
 آب خالص و کنترل کیفی آن

کیفیت ًا هرغَب آب اثر ًا هطلَتی تر ًتایج آزهایص ّا دارد ؛از ایي رٍ تضویي کیفیت آب هصرفی در آزهایطگاُ الزم ٍ ضرٍری 

 .است

 :آب خالص تِ سِ رٍش تْیِ هی گردد

 :تقطیر -1

رٍش آّي,هٌٌیسین,کلسین ٍّوچٌیي ارگاًیسن ّا ترداضتِ هی در ایي رٍش آب را هی جَضاًٌذٍ تخار آى را سرد هی کٌٌذ.در ایي 

 III یا  IIضًَذ اها ًاخالصی ّای فرار هاًٌذ دی اکسیذ کرتي,کلر ٍ آهًَیاک جذا ًوی ضًَذ.آب تذست آهذُ از ایي رٍش درجِ 

 است.

 دیونیزه کردن:  -2

است عثَر دادُ هی ضَد.ایي ررات تا یًَْای  در ایي رٍش آب از تیي ستَى ّای رزیٌی کِ حاٍی ررات تاردار هٌفی ٍ هثثت

هَجَد در آب ترکیة ضذُ ٍ آب ًْایی دیًَیسُ خَاّذ تَد.هَاد آلی ٍ سایر هادی کِ قادر تِ یًَیسُ ضذى ًیستٌذ ترداضتِ ًوی 

 تِ ایي رٍش تایذ از فیلتر غطایی ٍ ضارکَل فعال استفادُ کٌین. Iضًَذ.ترای تْیِ آب درجِ 

 روش اسمز معکوس: -3

% ًا خالصی 09% هَاد جاهذ هحلَل ,09آب تحت فطار را از غطای ًیوِ تراٍا )هعوَال استات سلَلس( عثَر هی دٌّذ.ایي غطا حذٍد 

 رات%09 فقط ٍ ًیست هحلَل گازّای جذاسازی تِ سازد،قادر هی جذا را هیکرٍتی ّای ارگاًیسن  ّای آلی ٍ هَاد غیر هحلَل

 .کٌذ هی جذا را یًَیسُ

 ترای درجِ تٌذی آب خالص در جذٍل زیر ًطاى دادُ ضذُ است: CLSI درجِ تٌذی

 IIIآب درجِ  IIآب درجِ  Iآب درجِ  فاکتَر هَرد کٌترل

PH .9-5 9-5 در ًظر گرفتِ ًوی ضَد 

 09 5 9.0 ّذایت الکتریکی تر حسة هیکرٍ زیوٌس

 در ًظر گرفتِ ًوی ضَد. CFU/ml 09 0999آلَدگی هیکرٍتی تر اساس 

 :Iموارد مصرف آب درجه 

 ،عٌاصر کویاب ٍ کطت سلَلHPLCتْیِ هحلَل ّای استاًذارد ،تافر،حل کردى سرم ّای کٌترل ٍ لیَفیلیسُ،الکترٍفَرز،

 :IIموارد مصرف آب درجه 

 آزهایص ّای تیَضیوی،ّواتَلَشی،ایوٌَلَشی،هیکرٍتیَلَشی ٍ سرٍلَشی



 :IIIموارد مصرف آب درجه 

 تجسیِ ادرار ٍ هذفَع،ضستطَ ٍ آب کطی ٍسایل ضیطِ ای،ساخت هحیط کطت ٍ تافت ضٌاسی

 کٌترل کیفی آب آزهایطگاُ

 * تعییي ّذایت یا هقاٍهت الکتریکی آب:

گیری ّذایت آب تصَرت تا استفادُ از کٌذاکتَ هتر)ّذایت سٌج( هیسا ى ّذایت یا هقاٍهت الکتریکی آب اًجام هیگیرد کِ اًذازُ 

 هیکرٍزیوٌس است. 5ّفتگی تَصیِ هی گردد.هیساى قاتل قثَل کوتر از 

 آب: PH* اًذازُ گیری 

 هی تاضذ. 9تا  5هتر ٍ تصَرت ّفتگی تایذ اًجام ضَد کِ هیساى قاتل قثَل آى  PHآب تَسیلِ  PHاًذازُ گیری 

 * تررسی کطت هیکرٍتی:

تَصیِ هیگردد . هیساى قاتل  EMBتر رٍی هحیطْای گرم هٌفی هثل  Pour Plateرٍش کطت هیکرٍتی آب تصَرت هاّاًِ ٍ تِ 

 هی تاضذ. CFU/ml کلٌی در یک هیلی لیتر 0999قثَل آى کوتر از 

 


