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 هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌٗتي ايطاى

هَؾؿِ اؾتبًساضز ٍ تحميمبت نٌٗتي ايطاى تٌْب ؾبظهبًي اؾت زض ايطاى كِ ثط َجك 

ّب ضا تٗييي ٍ تسٍيي ٍ ارطاي آًْب ضا ثب كؿت  لبًَى هيتَاًس اؾتبًساضز ضؾوي فطآٍضزُ

هَافمت قَضايٗبلي اؾتبًساضز ارجبضي اٖالم ًوبيس. ٍْبيف ٍ ّسفْبي هَؾؿِ ٖجبضتؿت 

 اظ:

 اؾتبًساضز تسٍيي ثوٌَٓض تحميمبت اًزبم –بًساضزّبي هلي تٗييي، تسٍيي ٍ ًكط اؾت

 كبضائي افعايف ٍ تَليس ضٍقْبي ثْجَز ثِ كوك زاذلي، كبالّبي كيفيت ثطزى ثبال

 ارطاي ثط ًٓبضت – هلي اؾتبًساضزّبي تطٍيذ - ككَض ذَزكفبئي رْت زض نٌبيٕ

اضز ارجبضي ٍ اؾتبًس هكوَل نبزضاتي كبالّبي كيفي كٌتطل – ارجبضي اؾتبًساضزّبي

رلَگيطي اظ نسٍض كبالّبي ًبهطغَة ثوٌَٓض فطاّن ًوَزى اهكبًبت ضلبثت ثب كبالّبي 

هكبثِ ذبضري ٍ حفّ ثبظاضّبي ثيي الوللي كٌتطل كيفي كبالّبي ٍاضزاتي هكوَل 

اؾتبًساضز ارجبضي ثوٌَٓض حوبيت اظ ههطف كٌٌسگبى ٍ تَليسكٌٌسگبى زاذلي ٍ 

طغَة ذبضري ضاٌّوبئي ٖلوي ٍ فٌي تَليسكٌٌسگبى، رلَگيطي اظ ٍضٍز كبالّبي ًبه

 تَليس، ضٍقْبي زضثبضُ تحميك ٍ هُبلِٗ –تَظيٕ كٌٌسگبى ٍ ههطف كٌٌسگبى 

 ٍ هتطيك ؾيؿتن تطٍيذ – هرتلف كبالّبي تطاثطي ٍ ثٌسي ثؿتِ ًگْساضي،

 هطثٌَ، اؾتبًساضزّبي ثب كبالّب ًوًَِ تُجيك ٍ آظهبيف – ؾٌزف ٍؾبيل كبليجطاؾيَى

 م هكرهبت ٍ اْْبضًٓط همبيؿِ اي ٍ نسٍض گَاّيٌبهِ ّبي الظم.اٖال

هَؾؿِ اؾتبًساضز اظ اًٖبء ؾبظهبى ثيي الوللي اؾتبًساضز هيجبقس ٍ لصا زض ارطاي 

ٍْبيف ذَز ّن اظ آذطيي پيكطفتْبي ٖلوي ٍ فٌي ٍ نٌٗتي رْبى اؾتفبزُ هيٌوبيس 

 طاض هيسّس.ٍ ّن قطايٍ كلي ٍ ًيبظهٌسيْبي ذبل ككَض ضا هَضز تَرِ ل

ارطاي اؾتبًساضزّبي هلي ايطاى ثٌفٕ توبم هطزم ٍ التهبز ككَض اؾت ٍ ثبٖج افعايف 

نبزضات ٍ فطٍـ زاذلي ٍ تأهيي ايوٌي ٍ ثْساقت ههطف كٌٌسگبى ٍ نطفِ رَئي زض 

ّب ٍ زض ًتيزِ هَرت افعايف زضآهس هلي ٍ ضفبُ ٖوَهي ٍ كبّف ليوتْب  ٍلت ٍ ّعيٌِ

 هيكَز.
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 ثؿوِ تٗبلي

 پيكگفتبض

اؾتبًساضز ٍيػگيْبي آّك هَضز اؾتفبزُ زض تهفيِ آة آقبهيسًي ٍ نٌبيٕ غصايي كِ 

ثَؾيلِ كويؿيَى فٌي آة آقبهيسًي تْيِ ٍ تسٍيي قسُ ٍ زض پٌزبُ ٍ ًْويي كويتِ 

لطاض هَضز تبييس  66/3/25 هلي اؾتبًساضز فطآٍضزُ ّبي ككبٍضظي ٍ غصايي هَضخ

گطفتِ , ايٌك ثبؾتٌبز هبزُ يك لبًَى هَاز الحبلي ثِ لبًَى تبؾيؽ هَؾؿِ اؾتبًساضز 

ثٌَٗاى اؾتبًساضز ضؾوي ايطاى هٌتكط  1349 ٍ تحميمبت نٌٗتي ايطاى ههَة آشض هبُ

 گطزز . هي

ثطاي حفّ ّوگبهي ٍ ّوبٌّگي ثب پيكطفتْبي هلي ٍ رْبًي زض ظهيٌِ نٌبيٕ ٍ ٖلَم 

ايطاى زض هَالٕ لعٍم هَضز تزسيس لطاض ذَاٌّس گطفت ٍ ّط گًَِ , اؾتبًساضزّبي 

پيكٌْبزي كِ ثطاي انالح يب تكويل ايي اؾتبًساضزّب ثطؾس زض ٌّگبم تزسيس ًٓط زض 

 كويؿيَى فٌي هطثٌَ هَضز تَرِ ٍالٕ ذَاّس قس .

ط ثٌبثطايي ثطاي هطارِٗ ثِ اؾتبًساضزّبي ايطاى ثبيس ّوَاضُ اظ آذطيي چبح ٍ تزسيس ًٓ

 آًْب اؾتفبزُ ًوَز .

زض تْيِ ٍ تسٍيي ايي اؾتبًساضز ّويكِ ؾٗي قسُ اؾت كِ يوي تَرِ ثكطايٍ 

هَرَز ٍ ًيبظّبي ربهِٗ حتي الومسٍض ثيي ايي اؾتبًساضز ٍ اؾتبًساضزّبي ككَضّبي 

 نٌٗتي ٍ پيكطفتِ ّوبٌّگي ايزبز قَز .

ي الظم ايي اؾتبًساضز ثب لصا ثب ثطضؾي اهكبًبت ٍ هْبضتْبي هَرَز ٍ ارطاي آظهبيكْب

 اؾتفبزُ اظ هٌبثٕ ظيط تْيِ گطزيسُ اؾت :

 هكرهبت آّك زٍلَهيت ٍ هٌيعيت 984 ـ اؾتبًساضز قوبضُ 1

ٍيػگيْبي آّك هَضز اؾتفبزُ زض نٌبيٕ قيويبيي ٍ  2073 ـ اؾتبًساضز قوبضُ 2

 هتبلَضغي
3- British standard – 6463 

Quicklime, hydrated lime and natural calcium carbonate 

part 1, methods of sampling 1984 

part 2, methods of chemical analysis 
 

 

 ويژگيهاي آهك مورد استفاده

 در تصفيه آب آشاميدني و صنايع غذايي

 مقدمه



آّك ثب كيفيتْبي هرتلف ثطاي اؾتفبزُ زض نٌبيٕ قيويبيي هتبلَضغي ٍ ًيع تهفيِ 

قَز . زض تبؾيؿبت  آثْبي آقبهيسًي , نٌبيٕ غصايي ٍ ههبضف نٌٗتي زيگط ٖطيِ هي

تهفيِ آة آقبهيسًي ٍ تْيِ آة ثطاي ههبضف ذبل زض نٌبيٕ , هكرهبت آّك اظ 

ٍقْبي تهفيِ ٍ حفبْت افطاز ٍ ًٓط تبهيي ؾالهت ههطف كٌٌسگبى ٍ كبضآيي زض ض

ثبقٌس ٍ ثبالذطُ تٌٓين ضٍاثٍ تْيِ  زؾتگبّْبيي كِ ثب ايي هبزُ قيويبيي زض توبؼ هي

 كٌٌسگبى ٍ ههطف كٌٌسگبى حبئع اّويت اؾت .

زض حبل حبيط هيعاى ههطف آّك زض نٌبيٕ تْيِ آة آقبهيسًي كِ زض ككَض ايطاى 

چٌبى ًيؿت كِ تَليس ًگطاًي ًوبيس ٍ ليكي ًوبيٌس آً زايط ثَزُ ٍ اظ آّك اؾتفبزُ هي

تساٍم ههطف ٍ تَؾِٗ تبؾيؿبت ٍ ثطًبهِ ضيعي زض رْت احساث تبؾيؿبت تهفيِ ٍ 

ًوبيس كِ همطضات ٍ يَاثٍ ذبل  تَظيٕ آة آقبهيسًي ؾبلن زض ؾُح ككَض ايزبة هي

ثطاي تكريم كيفيت آّك هَضز اؾتفبزُ زض نٌٗت آة ٍ هَاز غصايي تسٍيي ٍ 

 قَز . هبزُ قيويبيي هٌُجك ثط ٍيػگيْبي اؾتبًساضز تَنيِ هيههطف ايي 

همطضات ٍ ٍيػگيْبي اؾتبًساضز كِ تحت ٌَٖاى : ٍيػگيْبي آّك هَضز اؾتفبزُ زض 

تهفيِ آة آقبهيسًي ٍ نٌبيٕ غصايي تسٍيي گطزيسُ ثسٍى تَرِ ثِ ضٍـ ّبيي كِ زض 

زي كِ آّك زض قَز ٍ هٌحهطا زض هَاض ٖوليبت تهفيِ ثوَضز ارطا گصاضزُ هي

تبؾيؿبت تهفيِ آة ٍ كبّف ؾرتي آة آقبهيسًي ٍ تْيِ آة هٌبؾت رْت ههبضف 

نٌبيٕ هَاز غصايي ثكبض ثطزُ ذَاّس قس تَنيِ قسُ اؾت ٍ ثِ نٌبيٕ زيگط كِ ثٗلت 

ًوبيس قبهل ًرَاّس  هرتهبت كبض ٍ ذهَنيبت نٌٗت ٍيػگيْبي زيگطي ضا ايزبة هي

 قس .

 ـ هدف 1

اؾتبًساضز تٗييي ٍيػگيْبي آّك هَضز ًيبظ تهفيِ آة ٍ نٌبيٕ ّسف اظ تْيِ ايي 

غصايي ٍ اضائِ ضٍـ اؾتبًساضز اظهَى فيعيكي ٍ قيويبيي رْت تكريم كيفيت 

فيعيكي ٍ قيويبيي آى ٍ چگًَگي ًوًَِ ثطزاضي ٍ ضاٌّوبيي زض هؿبئلي اؾت كِ زض 

 آيس . ضٍاثٍ ذطيساض ٍ فطٍقٌسُ پيف هي

 ـ دامنه كارتزد 2

ؾتبًساضز ثطاي ثطضؾي هكرهبت آّك كِ ثهَضت كلَذِ , ؾٌگ , للَُ ؾٌگ , ايي ا

1اّك ظًسُ
ٍ آؾيبة قسُ ٍ يب قكفتِ زض ثطاثط ضََثت ٍ يب آة پبقي قسُ ٍ آّك  

 ذبهَـ قسُ يب ّيسضاتِ
2

 قَز ثكبض ثطزُ ذَاّس قس . ٖطيِ هي 

 ـ كليات 3

 قَز , آّك زض نٌٗت تهفيِ آة زض هَاضز ظيط ثكبض ثطزُ هي

 ـ ايزبز حبلت تٗبزل كطثٌبتي زض آة تهفيِ قسُ
3 



ـ ثَرَز آٍضزى هحيٍ ؾبظگبض ثطاي تبحيط هَاز قيويبيي كِ ثِ هٌَٓض ظالل ؾبظي آة 

 قَز . ثكبض ثطزُ هي

ـ حصف ؾرتي آة يب ضٍقي كِ تحت ٌَٖاى )) ًطم كطزى آة ثب اؾتفبزُ اظ كطثٌبت 

  ؾسين ٍ آّك
4

 تٗطيف قسُ اؾت 

هَاز هٗسًي آة آقبهيسًي زض هَضزي كِ ضٍقْبي ًوك ظزايي كلي يب  ـ تٌٓين همساض

 تمُيط زض تْيِ آة ثكبض ثطزُ هيكَز .

اي اكؿيس هٌيعين ثبقس ٍ يب آّك  زض هَضز اًَأ آّك كِ زاضاي همساض لبثل هالحِٓ

ثسؾت آهسُ ثهَضت هحهَل فطٖي اظ ٖولكطز ثًٗي اظ نٌبيٕ زض ايي اؾتبًساضز 

 سُ ٍ ايٌگًَِ هَاضز زض نٌٗت تهفيِ آة ثكبض ثطزُ ًرَاّس قس .ؾرٌي ثِ هيبى ًيبه

 ـ ويژگيها 4

ـ هجبًي لجَل يب ٖسم لجَل آّك هَضز ًيبظ زض تهفيِ آة ٍ نٌبيٕ هَاز غصايي  1 ـ 4

تحت قطايٍ لطاضزاز هٌُجك ثط ايي اؾتبًساضز ذَاّس ثَز ٍ ذطيساض يب ههطف كٌٌسُ 

زض لطاضزاز ثب فطٍقٌسُ هميس ثِ ضٖبيت هفبز ايي  تَاًس هكرهبت ٍ ٍيػگيْبي كبال ضا هي

 قَز اؾتبًساضز ًوبيس زض ظيط قطح ذهَنيبت ّط يك اظ اًَأ كبال شكط هي

 ـ آّك ظًسُ 1 ـ 1 ـ 4

 ؾبظز ثمطاض ظيط اؾت : هَاضزي كِ كيفيت آّك ظًسُ هَضز هٗبهلِ ضا غيط لبثل لجَل هي

 ثبقس . Cao زضنس ثط حؿت 80 ـ همساض اكؿيس كلؿين هَحط كوتط اظ

آيس  زليمِ زض آظهَى اذتهبني حطاضت كِ ثٗول هي 3 ـ حطاضت تَليس قسُ ْطف

زضرِ ؾلؿيَؼ ثبالتط ًطٍز ٍ يب ايٌكِ زض هَلٕ فطًٍكبًسى ثطاؾبؼ زؾتَضالٗول  10 اظ

زليمِ حطاضت تَليس قسُ ثِ هيعاى  20 ( ايي اؾتبًساضز ْطف هست 2 ـ 4ـ 6ثٌس )

 س .حساكخط همطض ًطؾ

( ايي اؾتبًساضز هَاز غيطهحلَل 2 ـ 3 ـ 4يوي ارطاي آظهبيف ثط اؾبؼ ثٌس ) -

گيطي قسُ ثبقس . ًٓط ثبيٌكِ زض تٗييي همساض حساكخط  زضنس اًساظُ 5 ثومساض ثيف اظ

ّبي هَاز هعثَض زض تْيِ هحلَل ٍ ارطاي  هَاز ًبهحلَل لبثل لجَل زضقتي زاًِ

هيتَاًس زض هتي لطاضزاز ذطيس حساكخط هَاز  قَز ذطيساض آظهبيكْبي هَحط ٍالٕ هي

 ّبي هَاز هعثَض ضا ليس ًوبيس . ًبهحلَل ٍ زضقتي زاًِ

 ـ آّك آثسيسُ يب آّك ذبهَـ قسُ 2 ـ 1 ـ 4
5 

آّك آثسيسُ ًيع زاضاي هكرهبت آّك ظًسُ اؾت ٍلي همساض اكؿيس كلؿين هَحط آى 

 زضنس هَضز لجَل اؾت . 62 تب حس

 ـ اٖالم ٖسم لجَل كبال ٍ زضذَاؾت ارطاي آظهبيف هزسز : 2 ـ 4

 ـ ٖسم لجَل هحوَلِ تحَيل قسُ : 1 ـ 2 ـ 4



يبززاقت هطثٌَ ثِ اٖالم ٖسم لجَل هحوَلِ آّك كِ ثط حؿت لطاضزاز ثيي ذطيساض ٍ 

 فطٍقٌسُ ثطاؾبؼ يَاثٍ ايي اؾتبًساضز تحَيل هيگطزز .

س ثِ فطٍقٌسُ اثال٘ قَز ٍ زض ََل ايي هست ثبيس زض ْطف زُ ضٍظ ثٗس اظ ٍضٍز ثِ همه

كبال ثِ فطٍقٌسُ تٗلك زاضز . ذطيساض ثبيس ْطف هست هصكَض ًؿجت ثِ ًوًَِ ثطزاضي ٍ 

 ارطاي آظهَى كبال السام ًوبيس .

 ـ اٖالم ًتبيذ آظهبيف : 2 ـ 2 ـ 4

ّبي كبال ذَاّس ثَز ٍ زض  اٖالم ٖسم لجَل هحوَلِ ثبؾتٌبز ًتبيذ آظهَى ًوًَِ

َضتيكِ فطٍقٌسُ ًؿجت ثِ ًتبيذ آظهبيف اٖتطاو زاقتِ ثبقس ْطف پٌذ ضٍظ ثٗس اظ ن

تَاًس اٖتطاو كتجي ثٗول آٍضزُ ٍ ذَاّبى ارطاي  زضيبفت يبززاقت ٖسم لجَل هي

 آظهبيف هزسز قَز .

 ّب : ـ تحَيل ًوًَِ 3 ـ 2 ـ 4

يل ذطيساض هكلف اؾت ثوحى ٍنَل يبززاقت هجٌي ثط اٖتطاو فطٍقٌسُ يب تحَ

( ايي اؾتبًساضز 1 ـ 5زٌّسُ كبال , ًوًَِ ّبيي كِ ثط پبيِ همطضات ًوًَِ ثطزاضي ثٌس )

 ثطزاقتِ قسُ اؾت ثطاي فطٍقٌسُ كبال اضؾبل زاضز .

 ـ آظهبيف هزسز 4 ـ 2 ـ 4

قَز ٍ زض نَضتيكِ ًتبيذ آظهَى ثب  ًوًَِ كبال اظ َطف فطٍقٌسُ هزسزا آظهبيف هي

ًتبيذ آظهَى ارطا قسُ ثَؾيلِ ذطيساض هُبثمت ًٌوبيس ٍ ثب هَئَ هَضز تَافك َطفيي 

ّبي ثطزاقت قسُ رْت ارطاي آظهبيف  ٍالٕ ًگطزز , ؾَهيي ًوًَِ اظ هطحلِ ًوًَِ

ي اضؾبل ذَاّس قس ٍ ًتبيذ ايي آظهَى ثبيس هَضز ًْبيي ثِ يك آظهبيكگبُ هٗتجط ارطاي

ّبي هتٗلك ثِ ْٖسُ َطفي ذَاّس ثَز كِ  لجَل ذطيساض ٍ فطٍقٌسُ لطاض گيطز . ّعيٌِ

ًتبيذ آظهَى ضا ثب اذتالف ثيكتط اظ آًچِ كِ آظهبيكگبُ هٗتجط ارطايي اٖالم كطزُ اؾت 

 , اضائِ ًوَزُ ثبقس .

 ـ پؽ گطفتي هحوَلِ : 5 ـ 2 ـ 4

ٍقٌسُ هَْف اؾت كبالئي ضا كِ ثطپبيِ يَاثٍ ايي اؾتبًساضز غيط لبثل لجَل فط

قٌبذتِ قسُ ثبقس , ثبظپؽ گطفتِ ٍاظ هحوَلِ ذطيساض ذبضد ؾبظز هگطايٌكِ همطضات 

تٗسيل ليوت ثطاؾبؼ هكرهبت ٍ اضلبم آظهَى پيف ثيٌي قسُ ٍ حبكن ثط لجَل 

 هحوَلِ ٍ لبثل ارطا ثبقس .

 ـ هكرهبت كبال 3 ـ 4

قَز  آّك ظًسُ يب آّك آثسيسُ كِ تحت قطايٍ ٍ هكرهبت ايي اؾتبًساضز ٖطيِ هي

ًجبيس زاضاي هَاز هٗسًي ٍ هَاز آلي ثِ همبزيطي ثبقس كِ رعٍ ًبذبلهي ثكوبض ضفتِ ٍ 



ؾالهت ههطف كٌٌسگبى آة ضا كِ زض ٖوليبت تهفيِ آى اظ آّك اؾتفبزُ قسُ اؾت 

 قَز : يط تٗييي هيتْسيس ًوبيس . حسٍز ًبذبلهيْب ثكطح ظ

 ـ فلَئَضٍضّب : 1 ـ 3 ـ 4

ًَٔ ٍ همساض تطكيجبت فلَئَض زض آّك ٖطيِ قسُ تحت يَاثٍ ايي اؾتبًساضز ًجبيس ثِ 

هيعاًي ثبقس كِ ثبظاء حساكخط همساض هَضز ًيبظ آّك زض ههبضف ٖوليبت تهفيِ آة 

كسّن ( هيلي گطم ) ي 0/1 هَضز ًٓط , همساض فلَئَض هَرَز زض آة ضا ثِ هيعاى ثيف اظ

 زض ليتط افعايف زّس .

 ـ هَاز ًبهحلَل ٍ ربهس 2 ـ 3 ـ 4

آّك ظًسُ ثبيس تبظُ تكليؽ قسُ ٍ فبلس ثمبيبي كطثٌبتي ٍ ؾليؿي ثبقس ٍ همبزيط 

زضنس  5 قَز ًجبيس اظ گيطي هي ايٌگًَِ هَاز كِ تحت ٌَٖاى )) هَاز ًبهحلَل (( اًساظُ

 تزبٍظ كٌس .

 ـ زضقتي لُٗبت ٍ زاًِ ثٌسي 4 ـ 4

زضقتي لُٗبت آّك ظًسُ ثبيس هتٌبؾت ثب كبضثطز آى زض زؾتگبّْبي هرتلف ثبقس , 

ّبي لبثل لجَل ضا ثِ فطٍقٌسُ  يوٌأ ذطيساض زض لطاضزاز يب قطايٍ ذطيس ذَز اًساظُ

زاضز . زضقتي ٍ زاًِ ثٌسي آّك هَضز اؾتفبزُ زض زؾتگبّْبي هرتلف زض  اٖالم هي

 قَز : ي هيظيط تٗيي

 ـ آّك ذكك هَضز اؾتفبزُ زض زؾتگبّْبي آّك ظًي 1 ـ 4 ـ 4
6: 

زضقتي لُٗبت آّك ظًسُ كِ ثب اؾتفبزُ اظ زؾتگبّْبي آّك ظًي ذكك زض آة ظزُ 

 ٍ قسُ ضز ايٌچ  هيكَز ثبيس ََضي ثبقس كِ زضهَلٕ ثبضگيطي زض كبضذبًِ اظ الك

زضنس آى  5 ثيف اظ 100 قوبضُ اؾتبًساضز الك اظ.  ًگصاضز ثبلي الك ضٍي چيعي

 ٖجَض ًكٌس .

زض ٖول ثوٌَٓض ايٌكِ زض هَلٕ الك كطزى ًوًَِ , تَليس ًطهِ كبّف يبثس ثْتط اؾت 

 ضا قوبضُ الك ثبض تب قَز زازُ لطاض ًيع ايٌچ  الك يك  ٍ 100 كِ ثيي الك

 . زّس تمليل

زضنس ًطهِ اظ الك  5 چٌبًچِ آظهَى الك ثَؾيلِ ذطيساض ًكبى زّس كِ ثيف اظ

ٖجَض كطزُ اؾت ثبيس تَرِ زازُ قَز كِ آظهَى الك زض هحلَل ثبضگيطي  100 قوبضُ

 نَضت گيطز .

 ـ آّك ذبهَـ قسُ يب آّك آثسيسُ : 2 ـ 4 ـ 4



آّك آثسيسُ ثبيس ذكك , ؾفيس ضًگ ٍ ثهَضت گطز ًطم ٍ فبلس كلَذِ ٍ ّط گًَِ هَاز 

تي ايزبز ذبضري ٍ ضيع ثبقس تب زض ثْطُ ثطزاضي زؾتگبّْبي آّك ظًي ذكك هككال

 ًٌوبيس .

 تزبًؽ زض شضات آّك يكي اظ ذَال ٍ هكرهبت هَضز اًتٓبض اؾت .

 ـ آّك هَضز اؾتفبزُ زض زؾتگبّْبي آّك پبقي 3 ـ 4 ـ 4

قَز , ثبيس لجال الك قسُ ٍ زض نَضت  چٌبًچِ آّك ظًسُ ثَؾيلِ زؾتگبّي پبقيسُ هي

 لعٍم آؾيبة قسُ ثبقس .

زضنس  5 يس اظ الك يك ايٌچ كال ٖجَض كطزُ ٍ ثيف اظزض آظهَى ثب الك زض كبضذبًِ ثب

 ٖجَض ًكٌس . 100 ًطهِ اظ الك قوبضُ

ـ لَاظم ثبضگيطي هكبًيكي ٍ ًمل ٍ اًتمبل هكبًيكي زض ههطف آّك ظًسُ  4 ـ 4 ـ 4

كٌس ًجبيس  اگط ثَؾيلِ زؾتگبُ ًمبلِ يب ًَاض ثبضگيطي يب زض كبضگبُ ههطف اًتمبل پيسا هي

ّبي ؾٌگ هٗسى  ضقتي زاقتِ ثبقس , هگط زض هَضز لُٗبت ٍ كلَذِثيف اظ زٍ ايٌچ ز

ايٌچ  3 تكليؽ قسُ كِ ثهَضت ٍضلِ ثَزُ اؾت ٍ زض ايي نَضت لُٗبت ًجبيس ثيف اظ

 ََل زاقتِ ثبقس .

 نمونه تزداري - 5

 ـ ًوًَِ ثطزاضي , ثؿتِ ثٌسي ٍ ثبضگيطي ٍ حول 1 ـ 5

ثِ هٌَٓض ايٌكِ هحهَل كبضذبًِ تْيِ كٌٌسُ آّك حسالل توبؼ ثب َّا ٍ ضََثت 

ّبي آى ضا زض همهس ثطزاقتِ ٍ  هحيٍ هزبٍض زاقتِ ثبقس ثبيس يوي تحَيل كبال ًوًَِ

 زض ْطف زض ثؿتِ ٍ هحفَِ اظ رطيبى َّا ًگْساضي ًوبيٌس .

 َز ثكطح ظيط اؾت :ق ّب كِ اظ اًَأ آّك ثطزاقتِ هي ـ همبزيط ًوًَِ 1 ـ 1 ـ 5

ّبي آّك ًطم يب ضيع زاًِ , حسالل همساض ًوًَِ هَضز ًيبظ  ـ زض هحوَلِ 1 ـ 1 ـ 1 ـ 5

قَز  رْت ارطاي آظهبيكْبي اؾتبًساضز ثبظاء ّط ؾي تي كبال كِ تحَيل ذطيساض هي

 كيلَگطم ذَاّس ثَز .25 ,

ـ اگط همساض آّك كِ ْطف ّط ّفتِ تحَيل هيگطزز  2 ـ 1 ـ 1 ـ 5

ّبي ثطزاقت قسُ ضٍظاًِ ضا تطكيت كطزُ ٍ ًوًَِ  تي ثبقس , ًوًَِ 50 تب 25 ثيي

ّب ًوًَِ  هتَؾٍ ضٍظ ضا زض ْطف ؾطثؿتِ ًگْساضي كٌيس ٍ ؾپؽ اظ تطكيت ايي ًوًَِ

 هتَؾٍ تحَيالت ْطف ّفتِ ضا تْيِ ًوبييس .

تي زض ّفتِ اؾت  25 كِ همساض آّك تحَيل قسُ كوتط اظـ زض نَضتي 3 ـ 2 ـ 1 ـ 5

كيلَگطم اظ ّط يك اظ هحهَالت اؾت كِ ثٗس اظ ثطزاقت زض ْطف  16 همساض ًوًَِ

 قَز . ؾطثؿتِ ثِ آظهبيكگبُ اضؾبل هي

 ـ ضٍـ ًوًَِ ثطزاضي 2 ـ 1 ـ 5



ٍ  ّبي كبهيَى يب ٍؾبيٍ زيگط كِ ثهَضت ثؿتِ ثٌسي قسُ ـ هحوَلِ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 5

ثؿتِ  2 قَز پبكت ثبضگيطي قسُ اؾت ثبظاء ّط يكهس ثؿتِ يب پبكت كِ تحَيل هي

ّب يب پبكتْب ثبيس اظ ًمبٌ هرتلف هحوَلِ  قَز ٍ ثؿتِ ًوًَِ اًتربة ٍ كٌبض گصاضزُ هي

ّبي پبضُ ٍ پبكتْبي آؾيت زيسُ  قسُ ٍ ؾبلن ثبقٌس ٍ ّطگع ًوًَِ ضا اظ ثؿتِ  اًتربة

ثؿتِ يب پبكتْبيي كِ زض يك هحوَلِ اًتربة ٍ كٌبض گصاضزُ  ًجبيس اًتربة كطز ٍ تٗساز

 ثؿتِ يب پبكت كوتط ثبقس . 5 قَز ًجبيس اظ هي

ّبي پَزض آّك ًوًَِ ثطزاضي ّوبًٌس ًوًَِ ثطزاضي  ـ اظ پبكتْب ٍ ثؿتِ 2 ـ 2 ـ 1 ـ 5

7ّبي ثطًذ ثب اؾتفبزُ اظ ثِ ثَ اظ كيؿِ
 كِ ايٌچ  گيطز ٍ يب اظ يك لَلِ ثمُط اًزبم هي 

 ذبضد ؾپؽ ٍ ثجطًس پيف زيگط ؾَي ثِ ؾَ يك اظ ٍ ثطزُ فطٍ ثساذل پبكت كٌبض اظ

 ثبيي ٍ كٌٌس هي ذبلي ثطزاضي ًوًَِ ْطف زض ضا لَلِ زاذل زض قسُ روٕ آّك ٍ كطزُ

قَز كِ ّط كسام زض رْبت هرتلف ََل ثؿتِ يب  تطتيت اظ ّط ثؿتِ ؾِ ًوًَِ اذص هي

 پبكت ذَاّس ثَز .

ـ زض هَضزي كِ آّك ثَؾيلِ ًَاض ًمبلِ يب ثبال ثط هكبًيكي تحَيل  3 ـ 2 ـ 1 ـ 5

گطزز ثبيس يك ٍؾيلِ ًوًَِ ثطزاضي هكبًيكي كِ لبثل تٌٓين ثِ هَلٗيت هحل  هي

 قَز . ّب ثبقس ثكبض ثطزُ هي ثطزاقت ًوًَِ زض ٖطو ًَاض تٌبٍة ظهبًي ثطزاقت

ٗبت ثعضگ تَؾٍ ـ زض هَضز آّك ظًسُ كِ ثهَضت كلَذِ ٍ لُ 4 ـ 2 ـ 5 ـ 1

قَز , هحل ًوًَِ ثطزاضي ثبيس ََضي اًتربة قَز كِ زض  كبهيَى حول ٍ تحَيل هي

ّب  ّكت ًمُِ ثفَانل يكؿبى اظ ّن زض ؾُح هحوَلِ لطاض گطفتِ ٍ ًوًَِ

 تط اظ ؾُح ثطزاقت قَز . ؾبًتيوتط پبييي 120 اظ

گيطي ثِ  لَلِ ًوًَِـ زض هحوَلِ آّك ضيع زاًِ ثطاي ًوًَِ ثطزاضي اظ  5 ـ 2 ـ 1 ـ 5

ؾبًتيوتط اؾتفبزُ ذَاّس قس ٍ ًوًَِ زض ّكت ًمُِ اظ  150 لُط يك ايٌذ ٍ ثَُل

قَز تب اظ تطكيت آًْب ًوًَِ هتَؾُي  ؾُح ثبضگيطي قسُ ثطزاقت ٍ روٕ آٍضي هي

 ّب ثبقس ثِ آظهبيكگبُ اضؾبل قَز . كِ ًوبيٌسُ هزوَِٖ ًوًَِ

لِ آّك كِ ثَؾيلِ كبهيَى ٍ ثهَضت كلَذِ ـ ًوًَِ ثطزاضي اظ هحوَ 6 ـ 2 ـ 1 ـ 5

هيليوتط ( كف نبف ٍ لجِ گطز  230*300قَز , ثب اؾتفبزُ اظ يك ثيل ) تحَيل هي

آيس . ثِ ايي تطتيت كِ اظ هحوَلِ ّط كبهيَى پٌذ تٌي يب كوتط , زٍ ًمُِ  ثٗول هي

تي اًتربة كطزُ ٍ اظ ّط ًمُِ زٍ پيل ٍ اگط ْطفيت ثبضگيطي كبهيَى ثيف اظ پٌذ 

 قَز . اؾت اظ چْبض ًمُِ هرتلف چْبض ثيل اظ ّط ًمُِ اظ هحوَلِ ًوًَِ ثطزاضي هي

 ّب : ـ ثؿتِ ثٌسي ٍ ٖالهت گصاضي ًوًَِ 7 ـ 2 ـ 1 ـ 5



ّبي يك هحوَلِ ثبيس آًْب ضا ضٍي ّن اًجبقتِ , ثْن ظزُ  ثبالفبنلِ ثٗس اظ ثطزاقت ًوًَِ

كيلَ گطم اظ آًطا رسا كٌيس ٍ زض  14 ٍ ثٗس اظ يكٌَاذت قسى ثُطيمِ تمؿين حساكخط

ؾِ ْطف تويع ٍ ذكك لطاض زازُ هْط ٍ هَم كٌيس . ّط يك اظ ْطفْب زاضاي ثطچؿجي 

 ذَاّس ثَز كِ هكرهبت كبال ضا هٗلَم كٌس :

قوبضُ هحوَلِ ـ تبضيد اضؾبل ـ تبضيد زضيبفت ـ ؾبٖت ٍ تبضيد ًوًَِ ثطزاضي ـ ًبم 

َز ٍ يكي اظ ايي ؾِ ْطف رْت آظهبيف ثِ ق ًوًَِ ثطزاض ٍ ثطچؿت هصكَض شكط هي

قَز ٍ زٍ ْطف زيگط زض نَضت لعٍم ثِ آظهبيف هزسز ثِ  آظهبيكگبُ اضؾبل هي

 فطٍقٌسُ ٍ يب زض نَضت ثطٍظ اذتالف ثِ آظهبيكگبُ هٗتوس اضؾبل ذَاّس قس .

 ّب ثِ آظهبيكگبُ ـ اًتمبل ًوًَِ 3 ـ 1 ـ 5

آٍضي ٍ رْت ارطاي آظهبيكْب ثِ  ّب ضا ثبيس َجك زؾتَضالٗول ظيط روٕ ًوًَِ

 آظهبيكگبُ اضؾبل زاضًس .

كيلَگطم  16 ّبي زضقت ضا ثبيس ثرَثي ثب ّن هرلٌَ كطزُ ٍ ـ ًوًَِ 1 ـ 3 ـ 1 ـ 5

اظ ًوًَِ كِ ًوبيٌسُ هَاز زضقت هحوَلِ اؾت ثٌحَي تمؿين ٍ رسا كطزُ ٍ اًتربة 

 كٌين .

بثل لجَل ًيع زض آظهبيكگبُ ارطا گيطي هَاز ًبهحلَل غيطل اگط َجك لطاضزاز اًساظُ

 كيلَگطم ًوًَِ ٖالٍُ ثط ًوًَِ فَق ثَُض رساگبًِ اًتربة ذَاّس قس . 4 ذَاّس قس

 ـ روش آسمون 6

 ـ آهبزُ كطزى ًوًَِ ثطاي آظهبيف 1 ـ 6

ـ ًيوي اظ ًوًَِ يك كيلَگطهي كِ زض آظهبيكگبُ زضيبفت قسُ اؾت ضا  1 ـ 1 ـ 6

 6 ثكَثيس ٍاظ الك قوبضُ
8
ّب ثْتط اؾت اظ  ثگصضاًيس . ثطاي كَثيسى ٍ ًطم كطزى ًوًَِ 

ّبي آؾيبة  آؾيبة هكبًيكي اؾتفبزُ قَز ٍ گطًِ ّبٍى ثكبض ثطزُ ذَاّس قس . ًوًَِ

 قسُ ضا ثرَثي هرلٌَ كطزُ ٍ زض ْطف زضپَـ زاض هحفَِ اظ َّا ًگْساضي كٌيس .

ضا ثَُضي ثؿبييس كِ اظ  گطم اظ ًوًَِ كِ ثكطح فَق آهبزُ قسُ اؾت 50 ـ 2 ـ 1 ـ 6

  اؾتبًساضز 100 الك قوبضُ
9

ٖجَض كٌس ثطاي ؾبييسى اظ آؾيبة هكبًيكي ٍ يب اظ ّبٍى  

اي زّي  اي يب چيٌي اؾتفبزُ كٌيس . گطز ًطم ثِ زؾت آهسُ ضا زض ْطف قيكِ قيكِ

 گكبز
 زاض ًگْساضي كٌيس . زضپَـ10

ـ زض نَضتيكِ ثبيس تطكيجي اظ چٌس ًوًَِ ثطزاقت قسُ رْت ارطاي  3 ـ 1 ـ 6

ّبيي كِ كبهال ؾبييسُ  آظهبيف ثكبض ثطزُ قَز ًؿجت ثِ اذتالٌ السام , آظهَى اظ ًوًَِ

 اًس اًزبم گطزز . گصضاًيسُ 100 قسُ ٍ اظ الك قوبضُ

 ـ تَظيي رْت ارطاي آظهَى 4 ـ 1 ـ 6



ظهبيف زض ًٓط گطفتِ هيكَز ؾطيٗأ ٍ ثسٍى ايٌكِ اظ ّط يك اظ ًوًَِ ّبيي كِ ثطاي آ

ًوًَِ ثوست ظيبز ثب َّا هزبٍض قَز همساض هَضز ًيبظ ّط يك اظ آظهًَْب تَظيي ذَاّس 

 قس .

 ـ تٗييي همساض اكؿيس كلؿين هَحط 5 ـ 1 ـ 6

ّبي آّك ظًسُ ٍ آّك آة زيسُ  هٌَٓض اظ تٗييي همساض آّك هَحط زض ًوًَِ

اظ ًوًَِ تحت آظهَى اؾت كِ زض قطايٍ آظهبيف ثب ضٍـ لٌس گيطي آى لؿوت  اًساظُ

 كٌس . زض ٍاكٌف هطثٌَ قطكت هي

ؾبييسُ  100 اي اظ كبال اؾت كِ لجال تبحس لبثل ٖجَض اظ الك قوبضُ ًوًَِ آّك ًوًَِ

زضرِ  76 تب 68)  زضرِ ؾلؿيَؼ 25 تب 20 ٍ ًطم قسُ ثبقس حطاضت آظهبيكگبُ

 فبضًْبيت ( زض ًٓط گطفتِ قسُ اؾت .

 ـ هَاز ٍ لَاظم هَضز ًيبظ 2 ـ 6

 ًطهبل اؾيس كلطيسضيك : 0/18 ـ هحلَل

هيلي  100 ضا زض 1/19 هيلي ليتط اؾيس كلطيسضيك غليّ ثب ٍظى هرهَل 15/7

تط اظ هيعاى فَق ؾبذتِ قسُ ٍ  ليتط آة همُط حل كٌيس . هحلَل ثبيس كوي لَي

 اؾيَى غلٓت زليك هحلَل ضا تٌٓين ًوبييس .ؾپؽ ثب تيتط

گطم كطثٌبت ؾسين ذبلم ثب اؾتفبزُ اظ  0/85 تيتطاؾيَى هحلَل فَق ثَؾيلِ

اًسيكبتَض هتيل اٍضاًػ تب حهَل ضًگ كلي اًسيكبتَض ازاهِ ذَاّس زاقت ٍ زض نَضتيكِ 

ثبقس ثب هحلَل آهبزُ قسُ غليٓتط اظ هيعاى فَق ثبقس ثب افعٍزى آة همُط ٍ اگط ضليك 

گطم كطثٌبت  0/85 كٌٌس تب ايٌكِ ثطاي اؾيس كلطيسضيك غلٓت ضا تٌٓين هي

 هيلي ليتط اظ اؾيس ههطف قَز . 90/0 ؾسين

گطم اظ ًوًَِ ثكبض ثطزُ ثبقٌس ّط هيلي ليتط اظ  0/5 زض نَضتيكِ ثطاي ارطاي آظهَى

 زضنس اكؿيس كلؿين 1/0 ًطهبل هٗبزل 0/1782 هحلَل اؾيس كلطيسضيك
11
  ٍ

 ّيسضٍكؿيس كلؿين1/37 يب
12
 هٌَٓض ذَاّس قس . 

ضؾس ثبيس لجال رَقبًيسُ قسُ ٍ زض ْطف  آة همُطي كِ زض ايي كبض ثِ ههطف هي

 ؾطثؿتِ ذٌك كطزُ ثبقٌس تب فبلس گبظكطثٌيك هحلَل ثبقس .

 ـ آة همُط ثسٍى گبظكطثٌيك

 زضنس 4 ـ اًسيكبتَض فٌل فتبلئيي

 زضنس حل كٌيس . 95 هيلي ليتط الكل اتيليك 100 چْبض گطم فٌل فتبلئيي ضا زض

 ـ لٌس ًي قكط
13 

 ـ زؾتَض كبض : ثطاي آظهَى آّك ظًسُ . 3 ـ 6



اي كِ ثطاي ارطاي آظهَى تْيِ قسُ اؾت زض يك  گطم اظ ًوًَِ 0/5 ـ 1 ـ 3 ـ 6

هيلي  250 قيكِ ؾبٖت تَظيي كطزُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظ يك للن هَ زليمأ ثِ اضلي هبيط

اًس ٍاضز  هيلي ليتط آة همُط ثسٍى گبظكطثٌيك زض آى ضيرتِ 10لجال ليتطي كِ

 كٌٌس ٍ ثالفبنلِ زض اضلي هبيط ضا ثپَقبًيس . هي

آة همُط ثسٍى گبظ كطثٌيك ثْتط اؾت زض زاذل اضلي هبيط لجال ضيرتِ ثبقٌس 

هرهَنأ اگط ًوًَِ هَضز آظهبيف ًوًَِ آّك ظًسُ ثبقس . ظيطا ضيرتي آة ثٗس اظ 

ى ًوًَِ زض اضلي هبيط تَام ثب پيسايف لُٗبت ثْن پيَؾتِ ذويط ٍ گطز ذَاّس ٍاضزكطز

ؾبظز ٍ اگط ًوًَِ آّك زض آة ضيرتِ قَز اًحالل  ثَز كِ كبض اًحالل ضا هككل هي

شضات گطز ثب پرف قس آى زض آة ثرَثي ٍ ثب ؾطٖت اًزبم ذَاّس گطفت ٍ زض هَضز 

 اًحالل ؾطٖت ذَاّس ثركيس .آّك ظًسُ پسيسُ )) فطًٍكبًسى (( آّك ذَز ثِ 

ـ زضپَـ اضلي هبيط ضا ثطزاضيس ٍ آًطا ضٍي گطم كي ثطلي لطاض زازُ ٍ  2 ـ 3 ـ 6

هيلي ليتط آة همُط رَقبى زض اضلي هبيط ٍاضز كٌيس ٍ زض حبليكِ اضلي  50 ثفَضيت

چطذبًيس هٌتٓط ثبقيس تب هحلَل زاذل آى ثزَـ آيس ٍ هست يك زليمِ  هبيط ضا هي

 زض حبل رَـ ٍ ثْن ظزى ًگْساضيس تب اًحالل ثَُض كبهل نَضت گيطز .

كطزُ زض حوبم آة  ـ اضلي هبيط ضا اظ ضٍي گطم كي ثطزاضيس ٍ ؾپؽ زضپَـ آًطاهحكن

 ؾطز لطاض زّيس تب ذٌك قسُ ٍ حطاضت آى ثطاثط ثب حطاضت اَبق آظهبيكگبُ قَز .

گطم لٌس ًي  17 تب 15 هيلي ليتط آة همُط ثسٍى گبظ كطثٌيك زض آى ضيرتِ ٍ 50 ـ

قكط زض اضلي هبيط ٍاضز كٌيس ٍ زضپَـ ضا زض ربي ذَز هحكن كطزُ ثكست تكبى 

زليمِ يكجبض هحلَل ضا ذَة ثْن  5 ذَز ثگصاضيس ٍ ّطزليمِ ثحبل  15زّيس ٍ هست

 ثعًيس . هست هزبٍضت
14
 زليمِ ثبقس . 20 زليمِ كوتط ٍ يب ثيف اظ 10 ثب لٌس ًجبيس اظ 

ـ زض اضلي هبيط ضا ثطزاضيس ٍثب آة همُط ثسٍى گبظكطثٌيك زض زاذل اضلي ثكَييس ٍ 

 اَطاف ثسًِ ْطف ضا ًيع قؿتكَ زّيس .

هيلي ليتطي  100 لَل اًسيكبتَض فٌل فئبلئيي افعٍزُ ٍ اظ يك ثَضتلُطُ هح 5 تب 4 ـ

ًطهبل آهبزُ قسُ اؾت ثب افعٍزى هحلَل  0/7182 كِ ثب هحلَل اؾيس كلطيسضيك

 اؾيس تيتطاؾيَى ضا اًزبم زّيس .

 ـ تيتطاؾيَى ضا هيتَاى ّوطاُ ثبثكبض گطفتي يك ثْن ظى هكبًيكي اًزبم زاز .

زضنس اظ هحلَل اؾيس كِ ثطاي تيتطاؾيَى ههطف ذَاّس  90 ـسض ٖول ثْتط اؾت كِ

قس يكجبضُ اظ ثَضت زاذل اضلي هبيط كطز ٍ ؾپؽ ثٗس اظ تكبى زازى قسيس تيتطاؾيَى 

ّبي  ضا ثؿطٖت تب اٍليي تغييط ضًگ كبهل اًسيكبتَض ازاهِ زاز ثسٍى ايٌكِ ثِ تغييط ضًگ

 ثٗسي تَرِ قَز .



زض نَضتيكِ آظهبيف كٌٌسُ ثِ كيفيت آّك هَضز آظهبيف آقٌبيي لجلي ًساضز ٍ يب 

ّبي اضائِ قسُ تغييطات ظيبزي زاقتِ اؾت ثْتط اؾت يك  زضنس آّك هَحط زض ًوًَِ

آظهَى همسهبتي ثطاي تكريم تمطيجي حزن اؾيسي كِ ثبيس ههطف قَز ثٗول آٍضًس 

. 

 زيسُ :ـ زؾتَض كبض : ثطاي آظهَى آّك آة  4 ـ 6

كليِ ٖوليبتي كِ زض آهبزُ كطزى هحلَل ثطاي تيتطاؾيَى زض هَضز آّك ظًسُ گفتِ 

 قسُ زض هَضز آّك آة زيسُ ارطا ذَاّس قس هگط ٖوليبت ظيط :

هيلي ليتط آة همُط رَقبى ٍ  50 )) گطم كطزى هحلَل هَضز آظهبيف ٍ افعٍزى

 ًبهِ كبض حصف ذَاّس قس .رَقبًيسى ٍ ؾطزكطزى هحلَل تب حطاضت اَبق .(( كِ اظ ثط

 ـ هحبؾجِ اكؿيس كلؿين هَحط 1 ـ 4 ـ 6
15 

زض هَضز آّك ظًسُ ًتيزِ آظهَى ثِ )) اكؿيس كلؿين هَحط (( ٍ زض هَضز آّك آة 

 قَز . زيسُ ثِ )) ّيسضٍكؿيس كلؿين هَحط (( ثيبى هي

زضنس  تٗساز هيلي ليتط اؾيس كلطيسضيك اؾتبًساضز كِ زض تيتطاؾيَى ثكبض ضفتِ اؾت

 كلؿين هَحط ضا ثيبى هي كٌس .

تٗساز هيلي ليتط اؾيس كلطيسضيك اؾتبًساضز كِ زض تيتطاؾيَى ثكبض ضفتِ اؾت يطة 

 زضنس ّيسضٍكلؿين هَحط 1/32 زض
16

 ضا ثيبى هي كٌس . 

 ـ اضظيبثي فطٍ ًكؿتي 2 ـ 4 ـ 6
17
 آّك ظًسُ 

ضا زض ضاثُِ ثب ذلَل ٍ  هٌَٓض اظ ايي اضظيبثي تٗييي هٗيبضي اؾت كِ كيفيتي اظ آّك

ؾبظز ٍ زض ارطاي ضٍـ ظيط فٗبل ثَزى اّك ثكطح  هطاحل ٖوليبت پرت هكرم هي

 ظيط تمؿين ثٌسي قسُ اؾت :

زليمِ يب كوتط حطاضت ضا  3 آّكي كِ زض قطايٍ ارطاي ايي آظهَى َي هست

زضرِ فبضًْبيت ( افعايف زّس , فٗل ٍ اًفٗبل  104زضرِ ؾلؿيَؼ ) 40 ثِ

 زليمِ پبيبى گطفتِ ٍ ًوًَِ آّك ثب فٗبليت ٖبلي للوساز ذَاّس قس . 10 ْطف

زضرِ ؾلؿيَؼ ضا  40 آّكي كِ زض قطايٍ ارطاي ايي آظهَى ثبال ضفتي حطاضت تب

زليمِ پبيبى  20 تب 10 زليمِ ًكبى زّس فٗل ٍ اًفٗبل ْطف 6 تب 3 ْطف هست

 لمي ذَاّس قس .ذَاّس گطفت ٍ تحت ٌَٖاى آّك ًيوِ فٗبل ثب فٗبليت هتَؾٍ ت

زضرِ ؾلؿيَؼ ضا  40 آّكي كِ زض قطايٍ ارطاي ايي آظهَى ثبال ضفتي حطاضت تب

زليمِ ثَُل  20 زليمِ ًكبى زّس پبيبى فٗل ٍ اًفٗبل ثيف اظ 6 ْطف هست ثيف اظ

 قَز اًزبهس ٍ ًوًَِ ثبفٗبليت كن للوساز هي هي

 ـ انَل كبض : 3 ـ 4 ـ 6



فطًٍكبًسى آّك يب ذبهَـ كطزى آى زضًوًَِ ّبيي اظ آّك ٍ تحت قطايٍ كٌتطل 

قَز تب ظهبى الظم ثطاي ذبهَـ قسى تٗييي قَز ٍ ًٓط ثِ  قسُ ثحسي تكطاض هي

گيطي حطاضت زض فَانل ظهبًي هوكي  آيس اًساظُ تغييطات رعيي كِ زض ٖول پيف هي

ثطاي ّطًوًَِ ؾِ ثبض تكطاض قَز قَز كِ آظهَى  اؾت اذتالف زاقتِ ثبقس ٍ تَنيِ هي

 ٍ هيبًگيي زضرِ حطاضت زض ّط يك اظ فَانل ظهبًي هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز .

 قطايٍ كٌتطل قسُ كِ زض فَق اقبضُ قسُ قبهل َٖاهل ظيط اؾت :

 ؾطٖت ثْن ظًي

 ًؿجت اذتالف آة ٍ ًوًَِ آّك

 اتالف حطاضتي زض آظهَى

 فاًساظُ ْطف هَضز اؾتفبزُ زض آظهبي

 اًساظُ ٍ قكل ثْن ظى

 َطظ لطاض گطفتي ثْن ظى زض زاذل ْطف

 زضقتي شضات ًوًَِ آّك

 قَز . همساض آّك كِ زض ّط هطتجِ آظهبيف ثكبض ثطزُ هي

 ـ زؾتگبّْبي هَضز ًيبظ : 5 ـ 6

زٍض زض زليمِ ( كِ  50 زٍض زض زليمِ ) ثب تمطيت 400 ـ ثْن ظى هكبًيكي ثب ؾطٖت

 زاضاي هحَضي اظ فَالز ظًگ ًعى
ثَزُ ٍ ثب يك زؾتگبُ ضئَؾتب ٍ يب تطاًؿفط هبتَض كِ 18

 زّس هزْع ثبقس . كٌتطل ؾطٖت ضا اًزبم هي

 هيلي ليتط اظ قيكِ همبٍم ثِ حطاضت 665 ـ يك ٖسز ْطف زٍ رساضُ ثٓطفيت
19

  ٍ

 هزْع ثِ ٍاقط ٍ زضپَـ الؾتيكي .

ت آى ثطاي ًهت ثْن ظى ٍ َطف زٍرساضُ ثَُضيكِ كبهال حبثت زض ـ پبيِ ٍ هتٗلمب

 ربي ذَز ثوبًٌس .



 



 
 تطهَهتط ثب نفحِ هسٍض

20
زضرِ ؾلؿيَؼ  100 گيطي حطاضت ثيي نفط تب ثطاي اًساظُ 

 ٍ لبثل لطائت تب يك زضرِ

 تطاظٍي آظهبيكگبّي

 ايٌچ ثب هرعى ظيطيي ٍ زضپَـ 8 ثِ لُط زايطُ 6 الك اؾتبًساضز قوبضُ

 ذطزكي فكي يب ّبٍى ٍ زؾتِ ّبٍى فَالزي



 ؾبٖت آظهبيكگبّي

 تبكَهتط يب ؾطٖت قوبض

 لبقمك تَظيي نسگطهي

 ـ آهبزُ كطزى زؾتگبّْب 6 ـ 6

 ( ثكبض ثطزُ ذَاّس قس .2( ٍ )1زٍ زؾتگبُ كبهال هكبثِ قكل )

اي زٍ رساضُ زضپَـ زاض ثطاي فٗل ٍ اًفٗبل هَضز  ايي زؾتگبُ قبهل يك ْطف قيكِ

ًٓط ٍ يك زؾتگبُ ثْن ظى هكبًيكي ثب لَاظم تٌٓين ٍ قوبضـ ؾطٖت ٍ يكٗسز حطاضت 

 ؾٌذ ذَاّس ثَز .

آّك ظًسُ كِ زض زؾتگبُ ٍاضز قَز ثَؾيلِ ثْن ظى هكبًيكي كِ هزْع ثِ هحَض ثْن 

اؾت ٍ اًتْبي آى هتٌبؾت ثب اًحٌبي كف ْطف زٍ رساضُ  ظًي اظ فَالز ظًگ ًعى

قَز ٍ يك حطاضت ؾٌذ حطاضت  ثككل زايطُ ًيوِ توبم ذن قسُ اؾت ثْن ظزُ هي

 كٌس . هحيٍ ضا تٗييي هي

ْطف زٍ رساضُ كِ ثيي زٍ رساضُ آى ذالء اؾت زاضاي زض پَـ الؾتيكي زٍ تكِ 

ٍ ثمُط كوي ثعضگتط  ايٌچ  اؾت كِ اظ زٍ نفحِ الؾتيكي گطز ثِ يربهت تمطيجي

اظ زّبًِ ْطف ذَاّس ثَز . نفحِ اٍل زضپَـ زاضاي قكبفي تب هطكع زايطُ ٍ ثطاي 

ٖجَض هحَض ثْن ظى ٍ حطاضت ؾٌذ ذَاّس ثَز ٍ ضٍي نفحِ زٍم كِ زاضاي قكبف 

ًٓيط نفحِ اٍل ٍ يك ؾَضاخ هٌبؾت ثب ٖجَض هيلِ حطاضت ؾٌذ اؾت ََضي لطاض 

ن ظاٍيِ لبئوِ ثؿبظًس ٍ يك چَة پٌجِ الؾتيكي گيطز كِ قكبف زٍ نفحِ ثب ّ هي

 ثطاي تٌٓين فبنلِ حطاضت ؾٌذ اظ كف ْطف ٍ هيلِ ثْن ظى پيف ثيٌي ذَاّس قس .

ًكبى زازُ قسُ اؾت ٍلي هْبض كطزى ْطف زٍ رساضُ ٍ ثْن  2 ّط چٌس كِ زض قكل

بئع ظى هكبًيكي ٍ تخجيت لطاض گطفتي ارعاء هتككلِ زؾتگبُ ٍ فَانل ارعاي هعثَض ح

اّويت اؾت ٍ اتهبالت الظم ثبيس ثكبض ثطزُ قسُ ٍ زض قطٍٔ ّط آظهَى هَضز ثطضؾي 

لطاض گيطز ٍ ًيع فبنلِ هيلِ ثْن ظى اظ َطفيي رساض زاذلي ٍ كف ثْن ظى 

 . قَز هٌَٓض ثبيس ايٌچ  ٍ  ثيي

گطم ثطاي اًتمبل ًوًَِ آّك پَزض يب آّك ظًسُ  100 يوٌأ يكٗسز لبقمك , ْطفيت

 ذطز قسُ ثِ زاذل ْطف فٗل ٍ اًفٗبل هَضز ًيبظ ذَاّس ثَز .

 ـ زؾتَض كبض 7 ـ 6

 هطاحل ظيط ثٗول ذَاّس آهس : آظهَى ثب ضٖبيت



زٍض زض  40050 زليمِ ثب ؾطٖت 5 ثْن ظى هكبًيكي ضا ضاُ اًساظي كٌيس تب هست

 زليمِ ثگطزـ زض آيس ٍؾپؽ هتَلف ؾبظيس .

زضرِ فبضًْبيت (  76زضرِ ؾلؿَيؽ ) 25 هيلي ليتط آة همُط ثب حطاضت 500 لطيت

 آهبزُ كٌيس .

طف زٍ رساضُ كِ زض ظيط ْطف آظهَى گفتِ هيلي ليتط اظ آة همُط ضا زض ْ 400

زضرِ ؾلؿيَؼ ثب اذتالف حساكخط  25 ذَاّس قس ثطيعيس ٍ حطاضت زاذل ْطف ثبيس

 ًين زضرِ لطائت قَز ٍ ثْن ظى ضا ضاُ اًساظي كٌيس .

( آهبزُ قسُ اؾت 3 ـ 2 ـ 5گطم اظ ًوًَِ انلي ضا كِ ثكطح گفتِ قسُ زض ثٌس ) 100

. زض لبقَلك ًوًَِ ثطزاضي تَظيي كطزُ ٍ ثسلت زض ْطف آظهَى ٍاضز كٌيس ٍ ّطچِ 

ظٍزتط كِ هوكي ثبقس ًوًَِ ضا ثب آضاهي توبم رلَ ثطاًيس ثَُضيكِ ايي ٖول ثيف 

 حبًيِ ٍلت ًگيطز . 10 اظ

 ؾبٖت آظهبيكگبّي ضا ضاُ اًساظي كٌيس .

حطاضت ؾٌذ ضا ًيع ربي ذَز لطاض زّيس . زضپَـ ضا زض ربي ذَز ًهت كطزُ ٍ 

حبًيِ اظ ٍاضز كطزى ًوًَِ ثِ زاذل ْطف زضرِ حطاضت ضا لطائت ٍ  30 زضؾت ثٗساظ

زليمِ ٍ ؾپؽ زض فَانل يك زليمِ تب  5 حبًيِ تب 30 يبززاقت كٌيس ٍ زض فَانل ّط

زليمِ زّن ٍ ؾپؽ تب ظهبًي كِ اذتالف ثي زٍ لطائت هتَالي ثفَانل يك زليمِ 

 حطاضت زضرِ لطائت زض.  زّيس ازاهِ ضا لطائت ثطزؼ زضرِ  تالف حطاضت ثِاذ

 . قس ذَاّس ضٖبيت تمطيت زضرِ  تب

ّبي زضرِ حطاضت ٍ ظهبى لطائت ثِ  قَز ٍ زضّط هطتجِ لطائت آظهبيف ؾِ ثبض تكطاض هي

قَز . ؾپؽ اظ اضلبم زضرِ حطاضت زض ّط فبنلِ ٍاحس ظهبًي زض ؾِ  زلت يبززاقت هي

 ثبض آظهبيف هتَالي ثسؾت آهسُ اؾت هيبًگيي ضا هحبؾجلِ ٍ يبززاقت ًوبييس .

 كويل فطًٍكيٌي آّكظهبى ذبتوِ فٗل ٍ اًفٗبل يب ظهبى ت
هست ظهبًي اؾت كِ ثِ 21

گيطي قسُ زض  قَز ٍ حطاضت اًساظُ اٍليي لطائت اظ ؾِ لطائت پي زض پي ًْبيي ذتن هي

 ايي هحيٍ ثٌَٗاى حطاضت ًْبيي فٗل ٍ اًفٗبل
22
 حجت ذَاّس قس . 

تفبيل هيبًگيي حطاضت زض ؾَهيي زليمِ اٍل اظ حطاضت اٍليِ زؾتگبُ افعايف حطاضت 

هيي زليمِ آظهبيف اؾت ٍ تفبيل هيبًگيي ًْبيي حطاضت تَليس قسُ اظ حطاضت زض ؾَ

 اٍليِ زؾتگبُ افعايف كلي حطاضت
23
 زّس . زض فطًٍكيٌي كبهل ضا ثسؾت هي 



ثب ضؾن يك هٌحٌي تغييطات زضرِ حطاضت ثطحؿت ظهبى كِ زض هحَض ََلْب زضرِ 

 ضا هيتَاى اؾتٌجبٌ كطز : ّب ظهبى لطائت ثطزُ قَز همبزيط ظيط حطاضت ٍ زض هحَضٖطو

 افعايف زضرِ حطاضت زض زليمِ ؾَم -الف 

 افعايف كلي حطاضت زض فطًٍكيٌي كبهل -ة 

 د ـ ظهبى تكويل فطًٍكيٌي

 زض آّك ظًس24ُـ تٗييي همساض هَاز ًبهحلَل غيط لبثل لجَل 8 ـ 6

يس ايي آظهَى ثوٌَٓض تٗييي كل هَاز هحلَل كِ لؿوت لبثل تَرِ آًطا ئيسضٍكؿ

زّس ًرَاّس ثَز ثلكِ ّسف تٗييي همساض قي , ؾٌگ ضيعُ , هبؾِ  كلؿين تككيل هي

 ٍ هَاز ظثطي اؾت كِ ّوطاُ ثب ؾٌگ هٗسى ثَزُ اؾت .

فطاٍاًي )) هَاز ًبهحلَل غيطلبثل لجَل (( گطفتگي الكْبي قي گيط ٍ هعاحوت زض 

ؾبظز . ّيچگًَِ  ّب ٍ زؾتگبّْبي اًحالل آّك ضا فطاّن هي تويع كطزى پيبيي حَيچِ

ضلن ثٌسي ٍ تفكيك اًساظُ ٍ زاًِ ثٌسي قي ٍ هبؾِ اظ ًٓط لبثليت زضيبفت يب اذطاد اظ 

ّبي اًحالل  ّب اظ ٍؾبيل هعثَض ٍ ٍضٍز آًْب زض حَيچِ َطيك قي گيطّب ٍ يبٖجَض زاًِ

ّب ٍ هَاز ظايس ٍ ٍظى  هُطح ًرَاّس ثَز ظيطا ايي هَئَ ثؿتگي ثِ زضقتي زاًِ

اظ يك َطف ٍ غلٓت ٍ ٍيؿكَظيٌِ هحلَل قيط آّك يب آة آّك تْيِ هرهَل آًْب 

ّب ٍ ًحَُ ثْن ظًي زض ؾيؿتن  قسُ ٍ همساض آّك اؾتفبزُ قسُ زض تْيِ ايي هحلَل

 اضتجبٌ ذَاّس زاقت .

ّبي ؾيؿتن ههطف كٌٌسُ  ّبي لبثل ٖجَض اظ الك ّب ثط زاًِ ثٌبثطايي تفكيك زاًِ ثٌسي

بزُ ثطاي رلَگيطي اظ ٖجَض آًْب هوكي اؾت اظ ًٓط ّبي هَضز اؾتف ٍ هكرهبت الك

 زاًِ ّبيي كِ زاضاي زضقتي هكرم ثبقس تَنيِ گطزز .

 ـ زؾتگبّْبي هَضز ًيبظ : 1 ـ 8 ـ 6

 لَاظم ٍ زؾتگبّْبي ظيط هَضز ًيبظ ذَاّس ثَز :

زٍض زض زليمِ هزْع ثِ هحَض ثْن ظًي  600 تب 250 ثْن ظى هكبًيكي ثب ؾطٖت هتغيط

اظ فَالز ظًگٌعى ) هيتَاى اظثْن ظى هكبًيگي كِ زض آظهَى فطًٍكؿتي آّك ظًسُ ثكبض 

 ضفتِ اؾتفبزُ كطز (.

 هيلي ليتطي فلعي ) اظ فَالز ظًگ ًعى 600 ثكط
25: 

 ّبي الظم ثطاي ًهت ثْن ظى پبيِ ٍ ثؿت ٍ گيطُ

ّبي  ّبي هسٍض ٍ ثؿت ٍ گيطُ ـ ثطاي ًهت ثْن ظى ٍ ثكط پبيِ ثب هيلِ هٌبؾت گيطُ

آظهبيكگبّي كِ ثتَاًٌس هزوَِٖ ثكط ٍ ثْن ظى ضا زض حبلت حبثتي ًگْساضي ًوبيس 

 هَضز ًيبظ ذَاّس ثَز (.

 تطاظٍ



گطم اظ آّك ) لبقمك هَضز اؾتفبزُ  125 اي زض حسٍز لبقمك ثطاي ثطزاقتي ًوًَِ

 َى لجلي هيتَاًس هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطز (.زض آظه

 ذطز كٌٌسُ فكي يب ّبٍى فلعي ثب زؾتِ ّبٍى

 ايٌچ ثب زضپَـ ٍ كپِ 3 ٍ ثمُط 30 الك اؾتفبزُ قوبضُ

 ـ زؾتَض كبض : 2 ـ 8 ـ 6

قَز كِ آظهَى ؾِ ثبض  الساهبت ثكطح ٍ هطاحل ظيط ثٗول ذَاّس آهس ٍ تَنيِ هي

 ثسؾت آهسُ گعاضـ قَز . تكطاض قسُ ٍ هيبًگيي ًتبيذ

چٌبًكِ اقبضُ قس زؾتگبُ ثْن ظى ّوبى اؾت كِ زض آظهبيف لجلي ثكبض ثطزُ قس ٍ 

ّب زضايي آظهبيف ثعضگتط اظ ًوًَِ لجلي اؾت ثزبي زٍ َطف  ًٓط ثبيٌكِ زضقتي زاًِ

ؾبًتي  1/5 زٍ رساضُ ثكط فلعي ثكبض ثطزُ قَز ًٍيع فبنلِ هحَض ثْن ظًي اظ كف ثكط

 ذَاّس قس . هتط تٌٓين

گطم اظ ًوًَِ اذتهبني كِ ثطاي ايي آظهَى اضؾبل قسُ ضا ذطز كٌيس ثَُضيكِ  500

 هرلٌَ ذَة ٍ آٍضي روٕ ضا قسُ الك ًوًَِ كٌس ٖجَض ايٌچ  كليِ آى اظ الك

 . ًوبييس يكٌَاحت ٍ كطزُ

زضرِ ؾلؿيَؼ  150 ضا ّوطاُ ثب كپِ آى زض گطهربًِ 30 الك اؾتبًساضز قوبضُ

ثوست يك ؾبٖت لطاض زّيس ٍ ؾپؽ زض زؾيكبتَض ذٌك كطزُ ٍ ٍظى الك ضا تب حس 

 زؾي گطم تٗييي كٌيس .

هيلي ليتط اظ  375 زضرِ ؾلؿيَؼ آهبزُ كٌيس ٍ 25 هيلي ليتط آة ثب حطاضت 500

زٍض زض زليمِ ضاُ اًساظي  250 عيس ٍ ثْن ظى ضا ثب ؾطٖتايي آة ضا زضثكط فلعي ثطي

 كٌيس .

 گطم اظ ًوًَِ ضا ضٍي لبقَلك ٍظى كطزُ ٍ زض ثكط فلعي ٍاضز كٌيس . 125

ّبي اّك آغبظ گطزيس ثأضاهي ؾطٖت ثْن ظى ضا افعايف  ثوحى ايٌكِ قكفتي زاًِ

زضرِ ؾلؿيَؼ ثبال  50 تب 40 زض زض زليمِ ثطؾس ٍ حطاضت 600 تب 550 زّيس تب ثِ

ذَاّس ضفت ٍ افعايف زضرِ حطاضت تب ايي حس ًكبًِ آى اؾت كِ آّك ثرَثي 

 قَز . ذبهَـ هي

هالحِٓ كٌيس كِ اگط آّك ذكك زض ظاٍيِ ثيي ثسًِ ٍ زيَاضُ ثكط فلعي گيط كطزُ 

اؾت ثب اؾتفبزُ اظ يك هيلِ ثْن ظى ٍ ثسٍى هتَلف كطزى زؾتگبُ لؿوتْبي چؿجيسُ 

 . ضا رسا ؾبظيس



زليمِ ازاهِ ذَاّس زاقت ؾپؽ زؾتگبُ ضا هتَلف  20 ثْن ظزى قيط آّك ثوست

 كٌيس .

قيط آّك ثسؾت آهسُ ضا ثتسضيذ ضٍي الك ٍظى قسُ كِ كپِ آًطا رساكطزُ ٍ زض كٌبض 

ايس ٍاضز كٌيس ٍ ّط لؿوت كِ ٍاضز قس ثٗس اظ ٖجَض قيط آّك  زؾتكَيي لطاض زازُ

ٍ ٍلتي كِ كليِ هَاز زاذل ثكط ضٍي الك ثبليوبًسُ ثمبيب ضا ثب زٍـ آة قؿتكَ زّيس 

ضٍي الك ضا ثبزٍـ آة قؿتِ ٍ اظ ظيط الك ثمبيبي آة ضا ثب حَلِ ذكك كٌيس . الك 

زضرِ ؾلؿيَؼ ثوست يكؿبٖت ذكك  105 ضا ضٍي كپِ آى لطاض زازُ ٍ زض گطهربًِ

 كطزُ ٍ ٍظى هزوَِٖ ضا هزسزا ثسؾت آٍضيس .

 ـ هحبؾجِ : 3 ـ 8 ـ 6

 ز ًبهحلَل غيط لبثل لجَل ثتطتيت ظيط هحبؾجِ هيكَز :هَا

 
 

 

 

1- Quicklime 

2-Hydrated lime 

3- water stability 

4-Lime - soda softening method 

5-Hydrated Lime 

6-Dry Feeders 

7- Grain sampling tube 

8- No . 6 standard sieve 

9- No . 100 standard sieve 

10-Specimen jar 

11-Cao 

12- Ca(OH)2 

13-can suger 

14-Reaction time 



15-Available calcium oxide 

16- Available calcium Hydroxide 

17-Slacking Rate 

18- Special Stainless - steel strirring rod 

19-Heat - Resistant Dewar glass flask 

20-Thermometer dial type 

21-Total Active slacking time 

22-Final Reaction time 

23- Total Temperature rise 

24-Objectable insoluble matters 

25-Stain lees steel 

 

 
 

 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran 

ISIRI NUMBER 

2748 

 

Specification of lime for drinking water treatment and food industries 

1
st
 Edition 

 

 


