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  ج  

 نام خدابه

 استاندارد ايران يآشنايي با سازمان مل

ق انون اص الق ق وانین و مق ررات مؤسس ۀ اس تاندارد و         3ک م اد   ی  ایران به موجب بند  استاندارد و تحقیقات صنعتی مؤسسۀ

تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، ت دوین و نش ر اس تاندارد ا       1371تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

 .ملی )رسمی( ایران را به عهده دارد

ب ه   29/6/90ندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورا  عالی ادار  م ور   نام مؤسسۀ استا

 جهت اجرا ابالغ شده است. 24/7/90مور   35838/206سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

ناس ان س ازمان، ص احرننران مراک م و مؤسس ات        ا  فنی مرک ب از کارش  ا  مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

شود و کوششی  مگام با مصالح ملی و با توجه به ش رایط تولی د ،   علمی، پژو شی، تولید  و اقتصاد  آگاه و مرترط انجام می

کنن دگان،   فناور  و تجار  اس ت ک ه از مش ارکت آگا ان ه و منص فانه ص احران ح ، و نف ع، ش امن تولیدکنن دگان، مص ر            

ن وی    پ ی  د. ش و  ا  دولتی و غیر دولتی حاص ن م ی  کنندگان و واردکنندگان، مراکم علمی و تخصصی، نهاد ا، سازمانصادر

شود و پ  از دریافت  ا  فنی مربوط ارسال مینفع و اعضا  کمیسیوناستاندارد ا  ملی ایران برا  ننرخوا ی به مراجع ذ 

رشته طرق و درصورت تصویب به عنوان استاندارد مل ی رس می ای ران    ا  و      ننر ا و پیشنهاد ا در کمیته ملی مرترط با آن

 .شودمنتشر می

کنند  در صالق نیم با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه میمند و ذ  ا  عالقهوی  استاندارد ایی که مؤسسات و سازماننپی 

شود. بدین ترتیب، ایران  ا  و منتشر میکمیتۀ ملی طرق و بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی 

تدوین و در کمیتۀ ملی   5شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره استاندارد ایی ملی تلقی می

 .د د به تصویب رسیده باشداستاندارد مربوط که سازمان استاندارد تشکین می

(ISO)المللی استاندارد ی سازمان بیناستاندارد ایران از اعضا  اصل یسازمان مل
2المللی الکتروتکنیک کمیسیون بین، 1

(IEC) 

3شناسی قانونی المللی اندازهو سازمان بین
(OIML) 5کمیسیون کدک  غذایی   4است و به عنوان تنها رابط

(CAC)  در

 ا  خاص کشور، از آخرین در تدوین استاندارد ا  ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمند  .کندکشور فعالیت می

 .شودگیر  میالمللی بهره ا  علمی، فنی و صنعتی جهان و استاندارد ا  بینپیشرفت

صر  کنندگان، حف   س المت   برا  حمایت از م بینی شده در قانون، تواند بارعایت موازین پی می استاندارد ایران یسازمان مل

محیط ی و اقتص اد ، اج را  بعض ی از       و ایمنی فرد  و عمومی، حصول اطمینان از کیفی ت محص و ت و مالحن ات زیس ت    

ع الی اس تاندارد،  اجر ار      ا تصویب شورا باستاندارد ا  ملی ایران را برا  محصو ت تولید  داخن کشور و یا اقالم وارداتی، 

-المللی برا  محصو ت کشور، اجرا  استاندارد کا  ا  ص ادراتی و درج ه  تواند به مننور حف  بازار ا  بینسازمان می. نماید

  ا و مؤسس ات فع ال در    کنن دگان از خ دمات س ازمان    بند  آن را اجرار  نماید.  مچنین برا  اطمینان بخشیدن به استفاده

  ا و  محیط ی، آزمایش گاه   ا  مدیریت کیفیت و مدیریت زیس ت هزمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیم  و صدورگوا ی سامان

 ا و مؤسسات را براساس ض وابط نن ام تییی د    گونه سازمانسازمان استاندارد این ،مراکم کالیرراسیون )واسنجی( وساین سنج 

 ا ننارت طا و بر عملکرد آن ا اعکند و در صورت احراز شرایط  زم، گوا ینامۀ تییید صالحیت به آنصالحیت ایران ارزیابی می

به ا و انج ام تحقیق ات    المللی یکا ا، کالیرراسیون )واسنجی( وساین سنج ، تعیین عیار فلمات گرانترویج دستگاه بیند. کنمی

 .کاربرد  برا  ارتقا  سطح استاندارد ا  ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است

 

                                                 
1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization of Legal Metrology (Organization International de Metrology Legale) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  د  

 کميسيون فني تدوين استاندارد

تعاريف و اصطالحات،  -اي و بر خط )آنالين( منابع آالينده محيط زيست هاي پايش لحظه سامانه »

 «آيين کار –يانداز نصب و راه نش،يگز يفن يبندي و ضوابط و معيارها طبقه
 

 :رئيس

   سپهرنیا، شهرام

  علوم محیط زیست( -)کارشناس ارشد مهندسی منابع طریعی

 يا محل اشتغال /سمت و 
 -دفتر پای  فراگیر آلودگی محیط زیسترئی  گروه 

 سازمان حفاظت محیط زیست

 

 دبير:
   آقاجانی، ساره 

 )کارشناس ارشد مهندسی صنایع(

 

کارشناس ننارت بر اجرا  استاندارد معیار ا  مصر  

 سازمان ملی استاندارد ایران -انرژ  و محیط زیست

 )اسامی به ترتیب حرو  الفرا( اعضا:

 آزاده رنجرر، اصغر 

 ارشد محیط زیست( ی)کارشناس

 آقا حسین کاشانی، مسعود

 مهندسی شیمی( ی)کارشناس

 بادرستانی،سجاد

 قدرت(–)کارشناس برق 

   خاکپور، علی

 ارشد مهندسی شیمی( ی)کارشناس

    سعید ، سعید

 ارشد مدیریت اجرایی( ی)کارشناس

 زاده، فرشید  کو ک

 )کارشناس مهندسی مکانیک(

  گرو ی، محسن

 )کارشناسی ارشد میکروبیولوژ (

   علیشا ی، علیرضا

 مهندسی شیمی گرای  صنایع پتروشیمی( یکارشناس)

 علی شیر، مهرداد

 (HSE  - ارشد سالمت، ایمنی و محیط زیست ی)کارشناس 

 

 

سازمان توسعه و نوساز  معادن و صنایع  -کارشناس

  معدنی ایران

 شرکت پارس ایمن تجهیم-کارشناس 

 

  شرکت  شم انداز داده پرداز  غرب -کارشناس

 

 شرکت آرین فن آزما  -کارشناس

 

شهرک  -بردار  آب و تصفیه خانه کارشناس امور بهره

  صنعتی الررز

 

  شرکت دلتا گاز مرین-کارشناس

 

 

  مجتمع کک ساز  و پا ی  قطران زرند -کارشناس

 

  پتروشیمی خارک -کارشناس

 

  جنوب فارسکارشناس شرکت مدیریت تولید برق 
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  ه  

 )اسامی به ترتیب حرو  الفرا( اعضا:

 

 معدن دار،ولی اهلل

 )کارشناس ارشد مدیریت صنعتی(

 نخجوانی، محمد حسن

 ارشد عمران محیط زیست( ی)کارشناس

       نور ، آرشیا

 ژ (ر)کارشناس ارشد متالو

 ويراستار:

 قملراش، پریچهر

 )کارشناس فیمیک(

 

 

 يا محل اشتغال /سمت و 

 

سازمان ملی کارشناس ننارت بر اجرا  استاندارد 

 استاندارد ایران

کارشناس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهردار  

 تهران

 

 شرکت گراند فوسمدیر عامن 

 

 

   ا  مدیر کن دفتر ننارت ب ر اج را  اس تاندارد معیار   

 مصر  انرژ  و محیط زیست سازمان ملی استاندارد
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  و  

 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 گفتارپی 

 مقدمه

  ز

      

 1 د د  و دامنه کاربر 1

 1 مراجع المامی 2

 2 اصالحات و تعاریف 3

 8 معیار ا  فنی انتخاب سامانه پای  لحنه ا  و برخط منابع آلودگی 4

 8 مالحنات فنی عمومی        4-1

 13 مالحنات فنی اختصاصی     4-2

 34 )المامی( ارزشیابی واحد برا  پای  لحنه ا  و برخط پسابپیوست الف

 35 )المامی( ارزشیابی واحد برا  پای  لحنه ا  و برخط دودک پیوست ب

       ا  و برخط منابع ثابت آلودگی  ا  پای  لحنه )المامی( استاندارد محن نصب سامانهپیوست  

 ا و

36 

           ا  پای  لحنه ا  آب و   ا  نمونه بردار  و آنالیم مورد استفاده سامانه )المامی( روشپیوست ت

 پساب مطاب، با استاندارد ا  مرجع

40 

 48 )المامی( روش  ا و استاندارد ا  پای  گاز ا و ذرات خروجی دودک پیوست ث

)المامی( فهرست ا م واحد ا  مشمول نصب سامانه  ا  پای  لحنه ا  و ب رخط  ب ر   پیوست ج

 رو  منابع آ ینده محیط زیست

61 

 74  ا  پای  لحنه ا  و برخط آلودگی آب و پساب )المامی( استاندارد محن نصب سامانه پیوست چ

 

 

 

 

 

 

 

 



 1396: سال 22315استاندارد ملي ايران  شماره 

 

  ز  

 گفتارپيش

تعاریف و اص طالحات،   -)آنالین( منابع آ ینده محیط زیستا  و بر خط   ا  پای  لحنه سامانه »استاندارد 

آن ب ر اس اس   ن وی   پ ی  که  «کارآیین –  انداز نصب و راه ن ،یگم یفن  بند  و ضوابط و معیار ا طرقه

سازمان مح یط زیس ت و س ازمان     ا  مربوط توسط کمیسیونپژو   انجام شده است ، پ  از بررسی در 

 مح  یط زیس  تاجالس  یه کمیت  ۀ مل  ی اس  تاندارد  یکص  د و  ش  تاد و شش  مین، در مل  ی اس  تاندارد ای  ران

قانون اصالق قوانین و مقررات  3. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماد  تصویب شد 24/10/1396مور 

، به عنوان استاندارد مل ی ای ران منتش ر    1371و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه  استانداردمؤسسه 

 شود. می

س اختار و ش یو     -)استاندارد ا  ملی ای ران  5استاندارد ا  ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمار  

 ۀ ا  ملی و جه انی در زمین    تحو ت و پیشرفت باحف   مگامی و  ما نگی  برا شوند. نگارش( تدوین می

د شد و  ر پیش نهاد  ک ه   نر خوا لموم تجدیدنن صورتایران در  ملی ا  صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

ق رار   توجه مربوط مورد  ا شود،  نگام تجدیدننر در کمیسیون ارایهاین استاندارد ا  تکمینبرا  اصالق و 

 ، باید  مواره از آخرین تجدیدننر استاندارد ا  ملی ایران استفاده کرد.بنابراین خوا د گرفت.

 استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرق زیر است:و تدوین این   نتایج پژو شی که برا  تهیه

بررسی پای  لحنه ا  و بر خط و پیشنهاد روش صحیح دستیابی به نمونه و نحوه سنج  آب و پساب  - 1

اولین کنفران   ،1395 ،مهد  گندمکار ،سیده بهاره عنیمی ،شهرام سپهرنیا .از مننر استاندارد  ا  مرجع

 دانشگاه تهران،   و پای  آ ینده  ا  محیط زیستبین المللی نمونه بردار

  و مداوم ) آنالین منابع آ ینده محیط زیستشیوه نامه نصب و راه انداز  سیستم  ا  پای  لحنه ا   -2

 پرتال سازمان حفاظت محیط زیست، 1395؛ شهرام سپهرنیا

  وا(  ا  آ ینده بر تاکید زیست)با محیط آلودگی وبرخط پیوسته پای   ا  سیستم با آشنایی -3

  بهشتی شهید دانشگا ی جهاد ،1396 ؛ سیده بهاره عنیمی  ،شهرام سپهرنیا

4.J. A. Jahnke, R. P. Marshall, and G. B. Maybach, Pressure and Temperature Effects in 

Dilution Extractive Continuous Emission Monitoring Systems—Final Report, Electric 

Power Research Institute, Palo Alto, CA, 1994. 

 

5. G. F. McGowan, A Review of CEM Measurement Techniques, paper presented at Northern 

Rocky Mountain ISA Conference, ISA, May 1994. 

 

6. J. A. Jahnke, Continujous Emission Monitoring, 2nd ed., Wiley, New York, 2000. 

 

7. R. L. Myers, Field Experiences Using Dilution Probe Technniques for Continuous Source 

Emission Monitoring. Transactions—Continuous Emission Monitoring—Advances and 

Issues, Air Pollut. Control Assoc., 431–439 (1986). 

 

8. J. A. Jahnke, Continuous Emission Monitoring, Van Nostrand Reinhold, New York, 1993, 
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http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Advanced+UV+examination+of+wastewater&author=O.+Thomas&author=F.+Theraulaz&author=C.+Agnel&author=S.+Suryani&publication_year=1996
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Advanced+UV+examination+of+wastewater&author=O.+Thomas&author=F.+Theraulaz&author=C.+Agnel&author=S.+Suryani&publication_year=1996
http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-0029991970&partnerID=K84CvKBR&rel=3.0.0&md5=fdb3dd199c4faf384666e55ccca03a2f
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 مقدمه

کل ی مح یط     ا    سیاس ت   5ق انون برنام ه پ نجم توس عه و  چن ین بن د         192بر اس اس بن د ب م اده    

ض  وابط ع  دم آ ین  دگی در اح  داث   11م  اده  3زیس  ت ، ابالغ  ی مق  ام معن  م ر ر  ر  و نی  م ترص  ره    

ین  دگان محت  رم مجل    ش  ورا  اس  المی،    وا  پ  اک مص  وب نماق  انون تولی  د  و ص  نعتی     ا   واح د 

باش  د. ب  ر ای  ن  م  ی پ  ای  مس  تمر من  ابع و عوام  ن آ ین  ده ) محیط  ی پذیرن  ده و نش  ر آ ین  ده ( المام  ی

مط  اب، مف  اد ای  ن  ک  هص  نعتی ، تولی  د  ،خ  دماتی، عمران  ی و زی  ر بن  ایی     ا   اس  اس تم  امی واح  د

آل  ودگی  ب  رخط )آنالی  ن (و  لحن  ه ا پ  ای     ا   س  امانهان  داز   ب و راهص  ن مش  مول ال  مام اس  تاندارد،

 .مذکور اقدام نمایند ا   سامانهانداز   باید، نسرت به نصب و راه  ستند

س  امانه    ا  پ  ای  لحن  ه ا  و ب  ه منن  ور ایج  اد وح  دت روی  ه در گ  مین  فن  ی، نص  ب و راه ان  داز   

 -ین ده مح یط زیس ت   آ  ب رخط )آنالی ن( من ابع   و  لحن ه ا    ا  پ ای     س امانه  ، اس تاندارد مل ی  برخط

ت  دوین گردی  د. در  -فن  ی گ  مین ، نص  ب و راه ان  داز   معیار   ا و و اص  طالحات تع  اریفالمام  ات پای  ه، 

و  لحن ه ا  پ ای    ب را  ع الوه ب ر تعری ف واح د ا  مش مول  و ذک ر پارامتر  ا  المام ی          این استاندارد

 ب  را نن ر   م  ورد  ا   معیار ا و خ دمات  واح  د ا  ص نعتی و غی  ر ص نعتی،    فرآین د ب رخط ب ه تفکی  ک   

   ا  آن  الیم ذک  ر نمون  ه ب  ردار  و ف  ن آور    ا   روش، نص  ب و راه ان  داز ، س  امانه    ا گ  مین  فن  ی 

 است. گردیده
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تعاریف و اصطالحات،  -ا  و بر خط )آنالین( منابع آ ینده محیط زیست  ا  پای  لحنه سامانه

 کار آیین –  انداز نصب و راه ین ،گم یفن  ضوابط و معیار ا

 هدف و دامنه کاربرد  1

در گمین  یکسان ایجاد رویه   ا  فنی برا  معیار، تهیه و تدوین المامات و این استاندارد تدوین د  از 

 باشد. می آ ینده محیط زیست )آنالین( منابع بر خطا  و   ا  پای  لحنه سامانهانداز   فنی، نصب و راه

دامنه کاربرد این استاندارد کلیه واحد ا  تولید  )اعم از موجود و جدید ا حداث(، صنعتی، خدماتی، 

 باشد. ول مطاب، مفاد استاندارد میعمرانی و زیر بنایی مشم

 لحنه ا پای   سامانه بردار  انداز  و بهره واحد ا  صنعتی و غیرصنعتی مشمول،  نگام خرید، نصب و راه

پای  لحنه ا  انتخاب   ا  سامانهدر غیر این صورت  را رعایت نمایند، باید کلیه مفاد این استاندارد و برخط

 ا  لحنه پای  سامانه انداز  راه و عدم نصب منمله به مورد تایید نیست و مراتباز ننر این استاندارد شده 

 .خوا د شد تلقی

 الزاميمراجع   2

  ا ارجاع داده شده است.صورت المامی به آندر مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به 

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جمئی از این استاندارد محسوب میبدین

 ا و تجدیدننر ا  بعد  آن که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدر صورتی 

 ا ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستبرا  این استاندارد المام

 آور استاستاندارد المام  ا  بعد  برا  این مواره آخرین تجدیدننر و اصالحیه

 ستفاده از مراجع زیر برا  کاربرد این استاندارد المامی است:ا

2-1 Annual Book of ASTM Standards, Part 31, "Water", Standard D 1252-67, p 473 (1976) 

2-2 Annual Book of ASTM Standards, Vol 11.01 

2-3 Annual Book of ASTM Standards, Vol 11.02 
2-4 Annual Book of ASTM Standards, Vol 03.05 

2-5 Annual Book of ASTM Standards, Vol 14.01 

2-6  https://www.certipedia.com/  

2-7  http://qal1.de/info/_qal1_uebersicht.pdf 

2-8  http://www.csagroupuk.org/wp-content/uploads/2017/06/MCERTSCertifiedProductsCEMS.pdf 

2-9     James A.Jahnke.,Continuous Emission Minitoring. John Wiley & Sons, Inc. 2000 

2-10    Midgley, D., and Torrance, K., “The Determination of Ammonia in Condensed Steam 

and Boiler Feed-Water with a Potentiometric Ammonia Probe”, Analyst, 97 p 626-633 

https://www.certipedia.com/
https://www.certipedia.com/
http://www.csagroupuk.org/wp-content/uploads/2017/06/MCERTSCertifiedProductsCEMS.pdf
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(1972) 

2-11 Randy D. Down and Jay H. Environmental Instrumentation and Analysis Handbook.    

John Wiley & Sons, Inc. 2005 

2-12 Sediments. U.S. Geological Survey Techniques of Water-Resources Investigations 

Book 5, Laboratory Analysis, Chapter A3 

2-13 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 14th Edition, p 550, 

          Method 508 (1975) 

2-14 U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. 1984. Definition and procedure 

for the determination of method detection limits. Appendix B to 40 CFR 136 rev. 1.11 

amended June 30, 1986. 49 CFR 43430 

2-15 WERSHAW, R.L., M.J. FISHMAN, R.R. GRABBE & L.E. Lowe, eds. 1983 

          Methods for the Determination of Organic Substances in Water and Fluvial 

2-16 www.epa.gov 

 

 اصطالحات و تعاريف        3

  رود:کار میدر این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به

3-1 

 واحدهاي مشمول

Subjected plants 

و  لحنه ا پای   ا   سامانهانداز   مننور از واحد ا  مشمول، واحد ایی  ستند که ملمم به نصب و راه

 6 ا  ارزیابی اثرات زیست محیطی، واحد ا  ردهواحد ا  مشمول عرارتند از این واحد ا . دباشنمی برخط

مطاب، مفاد رخط در مورد آنها و ب لحنه ا ه قابلیت و ضرورت پای  ک ایی واحدضوابط استقرار و سایر  7و 

انداز   احراز گردیده است. فهرست ا م واحد ا  صنعتی و غیرصنعتی مشمول المام نصب و راهاین استاندارد 

است. در مورد سایر واحد ا مطاب، مشخص گردیده ج و برخط در جدول پیوست لحنه ا پای   ا   سامانه

و در صورت کسب امتیاز  زم مشمول  گرفتهقرارزشیابی واحد ا  مورد ننر مورد ار الف و ب ا   پیوست

  گیرند. و برخط قرار می لحنه ا پای   ا   سامانهالمام نصب 

http://www.epa.gov/
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3-2 

 و برخط)آنالين( لحظه ايپايش هاي  سامانه

Countinous and online monitoring systems 

در محن مورد ننر قادر به  انداز  راهنصب و گردد که پ  از  ( اطالق می1 حسگریا 1آنا یمربه دستگا ی )

 ا  زمانی قابن تننیم بوده و نتایج حاصن را به مراکم مورد ننر ارسال   ا در دوره نمونه لحنه ا آنالیم 

 کند. می

3-3 

 ديتا الگر

Data logger 

را از طری، سیگنال آنالوگ یا دیجیتال  حسگریا  آنا یمر ا  تولید شده توسط  سخت افمار  است که داده

 کند. به مراکم مورد ننر ارسال می  ا  مخابراتی و از طری، بسترخود ذخیره  یحافنه داخلدر دریافت و 

3-4 

 پارامترهاي مشمول

Subjected parameters 

واحد ا  تولید ، صنعتی، خدماتی، عمرانی و زیربنایی و با توجه به  فرآیندکه براساس  باشند می پارامتر ایی

 و برخط مطاب، این استاندارد باید مورد پای  قرار گیرند. لحنه ا قابلیت و ضرورت پای  

3-5 

 احتراق

Combustion 

 باشد. می اکسیداسیون سریع مواد،  مراه با آزاد شدن سریع انرژ  فراینداحتراق 

 

 

 

                                                 
1-Analyzer 

2-Sensor 
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3-5-1 

 مستقيم احتراق

Direct combustion 

 باشد. شعله یا منرع حرارتی در تماس مستقیم با مواد درون محفنه احتراق می   است کهفرآیند

3-5-2 

 احتراق غير مستقيم

Indirect combustion 

 تماسی با مواد درون محفنه احتراق ندارد. گونه یچشعله یا منرع حرارتی    است کهفرآیند

3-6 

 دودکش

Stack 

آن به خارج  از محفنه احتراق  طری،معرر  فلم  یا با مصالح بنّائی است که گاز ا  حاصن از احتراق از 

 شود.  منتقن می

3-7 

 محدوده تاثيرگذاري

Effective areas 

پای   ا   سامانهاندار   ا  است که واحد ا  مشمول اثرات زیست محیطی، ملمم به نصب و راهمحدوده

 باشند. بع محیطی پذیرنده میو برخط منا لحنه ا 

3-8 

 حسگر  

Sensor 

را  غلنتح  کننده ا  است که کمیتها  فیمیکی مانند فشار، رطوبت، دما،  سخت افمارحسگر یا سنسور 

 کند.  تردین می (دیجیتال)به کمیتها  الکتریکی پیوسته )آنالوگ( یا غیرپیوسته 
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3-9 

 آنااليزر

Analyzer 

 و  ا  فیمیکی مانند فشار، رطوبت، دماکمیت ا  الکتریکی را به  سیگنالاست که  سخت افمار  آنا یمر

 کند. تردین می غلنت

3-10 

 حدود مجاز

Permissible limits 

  موضوع تصویب نامه جلسه مور )  ا   وا در صنایع انتشار آ ینده مننور از حدود مجاز، حدود مجاز  

ه مور  49065/ت9505 یات وزیران ابالغی توسط معاونت اول رئی  جمهور  به شماره  95/ 22/1

  باشد. آیین نامه جلوگیر  از آلودگی آب می 5( و  مچنین استاندارد خروجی فاضالب موضوع ماده 31/1/95

3-11 

 استخراجي سامانه

Extractive systems 

ناشی از  مک   نیرو  است که در آن نمونه از طری،  و بر خط ا  پای  لحنه ا   نصب سامانهروش نوعی 

 آنا یمربه   ا  انتقال لولهتوسط  و گردیدهپمپ از محیط مورد پای  شامن آب، پساب و یا دودک  استخراج 

 .شود  ساز  آنالیم می یابد و پ  از آماده انتقال می

3-12 

 سرد خشک سامانه

Cold dry systems 

از درون   گازنمونه در آن که است گاز دودک    ا  پای  لحنه ا  و بر خط نهنصب ساماروش نوعی 

یابد. در این روش قرن از آنالیم  انتقال می آنا یمرگیر  گرم به  دودک  مک  گردیده و توسط خط نمونه

گیر ، نیاز   در صورت حذ  رطوبت در محن نمونه .شود گاز سرد شده آنالیم میسپ  رطوبت گاز حذ  و 

 باشد. گیر گرم نمی به خط نمونه
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3-13 

 داغ مرطوب سامانه

Hot wet systems 

از درون   گازنمونه  در آنکه است گاز دودک    ا  پای  لحنه ا  و بر خط نصب سامانهروش نوعی 

یابد. در این روش بر خال   انتقال می آنا یمرگیر  گرم به  دودک  مک  گردیده و به وسیله خط نمونه

 شود. می روش سرد خشک، گاز به صورت گرم و در حضور رطوبت آنالیم

3-14 

 رقيق سازي سامانه

Dilution systems 

از درون   گازنمونه  در آنکه است گاز دودک   ا  و بر خط ا  پای  لحنه نصب سامانهروش نوعی 

گاز خنثی مخلوط شده و باعث کا   میمان غلنت گاز ا   ن مشخصی ازمیمابا  و دودک  مک  گردیده

آید. مخلوط حاصن توسط  یه ادوات جلوگیر  به عمن میگردد. در نتیجه از بروز خوردگی در کل آ ینده می

 گردد. آنالیم و نتایج در میمان رقی، ساز  ضرب می آنا یمر

3-15 

 در محل سامانه

In - Situ 

مستقیماً در محن  آنا یمرحسگر یا  است که در آن  ا  پای  لحنه ا  و بر خط سامانهنصب روش نوعی 

 گردد. نصب و آنالیم به طور لحنه ا  و در محن انجام می مورد پای  شامن آب، پساب و یا دودک 

3-16 

  فلومتري

Flowmetery 

 باشد. می گیر  حجم سیال عرور  در واحد زمان اندازه فرآیند
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3-16-1 

 فلومتر توربيني  

Turbine flowmeter  

برا  مثال پراکسی  حسگر ا  مشخص استفاده شده که در کنار یک  در این نوع فلومتر از یک توربین با پره

ه ب فلوسوئیچ با  ر گردش توربین در اثر عرور جریان تعداد  پال  تولید شده، از طری،  کالیرراسیون، مقدار 

 خوا د آمد. دست

3-16-2 

 فلومترهاي الکترومغناطيسي

Electromagnetic flowmeter  

گیر  تغییرات شار  فلومتر ا  الکترومغناطیسی با استفاده از قانون القا  الکترومغناطیسی فاراد  و اندازه

گیر  کنند. در حقیقت با  توانند مقدار فلو را با دقت قابن قرولی اندازه مغناطیسی در اثر سرعت سیال، می

توان به یک فلومتر الکترومغناطیسی  گیر  آن می ار مغناطیسی در سیال عرور  از فلومتر و اندازهایجاد ش

فلومتر مغناطیسی باید آب یا سیال عرور  تا اندازه ا  خواص الکتریکی و  ساز و کاردست پیدا کرد. به دلین 

ساز و ود و باید از فلومتر ائی با ش رسانائی داشته باشد و در غیر این صورت اندازه گیر  با اخالل مواجه می

از فلومتر مغناطیسی برا   .بنابر این ا  متفاوت ننیر فلومتر ورتک  یا فلومتر توربینی استفاده نمود  کار

استفاده نمود. فلومتر ا  الکترومغناطیسی معمو  توان نمی یا مقطر یون زدایی شدهگیر  فلو  آب اندازه

 ارد ، داخن فلومتر از جن  تفلون پوش  ،کنند و در کاربرد ا  مختلفدرجه کار می 80 حداکثر تا دما 

 باشد. می رابر و غیره

3-16-3 

 امواج ماوراي صوتفلومترهاي  

 Ultrasonic flowmeter  

که در حوزه وسیعی از سیا ت اعم از گاز ا و مایعات کاربرد دارند با توجه  امواج ماورا  صوتدر فلومتر ا  

به خواص دوپلر، فرکانسی از یک منرع تولید شده و از طر  دیگر یک گیرنده این فرکان  را لحنه به لحنه 

به خاطر سرعت سیال  رفت و برگشت کند. در صورتی که فلو  سیال د ار تغییر شود فرکان  کنترل می

امواج گیر  فلو به روش  امکان اندازه ،این تغییرات  اسیونگیر  و کالیرر ییر محسوسی خوا د داشت. اندازهتغ

 باشد. دوپلر می مرتی بر پدیده امواج ماورا  صوتنماید. فلومتر ا   را فرا م می ماورا  صوت
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3-16-4 

 غير تماسي )راداري( فلومترهاي 

Non-contact flowmeter 

 ا  فاضالب که در حال حاضر   ا  باز و تونن  ا، کانال در رودخانه فلوگیر   سنج  نوین در خصوص اندازه

و به  24GHzگیرد با استفاده از امواج ماکرویو در محدوده در اکثر کشور ا  جهان مورد استفاده قرار می

و یا فاضالب( نصب شده و باشد. در این روش دستگاه در با   سطح سیال )آب صورت غیر تماسی می

سطح  حسگرگیرد  م زمان با استفاده از سرعت جریان با استفاده از فناور  رادار مورد سنج  قرار می

زیر  با استفاده از فرمول فلوگردد و میمان یا رادار ( ارتفاع سیال نیم محاسره می امواج ماورا  صوت)

 .گرددمحاسره می

Q = Vm.A 

 که در آن:   

Q  فلو(m
3
/s)؛  

Vm سرعت میانگین(m/s)  ؛ 

m)سطح مقطع  Aو
2
) . 

د و یا در شدر موارد  که سطح سیال با جامداتی ننیر  وب، سنگ، پالستیک و غیره پوشانده شده با

روش رادار  باید مورد استفاده قرار  ضرور  استشرایطی که کف بستر سیال د ار رسوبات مکرر گردد 

مورد مجاز و روش رادار   صرفاً استفاده از ا  فاضالب و رودخانه برا  فلوگیرد. به عرارت دیگر در سنج  

 باشد. تایید می

 ا  آب نیم  نانچه احتمال تشکین کدورت و یا تشکین جلرک در بستر کانال وجود داشته در خصوص کانال

 باشد.مین ا مورد تایید روشسایر  و گرددباشد باید از روش رادار  استفاده 

)منابع ثابت آلودگي هوا  منابع آلودگي لحظه اي و برخطمعيارهاي فني انتخاب سامانه پايش         4

 و منابع آب و پساب و فاضالب(

 از پیرو ، و برخط ا لحنهپای   سامانهخرید  فرآیندارزیابی فنی در ایجاد رویه یکسان در امر به مننور 

 .باشد ضرور  می زیرمذکور به شرق  سامانهمعیار ا  فنی انتخاب 

 مالحظات فني عمومي  4-1

درج نش ده باش د ام ا     پیوس ت ج در حوزه پای  منابع ثابت آلودگی  وا در صورتی که نام واح د  در   -الف

ح داقن   اس ت  محرز گردد، واحد مربوطه موظف ب و بر خط آن طر، جدول پیوست ا لحنهضرورت پای  
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و ب رخط   ا لحن ه پ ای    ا   سامانهرا )بر حسب نوع سوخت مصرفی( با نصب و راه انداز   زیرپارامتر ا  

 پای  نمایند.

   O2, CO, CO2, NOx ,Flow Rate سوخت گاز طریعی:

  O2, CO, CO2, NOx, SO2, Flow Rate ،ذرات  ا  جامد یا مایع و گاز ترش : سوخت

احتراقی در تماس مستقیم ب ا م واد درون محفن ه احت راق  اس ت )ازجمل ه       در احتراق مستقیم که شعله یا منرع  -1يادآوري 

و ب رخط   لحن ه ا  آسفالت، آ  ک و غی ره( پ ای      گر ، آجرپم ، سرامیک، ریخته و فو د، آلومینیوم، کاشی صنعت سیمان،

 .استذرات المامی 

و  ا لحنهباشد اما ضرورت پای    پیوست جدر حوزه پای  پساب در صورتی که  نام واحد  در جدول  -ب

کن جامدات محرز گردد، واحد مربوطه موظف است حداقن پارامتر ا   الف بر خط آن  طر، جدول پیوست

را ب ا نص ب و راه ان داز     )بر حسب واحد حجم ب ر زم ان(    فلو دما وCOD, pH, EC, DO ,و و کدورت معل،

 و برخط پای  نمایند. لحنه ا پای   ا   سامانه

ند در محدوده تاثیرگذار  ناشی از فعالی ت  ا موظف محیط زیستیتمامی واحد ا  مشمول ارزیابی اثرات  - 

 و بر خط پای  نمایند. ا لحنهواحد تحت پوش ، منابع زیستی )آب،  وا( را به صورت 

 پارامتر ا  مورد پای  عرارتند از:

 ،COD،BOD ،pH  دما، نیترات،کدورت،  ، فسفات،آمونیاک پارامتر ا  آب سطحی، زیر زمینی و دریایی شامن :

TSS, DO ,ORP,EC  فرآیندو بسته به نوع Oil & Grease 

  BTEXو O3, CO, NOx, SO2, PM10, PM2.5 پارامتر ا  شاخص  وا شامن:

 پایدار  و مقاومت سامانه  ا  پای  لحنه ا  و برخط 4-1-1

  ا  محیطی ننیر برخورد اجسام سخت، در مقابن آسیب  زم  پایدار ایمنی و باید و برخط  لحنه ا پای   سامانه

و نیم شرایط نامساعد نشر آ ینده  مانند دما و  امواج شدید، مقاومت در برابر امواج الکترو مغناطی  و رعد وبرق 

  کارایی مطلوب داشته باشند.اشته باشد و در شرایط مذکور درطوبت  خورندگی دودک  و پساب را 

برابر حد مجاز پارامتر منابع نشر  2و برخط باید قابلیت اندازه گیر  حداقن  لحنه ا پای   سامانه 4-1-2

 آلودگی مربوطه را داشته باشد.

از  خروجی O2در منابع آبی، پساب و فاضالب و پارامتر  pHو  DOو برخط پارامتر  ا   لحنه ا پای   سامانه -1يادآوري

 محدود و معین دارند( از این قاعده مستثنی  ستند.دودک  )که دامنه تغییرات 

به دلین تاثیر پذیر  کیفیت آبها  سطحی و زیر زمینی از پساب خروجی واحد ا  صنعتی و غیر صنعتی و  -2يادآوري

انند تر   ا و منابع آبی زیرزمینی در امر تامین آب شرب در راستا  جلوگیر  از تولید ترکیرات سرطان زا ماستفاده از رودخانه

 آنا یمرگردند، ضرور  است حسگر یا  می  ا که در صورت وجود ترکیرات آلی شیمیایی طی فرآیند کلرزنی ایجاد الو متان

 برابر حد مجاز مندرج در استاندارد خروجی فاضالب را داشته باشد. 5توانایی سنج  پارامتر مذکور را تا  CODپارامتر 
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و برخط  ا لحنهپای   ا   سامانهاین استاندارد واحد ملمم به نصب و راه انداز   1-4 نانچه مطاب، بند   ماده  -3يادآوري

استاندارد  ا   برابر حد مجاز پارامتر 2باید قابلیت اندازه گیر  حداقن  سامانه  ا ا  محیطی)سطحی یا زیر زمینی( گردد، آب

المامی است. 2-1-4بند  2رعایت مفاد یادآور   CODضمناً در مورد پارامتر شد. مربوطه را داشته با  ا  ایران آب کیفیت

  

 ppm 1000گاز ا  خروجی دودک ،  نانچه حد مجاز پارامتر معادل و یا بی  از  ا لحنهپای   ا   سامانهدر  -4يادآوري

 .باشد نمی 2-1-4بند زیرباشد، نیاز  به رعایت 

حد مجاز استاندارد پارامتر درصد  5 و برخط باید کو کتر از ا لحنهپای  سامانه  1حد تشخیص 4-1-3

 مربوطه باشد.

درصد حد مجاز استاندارد پارامتر  5 کو کتر یا برابرو برخط باید  ا لحنهپای  سامانه دقت  4-1-4

 مربوطه باشد.

ه )ب داشته باشد. و برخط وجود لحنه ا پای   سامانه  ا ا  برا   امکان کالیرراسیون  ند نقطه 4-1-5

و برخط ذرات معل، خروجی از منابع ثابت آلودگی  وا(.  زم به ذکر است انجام  ا لحنهپای   سامانهجم 

 ا  معترر بازرسی فنی واجد صالحیت و نیم نصب بر سب  توسط شرکت ا  سامانها   کالیرراسیون دوره

 ضرور  است.

طور مطلوب متناسب با دامنه دمایی ه ب بایدو برخط  لحنه ا پای   سامانهدامنه دمایی کارکرد  4-1-6

جانری  سامانهصورت باید  در غیر این محیط نصب و نیم شرایط دمایی فرآیند کار  منرع تحت پای  باشد.

 تننیم دما و سایر شرایط فیمیکی لحاظ شود. برا 

مطاب، با مفاد این  باید آنالیم  و روش آنا یمریا  حسگرا ، تکنیک نصب  پای  لحنه سامانهدر انتخاب  4-1-7

 استاندارد و با لحاظ کردن شرایط فرآیند منرع تحت پای  باشد.

آب و  ا  ا  پای  لحنه مورد استفاده سامانه  ا  نمونه بردار  و آنالیم روش تدر این خصوص پیوست 

 گردیده است. تشریح مطاب، با استاندارد ا  مرجع پساب

خطا ا و قابلیت ثرت و اعالم باید و برخط به  نگام نقص کارکرد  ا لحنهپای   سامانه 4-1-8

و مدت زمان آن را داشته  بروز خطا و  شدار  مربوطه با ثرت دقی، مقدار پارامتر مذکور در لحنه   شدار ا

 باشد.

انجام خود اظهار  پای  آلودگی توسط آزمایشگاه معتمد برا  واحد ایی که اقدام به نصب  4-1-9

 باشد. اند، المامی می و برخط نموده لحنه ا پای   ا   سامانه

 مطاب، با مفاد این استاندارد انتخاب شود.باید و برخط  ا لحنهپای   سامانهمحن نصب  4-1-10

سالی یک  و در صورت نرود توصیه سازنده ، براساس توصیه سازندهسامانهکالیرراسیون  بازه زمانی 4-1-11

 باشد. می بار

                                                 
1- Limit of Detection  
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بر سب و  2و بر سب کالیرراسیون1درکنار خود بر سب فنیباید  ا  پای  لحنه ا   سامانه 4-1-12

 مشخصات سازنده و یا فروشنده را داشته باشد.

 ا ، ضرور  است. پای  لحنهسامانه  بر خطکارکرد  برا تامین برق اضطرار   4-1-13

ا ( تامین  امکان نمونه بردار  پرتابن)غیر لحنه بایدو برخط  ا لحنهپای   ا   سامانهدر کنار  4-1-14

 باشد.

و برخط و روشنایی در محن از مالحنات  لحنه ا پای   ا   سامانه ا  دسترسی آسان به  تامین راه 4-1-15

 باشد. دیگر در  نگام نصب آنها می

ا (   ا  دوره سروی کالیرراسیون و  تعویض، )تعمیر، سامانهبه مننور اقدامات حف  و نگهدار   4-1-16

)مشروط  روز در سال خارج از سروی  باشد. 45توانند حداکثر به میمان  و برخط می ا لحنهپای   سامانه

 روز در ماه نراشد(. 10به اینکه تعداد روز ا  مذکور بی  از 

 باشد. بند نمیزیرمشمول زمان قید شده در این  3شرایط تعمیرات اساسی واحد صنعتی -يادآوري

 ا  دیجیتال   ا صرفا توسط خروجی به مننور افمای  ضریب اطمینان از صحت داده، انتقال داده 4-1-17

 باشد. مورد تایید نمی)  20mA /0-1V/ 0-10 V-4مانند (مورد تایید بوده و استفاده از خروجی آنالوگ 

و  PLC, DCS, LANگر ) ننیر وجود  ر گونه واسطه پردازش ،تغییر مقادیر اندازه گیر به مننور جلوگیر  از 

باشد.  مورد تائید نمی، محلی و سرور مرکم  سازمان حفاطت محیط زیست  ا  پای  سامانهمابین  ( فی غیره

نمونه بردار   ا   سامانهارتراط و کنترل داخلی بین  برا  و غیره PLCکنترلی از جمله  ا   سامانهاستفاده از 

 .باشد بالمانع می غیره(و  آنا یمرکالیرراسیون  ا   سامانه، کنترل ولو ا و تننیم  4تمیمکار  ا   سامانه)

 ا  ا  دریافتی از حسگر و بر خط پساب، نرم افمار پای  باید قابلیت پردازش و ارسال داده لحنه ا در خصوص پای   -يادآوري

 داشته باشد.سنج را بر اساس محاسره بار آلودگی ) برحسب جرم بر زمان( را  فلوو 

 و برخط ايلحظهپايش هاي  سامانهنظارت بصري بر  4-1-18

ننارت بصر  توسط دوربین  سامانهاز باید و برخط  لحنه ا واحد ا  مشمول پای   کلیه مطاب، با این استاندارد،

 ا   دستگاه  ا  نمای  داده شده بر رو  نمایشگر ننارت و تطری، داده برا مدار بسته استفاده نمایند. این امر 

ننارت  ا   سامانهشود. مشخصات فنی   ا  ارسالی بر بستر اینترنت استفاده می و برخط با داده لحنه ا پای  

 باشد: زیر میبصر  به شرق 

 تصویربردار  به صورت دیجیتال )تصویربردار  اچ د ( باشند. آور  فندارا  باید  ا  دوربین

 گاپیکسن باشد.م 4/2تصویربردار   پذیر  تفکیکحداقن -

                                                 
1- Technical Label  
2- Calibration Label 

3- Overhaul  
4 - Purge 
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دیتا  مندرج بر صفحه نمای  قابن  مشا دهمگا پیکسن با رعایت قابلیت  1در موارد  که دوربین باید ضد انفجار باشد  -1يادآوري

 قرول است.

موظف است که کیفیت ضرط تصویر را در میمان حداکثر ممکن تننیم نماید. )حداقن کیفیت  ا  سامانهشرکت ارائه د نده  -2يادآوري

   .مگاپیکسن باشد( 4/2حداقن  ا  سامانهضد انفجار یک مگاپیکسن و برا  سایر  ا   سامانهضرط برا  

 بردار  در شب را داشته باشند. صویرت قابلیت بایدتمامی دوربین  ا  -

 .باشد 68بوده یا ارتقا یافته به  IP 68میکی در مقابن رطوبت و گرد و غرارباید درجه حفاظت فی -

 را داشته باشند. ضد انفجار و IP 68صب از جمله  ا   زم را متناسب با شرایط محیط ن ویژگی  ا باید سامانه -

 ترابایت باشد. 4ستگاه باید حداقن حافنه داخلی د -

 روز را داشته باشد. 90ذخیره ساز  دستگاه ضرط تصویر دیجیتال باید حداقن توانایی  -

 است: زیرننارت بصر  به شرق  ا   سامانهمالحنات محن نصب 

در تمامی واحد ا یک دوربین باید مقابن صفحه نمایشگر در کمترین فاصله ممکن و با امکان تصویر بردار   -

  ا و اعداد مندرج  زم و ضرور  است.و تشخیص داده مشا دهابلیت از کن صفحه نمای  نصب گردد. ق

برا  اطمینان  ،به روش نصب غوطه ور   ستند پساب ا لحنه دارا  سامانه  ا  پای  در واحد ایی که -

فاصله مناسب از   ا، صحت داده  ا و جلوگیر  از صدمه دیدن دستگاه باید دوربینی باحسگراز غوطه ور بودن 

 گردد.  نصب گیر ، ا  اندازهحسگر 

و برخط  وا و دودک  ملمم به نصب دوربین بر محن نمونه بردار  نیستند اما باید  لحنه ا واحد ا  مشمول پای   -3يادآوري

 صفحه نمایشگر دستگاه توسط دوربین مورد ننارت بصر  قرار گیرد.

 باشد: می زیر ا  صفحه نمای  به شرق  ویژگی

به صورت دیجیتال بوده و  تصویر  ااینچ باشد و باید دارا  امکان پخ   21حداقن قطر صفحه نمای  مورد قرول 

 کابن انتقال تصویر دیجیتال به نمایشگر منتقن شود. بر بستر تصویر  ا مچنین 

مشخصات فوق به صورت پرتابن مورد تواند با  شود صفحه نمای  می می ضد انفجار استفاده ا   سامانهدر موارد  که از  -4يادآوري

 شود، وجود داشته باشد. می به محن در  ر زمان که ننارت حضور  انجام باید امکان انتقال نمایشگر لیکن قرار گیرد استفاده

 مالحظات فني اختصاصي  4-2

و برخط آلودگي منابع آبي محيطي و خروجي پساب و  لحظه ايمالحظات فني اختصاصي پايش  4-2-1

 فاضالب

 هاي نصب روش 4-2-1-1 

 در محیط مورد پای  وجود دارد: آنا یمریا  حسگرقرار گرفتن  برا اساساً دو روش  
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ور در منابع آبی صورت غوطهه ب  ا  مربوطه مستقیماً وحسگردر این روش  1یا غرقابی ور  روش غوطه -الف

 گردند.پساب نصب می پذیرنده یا

  ارسال گردد. آنا یمردر این روش نمونه آب توسط پمپ یا فشار خود نمونه به درون  2روش استخراجی -ب

 پسابآب و  ا  ا  پای  لحنه مورد استفاده سامانه  ا  نمونه بردار  و آنالیم روش ت پیوست جدولدر  - 

 تشریح گردیده است. مطاب، با استاندارد ا  مرجع

 الزامات نصب  4-2-1-2

و برخط آلودگی منابع آبی محیطی و خروجی پساب و فاضالب در مورد پارامتر ا  دما  لحنه ا پای   برا 

(Temp(دایت الکتریکی  ،)EC،) pH،ORP(اکسیژن محلول ،DO(،کن جامدات معل ،)TSSو )  شور  و کن

استخراجی به علت خطا  ناشی از تغییر ما یت  روش، (Turbidityوکدورت) ( TDSو  salinityجامدات محلول )

پای   برا مورد پذیرش است و در مقابن ور  غوطه روش نصبنمونه  نگام پمپاژ مردود بوده و صرفاً 

واکنشگر  افمودن یت، فلمات سنگین که نیاز بهیپارامتر ایی  مچون فسفات، سیلیکات، سختی، سولفات، قلیا

تضمین عدم تغییر در ما یت  برا الرته اتخاذ تمهیدات  زم  المامی است. استخراجی روش نصبشیمیایی است، 

 استخراجی المامی است. روشساز  و انتقال نمونه در نمونه  نگام آماده

در محدوده باید  استفاده گردد، CODو برخط  لحنه ا سنج   برا  نانچه از روش نور   4-2-1-3

به طور خودکار ضریب  حسگرکه گیر  انجام گردد. ضمن آن اندازهنانومتر(  200-700) و مرئی فرابنف طیف 

بنابر این صرفاً روش اسکن  نانومتر را اندازه گیر  و اعمال نماید. 550تصحیح  جذب کدورت و رنگ در طول موج 

ضریب تصحیح جذب کدورت و رنگ در و اعمال   نانومتر 200-700طیفی که قابلیت سنج  در دامنه طول موج

ضریب جذب  باشد و روشمورد تایید می CODرا دارد، برا  پای  لحنه ا  و برخط  نانومتر 550موج طول 

 طیفی
سنجد به دلین عدم سنج  در دامنه طول نانومتر می 254که تنها میمان جذب را در طول موج 3

را  پای  لحنه نانومتر، ب 550و عدم تصحیح عوامن مماحم کدورت و رنگ در طول موج  نانومتر 200-700موج

 مورد تایید نیست. CODا  و برخط 

 زم است قرن از  TOCو برخط  ا لحنهسنج   برا در صورت استفاده از روش سوزاندن  4-2-1-4

 رسیدن نمونه به کوره، ذرات معل، فیلتر گردد.

استفاده از روش د  کرومات به دلین مصر  و تولید مواد شیمیایی سمی و خطرناک )مانند   CODسنج  برا  -1يادآوري

به  یچ  ،باشد محیط زیست شده و برا  افراد کاربر نیم مضر می آلودگی ا  جیوه، نقره، د  کرومات و اسید سولفوریک( که باعث  یون

سریعاً نسرت به  یدباشند و در صورت استفاده از آن با از این روش نمیعنوان مورد تایید نروده و  یچ یک از مراکم مجاز به استفاده 

 ،  اقدام نمایند.ت ا  جایگمین مورد تایید مندرج در پیوست  تعویض آن با روش

                                                 
1- In-Situ Method  
2- Extractive Method 

3  - Spectral absorption coefficient(SAC) 
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و برخط، پیرو  از  لحنه ا پای   ا   سامانه ا  استاندارد در امر مکان یابی نصب ننر به ا میت پیرو  از معیار -2يادآوري

( چ و برخط آلودگی آب و پساب )پیوست لحنه ا پای   ا   سامانهات مندرج در دستور العمن تعیین محن نصب مالحن

بوده و  گیر  و پای ، نامناسب و نادرست  ضرور  است. در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور در مکان یابی، محن اندازه

  ا  حاصله فاقد اعترار خوا ند بود. داده

پردازشگر و صفحه  ا   سامانه وغوطه ور    روش ا  اندازه گیر  در حسگرتامین ایمنی  برا  4-2-1-5

 IPو صفحه نمایشگر IP68باید ا حسگربرا   گیر ، درجه حفاظتی آنها مد ننر قرار گیرد. نمای  دستگاه اندازه

 داشته باشند.به با    66

در محیط آب شور که خورندگی با  دارد   غوطه ور روشگیر  در  اندازه ا   حسگرجن  بدنۀ  4-2-1-6

باشد    تیتانیومیا   1پلی آکسی متیلن  ا  با خورندگی با  باید یا پساب  ا  دارا  غلنت با   یون کلر یا  محیط

 2استین ضد زنگمذکور جن   ا   باشد ( و در محیط ا  با شور  و خورندگی با  می )که مقاوم در برابر نمونه

 نیست.مورد تایید 

 لقی می گردد.تمیکروزیمن  بر سانتی متر باشد نمونه مذکور شور  1500 نانچه  دایت الکتریکی آب یا پساب بی  از  -1يادآوري

استفاده  غوطه ور در پساب ورود  یا خروجی کلیه تصفیه خانه  ا  نانچه از روش  CODبرا  سنج  پارامتر  -2يادآوري

 جن از   حسگر بدنه به مننور ایمنی و دوام حسگر ،  زم است  ا حسگرنسرت به دیگر  حسگر، با توجه به قیمت با   این گردد می

 . باشدپلی آکسی متیلن یا تیتانیوم 

برا  اطمینان از غوطه ور بودن سنسور ا در تکنیک نصب غرقابی  زم است در محن نصب   4-2-1-7

خط پارامتر ا  کیفی آب و پساب، فلومتر با قابلیت سنج   مممان سطح آب سنسور ا  پای  لحنه ا  و بر

       یا پساب نصب گردد.

تولید   واحد ا  مستقر در شهرک به   ا  صنعتی که فاضالب در موارد   مچون شهرک 4-2-1-8

که  به آنگردد، مشروط  آور  فاضالب و نهایتاً به تصفیه خانه فاضالب مرکم  شهرک منتقن میشرکه جمع

برا  تک تک و برخط  ا لحنهغلنت پارامتر ا  فاضالب تولید  در محدوده مجاز تعیین شده باشد، پای  

مرتنی بر این  ا   سامانهخانه مرکم  شهرک با نصب  ا المامی نروده و ضرور  است خروجی تصفیهواحد

 و برخط قرار گیرد. ا لحنهاستاندارد، مورد پای  

مان الماماً به روش نفلومتر  مباید توسط یک سنسور به طور  م  کن جامدات معل،کدورت و  4-2-1-9

ناشی از  3تداخن و مماحمتبا عنایت به پای  شوند و روش جذبی برا  سنج  آنها مورد تایید نیست. ضمناً 

 حسگر تمیم کردن برا ، استفاده از روش  وا  فشرده کن جامدات معل، ا   وا در سنج  کدورت و  مولکول

 ا  آنالیم  روشپیوست ت جدول  )به مورد پذیرش نیست. CODو  مچنین کن جامدات معل،،سنج  کدورت

 .(گردد مراجعه آب و  فاضالب

                                                 
1- Polyoxymethylene(POM) 
2
- Stainless steel   

3- Interference 
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 سنجي در شرايط متفاوت فلوالزامات  4-2-1-10

  پارامتر اسایر غلنت فاضالب خروجی با   فلوبه مننور تعیین بار آلودگی واقعی صنایع، اندازه گیر   مممان 

 است. زیربه شرق  سنجی در شرایط متفاوت فلوالمامات  المامی است. کیفی

 هاي هميشه پر با مايعات همگن لوله    4-2-1-10-1

 : استفاده نمود فلوتوان از دو روش برا  سنج   می در این حالت

در این حالت فلو متر توسط دو عدد فلنج ما بین خط لوله قرار گرفته و با عرور  روش الکترومغناطيسي: -الف

پوش  داخلی فلومتر در این روش ضرور  است  شود. فلو سنجیده میسیال )به شرط  میشه پر بودن خط لوله( 

  ت خورنده را داشته باشد.سیا  ا  باشد که مقاومت  زم در برابر به گونه

 ا   میشه پر و  لوله فلو:  این نوع فلومتر نیم برا  سنج  1ي صوت از نوع گيره بر خطامواج ماوراروش  -ب

، ضخامت لوله نیم برا  دستگاه  است ضمن دانستن نوع جن  بدنه لوله  زمدارا  سیال  مگن مناسب بوده و 

باعث تغییر ضخامت  تیجتاًن تعریف گردد. در موارد  که عرور سیال از لوله منجر به ایجاد رسوبات در جدار لوله و

تا از  سنجیده شودشود،  زم است بسته به میمان رسوب گذار  سیال در مقاطع زمانی مختلف، ضخامت لوله  لوله 

 .گرددایجاد خطا در نتایج جلوگیر  

 بودن خاليهاي با وضعيت نامشخص از نظر پر يا  لوله     4-2-1-10-2

حاصله از این روش   ا قابن استفاده نروده و داده نوع گيره بر خط از امواج ماورا  صوتدر این حالت روش  

 باشد: می زیرسنجی در شرایط فوق به شرق  فلو برا  ا  قابن قرول  روش باشد. دارا  اعترار نمی

 فلو ا برا  سنج   این روش بعنوان یکی از بهترین گمینه سنجي از نوع راداري و غير تماسي : فلو -الف 

گونه ، خورندگی سیال و یا رسوب گذار  در بدنه لوله  یچحسگرباشد  را که به دلین غیر تماسی بودن  می

صورت دائمی و بدون نیاز به ه توان ب گیر  نداشته و در نتیجه با استفاده از این روش می رو  اندازه تاثیر  بر

 را سنج  نمود. فلویمان عملیات تعمیرات و نگهدار  و یا  رگونه عملیات دیگر  بطور دقی، م

بار باشد ( این روش مناسب  1الرته در شرایطی که لوله تحت فشار باشد )فشار سیال عرور  از لوله بی  از 

 نیست.

استفاده از فلومتر ا  الکترومغناطیسی از پر بودن  میشگی لوله  برا  زم است  روش الکترومغناطيسي: -ب

شکن مطاب، شکن  Uلوله بصورت  1 یاز به تغییرات ساختار  در شکنن مننورو به  مین  اطمینان حاصن کرد

 نصب گردد. ( × زیر وجود داشته و فلومتر باید در قسمت پایینی لوله )

 

                                                 
1-Ultrasonic Clamp On 
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 محل نصب فلومتر الکترومغناطيسي -1شکل 

 ها هاي رو باز يا رو بسته و رودخانه کانال    4-2-1-10-3

 باشند: می زیر ایی به شرق  سنجی در  نین کانال فلو ا   روش

در این  فلو ا برا  سنج   این روش بعنوان یکی از بهترین گمینه سنج راداري و غير تماسي : فلو -الف

، حسگرخورندگی سیال، رسوب گذار  بررو  حسگر، باشد  را که به دلین غیرتماسی بودن   ا می گونه آبراه

گیر  نداشته و در نتیجه با   یچگونه تاثیر  بر رو  اندازه ا  سیالبی  کدورت با   نمونه و یا جریان

را سنج   فلوطور دقی، و دائمی میمان ه توان بدون نیاز به تعمیرات و نگهدار  ب استفاده از این روش می

 نمود.

دیگر که  حسگرفرستنده در کف آبراه نصب شده و  حسگردر این روش یک  :امواج ماوراي صوتروش  -ب

گردد. در شرایطی که سیال دارا  خورندگی با   باشد در خارج از آب نصب می می ماورا  صوت گیرنده امواج

 حسگرتوان از این روش نیم استفاده نمود. )در جریانات سیالبی امکان آسیب دیدگی  و یا کدورت نراشد می

  وجود دارد(.

باشد بدلین تاثیرات ناشی از  داشته توجه: در شرایطی که آب دارا  شور  با ، خورندگی با  و یا کدورت 

خورندگی و رسوبات ناشی از کدورت بر رو  حسگر ا  تماسی، استفاده از روش تماسی مورد قرول 

 باشد. نمی

انات آبی و یا رودخانه  ایی که امکان بروز جریانات سیالبی، وجود ذرات معل، و یا شناور بر رو  آب و یدر جر -يادآوري

  باشد. روش غیر تماسی مورد تایید می صرفاً، لرک وجود دارد مچنین رشد و نمو ج

  منابع ثابت آلودگي هوا )خروجي دودکش( لحظه ايمالحظات فني اختصاصي پايش  4-2-2

 ا به دو دسته پای  ذرات و گاز ا تقسیم خروجی دودک آ ینده  ا    ا  و برخطلحنهپای   سامانه  ا 

 سامانه  اخاص خود  ستند. با توجه به تنوع کارکرد   ا  فنی و روشبند  شده و  ر یک دارا  مشخصات 

گیر  مستقیم از نمونه برا  ا  یکپار ه سامانهاز استفاده  ا، و حساس بودن شرایط نصب و کارکرد آن

ارزیابی فنی  وگردد، گیر  غلنت آ ینده خروجی از آن به صورت پیوسته پیشنهاد میدودک  و اندازه

 مرتنی بر ضوابط و معیار  ا  علمی و استاندارد  ا  مرجع بسیار حایم ا میت است. ا سامانه

 زیر می باشند:  ا بخ  شامن لحنه ا  و برخطپای   سامانه ر 

 گیر  سامانه نمونه 

  سامانه ثرت و جمع آور  اطالعات 
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 یا ذراتگاز  آنا یمر 

-کند. سامانهمنتقن می آنا یمرگیر ، شامن تجهیراتی است که نمونه را از دودک  گرفته و به سامانه  نمونه

ا  و برخط بر اساس نوع طراحی، حساس بودن شرایط نصب و کارکرد به دو گروه  ا  پای  لحنه

من ا  و برخط به روش استخراجی شا ا  پای  لحنهشوند. سامانهبند  میتقسیم استخراجی و در محن

را قرن از بردار ، فیلتر و ... است که نمونه را از دودک  گرفته و آن سامانه  ایی ننیر پراب، شیلنگ نمونه

-شود. در سامانهمی آنا یمرکند که این امر سرب افمای  دقت نتایج حاصله از ساز  میآماده آنا یمرورود به 

 ود.شانجام می آنا یمرآنالیم در محن نصب   ا  در محن

 ایی  ستند که به صورت مستقیم در داخن آنا یمر، دارا  در محن ا  و برخط ا  پای  لحنهسامانه

نمونه  ،ا  به صورت استخراجی به وسیله پراب نمونه بردار شوند. سامانه  ا  پای  لحنهدودک  نصب می

 ا و آب موجود در آن، نمونه را را از دودک  گرفته و ضمن عرور نمونه از فیلتر ا  مناسب و حذ  ناخالصی

 . کند دایت میکه در محیطی جداگانه و محافنت شده قرار داده شده است  آنا یمرآنالیم به سمت  برا 

 غلنت آ ینده را  ا و قطعات الکترونیکی و شیمیایی است که مقدار پارامتر مورد ننر یاشامن سامانه آنا یمر

 نماید. اندازه گیر  می

 باشد. خروجی دودک  مطاب، پیوست ث میو ذرات و استاندارد ا  پای  گاز ا   ا روش

-و  مچنین کنترل عملکرد کلیه سامانه مراکم کنترلسامانه ثرت و جمع آور  اطالعات، ب انتقال داده به 

 ا  و برخط را به عهده دارد. ویژگی  ا  یک سامانه پای  معترر شامن موارد زیر است: ا  پای  لحنه

 

  .سامانه پای  امکان نمای  پارامتر ا  اندازه گیر  را داشته باشد 

  1نمای  آ رم برا امکان تعریف سیگنال  ا  مورد نیاز  

به طور  مممان و نیم سایر پارامتر ا  گاز خروجی از   ا  خروجی از یک یا  ند دودک پای  آ ینده برا 

ا  و برخط به صورت ان از یک سامانه پای  لحنهتومیدودک  مانند میمان غرار، دما، فلو و فشار 

 استخراجی استفاده کرد. 

توان برا  پای  یک یا  ند آ ینده به طور  مممان و نیم سایر پارامتر ا  ا  را مییک سامانه پای  لحنه

حجمی پارامتر ایی   فلوطراحی نمود. معمو ً ترکیرات گاز ، ذرات معل،، تیرگی و  دودک جریان گاز 

 شود.گیر  میا  اندازه ا  پای  لحنهاست که توسط سامانه

 ا  نمونه بردار  با در ننر گرفتن شرایط عملیاتی موارد تاثیرگذار در انتخاب روش نصب و نوع سامانه

 باشند:به شرق زیر می محنومحیطی 

                                                 
1 - Alarm 
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  ا  خروجی از دودک آ ینده دامنهنوع و  

 دما و رطوبت دودک  

 وجود گاز ا  خورنده 

  نوع محن نصب به لحاظ ایمن بودن محن نصب و یا وجود مناط، انفجار 

 آور  اطالعاتنحوه جمع 

 سامانه هاي پايش لحظه اي و برخط گازها  4-2-2-1

 :شده است نشان داده گاز دودک  ا  ا  پای  لحنهنصب سامانه  ا  انواع روش 2در شکن 

 

 اي گاز دودکشهاي پايش لحظهانواع روش هاي نصب سامانه -2شکل 

 

 اي استخراجي گازهاهاي پايش لحظهسامانه  1 -4-2-2-1

  که در آنا یمرحف  شرایط نمونه گرفته شده و انتقال آن به  برا در نمونه بردار  به صورت استخراجی 

گیر  قرار گرفته، انتخاب سامانه  ا  نمونه بردار  باید با دقت کافی انجام دور  از محن نمونهفاصله نسرتا 

 تغییر نکند.  آنا یمرا  باشد که خصوصیات نمونه در مسیر انتقال به شود.  مچنین طراحی باید به گونه

روش هاي نصب سامانه اقسام 

هاي پايش لحظه اي گاز 

 دودکش

  در محل ستخراجيا

 رقيق سازي استخراجي کامل

 سرد خشک

 گرم مرطوب

 کلوز کوپل 

 در داخل دودکش

  خارج دودکش

 

 

 نقطه اي   مسيري

 يک مسيره

 دو مسيره
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ز  یا آماده ساز  نمونه در طراحی یک سامانه استخراجی باید موارد  ننیر پراب، پمپ و سامانه رقی، سا

 بیان  زیر ا  نمونه بردار  به شرق موارد حایم ا میت در انتخاب سامانه از این رومد ننر قرار گیرد. 

 می گردد:

 پراب نمونه بردار : الف( 

 تیوب با طول مناسب قطر دودک ، جن  و تحمن دما  مناسب دودک  -

 گاز ا میعان از جلوگیر  –درجه  200پراب مجهم به  یتر با دما  محفنه داخن تا  -

 نفوذ ذرات به داخن شیلنگ نمونه بردار جلوگیر  از  برا  فیلتر ذرات -

 اعالم آ رم در صورت افت دما. برا خروجی دیجیتال  -

 شیلنگ نمونه بردار : ب( 

 عرارتند از: برخی موارد حائم ا میت در انتخاب شیلنگ

  در نمونه جلوگیر  از میعان بخار آب موجود برا گرم نگه داشتن مسیر ا  نمونه بردار   -

 نماید که از میعان رطوبت جلوگیر   گرمشیلنگ نمونه بردار   -

 دما باشد. کنترل کنندهنمونه بردار  دارا   شیلنگ -

 تفلون یا پلی تترا فلورو اتیلنداخلی از نوع  شیلنگجن   -
 باشد. 1

 ط محیطی و تحمن دما  محیطحفاظت در مقابن شرای برا نوع  یه پوششی بیرونی  -

  محاسره دقی، متراژ شیلنگ و رعایت محدودیت  ا  آن -

 زمان پاسخ مناسب -

 :کولر خنک کن گاز موارد حائم ا میت در طراحی سامانه و انتخاب  ( 

  2پلتیرنوع انتخاب نوع کولر خنک کن، نوع کمپرسور  و یا  -

کار  مختلف در   ا نوع فرآیندتعداد مراحن خنک کن و تعداد مسیر ا  آن با توجه به  -

 دودک  و تعداد دودک   ا  مورد ننر

                                                 
1-PTFE(Polytetrafluoroethylene) 

2-Peltier  



 1396: سال 22315شماره استاندارد ملي ايران  

 

 20  

افمای  راندمان کار، کا   زمان پاسخ و   برا تعداد پمپ نمونه بردار  و جانمایی اصولی پمپ  -

 عملکرد آنو  بهره بردار  بهینه زمان عمر 

 ا  کنترلی برا  تشخیص آ رم  ا مانند آ رم رطوبت و با  رفتن دما  خروجی گاز از سامانه -

 کولر 

  ا  جانریسامانهت( 

 در صورت بروز خطا آ رم د د. وجود داشته باشد تاپ  از سامانه خنک کن حسگر رطوبت سنج  -

انراشت بی  از در صورت  نصب گردد تامخمن جمع آور  آب حاصن از کولر سامانه سطح سنج در   -

 ارسال نماید. آ رماندازه آب، 

 سامانه مجهم به فیلتر اسید  باشد. -

سامانه کامال به صورت خودکار عمن کرده و در صورت بروز  رگونه اشکال که باعث افت جریان  -

 شود، پمپ نمونه بردار  را خاموش می نماید.

 باشد.مجهم به فلومتر  آنا یمرتننیم میمان فلو  ورود  به  برا  -

  ا: ظرفیت، نوع و جن . پمپث( 

 کانک  یا کابینت: جن ، ابعادج( 

 کنترل سامانه: کنترلر ا  منطقی قابن برنامه ریم ،دیتا  گر، میکرو پردازنده و توابع اتوماتیک کنترل چ(

 لوله کشی آن و تاییدیه گاز الماماتگاز کالیرراسیون: مکان، نقطه تمری،، ق(

 از سامانه نمونه بردار  را تشریح شده است: تجهیم  ر برا  نیاز مورد فنی  ا  نیازمند  ،1در جدول 
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 از سامانه نمونه برداري تجهيز هر براي نياز مورد فني هاي نيازمندي -1جدول 

 :1پراب نمونه برداري گاز-1

 مشخصات رديف

 باشد. می المامیگرمکن در گاز نمونه خروجی،  درصد 3در صورت وجود رطوبت بی  از  1

 در صورت وجود ذرات در مسیر خروجی مجهم به فیلتر ذرات  باشد. 2

3 
که مقاومت  زم را در مقابن شرایط خروجی دودک  )دما، خورندگی، رطوبت،  جن  لوله باید طور  انتخاب گردد

  سرندگی( داشته باشد.

 1-4-2-2-4 با موارد مندرج در متن استاندارد، بخ  مناسبدارا  طول  4

5 
mg/Nm در صورت وجود ذرات بی  از 

از فیلتر ا  مناسب استفاده شده و توسط  وا  فشرده به صورت  100 3

 خودکار تمیم گردد.

6 
سانتی متر باشند، به مننور جلوگیر  از میعان و گرفتگی مسیر، باید از  20دودک   ایی که دارا  ضخامت بی  از 

 مناسب باشد. 2گرمکن

 3مخصوص نمونه برداري لنگيش-2

 مشخصات رديف

1 
با تر از دما  نقطه شرنم رطوبت و گاز ا  اسید  موجود در گاز خروجی  درصد 20بردار  باید دما  شیلنگ نمونه

 دودک  انتخاب گردد.

 در زمان جلوگیر  گردد. نواقص فنیجن  داخلی شیلنگ طور  باشد که از بروز نشتی و  2

3 
نیم طور  باشد که در شرایط محیطی مختلف د ار آسیب نگردد و متناسب با شرایط آب و  جن  بیرونی شیلنگ

  وایی انتخاب گردد.

 .طو نی نگرددطول مسیر شیلنگ نمونه بردار  باید تا حد امکان کوتاه باشد تا زمان پاسخ  4

:خنک کن  سامانه -4
4

 

 مشخصات رديف

1 
جدا نشوند و در میعانات ایجاد شده  سامانهخنک کن طور  انتخاب گردد که گاز ا  مورد پای  از مسیر  سامانهنوع 

 حن نگردد.

 پریستالتیک از مسیر جدا گردد. ا   آب حاصن از میعانات باید از طری، پمپ 2

 % نسری. 1از  کمترحذ  میمان رطوبت و کا   آن به  3

 درجه سانتی گراد تننیم گردد. 8تا  2دما  نقطه شرنم رطوبت بین  4

 

 

                                                 
1 - Gas Sample Probe 

2-  Heater 

3 - Heated Sample Line 

3- Gas Cooler 
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 )ادامه(-1جدول 

 :1مپ نمونه برداريپ-5

 مشخصات رديف

 ثانیه را تامین نماید. 200کمتر از که زمان پاسخ  ،انتخاب گردد به گونه ا  پمپ  فلو  1

 باید کامال یکسان و یکنواخت باشد.حسگر فشار خروجی از پمپ و جریان ورود  به  2

 .کرد توان استفاده می خالء نیم ا   پمپ از نوع طراحی،بسته به  3

 

 به شرق زیر می باشند:  ا  استخراجیسامانهاقسام 

 : 2هاي استخراجي کاملسامانه  1 -1 -4-2-2-1

آنالیم  برا کند و سپ  نمونه را  ا، گاز را مستقیماً از دودک  گرفته، ذرات معل، را از آن جدا میاین سامانه

 عرارت است از: متداول ایی منتقن می کنند. سامانه آنا یمربه 

 مرطوب - ا  گرمسامانه .1

 خشک )آماده ساز  نمونه در محن پراب یا در محفنه( – ا  سرد سامانه .2

 :3مرطوب -هاي گرم سامانه  4-2-2-1-1-1-1

شود که استفاده می آنا یمر ا  استخراجی، از یک خط گرم برا  انتقال گاز به ترین نوع سامانهدر ساده 

کند. گاز گرفته شده از دودک  با  مان اش یا با تر از آن حف  میدما  نمونه را در  مان مقدار اولیه

شود. بخشی از غرار موجود در نمونه به کمک یک فیلتر منتقن می آنا یمرشرایط به صورت مستقیم به سمت 

و یا  (HCl, NH3,HF) ویژه گاز ا  اسیدگاز ا  محلول در آب بهکه پای  شود. این روش  نگامیجدا می

 ا باید بر مرنا  تر گمارش شود، کاربرد دارد. با توجه به این که آب موجود در گاز از آن جدا انتشار آ ینده

حال باید دقت شود دما  نمونه  مواره با تر شود، مشکالت ناشی از  گال  وجود نخوا د داشت. با ایننمی

از نقطه شرنم آن باشد.  مچنین در صورت از کارافتادن سامانه گرمایشی، رطوبت موجود در نمونه به سرعت 

و در نهایت از کار  آنا یمردر اثر میعان، به فاز مایع درآمده  و منجر به گرفتگی، خوردگی و آسیب زدن به 

متر بر اساس توصیه  80بردار  زیاد باشد )بی  از د. وقتی طول شیلنگ نمونه شوافتادن سامانه می

سازندگان( حف  دما  یکنواخت در طول خط بسیار دشوار بوده و امکان میعان بخار آب یا گاز ا  اسید  

طوط در نقاط سردتر سامانه )اتصا ت و ...( وجود دارد که منجر به افمای  خوردگی در سامانه یا گرفتگی خ

شود.  مچنین در صورت عدم استفاده از فیلتراسیون مناسب برا  ذرات در پراب ، خطوط نمونه بردار  می

                                                 
1 - Sampling Pump 

2 - Source level 

3  - Hot-Wet 
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کن د ار گرفتگی می شود. در خطوط گرم، رفع گرفتگی به دلین تجمع ذرات مشکن است. زیرا اگر سیم گرم

-گیر  میبر این خطوط نمونهد ار مشکن یا قطع شدگی شود، یافتن محن آن نیم دشوار خوا د بود. عالوه 

تواند با مواد واکن  د نده یا ناشی از میعان آلوده شود. در برخی مواقع با توجه به مشکن به وجود آمده و 

 مچنین  مینه با   تعمیر آن، تعویض خط لوله بهترین گمینه می باشد. به  مین دلین دربییشتر این 

 در ننر گرفته می شود. ا  طول خط گرم تا حد امکان کوتاه سامانه

 به کاربرده  2NOو  2SOگیر   ا  فرابنف  برا  اندازهآنا یمر ا  گرم و مرطوب اغلب به  مراه سامانه

و برخی  HCl ، 3 NH ،2NOگیر  گاز ا  محلول در آب مثن  ا برا  اندازهشود.  مچنین این سامانهمی

گیرد. سامانه  ا  نمونه بردار  مورد استفاده قرار می ا  خاص ترکیرات آلی فرار خاص مورد از گونه

شود، از این رو استفاده در روش استخراجی گرم و مرطوب سرب کا   جذب گاز ا رو  سطوق سامانه می

با استفاده از جن  مناسب می توان این میمان جذب را تا حد صفر کا   داد. در صورتی که سامانه  ا ، 

، تشکین آمونیوم سولفات یا تشکین  2NOبه  NOا  شیمیایی مانند تردین  صحیح انتخاب شود واکن 

 رسند.آمونیوم کلراید به حداقن می

 

  :1خشک -هاي سردسامانه 2 -1 -1 -4-2-2-1

به حد دما  محیط یا کمتر از آن )معمو   آنا یمر ا  استخراجی، دما  گاز قرن از ورود به در بیشتر سامانه

آماده   شود. درجه سانتیگراد(کا   داده شده و رطوبت آن جدا شده و بنابراین نمونه سرد و خشک می 4

ساز  نمونه در پراب این ممیت را دارد صورت گیرد. آماده آنا یمرتواند در محن پراب یا در محفنه ساز  می

جلوگیر  از وقوع مشکن در  برا نروده، اما   آنا یمرکه دیگر نیاز به استفاده از لوله گرم برا  انتقال نمونه به 

ساز  در ساز  در محن پراب لحاظ کرد. آمادهتعمیرات و نگهدار  خاصی برا  سامانه آماده بایدسامانه 

-شود که اپراتور بتواند عملکرد سامانه را راحت تر مورد بررسی قرار د د اما در اینمیسرب  آنا یمرمحفنه 

 حالت نیاز به لوله گرم برا  انتقال نمونه و حف  دما  مناسب در سرتاسر این لوله  مچنان وجود دارد.

پذیر  بیشتر   ا  سرد و خشک( انعطا کند )سامانهساز  می ا  استخراجی که گاز را آمادهدر سامانه

در مرنا  خشک   اپای  گاز ا  مختلف استفاده از محاسرات آ ینده برا وجود دارد.  آنا یمربرا  انتخاب 

پذیر  بیشتر  برا  انعطا   ا نمی باشند، ا به پیچیدگی سایر سامانهپیشنهاد می شود. گر ه این سامانه

 برطر  کردن عیوب دارند.  برا تغییرات مهندسی 

گرانترین بخ   ر سامانه پای  لحنه ا  است، محافنت از آن ا میت بسمایی در  آنا یمربا توجه به این که 

، امکان نصب آنا یمرجداساز  ذرات قرن از ورود نمونه به  از این روکا    مینه تعمیرات خوا د داشت. 

 ا   شدارد نده و امکان قطع ارسال در شرایط مناسب محیطی از لحاظ دما و رطوبت، تعریه سامانه آنا یمر

                                                 
1-Cold-Dry  
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 ا  در صورت بروز  ر گونه مشکن در نمونه بردار  و آماده ساز ، از ممایا  سامانه آنا یمرنمونه به 

 می شود.  آنا یمراستخراجی سرد و خشک است که سرب افمای  طول عمر 

طا در اندازه گیر  خوا د شد وجود رطوبت و ذرات در نمونه گاز سرب ایجاد تداخن در جذب و  افمای  خ

 ا  استخراجی سرد و خشک به دلین آماده ساز  نمونه و حذ  رطوبت و ذرات از نمونه، دقت که در سامانه

 و صحت اطالعات افمای  خوا د یافت.

 به صورت استخراجي: 1هاي رقيق سازيسامانه 4-2-2-1-1-2

دارد نیاز به فیلتراسیون و آماده ساز  حجم   ا  استخراجی کامن وجودترین مشکلی که در سامانهمهم

زیاد  از گاز دودک  است که استفاده از سامانه رقی، ساز  این مشکن تا حد زیاد  برطر  خوا د شد. 

  . ا  کامن نیاز استگا ی تا دو لگاریتم کمتر از آنچه در سامانه بسیار کم، فلو  ا گاز را با این سامانه

نیاز کمتر  به جداساز  رطوبت و ذرات معل، دارد.  از این رو. کند میارسال از دودک  به داخن پراب 

که ذرات معل، از خطوط جریان پیرو  کرده و وارد پراب نشوند نیم کم، احتمال این فلو  مچنین به دلین 

 بیشتر است.

یک روش رقی، کردن گاز دودک  در داخن پراب  ساز  وجود دارد. ا  رقی،دو روش برا  طراحی سامانه

با لوله غیر گرم و روش دیگر رقی، کردن گاز دودک  خارج از دودک   آنا یمرنمونه و سپ  ارسال نمونه به 

تواند یا در محن دودک  یا در  ا  استخراجی کامن، رقی، ساز  خارج از دودک  میاست.  مانند سامانه

در صورت رقی، ساز  در دودک  می توان از لوله غیر گرم برا  انتقال گاز به صورت گیرد.  آنا یمرمحفنه 

 انجام شود باید از لوله گرم استفاده کرد. آنا یمراستفاده نمود اما اگر رقی، ساز  در محفنه  آنا یمر

 : 2هاي کلوزکوپلسامانه  1-3 -4-2-2-1

مستقیم سامانه استخراج و آنالیم به  تلفی،توان با  ا  استخراجی کامن را میبسیار  از مشکالت سامانه

یا جذب  میعانتوان مشکالت ناشی از واکن ، دودک  رفع نمود. با این روش با حذ  لوله انتقال نمونه می

 ا  کلوز گیر  ترکیرات آلی فرار مناسب است. در سامانهگاز ا را رفع کرد. این روش برا  استخراج و اندازه

در   ا  ا  آنالیم  که به حجم نمونه کنترل شده نیاز دارد و یا معمو  توسط سامانهاز روش کوپن، استفاده

. با آنالیم سریع نمونه خارج از دودک ، آماده ساز  نمونه در حالی باشد میپذیر  محن قابن انجام است امکان

 ا  سامانه از این روشود. د ندگی و خط انتقال به حداقن رسیده، کنترل میواکن  که مشکالت مربوط به

 تواند  م به صورت سرد و خشک یا گرم و مرطوب طراحی شود.کلوز کوپن می

 ا  کنترل دما که سرب عدم نیاز به محفنه  ا به دلین حذ  لوله و استفاده از کابین مینه این سامانه

نصب می شوند مشکالتی ننیر عدم تر است. اما با توجه به این که در  با   دودک  شود پایینمی آنا یمر

  ا برا  تعمیرات، کالیرراسیون و ... و نیم تعیره محن مناسب برا  نصب سامانه آنا یمردسترسی راحت به 

 مربوطه وجود خوا د داشت.

                                                 
1- Dilution  
2- Close- Coupled  
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 : 1 روش نمونه برداري استخراجي تناوبي  1-4 -4-2-2-1

گاز  را از  ا   سوئیچینگ با قابلیت تغییر مسیر نمونه بردار ، به تناوب نمونه در این روش، سامانه

رعایت مالحنات زیر در این روش کند.  می آنالیم  دایت برا  آنا یمرمتوالی دریافت و به  ا   دودک 

 ضرور  است:

 ا   دودک ا  صورت گیرد که از تداخن و مماحمت نمونه   طراحی سامانه سوئیچینگ باید به گونه  -1

دخالتی در اندازه گیر  نداشته و پ  مذکور  ا   مورد پای  جلوگیر  گردد. به عرارت دیگر سامانه

 آنا یمرنمونه  ا   ر دودک  به طور جداگانه توسط  آنالیمنتایج نمونه از  ر یک از منابع،  ارسالاز 

 .گردد بصورت مستقیم مخابره می

بردار  استخراجی تناوبی کن   ا  نمونه ، در سامانهCFR 60.13 40بخ   EPAمطاب، با استاندارد   -2

بردار ، آنالیم و ثرت دیتا برا   ر دودک  است باید ظر   دوره زمانی سنج  که شامن موارد نمونه

 دقیقه انجام گیرد.  15مدت 

وع گاز ا )که براساس نوع س وخت، ن وع فرآین د، ن      برا  استفاده از این روش  زم است روش آنالیم -3

 ا  متوالی یکسان باشد تا  گردد( در دودک انتخاب می فرآیندمشعن، وضعیت کوره و سایر شرایط 

 برا  آنالیم آنها استفاده نمود. آنا یمربتوان از یک 

باشد. در  در روش نمونه بردار  استخراجی تناوبی حداکثر  هار دودک  متوالی قابن پای  می -4

 ا    ا از جمله استفاده از سوخت شرایط نامساعد خروجی دودک صورت وجود ذرات گرد و غرار و 

 ا باید طور  طراحی گردد که از مقاومت و پایدار  کافی در برابر خوردگی برخوردار  سنگین، سامانه

  ا  تمیم کار  ضرور  است. باشد. درصورت وجود ذرات در خروجی دودک ، استفاده ازسامانه

 در محلاي و برخط لحظه هاي پايشسامانه  2 -4-2-2-1

 ا  پای  شده تا دیگر  از سامانه نوعسرب توسعه  آنا یمرمشکالت ناشی از نمونه گیر  و انتقال نمونه به 

 ا  پای  لحنه ا  و سامانهکه  بتوان به صورت مستقیم غلنت گاز را در داخن دودک  اندازه گیر  کرد

غلنت  کندو شیمیایی گاز دودک  تغییر نمی یمیکنام دارند. دراین روش خصوصیات ف در محنبرخط 

، به دلین عدم حذ  در این روش.  مچنین گردندمیگیر  در حضور ذرات معل، اندازه  ا  آ یندهگاز

مورد نیاز می  ا  استخراجی ذرات، رطوبت و عملیات خنک کار  گاز، سامانه  ا  کمتر  نسرت به سامانه

در با   دودک ، قرارگرفتن آن در  آنا یمرتوان به محن نصب گیر  می. از معایب این روش اندازهباشد

 ا  دودک  و سختی ، لرزشآنا یمردما  با   گاز، عدم امکان کنترل شرایط محیطی محن نصب 

-و کا   دقت اندازه آنا یمر ا  اشاره کرد، که موارد مذکور سرب آسیب رسیدن به دسترسی به سامانه

 شود.گیر  می

                                                 
1- Sequential Method  
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تقسیم می 2 ا  پای  مسیر و سامانه 1ا  ا  پای  نقطهبه دو گروه سامانهدر محن   ا  پای سامانه 

  4عرضی دودک  مسیر  را پای  و پای  3داخن دودک  ا  را پای  ا  پای  نقطهسامانه شوند.

 .نامندمی
 

 :نوع مسيري در محلهاي پايش سامانه -1 -2 -4-2-2-1

مشخص که معمو  برابر با قطر داخلی دودک  است در  یک مسیر طولگیر  در در پای  مسیر  اندازه 

گیرد. در برخی موارد برا  انجام کالیرراسیون یا تعریه پایه حاف ، از یک لوله که سرب دودک  انجام می

 نور  - ا  الکتروز روشمسیر  انمایند. در پای شود، استفاده میگیر  میکوتا تر شدن مسیر اندازه

شود. جریان و غلنت گاز رو  میمان نور عرور  استفاده شده که در آن نور از داخن جریان گاز عرور داده می

 ا  شود. انواع اصلی سامانهگیر  غلنت گاز مورد ننر استفاده میتاثیر گذاشته و از  مین اثر برا  اندازه

 تک مسیره و دو مسیره .  در محن ا  مسیر  عرارتند از: سامانه

و به  گیرددر سمت دیگر آن قرار می آشکار ساز ا  تک مسیره فرستنده در یک طر  دودک  و در سامانه

 ا  تک مسیره  ا را تک مسیره می نامند. سامانهدلین عرور تنها یک بار نور از داخن گاز دودک  این سامانه

 ا را نمی توان به راحتی با استفاده می شود. این سامانه برا  اندازه گیر  غلنت و سرعت گاز و کدورت

گاز ا  سیلندر ممیم  کرد )ممیم  با گاز ا  سیلندر یکی از المامات قوانین محیط زیست کشور آمریکا 

 است که برا  تایید کیفیت سامانه انجام می شود(. برا  انجام این کار  زم است یک لوله کالیرراسیون 

 مقطع دودک  نصب کرد.را در  «صفر »

برا   از این رو ر دو در یک سمت دودک  قرار می گیرند.  آشکار سازفرستنده و ،  ا  دو مسیرهدر سامانه

گیر ، پرتو نور  بعد از برخورد به یک بازتابنده )رفلکتور( که در طر  دیگر دودک  نصب شده، دوباره اندازه

 ا برا  اندازه گیر  غلنت کند. این سامانهرا دو بار طی می دودک  باز می گردد در نتیجه پرتو نور مسیر

 ا  دو مسیره امکان  ا  بازرسی و کالیرراسیون در سامانهرود. انجام تستگاز ا و کدورت گاز به کار می

به داخن مسیر اندازه  آشکار ساز -توان در محن فرستندهپذیر است زیرا فیلتر ا و گاز ا  ممیم  را می

محفنه  نور  ا  گاز کالیرراسیون تا حد  به دلین مشکالت عم، رد کرد. با این حال، دقت تستگیر  وا

  ا  گاز کالیرراسیون محدود است. 

 مسيري: در محلاي هاي پايش لحظهمزايا و معايب سامانه 

دارا   ا  استخراجی دارد با این حال  ایی نسرت به سامانهمسیر ، دارا  ممیت در محن  ا سامانه

 ا  دو مسیره انعطا  بیشتر  در خصوص . سامانهشوندشرق داده می دامهباشد که در امعایری نیم می

 ا  نوع مسیر  این است که آنا یمر ا   ا  تک مسیره دارند. یکی از ویژگیکالیرراسیون نسرت به سامانه

                                                 
1- Point in-situ CEM system 

2- Path single-pass in-situ CEM system 

3- In-stack monitors 

4- Cross-stack monitors 
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 ا  استخراجی برابر سامانه 4تا  3 ا هتوان  ندین گاز را پای  کرد. اما قیمت این سامانبا یک دستگاه می

 باشد. ا  استخراجی می ا بسیار کمتر از سامانهبردار  این سامانهاست. این در حالی است که  مینه بهره

 ایی در اندازه گیر  گاز می باشند. برا  مثال در صورت استفاده از  ا  مسیر  دارا  محدودیتسامانه

وجود ندارد.  SO2، امکان اندازه گیر  انواع ترکیرات سولفور  ننیر لیمر  فن آور سامانه مسیر  با 

 اندازه گیر  ارسال  برا  ا  مسیر  که نور را به محن دیگر   مچنین در صورت استفاده از سامانه

به صورت ترکیری استفاده  فرابنف و  طیف بینی فروسر  غیر پخشینمایند نیم باید از دو نوع آنالیمر می

 که باعث افمای   مینه می شود. کرد

مسیر  فقط قادر به پای  یک دودک  در یک زمان  ستند. بنابراین امکان پای    ا آنا یمر مچنین 

 ا  ، مشابه آنچه برا  سامانهآنا یمربه وسیله یک  به صورت  مممان  ند دودک  ا  و برخطلحنه

 پذیر است، وجود ندارد.  استخراجی امکان

به شرایط محیطی مانند  درمحن ا  گیر  این است که سامانهمعایب اصلی این نوع روش اندازهیکی از 

 لرزش، دما  با  و روشنایی حساس  ستند. لرزش سرب تکان خوردن برد مدار ا و سایر اجماء دستگاه 

ا  الکترونیکی کند. دما  با   محیط، رو  برد مدار را د ار مشکن می نور می شود که در نهایت سامانه 

سازد. دما  با   دودک  )با تر وجود سامانه تهویه  وا یا سردساز  را ضرور  می و این امر،تاثیر گذاشته 

 .کنددرجه سانتیگراد( سرب  اثرات تشعشعی شود که با اشعه مادون قرمم دستگاه تداخن ایجاد می 260از 
 

 :اينقطه  در محلهاي پايش سامانه  2 -2 -4-2-2-1

 ا  استخراجی پای  مسیر  و سامانه گیر   ستند که ترکیری از روش ا نوعی ابمار اندازهاین سامانه

د د، ممکن است محن اندازه  ستند. با توجه به این که این سامانه اندازه گیر  در یک نقطه را انجام می

بی  از آن، افمای  گاز کم است  گیر  این نقطه در حد  ند سانتیمتر تا یک متر و یا حتی زمانی که غلنت

گیر  در مقایسه با قطر دودک  یا کانال بسیار کو ک است بنابراین شاید بهتر است به . اما مسیر نمونهیابد

 ایی برا  طول این  ا استفاده شود. محدودیتبرا  این سامانه «مسیر کوتاه»جا  کلمه نقطه ا  از عرارت 

 ا وجود دارد زیرا با افمای  طول پراب و در نتیجه افمای  وزن آن، امکان خم شدن، تاب برداشتن و یا پراب

پای  لحنه ا  و برخط  برا حتی شکسته شدن آن در مواجهه با سرعت گاز خروجی وجود دارد.   مچنین 

ر مگن و غیر یکنواخت، نمونه بردار  در جریان  مگن انجام شود که در صورت مواجهه با جریانات غی باید

به عمن گیر  دشوار است، بنابراین باید در خصوص طول و مکان پراب دقت  زم یافتن نقطه مناسب نمونه

 . آید

 اي نقطه در محل هاي پايشهاي سامانهمزايا و معايب 

گردید. در صورت  در محن  ا ساز  جریان گاز سرب توسعه اولیه سامانه ا بدون نیاز به آمادهآ ینده پای 

که این توان با دقت با  پای  کرد. اما در صورتیانتخاب صحیح این نوع دستگاه، برخی از گاز ا را می

 ایی با ارتفاع با ، دما  با  و لرزش ( نصب  ایی که شرایط مناسب ندارد )دودک  ا در دودک سامانه

  مراه خوا د داشت. به ، مشکالتی راشود
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بردار ، خصوصاً در ا  در محن مشکالتی را در بهرهنقطه ، پای د لرزش یا ارتعاش در دودک در صورت وجو

شدن یا منحر  شدن اجماء  سستتواند منجر به الکتریکی خود ایجاد خوا د کرد. لرزش می -سامانه نور 

 ا  دودک  بلند، لرزش ا  اپتیکی و آسیب رسیدن به برد ا  مدار  و اجماء الکترونیکی شود. برا  پراب

-یا حتی  شکستن یا آسیب سایر بخ  تواند سرب ایجاد نوسان در پراب ومی، به  مراه تغییرات سرعت گاز 

  ا  سامانه شود. 

دودک  را تحت تاثیر قرار  نصب شده در محنتواند اجماء الکترونیکی و اپتیکی تغییرات شدید دمایی نیم می

 ،تواند رو  سامانه  ایی که ساختار محفنه آنها ضعیف استوا  محیطی مید د. وجود گاز ا  اسید  در  

 تاثیر گذار باشد.

گیر  در تواند در کا   میمان ذرات وارد شده به حفره اندازهفیلتر ا  سرامیکی و فو د ضد زنگ می

ده از فیلتر ا  با ا  موثر باشد. به دلین عدم مک  به  دلین نرود پمپ از یک سو و استفا ا  نقطهآنا یمر

. لذا تردین به مایع شودمنافذ ریم از سو  دیگر، ممکن است نمونه به خوبی وارد پراب نشده یا در محن فیلتر 

بسیار حائم ا میت است. در ،سرب رفع مشکالت فوق می شود  این موضوع در انتخاب سامانه مناسب که

شده و یا آنرا مسدود نماید دیگر جریان گاز به داخن صورتی که ذرات معل، یا کندان  شده در فیلتر انراشته 

 حفره نفوذ نخوا د کرد. 

ا  را کالیرره نمود زیرا با نقطه در محن ا  آنا یمرمی توان  ،با به کارگیر  سیلندر گاز کالیرراسیون پراب        

 از این روشود.حاصن میگیر ، ارزیابی دقیقی از عملکرد سامانه تمری، مستقیم گاز ممیم به حفره اندازه

کالیرراسیون کامن  نیازمندبرطر  نمی شود و حن این مشکن  مشکن گرفتگی فیلتر با کالیرراسیون یادشده

معمو ً برا  کا   برخورد  با ارسال دستگاه به شرکت سازنده انجام شود. بایددستگاه می باشد. که این امر 

 .گرددمیاستفاده  1غالفها  انحرافی از و ته نشست ذرات رو  فیلتر

برا  محاسره آ ینده  از این رو ا در دما و فشار دودک  انجام می گیرد. باید در ننر داشت که اندازه گیر 

درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر( دما و فشار دودک  باید مشخص باشد. در  20 ا در شرایط استاندارد )

کند( اما دما گیرند ) ون فشار  ندان تغییر نمیمقدار مشخص در ننر می بسیار  مواقع برا  فشار، یک

ا  یک نقطه در محن ا  تاثیر بسمایی در تصحیح شرایط دودک  دارد. به  مین دلین بیشتر سامانه

 تواند رو  قرائت صحیح مقادیر تاثیر گذار باشد. ترموکوپن به  مراه دارد. نقص در عملکرد ترموکوپن می

شود، گا ی تفاوت بین مقادیر  ا  دمایی بررسی نمیدادهجا که حین کالیرراسیون به طور معمول آناز 

 ناشی از این عملکرد نادرست ترموکوپن است. ،خوانده شده با گاز ممیم و مقادیر واقعی

گیر  به دلین وجود رطوبت و عدم امکان خطا  اندازه ،در محن ا  یکی از نکات حائم ا میت در سامانه

طیف بینی فروسر  غیر  فن آور است. به خصوص در سامانه  ایی که با  آنا یمرقرن از حذ  رطوبت نمونه 

اندازه  در ، خطاتوسط بخارآب طیف بینی فروسر  غیر پخشیکنند، به دلین جذب با   نور می کار پخشی

کا   خطا  مذکور، به صورت تقریری میمان رطوبت  برا ن سامانه  ا در ای از این رو. شودمی یجادگیر  ا

                                                 
1 - Deflector Sheaths 
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کنند. در نتیجه این امر دقت اندازه گیر  شده و نتایج اندازه گیر  گاز ا  دیگر را با توجه به آن تصحیح می

 . د دمیکا   را اندازه گیر  این سامانه  ا 

 

 :در محلهاي سامانههاي استخراجي با مقايسه سامانه  1 - 2 -2 -4-2-2-1

 . در محن ا   ا  استخراجی بهتر است یا سامانهیکی از موارد  که مطرق است این است که سامانه

کند که کدام سامانه مناسب تر است. در است که کاربرد و شرایط مشخص می ترین پاسخ به این سوالساده

نوع سامانه نصب شده بستگی داشته باشد به  ا ، بی  از آنکه به ا  سامانه پای  لحنهواقع کیفیت داده

  ا بستگی دارد. میمان خدمات نگهدار  و تعمیر مورد نیاز برا  حف  کیفیت داده

  ا  پای  لحنه ا  و برخط در جدول ا  اصلی سامانهبا توجه به موارد  که ذکر گردید، برخی از ویژگی

  اند. زیر شرق داده شده 2
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 هاي پايش لحظه اي استخراجي و در محلهاي سامانهمقايسه ويژگي -2جدول 

 

 هاي استخراجيمشخصات سامانه
 هاي در محلمشخصات سامانه

 نقطه اي مسيري

 غلنت را نقطه ا  اندازه گیر  می کند کنددر عرض دودک  به صورت خطی اندازه گیر  میغلنت را  نمونه گیر  به کمک پمپ به صورت نقطه ا  انجام می شود

 امکان پای   مممان  ند منرع نشر با یک دستگاه وجود ندارد پای  کرد آنا یمرمی توان با سهیمه بند  زمانی  ند منرع را با یک 

شرایط محیطی آن قابن گیرد که راحتی در محفنه یا اتاقکی قرار میبه آنا یمر

 کنترل است
 گیرد و لرزش دودک  می تواند رو  آن تاثیر گذار باشددر معرض شرایط محیطی قرار می آنا یمر

 بسیار کمتر است. ،قطعاتی که نیاز به نگهدار  و تعمیر دارد از تعداد زیاد  قطعه که نیاز به نگهدار  و تعمیرات دارد تشکین شده است

 قطعات  )اجماء اپتیکی یا الکترونیکی( و نصب آن در ارتفاع نسرتا دشوار است فن آور  ترازتعمیر اجماء سامانه به دلیلی   ا، شیر ا(به راحتی قابن تعمیر است )پمپاجماء سامانه 

ارسال آن به  نیازمندکالیرراسیون کامن دستگاه  اما. می توان از سلها  گاز داخلی برا  کالیرراسیون پراب استفاده کرد برا  کالیرراسیون نیاز به گاز سیلندر است 

 شرکت سازنده است
 با گاز سیلندر قابن ممیم  است ممیم  با گاز سیلندر به متعلقات ویژه نیاز دارد به راحتی می توان آنرا با گاز سیلندر ممیم  کرد

 تصحیح دمایی مقادیر قرائت شده توسط دستگاه وجود داردنیاز به   زم نیست تاثیر دما رو  مقادیر اندازه گیر  شده اعمال شود. 

 بگذارد.می تواند رو  عملکرد آن تاثیر  ،دما  با  ، گرد و غرار زیاد و ذرات معل،  سرنده موجود در جریان گاز دودک  نمونه گاز فیلتر شده و فشار و دما  آن به حد استاندارد رسانده می شود

 بستگی دارد نه نمونه گیر   آنا یمرزمان پاسخگویی به  نمونه گیر  بستگی داردزمان پاسخگویی به طول خط 

 ممکن است رفع مشکالت سامانه در محن مشکن باشد )به طور مثال مشکالت الکترو اپتیکی در با   دودک ( براحتی در محن قابن رفع  ستند  همشکالت سامان

 آموزش تعمیرات به سطح با تر  از آموزش نیاز دارد انجام تعمیرات به آموزش خاصی نیاز ندارد 

  ا  استخراجی استمیمان بازرسی و نگهدار  کمتر از سامانه به بازرسی و سروی  نگهدار  دوره ا  مننم نیاز دارد
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اندازه گیر  صحیح درصد حجمی گاز )غلنت حجمی  برا ، جرران ساز  دما و فشار روش نصب در محندر  -3يادآوري

 گاز ا( المامی است.

ثانیه  200باید حداکثر در محن  و برخط گاز ا  اعم از استخراجی و لحنه ا  ا  پای   سامانهدر  زمان پاسخ -4يادآوري

 باشد.

 OCباشد. لیکن سنج   ینم NOx  ستند، نیاز  به سنج    Low NOx ا    ایی که مجهم به مشعن در واحد -5یادآور 

 ضرور  است.

 ذراتسامانه هاي پايش لحظه اي و برخط  -4-2-2-2  

 می د ند:  انجاممرتنی بر روش  ا  زیر اندازه گیر  ذرات  را  ذرات سامانه  ا  پای  لحنه ا  و برخط 

1مالشیروش  -4-2-2-2-1
: 

در این روش حسگر دارا  پرابی )میله( بوده که مستقیما در معرض جریان سیال قرار گرفته و بر مرنا  

 گیر  میمان غلنت ذرات اندازه با آن ایجاد شده بر رو  میله حسگر، متناسب اصطکاکمیمان تماس و 

 رد.گی می نصب به صورت استخراجی و یا در محن مورد استفاده قرار روشگردد.  ر دو  می

 :(3و یا کدورت سنجی 2)پخ  نور روش نورسنجی -4-2-2-2-2

گردد.  ر دو  می گیر  در این روش میمان ذرات بر اساس تاثیر غلنت آنها بر رو  شدت نور محاسره و اندازه

لیمر  نوراز  کدورت سنجی در روش گیرد. می نصب به صورت استخراجی و یا در محن مورد استفاده قرار روش

 آندودک  و در راستا  قطر و در دو طر  روبرو   م گیرنده و فرستنده  ونور مرئی نیم استفاده شده  یا

و با تحلین شدت نور  که پ  از عرور از عرض دودک  توسط آشکارساز ، دریافت می گردد، با نصب شده 

نور، قسمت  در روش پخ  .، غلنت ذرات تعیین می شودمیمان تاثیر ذرات بر رو  شدت نور بررسی 

ر رو  دودک     ب )کنار  م و در یک راستا و یا در مقابن  م( دریافت کننده نور در موقیعت  ا  مختلف

 می تواند قرار گیرند و با تحلین نور پراکنده شده توسط ذرات غلنت ذرات محاسره می شود.

پ ای     ا    س امانه نصب با موضوع ضوابط محن  پ از دستور العمن پیوست باید حسگرمحن نصب  -4-2-2-3

 و برخط  منابع ثابت آلودگی  وا پیرو  نماید. لحنه ا 

   لحظه ايپايش هاي  سامانهطول پراب  4-2-2-4

 گازها لحظه ايهاي پايش  سامانه 4-2-2-4-1

از نوع نصب در میمان نفوذ پراب  ه  2مطاب، شکن  آمریکا ، EPAاستاندارد  CFR part 60 and 75 40طر، 

 متر از دیواره   داخلی دودک  باشد.  1حداقن  بایددر داخن دودک   از نوع استخراجیو  ه  محن

                                                 
1- Triboelectric  
2  - Scattering 

3 - Opacity/Trasmission 
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 شعاع داخلی دودک  قرار گیرد.   )دو سوم( 3/2در  بایدمتر، طول پراب  1با قطر کمتر از  ا   در دودک  -يادآوري

 

 

 

 منطقه اندازه گيري -3شکل 

 ذرات لحظه ايهاي پايش  سامانه -4-2-2-4-2

باشد، مستثنی از  می استفاده از پراب نیازمندو برخط ذرات که  لحنه ا پای   ا   سامانهطول پراب در 

 می باشند.  1-4-2-2-4مفاد زیربند

باشد و فقط  مورد تایید نمی تریروالکتریکباشد، روش  (ESP)در موارد  که فیلتر از نوع الکترواستاتیک 

 .استروش نور  مورد تایید 

 بایدبیشتر از مجموع موارد بوده و پراب  بایدیا عای، بر رو  بدنه دودک ، طول پراب  امتدر صورت وجود  ر گونه ضخ -ادآوريي

 درون دودک  قرار گیرد.

 )بخار آب( سنجش رطوبت 4-2-2-5

 دبای ا  سامانهباشد،  متفاوت می فرآیندمیمان رطوبت خروجی در صنایع مختلف و براساس نوع  اینکهبا توجه به 

 و  نصب در محنگیر  تاثیر گذار نراشد.  ر دو روش  گردند که میمان رطوبت بر اندازه طور  طراحی و انتخاب

 قابلیت تصحیح میمان رطوبت خروجی را داشته باشند. دبای روش استخراجی

 کاليبراسيون  سامانه هاي پايش لحظه اي   4-2-2-6

 ا   غلنت کنترلقابلیت د بای آنا یمرب در محن و استخراجی در  ر دو روش نص EN14181مطاب، با استاندارد 

Zero  وSpan و کپسول رفرن  با ذکر مرجع برا  کالیرراسیون در محن سامانه  ا موجود باشند. را داشته باشند 

 باشد. بدینگردد،  ه ئبین  ر بار کالیرراسیون حداقن یکرار در دوره نگهدار  که توسط شرکت سازنده ارا  دوره

 حداقن ما ی یکرار کالیرره گردد.د باشد. دستگاه بای بار میصورت که اگر دوره نگهدار  دستگاه  ر ماه یک
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در خصوص میمان فاصله یا انحرا  مقدار قرائت  EPA 40 CFR 60. Appendix B to Part 60مطاب، با استاندارد 

 د باشد. درص 5/2)مرجع( نراید بی  از  با مقدار واقعی Spanکالیرراسیون 

با توجه به ضرورت تصحیح غلنت آ ینده  ا  گاز  بر مرنا  اکسیژن مرجع و اکسیژن  4-2-2-7

تاثیر مقادیرگاز ا  خروجی و حذ  میمان رقی،  برا ، میمان اکسیژن خروجی از دودک  اندازه گیر  شده 

  اندازه گیر  شود. بر خط لحنه ا  وبه طور دساز ، بای

لحنه پای   ا   سامانهبه ا میت پیرو  از معیار ا  استاندارد در امر مکان یابی نصب  ننر 4-2-2-8

و برخط منابع ثابت آلودگی  لحنه ا پای   ا   سامانهو برخط، پیرو  از دستورالعمن تعیین محن نصب  ا 

ر  و پای ، گی در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور در مکان یابی، محن اندازه ( ضرور  است.   وا )پیوست

 خوا ند بود.و غیر قابن بررسی و استناد فاقد اعترار   ا  پای  و نادرست بوده و داده نامناسب

و برخط   لحنه ا پای   ا   سامانهبه مننور اطمینان از کارایی و صحت مشخصات فنی  4-2-2-9

، دارا بودن حداقن یکی از مورد پای منابع ثابت آلودگی  وا و شرایط کاربرد آنها در تناسب با محن 

 المامی سامانه با ذکر شماره مدل آن  سامانه برا   ر TUV یا  MCERTSگوا ینامه  ا  معترر  شامن 

 ایی که در پرتال این مراجع مورد تایید قرارگرفته باشند قابن پذیرش آنا یمر ا   و صرفاً مدل باشد می

  ستند. 

منتشره از دودک    ا   آ ینده لحنه ا پای  برا  مورد تایید  ا   سامانهسازمان تو  آلمان فهرست 

  http://qal1.de/info/_qal1_uebersicht.pdf :در پرتال خود به آدرس    را EN15267منطر، با استاندارد 
 گردد. بردار  باید به آدرس مذکور مراجعه بهره برا نماید.  می رسانی منتشر  و به روز

منتشره از  ا   آ ینده لحنه ا پای  برا   مورد تایید  ا   سامانهفهرست  نیم سازمان امسرت انگلی 

 :را  در پرتال خود به آدرس  EN15267منطر، با استاندارد  دودک 

http://www.csagroupuk.org/wp-content/uploads/2018/05/MCERTSCertifiedProductsCEMS.pdf 

 بهره بردار  باید به آدرس مذکور مراجعه گردد. برا نماید.  می و به روز رسانیمنتشر 

( TUV  یا MCERTS ا    ا  نمونه بردار  مندرج در متن این تاییده  ا )تاییده المام استفاده از سامانه

 ا    ا  اندازه گیر  )آنالیم پارامتر ا  آلودگی( باید منطر، بر روش برا  انتخاب آنها وجود ندارد. روش

و یا  TUVذکر شده در پیوست )ث( انتخاب گردد.  زم به ذکر است سایر روش  ا  مندرج در تاییده  ا  

MCERTS .نیم مورد تایید می باشد 

  

http://qal1.de/info/_qal1_uebersicht.pdf
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 پيوست الف

 )الزامي(

 و برخط پساب لحظه ايپايش  برايارزشيابي واحد 

 و برخط  پساب لحظه اي يشپا براي   -----واحد   يابيارزش -1-جدول الف

 

 معيارهاي ارزشيابي رديف
Xi 

ضريب 

 اهميت

Yi 

 يازامت

 پارامتر

(0-10) 

Xi×Yi 

 يبدرضر يازضرب امت حاصل

 يتاهم

   2 واحد پرسنن یتجمع 1

   3 یمنطقه مسکون یکتریناز نمد واحد فاصله 2

   5 حساسبوم  ا   زیست از  واحد فاصله 3

   3 واحد یدتول ظرفیت 4

   2 در سال واحد یتفعال مدت 5

   3 واحد یتفعال قدمت 6

   4 واحد یخروج فلو  7

   5 یطمح بوم شناختی حساسیت 8

   5 یرامونیپ  ا  واحد تراکم 9

   5 منطقه یکژئوپولت موقعیت 10

   3 منطقه زیرایی شناختی ارزش 11

   5 از واحد یخروج  ا  یندهآ  یبهداشت ریسک 12

 یندهپارامتر آ  برا  حد استاندارد وجود 13

 یخروج

4   

  (Sجمع )

  (N)يابيارزش يينمره نها
 :يحاتتوض

 است. یدهثابت لحاظ گرد   ر پارامتر مقدار   که برا باشد می 1-5 یتا م یبضر ییراتدر جدول فوق دامنه تغ 

 گردد. می یینتع یستز یطواحد، توسط سازمان حفاظت مح یطباشد که بر اساس شرا می 0-10 پارامتر  ا یازامت ییراتتغ دامنه

 .یدآ یبدست  م  N=100S/490( از فرمول N) یابیارزش  ( ، نمره نهاSپارامتر  ا ) یازدر امت یتا م یبضر ا   ضرب با محاسره مجموع حاصن 

 است.  واحد ضرور  برا لحنه ا  و برخط ی پا سامانهباشد نصب  N≥60  نانچه
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 ب يوستپ

 )الزامي(

 و برخط دودکش لحظه اي يشپا برايواحد  شيابيارز

 و برخط دودکش لحظه اي يشپا براي   -----واحد  يابيارزش -1-جدول ب

 

 معيارهاي ارزشيابي رديف
Xi 

ضريب 

 اهميت

Yi 

 يازامت

 پارامتر

(0-10) 

Xi×Yi 

 يبدرضر يازضرب امت حاصل

 يتاهم

   2 واحد پرسنن یتجمع 1

   3 یمنطقه مسکون یکتریناز نمد واحد فاصله 2

   5 حساسبوم  ا   زیست از  واحد فاصله 3

   3 واحد یدتول ظرفیت 4

   2 در سال واحد یتفعال مدت 5

   3 واحد یتفعال قدمت 6

   4 واحد یخروج فلو  7

   5 یطمح بوم شناختی حساسیت 8

   5 یرامونیپ ا   واحد تراکم 9

   5 منطقه یکژئوپولت موقعیت 10

   3 منطقه زیرایی شناختی ارزش 11

   5 از واحد یخروج ا   یندهآ  یبهداشت ریسک 12

 یندهپارامتر آ  برا حد استاندارد  وجود 13

 از واحد یخروج

4   

 ین،)گازوئواحد یمصرف سوختآ یندگی  14

 (مازوت

5   

  (Sجمع )

  (N)يابيارزش يينمره نها
 :يحاتتوض

 است. یدهثابت لحاظ گرد   ر پارامتر مقدار   باشد. که برا می 1-5  یتا م یبضر ییراتدر جدول فوق دامنه تغ

 گردد. با محاسره مجموع حاصن می یینتع یستز یطواحد ، توسط سازمان حفاظت مح یطباشد که بر اساس شرا می 0-10پارامتر  ا   یازامت ییراتتغ دامنه

 .یدآ می بدست   N=100S/540( از فرمول N) یابیارزش  ( ، نمره نهاSپارامتر  ا ) یازدر امت یتا م یبضر ا   ضرب

 است.  واحد ضرور  برا لحنه ا  و برخط ی پا سامانهباشد نصب  N≥60  نانچه
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 پيوست پ 

 )الزامي(

 و برخط  منابع ثابت آلودگي هوا لحظه ايپايش هاي  سامانهاستاندارد محل نصب 

باشد و عوامن بسیار زیاد  در تعیین این  می تعیین صحیح محن نمونه بردار  از ا میت با یی برخوردار

 ضرور  است: زیرنقطه موثر است. در این خصوص توجه به موارد 

 .گاز ا  دودک  در مقطع مورد ننرالگو  جریان  -1

 .گیر  در مقطع پروفاین غلنت پارامتر ا  مورد اندازه -2

 .مسیر ورود  و خروجی در مقطع مورد ننر -3

 .گیر  میمان دسترسی در مقطع اندازه -4

 .گیر  دسترسی برا  سروی  سامانه اندازه -5

 .مناسب  برا  سروی  یا جابجایی دستگاه سکووجود یا امکان ساخت  -6

 . ا  مرجع در محن مورد ننر گیر  برا  اندازه کان مناسبموجود  -7

 .به سرب  وا  رقی، ساز  تداخن و مماحمتاجتناب از  -8

ایج اد جری ان گ از     ب را  عدم نمونه بردار  در مسیر دودک   نانچه از جریان فشار  وا  مح یط   -9

 گردد. ک  به سمت با  استفاده میدود

 .گیر  عمود بر جریان صورت پذیرد اندازه -10

 .گیر  وجود نداشته باشد خم  و عوامن مماحم داخلی در محن اندازه -11

 .عدم تغییر در سطح مقطع در محن اندازه گیر  -12

 پايش ذرات 1-پ

 نماید. پیرو  زیرپای  ذرات باید از استاندارد  آنا یمردستگاه محن نصب 

 :DIN EN 13284-1استاندارد 

صب دستگاه نمحن  1-پ، باید مطاب، شکن DIN EN 13284-1 محیط زیستیبر اساس استاندارد ا  

برابر قطر  5( و 2)جریان پایین دستبرابر قطر  یدرولیکی از ورود  5حداقن  1دودک  غرارسنج  بر رو 

صب دستگاه نمحن  افقی 4داکت( فاصله داشته باشد. در مورد 3)جریان با دست یدرولیکی از خروجی 

برابر قطر  یدرولیکی از محن  2ز ورود  )جریان پایین دست( و برابر قطر  یدرولیکی ا 5غرارسنج  باید 

 فاصله داشته باشد. (خم  )جریان با دست

                                                 
1
- Stack 

2
- Downstream  

3
- Upstream  

4
- Duct  
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 محل نصب دستگاه پايش ذرات -1-شکل پ

 پايش گازها 2-پ

 نماید. پیرو   ا  زیر پای  گاز ا باید ازیکی از استاندارد آنا یمرمحن نصب 

 :DIN EN 13284-1استاندارد  -الف

انجام شود. )محن  2-این استاندارد، محن نمونه بردار  باید در محدوده مشخص شده در شکن   براساس

برابر قطر  یدرولیکی از خروجی فاصله  3برابر قطر  یدرولیکی از ورود  و  3نمونه بردار  باید حداقن 

 داشته باشد(.
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 را نما:

  اندازه گیر  مرجع 1

 نصب در محندر روش  اندازه گیر   2

 اندازه گیر  استخراجی 3

 اندازه گیر  فلو  حجمی 4

 محل نصب دستگاه پايش گاز -2-شکل پ

 EPA 40 CFR 60استاندارد  -ب

 ا(  تهیه  ( برا  منابع ثابت )دودک Appendix Method 1,1A) 1 روشاین استاندارد در  بخ  ضمایم  

 .شده است

 باشد: برا  موارد زیر قابن استفاده نمی روشاین 

 . رخشی یا گردباد  جریان -1

 متر مربع. 071/0 یا سطح مقطع کمتر از سانتی متر 30 ا  با قطر کمتر از  دودک  -2

برابر قطر داخلی از با  5/0برابر قطر داخلی دودک  از پایین و 2فاصله از محن مماحم در جریان کمتر از  -3

 باشد.

برابر قطر داخلی دودک  یا کانال ازجریان پایین  8نمونه بردار  باید حداقن  اندارد، محنبراساس این است

در جریان از قرین خم ، گر  برابر قطر داخلی از جریان با دست نسرت به  رگونه عامن اختالل 2دست و 

فاصله داشته باشد. در صورت لموم )عدم تامین شرایط ذکر شده به دلین  غیرهفراخی یا تنگی و 
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برابر قطر داخلی 5/0برابر قطر داخلی از پایین و 2عنوان نقطه ثانویه به فاصله ه  ا(، نقطه دیگر  ب تمحدودی

 از با  تعیین گردیده است.

  ا از فرمول  زم به ذکر است قطر  یدرولیکی در سطح مقطع مستطیلی در کانال

                             D[e] = 2LW / (L + W) 

 باشد. عرض مستطین می Wطول و  Lکه در آن آید  به دست می
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 پيوست ت  

 )الزامي(

 مطاب، با استاندارد ا  مرجع پسابآب و   ا  پای  لحنه ا  مورد استفاده سامانه  ا  نمونه بردار  و آنالیم روش -1-جدول ت

 رديف
 نام

 پارامتر

روش دستيابي به 

 نمونه

 آوري فن

 گيري اندازه
 رفع مزاحمت مزاحمت استاندارد آناليز

1 

کدورت 

و کن 

جامدات 

 معل،

 غوطه ور 

 نفلومتر  فروسر  
 (LED 860 nm ) 

 برا  

رودخانه  ا و 

 فاضالب

DIN EN 27027 

ISO 7027 

روغنی حراب  وا ، ذرات 

 و نور ا  محیطی

حسگر باید در محن  ایی که محیط تحت پای  ) آب یا فاضالب ( از 

آرام  نسری برخوردار باشد، نصب گردد تا از تشکین حراب  وا جلوگیر  

و 1به عمن آید. برا  تمیم کار  خودکار حسگر، استفاده از  وا  فشرده 

باشد .حسگر باید مجهم به ضریب  مجاز نمی  2 مچنین آب تحت فشار

 تصحیح اثر نور ا  محیطی باشد.

 نفلومتر  مرئی 

 (tungsten 

filament) 

برا  کاربرد آب 

 آشامیدنی

EPA180.1 

ASTM 

D1889-88 

2 pH*  پتانسیو متر  غوطه ور Standard method 

4500-H ,B  
…………….. 

 روش الکترود  غوطه ور  دما 3
 

…………….. 
…………….. 

 
 

                                                 
1 - air jet 

 

2 - water jet 
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 رديف
 نام

 پارامتر

روش دستيابي به 

 نمونه

 آوري فن

 گيري اندازه
 رفع مزاحمت مزاحمت استاندارد آناليز

4 EC*  غوطه ور 

 ا   دایت  روش

سنجی شامن 

 تماسی و القایی 

Standard method 

2510 
…………….. …………….. 

5 DO *  غوطه ور 

 روش نور         

)لومینسان  و   

 فلور سان (
 

…………….. 

حسگر باید در محن  ایی که محیط تحت پای  ) آب یا فاضالب ( از 

آرام  نسری برخوردار باشد، نصب گردد تا از تشکین حراب  وا جلوگیر  

و  به عمن آید. برا  تمیم کار  خودکار حسگر، استفاده از  وا  فشرده

 باشد.  مجاز نمی  مچنین آب تحت فشار

6 COD 

** 

 غوطه ور  

 استخراجی-

 روش نور 

 

DIN38404  

Standard method 

5910 B 

رنگ ، کدورت ، نیترات و 

 حباب هوا

در  scan spectrometryعوامن یاد شده از روش  مماحمتبرا  رفع 

 220نانومتر برا  تصحیح اثر جذب اختصاصی نیترات در  200-700ناحیه 

نانومتر استفاده گردد.ضمنا به  550نانومتر و تصحیح اثر رنگ و کدورت در 

ه مننور بدلین آن که استفاده از  وا  فشرده و  مچنین آب تحت فشار 

ردد تمیم نمودن حسگر باعث ایجاد خطا در ضریب تصحیح اثر کدورت میگ

  باشد. ، استفاده از این روش برا  تمیم نمودن حسگر مورد تایید نمی

 

 

 

 استخراجی

 

 

 

 

 

 اکسیداسیون با 

د  اکسید 

تیتانیوم و اشعه 

 فرابنف 

ASTM D8084-

17 
 

 ذرات معلق

 

 

 

 

فیلتر شده و یا توسط  آنا یمر، نمونه باید قرن از ورود به  مماحمتبرا  رفع 

  موژنایمر کامال یکنواخت گردد.
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 رديف
 نام

 پارامتر

روش دستيابي به 

 نمونه

 آوري فن

 گيري اندازه
 رفع مزاحمت مزاحمت استاندارد آناليز

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 
TOC 

 

 غوطه ور  

 

 DIN 38404 روش نور 

رنگ ، کدورت ، نیترات و 

 حراب  وا

در ناحیه  scan spectrometryعوامن یاد شده از روش  مماحمتبرا  رفع 

 220نانومتر برا  تصحیح اثر جذب اختصاصی نیترات در  700-200

 نانومتر استفاده گردد. 550نانومتر و تصحیح اثر رنگ و کدورت در 

ضمنا به جهت آنکه استفاده از  وا  فشرده به مننور تمیم نمودن حسگر 

گردد، استفاده از این  حیح اثر کدورت میباعث ایجاد خطا در ضریب تص

 باشد. روش برا  تمیم نمودن حسگر مورد تایید نمی

 استخراجی

 

 Standard method اسپکترومتر 

5910B 

 Standard method شیمی تر

5310-C 

یون کلرید ، برومید ، 

 یدید و مواد آلی فرار

 ا  نقره  استفاده از یونبرا  حذ  استفاده از رزین ترادل یونی و  مچنین 

 و جیوه

ذرات معل، ، کدورت 

 ،رنگ
 استفاده از فیلتراسیون و  موژن کردن نمونه

 استفاده از سولفامیک اسید یون سولفیت و نیتریت

 Standard method سوزاندن

5310-B 
 کن جامدات معل،

 
 

 نمونه pHاستفاده از اسید برا  کا   
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 رديف
 نام

 پارامتر

روش دستيابي به 

 نمونه

 آوري فن

 گيري اندازه
 رفع مزاحمت مزاحمت استاندارد آناليز

 

 

 

 

 
 

 

 

8 

 

 

 

 

 فسفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استخراجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیمی تر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard 

method 4500-

C 
) روش وانادو 

 مولیبدات(
 

مماحمت منفی در حضور 

یونها  

آرسنات،فلوراید،سولفید 

یوسیانات و ت ،تیوسولفات

یا مولیردات اضافه بر نیاز 

 واکن  ایجاد خوا د شد.

 
 
 

 بین از اکسیداسیون عمن انجام با و بروماین محلول توسط سولفید مماحمت

 .رود می

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Standard method 

 4500-D 
 )روش کلرید قطع (

 ا  موجود در  مماحمت

این روش مانند روش 

 وانادومولیردات است.

 

 

Standard method 

4500-D 

)روش اسید 

 آسکوربیک(

تواند با  یون آرسنات می

یون مولیردات که در این 

روش نق  واکنشگر را 

دارند تولید رنگ آبی 

نماید که مماحمت طیفی 

 را ایجاد خوا د کرد.

 

 

ظرفیتی  6 ا  کروم  یون

غلنت با تر و نیتریت با 

 میلی گرم در لیتر 1از 
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 رديف
 نام

 پارامتر

روش دستيابي به 

 نمونه

 آوري فن

 گيري اندازه
 رفع مزاحمت مزاحمت استاندارد آناليز

 

 

 

 

 

 نیترات 9

 غوطه ور  

 

روش نور  

 اسپکتروفوتومتر 
Standard method 

4500B 

رنگ ، کدورت ، مواد آلی 

 و حراب  وا

در ناحیه  scan spectrometry عوامن یاد شده از روش مماحمتبرا  رفع 

نانومتر برا  تصحیح اثر جذب او تصحیح اثر رنگ و کدورت در  700-200

نانومتر استفاده گردد.ضمنا به جهت آنکه استفاده از  وا  فشرده به  550

مننور تمیم نمودن حسگر باعث ایجاد خطا در ضریب تصحیح اثر کدورت 

از این روش برا  تمیم نمودن حسگر مورد تایید  میگردد ، استفاده

( حسگر باید DOCناشی از مواد آلی محلول) مماحمتباشد.برا  رفع  نمی

 .نانومتر راداشته باشد 275قابلیت تصحیح اثر پارامتر مذکور در طول موج 

 استخراجی

 Standard method روش شیمی تر استخراجی

4500-H ,E 
 EDTAاضافه کردن  کن جامدات معل،

 

 

 

 

 

 

 

 آمونیاک 10

 شیمی تر استخراجی
Standard method 

4500-F 

 روش فنات

  ا  کلسیم و منیمیم استفاده از کمپلک  سیترات برا  رفع مماحمت یون یونها  کلسیم و منیمیم

 کدورت نمونه و سولفید

مماحمت  انجام عمن تقطیر یا فیلتراسیون قرن از انجام آنالیم، برا  رفع

رقی، برا  رفع  HCIبا استفاده از  3برابر  pHکدورت اسید  کردن نمونه تا

 مماحمت سولفید

 غوطه ور  

 
 *یون گمین

ASTM D1426-

 اندازه گیر   مممان پتاسیم برا  اعمال ضریب تصحیح یون پتاسیم یون پتاسیم 03
Methode B 

Standard method 

4500 D ,E 

 سنجش دامنهبرای 

 1400تا  03/0غلظت 

م بر لیتر گر  میلی

آمونیاک قابل کاربرد 

 است

 Hg , Agآمینها ،

 Hg , Ag حذفبرای  NaOH/EDTAنرمال  10اضافه کردن محلول 

 کاهش مزاحمت آمین ها برایی نمودن نمونه قلیای
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 رديف
 نام

 پارامتر

روش دستيابي به 

 نمونه

 آوري فن

 گيري اندازه
 رفع مزاحمت مزاحمت آناليزاستاندارد 

 

11 

 کلر آزاد

باقیماند

 ه

 رنگ سنجی استخراجی

 
Standard method 

4500-Cl G. 

 صفر کردن دستگاه با استفاده از نمونه رنگ و کدورت

 صفر کردن دستگاه با استفاده از بالنک تیو استامید کرومات

 

 

 

 

 

 

 

 فلو 12

سنج  در داخن 

 لوله  ا تمام پر

روش امواج 

 ماورا  صوت 

از نوع گیره بر 

 خط

 

 ند فاز بودن سیال مانند 

کف ، فوم ، کدورت و 

 جامدات معل،

 فقط در شرایط تک فاز بودن نمونه مورد تایید است

 مغناطیسی
 

 ندارد
در شرایطی که نمونه دارا  خورندگی یا شور  با  باشد جن  بدنه استین 

 باشد ضد زنگ مورد تایید نمی

سنج  در داخن 

 لوله  ا  نیمه پر

 مغناطیسی
 

 ندارد
در شرایطی که نمونه دارا  خورندگی یا شور  با  باشد جن  بدنه استین 

 باشد. ضد زنگ مورد تایید نمی

رادار  از نوع غیر 

  تماسی
 .............................................................. ندارد

کانالها و سنج  در 

 رودخانه  ا

رادار  از نوع غیر 

  تماسی

 ند فاز بودن سیال مانند 

 کف ، فوم

برا  جلو گیر  از اثرات کف و فوم که باعث ایجاد خطا در روش امواج 

حتما از روش  تراز و فلو گردد  زم است برا  سنج   ماورا  صوت می

 باشد رادار  سنج  گردد و روش امواج ماورا  صوت مورد تایید نمی

 

 
 مالحظات

  ا باید مجهم به حسگر سنج  دما بصورت  مممان باشند . با توجه به لموم اندازه گیر   مممان دما با پارامتر ا  مذکور.به مننور افمای  صحت نتایج ،این سامانه *

 

** 

 ، خروجی تصفیه خانه یا نمونه فاضالب باید غلنت و نوع ترکیرات موجود در فاضالب به دقت مورد بررسی قرار گیرد. CODبرا  سنج  پارامتر 

 CODن استفاده برا  سنج   ستند، روش نور )جذبفرابنف ( قابشده  ا  اشراع  بر اساس نتایج این بررسی در نمونه  ایی که حاو  ترکیرات الکلی، قند  و ترکیرات مولکول

 نخوا د بود.
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 پيوست ث

 )الزامي(
 و ذرات خروجي دودکش روش ها و استانداردهاي پايش گازها -1جدول ث 

 رديف
 پارامتر

شيوه 

 صبن
 توضيحات روش پايش

 آلدئید ا 1
mg/m 1  :حد آشکار ساز تواند به تنهایی استالدئید، پروپیونالدئید و فرمالدئید ا را  مممان اندازه گیر  کند.  سامانه می طیف بینی جذب نور  دیفرانسیلی در محن

و  3

mg/m 10,000-0: معمول دامنه سنج 
3 

  طیف بینی فروسر  تردین فوریه استخراجی

 ا و آمین 2

 آمید ا

 5ppb: حد آشکار ساز  ، ا  خاص دارد آنالیم کردن آمینقابلیت جداساز  و  طیف سنج تحرک یونی استخراجی

  ا  خاص را دارد.قابلیت جداساز  و آنالیم کردن آمین طیف بینی فروسر  تردین فوریه

3 

 
 
 
 
 

 آمونیاک

 
 
 
 
 

 در محن

 است ppm 1-0.25 : حد آشکار ساز  و ppm 100تا  0مناسب است. دامنه سنج  معمول از  آمونیاکبرا  فاز گاز   طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

mg/m تا 0مناسب است.دامنه سنج  معمول از    آمونیاکبرا  فاز گاز   طیف بینی جذب نور  دیفرانسیلی
 است.mg/m3 0.5 کمتر از  حد آشکار ساز  و 1000 3

 .مناسب است آمونیاکبرا  فاز گاز   طیف سنجی تحرک یونی

 .مناسب است آمونیاکبرا  فاز گاز   قابن ننیمطیف بینی لیمر  با دیود 

 استخراجی

 . ppm 100 -0 ، آمین  ا و آمید ا. دامنه سنج  معمول :NOx :اصلی مماحمتعوامن   .مناسب است آمونیاکبرا  فاز گاز   طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

   ppm 1 -0.25 : آشکار ساز حد   

 کمتر است. مماحمتعوامن  طیف سنجی فروسر  غیر پخشیزمان پاسخ کوتاه، در مقایسه با روش  تننیمطیف بینی لیمر  با دیود قابن 

 باشد.  کمتر می مماحمتعوامن  طیف سنجی فروسر  غیر پخشیدر مقایسه با  .مناسب است آمونیاکبرا  فاز گاز   طیف بینی فروسر  تردین فوریه

mg/m 500-0دامنه سنج  معمول : 
3 

 ppm 1-0.25 : حد آشکار ساز     ppm 1000 -0دامنه سنج  معمول:  . SO2اصلی  مماحمت عامن.مناسب است آمونیاکبرا  فاز گاز   طیف سنجی فرابنف  غیر پخشی

  ppm 1 : حد آشکار ساز     ppm 100-0دامنه سنج  معمول:  نور تابی شیمیایی واحیا کاتالیستی

 دقیقه(.   5کاربرد دارد. زمان پاسخ کوتاه )  ا  گذرا برا  آ ینده  ایی بدون  یچ پیکتنها  الکتروشیمیایی
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 رديف
 پارامتر

شيوه 

 صبن
 توضيحات روش پايش

4 
د  اکسید 

 کربن

 در محن
  .و متان  COگاز  عوامن مماحم: طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

 مماحمت ایجاد می کنند. برخی گاز ا طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

 حجمی. % 0.1 :حد آشکار ساز  .0-100گیرد.  دامنه سنج  معمول:  % با دیگر آ ینده  ا صورت می  مممان CO2پای   دیفرانسیلیطیف بینی جذب نور  

 استخراجی
 ، آب، متان و اتان.CO : مماجم عوامن طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

 کمتر است. مماحمعوامن  طیف سنجی فروسر  غیر پخشیزمان پاسخ کوتاه، در مقایسه با روش  طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

 طیف سنجی فروسر  غیر پخشیتر از روش گیرد. زمان پاسخ سریعبه طور  مممان  با دیگر آ ینده  ا صورت می CO2پای   طیف بینی فروسر  تردین فوریه

 %(35-0) : است.دامنه سنج  معمول  

5 
مونواکسید 

 کربن

 در محن
mg/m 3 از کمتر  حد آشکار ساز  طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

  CO2و  متان عوامن مماحم:است. 3

 کمتر است. مماحمعوامن  طیف سنجی فروسر  غیر پخشیزمان پاسخ کوتاه، در مقایسه با روش  طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

mg/m 10,000-0دامنه سنج  معمول:   .عامن مماحمبدون  CO2و  COاندازه گیر   دیفرانسیلیطیف بینی جذب نور  
3 

 استخراجی
 آب، متان و اتان. :مماحم عوامن طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

 کمتر است. مماحمعوامن  طیف سنجی فروسر  غیر پخشیزمان پاسخ کوتاه ، در مقایسه با روش  طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

mg/m 10,000محدوده گسترده معمو ً تا  .CO2و  COاندازه گیر   طیف بینی فروسر  تردین فوریه
کم. در مقایسه با  حد آشکار ساز زمان کوتاه پاسخ. . 3

 است. ترکم مماحمعوامن  طیف سنجی فروسر  غیر پخشیروش 

6 

 

 

 

اسید ا 

 کربوکسیلیک

 در محن
mg/m تا 0گیر  فرمیک، استیک، بنموئیک اسید را دارد. دامنه سنج قابلیت اندازه نور  دیفرانسیلیطیف بینی جذب 

3
mg/m 1 : حد آشکار ساز  .1000 

3 

 استخراجی
 و پروپانوئیک اسید )پروپیونیک(گیر  کربوکسین اسید ا مانند متانوئیک اسید )فرمیک(، اتانوئیک اسید )استیک(، برا  اندازه طیف بینی فروسر  تردین فوریه

 .کاربرد دارد اسید اکریلیک
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 رديف
 پارامتر

شيوه 

 صبن
 توضيحات روش پايش

 در محن سرعت گاز 7

 شود.گیر  می ا و حسگر ا  فشارسنج اندازهکند. با استفاده از پراب  ا با مجموعه ا  از حفرهگیر  میسرعت گاز را اندازه فشار دینامیکی

 . ا  گردابی  ارتعاشات و جریان :مماحم وامنعسرعت پال  امواج صوتی بستگی دارد.سرعت گاز ا به  حسگر ا   امواج ماورا  صوت

 شود.گیر  میوسیله گیج فنر  اندازهکند. نیرو  اعمال شده توسط جریان بر رو  پراب بهگیر  میسرعت گاز را اندازه روش تعادل

 شود. رطوبت ، حذ  می مماحمتکند. برا  واحد ا  احتراقی با استفاده از لوله پیتو مناسب گیر  میسرعت گاز را اندازه تریروالکتریک

 ا  پایین است و مناسب برا  سرعت. بستگی دارد  زم برا  نگه داشتن پراب در دما  مورد ننر سرعت گاز به مقدار انرژ  اثر حرارتی )پراکندگی حرارت(

 دارا  محدوده دمایی است.

8 

 ا و  الوژن

 الید ا )به جم 

 ا  خاص روش

 HFبرا  پای  

 (HCLو 

 در محن

 1000-0دامنه سنج :   Cl2کند. برا   ا   الید  را اندازه گیر  نمیرا دارد. نمک HBrو  Cl2گیر  فاز گاز  قابلیت اندازه طیف بینی جذب نور  دیفرانسیلی

mg/m
mg/m 10 : حد آشکار ساز و  3

3 

  لیمر  با دیود قابن تننیمطیف بینی 

 استخراجی

  فروسر طیف  جاذبدیگر ترکیرات  و H2O  ،CO2ذرات،  :مماحم عوامنگیرد.  ا را اندازه نمی ا   الید  و  الوژننمک طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

-و زمان پاسخ کوتاه تر دارد. فقط فاز گاز   را اندازه کمتر مماحمعوامن   طیف سنجی فروسر  غیر پخشیدر مقایسه با روش  طیف بینی فروسر  تردین فوریه

 کند. ا را اندازه گیر  نمی ا   الید  و  الوژنکند، نمکگیر  می

 اندازه گیر  کند.  pbbتواند در حد  را می HBrو   Cl2 فاز گاز  طیف سنجی تحرک یونی

  طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

الکترود انتخاب  ،کروموتوگرافی گاز 

  یونی 

 مماحمعوامن کند. گیر  میمناسب است.  الید ا  جذب شده به محلول  را اندازه HIو   HBrگیر  فاز گاز  ابمار برا  اندازه

 . نیازمند یک معر  مصرفی است.آمونیاکو CO2،SO2،SO3،NO2ذرات،:
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 رديف
 پارامتر

شيوه 

 صبن
 توضيحات روش پايش

9 

 یدروژن 

 دکلرای

 در محن

 ا  و دیگر آ ینده  HClگردد. به صورت  مممان پای   به جا  مجموع کلراید ا به طور مشخص انجام می HCl  گیر اندازه جذب نور  دیفرانسیلیطیف بینی 

mg/m (5000-0  کند. دامنه سنج  گیر  میگیرد. فقط فاز گاز  کلرید  یدروژن را اندازهصورت می
3

 حد آشکار ساز  (

mg/m 1 کمتر از 
 .کلرید ا مناسب نیستگیر  اندازه برا است. 3

  طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

  طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

 استخراجی

گردد. فقط فاز گاز  کلرید  یدروژن را اندازه گیر   به جا  مجموع کلراید ا به طور مشخص انجام می HCl  گیر اندازه طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

 .فروسر طیف جاذب  و دیگر ترکیرات H2O ،CO ،CO2 ذرات، :مماحمعوامن کند.  می

و دیگر آ ینده  ا   HClگردد. به صورت  مممان پای   به جا  مجموع کلراید ا به طور مشخص انجام می HCl گیر  اندازه طیف بینی فروسر  تردین فوریه

دارند. فقط فاز گاز   طیف سنجی فروسر  غیر پخشیکمتر از روش  مماحمگیرد . زمان پاسخ کوتاه تر و عوامن  صورت می

mg/m کند. دامنه سنج :  کلرید  یدروژن را اندازه گیر  می
3

   0-1000 

 کمتر است. مماحمعوامن  طیف سنجی فروسر  غیر پخشیزمان پاسخ کوتاه ، در مقایسه با روش  طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

 pbb کم در حد حد آشکار ساز  سنجی تحرک یونیطیف

الکترود انتخاب  ،کروموتوگرافی گاز 

  یونی 

کند.  گیرد. فقط فاز گاز  را اندازه گیر  میو دیگر  الید ا صورت می  HClبه صورت  مممان پای  کلرید به عنوان مثال 

 زمان پاسخ کوتاه ، نیازمند یک معر  مصرفی است . آمونیاکو H2O,CO2 ،Cl2،SO2،,SO3 NO2ذرات، :مماحمعوامن 

10 
 یدروژن 

 سیانید
 استخراجی

 است. ±% 4کند. دقت  گیر  می ا  سیانید را اندازهگونه   مه الکترود انتخاب یونی 

باشد، باید گونه را از  HCNحد تشخیص و دقت کافی دارد. اگر پای  فقط از   .کند  ا  سیانید را اندازه گیر  می گونه   مه  کروموتوگرافی گاز 

  ا  سیانید  جداساز  کند. نمک

mg/m 50-0تا  0تواند نصب شود. طول عمر کوتاه، دامنه سنج : نیم می نصب در محننگه دار  کم،  مچنین به صورت  الکتروشیمیایی
3 

 . ا  گوگرد  و دیگر گونه H2S عوامن مماحم:

 کمتر است. مماحمعوامن  طیف سنجی فروسر  غیر پخشیزمان پاسخ کوتاه ، در مقایسه با روش  طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

 مناسب است. پای  لحنه ا  آ ینده  ا.  HCNبرا  فاز گاز   طیف بینی فروسر  تردین فوریه
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 رديف
 پارامتر

شيوه 

 صبن
 توضيحات روش پايش

11 

 یدروژن 

 فلوراید

 در محن

 تواند اندازه گیر  کند.   ا  فلوراید را نمی تواند اندازه گیر  کند. نمک را می HFفقط فاز گاز   طیف بینی جذب نور  دیفرانسیلی

mg/m 1000-0، دامنه سنج  : HFبرا  
mg/m 0.2 : حد آشکار ساز ،  3

3 

 تواند اندازه گیر  کند.   ا  فلوراید را نمی تواند اندازه گیر  کند. نمک را می HFفاز گاز   طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

 استخراجی

و  H2O ،CO2ذرات،  :مماحم عوامنتواند اندازه گیر  کند.  ا  فلوراید را نمی تواند اندازه گیر  کند. نمک را می HFفاز گاز   طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

 .فروسر دیگر ترکیرات جذبی 

و زمان کمتر  طیف سنجی فروسر  غیر پخشیدر مقایسه با روش  عوامن مماحمتواند اندازه گیر  کند.  را می HFفاز گاز   طیف بینی فروسر  تردین فوریه

 کند. پاسخ کوتاه تر است. نمک فلوراید را اندازه گیر  نمی

 مناسب است. pbbو در حد  تواند اندازه گیر  کند را می HFفاز گاز   طیف سنجی تحرک یونی

 تواند اندازه گیر  کند. را می HFفاز گاز   طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

الکترود انتخاب  ,کروموتوگرافی گاز 

  یونی 

 کند. .  الید ا  جذب شده به محلول  را اندازه گیر  میHF  ابمار ا   ستند برا  اندازه گیر  فاز گاز 

 نیازمند یک معر  مصرفی است. .آمونیاکو  CO2 ،SO2،SO3 ،NO2ذرات، : مماحمعوامن 

 یدروژن  12

سولفید، 

ترکیرات احیا  

شده گوگرد  ، 

د  سولفید 

کربن ، کربونین 

 سولفید

 در محن

  ا  گوگرد دار(را دارد.  و متین مرکاپتان )الکن (CS2)کربن د  سولفید  ،(COS)، کربونین سولفید  H2Sتوانایی اندازه گیر   طیف بینی جذب نور  دیفرانسیلی

 mg/m3 10  : حد آشکار ساز   mg/m3 1000-0دامنه سنج  معمولی د  سولفید کربن: 

 کمتر است. مماحمعوامن   طیف سنجی فروسر  غیر پخشیزمان پاسخ کوتاه، در مقایسه با روش  طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

 استخراجی

فلورسان  فرابنف   مراه با اسکرابر 

 و کاتالیست

حد کند.  تردین می SO2از طری، اسکرابر به  H2S کند. کاتالیست  ا را حذ  می SOxرا دارد. اسکرابر  H2Sتوانایی اندازه گیر  

 ppb 0.5 : آشکار ساز 

 آشکار ساز  نور سنجی شعله ا 

  مراه با اسکرابر و کاتالیست

TRS به دست آوردن تفاوت مقدار گوگرد کن  کند. نیاز به دو حسگر و یا دو کانال سوییچینگ برا  تواند اندازه گیر  می را می

آشکار ساز  نور استفاده شده توسط  SOxو مقدار کن کا   یافته گوگرد از  آشکار ساز  نور سنجی شعله ا به وسیله 

 و اسکرابر. سنجی شعله ا 

 الکتروشیمیاییسن 
 

 . نصب در محنرا دارد.  مچنین قابن نصب در بخار گاز ا برا  پای  به صورت  H2Sتوانایی اندازه گیر  

 نیاز به شرایط مناسب و پرجینگ برا  بازیابی حسگر.  .HCN :مماحمعامن . ppm 500-0دامنه سنج  معمول: 

 ppb 2 :  حد آشکار ساز  و سولفید ا  آلی. H2S  ،SO2قادر به جداساز  و آنالیم  کروماتوگرافی گاز
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 رديف
 پارامتر

شيوه 

 صبن
 توضيحات روش پايش

ایموسیانات و  13

د  ایمو 

 سیانات

 5ppbکم به اندازه  حد آشکار ساز قادر به جداساز  و آنالیم د  ایموسیانات  و ایمو سیانات.  طیف سنج تحرک یونی استخراجی

14 
مرکاپتان )تیول 

  ا(

mg/m 1000-0قادر به اندازه گیر   مممان مرکاپتان با دیگر آ ینده  ا. دامنه سنج :  طیف بینی جذب نور  دیفرانسیلی در محن
 mg/ m3 1 :حد آشکار ساز .  3

 .ppb    2کم در حد  حد آشکار ساز و سولفید ا  آلی.   H2S ،SO2مرکاپتان ،  قادر به جداساز  و آنالیم کروماتوگرافی گاز استخراجی

 فلمات 15

میکرو گرم بر  1000تا 0تواند  مه آ ینده  ا را اندازه گیر  کند. فقط برا  بخار جیوه. دامنه سنج :  به صورت  مممان می بینی جذب نور  دیفرانسیلیطیف  در محن

g/m 3  ازکمتر  حد آشکار ساز  متر مکعب.
3 

 استخراجی

احیا کاتالیستی و سپ  جذب 

 فرابنف 

mg/m 1 کمتر از حد آشکار ساز 
 میکرو گرم بر متر مکعب10000تا0فقط برا  سنج  بخار جیوه است. دامنه سنج : . 3

برا  جیوه در فاز گاز  تعریف شده است. مخصوصاً گاز   BS ISO 6978برا  مجموع جیوه کاربرد دارد. قسمت دوم استاندارد  طیف سنجی فلورسان  اتمی

 طریعی و گاز دودک . 

16 

مونواکسید 

نیتروژن و د  

 اکسید نیتروژن

 در محن

  SO2 :اصلی مماحمعامن . NO2و  NOاندازه گیر   طیف سنجی فرابنف  غیر پخشی

  طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

mg/m 2000-0 دامنه سنج  معمول:  .NO2و  NOاندازه گیر   دیفرانسیلیطیف بینی جذب نور  
3

mg/m 1  کمتر از  حد آشکار ساز    .
3 

NO= 5000 mg/ m. دامنه سنج  گسترده NO2و  NOاندازه گیر   طیف سنجی فروسر  غیر پخشی
3
, NO2= 5000 mg/m

3
شامن ذرات  مماحمعوامن  اصلی . 

یابد. برا  گاز ایی که حاو  رطوبت نسرتاً با ست، مناسب   ستند که به وسیله انتخاب طول موج مناسب کا   می H2Oو 

 نیست.

 استخراجی

 نصب در محنمانند با  برا  پای  لحنه ا  و به صورت  سنجی فرابنف  غیر پخشیطیف 

 ا  آماده  که با استفاده از سامانه H2Oذرات و  :اصلی مماحمن عوامن نصب در محمطاب، با  برا  پای  لحنه ا  به روش  طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

 ساز  گاز نمونه، قابن حذ   ستند.

(. زمان پاسخ کوتاه ppm 10000-0)دامنه سنج  وسیع  .ppm 0.1خیلی کم حدود  حد آشکار ساز  . NO2و  NOاندازه گیر   شیمیایینور تاب 

 . آمونیاکو  CO2,H2O:اصلی مماحمعوامن است. 
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 رديف
 پارامتر

شيوه 

 صبن
 توضيحات روش پايش

 و رطوبت. CO ،CO2 :مماحم عوامن.  N2Oاندازه گیر   طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

 کمتر است. مماحمعوامن  طیف سنجی فروسر  غیر پخشیزمان پاسخ کوتاه، در مقایسه با روش   دیود قابن تننیمطیف بینی لیمر  با 

  کمتر طیف سنجی فروسر  غیر پخشینسرت به روش  مماحم عوامن پای    مممان با دیگر آ ینده  ا. زمان پاسخ کوتاه تر  و  طیف بینی فروسر  تردین فوریه

  طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم در محن نیتروساکسید  17

 استخراجی

 و رطوبت. CO ،CO2گاز ا   :مماحمعوامن .  N2Oاندازه گیر   طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

 طیف بینی فروسر  تردین فوریه

طیف نسرت به روش  عوامن مماحمپای  به صورت  مممان به وسیله تعد زیاد  از دیگر آ ینده  ا. زمان پاسخ کوتاه تر و 

 کمتر است. سنجی فروسر  غیر پخشی

 

 اکسیژن 18

 .COاصلی:  یدروکربن  ا و گاز  مماحمعوامن  فیلم زیرکونیوم اکسید در محن

 

 ثانیه 1دیگر گاز ا و زمان پاسخ  بدون مماحمت طیف بینی لیمر  با دیود قابن تننیم

 استخراجی

 و  یدروکربن  ا.  NO2, NO ا  با    غلنت : مماحمعوامن . % 0.1با تفکیک پذیر    % 100-0دامنه سنج   پارامغناطیسی

و  SO2,NOx :مماحم عوامنسن الکتروشیمیایی میتواند در معرض جریان سیال و به صورت نصب در محن اندازه گیر  کند.  سن الکتروشیمیایی

 ا  مناسب برا  آماده ساز  گاز و ورود  وا  تمیم برا  بازیابی و افمای  طول  نیازمند به استفاده از سامانه .گاز ا  اسید  

 عمر حسگر.

 .COاصلی:  یدروکربن  ا و  مماحمعامن  فیلم زیرکونیوم اکسید

19 

 یدروکربنها  

حلقو   ند 

  سته ا 

نمونه بردار  به صورت لحنه ا   استخراجی

 وایموکنتیک

روز.اگر ه نمونه بردار  به صورت لحنه ا  است اما نتایج  30ساعت تا  1نمونه بردار  و محاسره میانگین در محدوده زمانی 

 شود. برا  آنالیم در آزمایشگاه ارسال می PUFآید. فیلتر و کاتریج  به صورت فور  به دست نمی
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 رديف
 پارامتر

شيوه 

 صبن
 توضيحات روش پايش

 ذرات 20

 در محن

 کدورت سنجی

mg/m 1کم تا  حد آشکار ساز گیرد. لیمر کدورت سنج دارا   کدورت یا  گالی دود را اندازه می
است. اما به صورت  3

گیرد. ضریب کالیرراسیون غلنت به اندازه ذرات، ترکیرات، شکن، رنگ و ضریب شکست  مستقیم جرم ذرات را اندازه نمی

آید. دامنه سنج  حدود  به دست  می SRMو بر اساس  1وزن سنجیبستگی دارد. غلنت ذرات بعد از کالیرراسیون به روش 

mg/m 2000تا  10
3

 است. برا  آ ینده  ایی با غلنت پایین مناسب نیست.  

 پراب تریروالکتریک
 توان به عنوان شاخص  شدار و یا به عنوان نشانگر کمی از آن استفاده کرد. برا  ذرات با غلنت کم مناسب است به سادگی می

mg/m 1 کمتر از حد آشکار ساز )
(. زمان پاسخ  تریروالکتریک به اندازه ذرات، ترکیرات و رطوبت بستگی دارد. غلنت ذرات   3

 آید. به دست می SRMپ  از کالیرراسیون بر اساس 

 پخ  نور
mg/m 1 کمتر از حد آشکار ساز  ا  کم ذرات  است ) مناسب برا  غلنت 

قط پ  از  کالیرراسیون و (. اندازه غلنت ذرات ف3

 گردد. اندازه گیر  می SRMبر اساس 

 استخراجی

 پایشگر تضعیف اشعه بتا
آید. ضریب جذب مستقن از  غلنت ذرات به وسیله کالیرراسیون  در میلی گرم بر متر مکعب به صورت مستقیم به دست می

mg/m 2000ترکیرات ذرات است. دامنه سنج  حدود 
3

 بردار ، فرکان  و زمان بستگی دارد. به سرعت نمونه -2 

mg/m 1000-0غلنت کم ذرات است. ساخت دیتا ا در محدوده برا  سنج   مناسب پخ  نور 
mg/ m 0.02 حد آشکار ساز و  3

3
است.  

0.5%  FSD= . مناسب برا  محن  ایی که دما  نقطه شرنم گاز نمونه کمتر از دما  محیط بوده و امکان تشکین قطرات آب

 باشد. در مسیر وجود دارد. نیازمند گرمکن در سلول اندازه گیر  می

 ذرات جم به جم 21

 در محن
 پخ  نور

 ا  سنج  متفاوت طرقه بند  کند. اندازه غلنت ذرات  بعد از کالیرراسیون با  تواند ذرات را به دامنه  ا  پخ  نور می سامانه

 توان به دست آورد. را می SRMروش استاندارد 

  ا  مرطوب.  دامنه سنج  کم: مناسب برا  محدوده کم. مناسب برا  جریان نور سنجی استخراجی

mg/ m 40-0دامنه سنج  : 
3 

 

                                                 
1 - Gravimetry 
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 رديف
 پارامتر

شيوه 

 صبن
 توضيحات روش پايش

کلر  بیفنین پلی 22

 شده

نمونه بردار  به صورت لحنه ا   استخراجی

 وایموکنتیک

روز انجام  30بازه زمانی یک ساعت تا در برخی از فرآیند ا در اروپا نصب شده است. نمونه بردار  به صورت لحنه ا  در 

شوند. نمونه گیر  به صورت لحنه ا  بوده ولی نتایج به  شود. نمونه  ا از  ند نقطه  ولی توسط یک مسیر برداشت می می

 آید. فیلتر و جذب نیاز به ارسال به آزمایشگاه و آنالیم دارد. صورت لحنه ا  و فور  به دست نمی

فنن  ا و  23

 کرسول  ا

 گیرد.  تواند فنن را اندازه می این روش می طیف بینی جذب نور  دیفرانسیلی در محن

mg/m 1000-0دامنه سنج  معمول
3     

mg/m 1 :حد آشکار ساز 
3 
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 رديف
 پارامتر

شيوه 

 نصب
 توضيحات روش پايش

24 
د  اکسید 

 گوگرد

 در محن

 طیف سنجی فرابنف  غیر پخشی

 حد تشخیص کم. محدوده پاسخ به صورت خطی و یکنواخت است. 

 ا  محیط زیستی رایج  در پای  لحنه ا  آ ینده طیف سنجی فرابنف  غیر پخشیزمان پاسخ کوتاه است. روش 

 . NO2و  H2O : مماحم عو.امن است.

 طیف بینی جذب نور  دیفرانسیلی
 و دیگر آ ینده  ا با این روش امکان پذیر است.  SO2پای   مممان  

mg/m 1  کمتر از حد آشکار ساز 
3 

طیف بینی لیمر  با دیود قابن 

 تننیم

 پای   مممان با گاز ا  دیگر امکان پذیر است. زمان پاسخ کوتاه و دقت مناسب. 

 طیف سنجی فروسر  غیر پخشی

 حد تشخیص کم. محدوده پاسخ به صورت خطی و یکنواخت است. زمان پاسخ کوتاه است. 

 ا  آمین و  شده آروماتیک ا  اشراع ن و  یدروکربن NO2 , SO3و  NOوCO2 و  COو H2Oذرات،  :مماحمعوامن 

 .  نیترونیترکیرات 

  ا  حاو  رطوبت با  مناسب نیست. برا  جریان 

 استخراجی

فرابنف  و جذب فلورسان  

 فرابنف 
  NO2 عامن مماحم: ا  نمونه بردار  مناسب حذ  گردند.  توانند با استفاده از سامانه می H2Oذرات و 

 فروسر جذب 

  ا  نمونه بردار  مناسب حذ  گردند.  توانند با استفاده از سامانه می H2Oذرات و 

 ا  آروماتیک و ترکیرات   ا  اشراع نشده، آمین  یدروکربن، CO,CO2 , NO, NO2, SO3گاز ا   :مماحمعوامن 

 .نیترو 

 طیف بینی فروسر  تردین فوریه
 عوامن مماحم طیف سنجی فروسر  غیر پخشیپای   مممان دیگر آ ینده  ا. زمان پاسخ کوتاه و نسرت به روش 

 .کمتر است

طیف بینی لیمر  با دیود قابن 

 تننیم

 عوامن مماحم طیف سنجی فروسر  غیر پخشیپای   مممان دیگر آ ینده  ا. زمان پاسخ کوتاه و نسرت به روش 

 .کمتر است
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 رديف
 پارامتر

شيوه 

 نصب
 توضيحات روش پايش

25 

  تر  اکسید

و گوگرد   گوگرد

 کن

 استخراجی

فلورسان  فرابنف  و جذب 

 فرابنف 

  ا  گوگرد با استفاده از تردین کاتالیستی.  و دیگر گونه SO2اندازه گیر  

 ماند. به عنوان مماحم باقی می NO2 ا  نمونه بردار  حذ  گردند. گاز  توانند توسط سامانه ذرات و رطوبت می

 نور سنج شعله ا 
 مناسب برا  اندازه گیر  انواع گوگرد است. 

 . SO3و  H2O :اصلی عوامن مماحمامکان تفکیک نوع گاز ا  گوگرد  وجود ندارد. 

 رسان 

 شود.  ش معمول نیست و انتخاب نمیاین رو

 یون  ا و  د  سولفید   ،برخیگاز ا  گوگرد   مماحم: عوامن
 

 است.پای   مممان آ ینده  ا توسط این روش امکان پذیر  طیف بینی فروسر  تردین فوریه

26 
کن ترکیرات آلی 

 فرار
 استخراجی

آشکار ساز  یونیماسیون 

  شعله ا 

 ده است.سوز است. برا   ر گونه از مواد فرار کربنی ضریب پاسخ تعریف ش مناسب فرآیند ا  زباله

mg/m)  ا  سنج  کم است در دامنهمناسب برا  اندازه گیر   
3 

0-20)   

 کند( کا   پیدا می مماحمتاین  H2/Heاکسیژن. ) با استفاده از سوخت  مماحم:عامن 

 

 

 

آشکار ساز  یونیماسیون 

  شعله ا 

 

 

 

 برا  فرآیند ا  انحالل بسیار مناسب است. 

 برا   ر گونه از مواد فرار کربنی ضریب پاسخ تعریف شده است. 

500mg/m-0 ا  سنج     گیر  در دامنه برا  اندازه مناسب
   .است 3
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 رديف
 پارامتر

شيوه 

 نصب
 توضيحات روش پايش

27 

 

ترکیرات آلی 

فرار به صورت 

 جم به جم

نصب در 

 محن

طیف بینی جذب نور  

 دیفرانسیلی

 گیر  ترکیرات مشخص مانند بنمن، تولوئن و زایلن مناسب است.  برا  اندازه

1mg/m :ساز حد آشکار  است. mg/ 1000-0 دامنه سنج  اندازه گیر  بنمن
3 . 

1000mg/mگیر  تولوئن تا  دامنه اندازه
mg/m حد آشکار ساز و  3

 است.  0.5   3

mg/m 1000گیر  زایلن تا  دامنه اندازه
mg/m 1  حد آشکار ساز است و 3

 است. 3

 استخراجی

سیکن لحنه ا  

کروماتوگرافی گاز   مراه با 

آشکار آشکار ساز مناسب )

 ,ساز  یونیماسیون شعله ا 

آشکار ساز  یونیماسیون 

 نور (

 .گیر  به صورت واقعی ترکیرات را دارد  قابلیت اندازه

 کند. گیر  می به صورت  مممان ترکیرات کربنی را به صورت جم به جم اندازه

 .صورت می گیرد.ا   دقیقه 30نمونه بردار  به صورت لحنه ا  نیست بلکه در یک بازه  

mg/m 1  حد آشکار ساز 
 است. 3

طیف بینی فروسر  تردین 

 فوریه

 تواند مواد کربنی فرار را اندازه گیر  کند با دقت بیشتر . به صورت  مممان می

 است. طیف سنجی فروسر  غیر پخشیروش و دارا  زمان پاسخ کمتر از  ppbدر حد  حد آشکار ساز 

 

 

طیف سنجی فروسر  غیر 

 پخشی

 

 

 گیر  ترکیرات آلی در یک بازه زمانی است.  قابلیت اندازه

 آب و دیگر ترکیرات عوامن مماحم:قابلیت اندازه گیر  یک ترکیب با این روش به صورت  مممان وجود دارد.  تنها
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 رديف
 پارامتر

شيوه 

 نصب
 توضيحات روش پايش

28 
بخار آب 

 )رطوبت(

نصب در 

 محن

 

طیف سنجی فروسر  غیر 

 پخشی

 

 به صورت وسیع کاربرد دارد. 

  ا.  یدروکربنو CO,CO2 : عوامن مماحم

طیف بینی لیمر  با دیود 

 قابن تننیم

و دارا  حد تشخیص بسیار کمتر   طیف سنجی فروسر  غیر پخشیبه صورت وسیع کاربرد دارد. مناسرتر از روش 

 سایر گاز ا  آ ینده. مماحمت از سو باشد. عدم  می

طیف بینی جذب نور  

 دیفرانسیلی

  ا به طور  مممان وجود دارد.  امکان پای   مممان آب و دیگر آ ینده

 است. %0.1 حد آشکار ساز درصد و  30الی  0دامنه سنج  معمول 

 استخراجی

طیف سنجی فروسر  غیر 

 پخشی

 .و  یدروکربن  ا  CO,CO2گاز ا  مماحم: عوامن

 طیف بینی فروسر  تردین

 فوریه

طیف . زمان پاسخ کمتر  نسرت به روش به طور  مممان وجود دارد  ا یندهآ  یگر مممان آب و د ی امکان پا

 درصد است. 35الی  0دارد. دامنه سنج  معمول  سنجی فروسر  غیر پخشی

. آب از طری، تفاوت مقادیر دو دستگاه  %1/0کند. تفکیک پذیر   درصد را اندازه گیر  می100تا  0دامنه سنج   پارامغناطیسی

رطوبت را به صورت مستقیم اندازه  مرطوب(.  O2خشک و  O2 شود )اندازه گیر  محاسره می آنا یمرمجما 

 .و  یدروکربنها  NOو  NO2 ا  با    غلنتعوامن  مماحم:گیرد. نمی
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يوست جپ  

 )الزامي( 

و برخط  بر روي منابع آالينده  لحظه ايهاي پايش  سامانهفهرست اهم  واحدهاي مشمول نصب  -1- ججدول 

 محيط زيست

 پارامتر هاي مورد پايش خدمات -نوع توليد گروه رديف

1 

 

 

 

صنایع غذایی و 

 کشاورز 

 

 

 

کشتارگاه بمرگ صنعتی به صورت 

مجتمع شامن پرواربند ،کشتار و تولید 

  ا  گوشتی فرآورده

 شیمیایی: و گروه فیمیک

pH, TSS, COD, BOD دما، نیترات، فسفات ،

 فلوو 

واحد تولید میکروارگانیسم حن کننده 

 فسفر

 وشیمیایی: گروه فیمیک

pH, TSS, TDS, COD, BODفسفات , ، دما 

  ا  کشت و صنعت مجتمع

 شیمیایی: و گروه فیمیک

 ,pHالکتریکی ،شور نیترات ، آمونیاک،  دایت 

TDS, ، BOD/COD   فلوو 

 صنایع تولید قند و شکر

 شیمیایی: و فیمیک گروه

pH,TSS/Turbidity, BOD/COD ،

 فلودما،نیترات، 

 واحد ا  پرورش صد 

 شیمیایی: و گروه فیمیک

pH,TSS,COD,BOD ، دما نیترات ،

 آمونیاک،فسفات

 واحد ا  پرورش تمساق

 شیمیایی: و گروه فیمیک

pH,TSS,COD,BOD، ، دما نیترات

 آمونیاک،فسفات

2 
صنایع دارویی، 

 آرایشی و بهداشتی

واحد  ا  تولید مواد اولیه بهداشتی، 

 آرایشی و داروساز 

 شیمیایی: و گروه فیمیک

Oil ,pH,TSS/Turbidity,COD,BOD دما  و ،

 فلو
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3 

صنایع فلم  ، 

فو د، ماشین 

ساز  و 

 خودروساز 

صنایع ماشین ساز  با خط کامن تولید اعم از خودرو ، 

وسایط نقلیه سنگین ، ماشین آ ت را ساز  ، کشاورز  

 و...

 :فیمیک و شیمیاییگروه 

pH, TSS, COD, O& G, BOD ،دما ،

 فسفات و رنگ

 گروه  وا  :

با  VOCS و   در مورد خط رنگ: ذرات

 BTEXتاکید بر

در مورد سامانه  ا  دارا  فرآیند 

 احتراق:

CO, O2, FlowRate, SO2, NOX   و

 ذرات

 100کارخانجات ذوب و نورد فلمات با ظرفیت بی  از 

  مار تن در سال

 :فیمیک و شیمیاییگروه 

pH, TSS, CODفسفات ,، دما 

 گروه  وا :

 ,*CO, SO2, NOX , H2Sتیرگی، ذرات 

O2 , HCL*,HF*, CO, Flow Rate 

 متالورژ  )تولید فلمات(

) نانچه   فیمیک و شیمیاییگروه 

فرآیند  بکار رفته  یدرو متالورژ  

 باشد( :

pH, TSS, CODفسفات ,، دما 

گروه  وا )  نانچه  فرآیند  بکار رفته پایرو 

 متالوژ  باشد( :

 ,O2,CO, Flow Rateتیرگی، ذرات ،

H2S*, HF*, HCL*, NOx, SO2   

 آبکار 
 :فیمیک و شیمیایی گروه

pH, TSS, COD ،دما، فسفات 

 کارخانجات تولید واگن قطار
 گروه  وا :

 ,  CO, SO2, NOX ,O2،  ذرات

FlowRate 

 واحد تولید گندله سنگ آ ن
 گروه  وا :

 ,   CO, SO2, NOX ,O2،  ذرات

FlowRate 

 ,  CO, SO2, NOX ,O2،  گروه  وا :ذرات  کتار 5مجتمع صنعتی با وسعت بی  از 

FlowRate 

 ,  CO, SO2, NOX ,O2،  گروه  وا :ذرات کارخانجات فرآور  طال

FlowRate 
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 3ادامه

صنایع فلم  ، 

فو د، ماشین 

ساز  و 

 خودروساز 

سرک و سنگین مراکم اسقاط خودرو ا  فرسوده 

 با عملیات ذوب و ریخته گر 

 ,O2 ,  Flow Rateگروه  وا :ذرات ،

CO, SO2, NO2, 

 ,pH:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity, COD, Oil فلو، دما و 

کارخانجات تولید ژنراتور ا  نیروگا ی ، 

موتور ا  دیملی سنگین ، الکتروموتور ا  

ابمار ا  سنگین ، پرس  ا  سنگین ، ماشین 

 سنگین ، پمپ  ا  بمرگ

 , CO, SO2, NOX ,O2،  گروه  وا :ذرات

FlowRate 
 ,pH:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity, COD, Oil ،فلو دما و 

 واحد تولید خمیر الکترود

 , CO, SO2, NOX ,O2،  گروه  وا :ذرات

FlowRate 
 ,pH:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity, CODدما ، 

واحد تولید پوش  لوله  ا  پلی اتیلن و اپوکسی 

در داخن لوله  ا  فلم  با آبکار  و آنادایمینگ و 

 کوره حرارتی

 گروه  وا :

 CO, SO2, NOX ,O2 , FlowRate، ذرات

 :فیمیک و شیمیاییگروه 

pH, TSS/Turbidity, COD, Oil ، دما و

 فلو

کشتی واحد تولید سازه  ا  دریایی ، کارگاه  ا  

ساز  و تعمیر شناور ا  دریایی و نیم لنج  ا  

 فایرر

 گروه  وا :

 , CO, SO2, NOX ,O2،  ذرات

FlowRate 
 ,pH:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity, COD, Oilفلو، دما و 

 واحد ا  تولید لوله  ا  اسپیرال ) درز جوش (

 ,  CO, SO2, NOX ,O2،  گروه  وا :ذرات

FlowRate 

 ,pH, TSS: فیمیک و شیمیاییگروه 

COD و دما 

واحد ا  تولید ناودانی ، نرشی ، ورق میلگرد و 

  مار تن در سال 100غیره تا ظرفیت 

 ,   CO, SO2, NOX ,O2،  گروه  وا :ذرات

FlowRate 

 ,pH, TSS:فیمیک و شیمیاییگروه 

CODدما ، 

 مجتمع صنعت پروفین و درب و پنجره سازان

 , CO, SO2, NOX ,O2 ، ذراتگروه  وا : 

FlowRate 
 ,pH, TSS:فیمیک و شیمیاییگروه 

CODدما ، 
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 3ادامه

صنایع فلم  ، 

فو د، ماشین 

ساز  و 

 خودروساز 

واحد ا  تولید شم  منیمیوم ، رو  و 

 فو د آلیاژ 

 ,  CO, SO2, NOX ,O2،  گروه  وا :ذرات

FlowRate 
، pH, TSS, COD:فیمیک و شیمیاییگروه 

 دما

 واحد تولید ورق

 ,  CO, SO2, NOX ,O2،  گروه  وا :ذرات

FlowRate 

، pH, TSS, COD:فیمیک و شیمیاییگروه 

 دما

 واحد تولید تانکر ، تیلر و اطاق

 ,  CO, SO2, NOX ,O2،  گروه  وا : ذرات

FlowRate 

 ,pH, TSS, COD:شیمیاییفیمیک و گروه 

Oilدما ، 

 واحد فرآور  و  تولید فلم استرانسیوم
 ,pH, TSS, COD:فیمیک و شیمیاییگروه 

Oilدما ، 

واحد فرآور  و بازیافت فلمات مولیردن ، 

 نیکن ، تنگستن با عملیات کوره ا  و ذوب

 ,  CO, SO2, NOX ,O2 ، گروه  وا :ذرات

FlowRate 
و  ,pH,TSS,COD :شیمیاییفیمیک و گروه 

 دما

4 

صنایع کانی 

 غیرفلم 

 

 کارخانجات سیمان
 گروه  وا :

 CO, SO2, NOX ,O2 , FlowRate،  ذرات 

کارخانجات گچ و آ ک صنعتی با ظرفیت 

 تن در روز 1000تا  500تولید 
 , CO, SO2, NOX ,O2،  گروه  وا : ذرات

FlowRate 

 نسوز (کارخانجات تولید سیمان فوندو) 
 , CO, SO2, NOX ,O2،  گروه  وا :   ذرات

FlowRate 

 واحد تولید آجر سفالی ، بلوک سفالی

 CO,O2 Flow، گروه  وا : تیرگی، ذرات

Rate, SO2,HF,HCL, NO2, 

، pH, TSS, COD:فیمیک و شیمیاییگروه 

 دما،فسفات، رنگ و کدورت

 مواد نسوز ( واحد تولید دولومیت بک )
 CO ,O2  Flowگروه  وا : تیرگی، ذرات، 

Rate, SO2, NO2, 
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 4ادامه
صنایع کانی 

 غیرفلم 

واحد تولید انواع مقاطع فلم  گالوانیمه 

 و پانن  ا  پوش  فایرر سمنت
 ,CO ,O2 Flow Rateگروه  وا : تیرگی، ذرات، 

SO2, NO2, 

 واحد تولید پودر میکرونیمه آ ک
 ,CO ,O2   Flow Rateگروه  وا : تیرگی، ذرات، 

SO2, NO2, 

 واحد تولید آ ک  یدراته
 ,CO ,O2  Flow Rateگروه  وا :تیرگی، ذرات، 

SO2, NO2, 

واحد تولید سیمان خاکستر  از کلینکر 

 آماده

 ,CO, O2 Flow Rateذرات گروه  وا : تیرگی، 

SO2,NO2, 

 واحد تولید کاشی ، سرامیک و  ینی

 ,CO, NOX, O2  Flow Rateگروه  وا :ذرات، 

SO2, HF, 
 ,pH, TSS،:کدورت ،دما فیمیک و شیمیاییگروه 

COD, BOD 

واحد  ا  تولید انواع فلمات از مواد 

 کانی

 و کنسانتره فلمات

 CO, SO2, NOX ,O2   Flow گروه  وا: ذرات ،

Rate,  
 ، دماpH, TSS, COD: شیمیایی فیمیک وگروه 

 واحد تولید کلر ،سود ،آب ژاول
 , pH,  TSS/Turbidity : فیمیک و شیمیاییگروه 

COD ،فلو، دما 

 واحد  ا  تولید کک و قطران
 

، دما Oil,pH,COD, TSS:فیمیک و شیمیاییگروه 

 و کدورت

 CO, SO2 ,O2  Flow  گروه  وا :ذرات

Rate,H2S,NOx, 

 تولید سرنجواحد 
 O2,Flow Rate گروه  وا :تیرگی ،ذرات،

 

واحد  ا  گوگرد ساز  و تولید گن 

 گوگرد
 ,O2 , Flow Rate, CO, SO2گروه  وا : ذرات ،

NOX, H2S 

واحد تولید مواد اولیه ساینده  ا)سنگ 

 سمراده و کاغذ سمراده(

 

 

 

 

 

 

 ,O2 ,  Flow Rate گروه  وا :ذرات
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5 
 صنایع شیمی

 

 واحد  ا  تصفیه دوم روغن

 O2, Flow Rate, CO, SO2, NOXگروه  وا :

 pH, TSS/Turbidity:فیمیک و شیمیاییگروه 

,COD, BOD  ،Oil، فلودما و 

 واحد تولید کربن بالک
 ,O2    Flow Rate, COگروه  وا :تیرگی، ذرات ،

SO2, NOX, H2S, 

نیرو گاه  ا   حرارتی  با ظرفیت تولید 

 مگا وات 100بی  از 

 ,O2,   Flow Rate, CO, SO2گروه  وا : ذرات ،

NOX, H2S, 
 ,pH, TSS, COD : فیمیک و شیمیاییگروه 

BOD ،Ca, Mg،O&G،،قلیائیت دما 

 پا یشگاه  ا  نفت در  ر مقیاس

 ,CO, O2,,Flow Rate, SO2,گروه  وا : ذرات 

NOX,H2S*, HF*,HCL*, NH3* VOCS  با تاكید

 BTEXبر

 , pH, TSS/Turbidity: فیمیک و شیمیاییگروه 

COD, O&G, BODفلو ، دما ، فسفات و نیترات و 

 پا یشگاه  ا  گاز

 ,CO, O2, , Flow Rate, SO2گروه  وا :

NOX,H2S* 

 کدورت ،  ,pH: فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity ,COD, O&G  دما  و ،

 فلوو    , ECنیترات

 ا  نفتی،  گاه طرق سکو ا  نفتی و ذخیره

 ا  نفتی، اکتشا ، حفار  و سایر  اسکله

  ا در حوزه نفت و گاز فعالیت

 O&G، ,pH: فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity ,COD,  فلودما و 

 BTEX وا  محیط با تاکید بر  VOCS  گروه  وا:

 ,O2  Flow Rate, CO, SO2 گروه  وا :ذرات ، فرومولیردنواحد تولید 

NOX, 
واحد  ا  تولید سیلیکومنگنم و 

 فرومنگنم
 ,O2  Flow Rate, CO, SO2 ،گروه  وا :ذرات 

NOX, 

واحد  ا  تولید کنسانتره م ،نیکن و 

 کرالت
 ,O2,  Flow Rateگروه  وا :ذرات 

 واحد نیروگاه گاز 

در صورت مصر   O2و  2OCو  NOXگروه  وا :

 سوخت  غیر گاز  

 Oil, pH,  TSS/Turbidity:فیمیک و شیمیاییگروه 

, COD ، ، فلودما 

 واحد نیروگاه سیکن ترکیری

در صورت مصر  سوخت  غیر (گروه  وا :ذرات  

در صورت مصر  سوخت   2OCو ,O2 NOX،   )گاز 

 Flow Rate غیر گاز  ، 

 TSS/Turbidity    COD :فیمیک و شیمیاییگروه 

 دما ،  و Oil, pH و فلو
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 صنایع شیمی 5ادامه

 واحد نیروگاه بخار 

 ,O2 , Flow Rate, CO, SO2, NOX گروه  وا :ذرات ،

  ,Oil, pH ,:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity , COD ، فلو دما 

 (MTBEتولید افمودنی بنمین )واحد 

 ,H2S ، O2  Flow Rate, CO, SO2, NOXگروه  وا:

 BTEXبا تاکید بر VOCS و 

  ,Oil, pH ,:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity , COD ، فلودما 

 واحد  ا  تولید فنن

 , pH, TSS/Turbidity: فیمیک و شیمیاییگروه 

COD ، فلو، دما 

 BTEXبا تاکید بر VOCSگروه  وا:

 PVCواحد ا  تولید 

 ,O2 ,Flow Rate, COگروه  وا :تیرگی، ذرات ،

SO2, NOX H2S  HCL,  و VOCS با تاکید

 BTEXبر

 , pH,  TSS/Turbidity:فیمیک و شیمیاییگروه 

COD ،فلو، دما ، آمونیوم، فسفات 

 واحد تولید کود شیمیایی

 , pH, TSS/Turbidity: فیمیک و شیمیاییگروه 

COD, BOD,EC  دما ، آمونیاک،  فسفات و ،

 فلونیترات ، 

 O2, Flow Rate, CO, SO2گروه  وا: ذرات ،

NOX, NH3 

 )تردین گاز به مایع(GTLواحد 

 ,H2S ، O2 ,Flow Rate,CO, SO2, NOXگروه  وا :

 BTEXبا تاکید بر VOCS و 

 ,Oil, pH, DO, EC ,:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity , COD ، فلودما 

واحد تولید بنمین، گازوئین و سایر 

 مشتقات نفتی

 ,H2S ، O2 ,Flow Rate,CO, SO2, NOXگروه  وا :

 BTEXبا تاکید بر VOCS و 

  ,Oil, pH, DO , EC,:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity , COD ، فلودما 
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 صنایع شیمی 5ادامه

 واحد تولید سموم دفع آفات گیا ی

گروه  وا صدا: ذرات ، ترکیرات فلوئور و کلر 
(HF, HCL), O2,Flow Rate 

دما ، pH, TSS, COD:  فیمیک و شیمیاییگروه 

 ،آمونیوم، فسفات و نیترات

 سایرکارخانجات پتروشیمی در  ر مقیاس

 ,CO, O2, Flow Rateگروه  وا صدا: ذرات و 

SO2, NOX, HF*, HCL* H2S*,  NH3 و 

VOCS با تاکید برBTEX 

   ,pH,Do, EC: فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity ,COD, Oil فسفات و دما ،

 فلونیترات ، 

حلقو  و غیر  ا   واحد تولید  یدروکربور

 حلقو 

 ,H2S ، O2 ,Flow Rate,CO, SO2گروه  وا :

NOX,  و VOCS با تاکید برBTEX 

   ,Oil, pH, DO, EC,:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity , CODفلو،  دما 

واحد تولید روغن و گری  با استفاده از 

 روغن پایه

  ,pH,DO, EC:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity , COD, BOD, O&G ، ،دما

 فلو

 صنعتیواحد تولید قیر 

 ,O2, , Flow Rate, CO, SO2 گروه  وا :ذرات ،

NOX, NH3 

 , pH,  TSS/Turbidity:فیمیک و شیمیاییگروه 

COD, O&G ، فلو، دما 

 واحد تولید کربن و الکترود گرافیتی
 ,O2  Flow Rate,CO گروه  وا : تیرگی، ذرات ،

SO2, NOX, 

 واحد تولید آلیاژ ا  پلی مر 
 

 ,O2,  Flow Rate, COگروه  وا :تیرگی، ذرات 

SO2, NOX, H2S, HCL, 
 , pH,  TSS/Turbidity:فیمیک و شیمیاییگروه 

COD ، ، فلودما ،آمونیوم، فسفات،کدورت 

 واحد تولید سوخت بیودیملی

 ,pH, DO, EC:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity , BOD, COD, O&G  ، دما ،

 فلو
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 صنایع شیمی 5ادامه

 واحد آندساز  و پخت آند آلومینیوم

 ,O2  Flow Rate،گروه  وا :تیرگی، ذرات 

CO, SO2, NOX , HF, 

  ,pH:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity , COD ، فلو، دما 

 مار  250واحد تولید کربنات کلسیم بی  از

 تن

 ,O2 , Flow Rate گروه  وا : تیرگی، ذرات، 

CO, SO2, NOX, 

 واحد تولید شم  تیتانیوم

 ,O2 , Flow Rate, CO گروه  وا :ذرات ، 

SO2, NOX, 

  ,pH:فیمیک و شیمیاییگروه 

,TSS/Turbidity , COD, ، فلودما 

 واحد تولید بیواتانول سوختی

  ,pH :فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity , DO, COD, O&G ، دما ،

 فلو

 واحد تولید دواتین  گمین اکریالت

 CO, O2,  , Flow گروه  وا :تیرگی، ذرات 

Rate, SO2, NOX, H2S, HCL,  و VOCS  با

 BTEXتاکید بر

  ,pH, DO, EC:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity , COD ،دما ، آمونیوم ،

 فلوفسفات، 

تولید روغن تران ، روغن موتور، مایع واحد ا  

شیشه پاک کن، اسید بوریک و انواع عای،  ا  

 الکتریکی

 ,CO, O2,  , Flow Rate, SO2گروه  وا :ذرات

NOX, HF*, HCL*, NH3*, 

  ,pH: فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity , COD, DO, EC, O&G ،

 فلودما ، فسفات و نیترات ، 

 ,O2  Flow Rate, CO, SO2 ، گروه  وا :ذرات سربواحد تولید اکسید 

NOX, 

واحد تولید کاغذ تیشو از الیا   شیشه 

 تن 5000،محصو ت و پار ه سافت بی  از 

 ,O2  Flow Rate, CO, SO2 گروه  وا :ذرات ،

NOX, 

  ,pH:فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity , COD, BOD،  ،فلودما 

 کرومواحد تولید ترکیرات 

 ,O2  Flow Rate, CO ،گروه  وا : ذرات 

SO2, NOX, 
، pH, TSS, COD:فیمیک و شیمیاییگروه 

 دما
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 5ادامه

 

 صنایع شیمی

 

 

واحد تولید سوخت جامد، پودر ژ تینی، 

تن در سال  6500متانول جامد با ظرفیت 

 با کوره حرارتی

 ,O2  Flow Rate, CO, SO2, NOX ، گروه  وا :ذرات

واحد تولید لوله کامپوزیت از رزین 

اپوک  و الیا  شیشه ا  بی  از 

 تن در سال 250000

 ,O2  Flow Rate, CO, SO2, NOX ،گروه  وا :ذرات 

HF*, 

، pH, TSS, COD, O&G: فیمیک و شیمیاییگروه 

 دما ، فسفات و نیترات

بی اکسید منگنم از سنگ واحد تولید 

 معدن
 ,O2  Flow Rate, CO, SO2, NOX ، گروه  وا :ذرات 

 واحد تولید سدیم اسید کربنات

 ,O2  Flow Rate, CO, SO2, NOX گروه  وا :ذرات ،

، دما ، pH, TSS, COD, Oil: فیمیک و شیمیاییگروه 

 فسفات و نیترات

 ,O2  Flow Rate, CO, SO2, NOX  وا :ذرات  ،گروه  واحد فرآور  اکسید و مشتقات سیلسیم

و  Mn,Al,Beواحد تولید سولفاتها  

 موارد مشابه
 ,O2  Flow Rate, CO, SO2, NOX ،گروه  وا :ذرات 

واحد تولید مواد اولیه اسفنج با 

فو تاسیون ، دموسی فایر ، ضد 

تن  25000خوردگی ضد کف تا ظرفیت 

 در سال

 ,CO, O2,   Flow Rate, SO2گروه  وا : تیرگی، ذرات  

NOX, H2S, HCL, 
، دما pH, TSS, COD:فیمیک و شیمیاییگروه 

 ،آمونیوم، فسفات،کدورت

 ,O2  Flow Rate, CO, SO2, NOX گروه  وا : ذرات ،  واحد تولید خمیر کاغذ از ضایعات کاغذ

 واحد تولید  وب و کاغذ
، pH, TSS, COD, BOD :شیمیاییفیمیک و گروه 

 دما

واحد تولید محصو ت تجمیه پذیر گیا ی 

)ظرو  یکرار مصر  گیا ی، پلیمر ا  گرما  

 فرم زیست تخریب پذیر، نشاسته ذرت(

 

 

 

 

 

 

 ، دماpH, TSS, COD, BOD :فیمیک و شیمیاییگروه 
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6 

 

 

 

 

 

 صنایع بازیافت

 

 

 

 

 

خودرو ا  واحد بازیافت قطعات 

فرسوده ) عملیات ریخته گر ، ذوب و 

 تولید ورق و شم  (

 ,pH, TSS/Turbidity: فیمیک و شیمیاییگروه 

CODفسفات,، دما 

 ,CO, O2,  ,Flow Rate SO2گروه  وا : تیرگی، ذرات ، 

NOX,HF*,HCL*, H2S*, 

از ضایعات بی   petواحد تولید ظرو  

 تن در سال 5000از 

 ,BOD, pH: شیمیاییفیمیک و گروه 

TSS/Turbidity,COD،فلو ، دما ،آمونیوم، فسفات 

 ,CO, O2,  Flow Rate SO2گروه  وا : تیرگی، ذرات ، 

NOX,HF*,HCL*, H2S*, 

واحد بازیافت باطر   ا  فرسوده و 

 ضایعات پالستیک

 ,CO, O2,  Flow Rate SO2گروه  وا :تیرگی، ذرات ، 

NOX,HF*,HCL*, H2S*, 

)   بازیافت  ستیک  ا  فرسوده واحد

شیمیایی و فیمیکی ( با ظرفیت بی  از 

 تن 3000

 ,CO, O2,  Flow Rate SO2گروه  وا : تیرگی، ذرات ، 

NOX,HF*,HCL*, H2S*, 

واحد فرآور  و بازیافت فلمات مولیردن 

 ،نیکن،تنگستن با عملیات کوره ا  ذوب

 ,O2 Flow Rate,CO, SO2, NOX گروه  وا :  ذرات ،

 ، دماpH, TSS, COD: فیمیک و شیمیاییگروه 

 واحد بازیافت فلمات رنگی ) م (

، دما pH, TSS, COD: فیمیک و شیمیاییگروه 

 ،آمونیوم، فسفات،کدورت و رنگ

 

بازیافت ضایعات فلم  با ظرفیت بی  از 

  مار تن در سال100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دما  ،pH, TSS, COD: فیمیک و شیمیاییگروه 

 ،آمونیوم، فسفات،کدورت
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 پارامتر هاي مورد پايش خدمات -نوع توليد گروه رديف

7 
 سایر

 ()خدماتی

کار گاه  ا و مجتمع  ا  صنعتی و 

 مار متر  10خدماتی با وسعت بی  از 

 مربع

 pH,EC, TSS/Turbidity:  فیمیک و شیمیاییگروه 

COD،  ،فلودما ، فسفات و نیترات 

 

 

 10پایانه  ا  مسافر بر  با وسعت بی  از 

  مار متر مربع

 ,pH, TSS/Turbidity: فیمیک و شیمیاییگروه **

COD, O&Gدما ، 

با  VOCSگروه  وا :  پارامتر ا  شاخص  وا  آزاد و 

 BTEXتاکید بر

تصفیه خانه  ا  فاضالب شهر ، 

 شهرک  ا و نواحی صنعتی و ...

 pH, DO, EC:  فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity, COD, BOD, O&G ،دما، نیترات ،

 فلوآمونیاک، فسفات و 

شهرک  ا  توریستی با وسعت بی  از 

  مار متر مربع 10

 pH, TSS/Turbidity:  فیمیک و شیمیاییگروه 

COD, BOD, BODدما ، 

شهرک  ا  سینمایی با وسعت بی  از 

  مار متر مربع 5
 دما، pH, TSS, COD, BOD: فیمیک و شیمیاییگروه 

بیمارستان) نانچه خروجی به محیط 

 داشته باشند(

 ,pH, TSS/Turbidity :فیمیک و شیمیایی گروه***

DO,EC, oil, BOD, COD فسفات، نیترات، ,دما

 فلوآمونیاک ، 

 بنادر)تجار ، صنعتی، نفتی و ...(

: نیترات، فسفات، آمونیاک، فیمیک و شیمیاییگروه 

BOD, COD, TSS/Turbidity, pH, DO, O&G  ،فلو 

 aگروه بیولوژ : کلروفین 

 خطوط انتقال نفت و تاسیسات مربوطه
 ,O&G, pH:  فیمیک و شیمیاییگروه 

TSS/Turbidity, COD ،دما 

متر  15سد ا  بمرگ با ارتفاع بی  از 

  کتار 400یا مساحت دریا ه بی  از 

دما، فسفات، نیترات، آمونیاک،  :فیمیک و شیمیایی گروه

 ,DO, pH، ، قلیائیتکلریدکدورت، سختی کن، 

TSS/Turbidity, COD, BOD,EC  فلوو 

 aگروه بیولوژ : کلروفین 

 مگا وات 100نیروگاه برقابی بی  از 
 ,pH:فیمیک و شیمیایی گروه

TSS/Turbidity,DO,EC, BOD, COD،  ، فلودما 

 زباله سوز
 ,O2 , Flow Rate و فوران ، د  اکسینذرات، گروه  وا : 

CO, SO2, NOX,   و VOCS با تاکید برBTEX 

 واحد تولید بیوگاز از زباله

 ,O2 Flow Rate, CO, SO2, NOX گروه  وا : ذرات ،
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 توضیحات: 

 در صورتی که وجود این ترکیرات در خروجی دودک  محرز گردد پای  لحنه ا  و برخط آنها ضرور  است. *

  مار متر مربع المامی است . 10نصب و راه انداز  ایستگاه پای  کیفی  وا محیط و در پایانه  ا  مسافربر  با وسعت بی  از **

 ا   خانه مرکم  شهر   دایت شده و به محیط تخلیه نگردد، نصب و راه انداز  سامانه ا  تصفیه   نانچه خروجی بیمارستان  ا به سامانه***

به   ا  پای  لحنه ا  و برخط پای  لحنه ا  و برخط برا  آنها ضرور  نروده بلکه خروجی تصفیه خانه شهر  باید با نصب و راه انداز  سامانه

 طور لحنه ا  پای  گردد.
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 پيوست چ

 ()الزامي

  آلودگي آب و پساب بر خطو  لحظه ايپايش هاي  سامانهاستاندارد محل نصب 

از  آلودگی آب و پساب برخطو  لحنه ا پای   ا   سامانهنصب  برا تعیین صحیح محن نمونه بردار  

باشد و عوامن بسیار زیاد  در تعیین این نقطه موثر است. در این خصوص توجه  می ا میت با یی برخوردار

 ضرور  است: زیرارد به مو

 ن سیال بصورت پیوسته و  میشگی باشد.باید در محلهایی نصب شوند که جریا اً ا المامحسگر -1

ه خانه بای د م ورد پ ای  ق رار      ا  فاضالب، آخرین نقطه در خروجی تصفیدر خصوص تصفیه خانه -2

 گیرد.

 الطم سیال نراید وجود داشته باشد.گونه ت  ا  یچحسگردر محن نصب  -3

متر  از سطح فاضالب  2تا  5/1در فاصله  DOسنج   برا د ی بهترین محن   وا ا   حوضچهدر  -4

 باشد. می

سانتیمتر از بدنه  25محن نصب سنسور ایی که به روش نور  اندازه گیر  می نمایند، باید حداقن  -5

 و کف کانال و دیگر سنسور ا فاصله داشته باشند.

 نصب مورد ننر قرار گیرد.د در محن ی ا باحسگرکلیه موارد ایمنی و امنیتی  -6

از الوه بر موارد ذکر شده در با  ) ا، بسته به نوع بستر و جریانات رودخانه  زم است تا ع در رودخانه -7

قرین وجود جریانات دائمی و عدم تالطم شدید( محن مورد سنج  بیانگر کیفیت کلی آب رودخانه 

 س امانه نص ب   ب را  ت مرداب باشد محن مناس ری  )حاشیه رودخانه در شرایطی که آب بصور باشد.

 .نیست( لحنه ا  و برخط

 .مرجع در محن مورد ننر ا   برا  اندازه گیر  مکان مناسبوجود  -8

ه گ ردد، بهت ر اس ت ت ا س نج  ب         نانچه در تا ب یا مرداب نسرت به سنج  پارامتر ا اقدام می -9

 .لف با شعاع ثابت انجام پذیرددر فواصن زمانی مشخص در مناط، مخت خودکارصورت دستی یا 

براب ر ع رض آب راه از     15حداقن  حسگر ا  زم است  کانال  ا و ا، رودخانه در آبراه فلوسنج   برا  -10

 عمی، ترین نقطه آبراه نصب گردد.در  حسگر .بایدچ آبراه فاصله داشته باشدیپ

 

 


