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ظروف مورد استفاده:
ظروف مورد مصرف در نمونه برداری آب باید نسبت به دمای ستررون ماتاوب بتود و در ایتا دمتا نبایتد
موادی از خود آزاد کنند که برای رشد باکرری ها باز دارند باشد و یا سبب افزایش رشد شود .برای ایتا
منظور از بطری های شیشه ای بروسیلیكات غیر واکنش دهند ( پیرکس) و یتا ظتروف پتستریك ستررو
اسرفاد نمود.
شستشوی ظروف:
ظروف را با آب و مواد شویند مناسب شسره و حداقل شش بار با آب معمول و نهایرایكبار با آب ماطتر
آبكش کنید.
خنثی کردن ترکيبات گندزدا:
در مواردی که آب مورد آزمو احرماالً حاوی کلر ،برب ،کلرامیا ،دی اکسید کلر و یا از م باشتد ،بته
منظور خنث کرد اثر بازدارندگ ایا مواد ،الزب است که نمونه برداری در ظروف انجاب شود کته پتیش
از سررو شد به ظروف محلول تیو سولفات سدیم (  )Na2S2O3اضافه شد باشد.
به ازای هر  115 mlحجم نمونه 0/1 ml ،از محلول  % 10تیو سولفات سدیم اضافه م شود کته باعت
خنث شد حدوداً  15 mg/lکلر باقیماند م گردد.
در مورد ظروف یكبار مصرف ،تیوسولفات ستدیم را در اتتوکتو ستررو نمتود و ستتس تحتت شترای
سررون در ماادیر ذکر شد به ظروف اضافه نمائید.
سترون نمودن ظروف نمونه برداری:
بطری های نمونه در دمای 111درجه سانریگراد و فشار یك اتمسفر برای  15دقیاه اسرریل شود رطوبتت
موجود در بطریها پس از اتوکتو شد از طریق قترار داد در آو خشتك کننتد در دمتای  100درجته
سانریگراد برای  10تا  15دقیاه بر طرف م شود .در مورد بطریهای پتسریك قبل از اتو کتو کرد درها
شل گردد تا از کج و تغییر حالت ممانعت گردد.ظروف فلزی توست دسترگا آو در دمتای  170درجته
سانریگراد برای کمرر از  00دقیاه اسرریل گردد(دسرورالعمل .2)0000
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نحوه نمونهبرداری و انتقال نمونه:
به منظور پیشگیری از آلودگ ثانوی ،نمونته بترداری بایتد تحتت شترای ستررون انجتاب پتصیرد تو تیه
م شود هنگاب نمونهبرداری از دسركش السریك یكبار مصرف سررو اسرفاد نمود.
 در کلیه موارد باید از لبریز نمود ظروف از آب خودداری نمود و حداکثر ¾ ظرفیت ظرف پر شتود( و یا  1/5سانریمرر از فضای باالی بطری خال گصاشره شود).
 به طور معمول حجم  000میل لیرر جهت انجاب آزمو های میكرب کافیست .ت آب نمونه برداری شد باید تا رسید به آزمایشگا و پس از آ تا زما آزمایش در یخچال و یا در
ظروف حاوی یخ در دمای 1تا  5درجه سلسیوس به دور از نور نگهداری شوند  .تو یه م شود نمونهها،
حداکثر  0ساعت پس از نمونهبرداری مورد آزمو قرار گیرند .
حداکثر زما بیا نمونهبرداری و آزمو  10ساعت م باشد
ت در مواردی که امكا سرد کرد نمونهها نیست ،نمونهها باید حداکثر 1ساعت پس از نمونهبرداری
آزمایش شوند در غیر ایا ورت انجاب نشود .
 به منظور تفسیر حیح اطتعات بدست آمد از نرایج آزمو  ،الزب است جزئیات نمونهبرداری بهورت اطتعات زیر بر روی ظروف به طریق خوانا و پایدار نوشره شود :
تاریخ نمونهبرداری ( روز ) زما نمونهبرداری ( ساعت ) موقعیت و منبع نمونهبرداری ،شرای آب و
هوا ،زما نمونهبرداری ( درجه حرارت محی ) فرآیندهای انجاب شد روی آب و نوع کاربرد آب
در زما نمونه برداری در بطری بسره باشد سر بطری هرگزآلود نشود و بصورت یكجا برداشره شودبدو آبكش ظروف پر شود در ورت امكا از روکش در اطراف گرد بطری اسرفاد گردد.
نمونه مرکب :عبارت است از تهیه یك نمونه  10ساعره از نمونه هائ که با فوا ل زمان حداکثر 0
ساعت تهیه شد اند.
مالحظات کلی:
نمونه برداری و انداز گیری غلظت مواد آلود کنند و مادار جریا در فاضتبها باید بتفا له پس از
آخریا واحد تصفیه ای تصفیه خانه وقبل از ورود به محی انجاب گیرد.
نمونه برداری از فاضتب تصفیه شد یا خاب رقیق شد به منظور رساند غلظت مواد آلود کنند تا حد
اسرانداردهای اعتب شد قابل قبول نم باشد.
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