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سرمقاله

به راستی رعایت الزامات ایمنی و فنی در امور آزمایشگاهی امری فرهنگی است و یا وابسته به منابع مالی است؟
در پاسخ به سوال فوق عموما با سه نوع رویکرد مواجه می  شویم:

رویکرد اول سهم آموزش و فرهنگ را در رعایت الزامات ایمنی و فنی بیشتر دانسته و در مقابل این رویکرد، رویکرد دوم سهم تامین و 
پشتیبانی مالی را بسیار تاثیرگذارتر ارزیابی می  کند. 

رویکرد ســومی نیز وجود دارد که عوامل تاثیرگذار بر رعایت الزامات ایمنی و فنی را بیش از موارد ذکر شــده می  داند و ســهمی ترکیبی 
برای فرهنگ و امکانات مالی قائل است. 

طرفداران رویکرد اول برای اثبات نظرات خود به مثال  هایی از کشــورهای ثروتمند اشاره می  نمایند که مؤلفه  های فرهنگی و اجتماعی 
آنها بطور متوازن با درآمدهای مالی کشورشــان رشــد نکرده است. در این موارد با وجود تمامی امکانات و ابزارهای ایمنی پیشرفته و با 

کیفیت، عمدتا بی  توجهی افراد در رعایت الزامات ایمنی و گاها اشتباه در استفاده از تجهیزات مشاهده می شود.
از ســوی دیگر طرفداران نظریه دوم به کشــورهای کمتر توســعه یافته و عمدتا درحال توسعه  ای اشــاره می  نمایند که درآمدهای مالی 
چندانی نداشــته و امکان تامین هزینه  های مورد نیاز جهت رعایت الزامات ایمنی در اولویت اول آنها قرار نمی  گیرد. در اینگونه جوامع 

دلیل عمده برای عدم رعایت الزامات ایمنی مشکالت مالی عنوان می  شود.
فــارغ از تنــوع رویکردها برای تحلیل عدم رعایت الزامات ایمنی، تمامی افراد آشــنا به خطرات محتمل ناشــی از عدم رعایت الزامات 

ایمنی بر این باورند که سهل انگاری در این مقوله در اکثر موارد منجر به آسیب  هایی برگشت ناپذیر خواهد شد.
آزمایشگاه   به  عنوان یکی از محیط  های کاری با پتانسیل  های باالی خطرزایی، نیازمند توجه و بررسی  های کارشناسانه   در خصوص رعایت 
الزامات ایمنی است. بدیهی است کارکنان آزمایشگاه  ها نیز متعاقبا باید در رعایت این الزامات که مستقیما با سالمتی آنها در ارتباط است 
توجه     بیشتری داشته باشند. در همین راستا در شماره  های پیشین نشریه به ارزیابی مخاطرات محیط  های کاری و خصوصا آزمایشگاهی 

پرداختیم و در شماره  های آتی نیز همواره به این موارد بسیار مهم خواهیم پرداخت.
گاه به الزامات ایمنی در آزمایشــگاه  ها نیز درخواســت می شود جهت ارتقاء سطوح  به همین منظور، از کارشناســان، افراد خبره و آ
رعایت الزامات ایمنی در آزمایشگاه  ها، ما را در این مسیر همراهی و یاری نموده و مطالب مفید مرتبط را جهت انتشار از طریق این 
نشــریه برای ما ارســال نمایند. همچنین امید است موارد مندرج در این نشــریه، کمکی هرچند ناچیز در حفظ سالمتی کارشناسان 

و اساتید محترم آزمایشگاهی داشته باشد.

زهره طاهری مسلک
مدیــر مسئـــول
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زاویه تماس 

مقدمه
هنگامی که بین یک ســطح جامد و یک مایع فصل مشــترکی ایجاد می شود،  زاویه بین سطح مایع و محیط بیرونی سطح جامد 
به عنوان زاویه تماس (θ) شناخته می شود. زاویه تماس در واقع مقیاسی از ترشوندگی سطح جامد توسط مایع است. در شرایط 
ترشــدن کامل سطح (پخش شدن مایع روی سطح جامد)، زاویه تماس °۰ است. در صورتی که زاویه تماس بین °۰ و °۹۰ باشد، 
 سطح جامد قابلیت ترشوندگی دارد و در شرایطی که این زاویه بیش از °۹۰ باشد،  ترشوندگی سطح بسیار کم است. در مواد بسیار 

آبگریز که پدیده لوتوس در آن ها مشاهده می شود،  زاویه تماس به حد تئوری خود، °۱۸۰، میل می کند. 

شکل ۱. حالت های مختلف ترشوندگی سطح و زوایای تماس

در واقع،  قطرات مایع دارای زاویه تماس بیش از °۹۰،  آبگریز هســتند و ترشــوندگی ضعیف،  چســبندگی بســیار کم و انرژی آزاد 
سطحی پایین از خود بروز می دهند. بالعکس، در شرایطی که زاویه تماس کوچک (کمتر از °۹۰) است، سطح اصطالحا آبدوست 

نامیده می شود که در مقایسه با سطوح دارای زاویه تماس بزرگتر،  
ترشوندگی و چسبندگی بهتر و انرژی آزاد سطحی باالتری دارد. 

طبق معادله یانگ،  بین زاویه تماس (θ)، کشــش سطحی مایع 
(σl)،  کشــش فصل مشترکی بین ســطح مایع و جامد (σsl) و 

انرژی آزاد سطحی جامد (σs) رابطه وجود دارد: 
σs=σsl+ σl.cosθ
بنابرایــن بــا داشــتن زاویه تمــاس یک یــا دو مایــع می توان 
انــرژی آزاد ســطح جامــد را تعیین کــرد. تعییــن زاویه تماس 
در پوشــش دهی، رنگ کردن،  تمیــز کــردن،  پرینــت،  ایجــاد 
پوشــش های آبدوســت و آبگریــز و ایجــاد اتصــال،  اهمیت 

ویژه ای دارد. 

اندازه گیری زاویه تماس و آنالیز تر شوندگی

شرکت مهندسی
تجهیزات پیشرفته آدیکو

مهندس یاسمن نیک نفس 
کارشناس فنی

شکل ۲. سطوح آبگریز و آبدوست



زاویه تماس 

زاویه تماس،  تحت تاثیر ویژگی های مختلفی از مواد، شــامل  برهمکنش و نیروهای دافعه بین جامد و مایع،  مشــخصات فصل مشترک سه فازی 
(گاز،  مایع و جامد) قرار می گیرد. این برهمکنش ها به واســطه نیروهای جاذبه۱ و چســبندگی۲ که در واقع نیروهای بین مولکولی هستند، تعریف 
می شــوند. به عبارتی دیگر تعادل میان نیروهای جاذبه بین مولکول های مشــابه مانند مولکول های مایع (یعنی پیوندهای هیدروژنی و نیروهای 
واندروالس) و نیروهای چسبندگی بین مولکول های غیر مشابه مانند نیروی بین مولکول های جامد و مایع (نیروهای مکانیکی و الکترواستاتیک)،  
زاویه تماس فصل مشــترک مایع و جامد را تعیین می کند. در تعریف مرســوم زاویه تماس،  به زاویه تشکیل شده بین جامد و مایع و یا زاویه حاصل 
از نشســتن مایع روی ســطح جامد،  زاویه تماس گفته می شود. تعریف دیگر زاویه تماس که چندان رایج نیست،  این است که به زاویه ای که بر اثر 

موئینگی و باال آمدن مایع از دیواره های جامد تا تشکیل یک سطح مقعر ایجاد می شود،   زاویه تماس می گویند. 
زاویه تماس به دو صورت اســتاتیک و دینامیک می تواند باشــد. زاویه تماس اســتاتیک در شرایطی اندازه گیری می شود که قطره روی سطح قرار 
گرفته و مرز سه فازی جابجا نمی شود. این ویژگی معموال در کنترل کیفیت،   کارهای تحقیقاتی و توسعه محصوالت کاربرد دارد. اندازه گیری زاویه 
تماس،  کاربردهای وســیعی شــامل پرینت، بازیافت نفت،  پوشش دهی و ایمپلنت ها دارد. زاویه تماس دینامیک در شرایطی اندازه گیری می شود 

که مرز سه فازی جابجا می شود و به آن زاویه پیش رونده یا پس رونده گفته می شود. 

زاویه تماس استاتیک 
زاویــه تماس اســتاتیک به حالتی اطالق می شــود که حین اندازه گیری،  زاویه بین جامد و مایع ثابت اســت. برخالف زاویــه تماس دینامیک که 

اندازه گیری آن حین افزایش و کاهش زاویه تماس انجام می شود. 
مایع خالص در فاز بخار اشباع شــده، زاویه تماس یانگ را بر ســطح جامد ایده آل و همگن به لحاظ شــیمیایی و توپولوژیکی طبق معادله یانگ 
تشکیل می دهد. در این مورد، زاویه تماس استاتیک و دینامیک با هم برابر خواهند بود. در شرایط واقعی،  جامد،  مایع و محیط واقعی،  زاویه تماس 
با زمان و مکان تغییر می کند. بنابراین، ناهمگنی و تغییرات ترشــوندگی با گذشــت زمان را می توان با استفاده از زاویه تماس استاتیک تشخیص 
داد. بســته به کاربــرد مورد نظر یکی از روش های اندازه گیری زاویه تماس اســتاتیک یا دینامیک انتخاب می شــود. به طــور مثال،  فرایندهای 
دینامیک مانند پوشــش دهی، با روش های دینامیک بهتر مدل می شــوند. اما از زاویه تماس استاتیک در ارزیابی فرایندهای شبه استاتیک مانند 

اتصال در تکنولوژی نیمه هادی ها،  استفاده می شود.  

روش های اندازه گیری زاویه تماس

آنالیز شکل قطره  یا قطره چسبیده
در این روش از روش آنالیز تصویر قطره چســبیده۳ و کشــش ســطحی یا آنالیز تصویر قطره معلق۴ و تنش فصل مشــترک، به منظور تعیین زاویه 

تماس استفاده می شود. بنابراین، مبنای اندازه گیری، توسط  این روش به دو صورت است: 
۱. قطره مایع روی سطح قرار می گیرد که به آن قطره چسبیده گفته می شود. 

۲. قطره روی نوک یک سوزن قرار دارد که قطره معلق نامیده می شود. 
تصویر این قطره توسط یک دوربین، ثبت می شود و به نرم افزار آنالیز شکل 
قطره منتقل می شود. محیط قطره بر اساس آنالیز تصویر سیاه و سفید انجام 
می شــود. در مرحله بعد،  برای کانتور فیت شــده روی قطره،  مدل هندسی 
توصیف می شــود. زاویه تماس از زاویه محاسبه شــده بین تابع شکل قطره 
و سطح نمونه تعیین می شــود. تنش سطحی، با فیت کردن معادله یانگ-
الپالس بر کانتور قطره معلق و آنالیز تصویر،  محاسبه می شود. بدین منظور 
باید مقیاس تصویر و نیز اختالف دانسیته فاز قطره و بالک مشخص باشند. 

روش حباب درگیر
روش حباب درگیر۵، یک روش خاص برای اندازه گیری زاویه تماس بین مایع و 
جامد با استفاده از آنالیز شکل قطره اســت. در این روش،  برخالف روش قطره 
چســبیده، به جای قرار گیری قطره روی سطح جامد،  حباب هوا به زیر سطح 
جامد تزریق می شود. این متد به طور خاص در مورد سطوح جامد دارای انرژی 
آزاد سطحی باال بسیار مناسب است. در مورد هیدروژل ها نیز این روش استفاده 

1 Cohesive force 2 Adhesive force                3 Sessile drop 4 Pendant drop 5 Captive bubble method

شکل ۳- قطره چسبیده و کانتور فیت شده (سبز رنگ)
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می شــود. مزیت این روش نسبت به روش قطره چسبیده این است که دما را راحت تر می توان 
مانیتور کرد و بدین ترتیب می توان تاثیر دما بر زاویه تماس را مورد بررسی قرار داد. البته ماهیت 
این روش به گونه ای است که در مقایسه با روش قطره چسبیده،  به مقدار مایع بیشتری نیاز است 

و مشکل دیگر آن، امکان تورم جامد بر اثر غوطه ور شدن یا انحالل آن در مایع است. 

روش فاصله نمای باال 
روش فاصله نمای باال  ۱،  یک روش اپتیکی اندازه گیری زاویه تماس است. انحنای سطح 
قطره که با زاویه تماس مرتبط است،  با استفاده از فاصله نقطه نوری بازتاب شده در تصویر،  

تعیین می شود. این نقاط نوری توسط منابع نوری کوچک LED که در یک صفحه باالی قطره قرار گرفته است، ایجاد می شوند. بدین منظور،  تنها 
متغیرهایی که توسط دستگاه تعیین می شوند، به طور مثال، فاصله کاری،  فاصله LED ها از یکدیگر،  بزرگنمایی و حجم قطره، باید مشخص باشند. 

شکل ۵- شماتیک روش فاصله نمای باال

این روش، در محدوده های اندازه گیری پایین تر  (برای زوایای تماس کوچک)  رزولوشــن بســیار خوبی دارد چرا که فاصله نقاط بازتابی به شــدت 
وابســته به تغییرات زاویه تماس اســت. این روش همچنین برای اندازه گیری بر روی سطوح جامد دارای انحنا و نیز در فرورفتگی هایی که روش 

آنالیز شکل قطره در مورد آن ها جوابگو نیست،  کاربرد دارد. 

کاربردها
اندازه گیری زاویه تماس کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف دارد که از جمله مهمترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صنعت الکترونیک: کنترل کیفیت ویفرهای سیلیکونی و مدارهای 
مجتمع، بررسی رفتار ترشوندگی قطعات لحیم کاری. 

صنعت نساجی: بررسی رفتار آبگریزی و آبدوستی منسوجات.
صنعــت کاغذ و بســته بندی: ترشــوندگی،  جذب و پخش شــدن 

سیاالت مختلف مانند جوهرها و پوشش ها.
صنعت داروســازی: بررســی رفتار ترشــوندگی داروهــا، مطالعات 

زیست سازگاری.
صنایع غذایی: بررســی چســبندگی باکتریایی و تمیزی ســطوح در 

تماس با مواد غذایی.
صنعت نفت: مطالعات چسبندگی و ترشوندگی در فرایند بازیافت نفت.

منابع و مراجع

1. http://www.ramehart.com/contactangle.htm
2. http://www.biolinscientific.com/attension/applications/
3. https://www.kruss.de/services/education-theory/glossary/contact-angle/
4. Yuehua Yuan and T. Randall Lee, “Contact Angle and Wetting Properties”, Surface Science Techniques, Springer Series in 
Surface Sciences, vol. 51, pp 3-34

1 Top-view distance method

زاویه تماس 

شکل ۴- حباب هوای زیر سطح جامد (حباب درگیر)



مریم شفقی  
کارشناس ارشد شیمی 
حوزه معاونت غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آزمایشگاه غالت

آرد و روش های آزمون رئولوژیکی آن

مقدمه 
۱. گندم: گندم از قدیمی ترین و پرمصرف ترین گیاهان زراعی جهان می باشد بطوریکه از سالیان بسیار دور و قبل ازآنکه بشر 

به موارد مصرف سایر گیاهان از نظر تغذیه پی ببرد مهمترین منبع غذایی برای آنان بوده است. 
اهمیت گندم بیشتر مربوط به خواص فیزیکی و شیمیایی موادی است که دانه آنرا تشکیل می دهد. 

پروتئین گندم از لحاظ غذایی فوق العاده پر انرژی اســت بخصوص ســبوس آن که دارای پروتئین زیادی اســت ونیز شــامل 
ویتامین های مختلفی از جمله ویتامین ها ی گروه«B- E- C-A» می باشد. 

۲. آرد: اساس آرد را نشاسته تشکیل می دهد که خود، یکی از پیچیده ترین انواع هیدروکربن است. معموًال وقتی سخن از آرد به میان 
می آید، منظور آرد گندم است، چون این نوع آرد بخش اصلی آرد الزم برای تهیه نان و پاستا را شامل می شود. دلیل استفاده وسیع از آرد 
گندم خواص آن است. وقتی این آرد را با آب مخلوط می کنیم، نوعی پروتئین پیچیده به نام گلوتن ایجاد می شود. وجود گلوتن به خمیر 
خاصیت ارتجاعی داده و می توان آن را به هر شکلی در آورد. همین خاصیت گلوتن، سبب می شود که گازهای حاصله درون خمیر باقی 
بمانند و وجود این گازهاست که سبب تردی و ایجاد حالت اسفنجی در محصول نهایی می گردد. این خاصیت آرد گندم در تهیه انواع نان 
و کیک بسیار حائز اهمیت است. به هنگام آسیاب کردن گندم، جوانه و بخشی از پوسته یا سبوس گندم از قسمت آردی جدا می  شود.

 آرد با توجه به میزان سبوس آن درجه بندی می شود که عبارتند از: آرد قنادی، آرد ستاره، آرد سبوس گرفته و آرد کامل.

انواع آرد 
انواع آرد گندم از نظر مقدار گلوتن با هم تفاوت دارند. آردی که برای تهیه نان از آن اســتفاده می شــود، معموًال میزان گلوتن 
باالیی دارد و همین امر باعث می شــود که اســتحکام نان در کنار تردی آن حفظ شــود و نان شکل خود را حفظ نموده و خرد 
 
ً
نشــود. آردهایی که گلوتن موجود در آن ها کمتر اســت، نرم تر بوده و محصول آنها هم بســیار ترد و آسیب پذیر می باشد. مثال
آردهایی که در تهیه انواع کیک و شیرینی از آن ها استفاده می شوند کمترین میزان گلوتن را داشته و همین مسئله سبب تردی 

و شکننده بودن برخی از انواع شیرینی می شود. 
آردهایی که در تهیه پاستا از آن ها استفاده می شود، معموًال گلوتن بیشتری نسبت به آردهای کیک پزی دارند.

آرد چند منظوره آرد گندمی است که میزان گلوتن آن متوسط است. از این آرد برای تهیه انواع نان، کیک یا شیرینی در مصارف 
خانگی استفاده می شود. طرفداران این آرد بسیار زیادند.

 اینکه از قسمت نشاسته ای، از بخش پروتئینی 
ً
با توجه به اینکه از کدام قسمت های گیاه گندم برای تهیه آرد استفاده شود، مثال

یا جوانه گیاه، از سبوس یا همان بافت فیبری گیاه، سه نوع آرد گندم به وجود آمده است: 

آزمون رئولوژیکی زاویه تماس 
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۱- آرد سفید، آردی است که تنها از قسمت درونی یا نشاسته گیاه گندم برای تهیه آن استفاده شده است.
۲- آرد کامل گندم را از تمام قسمت هایی که ذکر شد (جوانه و سبوس و نشاسته و...) تهیه می کنند.

۳- آرد جوانه گندم، آردی است که تنها از بخش نشاسته ای و جوانه گیاه به وجود آمده است و سبوس را از آن جدا نموده اند.
 در تهیه بیسکوییت های سبوس دار یا دایجستیو که در ایران به بیسکوییت های ساقه طالیی معروف است استفاده 

ً
از آرد کامل گندم، مخصوصا

می کنند. در تهیه این بیسکوییت ها از دانه و سبوس گندم در کنار هم استفاده می شود و بسیار مغذی می باشند.

روش های انجام آزمایشات رئولوژی
آزمون زلنی

کاربرد: قابل استفاده برای آرد گندم
اصول: سرعت رسوب یک آرد که در محلول اسید الکتیک به حال تعلیق در آمده باشد در فاصله زمانی معین به عنوان یک معیار در اندازه گیری 

کیفیت پخت تلقی می شود.
متد: تورم قسمت گلوتن آرد محلول در اسید الکتیک روی سرعت رسوب یک آرد که در اسید الکتیک به حال تعلیق در آمده باشد تأثیر گذار است. 

یعنی بیشتر بودن محتوای گلوتن و بهتر بودن کیفیت آن هر دو سبب کندتر شدن عدد تست سدیمانتاسیون می شوند.
محلول ها:

۱- الکل ایزو پروپیک ۹۹ تا ۱۰۰ درصد
۲- آب مقطر دیونیزه: آب مـورد استفـاده بـرای ساختن محلـولها و یا آب هیدراتها بــایستی حـاوی کمتر از  ppm  ۲ مواد معدنی باشد.

۳- آب هیدراته (محلول بروموفنل بلو): مقدار ۴میلی گرم بروموفنل بلو را در مقداری آب حل کرده حجم آنرا به یک لیتر برسانید.
۴- محلول ذخیره اســید الکتیک: مقدار ۲۵۰ میلی لیتر اســید الکتیک غلیظ (۸۵٪)  را با آب مقطر به یک لیتر برســانید. محلول را زیر مبرد 

برگشت پذیر به مدت ۶ ساعت و بدون آنکه غلظت محلول تغییر کند بجوشانید.
۵- محلول سدیمانتاســیون: مقدار ۱۸۰میلی لیتر از محلول ذخیره اســید الکتیک (محلول شــماره ۴) را با ۲۰۰ میلی لیتر الکل ایزوپروپیلیک 

(محلول شماره ۱) مخلوط کرده حجم آنرا با آب مقطر به یک لیتر برسانید. مدت ۴۸ ساعت بگذارید بماند.
(سپس با استفاده از محلول سود یا پتاس ۰/۰۱ نرمال، نرمالیته محلول را به ۰/۰۱ ±۰/۵ نرمال برسانید) وزن مخصوص محلول حاصل، در 

۱۵ درجه سانتیگراد بایستی۰/۰۰۱±۰/۹۸۵ باشد. این محلول برای جلوگیری از تبخیر بایستی در یخچال نگهداری شود.
وسایل: 

۱- پیپت های ۲۵ و ۵۰ میلی لیتری (پیپت های اتوماتیک بهترند): دهانه نوک پیپت باید بزرگ باشــد بطوریکه پیپت ها به ترتیب باید در کمتر از 
۱۰ و ۱۵  ثانیه تخلیه شوند.

۲- سیلندرهای مدرج ۱۰۰ میلی لیتری با درب تفلون : سیلندرهای ساخته شده از لوله های شیشه ای که طولشان از صفر تا ۱۰۰ حدود ۱۸۰ 
تا ۱۸۵ میلیمتر باشد بهتر است.

۳- کرونومتر
 ۵×۵۸ سانتیمتر است و در مرکز هر یک از دو انتها محور شده و ۶۰ درجه نوسان دارد (۳۰ درجه 

ً
۴-میکسر قفسه دار برقی: قفسه میکسر تقریبا

در هر طرف وضعیت افقی) و میتواند ۴۰ بار در دقیقه نوسان کند. قفسه برای نگهداری ۸ سیلندر جا دارد و سیلندرها برای تکان دادن و مخلوط 
کردن روی آن به آسانی و بطور مطمئن محکم می شوند.

روش کار 
۱- مقــدار ۳/۲ گرم آرد (بر مبنای ۱۴٪ رطوبت) را وزن کرده در یک ســیلندر مــدرج درب دار ۱۰۰ میلی لیتری قرار دهید. مقدار ۵۰ میلی لیتر 

بروموفنل بلو یا آب هیدراته (محلول شماره ۳) اضافه کنید.
مخلوط کردن: درب سیلندر را با دست نگه داشته و بطور افقی و به چپ و راست با فاصله حدود ۱۸ سانتیمتر و به تعداد ۱۲ بار به هر طرف و با 

 معلق شود.
ً
مدت ۵ ثانیه برای هر رفت و برگشت تکان دهید. آرد باید در طول این عمل کامال

 مدت ۵ دقیقه هم بزنید.
ً
۲- سیلندر را در قفسه میکسر قرار داده و کال

آزمون رئولوژیکی زاویه تماس 



آزمون رئولوژیکی زاویه تماس 

۳- سیلندر را از میکسر بیرون آورده و ۲۵ میلی لیتر از محلول تست سدیمانتاسیون (محلول شماره ۵) اضافه کرده دوباره داخل میکسر بگذارید 
و مدت ۵ دقیقه آنرا هم بزنید.

۴- سیلندر را از میکسر بیرون آورده دقیقا مدت ۵ دقیقه به طور عمودی بگذارید بماند.
 رعایت شود احتیاج به محاسبه ندارد. 

ً
عدد سدیمانتاسیون بدست آمده بشرطی که شرایط آزمایش از نظر توزین ۳/۲ گرم آرد بر اساس ۱۴٪ رطوبت دقیقا

عدد سدیمانتاسیون از حدود ۸ میلی لیتر (برای یک آرد کم پروتئین و از نوع ضعیف ) تا ۷۸ (برای یک آرد با پروتئین زیاد و گلوتن قوی) متغیر می باشد.
ضریب سدیمانتاسیون برای آزمایش آرد: 

رطوبت آرد - ضریب بدست آمده   = ضریب سدیمانتاسیون برای آرد
۱۰۰-۱۴

یادآوری: اعداد تقریبی برای گندم های ضعیف، متوسط و قوی بصورت زیر است.
۱-گندم ضعیف: زیر ۲۰ میلی لیتر

۲-گندم متوسط: بین ۲۵-۲۰ میلی لیتر
۳-گندم قوی: باالتر از ۲۵ میلی لیتر

اندازه ذرات
اندازه و یکنواختی ذرات آرد در کیفیت محصول موثر است. اگر اندازه ذرات خیلی بزرگ باشد، آرد نمی تواند مقدار مایع الزم را جذب نماید. همچنین 
اگر چنین آردی برای تهیه محصوالتی بکار رود که در تهیه آن ها مواد دیگری مانند روغن و غیره بکار رفته باشــد، آرد ظرفیت الزم برای جذب این 
مواد را نخواهد داشــت. البته اگر آرد بیش از حد الزم نیز نرم باشــد محصول مناســبی از آن نمی توان تهیه نمود. ولی اگر اندازه ذرات آرد به اندازه و 
مناسب باشد، محصوالتی بدست آمده دارای ترکیب یکنواختی بوده و در فرآیند پخت و اجاق فر، باز شده و محصول دارای حجم کافی خواهد بود.

روش کار:
زیر الک و الک های دستگاه را کامال تمیز کنید و هر کدام را همراه با توپ آن جداگانه وزن کنید و به ترتیب روی دستگاه قرار دهید.

زیر الک، الک۱۰۶، الک ۱۲۵، الک ۱۸۰، الک ۴۷۵.
۱۰۰ گرم از نمونه آرد را وزن کرده  و به آرامی روی الک ۴۷۵ بریزید و درب الک را بگذارید. اطمینان  حاصل کنید که درب به خوبی بســته 
شــده باشــد. دســتگاه را روشــن کنید . دســتگاه به طور خودکار ۵ دقیقه عملیات الک کردن را انجام می دهد. پس از ۵ دقیقه ،دســتگاه را 

خاموش کنید و هر کدام از الکها را به  آرامی از روی دســتگاه بردارید و وزن کنید.
اختالف اوزان بدست آمده را گزارش کنید.

  وزن الک قبل از آزمایش الک کردن - وزن الک بعد از عملیات  = مقدار وزن ذرات در الک مورد نظر

ســایر آزمون هــای مربوط به کنترل کیفیت آرد در شــماره بعدی نشــریه مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت.
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مرزهای تکنولوژی در میکروسکوپ های باهوش (قسمت اول)

امروزه پیشرفت  های پرشتاب دنیای تکنولوژی، کارآیی و عملکردهای دستگاه  های آزمایشگاهی را به طرز چشمگیری افزایش 
داده است. این امر تا حدی پیش رفته است که مفروضات ما درباره دستگاه  های آزمایشگاهی ساده  ای همچون میکروسکوپ 

را به گونه  ای تغییر داده است که تصورات و توقعات ما را دگرگون نموده است.
نسل  های جدید میکروسکوپ  ها در طوفان دیجیتال به گونه ای جابجا شده  اند که نه تنها تمامی کنترل  ها و خروجی  ها از مدل های 

سنتی به دیجیتال تغییر یافته   است، بلکه هوشمندی و تشخیص تصاویر نیز بر عهده میکروسکوپ قرار داده شده است.
در این مقاله به بررسی امکانات و توانایی  های میکروسکوپ باهوش M8 کمپانی Precipoint خواهیم پرداخت.

برقراری ارتباط با دستگاه
برخالف میکروسکوپ  های معمول، در میکروسکوپ M8 عدسی  های 
چشمی حذف شده و ارتباط شما با تصاویر مورد انتظار از میکروسکوپ از 

طریق مانیتورهای ساده، مانیتورهای لمسی، تبلت و گوشی موبایل امکان 
پذیر است. با وجود این مزیت نیاز به خیره شده در عدسی  های چشمی مرتفع 

شده و تصاویر واضح در ابعاد بزرگ مونیتورها قابل مشاهده است. در صورت 
استفاده از مانیتورهای لمسی، تبلت و گوشی موبایل، با بزرگ و یا کوچک نمودن 

تصویر و یا جابجا کردن و حرکت دادن آن به جهات مختلف، لنز میکروسکوپ نیز 
متعقبا و به  صورت اتوماتیک دستور شما را اطاعت نموده و بر روی اسالید جابجا می  شود تا 

تصویر محل مورد نظر شما را نمایش دهد. 

هوشمندی در ایجاد تصویری یکپارچه و بزرگ
یکی از مهم  ترین مزایای این میکروسکوپ امکان تشخیص تصاویر کنار هم و ایجاد تصویری بزرگتر و یکپارچه است. برای درک بهتر این 
امکان، مثال زیر را بررسی می نماییم. در صورت استفاده از میکروسکوپ  های معمول، تصویر مشاهده شده در میکروسکوپ به اندازه 
پنجره تصویر لنزهای مورد اســتفاده در آن میکروســکوپ است. اما در میکروسکوپ M8 تصویر قابل مشاهده برای شما به اندازه ابعاد 
صفحه نمایش شما بستگی داشته و به تناسب اندازه  صفحه نمایش، میکروسکوپ از اسالید تصاویر را برداشته و در کنارهم بصورت یک 
عکس یکپارچه نمایش می  دهد. برای مثال در عکس  های زیر، عکس سمت چپ تصویر زیر لنز میکروسکوپ در حالتی است که شما از 
میکروسکوپ  های معمول استفاده نمایید و تصویر سمت راست زمانی است که شما از میکروسکوپ M8 برای مشاهده تصویر با همان 
بزرگنمایی استفاده نموده  اید. همانطور که مشاهده می شود، در تصویر سمت راست، میکروسکوپ در کمتر از چند ثانیه از نواحی همجوار 

عکس تهیه نموده و با اتصال منطقی و هوشمندانه آنها به یکدیگر، تصویر بزرگتر  و قابل تفسیرتری  را  مقابل چشمان شما قرار می دهد.

اسکنر و میکروسکوپ همزمان
میکروسکوپ M8 می تواند به  عنوان یک اسکنر نیز تمامی محدوده تعیین شده بر روی اسالید شما را با بزرگ  نمایی مورد نظر شما اسکن 
نماید. این قابلیت امکان ذخیره و بایگانی نمودن تصاویر بسیار باکیفیت و یکپارچه از اسالید شما را فراهم می نماید. تصاویر حاصله دارای 
کیفیت مناسب برای چاپ در ابعاد بسیار بزرگ و نمایش در سمینارها و کارگاه  های آموزشی است. همچنین درصورت وجود متقاضیان و 
نمونه  های زیاد کاربران و یا دانشجویان در مراکزی همچون دانشگاه  ها و بیمارستان  های شلوغ، می  توانید اسالیدها را با کیفیت مورد نظر 

اسکن نموده و هر کسی با استفاده از نرم  افزار دستگاه، در منزل و یا اتاق کار خود، نمونه خود را بررسی و مطالعه نماید. 
 قابلیت  های سخت افزاری، امکانات نرم  افزاری و محاسباتی این میکروسکوپ در شماره آینده این نشریه مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

اس میکروسکوپ باهوشآزمون رئولوژیکی 

ی 
ز 

ن 
رتفع

صورت 
ک نمودن 

سکوپ نیز 
د جابجا می  شود تا

مهندس علیرضا دماوندی
کارشناس فنی
شرکت ایمن آزمون کاوش

ندی ا د ضا ندسعل
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نکات مهم در انتخاب دستگاه های تیتراتور و کارل فیشر

تیتراسیون یکی از قدیمی ترین روش های اندازه گیری
تیتراسیون یکی از قدیمی ترین روش های اندازه گیری غلظت گونه های مختلف در شیمی تجزیه است که بر پایه واکنش شیمیایی 
بین آنالیت و تیترانت استوار است. در این روش با اندازه گیری حجم محلول استانداردی (تیترانت) که برای واکنش کامل با آنالیت 

الزم است غلظت گونه مجهول تعیین می شود. به دلیل سادگی، ارزان بودن، کوتاه بودن زمان آنالیز، قابلیت 
اندازه گیری غلظت گونه های مختلف، تیتراسیون به عنوان روشی استاندارد در آزمایشگاه های شیمی صنایع 

گوناگون استفاده می شود.

تیتراسیون دستی
در روش های تیتراسیون دستی (تشخیص نقطه پایانی به روش چشمی) برای ایجاد یک تغییر فیزیکی قابل 

رؤیت (نقطه پایانی) در نقطه اکی واالن و یا در نزدیکی آن، غالبا شناساگری را به محلول آنالیت اضافه می کنند. 
در محــدوده نقطه اکی واالن و نقطه پایانی تغییر قابل توجهی در غلظت ها رخ می دهد. این تغییر غلظت موجب 
تغییر رنگ شناساگر می شود. به دلیل توانایی متفاوت کاربران در تشخیص تغییر رنگ شناساگر، شناسایی نقطه 
پایانی به روش چشــمی با خطای باالیی همراه اســت. عامل خطای تاثیر گذار عمده دیگر در روش های دســتی، 

خطای بورت های شیشه ای و دستی است.

تیتراسیون اتوماتیک
بهبــود و ارتقــاء در روش های آزمون و رســیدن به دقت و صحت بیشــتر، همــواره مورد نظر آزمایشــگران 
بوده اســت و در همین راســتا در جهت ارتقای روش های تیتراســیون، به خدمت گرفتن تکنولوژی و ظهور 
روش های دستگاهی و اتوماتیک بهبود قابل توجهی را در این حوزه ایجاد نموده اند. روش پتانسیومتری یکی 

از دقیق ترین و مهم ترین روش های تشخیص نقطه اکی واالن است. این روش همه تیتراسیون های اسید و 
باز، اکسیداسیون و احیاء رسوبی و کمپلکسومتری در محیط های آبی و غیرآبی را پوشش می دهد.  مبنای 
تشــخیص نقطه اکی واالن در ایــن روش مبتنی بر اندازه گیری اختالف پتانســیل بین دو الکترود مرجع و 
شناســاگر می باشــد. بنابراین خطای موجود در تیتراسیون دســتی که از تفاوت در توانایی تشخیص تغییر 

رنگ در نقطه پایانی ایجاد می شــود، در روش پتانسیومتری به حداقل میزان خود می رسد. به دلیل 
دقت و صحت باال و مزایای بســیار تیتراســیون های اتوماتیک، روش های تیتراسیون اتوماتیک 
از روش های پتانســیومتری فراتــر رفته و امروزه تیتراســیون های فتومتریک، هدایت ســنجی، 

پالریزاسیون و ... نیز توسط دستگاه های اتوماتیک انجام می شود.

ل ش و ر ر
ان آنالیز، قابلیت 
ی شیمی صنایع 

تغییر فیزیکی قابل 
الیت اضافه می کنند.

ن تغییر غلظت موجب 
اساگر، شناسایی نقطه 
روشهای دســتی،   در

 نظر آزمایشــگران 
و ظهور تکنولوژی

ش پتانسیومتری یکی 
سیون های اسید و
می دهد.  مبنای 
 الکترود مرجع و 
تشخیصتغییر ی

. به دلیل 
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ــنجی،

اس تیتراتور و کارل فیشرهامیکروسکوپ باهوشیکی 

مهندس ندا حیدری
مدیر محصول بخش پتانسیومتری

شـرکت سرمد طب



دســتگاهوری تیتراتورهــای اتوماتیــک همچون دیگر تجهیــزات آنالیز 
دستگاهی همواره پیشرفت و توسعه بسیاری داشته است. در ادامه به برخی 
از این تغییرات و نوآوری های به وجود آمده در این تجهیزات اشاره می کنیم. 

بورت های دقیق
در نزدیکی نقطه پایانی به دلیل تغییرات بســیار زیاد پتانسیل به ازای 
افزایــش کمترین حجــم تیترانــت، بکارگیری بورت کارآمــد یکی از 
اجزای تاثیرگذار در به دســت آوردن نتایج دقیق و صحیح می باشد. بر 
همین اســاس بورت ها از جمله اجزایی هستند که با تغییرات زیادی 
در تکنولوژی ساخت مواجه شــده اند. برخی از تغییرات به وجود آمده 

در این قطعه مهم شامل موارد زیر است:
افزایش Step های بورت 

تعــداد Step های هر بورت تعیین کننده کمترین حجم ریزش تیترانت 
در نزدیکــی نقطه پایانی اســت. هرچه تعداد Step های بورت بیشــتر 
باشــد، حجم کوچکتری از تیترانت به محلول آنالیت اضافه شــده و در 
نتیجــه فرصت کافی برای انجــام واکنش و تغییر پتانســیل به محلول 
داده می شــود. به مرور زمان تعداد پله های ریزش تیترانت در نسل های 
جدید بورت افزایش یافته اســت و این مســئله موجب شــده است تا در 
حــال حاضر بورت هایی با توان ریزش تیترانت در حجم های بســیار کم
(μl – 2.5 μl 0.05) تولید شوند. برای مثال در صورت استفاده از بورت 
۱۰ میلی لیتری با پله های ریزش تیترانت ۱۰/۰۰۰ کمترین حجم ریزش 
تیترانت در نقطه پایانی μl 1 است. این درحالی است که با استفاده از بورت 
با پله های ریزش تیترانت ۲۰/۰۰۰ کمترین حجم ریزش تیترانت در نقطه 
پایانی μl 0/5 است. همان طور که واضح است، با افزایش تعداد پله های 
ریزش تیترانت، حجم کمتری از تیترانت در نقطه پایانی اضافه شده و به 

طبع آن صحت و دقت اندازه گیری افزایش می یابد.
افزایش تعداد جایگاه اتصال بورت

بــا افزایش تعداد آنالیزها تعداد بورت های مورد نیاز جهت تیترانت های 
متفاوت افزایش یافته و در نتیجه ســهولت تعویض بورت جهت انجام 
تیتراسیون های مختلف یک آزمایشــگاه در اولویت ساخت قرار گرفته 
اســت. همچنیــن جهت کاربری آســان تر، در مقایســه با نســل های 
قدیمی تر کــه دارای یک جایگاه اتصال بورت اســتانددارد بودند، ارائه 

تیتراتورهای اتوماتیکی که به صورت استاندارد دارای دوجایگاه اتصال 
بورت و دو درگاه اتصال الکترود باشند به تولید انبوه رسیده است.

تعیین مسیر تخلیه تیترانت
باقی ماندن طوالنی مدت تیترانت های قلیایی (ســود و پتاس) در بورت 
موجب آسیب، خوردگی و تاثیر بر قطعات بورت مانند سیلندر، پیستون و ... 
می شوند. به همین دلیل برخی از کاربران برای رفع این مشکل محلولی 
را کــه در بورت باقی مانده بود را با باز کردن در بطری تیترانت به خارج از 
آن تخلیه می کنند درحالیکه این مســئله از نظر اقتصادی و ایمنی کاربر 
مناسب نیست. در برخی از بورت های جدید قابلیت تخلیه مستقیم محلول 
موجود در بورت به داخل بطری تیترانت درنظر گرفته شــده اســت. این 
مسئله موجب افزایش طول عمر قطعات بورت، ایمنی باالتر کاربر و نهایتا 

جلوگیری از هدر رفتن تیترانت و صرفه جویی اقتصادی نیز شده است.
 رفع گرفتگی بورت با بهبود ساختار مکانیکی بورت

در ســاختار بورت های قدیمی سیستم انتقال نیرو به پیستون با موتور 
معمولی و چندین چرخ دنده پالستیکی ایجاد می شد و امکان خرابی 
قطعات بورت بیشــتر بود. همچنین در این بورت ها تعویض سیلندر و 

پیستون بسیار مشکل است.
به عالوه در ساختمان بســیاری از بورت ها شیر سه طرفه ای وجود دارد 
که کار انتقال محلول را انجام می دهد. بـــه علـت تاثیـر مـواد شـیمیایی 
همچون محلول کارل فیشر بـــر قطعـــات داخلـی و شـــیر سـه طرفـه 
موجـــود در بـورت، تشکیل کریستال و گرفتگی در مسیر بورت اجتناب 
ناپذیر است. رسـوب تشکیل شده موجب Piston Block در بورت شده 
که مشکلی نام آشنا برای کاربران این دستگاه است و در نتیجه آن تعداد 
دفعات ســـرویس و نگهداری دســـتگاه افزایش می یابد. همچنین باال 
بودن احتمال خرابی شیر سه طرفه، سخت بودن سرویس شیر سه طرفه 
با توجه به تعدد قطعات مصرفی در شیر و افزایش احتمال نشت مواد در 
دستگاه به دلیل ساختار تیوب ها همه و همه موجب شد تا در بورت های 
جدیــد بــا اســتفاده از موتورهای قدرتمندتر گیربکســی بــه جای چرخ 
دنده های معمولی، حذف شیر سه طرفه متداول، به کاربردن تجهیزاتی بـا 
مقاومت مکانیکی باال و کاهش اتصاالت، عالوه بر ایجاد تغییرات عمده 
در ســاختار بورت، موجب کاهش مکان های رسوب گذاری، رفع مشکل 

گرفتگی و Piston Block در تیتراتورهای نسل جدید شده است.

شیر سه طرفه

Conventional New structure

شیر دو طرفه

تیتراتور و کارل فیشرهامیکروسکوپ باهوشآزمون
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تصحیح تغییرات حجم تیترانت در اثر نوسانات دمایی
بسیاری از تیترانت  ها و محلول  ها به صورت آماده و با تیتر ثابت، قابل تهیه می  باشند. اما تعیین تیتر این تیترانت  ها در دمای C° 20 معتبر است. توجه داشته 
باشید که ضریب انبساط دمایی محلول  های غیرآبی ۴ برابر بیشتر از محلول  های آبی است. این بدان معنی است که به ازای اختالف دمای C° 5  و حجم 
مصرفی تئوری ml 10، مقدار واقعی مصرفی تیترانت μl 50  بیشتر است، در نتیجه اگر تیتر تیترانت در دمای C° 20  مقدار عددی ۱٫۰۰۰ باشد در 
دمای C° 25 مقدار آن ۰٫۹۹۵ خواهد بود. این مسئله در تیترانت  هایی که در حالل  های غیرآبی مانند دی  اکسان، اسید استیک، ۲- پروپانول و ... حل 
شده  اند بسیار حائز اهمیت است. در نتیجه تیتر تیترانت با توجه به دمای محیط متفاوت خواهد شد و این امر در صحت نتایج تاثیرگذار است. تولیدکنندگان 
مطرح دستگاه  های پتانسیومتری در تولید تیتراتورهای جدید خود قابلیتی درنظر گرفته  اند که با قرار دادن سنسور دمایی مخصوص در بطری تیترانت، 

دمای تیترانت لحظه به لحظه پایش شده و به طبع آن حجم مصرفی تیترانت با توجه به دمای آن تصحیح خواهد شد. 

انجام تیتراسیون های مختلف به وسیله تعدد و تنوع درگاه های الکترود
از آنجاکه یک آزمایشگاه اغلب روش  های آزمون متعددی برپایه تیتراسیون دارد، همواره قابلیت انجام تیتراسیون  های متنوع و مختلف توسط یک دستگاه 
تیتراتور از اولویت  های مدیران آزمایشــگاه در صنایع مختلف بوده اســت. عالوه بر تیتراســیون  های متداول مانند اسید و باز، رسوبی، اکسایش و کاهش و 
کمپلکسومتری، بسیاری از آنالیزها در صنایع داروسازی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی براساس تیتراسیون  های هدایت سنجی، فوتومتری و پالریزاسیون انجام 
می  شود. بنابراین امروزه تیتراتورهایی که قابلیت انجام انواع تیتراسیون  های پتانسیومتری را داشته باشند در اولویت تولید قرار گرفته  اند. این امر از لحاظ اقتصادی و 
همچنین سهولت کارکرد دستگاه برای انجام تیتراسیون  های مختلف بسیار حائز اهمیت است. امروزه در تیتراتورهای پیشرفته به وسیله تنوع و تعدد در درگاهای 
اتصال الکترودهای مختلف مانند الکترودهای فوتومتری، هدایت سنجی، پالریزاسیون، ردوکس، رسوبی و 

اسید و باز محدوده وسیعی از کاربردهای متنوع در صنایع مختلف فراهم شده است.

     پیشنهاد روش تعیین نقطه پایانی توسط دستگاه
روش  های متفاوتی جهت تشخیص نقطه پایانی در دستگاه  های تیتراتور مختلف وجود دارد. در برخی از 
موارد تشخیص روش مناسب جهت تعیین نقطه پایانی در دستگاه  های تیتراتور کار ساده  ای نیست. 
همچنین در مواردی که نمونه جدید باشــد، این مسئله بیشتر حائز اهمیت است. تولیدکنندگان 
تیتراتور با استفاده از امکانی جدید، این مشکل را مرتفع نموده  اند. به وسیله این امکان تیتراسیون تا 
رسیدن به حجم پایانی انجام شده و دستگاه با استفاده از شبیه سازی و منحنی تیتراسیون به دست 

آمده، بهترین روش تشخیص نقطه پایانی را به کاربر پیشنهاد می  دهد. 

     نوع پمپ تخلیه حالل دستگاه کارل فیشر
از آنجاکه دستگاه کارل فیشر که یکی از پرکابردترین نوع تیتراتورهای اتوماتیک در اندازه گیری میزان آب 
در نمونه ها بوده و اســتفاده فراوانی دارد، تولیدکنندگان دستگاه کارل فیشر همواره به دلیل جلوگیری از 
تماس مســتقیم کاربران با ترکیبات سمی محلول کارل فیشر به دنبال ساخت دستگاه های کارل فیشر 
مجهز به پمپ های تخلیه اتوماتیک حالل و ضایعات بوده اند. پمپ های دیافراگمی از پمپ های متداول 
در دستگاه های کارل فیشر نسل گذشته بودند. یکی از معایب پمپ های دیافراگمی امکان مکش ضایعات به 
داخل پمپ در صورت پر شدن بطری ضایعات است و کاربران این دستگاه ها همواره با این معضل 
دست به گریبانند. همچنین درصورت ازکار افتادن پمپ های دیافراگمی امکان مکش متانول و 
تخلیه ضایعات به صورت همزمان از بین می رود. برای رفع این مشکالت، دستگاه های کارل 
فیشر جدید مجهز به پمپ های پریستالتیک شده اند. در این پمپ ها تخلیه تیترانت از طریق 
پمپ پریســتالتیک انجام می شــود و در صورت پربودن بطری ضایعات، 
احتمال مکش مواد به داخل پمپ به صفر می رسد. به عالوه در پمپ های 
جدید به دلیل اینکه تخلیه ضایعات و مکش متانول از دو مســیر متفاوت 
انجام می شود، در صورت خراب شدن پمپ پریستالتیک همچنان مکش 
متانول به داخل ظرف تیتراسیون انجام پذیر است. همچنین قابلیت کنترل 
پمپ ها از طریق نرم افزار در مقایسه با پمپ هایی که به صورت فیزیکی کنترل 

می شوند، ارتقاء جدید این بخش دستگاه است.
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افزایش ایمنی کاربران دستگاه
همواره یکی از نگرانی های کارشناسان آزمایشگاه، تاثیرات منفی حاصل از تماس مستقیم و طوالنی 

مدت کاربران با نمونه های سمی و مضر بوده است. در حال حاضر با پیشرفت های به وجود آمده در 
ساخت تیتراتورهای اتوماتیک، جدا نمودن بخش کنترلگر دستگاه از بخش اندازه گیری آن با استقبال 
باالی کاربران آزمایشــگاه همراه بوده است. به این ترتیب بخش کنترلگر دستگاه، از طریق بلوتوث 
با بخش اندازه گیری آن ارتباط برقرار نموده و ارســال فرامین و مشــاهده نتایج از راه دور را برای کاربر 
آزمایشــگاهی امکان پذیر نموده است. قرار دادن تیتراتور زیر هود آزمایشگاهی و کنترل آن از راه دور، 

امکان جدید این تکنولوژی برای کارشناسان آزمایشگاه است.

قابلیت ارتقاء دستگاه در مواقع مورد نیاز 
برای مدیران آزمایشــگاه، قابلیت ارتقاء تجهیز آزمایشــگاهی همواره یکــی از موارد پراهمیت در 
انتخاب دســتگاه اســت. در نظر گرفتن این موضوع از نظر اقتصادی و همچنین افزایش کارایی 
و عملکرد دســتگاه بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل شرکت های تولید کننده تیتراتورهای 
اتوماتیک، در نســل جدید تولیــدات خود قابلیت ارتقاء به مدل های پیشــرفته تر را به عنوان یکی 
از ویژگی های جدانشــدنی دســتگاه درنظرگرفته اند و امروزه بدلیل صرفه هــای اقتصادی، تمایل 

مدیران در بکارگیری این گونه تجهیزات بیشتر است.

الکترودهای مولد با دیافراگم قابل تعویض
تمیز کردن و شستشوی الکترودهای مولد با دیافراگم یکی از مواردی است که در استفاده از کارل 
فیشرهای کولن سنجی بسیار مهم اســت. همواره پس از شستشوی این الکترودها به دلیل باقی 
ماندن حالل های شستشــو در فاصله میان دیافراگم سرامیکی و توری پالتینی زمان آماده سازی 

دســتگاه افزایش می یابد. یکی از نوآوری ها در ساخت دستگاه های کارل فیشر کولن سنجی، تولید 
الکترودهای مولد با قابلیت جداشــدن و تعویض دیافراگم الکترود اســت. قابلیت تعویض دیافراگم، 

زمان آماده سازی دستگاه و تمیز کردن الکترود را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

افزایش سرعت آنالیز در کارل فیشرهای کولن سنجی
ســرعت عمل و کوتاه بودن زمان آنالیز از پارامترهای مهم در دســتگاه های کارل فیشــر 

کولن سنجی است. سرعت الکترولیز (تولید ید در الکترود مولد) در دستگاه های مختلف 
متفاوت است و در نتیجه افزایش سرعت الکترولیز در دستگاه های جدید، زمان آماده 

سازی دستگاه برای آنالیز و به دنبال آن زمان اندازه گیری کوتاه تر شده است. بنابراین، 
دقت در ســرعت الکترولیــز و تولید ید در الکترود مولد یکی از مواردی اســت که 

کارشناسان آزمایشگاه در انتخاب فنی خود، برای آن اهمیت ویژه ای قائلند.

عملکرد مستقل دستگاه های چندکاره 
بســیاری از کاربران آزمایشگاهی برای آنالیزهای متفاوت خود در آزمایشگاه، نیاز 

به دستگاه تیتراتور اتوماتیک و کارل فیشر و یا چند دستگاه تیتراتور اتوماتیک دارند، 
پیرو این نیاز و همچنین به دلیل صرفه جویی در هزینه ها و اشــغال فضای کمتر در 

آزمایشــگاه، امروزه تقاضا برای دســتگاه های چندکاره (multi-function) افزایش 
یافته است. در دستگاه های نسل گذشته امکان استفاده همزمان از دستگاه  به عنوان 

کارل فیشــر و تیتراتور وجود نداشــت و از ســوی دیگر با اشکال در بخش کنترل کننده 
دستگاه، هردو بخش دستگاه کارایی خود را از دست می داد. در مدل های جدید تیتراتور و 

کارل فیشرهای چندکاره هر کدام از دستگاه ها به صورت جداگانه و مستقل عمل می کنند، اما 
از لحاظ هزینه و اشغال فضا در آزمایشگاه مزیت و برتری خود را حفظ نموده اند. 

تیتراتور و کارل فیشرهامیکروسکوپ باهوشآزمون
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٢٢

دستگاه لومینومتر و کاربرد آن به عنوان
روشی نوین جهت تشخیص میزان میکروارگــانیسم هـا

آدنوزین تری فسفات (ATP) و ارتباط آن با میزان آلودگی سطوح 
آدنوزین تری فســفات ATP مولکولی اســت با پیوندهای پرانرژی که انرژی مورد نیاز واکنش ها در سلول را فراهم می کند. این 
مولکول ناقل انرژی محســوب می شــود. متابولیسم مواد ســوختی همانند کربوهیدرات ها و چربی ها در همه سلول ها به تولید 
آدنوزین تری فســفات یا ATP می انجامد و واکنش های فیزیولوژیک به این ترکیب پرانرژی وابسته هستند. آدنوزین تری فسفات 
در تمام جانداران برای تبدیل انرژی به کار می رود و با انتقال انرژی به مولکول های دیگر، یک گروه فســفات خود را از دســت 
داده و به آدنوزین دی فسفات (ADP) تبدیل می شود یا اینکه با از دست دادن دو گروه فسفات (PP1)، به آدنوزین مونو فسفات 

(AMP) تغییر می یابد، که این فرآورده ها نیز مجدا می توانند با کسب فسفات به (ATP) تبدیل شوند. 

رابطه بین ATP و میکروارگانیسم ها
همانطور که می دانید بســیاری از ســطوح از نظر ظاهری تمیز و عاری از میکروارگانیســم ها می باشند ولی در حقیقت این طور 
نیســت و مولکول های بیولوژیکی زیادی وجود دارند که با چشــم غیر مسلح قابل رویت نبوده و نیازمند روش های آزمایشگاهی 

جهت بررسی میزان پاکیزگی هستند.
از آنجایی که ATP انرژی درون ســلولی بوده و کلیه ســلول های زنده از جمله باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها و ارگانیسم های فعال 

دارای ATP هستند در نتیجه با اندازه گیری آن می توان به وجود هرگونه میکروارگانیسم پی برد.

دانشمندان با الهام گرفتن از کرم شب تاب و واکنشی که در بدن این حشره رخ می دهد، توانسته اند دستگاهی را طراحی کنند که به 
کمک آن بتوان شدت نور ساطع شده از این واکنش را اندازه گیری نمود. واکنش شیمیایی مربوطه از قرار زیر است:

 
همانطــور کــه مشــاهده می کنید در ایــن واکنش ATP به همراه لوســیفرین و اکســیژن در حضــور آنزیم لوســیفراز کمپلکس 

اکسی لوسیفرین را تشکیل می دهد و باعث ایجاد نور می شود که شدت نور تولید شده با میزان ATP نسبت مستقیم دارد.
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: Biolum III مدل TIANLONG معرفی دستگاه لومینومتر
شــرکت TIANLONG بــا بهره گیری از تکنولوژی ســنجش میــزان ATP، دســتگاه لومینومتر مدل

Biolum III را تولید نموده تا با اندازه گیری ATP بتوانیم در مورد وجود و یا عدم وجود میکروارگانیسم ها 
در سطوح مختلف تحلیل دقیق و موثری داشته باشیم. 
سیستم سنجش ATP از دو بخش تشکیل شده است: 

۲- دستگاه اندازه گیر ( لومینومتر) ۱- سوآب نمونه برداری 
دستگاه Biolum از انرژی نوری به عنوان منبع اندازه گیری میزان ATP بهره برده و نتایج را بصورت کمی 

و کیفی نشان می دهد.
واحد اندازه گیری این دستگاه RLU (Relative Light Unit or Femtomol or Mols of ATP) می باشد 
که بیانگر شدت نور ساطع شده بر اثر واکنش آدنوزین تری فسفات می باشد و هرچه این عدد بزرگتر باشد، بیانگر حضور بیشتر سلول های زنده در نمونه می باشد.
۱ RLU =۱× ۱۰-۱۵ mols of ATP     

کاربردها:
اســتفاده از این دســتگاه در کلیه مراکز و مکان هایی که بهداشــت عمومی یا فردی مورد اهمیت بوده و یا ارگان هایی که مسئول نظارت و کنترل بر 
بهداشت و بیماری ها هستند، می تواند بسیار مفید واقع شود. بطور کلی می توان گفت هر جایی که رعایت نشدن دقیق بهداشت می تواند به سالمت 

عمومی و یا فردی صدمه ای وارد کند حضور این دستگاه گامی بسیار مؤثر در پیشگیری این موارد خواهد برداشت.

صنایع تولید مواد غذایی 
۱- نظارت بر بهداشت محیط

۲- کنترل بهداشت در خطوط تولید
۳- تست میکروبی از محصول نهایی

۴- اطمینان از ضدعفونی بودن مراحل بسته بندی

خدمات غذایی 
۱- مورد استفاده در واحد کنترل کیفیت

۲- کنترل نظافت در آشپزخانه، ظروف و ابزار سرو غذا 
۳- نظارت بر میزان بهداشت در ظروف کیترینگ های خطوط هوایی

مراقبت های پزشکی 
۱- بازرسی از وسایل سطحی و عمومی در بیمارستانها 

۲- نظارت و اطمینان از عدم آلودگی اتاق های عمل 
۳- بازرسی و نظارت بر نظافت عمومی در محیط بیمارستان 

۴- بازرسی ضدعفونی بودن تجهیزات و ابزارهای پزشکی در بیمارستان

حفاظت محیط 
۱- ارزیابی آلودگیهای زیستی  در نمونه های آب و پساب 

۲- بررسی و نظارت و نظافت در مکان های عمومی، مهد کودک ها، آسایشگاه ها و ... 
سایر صنایع

۱- تولید محصوالت سالم روزانه 
۲- دپارتمانهای بازرسی کیفی 

۳- مدیریت بهداشت و صنایع هتلداری
۴- صنایع داروسازی و نظارت بر اتاق های ایزوله 

دستگاه لومینومتر تیتراتور و کارل فیشرهامیکرآزمونزاویه

٢٣
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٢۴

آزمایشگاه در صنعت پاالیش نفت (قسمت دوم)

در شــماره قبل ضمن اشــاره به اهمیت و جایگاه آزمایشــگاه در کنترل و کیفیت فرآیندها در پاالیشــگاه، به برخی از مهمترین 
مســئولیت   ها و وظایف آزمایشــگاه پرداختیم. در این شــماره و در ادامه مطلب پیشــین، به ســایر آزمایش ها و مســئولیت های 

آزمایشگاه اشاره خواهیم نمود.

آزمایش های کنترل گازها
 Steam Reforming افزون بر تولید انواع گازها طی فرآیندهای پاالیش، واحد هیدروژن سازی در پاالیشگاه ها طی فرآیندی بنام
برای واحدهای Hydrotreating  و Hydrocracking  گاز هیدروژن با خلوص۹۵درصد به باال تولید می کنند. بنابراین در بخش 

کنترل گازها، تجزیه گازهای زیر از لحاظ کمی و کیفی مورد نیاز است.
Permanent gases .۱: گازهایی که دما و فشــار آن ها،  با دما و فشــاری که در آن می توانند مایع باشند تفاوت زیادی داشته باشد، 
Permanent gases نامیده می شود. از این دست می توان گازهای نیتروژن،  اکسیژن، دی اکسید کربن و مونوکسید کربن را نام برد.

۲. گازهای هیدروکربنی از متان تا بوتان 
۳. هیدروژن

۴. گازهای سمی نظیر سولفید هیدروژن و دی اکسید گوگرد
گرچه بیشــتر تجزیه گازها بر اســاس کروماتوگرافی گازی است، با این حال از دستگاه اورسات و نیز لوله های تشخیص کیفی و 

کمی دراگر (Dräger Test Tube) هم در این بخش استفاده می شود.

آزمایش های کنترل آب صنعتی
به طور کلی آبی که در صنعت پاالیش نفت مصرف می شــود دارای خواص عمومی آب در مصارف صنعتی اســت که عمدتا 

شامل شرایط زیر است:
الــف) آب بایــد عاری از مواد معلق، نمک ها و رســوبات زیاد بــوده و برای به کارگیری در برخی صنایع دارای مشــخصات و 

شرایط آب شرب باشد.
ب) آب باید بدون مواد روغنی، مواد فنلی، مواد مربوط به پودرهای پاک کننده، کف و همچنین عناصر شــیمیایی زیان آور بوده 

و عاری از مواد تخلیه شده مربوط به فاضالب های شهری، صنعتی و کشاورزی باشد. 
ج) آب باید عاری از موادی باشد که تولید رنگ و بوی نامطبوع در آب نمایند. همچنین از نظر فیزیکی عمده مشخصات مربوط 

به آب آشامیدنی و ویژگی های فیزیکی آب شرب را دارا باشد. 
نظر به اهمیت آب در صنعت پاالیش نفت، آزمایش های گوناگونی نظیر اندازه گیری هدایت الکتریکی، pH، ســختی، میزان 
نمک، قلیائیت و سایر تست ها بر روی آب خام ورودی، آب صنعتی، آب خوراک دیگ های بخار، آب مقطر برگشتی و نیز انواع 

آب های واحدهای عملیاتی نظیر واحد تصفیه آب ترش انجام می گیرد. 

آرش اکبری نوشاد   
کارشناس ارشد شیمی کاربردی

رئیس آزمایشگاه تجزیه و ویژه
شرکت پاالیش نفت تبریز

اس آزمایشگاه نفتدستگاه لومینومتر شرهاوشیکی 



آزمایشات نمونه های واحد بازیافت آب
تصفیه آب های آلوده در پاالیشگاه معموًال به سه منظور انجام می شود.

۱. حفاظت از محیط زیست
۲. به کارگیری دوباره در واحدهای صنعتی و امور کشاورزی

۳. صرفه جویی در دریافت آب خام ورودی و بهینه سازی مصرف آب
آب هایی که در واحد پساب  تصفیه می شوند در جدول زیر فهرست بندی شده است.

آب هایی که تصفیه شیمیایی می شوندآب هایی که تصفیه فیزیکی و بیولوژیکی می شوند

۱Stream Boiler Blow Down- تخلیه دیگ های بخار۱Treated Sanitary water- فاضالب بهداشتی

۲Reactors Blow Down- تخلیه برج های واکنش  ها۲Oily Storm Water- آب های آلوده به مواد نفتی

۳- آب هــای حوضچه  هــای تخلیــه آلوده به 
مواد نفتی

Oily Water from Sewer ۳- تخلیه برج های خنک
کننده

Cooling Tower Blow Down

Oily Process Water from ۴- آب های آلوده به مواد نفتی واحد نمک زدا
Stripper or Desalter

۴Raw Water- آب خام

بیشــتر آزمایش های انجام یافته بر روی نمونه های بازیافت مشــابه آزمایش های بخش آب می باشــد. برخی از آزمایش های انجام یافته در این 
بخش در زیر آورده شده است.

- pH  -  H2S (ppm)  - PO4
-3(ppm)  - Cond (μS/cm)   

- SiO2 (ppm) - NH+4(ppm) - T.H (ppm)   -Ca.H(ppm)   
-COD (ppm) -DO(ppm)   -Cl2(ppm)
افــزون بــر موارد باال آزمایش های تعیین مواد معلق کل T.S.S (ppm) و نیز اندازه گیری MLSS (ppm) به ترتیب بر روی نمونه های مربوط به 

خروجی مرحله نهایی واحد بازیافت یعنی خروجی فیلتر و آب مربوط به حوضچه های تصفیه بیولوژیکی انجام می شود.
 Activated است. به عبارت دیگر کلمه فعال شده یا (Activated Sludge) معموًال سیســتم تصفیه پساب در پاالیشگاه ها سیستم لجن فعال
ناشی از این حقیقت است که لجن میکروبی در جذب مواد کلوییدی (Colloidal)، مواد معلق و ترکیبات هیدروکربنی از پساب بسیار فعال بوده 

و بنابراین در پایان عملیات تصفیه میزان مواد معلق به میزان چشمگیری کاهش می یابد. 

منــــــابع و مــــــراجع

۱. جیمز اچ. گـری؛ گلن ای. هندورک،  پاالیش نفت (فناوری و اقتصاد)،  ترجمه سید مهبد مهدی بصیر؛ محمد باقر پورسید؛ گیتی ابوالحمد؛ مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ یکم، ۱۳۸۰ 
۲. ((پاالیش نفت))، کاری از گروه نویسندگان، انتشارات انجمن نفت،  تهران، ۱۳۶۵

۳. ((کلیات شــیمی)) برای کارکنان عملیات پاالیش (رتبه های ۸)، جلد ۱ و ۲، از ســری جزوات آموزشــی مخصوص ارتقاء کارکنان، کاری از کمیته هماهنگی آموزش و تجهیز 
نیروی انسانی پاالیشگاه ها، شهریور ۱۳۷۰.

۴. دفترچه ((پاالیشگاه تبریز))، انتشارات روابط عمومی و ارشاد وزارت نفت، پاییز ۱۳۶۷
۵. ((درسنامه اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی))، شادروان دکتر نظام الدین دانشور (استاد گروه شیمی کاربردی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز) 

۶. یادداشت ((اصول پاالیش))، کتابخانه اداره آموزش پاالیشگاه تبریز.
۷. مجموعه روش های آزمایش ASTM موجود در آزمایشگاه پاالیشگاه تبریز.

۸. دکتر محمد کاظم رفوئی؛ دکتر محمد رضا مالردی؛ ((اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی))، انتشارات مبتکران، تهران،  چاپ یکم، بهار ۱۳۸۱
9. W.L. Nelson ; Petroleum Refinery Engineering, McGraw-Hill book company, fourth edition, first published 1936. 
10. http://www.nioc.org
11. http://www.tbzrefinery.co.ir

۱۲. کتابچه ((آب های صنعتی))، اداره آموزش پاالیشگاه تبریز.
۱۳. کتابچه ((واحد بازیافت آب های آلوده)) ، تهیه و تنظیم مهندس اکبر کاشفی مهر، اداره آموزش پاالیشگاه تبریز.

۱۴. کتابچه (( آشنایی با آزمایشگاه))، تهیه و تنظیم مهندس محمد هخـاپور، اداره آموزش پاالیشگاه تبریز.
۱۵. گیوال اسوال، ترجمه آزاده تجردی و فرانک منطقی، (( شیمی تجزیه کیفی معدنی – وگل))، ویرایش ششم، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، چاپ نخست، ۱۳۷۶.

۱۶. آرش اکبری نوشاد، ((جنگ افزارهای شیمیایی - کاربردها و پیامدها))، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، تهران، ۱۳۸۲
۱۷. اسکوگ، داگالس؛ ((اصول تجزیه دستگاهی))؛ ترجمه دکتر ژیال آزاد؛ دکتر عبدالرضا سالجقه؛ دکتر مجتبی شمسی پور؛ دکتر کاظم کارگشا؛ تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 

جلد دوم، چاپ یکم، ۱۳۷۴.
۱۸. اسکوگ، داگالس؛ وست، دونالد؛ (( مبانی شیمی تجزیه))؛ ترجمه دکتر عبدالرضا سالجقه؛ ابولقاسم نجفی؛ تهران، مرکز نشر دانشگاهی، جلد دوم، چاپ یکم، ۱۳۷۰ .

۱۹. ماهنامه پژوهش های ایران شناسی آناهید، شماره ۴، دی ۱۳۸۳، ص ۶۰
۲۰. مجله صف، شماره ۲۷۷، خرداد ۱۳۸۲، گفتگو با سرهنگ احمدی، مدیر مرکز خدمات فنی و مهندسی نهال ـ وابسته به فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی.

آزمایشگاه نفتدستگاه لومینومتر تیتراتمیکرآزمونزاویه

٢۵
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٢۶

اسپکتروفتومترهای سری Uviline کمپانی Secomam فرانسه

چگونه یک اسپکتروفتومتر مناسب انتخاب نماییم؟
به طور کلی اســپکتروفتومترها از چند جزء اصلی تشــکیل شــده اند که در تمامی مدل ها مشــترک است. این اجزا شامل منبع 

تابش، طول موج گزین، دتکتور و پردازشگر سیگنال می باشند. 

منبع تابش
از پارامترهای مهم در انتخاب منبع تابش می توان به شــدت، پایداری توان خروجی و طول عمر المپ اشــاره نمود. شــدت المپ 
با توان ورودی آن رابطه مســتقیم دارد. به عنوان مثال شــدت المپ زنون تقریبا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از المپ های معمولی پیوسته 
می باشد. پایداری توان خروجی نیز بر روی دقت و تکرارپذیری نتایج تاثیرگذار بوده و به فاکتورهای زیادی از جمله دما، منبع تغذیه 
و طراحی جایگاه المپ بستگی دارد.آخرین پارامتر طول عمر المپ می باشد که هزینه سرویس و نگهداری دستگاه را تحت تاثیر 
قرار می دهد. به عنوان مثال المپ های زنون کمپانی Hamamatsu با گاز زنون پر شــده و نور ســفیدی را در درجه حرارت رنگ 
K 6000 نشر می کنند. این المپ ها گستره nm 2000-185 را پوشش می دهند و شدت و توان خروجی باال، پایداری زیاد و طول 

عمر باالیی را نیز دارا می باشند.  
مونوکروماتور: در اســپکتروفتومترها از مونوکروماتور به عنوان طول موج گزین استفاده می شود. امروزه مونوکروماتورها برای 

انتخاب پیوسته طول موج از گریتینگ بهره می برند.    
دتکتور:دتکتورها شــدت نور وارد شــده را به ســیگنال الکتریکی تبدیل می کننــد. پرکاربردترین دتکتورهای بــه کار رفته در 
دســتگاه های امروزی سیلیکون فوتودایودها می باشــند، که از مزایای  آن ها می توان به جریان تاریک و نویز پایین، طول عمر 

و پاسخ طیفی باال اشاره نمود.
شرکت مهرگان صنعت آب به واسطه شروع همکاری با کمپانی Secomam فرانسه، اقدام به ارائه طیف گسترده ای از اسپکتروفتومترها 

جهت کاربری های متنوع نموده است. در این شماره به بررسی دو مدل از اسپکتروفتومترهای سری Uviline می پردازیم. 

شرکت مهرگان صنعت آب 
نماینده انحصاری
شرکت Secomam در ایران
تهران|بلوار میرداماد|میدان مادر
خیابــان شاه نظری|خیابان کوشا

پالک ۱۷ 
تلفن۷_ ۲۲۹۰۵۷۸۳
info@mehrgan-sanat.com

اس دستگاه های اسپکتروفتومتریآزمایشگاه نفتومتر شرهاوشیکی 



 اسپکتروفتومترهای  سری Uviline:  کاربرد هوشمندانه نوآوری در صنعت و آزمایشگاه
اســپکتروفتومترهای ســری Uviline کمپانی Secomam فرانســه با بهره گیری از تکنولوژی پرتو مرجــع (RBT) که دقت و 

صحت نتایج را در حد اسپکتروفتومترهای دو پرتوئی افزایش می دهد و همچنین گستره وسیعی از لوازم جانبی، در دو مدل 9300 
 (320-1100 nm) ناحیه مرئی Uviline 9300 و 9600 برای کاربردهای متنوع در محیط های گوناگون طراحی شــده انــد. مدل

و مدل Uviline 9600 ناحیه فرابنفش-مرئی (nm 1100-190) را تحت پوشش قرار می دهند. 
این اســپکتروفتومترها با بهره گیری از یک نرم افزار ســاده و در عین حال قدرتمند، انجام عملیاتی مانند اندازه گیری جذب/عبور، 

غلظت، رســم منحنی کالیبراســیون، اندازه گیری های چند طول موجی، اسکن طیف، مشــتق و انتگرال گیری از طیف، بررسی های سینتکی
و ... را برای کاربر فراهم می سازد. 

مشخصات فنی:

Uviline 9300Uviline 9600

nm190-1100 nm 1100-320گستره طول موج

زنونتنگستن- هالوژنمنبع نور
nm4 nm 4پهنای باند

nm± 1 nm 1 ±دقت طول موج

3,500 ±3,500 ±گستره جذب

:Uviline قطعات مورد استفاده در اسپکتروفتومترهای سری

شــرکت مهرگان صنعت آب با بیش از ۲۰ ســال ســابقه درخشــان در ارائه دســتگاه های اســپکتروفتومتر در ایران، تمامی محصوالت کمپانی 
Secomam فرانسه شامل اسپکتروفتومترهای آموزشی، صنعتی، تحقیقاتی را  با ۳ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش ارائه می نماید.  

::::UUvUvUvUvUv

المــپ زنــون ســاخت کمپانی 
و  شــدت  بــا   Hamamatsu
توان خروجی باال، پایداری زیاد 

و طول عمر باال

افزایــش پایــداری تــوان 
خروجــی المــپ بــا قرار 
دادن آن در یــک محفظه 
عایق دمایی و جدا شدن از 

قسمت اپتیک

 Zeiss اســتفاده از گریتینــگ
به منظــور افزایش تــوان تابش 

عبوری و کاهش نور هرز

ســیلیکون  دتکتور  از  اســتفاده 
ســـــاخت کمپــانی  فتودایـــود 
Hamamatsu بــــا جریـــــان 

تاریک پایین، نویز پایین 

دستگاه های اسپکتروفتومتریآزمایشگاه نفتدستگتیتراتمیکرآزمونزاویه
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یک جداســازی کروماتوگرافی بهینه شــده، با انتخاب ســتون آغاز می  گردد. انتخاب درســت یک ســتون موئین برای هر نوع 
کاربردی به چهار عامل مهم بســتگی دارد که عبارتند از: فازســاکن۱، قطرداخلی ستون۲، ضخامت الیه نازک۳ و طول ستون۴. 
اثرات کاربردی این فاکتورها برروی کارایی۵ ســتون بطور خالصه به ترتیب اهمیت آنها مورد بررسی قرار می  گیرند. توجه داشته 

باشید که این اطالعات کلی هستند، به عبارت دیگر این دستور عمل ها در شرایط ویژه ممکن است نقض گردند.

مرحله ۱ – فاز ساکن
مهمترین مرحله در انتخاب یک ســتون، انتخاب فاز ســاکن است. فاز ساکن یک الیه نازکی است که برروی دیواره داخلی یک 
ســتون موئین پوشانده می  شــود و براساس کاربرد مورد نیاز انتخاب می  شود. اختالف شــیمیایی و فیزیکی ترکیبات الی تزریق 
شــده با یکدیگر و اثر متقابل۶ آنها با فاز ســاکن، اساس جداسازی است. وقتی که اختالف شدت اثر متقابل آنالیت - فاز۷ برای 
دو ترکیب بسیار زیاد باشد، یکی از آنها بیش از دیگری در ستون نگهداری می  شود. مدت باقی ماندن ترکیبات در ستون (زمان 

نگهداری۸)، نشان دهنده میزان اثر متقابل آنالیت - فاز آن  ها است.
تغییر دادن خصوصیات شــیمیایی فاز ســاکن، باعث تغیــر در خصوصیات فیزیکی آن نیز می  گــردد. دو ترکیبی که در یک فاز 
ســاکن بخصوص از یک دیگر جدا نمی  شوند، ممکن است در فاز ساکن دیگری که از نظر شیمیایی با فاز قبلی تفاوت دارد، از 

یکدیگر جدا شوند. به همین دلیل تنوع ستون  های موئین از نظر فاز ساکن بسیار زیاد است.
کاربردهای متداول: کروماتوگرافی گازی، که در دهه ۱۹۵۰ اختراع گردید، یک متد تجزیه  ای جا افتاده با تعداد کاربردهای 
متداول اســت. بنابراین در مقاالت منتشــر شــده در مجالت مختلف، برای هر کاربرد مشخص بر یک فاز ساکن خاص تاکید 
می  گردد. عالوه بر آن شــرکت  های ســازنده ســتون، بطــور معمول "نمودار انتخاب فــاز۹ "  را چاپ و در اختیار مشــتریان قرار 
می  دهند که عمدتا از طریق وبسایت آن  ها قابل دسترسی است. همچنین نسخه  ای از این راهنما از طریق سایت شرکت کهربا 

شیمی قسمت دانلود جهت بررسی و مطالعه قرارداده شده است. 
کاربردهای جدید: برای کاربردهای جدید، مرجعی برای راهنمائی وجود ندارد. برای " توسعه متد۱۰" مشخص، بایستی اطالعات 
شــیمیایی ترکیبات مورد آنالیز را داشــته باشید. انتخاب فاز براساس یک اصل کلی شیمی که " همانند همانند را حل می نماید۱۱ " 
استوار است. یک ستون غیرقطبی نقطه شروعی برای آنالیز ترکیبات غیرقطبی است. همچنین ستون  های قطبی برای جداسازی 
ترکیبات قطبی پیشنهاد می  شوند. " قطبیت فاز۱۲" که در قسمت بعد توضیح داده شده است، چندین پیشنهاد جهت انتخاب فازها 

برای هر گروه از ترکیبات قطبی ارائه می  نماید.

قطبیت فاز 
قطبیــت فــاز مهم  ترین خصوصیت در انتخاب ســتون موئین اســت زیرا این خصوصیــت، انتخابگری یا قابلیت ســتون برای 

جداسازی ترکیبات یک نمونه را نشان می  دهد. 

چگونه یک ستون موئین را انتخاب کنیم

مهرداد دل زنده  
دکتری شیمی تجزیه دستگاهی

مدیر عامل شرکت کهربا شیمی 

1 Stationary phase     2 Column I.D     3 Film thickness     4 Column length    5 Performance     6 Interaction    7 Analyte-phase Interaction     
8 Retention time    9 Phase selection guide     10 Method development    11 Like dissolves Like     12 Phase polarity    
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ســتونهای موئین غیرقطبی، ترکیبات هیدروکربن را براحتی از یکدیگر جدا می  نمایند. اثر متقابل بین ترکیبات غیرقطبی و فاز ســاکن تابع قانون 
واندروالس۱۳ می باشند. این نوع اثر متقابل از نوع کشش بین مولکولی است که با اندازه ترکیب افزایش می  یابد. از این رو ترکیبات بزرگتر با نقطه 

جوش باالتر، دارای زمان نگهداری طوالنی  تری می  باشند. ترتیب  شستشو۱۴ از نقطه جوش ترکیبات تبعیت می  نماید.
ترکیباتی که در ســاختار مولکولی خود دارای اتم  های کربن، هیدروژن به همراه یک یا چند اتم برم، کلر، فلور، ازت، اکســیژن، فســفر یا سولفور 
هســتند، عمدتا خصوصیات و رفتارهای ترکیبات قطبی و نیمه  قطبی را نشــان می  دهند. الکل  ها، آمین  ها، کربوکســیلک اسیدها، دی اولها۱۵، 
استرها، اترها، کتون ها و تیول  ها۱۶ ترکیباتی قطبی هستند که بوسیله ستون  های موئین قطبی و نیمه قطبی مورد آنالیز قرارمی  گیرند.  اثر متقابل 
بین ترکیبات قطبی و فاز نه تنها از نوع واندروالسی است، بلکه سایر اثرات متقابل از قبیل اثر متقابل دو قطبیn-n ،۱۷ و یا اسید - باز نیز در این 

برهم کنش  ها و تاثیرات دخالت دارند. اختالف حاصل کل اثرات متقابل ذکر شده در باال باعث جداسازی می  شوند. 
ترکیباتــی کــه از اتم  هــای کربن و هیدروژن ســاخته شــده  اند ولــی دارای  یک یا چند پیونــد دوگانه و یا ســه گانه  اند، ترکیباتی هســتند قابلیت

قطبی شــدن۱۸  را دارند. الکن  ها، الکین  ها و هیدروکربن  های آروماتیک (شامل حلقه بنزن) از این نوع ترکیبات هستند.  ستون  های فوق قطبی 
می  توانند این نوع ترکیبات را نیز جداسازی نمایند. 

قطبیت فاز براساس قطبیت ترکیب

فاز پیشنهادیمثالقطبیت ترکیب

غیر قطبی

H و C فقط اتم های
C-C الکان هاپیوند

 EL-1, EL-5, EL-5MS,
EL-PETROL

قطبی

H و C  اتم های اولیه
 Cl, Br وهمچنین شــامل

,F, N, O, P, S

الکل ها، آمین ها، کربوکسیلک اسیدها، 
دیول ها، استرها، اترها، کتون ها وتیول ها

ELM-1301, EL-20, EL-
 1701,EL-35, EL-WAX,

EL-PAG

قابلیت قطبی شدن

H و C فقط اتم های
C≡C یا C=C پیوند

الکن ها، الکین ها و
هیدروکربن های آروماتیک

ELR-CN100

فازهای متصل/ غیر متصل 
فاز متصل۱۹ بصورت  بی حرکت۲۰ و عمدتا با اتصال شیمیایی۲۱ در داخل لوله مویین تثبیت شده  اند. در صورتی که فازهای غیر متصل۲۲ بصورت  
پوشــش۲۳ بروی دیواره قرار می  گیرند. بطور کلی ســتون هایی با فاز متصل جهت آنالیز و جداســازی ترجیح داده می  شــوند، زیرا درموقع استفاده 
ســیگنال زمینه۲۴ کمتری نشــان داده و در درجه حرارت باالتری می  توانند مورد استفاده قرار گیرند. همچنین درصورت لزوم، برای خارج کردن 
مواد غیر فرار می  توان آن  ها را بوســیله حالل  ها شستشــو داد. وقتی باتوجه به نوع ترکیبات مورد آنالیز امکان انتخاب ستونی با فاز متصل وجود 
نداشته باشد، مثال برای فازهای بسیار قطبی، بایستی دنبال ستون  هایی با فاز تثبیت شده۲۵ گشت. این فازها مانند فازهای متصل دایمی نیستند 
(نمی  توان بوســیله حالل  ها این ســتون  ها را شستشو داد) اما پایداری حرارتی آن  ها بیشــتر از فازهای غیرمتصل است. برای برخی از کاربردها، 

ستون  هایی با فاز غیرمتصل تنها انتخاب موجود برای آنالیز می  باشند.

مرحله ۲ – قطر داخلی (I.D) ستون
قطر داخلی ستون های موئین موجود در بازار قادر است دو فاکتور کارآیی۲۶ (تعداد صفحات تئوری) و ظرفیت نمونه۲۷ (مقدار هر جزء یک نمونه 
که به ســتون وارد می شــود بدون اینکه سبب شــود پیک تیز مورد نظر بصورت Overload درآید) را متعادل سازد. بهینه سازی یک فاکتور گاها 

مستلزم قربانی کردن فاکتور دیگر است. قطرداخلی ایده ال به الزامات تجزیه ای و جداسازی مورد انتظار وابسته است.
 0.25 mm جدول ۱ اثرات قطر داخلی ستون برروی کارآیی و ظرفیت نمونه را نشان می دهد. همان طوریکه مشاهده می شود، ستون هایی با قطر داخلی
بیشــترین کارآیی و ظرفیت نمونه کافی برای بیشــترین کاربردها را نشان می دهند. به همین دلیل رایج ترین ستون های موئین GC دارای قطر داخلی

 mm 0.25 هستند. ستون هایی با قطر کوچکتر یا بزرگتر به کاربر این اجازه را می دهد که کارایی و ظرفیت نمونه را برای کاربرد خود بهینه نماید. 

13 Van der Waals     14 Elution     15 Diols     16 Thiols    17 Dipole interaction     18 Polarizable compound    19 Bonded phase     20 Immobilized    21 Crosslink     
22 Non-bonded phase     23 Coated      24 Bleed     25 Stabilized      26 Efficiency     27 Sample capacity
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جدول ۱. اثرات قطر داخلی ستون

ظرفیت نمونه
ng

کارآیی
N

کارآیی
N/m

قطر داخلی
mm

1000-20003900013000.53
400-5006900023000.32
50-1008775029250.25
 50>10950036500.20
 50>12150040500.18
 10>21900073000.10  

کارآیی باال: پیک های باریک و کامال از هم جدا شــده، از مشــخصات کروماتوگرافی اســت. کارآیی ســتون موئین، که بوسیله تعداد صفحات 
(N) یــا تعــداد صفحات بر متر (N/m) اندازه گیری می شــود، با کاهش قطر داخلی ســتون افزایش می یابد. حال اگر نمونه مورد تجزیه شــامل 
آنالیت هایی اســت که هم زمان و یا با فاصله زمانی بســیار اندکی از ستون خارج می شوند، بایســتی از ستون های موئین با کمترین قطر داخلی 
اســتفاده نمود. باید توجه داشــته باشید که برای بکارگیری ســتون هایی با قطر داخلی کوچک مانند 0.1mm یا mm 0.18 به ابزارهای ویژه ای 

مانند گازکروماتوگراف با رگالتور فشار، که فشار باالیی را بر ابتدای ستون وارد نماید نیاز است.
ظرفیت نمونه: با افزایش قطر داخلی، افزایش می یابد. ستون های موئین با قطر داخلی بزرگ نسبت به ستون هایی با قطر داخلی کوچکتر، می توانند جرم 
بیشتری از هر یک از آنالیت ها را در خود جای دهند. افزایش ظرفیت نمونه باعث نامتقارن شدن پیک ها و در نتیجه کاهش تفکیک پذیری۲۸ می شوند. بنابراین 
اگر نمونه مورد تجزیه شامل ترکیباتی با غلظت باال باشند یا وسعت محدوده غلظت این ترکیبات زیاد باشد، ستون هایی با قطر داخلی باال بایستی مورد بررسی قرار 
گیرند. انتخاب صحیح قطر داخلی یک ستون باعث می شود بدون اینکه ترکیبات اصلی باعث Overload شدن ستون گردند، ترکیبات جزئی سیستم مورد 
تجزیه حساسیت۲۹ کافی داشته باشند. کارشناس آزمایشگاه بایستی تصمیم بگیرد که انتخاب ستون موئین با قطر داخلی بزرگتر که باعث کاهش کارآیی ستون 
می گردد، برای کاربردش مسئله ساز میشود یا خیر؟ بایستی توجه داشته باشید که ماهیت ترکیبات نمونه و قطبیت فاز برروی ظرفیت نمونه اثر گذارند. فازهای 

غیرقطبی دارای ظرفیت بیشتری برای آنالیت های غیرقطبی و فازهای قطبی دارای ظرفیت بیشتری برای آنالیت های قطبی هستند.

مرحله ۳ – ضخامت الیه نازک
ضخامت الیه نازک بیشترین ستون ها با قطر داخلی 0.25mm بین μm 0.50 – 0.25 است. ضخامت الیه نازک موثر برحسب نوع کاربرد می 

تواند متفاوت باشد. 
کاهش ضخامت الیه نازک: پیک های تیز (که ممکن اســت تفکیک پذیری افزایش یابد) و کاهش ســیگنال زمینه ســتون۳۰، که هر دو باعث 
افزایش نســبت ســیگنال به نویز می گردند، از مزایا کاهش ضخامت الیه نازک هستند. همچنین بیشــترین درجه حرارت قابل کاربرد۳۱ ستون نیز 
افزایش می یابد. افزایش اثر متقابل بین آنالیت با دیواره لوله (فاز ساکن)، و کاهش ظرفیت نمونه از معایب کاهش ضخامت الیه نازک است. کاهش 
ضخامت الیه نازک به آنالیت این اجازه را می دهد که در زمان بازداری کوتاه تر و در درجه حرارت پایین تر از ستون خارج گردد که برحسب نوع کاربرد 
می تواند مفید یا غیر مفید باشد. ضخامت الیه نازک باریکتر برای آنالیت هایی با نقطه جوش باال (C°<300) بکار می رود (از قبیل حشره کش ها۳۲، 

فنیل های پلی کلرینه۳۳، اسیدهای چرب متیل استرها ۳۴ (FAMEs)، استرهای فتاالت۳۵ و دیگر ترکیبات نیمه فرار) یا برای آنالیز مقادیر کم۳۶. 
افزایش ضخامت الیه نازک: مزایای آن کاهش اثر متقابل بین آنالیت و ستون و افزایش ظرفیت نمونه است. پهن شدن عرض پیک ها ( که 
تفکیک پذیری را ممکن است کاهش دهد)، افزایش سیگنال زمینه ستون و کاهش ماکزیمم درجه حرارت قابل کاربرد ستون از معایب افزایش 
 برای 

ً
ضخامت الیه نازک می باشــند. همچنین افزایش ضخامت الیه نازک، بازداری آنالیت (تفکیک پذیری ممکن است افزایش یابد مخصوصا

ترکیباتی که مقدار k کوچکی دارند) و درجه حرارت شستشو را افزایش می دهد. اثرات ذکر شده ممکن است مفید یا غیر مفید باشند. ستون هایی 
با الیه نازک ضخیم تر برای آنالیت هایی با نقطه جوش کم مناســبند (مانند ترکیبات آلی فرار و گازها). زمان ســپری کردن این آنالیت ها در ستون 
طوالنی تر است و این امر نیاز به آون برای ایجاد شرایط پایین تر از دمای محیط۳۷ را حذف می نماید. الیه نازک ضخیم تر، ظرفیت نمونه را افزایش 

می دهد. از این رو، این نوع ستون برای نمونه هایی با غلظت باالتر نسبت به الیه نازک باریک تر سازگارتر است.

(β) ضریب فاز
اثرات ضخامت الیه نازک فاز ســاکن و قطر داخلی ســتون به یک دیگر وابســته اند. ضریب فاز، بتا، که عبارت است از ضریب حجم گاز و حجم 

فاز ساکن در ستون، بصورت زیر تعریف می شود:
β= Column radius (μm) / 2×film thickness (μm)

بجای عبارت های "الیه نازک ضخیم و الیه نازک باریک" بهتر اســت از مقادیر β اســتفاده نمود. بطور کلی انتخاب ســتون ها با اســتفاده از 

28 Resolution     29 Sensitivity     30 Column bleed     31 Maximum operating temperature    32 Pesticides     33 PCBs    34 FAMEs     35 Phthalate esters
36 Trace analysis     37 Sub ambient oven conditions

اس  انتخاب ستون موئین دستگاه های اسپکتروفتومترینفتومتر شرهاوشیکی 



مقادیر  β  بصورت زیر است:
مقدارβ کاربردها

ترکیب بسیار فرار و وزن مولکولی کم
آنالیز عمومی، بسیاری از ترکیبات

ترکیباتی با وزن مولکولی زیاد و انالیز مواد کمیاب

<100
100-400

>400

مقادیرβ ، وقتی قطر داخلی ســتون و ضخامت الیه نازک برای آنالیز خاصی با هم تغییر می نماید، مفید هســتند. زیرا ســتون هایی با ضریب فاز 
یکسان، زمان بازداری و ترتیب شستشوی بسیار مشابهی را در شرایط یکسان از خود نشان می دهند. 

 βستون هایی با مقادیر مشابه
EL-5MS, 30 m x 0.25 mm I.D.,      EL-5MS, 30 m x 0.53 mm I.D.,

0.50 μm (β = 265)                           0.25 μm (β = 250) 

مرحله ۴ – طول ستون
، یک ستون ۳۰ متری بهترین توازن بین تفکیک پذیری، زمان آنالیز و فشار ورودی ستون را برای کاربردهای عمومی بوجود می آورد. این 

ً
عموما

اطالعات در جدول ۲ نشان داده شده است. البته بایستی توجه داشت که کاربردهای خاص ممکن است طول ستون متفاوتی را طلب نمایند.
جدول ۲. اثرات طول ستون 

کارآیی
(N)

قابلیت تفکیک
(R)

زمان بازداری
(Min.)

فشار ورودی
(psi)

طول ستون
(m)

438750.88.335.915

877501.216.6812.030

1755001.733.3724.960

ســتون های بلندتر: تفکیک  پذیری خوبی دارند ولی فشــار برگشــتی۳۸ را افزایش می دهند. بایستی خاطر نشــان کرد که دو برابر شدن طول 
ســتون، الزاما منجر به دو برابر شــدن تفکیک پذیری نمی شود (عموما تفکیک پذیری با جذر طول ستون افزایش می یابد). برای مثال زمانی که 
جداســازی دو ترکیب کامل صورت نگرفته و پیک های آن ها همپوشــانی دارند، اگر تفکیک پذیری  کمتر از ۱ باشــد، دو برابر کردن طول ستون 
شــروع و پایان پیک هر کدام از این ترکیبات را به خط پایه۳۹ نمی برد (حداقل مقدار تفکیک پذیری بایســتی ۱٫۵ باشــد). برای افزایش تفکیک 

پذیری، افزایش طول ستون بایستی آخرین گزینه باشد. موثرترین روش برای افزایش تفکیک پذیری، کاهش قطر داخلی ستون است.
ستون های کوتاه تر: وقتی تفکیک  پذیری باال مورد نظر نیست، برای مثال کاربردهای غربالگری۴۰ یا برای نمونه های ساده ای که ترکیبات آن ها از 
نظر ماهیت شیمیایی یکسان نیستند، ستون های کوتاه بکارگرفته می شوند. با کاهش همزمان طول و قطر داخلی ستون، تفکیک پذیری ثابت می ماند و 

در بعضی از مواقع واقعا افزایش می یابد.

منــــــابع و مــــــراجع

1. Harold McNair and James Miller, “Basic Gas Chromatography” (1997), Wiley, ISBN 0-471-17261-8. 
2. David Grant, “Capillary Gas Chromatography” (1996), Wiley, ISBN 0-471-95377-6. 
3. Dean Rood, “A Practical Guide to the Care, Maintenance, and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic 
Systems” (1991), Hüthig, ISBN 3-7785-1898-4. 
4. Konrad Grob, “Split and Splitless Injection in Capillary GC” (1993), Hüthig, ISBN 3-7785-2151-9. 
5. Konrad Grob, “On-Column Injection in Capillary Gas Chromatography” (1991), Hüthig, ISBN 3-7785-2055-5. 
6. William McFadden, “Techniques of Combined Gas Chromatography/Mass Spectrometry: Applications in Organic 
Analysis” (1988), Robert E. Krieger Publishing Company, ISBN 0-89464-280-4. 
7. Marvin McMaster and Christopher McMaster, “GC/MS: A Practical User’s Guide” (1998), Wiley-VCH, ISBN 0-471-24826-6. 
8. Janusz Pawliszyn, “Solid Phase Micro extraction: Theory and Practice” (1997), Wiley-VCH, ISBN 0-471-19034-9. 

38 Back pressure     39 Baseline     40 Screening purposes
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٣٢

عیب یابی و رفع عیب در دستگاه های HPLC  (قسمت دوم)

عیب یابی و رفع عیب های اولیه دســتگاه های HPLC موضوع مورد عالقه کاربران این دســتگاه در آزمایشــگاه ها بوده و در 
همین راســتا، در شــماره قبل نشــریه قســمت اول رفع عیب های اولیه در زمینه اشکاالت پیک ها و اشــکاالت در خط زمینه

(Base Line) مورد بررسی قرارگرفت. در این شماره به سایر ایرادات احتمالی در دستگاه HPLC خواهیم پرداخت:

ج- اشکال در زمان بازداری

۱- کاهش زمان بازداری
راهکار رفع ایرادنوع ایراد

کاهش میزان تزریق نمونه/ استفاده از ستون با قطر بزرگتر.ستون به حالت اشباع رسیده است.

تعویض ستون.از بین رفتن باندهای فاز ساکن.

چک کردن میزان فلوی فاز متحرک و تنظیم در صورت نیاز.میزان فلوی فازمتحرک افزایش یافته است.

(Retention Time) ۳- نوسان در زمان بازداری
راهکار رفع ایرادنوع ایراد

مطمئن شوید که دمای اتاق ثابت است ونوسان در دمای ستون.                   
 در صورت نیازستون را ایزوله کنید و یا در آون قراردهید.  

دیدن و پیدا کردن نشتی و رفع ایراد.        وجود نشتی در سیستم.                        

کاندیشن کردن ستون.                            پس از چند تزریق گروه های داخل ستون فعال می شوند.                                               

از محلول بافر با غلظت باالی ۲۰ میلی موالر بر لیتر استفاده شود.                                      ظرفیت محلول بافر کافی نیست.                      

اطمینان حاصل کنید که مقدار مخلوط فاز متحرک در متد گرادیانت درســت اســت که در  میزان مخلوط فاز متحرک کافی نیست.             
غیر این صورت می توان بصورت دستی نسبت مورد نیاز فاز متحرک را از پیش تهیه نمود.          

مقدار فاز متحرک که از داخل ستون بایستی عبور کند باید ۱۰ تا ۱۵ حجم ستون باشد.عدم تعادل در متد جداسازی ایزوکراتیک.

زمان تعادل با فاز متحرک A را تا بدست آوردن زمان بازداری ثابت برای اولین پیک افزایش دهید. عدم تعادل در روش شستشوی گرادیانی.
برای بازسازی گرادیان مورد نظر به میزان ۱۰ حجم ستون از فاز متحرک A را از ستون عبور دهید.

زمان تعادل را افزایش دهید. در کروماتوگرافی زوج یون، برخی مواقع ممکن است ۵۰ حجم ستون عدم تعادل در متد جداسازی فاز معکوس جفت یون
برای رسیدن به تعادل نیاز باشد. در بسیاری مواقع یک واکنشگر (Reagent) بلند زنجیره برای تهیه 

زوج یون نیاز است. اگر امکان دارد، واکنشگرهایی با زنجیره آلکیل کوتاهتر استفاده نمایید.

نوآور بهان تجهیز شیمی

مهندس سعیدقاسم جهرودی  
مدیر علمی و فنی

اس عیب یابی HPLCانتخاب ستون موئین ترینفتومتر شرهاوشیکی 



عیب یابی HPLCانتخدستگآزمایدستگتیترامیکرآزموزاویه

۲- افزایش زمان بازداری
راهکار رفع ایرادنوع ایراد

درب ظروف فازمتحرک را ببندید تا در صورتمقدار و نسبت فاز متحرک تغییر می کند
 وجود حالل های فرار در فاز متحرک نسبت ها تغییر نکند.                                               

چک کردن میزان فلوی فاز متحرک و تنظیممیزان فلوی فازمتحرک کاهش یافته است.         
در صورت نیاز و چک کردن سیستم به لحاظ نشتی.

اشکال در فشار
۱- فشار کم است/وجود ندارد/کاهش پیدا کرده است

راهکار رفع ایرادنوع ایراد
بررسی سیستم از لحاظ شل بودن اتصاالت، نشتی پمپ، نمک ایجاد شده در مسیر،میزان جریان (flow) کافی نیست.                    

نوسان غیر عادی/ تعویض سیل پمپ در صورت نیاز. شل کردن درب ظرف فازمتحرک
جهت جلوگیری از افت فشار در ظرف.

تمام اتصاالت را سفت کنید/ اتصال خراب را تعویض کنید/ رتور محل تزریق را سفت کنید.وجود نشتی بین پمپ تا ستون. 

تمیز کردن چک ولو/ تعویض چک والو و یا سیل پمپ.                                                      نشتی در پمپ، چک والو یا سیل پمپ.                

۳- فشارزیاد است
راهکار رفع ایرادنوع ایراد

بررسی تغییرات دمای اتاق/ ایزوله کردن ستون و یا استفاده از آون/موجی بودن/ نوسانی بودن خط پایه. 
پوشاندن دتکتور ضریب شکست و کنترل جریان هوای آزمایشگاه.                                   

نویــز پیوســته: المپ دتکتور مشــکل دارد و یا ســل 
دتکتور کثیف است.                                       

تعویض المپ ماورای بنفش و یا تمیز کردن سل دتکتور.                                                    

در کروماتوگرافی فاز معکوس بایســت مطمئن بود  که حالل های آلی در فاز متحرک با محلول های بافر هماهنگی رسوب نمک بدلیل محلول های بافری.            
داشته باشند تا ایجاد نمک در مسیر لوله ها وسایر قطعات ننماید که باعث گرفتگی مسیر گردد و منجر به افزایش 

فشار شود.                         

استفاده از نمونه تمیز/ استفاده از فیلتر ۰/۵ میکرومتر در مسیر/ استفاده از گارد ستون / شستشوی برگشتی ستون وجود رسوب در ابتدای ستون.                      
با حالل قوی جهت انحالل ناخالصی ها. گارد ستون و یا فیلتر ورودی به ستون تعویض گردند.  

استفاده از فاز متحرک با ۱۰٪ حالل آلی. آماده کردن محلول بافر بصورت روزانه و تازه. اضافه کردن ۰/۰۲ ٪ سدیم رشد میکروبی در ستون.                            
آزاید در فاز متحرک جهت نگهداری ستون با ۲۵٪ حالل آلی بدون بافر.

استفاده از حالل با ویسکوزیته پایین و یا افزایش دمای ستون. ویسکوزیته فاز متحرک زیاد است.                

اســتفاده از ســتون با ماده پر شــده با قطر ذرات بزرگتر (برای مثال استفاده از ســتون با قطر ذرات ۳ میکرومتر اندازه قطر ذرات داخل ستون کوچک است.         
بجای ۱/۸ میکرومتر).                                            

در ســتون با پایه پلیمری، تورم جاذب ناشی از تغییرات 
در فاز شوینده

از حالل های مناسب بانوع ستون استفاده شود. ترکیب و انطباق فاز شوینده کنترل شود.

گرفتگــی فریت در فیلتر ورودی ویا در ورودی ســتون 
و یا گارد ستون.                                            

تعویض اتصاالت و یا فریت و یا ستون گارد.

تمیز کردن محل تزریق یا تعویض روتور محل تزریق.                                                 گرفتگی محل تزریق.                                   

باز کردن اتصاالت از سمت دتکتور و رفع گرفتگی و یا تعویض قطعه.                                              گرفتگی لوله های ارتباطی و یا قطعات.              
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٣۴

۲- نوسان در فشار

راهکار رفع ایرادنوع ایراد

گاز زدایی فاز متحرک/ دمیدن گاز هلیوم به داخل ظرف فازمتحرک.                             حباب هوا در پمپ.

تمام اتصاالت را سفت کنید/ اتصال خراب را تعویض کنید/ رتور محل تزریق را سفت کنید.               وجود نشتی بین پمپ تا ستون.

ایرادات متفرقه
۱- عدم صحت پیک ها

راهکار رفع ایرادنوع ایراد
مقدار بزرگنمایی (attenuation) دتکتور را کاهش دهید.مقدار بزرگنمایی دتکتور زیاد است.                

میزان تزریق نمونه را بیشتر کنید.                به اندازه کافی نمونه تزریق نشده است.              

برای آماده سازی نمونه از استاندارد داخلی استفاده کرده وشرایط را بهینه نمایید.                       نمونه در حین آماده سازی از بین رفته است.        

استفاده از استاندارد داخلی جهت اپتیمایز کردن متد.گم شدن نمونه در داخل ستون.                          

چک کردن فلو و تمیز کردن مسیر خروجی اتوسمپلر.مسیر اتوسمپلر گرفته شده است.                        

رقیق کردن و یا افزایش نمونه تا هنگامی که غلظت نمونه در رنج دتکتور قرار بگیرد.                 پیک ها خارج از رنج دتکتور هستند.                

بــرای اولیــن تزریق: نمونه جذب ســمپل لــوپ و یا 
ستون می شود.

ستون و سمپل لوپ بایست کاندیشن شود.        

۲- کم بودن نمونه 
راهکار رفع ایرادنوع ایراد

افزایش قدرت فاز متحرک جهت ایجاد حداقل جذب موقت.                                                     جذب موقت با فاز ساکن داخل ستون.               

استفاده از بسترهای کوتاه زنجیر فاز معکوس. به عنوان جایگزینتاثیر متقابل آب گریزی بین فاز ساکن و بیومولکول ها
 می توان از ستون هایی با فاز ساکن آبدوست و یا تعویض یونی استفاده نمود.

استفاده از دیگر روش های کروماتوگرافی مایع از قبیل ژل فیلتریشن یا تعویض یونی.جذب موقت پروتئین.                                     
استفاده از فاز متحرکی که با افزودن ریجنت به آن میزان حاللیت پروتئین را بیشتر کند،

.SDS اسید و یا بازهای قوی و یا شوینده هایی مانند

استفاده از لوله ها واتصاالت خنثی از قبیل PEEK or Titaniumجذب موقت نمونه در لوله ها و دیگر تجهیزات.    

۳- نشتی 
راهکار رفع ایرادنوع ایراد

ستون را تعویض نمایید.از دست رفتن فاز ساکن ستون.                   

سفت کردن اتصاالت و یا استفاده از اتصاالت نو.وجود نشتی در ستون و یا اتصاالت.               

تعویض سیل دتکتور و یا gasket.                وجود نشتی در دتکتور.                      

تعویض قطعه فرسوده و یا رتور خراشیده شده در محل تزریق.                                            وجود نشتی در محل تزریق.                       

تعویض سیل های خراب پمپ/چک کردن پیستون اگر خراشیده شده می بایست تعویض گردد.وجود نشتی در پمپ.                             

عیب یابی HPLCانتخاب ستون موئین ترینفتومتر شرهاوشیکی 





٣۶

ارزیابی ریسک و اقدامات کنترلی در کار با مواد شیمیایی

در مطالب قبل راه های ارزیابی ریســک و کنترل ریســک مقابله با مواد شــیمیایی بررسی شــد در این مقاله سعی شده است تا در 
خصوص برخی از مواد شیمیایی پرکاربرد در آزمایشگاه ها اطالعاتی مختلف شامل مشخصات ماده، حدود مجاز مواجهه شغلی، 
روش انــدازه گیری ، خطرات فیزیکی، خطرات ســمی، اقدامات حفاظتی شــامل حفاظت فردی و اقدامــات کنترل اضطراری و 
کمک های اولیه ارائه گردد. این اطالعات با استفاده از سیستم اطالعاتی مواد شیمیایی شغلی اوشا تدوین شده است. این سیستم 
اطالعاتــی (OSHA۱/EPA Occupational Chemical Database)  شــامل اطالعــات موجود در گایدالین جیبی خطرات 
مواد شــیمیایی نایــوش (NIOSH۲ Pocket Guide to Chemical Hazards, 2007) و نیزکتــاب راهنمای اقدامات دات

(DOT۳ Emergency Response Guide, ERG 2004) در شرایط اضطراری می باشد.

ماده شیمیایی۱
       CAS #۴: 64-19-7                  CH3COOH :نام ماده: استیک اسید                      فرمول شیمیایی

خصوصیات ظاهری: مایع یا کریستال های بیرنگ با بوی سرکه مانند ترش. ماده خالص در کمتر از (  ۶۲�F ) بصورت جامد است 
معموًال بصورت محلول آبی استفاده می شود.

روش اندازه گیریحدود مجاز مواجهه شغلی
NIOSH: TWA۵ 10 ppm ( 25mg/m3)

STEL۶: 15 ppm ( 37 mg/m3)
NIOSH:1603

OSHA: TWA 10 ppm ( 25mg/m3)OSHA: ID186SG

خطرات فیزیکی
قابلیت اشتعال/ احتراق: مایع قابل اشتعال.

 اسید کرومیک، سدیم پراکسید و اسید نیتریک (و مواد قلیایی 
ً
مواد ناسازگار/ واکنش پذیر: اکسید کننده های قوی )خصوصا

قوی) نکته: خورنده برای فلزات).
خطرات سمی

مواجهه: استنشاقی و تماس پوستی و یا چشمی
عالئم: تحریک چشم ها، بینی و گلو، سوزش چشم و پوست، حساسیت پوستی، فرسودگی دندان ها، سیاهی پوست، افزایش 

پیگمانتاسیون پوست، ورم ملتحمه، اشکریزش، تورم فارنژ، برونشیت مزمن.
ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی و دندان ها.

فرزانه محمودیان   
کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

انستیتو ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای آمریکا 2                      مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای آمریکا 1
شماره فهرست خالصه مواد شیمیایی 4                                   دپارتمان حمل و نقل آمریکا 3
5 Time Weighted Average                                6 Short Term Exposure Limit

اس ارزیـــابی ریسکانتخابانتخابعیب یابی ستون مستون مHPLCوانتخاب ستون مووئین ترینفتومتر شرهاوشیکی 



اقدامات حفاظتی
حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوســتی و چشم، شستشوی پوست 
آلوده، در دسترس بودن فواره چشمی و دوش ایمنی، استفاده از وسایل 
حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسک تنفسی خود تأمین با فشار مثبت.

اقدامات کنترل اضطراری
آتش سوزی: استفاده از پودر خشک،CO2، اسپری فوگ یا فوم ضد 

الکل. ممکن است با آب واکنش، شدید ایجاد کند.
نشــتی یا ریخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. پیشگیری از 
ورود جریــان ماده به آبروها، زیرزمین و فضاهای بســته. حفر گودال 
برای مهار جریان ماده در صورت لزوم. اســتفاده از اسپری آب برای 
کاهش بخارات. اســتفاده از مواد خنثی کننده مانند خاکستر سودا یا 
کربنات سدیم (Na2CO3). جذب و پوشش با مواد جاذب مانند پودر 

سیمان و سپس جمع آوری آن توسط وسایل مناسب.
کمک های اولیه 

تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان
تماس پوستی: شستشو با آب فراوان

تماس استنشــاقی: اقدامات حمایتی تنفســی: انتقال فرد به هوای 
آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب،

دادن تنفــس مصنوعــی در صــورت وقفه تنفســی و فراهم 
نمودن کمک های پزشکی فوری.

تماس خوراکی: فراهم نمودن کمک های پزشکی فوری (در 
صورت بلعیده شدن بیمار را وادار به استفراغ نکنید).

ماده شیمیایی۲
نام ماده: استیلن 

HC=CH :فرمول شیمیایی
                             CAS #: 74-86-2

خصوصیــات ظاهری: گاز بــی رنگ با بــوی اتری، نوع 
تجارتی بــا بوی ســیر مانند، گاز فشــرده که در 

جوشکاری و برشکاری فلز استفاده می شود.
حــدود مجــاز بــرای ایــن مــاده برابر با
ppm 2500 تعییــن شــده کــه برابر با 

۲۶۶۲میلی گرم بر مترمکعب است.

خطرات فیزیکی
قابلیت اشــتعال/ احتــراق: گاز قابل 

اشتعال.

مواد ناســازگار/ واکنش پذیر:روی، اکســیژن و ســایر عوامل اکسید 
کننده مانند هالوژنها.

نکته: در حضور مس، جیوه، نقره و برنز (حاوی بیش از ۶۹ درصد مس) 
ایجاد ترکیبات منفجره استیلیدی می نماید.

خطرات سمی
مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و چشمی

عالئم: ســردرد، ســرگیجه، خفقان، ســوختگی، آســیب شــدید و 
سرمازدگی (مایع).

ارگان هدف:سیستم تنفسی، سیستم  اعصاب مرکزی
اقدامات حفاظتی

حفاظت فردی: گازهای فشرده در صورت افزایش حجم ناگهانی ایجاد 
دمــای پایین نموده و بنابراین می توانند موجب بروز خطر ســرمازدگی 
موضعی شــوند. لذا اســتفاده از وســایل حفاظت فردی مناسب برای 
حفاظت چشــمها و پوست به منظور پیشــگیری از سوختگی و آسیب 

بافتی الزم است. استفاده از ماسک تنفسی از نوع خود تأمین.
اقدامات کنترل اضطراری

اقدام به خامــوش کردن آتش حاصل از گاز نشــت یافته نکنید مگر 
اینکه بتوانید نشت را متوقف کنید.

آتش ســوزی: استفاده از پودرشیمیایی یا CO2. اسپری آب یا فوگ. 
در صورت امکان دور کردن مخازن از محل آتش سوزی.

نشتی یا ریخت و پاش: حذف تمامی منابع تولید جرقه. جلوگیری 
از ادامه نشت در صورت امکان. پیشگیری از ورود جریان ماده 
به آبروها، زیرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری آب 

برای کاهش بخارات.
  کمک های اولیه 

تماس چشــمی: در صورت ســرمازدگی اقدامات پزشــکی 
فــوری، در غیــر اینصورت شستشــوی فوری بــا آب فراوان 
بــه مدت ۱۵ دقیقــه. در صورت تــداوم تحریک، درد، ورم، 
 به پزشک رسانده شود. 

ً
اشکریزش یا ترس از نور فورا

تماس پوســتی: در صورت سرمازدگی اقدامات 
پزشــکی فوری، موضع آسیب دیده را مالش 
نــداده و با با آب نشــوئید. برای جلوگیری از 
قسمت های  سعی نکنید  بعدی  های  آسیب 
سرمازده را از منطقه آسیب دیده جدا کنید. 
 پوســت 

ً
در صورت عدم وجود یخ زدگی فورا

آلوده را با آب و صابون بشوئید.
تماس استنشاقی: انتقال فرد به هوای آزاد

ارزیـــابی ریسکعیب یابی HPLCانتخادستگآزمایدستگتیتراتمیکرآزمونزاویه
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مقدمه
نانوتکنولوژی یک تکنولوژی عمومی اســت و انتظار می رود از طریق جانشین کردن یا نفوذ بر مواد و تکنولوژی های موجود،  اثرات 
وسیعی روی اجتماع داشته باشد. چشم انداز نانو تکنولوژی تاکنون بسیار نامعلوم بوده است اما برخی پیشگویی می کنند که ممکن 
است شالوده یک انقالب صنعتی جدید، به شیوه ای مشابه با تحوالت ناشی از تکنولوژی های ماشین بخار، تولید برق و کامپیوتر را 
به گونه ای تشکیل دهد که مدل های  تکنولوژی های موجود را از هم گسیخته و ارتقا دهد. نانو تکنولوژی عموما به صورت مواجهه 
با ذرات بسیار کوچک فهمیده می شود. یک نانومتر۱ به راستی کوچک است، یک هزار میلیونیم یک متر یا یک میلیاردم متر. با این 
وجود، اهمیت مقیاس نانو نه فقط به این دلیل است که اشیاء و اجسام  در این مقیاس کوچک اند، بلکه همچنین ناشی از این است 
که مواد، خواص جدیدی در این مقیاس به دســت می آورند. این موضوع معموال مربوط به دو فاکتور اســت: اوال، مواد نانو مساحت 
ســطح نســبتا بزرگتری دارند. این واقعیت می تواند مواد را از لحاظ شیمیایی واکنش پذیرتر کند و خواص الکتریکی و قدرت شان را 
تحت تاثیر قرار دهد. ثانیا اثرات کوانتمی، به ویژه می تواند بر رفتار در حد پایین تر همچون مقیاس نانو حاکم شــود. این اثرات، رفتار 
نوری، الکتریکی و مغناطیســی مواد را تحت تاثیر قرار می دهد. در این تکنولوژی، نانو مواد بدست آمده می توانند در یک بعد (مانند 
پوشش های سطوح خیلی نازک)، دو بعد (همچون نانو سیم ها و نانو تیوب ها) یا در سه بعد (همچون انواع مختلف نانو ذرات) باشند.

نانو تکنولوژی، طراحی، توصیف، تولید و کاربرد ساختارها، ابزارها و سیستم هایی است که شامل کنترل شکل و اندازه در مقیاس نانومتر 
هستند. گستره اندازه نانوتکنولوژی اغلب بین ۱۰۰ نانومتر تا مقیاس مولکولی (تقریبا ۰/۲نانومتر) محدود می شود، زیرا در این محدوده 
است که مواد به طور عمده خواص متفاوتی دارند. اما اینکه چگونه به طور دقیق نانوتکنولوژی را محدود کنیم یک موضوع بحث برانگیز 

است. امروزه نیاز برای ترکیب کردن با مقیاس های طول دیگر برای نیل به  پیشرفت های وسیع تر در تکنولوژی مورد تاکید است.
علم نانو، مطالعه رخدادها و مواد در مقیاس های اتمی، مولکولی و ماکرومولکول هاست. در این گستره، ویژگی ها  به طور قابل 

توجه متفاوت از خواص در مقیاس های بزرگتر است.
 نانومترولوژی، تحقیق در روش های استاندارد برای اندازه گیری و توصیف مواد در مقیاس نانو، یعنی همان مرکز توسعه نانو تکنولوژی، است.

نانو تکنولوژی، تهدیدها  و فرصت ها 
تاکنون تحقیقات بســیار کمی بر روی خطرات مرتبط با دســتاوردهای علم نانو انجام گرفته اســت و ارزیابی سالمت، ایمنی و 

اثرات زیست محیطی نانو ذرات و نانو مواد، با عدم قطعیت بزرگی مواجه هستند.
نگرانی ها در زمینه نانو تکنولوژی به طور عمده مرتبط با موارد زیر است:

مساحت سطح بزرگ، ساختار کریستالی و واکنش پذیری ذرات که می تواند، انتقال در محیط زیست یا بدن را تسهیل کند. این انتقال 
به سختی قابل کنترل است و همچنین به دلیل بر هم کنش با دیگر عناصر می تواند مضر  باشد. برخی از نانو ذرات مصنوعی (ساخت 
دست بشر) در واحد جرم، سمی تر از ذرات بزرگتر با همان خواص شیمیایی هستند. ذرات خیلی ریز، رفتار بیولوژیکی و تحرک متفاوتی 
نسبت به ذرات بزرگتر دارند. ارتباط خطی بین جرم و اثر وجود ندارد. نفوذ آسان تر نانو ذرات از ذرات بزرگتر در سلول ها، امری اثبات 

نانوتکنولوژی و محیط زیست، تهدیدها وفرصت ها 

دکتر فاطمه دوستی  
دکترای شیمی تجزیه 
رئیس اداره امورآزمایشگاه ها

اداره کل حفاظت
محیط زیست خراسان رضوی

1 nanometer

اس  نانوتکنولوژیانتخابانتخابانتخابانتخابعیب یعیب یابی ستوستوستوستوLCCسانتخاب ستوارزیـــابی ریسکووPوووLCون من مHPوون مووئین ترینفتومتر شرهاوشیکی 



شده است. اندازه غیر قابل رویت ذرات باعث می شود چنین ذراتی به صورت تصادفی وارد زنجیره غذایی شوند، در نتیجه اوال موجب آسیب به گیاهان 
و حیوانات گشته و در نهایت عامل ایجاد خطر برای انسان باشند.

ارزیابی خطر
ارزیابی مخاطرات مرتبط با نانو ذرات پیچیده اســت. این مواد مدت زمان طوالنی اســت که به طور وسیع در دنیای طبیعی وجود دارند: یعنی به 
صورت نتیجه ای از فعالیت های فتوشیمیایی یا آتش فشانی یا ایجاد توسط گیاهان و خزه ها. برخی از این نانو ذرات بسیار سمی هستند. همچنین 

این ذرات در طول هزاران سال به عنوان محصول جانبی پخت و پز و احتراق و اخیرا اگزوز وسایط نقلیه،  توسط انسان ایجاد شده اند.
سوال این است که آیا استفاده از نانو ذرات مصنوعی یا استفاده از نانوذرات به شیوه های نوین، خطرات جدیدی ایجاد می کند؟

مهمترین نتیجه مطالعات اخیر در زمینه مخاطرات نانو ذرات، خطر سالمتی مرتبط با نانو ذرات آزاد است که ممکن است درون مغز، شش ها و 
دیگر بافت ها نفوذ کنند و موجب سرطان و دیگر بیماری ها شوند. 

راه های ورود نانو ذرات به محیط 
اثرات بالقوه مضر نانوتکنولوژی ممکن است از طبیعت خود نانو مواد، خواص محصوالت ساخته شده از آن ها یا وجوهی که فرآیند ساخت را در 

.(Masciangiloi ،T. ،Xian Zhang ،W. ،2003) بر می گیرد ناشی شود
برای مثال، کارخانه ها وآزمایشــگاه هایی که نانو ذرات را برای فرآیندهای صنعتی اســتفاده می کنند، می توانند مواد نانو را به وســیله زباله های 
صنعتی تخلیه شــده در محیط، محصوالت ســاخته شده که شامل نانو ذرات می شود (مانند ذرات تیتانیوم دی اکساید در صفحات خورشیدی)، 
نشــت در جریان انتقال و از طریق کارگرانی که مســتقیما در معرض آلودگی  قرار گرفته اند در محیط زیست منتشر کنند. همچنین نانو ذرات اگر 
به عنوان ابزارهایی برای فرآیندهای محیط زیســتی (مانند تصفیه آب و هوا) اســتفاده شــوند، می توانند به صورت مستقیم به محیط زیست وارد 
شوند. اگر نانو ذرات در هوا آزاد شوند ممکن است به طور مستقیم توسط موجودات استنشاق گردند. این مسیر، مسیر غالب انتقال به کارگرانی 
اســت کــه در کارخانه ها در معرض نانو ذرات هســتند. همچنین برای موجودات زنــده ای که در معرض ذرات ناشــی از منابع طبیعی هم چون 
احتراق و نورشیمی اتمسفری قرار دارند، احتمال دچار شدن به اثرات سوء نانو مواد افزایش می یابد. همچنین نانو ذرات می توانند از طریق تماس 
مستقیم با پوست (لوازم آرایشی و صفحه های خورشیدی) یا از طریق هضم (موجوداتی که در خاک یا آب آلوده زندگی می کنند، بیو تجمع نانوذرات 

.(Canadian Stewardship.2005) در زنجیره های غذایی و غیره) به چرخه زندگی انسان وارد شوند
بــه عــالوه این امکان وجــود دارد که نانو تکنولــوژی منجر به تغییرات اجتماعی گردد که حمل و نقل، توســعه شــهری،  مدیریــت دانش و دیگر 
فعالیت هــای اجتماع مارا تحت تاثیر قرار می دهد. این تغییرات به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم کیفیت محیط زیســت را تغییــر می دهد. از اینرو 
ارزیابــی تکنیک هــای رایج تصفیه هوا و آب بــرای حذف و کنترل آلودگی بالقوه با نانو ذرات، امروزه یکی از نیازهای ضروری جامعه بشــری اســت
(Masciangiloi،  T.،  Xian Zhang،  W.، 2003). شکل ۱ نشان می دهد چگونه  نانو تکنولوژی می تواند محیط های بسیاری را آلوده نماید.

شــکل ۱: نانو تکنولوژی می تواند محیط های بســیاری را آلوده نماید. چون مواد درمقیاس نانو در گستره سایز هموگلوبین و ویروس ها هستند و حتی کوچکتر 
از محرک های معمول هم چون ذرات (< nm 2.5) و گرده ها هستند.

در شماره بعد نشریه به فرصت ها و دستاوردهای علم نانو در زندگی بشر خواهیم پرداخت.

گیاهان 
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جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۱
به خاطر کشف شبه بلورها

جایــزه نوبــل شــیمی ۲۰۱۱ بــه دانیــل شــختمن (Dan Shechtman) به خاطر کشــف 
شبه بلورها(quasicrystals) ، ساختارهای شیمیایی شبه موزائیکی که پیش از این پژوهشگران 
وجود آنها را ناممکن تصور می کردند، اهدا شــد. دکتر دانیل شــچمن، استاد موسسه فناوری 

حیفا، دانشیار آزمایشگاه AMES وزارت انرژی آمریکا و استاد علم مواد دانشگاه ایووا است.
کادمی ملی سلطنتی علوم سوئد در بیانیه  اعالم جایزه نوبل شیمی آورده است: در صبح روز  آ
هشت آوریل ۱۹۸۲ یک تصویر متضاد با قوانین طبیعت در میکروسکوپ الکترونی شچمان 
ظاهر شــد که به طور بنیادی نحوه نگرش شــیمی دانان به مواد جامد تغییر داد. تا آن زمان 
باورها در ماده جامد بر این بود که اتم ها با طرح های متقارن درون بلورها قرار گرفته و به طور 
دوره ای تکرار شده اند. برای دانشمندان این تکرار برای ساخت یک بلور ضروری بود. برخالف 
باورهــای قبلی در مورد جمع شــدن اتم ها در داخل بلورها در طرح های متقارن، شــچمان 
نشان داد که اتم ها در یک بلور می توانند در طرحی جمع شوند که قابل تکرار نیست. اکتشاف 
شچمان بســیار جنجالی بود بطوریکه در زمان دفاع وی از یافته های خود، از این دانشمند 
خواســته شــد تا گروه تحقیقاتی خود را ترک کند. با این حال تالش وی، دیگر دانشمندان را 

مجبور به تجدیدنظر در درک خود از ماهیت اولیه ماده کرد.
در یــک بلور معمولی، توضیح محل قرار گرفتن اتم ها بســیار ســاده اســت چرا که آنها 
حالتــی متقارن دارند، اما در شــبه بلورها این تقارن شکســته شــده و طرح های منظم 
موجود در آنها هرگز تکرار نمی شــوند. این شــبه بلورها به دلیل ساختار اتمی منحصر به 
فردشان رســانای بدی برای حرارت و الکتریسیته بوده و ســطوح غیر چسبناکی دارند. 
ویژگی های انتقال حرارت پایین این ماده می تواند آن را برای اســتفاده در مواد دمابرقی 
کــه حرارت را به برق تبدیل می کند، مفید واقع شــود همچنین شــبه بلورها در آلیاژها و 

پوشش های محافظ کاربرد زیادی دارند. 
دیویــد فیلیپس، رئیس انجمن ســلطنتی شــیمی نیز در پیام تبریکی اظهار کرد: شــبه 
بلورها، جنبه جالبی از علم ماده و شــیمیایی هســتند، بلورهایی که تمام قوانین را برای 

خود بلورها نیز شکسته اند.
کادمی اما از آن هنگام به بعد شــبه بلورها در آزمایشــگاه ها تولید شــده اند و یک  به گفته آ
شرکت سوئدی آنها در یکی از مقاوم ترین انواع فوالد یافت که اکنون در فراورده هایی مانند 
تیغ ریش تراشی و سوزن های نازک که به طور اختصاصی برای جراحی های چشم ساخته 
شــده اند، به کار می رود. دانشــمندان همچنین در حال آزمایش اســتفاده از شــبه بلورها 
در پوشــش های ماهی تابه ها، ایزوالســیون حرارتی موتورها، و دیود های گسیل کننده نور 
یا LED ها هســتند. دانشمندان برای شبه بلورهای شــچمان توصیفی ارائه کرده اند که 
از ریاضی و هنر سرچشــمه گرفته اســت.همچنین الگوهای شــگفت انگیز شبه بلورها در 
کاشــی کاری ها و موزاییک های دوره اسالمی از جمله در مســجد امام اصفهان نیز قابل 
کادمی علوم ســوئد شــبه بلورها برای اولین در سال ۲۰۰۹ در  مشــاهده اســت. به گفته آ

روسیه، در طبیعت هم کشف شدند.








