المملحق رقم )( ١
المحدث ببتاريخ٢٠١٧/ ١٠/١٨:

لممنوحة بتارييخ ٢٠١٦/٠٧/١٧
 JAS Teالم
لشھادة االعتماد رقم est-031-b

تبرات المياه العادمة
لمختبرات مياھنا الممركزية /مختب
في شركة مياه األردن )مياھھنا( /أبو نص
صير
ممجال االعتمادد
الفحوصات الكيميائية والميكروبيوولوجية للمياه العادمة
القييمة المقاسة  /نوع الفحص
 /الخاصية المقاسة

طرق الفحص
المواصفاات المتبعة  /ط

حوصات الكيميائئية للمياه العادمةة
الفح
الذائبة الكلية
ة
الموواد الصلبة

والمي اه
ي
ح ص المي اه
الص لبة الذائب ة الكليي ة المجفف ة عل ى °١٨٠م  -الط ررق القياس ية لفح
 -SMالم واد ص
M 2540 C
شرون٢٠١٢ ،
العادمة ،الطببعة الثانية والعش

العالقة
قة
الموواد الصلبة

الص لبة العالق ة عل ى °١٠٥-١٠٣م  -الط رق القياس ية لفح ص المي ااه والمي اه العادم ةة،
 -SMالم واد ص
M 2540 D
الطبعة الثانية والعشرون٢٠١٢ ،

جة الحرارة
درج

الثاني ة
المي اه والمي اه العادمم ة ،الطبع ة ي
القياس ية لفح ص ي
خبرية والميدانيةة  -الط رق س
 -SMالطريقة المخ
M 2550 B
٢٠١٢
والعشرون٢ ،

األس الھيدروجيني
س

+
الثاني ة
المي اه والمي اه العادمم ة ،الطبع ة ي
القياس ية لفح ص ي
 - SM 4500-Hالطريققة الكھروقياس يةة  -الط رق س
4
B
٢٠١٢
والعشرون٢ ،

طلب األكسجين اللكيميائي
متط

ية لفح ص المي اه والمي اه العادم ة ،الطبع ة الثاني ة
 - SMطريق ة الممرج ع المغل ق -الط رق القياس ة
M 5220C
٢٠١٢
والعشرون٢ ،

طلب األكسجين اللبيوكيميائي
متط

أيام -الطرق القياسيية لفحص المي اه
-(BOخمسة م
طلب األكسجين البيوكيميائي)OD
 – SMفحص متط
M 5210 B
الثانية والعشرون٢٠١١٢ ،
ة
العادمة ،الطبعة
ة
والمياه

األممونيا)(as NH4

 - ٢٠١٦/١١مراجع ة رق م )(٤؛
تعليمة العم ل الداخلي ة رق م ]CWS 009 :إإص دار رق م ) (٢؛ ت اريخ١/١٣:
N
 - [٢٠١٧تحديد األمونيوم NH4
تاريخ٧/٨/١ :

النيتتروجين الكلي

 - ٢٠١٦/٠٣مراجع ة رق م )(٤؛
تعليمة العم ل الداخلي ة رق م ]CWS 023 :إإص دار رق م )(٢؛ ت اريخ٣/١٧ :
اف الض وئي التش غيلي (HACH
دليل جھاز المطي ف
 –[ ٢٠١٧تحديد النيتروجين الكللي باستخدام ل
تاريخ٧/٦/١ :
DR
)D 2800

حوصات الميكرووبيولوجية للمياهه العادمة
الفح

لعصيات القولون
ت
العددد الكلي

رق القياس ية لفح ص المي اه والمي اه
عص يات القول ون الكلي ة بطريق ة التخم ر  -الط ق
- SM 9221 B قي اس ص
شرون٢٠١٢ ،
طبعة الثانية والعش
العادمة ،الط
اه والمي اه العادم ةة ،الطبع ة الثاني ة
 -SM 9223 B الفح ص ببطريق ة اإلن زيم  -الط رق القياس يية لفح ص المي ه
وتعليمات الشركة الصاننعة
ت
والعشرون٢٠١٢ ،
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المواصفاات المتبعة  /ط

حوصات الميكرووبيولوجية للمياهه العادمة
الفح

عدد عصيات االيشييريشياكوالي
د

 (EC-Mالط رق القياس ية لفح ص
شياكوالي)الوس ط الغ ذائي MUG
عص يات االيشريشي
 -SM 9221 F قي اس ص
المياه والميااه العادمة ،الطبععة الثانية والعشروون٢٠١٢ ،
اه والمي اه العادم ةة ،الطبع ة الثاني ة
– SMالفح ص ببطريق ة اإلن زيم  -الط رق القياس يية لفح ص المي ه
M 9223 B 
وتعليمات الشركة الصاننعة
ت
والعشرون٢٠١٢ ،

المختبر في مجال االعتماد:
ر
باألشخاص الذين يتحملوون المسؤولية الفنية لتقارير االختبار الصاددرة عن
ص
قائئمة
 .١مدير الجوددة /م .ماجدة اللزعبي
ي /م .عامر ھاارون
 .٢المدير الفني
 .٣مشرف الممختبرات الكيماووية للمياه العادمة /م.خلود ووريكات
خريسات
ت
السيد ناصر
د
ختبرات األحياء الدقيقة/
 .٤مشرف مخ
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Chemica
al Testing of
o Wastewa
ater
Total Disso
olved Solids

SM 2540
2
C – To
otal Dissolved Solids Dried at 180°C
C – Standard
d Methods for
f
Exam
mination of W
Water and Wa
astewater, 22
2ndEdition, 20012

Total Susp
pended Solid
ds

SM 2540 D - Tota
al Suspende
ed Solids Dried at 103-1005oC – Stan
ndard Method
ds
for Ex
xamination o
of Water and Wastewater, 22ndEditionn, 2012

Temperatu
ure

SM 2550
2
B – Laboratory and Field Methods – Standard Methods for
f
Exam
mination of W
Water and Wa
astewater, 22
2ndEdition, 20012

pH

SM 4500 H+ B – Electrometriic Method – Standard M ethods for Examination
E
of
Water and Wastew
water, 22ndEdition,
E
2012

Chemical O
Oxygen
Demand (C
COD)

SM 5220
5
C– C
Closed Reflu
ux, Titrimetric Method - Standard Methods for
f
Exam
mination of W
Water and Wa
astewater, 22
2nd Edition, 2 012

Biochemiccal Oxygen
Demand (B
BOD)

SM 5210
5
B - 5-d ays BOD Te
est - Standard Methods for Examina
ation of Water
and Wastewater,
W
22nd Edition,, 2012

Ammonium
m- as NH4

In-hou
use Method No: CWS00
09 [Issue No
o. (2); Date: 13/11/2016, Revision No
N
(4); Date:
D
01/08/2
2017] - Determination of Ammonium
A

Total Nitro
ogen

In-hou
use Method No.: CWS 023
0 [Issue No.(2);
N
Date: 17/03/2016,, Revision No.
(4); Date:
D
01/06/2
2017]- Determ
mination of Total
T
Nitrogenn/HACH DR 2800

Microbio
ological Tes
sting of Wa
astewater

Total Colifform

 SM 9221 B – S
Standard To
otal Coliform Fermentatioon Techniqu
ue – Standard
Metthods for Exa
amination of Water and Wastewater,
W
22ndEdition, 2012
of
 SM 9223 B – E nzyme Subs
strate Test – Standard M
Methods for Examination
E
Watter and Wa
astewater, 22
2 nd Edition,, 2012 and Instructions of Enzym
me
Sub
bstrate Manu
ufacturer

Escherichiia Coli

 SM 9221 F – Escherichia Coli Procedure (EC-M UG Medium
m) – Standard
Metthods for Exa
amination of Water and Wastewater,
W
22nd Edition, 2012
of
 SM 9223 B – En
nzyme Subs
strate Test – Standard Meethods for Examination
E
Watter and Wa
astewater, 22
2 nd Edition,, 2012 and Instructions of Enzym
me
Sub
bstrate Manu
ufacturer
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