِ اوسيذ ولسين وشدُ ٍصى هيوٌيذ ٍ حشاست دادى سسَب دس وَسُ
ٍ تثذيل تِ اوسيذ ولسين تذست آهذُ ٍ يَى هٌيضين ًيض اتتذا تػَست
اٍستَفسفات آهًَيَم هٌيضين سسَب دادُ ضذُ ٍ پيشٍفسفات هٌيضين حاغلِ
پس اص سَصاًذى سسَب دس وَسُ تؼييي همذاس هيگشدد ٍ سختي ول (
سختي تام ) اص خوغ همذاس ولسين ٍ هٌيضين تذست آهذُ دس آصهَى تؼييي
خَاّذ ضذ .
 6ـ  1ـ  3ـ هَاد ضيويائي هَسد ًياص  :تِ سٍش تؼييي ولسين ٍ هٌيضين
هَخَد دس آب ( استاًذاسد ضواسُ  2355ايشاى ) هشاخؼِ ضَد .
 6ـ  1ـ  4ـ سٍش واس  :عثك استاًذاسد سٍش اًذاصُگيشي همذاس يَى
ولسين ٍ هٌيضين دس آب
 6ـ  1ـ  5ـ هحاسثِ  :سختي تام آصهًَِ تا دس ًظش گشفتي همذاس ولسين ٍ
هٌيضين هَخَد دس آب اص ساتغِ صيش هحاسثِ هيضَد :

 6ـ  1ـ  6ـ دلت آصهَى  :سختي ولسين ٍ هٌيضين تا غلظتّاي ووتش
اص  0/5اوي ٍاالى دس هيليَى سا تا دلت  0/01اوي ٍاالى دس هيليَى ٍ
غلظتّاي تيطتش اص  0/5اوي ٍاالى دس هيليَى سا تا دلت  0/02اوي ٍاالى
دس هيليَى هيتَاى تؼييي وشد .
 6ـ  2ـ سٍش ب ( تيتشاسيَى )
 6ـ  2ـ  1ـ واستشد ايي سٍش دس هَسد آب خام  ,آب تػفيِ ضذُ ٍ آب
ديگْاي تخاس هيتاضذ ٍ تشاي آتْائي وِ داساي هَاد سًگي صياد ّستٌذ
هٌاسة ًيست صيشا سًگ هَخَد دس تغييش سًگ هؼشف تاثيش هيگزاسد ٍ دس
ايي سٍش غلظت تا داهٌِ تغييشات هاتيي غفش تا  24اوي ٍاالى دس هليَى
لاتل اًذاصُگيشي تَدُ ٍ ّوچٌيي هيتَاى سختي هشتَط تِ اهالح ولسين ٍ
هٌيضين سا تغَس خذاگاًِ تؼييي وشد .
ولسين ٍ هٌيضين تػَست ووپلىس هدضا ضذُ ٍ دس خاتوِ ػول سًگ
هؼشف وشٍم تالن دس حضَس يًَْاي ولسين ٍ هٌيضين اص لشهض تِ سًگ آتي
تغييش هيياتذ .
 6ـ  2ـ  2ـ هَاد هضاحن  :چٌاًىِ غلظت هَاديىِ دس خذٍل ضواسُ يه
هطخع ضذُ است دس آب تيطتش اص هماديش دادُ ضذُ ًثاضذ ايي هَاد دس
آصهَى تذاخل ًخَاّذ وشد .
 6ـ  2ـ  3ـ هَاد هَسد ًياص :
الف  -هحلَل (ّ )1+4يذسٍاوسيذ آهًَيَم  :يه حدن ّيذسٍاوسيذ
آهًَيَم تا چگالي  0/90سا تا چْاس حدن آب هخلَط وٌيذ .
ب  -هحلَل تافش  :هحلَل تافش سا عثك هشاحل سِ گاًِ صيش تْيِ وٌيذ .

 1ـ همذاس  40گشم تتشاتَسات سذين ) (Na2B4O7 , 10H2Oسا
دس  800هيلي ليتش آب حل ًوائيذ .
 2ـ همذاس  10گشم ّيذسٍاوسيذ ٍ  10گشم سَلفَس سذين ٍ  10گشم
تاستاسات سذين پتاسين ) (KnaC4H4O6 , 4H2Oسا دس  100هيلي ليتش
آب حل وٌيذ .
 3ـ دٍ هحلَل سا پس اص سشد ضذى تا يىذيگش هخلَط وشدُ همذاس يه
گشم اتيلي دي آهيي تتشااستات هٌيضين دي سذين وِ داساي ًسثت
هل  Mgتِ  EDTAتشاتش ( )1+1است تيافضائيذ ٍ دس غَست لضٍم هاصاد
هٌيضين سا تا هحلَل استاًذاسد ) (1ml = 1 /. ml CaCO3تػَست
ووپلىس دسآٍسيذ  .سپس حدن ًْائي هحلَل سا تا آب تِ يه ليتش سساًيذُ
ٍ دسب تغشي سا ٌّگاهيىِ اص هحلَل استفادُ ًويضَد تثٌذيذ .
ايي هحلَل حذاوثش تشاي هذت يه هاُ لاتل استفادُ است .
ج  -ضٌاساگش ولسين  :همذاس  0/20گشم پَسپَسات آهًَيَم ٍ  100گشم
ًوه عؼام سا تا يىذيگش هخلَط وشدُ ٍ تا اًذاصُاي ًشم وٌيذ وِ اص اله تا
چطوِ  40تا  50ػثَس وٌذ .
د  -هحلَل ضٌاساگش سختي  :همذاس يه هيلي ليتش اص هحلَل  30گشم دس
ليتش وشتٌات سذين سا تِ  30هيلي ليتش آب افضٍدُ ٍ يه گشم وشٍم
تالن  Tتِ هخلَط اضافِ وشدُ ٍ تا افضٍدى هحلَل  30گشم دس ليتش
وشتٌات سذين  PHهحلَل سا تشاتش  10/5تٌظين وٌيذ .
هحلَل سا تا حدن  100هيلي ليتش تا ايضٍپشٍپاًَل  99دسغذ ٍ يا
اتاًَل  95دسغذ سليك ًوائيذ  .هتاًَل ًيض تشاي ايٌىاس هٌاسة است .
تشاي خلَگيشي اص خشاب ضذى هحلَل دس تشاتش ًَس ٍ َّا آًشا دس يه تغشي
تيشُ سًگ سيختِ ٍ دسب آًشا هحىن تثٌذيذ ايي هحلَل حذاوثش توذت يه
هاُ لاتل ًگاّذاسي ٍ استفادُ هيتاضذ .
يادآٍسي  -ضٌاساگش سا هيتَاى تداي هايغ تػَست گشد ًيض تْيِ ,
ًگاّذاسي ٍ هػشف وشد وِ دس ايي غَست صهاى ًگاّذاسي آى حذاوثش
يىسال خَاّذ تَد ٍ اص خشد وشدى 0/2گشم وشٍم تالن ّ Tوشاُ

تا  80گشم گشد ًوه عؼام تْيِ ضذُ ٍ تايذ دس دسٍى يه تغشي تيشُ سًگ
ًگْذاسي ضَد .
گشد ضٌاساگش سختي هٌاسة سا اص هشاوض تداستي ًيض هيتَاى تْيِ وشد .
ُ  -اسيذ ولشيذسيه ( ):1+4يه حدن اسيذ ولشيذسيه غليظ تا
چگالي  1/19سا تا چْاس حدن آب هخلَط وٌيذ .
ٍ  -هحلَل وشتٌات سذين ( 30گشم دس ليتش  30 ):گشم وشتٌات سذين سا
دس همذاسي آب حل وشدُ ٍ حدن آًشا تِ يه ليتش تشساًيذ .
ص  -هحلَل استاًذاسد اتيلي دي آهيي تتشااستات سذين (1ml = 1
) /. ml CaCO3چْاس گشم اتيلي دي آهيي تتشااستات دي سذين دي
ّيذسات سا دس  800هيلي ليتش آب حل ًوائيذ ٍ تا هحلَل  50گشم دس ليتش
ّيذسٍاوسيذ سذين  PHآًشا تشاتش  10/5تٌظين وشد  .لذست ايي هحلَل دس
تشاتش هحلَل ولشٍس ولسين ) (1ml = 0 /2 ml CaCO3عَسي تايذ تاضذ
وِ يه هيلي ليتش اص هحلَل استاًذاسد هؼادل يه هيلي گشم وشتٌات
ولسين تاضذ .
هحلَل استاًذاسد ضذُ سا دس تغشيّائي وِ تشخيحا اص خٌس پلي اتيلي ,
پالستيه ٍ يا الستيه سخت تاضذ ًگاّذاسي وشدُ ٍ هاّي يىثاس وٌتشل
وٌيذ ٍ دس غَستيىِ دس تغشي ضيطِاي ًگاّذاسي ضَد حذالل ّفتِاي
يىثاس تايذ استاًذاسد وشد .
يادآٍسي  :هحلَل ولشٍس ولسين تغشيمِ صيش تْيِ هيضَد  0/20 :گشم
وشتٌات ولسين سا دس اسيذ ولشئيذسيه ( )1+4حل وشدُ سپس تاساهي
اسيذ ولشئيذسيه تاى اضافِ ًوائيذ ٍ تشاي خلَگيشي اص پاضيذى هحلَل
دسب آًشا تا يه ضيطِ ساػت تپَضاًيذ ٍ پس اص ايي وِ توام وشتٌات
ولسين حل گشديذ هحلَل سا تا حذ خطه ضذى تثخيش وشدُ ٍ پٌح هيلي
ليتش آب افضٍدُ ٍ دٍتاسُ تا حذ خطىي حشاست دّيذ  .افضٍدى آب ٍ تثخيش
آًشا آًمذس تىشاس وٌيذ تا اسيذ آصاد خاسج ضَد  .تاليواًذُ سا دس آب حل
وشدُ ٍ دس تالي طٍطُ يه ليتشي تا آب تِ حدن الصم تشساًيذ .

ح  -هحلَل ّيذسٍاوسيذ سذين ( 50گشم دس ليتش  ):همذاس  50گشم
ّيذسٍاوسيذ سذين سا دس همذاسي آب حل وشدُ ٍ تا يه ليتش سليك وٌيذ .
 6ـ  2ـ  4ـ سٍش واس
الف  -سختي تام  :همذاس  50هيلي ليتش اص ًوًَِ سا تذاخل تطماب ٍ يا
ظشف چيٌي سفيذ هٌتمل وٌيذ ٍ دس غَست لضٍم  PHآًشا تا اضافِ وشدى
اسيذ ولشئيذسيه ٍ يا ّيذسٍاوسيذ آهًَيَم تِ  7تا  10تشساًيذ  0/5هيلي
ليتش هحلَل تافش افضٍدُ تْن تضًيذ دٍ يا سِ لغشُ ضٌاساگش سختي اضافِ
وشدُ هخلَط وٌيذ  .هحلَل استاًذاسد اتيلي دي آهيي تتشااستات سذين سا
تىوه يه تَست تِ هحلَل دس حاليىِ تْن صدُ هيضَد اضافِ وشدُ خاتوِ
ػول تا تغييش سًگ لشهض تِ آتي هطخع هيگشدد دٍ ػول ػياسسٌدي تايذ
دس فاغلِ صهاًي پٌح دليمِ پس اص سيختي هحلَل تافش اًدام پزيشد ٍ دس
غَستيىِ تيطتش اص  20هيلي ليتش هحلَل تيتشاسيَى هػشف ضذ تايذ آصهَى
تا سليكتش وشدى آصهًَِ دٍتاسُ تىشاس گشدد .
يادآٍسي  -دس غَستيىِ اص پَدس ضٌاساگش استفادُ هيضَد تايذ همذاس وافي
تشاي ايداد سًگ اضافِ ضَد ( تمشيثا  0/2گشم ).
ب  -سختي ول ًاچيض  :تؼييي اسصش سختي ول وِ داهٌِ تغييشات آى
هاتيي غفش تا  0/1هيلي اوي ٍاالى دس هليَى تاضذ عثك هٌذسخات تٌذ (
الف ) سٍش واس اًدام هيضَد ٍلي حدن آصهًَِ تايذ  100هيلي ليتش
اًتخاب ضذُ ٍ اص هيىشٍتَست استفادُ گشدد ٍ تا حدن ًوًَِ  100هيلي
ليتش تايذ دٍ تشاتش هَاد تياى ضذُ دس تٌذ ( الف ) سا تىاس تشد  .سختي ولسين
 :همذاس  50هيلي ليتش اص ًوًَِ سا پس اص اًذاصُگيشي ٍاسد تطماب ٍ يا ظشف
تثخيش چيٌي سفيذ ًوَدُ ٍ دٍ هيلي ليتش هحلَل ّيذسٍاوسيذ سذين تش
سٍي آى سيختِ ٍ تْن تضًيذ  ,سپس همذاس تمشيثي  0/2گشم ضٌاساگش
ولسين اضافِ وشدُ هخلَط ًوائيذ .
هحلَل سا دس حال ّن صدى تا هحلَل استاًذاسد اتيلي دي آهيي تتشااستات
سذين

تَسظ تَست تا آًدا ػياسسٌدي وٌيذ وِ سًگ آى اص غَستي ػٌاتي تِ
اسغَاًي تثذيل ضَد  .ػول ػياسسٌدي تايذ ظشف پٌح دليمِ پس اص افضٍدى
هحلَل تافش اًدام پزيشد ٍ دس غَستي وِ تيطتش اص  15هيلي ليتش هحلَل
تيتشاسيَى هػشف ضذ  ,تشاي خلَگيشي اص سسَب ولسين تايذ آصهًَِ سا
سليك وشدُ ٍ آصهَى سا دٍتاسُ تىشاس وشد .
 6ـ  2ـ  5ـ هحاسثِ  :سختي ًوًَِ تشٍش صيش هحاسثِ هيضَد .

وِ دس آى :
 = Stحذ دلت ولي
 = Soحذ دلت آصهَى وٌٌذُ
 = Xغلظت سختي تام تشحسة اوي ٍاالى دس هليَى
 = Vحدن آصهًَِ تِ هيلي ليتش
ب  -دلت آصهَى تشاي سختي ولسين ًيض تغشيك صيش تياى هيضَد :

St = (1/15x + 0/7) V
So = (0/05 x + 0/04)V

وِ دس آى :
 = Stحذ دلت ولي
 = Soحذ دلت آصهَى وٌٌذُ
 = Xغلظت سختي تام تشحسة اوي ٍاالى دس هليَى
 = Vحدن آصهًَِ تِ هيلي ليتش
 -1تشاي تثذيل سختي اصاويَاالًتذس هليَى تِ لسوت دسهليَى
تشحسة  CaCO3همذاس اوي ٍاالى دس 50ضشب هيطَد .
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