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بدیهی اســت که رسانه ها و پیشرفت های تکنولوژیک در دهه های جدید، حجم و سرعت انتقال اطالعات بین افراد را گسترش داده و 
میانگین دانش کارشناسان و متخصصین در هر رشته ای در مقایسه با دهه های گذشته به طرز معنی داری ارتقاء یافته است.

در این میان اما، گرچه شــاید اینگونه اســتنباط شــود که ســهم ارتباطات حضوری انسان ها کاهش یافته اســت، اما قطعا اثر بخشی 
و تاثیرگذاربودن این نوع از ارتباطات انســانی دســتخوش تغییر نشــده و همچنان به عنوان ابزاری قدرتمند در تحکیم روابط و انتقال 

اطالعات عمل می کند.
یکی از شــناخته شــده ترین نوع ارتباط مســتقیم و حضوری بین کارشناسان آزمایشــگاه ها و شــرکت های تولیدکننده و یا ارایه کننده 
خدمات، نمایشگاه ها و سمینارها است. در واقع نمایشگاه ها و سمینارها به عنوان میعادگاهی برای تبادالت علمی، بازرگانی و ارتباطات 
انســانی، مورد توافقی نانوشــته قرار گرفته اســت. نمایشگاه ها و سمینارها فرصتی اســت مناســب تا تولیدکنندگان و یا نمایندگانشان 
دســتاوردهای جدید تکنولوژیک خود را به مخاطبین معرفی نمایند. برخی از شــرکت ها از این فرصت برای معرفی خدمات جدید خود 

بهره می برند و بازخوردهای مشتریان خود را از فعالیت های قبلی خود مورد ارزیابی قرار می دهند.
اردیبهشــت ماه فعاالن عرصه آزمایشــگاهی کشور را به یاد دو نمایشــگاه بزرگ و تاثیرگذار در صنعت نفت و سالمت می اندازد. امسال 
نمایشــگاه نفت ایران )Iran Oil Show( بیســت و یکمین سالگرد خود را با شکوه برگزار خواهد نمود و تمامی فعاالن و متخصصین 
در این صنعت بزرگ را گرد هم خواهد آورد. فرصتی اســتثنایی برای تبــادالت و توافقات بازرگانی و انتقال اطالعات و یافته های جدید 
علمی. با توجه به گشایش های اخیر فضای اقتصادی ایران و تعامالت بیشتر با کشورهای صاحب تکنولوژی، تمامی شرکت کنندگان 

نمایشگاه ها در سال جاری اعم از بازدیدکنندگان و شرکت های عرضه کننده، توقعات بیشتری نسبت به سال های گذشته دارند.
نمایشگاه ایران هلث )Iran Health( نیز برای نوزدهمین بار عالقه مندان خود را در نمایشگاه بین المللی تهران مالقات خواهد کرد. 
نمایشــگاهی که امســال با حضور بیش از ۵6۰ شرکت بین المللی داخلی و خارجی از ۲۰ کشور دنیا برگزارخواهد شد و این امر می تواند 

نوید بخش تحرکات و فعالیت های اقتصادی بیشتر در این صنعت بزرگ کشور باشد.
ایران کشــوری اســت پهناور و متخصصان و کارشناسان در هر زمینه علمی در سراسر کشــور عزیزمان به فعالیت و خدمت مشغولند. 
بنابرایــن دسترســی به تمامی فعاالن در یک عرصه فنی و علمی امری ســهل نیســت. در نمایشــگاه های بین المللی هر ســاله این 
فرصت اســتثنایی در قالب یک گردهمایی نمایشگاهی می تواند فرصت های بسیار زیادی را برای شرکت کنندگان فراهم آورد. اما نکته 
قابل تامل اینجاســت که تا چه اندازه به این فرصت توجه می شــود و چه برنامه های از پیش تعیین شــده ای را می توان به مخاطبین و 
بازدیدکنندگان ارایه نمود. به نظر می رســد همانطور که برگزارکنندگان برخی از نمایشــگاه های بین المللی در ســایر کشورها امکانات و 
فضاهایی را به عنوان بخش جانبی نمایشگاه برای ارایه کارگاه ها، سخنرانی های آموزشی و سمینارها درنظر می گیرند، این امر بتواند به 
عنوان راهکاری عملی در انتقال دانش موثر واقع شود. متاسفانه علیرغم حضور و استقبال شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از سرتاسر 
کشور در نمایشگاه های بین المللی ایران، امکانات جانبی نمایشگاه ها برای ایجاد فضای مناسب برای این منظور بلوغ و رشد متناسبی 

نداشته است و امید است برگزارکنندگان و شرکت های ارایه کننده محصوالت و خدمات به این مهم توجه بیشتری مبذول دارند.

زهره طاهری مسلک
مدیــر مسئـــول
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بیش از ۱۱۰۰ نفر ســاعت برای گردآوری مطالب، ویرایش، طراحی، چاپ و ارســال هر شماره نشــریه آزمایشگاه برتر صرف می  شود. تالش  های 
ما در نشــریه آزمایشــگاه برتر تنها زمانی نتیجه بخش خواهند بود که تمامی نســخه  های ارسالی نشریه به دست خوانندگان محترم و گرامی نشریه 

رسیده باشد. روش ارسال نشریه آزمایشگاه برتر از طریق پست عادی و به هزینه نشریه است. 
اگر شما حتی یک شماره از نشریه را تا کنون دریافت نموده اید، مطمن باشید که اطالعات شما در بانک اطالعاتی نشریه 
ثبت شــده اســت و تمامی شماره  های این ماهنامه برای شما ارسال شده اســت و در صورت عدم دریافت شما، نقص در 

سیستم تحویل رخ داده است.
همواره تالش ما بر این است که اطالعات آدرس پستی و هرآنچه مورد نیاز است را رعایت نماییم تا تمامی نشریه  های 
ارســالی به دست شــما بزرگواران برســد. تماس  های پیگیری ما برای حصول اطمینان از تحویل نشریه نیز در همین 
راستا است. اما متاسفانه در برخی موارد علیرغم تالش و پیگیری ما، به دلیل پست عادی، نشریه ارسال  شده به دست 
مخاطب مورد نظر نمی  رسد. کما اینکه در تمامی مواردی که مطلع شدیم نشریه ارسالی به دست مخاطب نرسیده است، 

مجددا نشریه را بصورت پست سفارشی ارسال نمودیم.
روش  های پست سفارشی و یا پیشتاز روش  های مطمئن  تری برای اطمینان از تحویل نشریه به مخاطب مورد نظر است اما 

تامین هزینه های ارسال نشریه از طریق پست سفارشی و یا پیشتاز در توان مالی فعلی این نشریه نیست. 
لذا به مخاطبین عالقه  مند به دریافت این ماهانه پیشنهاد می  شود با پرداخت هزینه  های بسته  بندی و پست سفارشی نشریه خود، 
ما را در این امر یاری نمایند. شــما می توانید هزینه  های بســته  بندی و پست هر تعداد شماره از نشریه که مد نظر دارید را پرداخت 

نمایید و با تکمیل اطالعات زیر و ارسال آن از طریق نمابر و یا ایمیل از دریافت سفارشی نشریه خود مطمن شوید.
همچنین می  توانید از اطالعات تکمیل شــده زیر و فیش واریزی با تلفن همراه خود عکس گرفته و از طریق تلگرام به شــماره 

۰۹۳۸۴۰۸۴۷۹۴ ارسال نمایید.
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)DO( روش های اندازه گیری اکسیژن محلول در آب

آب طبیعی معمواًل حاوی مقداری گاز اکسیژن می باشد. اکسیژن در گوارا کردن آب و خوش طعم نمودن آن اهمیت زیادی 
دارد. زندگی حیوانات و گیاهان آبزی به حداقل غلظت اکســیژن محلول در آب بســتگی دارد. ماهی، بیش از سایر جانداران 
و باکتری کمتر از تمام آبزیان به اکســیژن محلول نیاز دارند. مقدار اکســیژن محلول در آبی که ماهی در آن پرورش می یابد 
نباید کمتر از ppm 5  باشــد. در صورتیکه مقدار اکســیژن موجود در آب کمتر از حداقل مجاز برای زندگی جانداران آبزی 
باشــد، آن آب آلوده تلقی می شــود. آب های ســطحی معموال اکسیژن محلول در آب بیشتری نســبت به آب های زیرزمینی 
دارند. تمام گازهای موجود در هوا به مقادیر مختلف در آب محلولند و میزان انحالل اکسیژن در آب تابع قوانین گازهاست. 
اکســیژن از گازهایی اســت که با آب واکنش نمی دهد، بنابراین میزان انحالل آن تابعی از قانون هنری است. پس انحالل 
آن در آب تابع فشــار جزئی آن اســت. بیشــترین میزان انحالل آن در کنار دریا و کمترین آن در ارتفاعات اســت. همچنین 
انحــالل آن در آب تابعــی از دما اســت و با افزایش دما میزان انحالل اکســیژن در آب کاهش می یابد. حداکثر اکســیژنی 
که در درجه حرارت نرمال )۲۵ درجه ســانتی گراد( می تواند در آب حل شــود ppm 9  اســت و هرچه حرارات اضافه شــود 
اکســیژن محلول تقلیل می یابد. در دمای ۳۵ درجه ســانتی گراد اکســیژن محلول به ppm 7 کاهش می یابد و در دمای 
صفــر درجه اکســیژن محلول معادل ppm 14 اســت. کمبــود حاللیت اکســیژن در آب یکی از فاکتورهای اصلی اســت 
کــه ظرفیــت تصفیه طبیعی آب را کاهــش می  دهد. لذا تصفیه فاضالب هــا قبل از ورود به رودخانه  هــا ضروری می  گردد. 
می تــوان میزان اکســیژن محلــول در رودخانه  ها را بــه عنوان معیاری از آلودگــی کنترل نمود. اکســیژن فاکتور مهمی در 
 ایجــاد خوردگــی آهن و فوالد بخصوص در سیســتم های توزیع آب و بویلرها می  باشــد. لذا تعیین مقدار اکســیژن محلول
)DO,Dissolved Oxygen( بــرای کنتــرل میزان خورندگــی آب به کار می  رود. میزان کم اکســیژن محلول در آب اکثرا 
داللــت بــر غلظت زیاد مواد آلــی در حال تجزیــه در آب دارد. نظر به اینکه مواد آلی به وســیله باکتری ها تجزیه می شــوند 
بنابراین برای تجزیه آن به وســیله این موجودات اکســیژن آب پیوســته تقلیل می یابد و در نتیجه در اثر تهی شدن اکسیژن 
در اکوسیستم های آبی مرگ و میر موجودات آبزی حتمی خواهد بود. همچنین وجود مواد شیمیایی احیا کننده و بویژه مواد 

آلی در آب موجب مصرف و کاهش مقدار اکســیژن محلول می گردد.

عوامل موثر بر حاللیت اکسیژن در آب:
۱. درجه حرارت       ۲. فشار جزیی اکسیژن در تماس با آب       ۳. شوری آب

پارامترهای کنترل میزان اکسیژن در آب های طبیعی:
۱. مقدار مخلوط شدن اکسیژن بین هوا و آب که به اکسیژن محلول یا DO معروف است

)BOD( ۲. اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی که بیانگر نرخ مصرف اکسیژن در داخل آب توسط ارگانیزم ها است
۳. اکســیژن مورد نیاز شیمیایی که بیانگر میزان اکســیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد قابل اکسیداسیون موجود در آب 

)COD( می باشد و یکی از مهمترین شاخص های سنجش آلودگی فاضالب است

مهندس حسین بهره  ور  
کارشناس فنی شرکت ستاره عرش آریا
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اکسیژن محلول

اندازه گیری اکسیژن محلول:
میــزان اکســیژن محلــول )DO( در آب و فاضــالب بســتگی بــه 
فعالیتهای بیوشیمیایی، شیمیایی و فیزیکی محیط آبی دارد. آزمایش 
)DO( یــک آزمایش تعیین کننده و مهم در بررســی آلودگی آب ها و 
کنترل فرآیند های زیستی، تصفیه آب و فاضالب می باشد. انتخاب 
روش کار بستگی به عوامل مداخله گر، دقت و صحت مورد نظر و در 

بعضی مواقع سهولت و دیگر مقتضیات دارد.

 روش هــای مختلف اندازه گیری اکســیژن محلول
)DissoLved Oxygen( در آب

روش تیتراســیون وینکلر)یدومتری(: ســازمان زمین شناسی 
آمریــکا جهــت انــدازه گیــری DO از روش تیتراســیون یدومتــری 
 )وینکلر( اســتفاده می کند. دقت اندازه گیری به این روش در محدوده 
mg/ L 0.05 ±اســت. ایــن روش در حــال حاضــر به عنــوان روش 
استاندارد جهت اندازه گیری DO به  صورت پرتابل استفاده نمی شود. 
به عالوه  تنها در صورت اجرای درست این روش نتایج با دقت و صحت 
باال به دســت می آید.  در مواردی که محققــان به دقت و صحت باال 
در نتایج نیاز دارند روش تیتراسیون وینکلر )Winkler( همچنان دقیق 
ترین روش اندازه گیری DO است. انواع متفاوتی برای اندازه گیری به 
روش تیتراســیون وینکلر وجود دارد اما هزینه باال و صرف زمان بسیار 
زیــاد یکی از معایب اصلی این روش اســت. دقت انــدازه گیری به این 
روش در آب مقطر mg/L 0.02 ± و در فاضالب mg/L 0.06 ± است.

روش اســپکتروفوتومتریک: یکی دیگر از روش های مرســوم 
انــدازه گیــری بــه روش اســپکتروفوتومتریک با معرف هــای رنگزا 
)Chromogenic( اســت که در طول موج مشــخصی جذب دارند. 
از مزایای این روش ســادگی، سرعت باالی آنالیز در مقایسه با روش 
تیتراسیون، حساسیت و دقت باال و محدوده اندازه گیری وسیع است. 
 )LOQ( و حداقل مقــدار قابــل اندازه گیری )LOD( حد تشــخیص
توســط ایــن روش بــه ترتیــب  mg/L 0.03 و mg/L 0.09 اســت.  
ایــن روش بــرای اندازه گیری DO در مقادیر کمتــر از mg/L 2 و در 
طول موج nm 555 اســتفاده می شــود. روش اسپکتروفوتومتریک 
™Method Rhodazine-D جهــت اندازه گیــری دقیق اکســیژن 
حل شــده در محــدوده mg/L – 1mg/L 0.1 اســتفاده می شــود. 
تشــکیل کمپلکــس با معــرف رودازیــن در این روش موجــب تغییر 
رنــگ قرمز-آبی در طول موج nm 555 می شــود. مقدار اکســیژن 

با شــدت رنگ کمپلکس تشــکیل شــده متناســب اســت. همچنین 
  Method Indigo-Carmin اسپکتــــروفوتــومتـــــریک  روش 
 جهــت  اندازه گیــری دقیــق اکســیژن حــل شــده در محدوده های

 mg/L – 2 mg/L 0.2 و mg/L-15 mg/L 2 اســتفاده مــی شــود. 
تداخل هایی مانند شوری، مواد معدنی، دما و دیگر گازهای حل شده در 
این روش بی اهمیت هستند. کدورت و رنگی بودن محلول ها در این 

روش یکی از منابع خطا می باشد. 
طــول  در  روش،  ایــن  )الکتروشــیمیایی(:  آمپرومتــری  روش 
۲۵ ســال گذشته توســط ســازمان زمین شناســی آمریکا )USGS( به 
 عنوان روشــی اســتاندارد جهت اندازه گیری DO در آب هایی که بیشتر از
mg/L 1 اکســیژن دارنــد اســتفاده شــده اســت. ایــن الکتــرود جهت 
اندازه گیری DO در آب های ســطحی و زمینی به صورت پرتابل اســتفاده 
 می شــود و قادر به اندازه گیری مقدار اکســیژن محلول در آب در محدوده
mg/L – 20 mg/L 0.05 می باشد. که حداقل مقدار قابل تشخیص این 
روش mg/L 0.01 می باشد نتایج اندازه گیری به این روش می تواند به وسیله 
نوسانات اطالعات کالیبراســیون در اثر تغییرات غلظت اکسیژن، آسیب 
دیدن غشاء و یا تداخل هایی مانند گاز هیدروژن سولفید تحت تاثیر قرار گیرند. 
روش پتانســیومتری با الکترود غشــایی: این روش مبتنی بر 
سرعت نفوذ اکســیژن از یک غشاء تراوا است که بطور ساده و سریع 
انجام می گیرد. برخی از غشاها نسبت به بعضی از یون ها تراوا هستند 
اگر چنین غشاهایی بین دو محلول حاوی یک یون با غلظت متفاوت 
قرار گیرند بین دو ســطح غشا اختالف پتانســیل برقرار می شود. این 
 روش قابلیــت اندازه گیــری مقدار اکســیژن محلــول را در محدوده

mg/L - 50 mg/L 0.01 دارا می باشد.

روش فوتولومینســانس باالکترودهــای نوری: ایــن روش که 
براســاس اندازه گیری با الکترودهای نوری است روشی جدید است. این 
تکنیک جایگزین مناسبی برای اندازه گیری با الکترودهای الکتروشیمیایی 
است. در این روش مانند الکترودهای آمپرومتری دیگر نیازی به تعویض 
محلول الکترولیت و یا غشاء الکترود نیست. به دلیل اینکه در این روش 
اکســیژن توسط الکترود مصرف نمی شــود بنابراین در محلول هایی که 
دارای گازهای مزاحمی مانند هیدروژن سولفید می باشند مشکلی وجود 
ندارد. این حسگرهای فوتولومینسانس می توانند بصورت ثابت یا پرتابل 
جهت اندازه گیری میزان اکســیژن محلول بــه صورت آنالین در محل 
مورد اســتفاده قرار گیرند. این حسگرها قادر به اندازه گیری اکسیژن در 
غلظت های کمتر از mg/L 1 در محدوده mg/L-20 mg/L 1 می باشند.
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تکنولوژی های جدید در کروماتوگرافی گازی )قسمت اول(

روش های کروماتوگرافی گازی به دلیل وضوح و بازده باال در جداسازی نسبت به دیگر روش های تجزیه دستگاهی، برای بررسی محدوده 
وسیع تری از محصوالت استفاده می شوند. با ابداع GC چند بعدی، )GC×GC(، قدرت تجزیه و وضوح در این دستگاه جهشی رو به جلو 
داشــته است. ترکیب دستگاه GC×GC با دیگر دستگاه های طیف ســنجی نظیر طیف سنجی جرمی باعث ایجاد ابزارهای قدرتمندتری 

برای اندازه گیری محصوالت واکنش های شیمیایی شده است.

)Multi Dimensional GC( کروماتوگرافی گازی چند بعدی
کروماتوگرافــی گازی، یک روش آنالیز پر کاربرد برای جداســازی و 
تجزیه ترکیبات آلی فّرار و نیمه فّرار می باشد. با توجه به فقدان بازده 
مطلــوب و محدودیت هایــی که در زمینه تجزیــه ترکیبات پیچیده 
در کروماتوگرافــی گازی یک بعدی وجود داشــت، روش های دو یا 
چند بعــدی MD-GC(1( برای رفع این نقص ها ابداع شــده اند ؛ 
پیک های شلوغ و در هم پیچیده کروماتوگرافی گازی یک بعدی در 
نتایج حاصل از کروماتوگرافی گازی دو بعدی 2D-GC(2( به خوبی 
از هم جدا می شــوند. هم چنین از دیگر مزایای 2D-GC می توان 
به حساسیت باال و ظرفیت پیک بیشتر و همچنین مشاهده برخی 

پیک ها که با روش تک بعدی قابل مشاهده نیستند، اشاره نمود.
اولین مســتندات مربوط به MD-GC توسط سیمون و اشنایدر در 
سال 1958 منتشر شد. در دستگاه آن ها نمونه از طریق ورودی به 

داخل ستون اولیه تزریق می شد که امکان انتقال آنالیت از بعد اول به بعد دوم توسط یک سوئیچ بین دو ستون وجود داشت. بالفاصله پس از اینکه 
ترکیب مورد نظر از ستون اول شسته شد، جریان گاز حامل به ستون دوم منتقل می شد تا جدایش در آن انجام گیرد. زمانی که لیو و فیلیپس در دهه 
1990 دستگاه کروماتوگرافی گازی دو بعدی را ارائه دادند، این تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده و امروزه در حوزه هایی مانند زیست-پزشکی، 

زیست محیطی، غذایی، پزشکی قانونی، نفت، داروسازی، مشخصه یابی مواد غذایی و روغن های نفتی و... به کار برده می شود.

 اصول کارکرد
در روش های MD-GC معموال از دو ســتون موئین با انتخاب کنندگــی )Selectivity( متفاوت همراه با یک مدوالتور، ترکیب دو آون 

مستقل با سیستم سوئیچ بین آن ها و تنظیمات ستون برای هر یک از این دو آون استفاده می شود.
ســتون اول معموال بزرگتر، عریض تر و با ضخامت بیشــتری نسبت به ستون دوم است. فاز ثابت در این ستون می تواند غیر قطبی یا قطبی 
باشــد. ســتون دوم کوتاهتر، باریکتر و نازکتر بوده و معموال نسبت به ستون اول بیشتر یا کمتر قطبی است. اگر ستون دوم بیشتر از ستون 
اول قطبی باشد پیکربندی قطبی × غیر قطبی نامیده می شود. در بیشتر اوقات، 2D-GC پیکربندی غیر قطبی × قطبی دارد. دو ستون 

می توانند در یک آون قرار داده شوند یا در آون های جداگانه تا قابلیت کنترل دمایی بیشتری داشته باشند. 
فرآیند آنالیز در این دستگاه با چند روش انجام می گیرد:

کروماتوگرافی گازی چند بعدی

شرکت مهندسی
تجهیزات پیشرفته آدیکو

1 MultiDimensional GC )MD-GC(
2 2 Dimensional GC 

مهندس معصومه حیدری 
کارشناس فنی
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۳ روشی است که بعد از شسته شدن کسری از نمونه به ستون دوم، مابقی از ستون اول توسط سوئیچ جهت جریان گاز حامل به جهت مخالف شسته می شود.
۴ برای حذف حالل اضافی، یک عامل مشتقی یا دیگر افزودنی ها استفاده می شود.

۵ اجازه انتقال از یک یا چند بخش از بعد اول به بعد دوم با پالریته متفاوت را می دهد. انتقال از بعد دوم توسط یک برش بر خط )on-line cutting( انجام می شود، که اجازه انتقال را برای فقط یک آنالیت مشخص می دهد.

الف( چند ستون با قطبیت متفاوت که به صورت سری بهم متصل اند )کروماتوگرافی چند ستونه(، در این روش آنالیت شسته شده به صورت انتخابی از ستون 
اول به ستون های بعدی به آرامی انتقال داده می شود. 

ب( دو ســتون با قطبیت متفاوت که به صورت ســری بهم متصل  بوده و در تفکیک اجزای آنالیت با هم تفاوت دارند به گونه ای که هر کدام از ســتون ها یک 
نوع ترکیب خاص را از مخلوط جدا می کنند )GC×GC(، در این حالت ماده ای که در ســتون اول جدا نشــده در ســتون دوم از ترکیب جدا شده و شناسایی 
می گردد. آنالیت های جدا شده در ستون اول حین انتقال به ستون دوم باید مجزا باقی بمانند که این وظیفه را مدوالتور بر عهده دارد. مدوالتور بین خروجی 
ســتون اول و ورودی ســتون دوم قرار دارد و وظیفه اش نگهداری، ایزوله کردن و ســپس تزریق مجدد آنالیت شسته شده ستون اول به ستون دوم می باشد تا 

آشکار ساز بتواند ترکیبات ستون اول و دوم را به صورت مجزا شناسایی کرده و در انتها در یک نمودار جامع نمایش دهد.
پ( استفاده از تکنیک هایی مانندforeflash4، backflash3 و heart-cut5  که فقط یک بخش کوچکی از نمونه به سمت ستون دوم شسته می شود.

وضوح در سیســتم MD-GC توســط ابعاد ســتون ها و اختالف در قدرت جداسازی بین دو فاز ثابت، تعیین می شــود. قدرت جداسازی می تواند با استفاده از 
ســتون های بلندتر با قطر داخلی کمتر بهبود یابد. تفاوت در انتخاب بین دو فاز ثابت، شــدیدا تحت تاثیر میزان جداســازی نهایی اســت. تمامی آشکارسازها 

(FID، ECD، AED، NPD، MS) می توانند برای MD-GC به کار گرفته شوند.
 

مزایا
بهبود وضوح

آنالیز MD-GC برای بهبود وضوح طیف یک مخلوط پیچیده می تواند مفید واقع شود. به عنوان مثال، اندازه گیری آلودگی بنزن در یک مخلوط هیدروکربنی 
مانند بنزین را می توان نام برد. 

جداسازی بهتر 
2D-GC اجزا را در طول بعد اول و هم چنین بعد دوم جدا می کند. در این روش آنالیز، با استفاده از دو آون مجزا، ترکیبات ابتدا در ستون اول جدا می شوند. در 
زمان شستشوی ترکیبات باقی مانده، با سیستم سوئیچ، جریان گاز متحرک به ستون دوم منتقل و ماده به اجزای سازنده آن تجزیه و غلظتشان اندازه گیری می شود. 

بعضی اوقات اجزای شسته شده با تکنولوژی یک بعدی می توانند توسط 2D-GC در طول بعد دوم جدا شوند.
حساسیت باالتر

در مقایســه با کروماتوگرافی یک بعدی، حساسیت 2D-GC به مقدار fold 50-1.5 افزایش می یابد. اندازه گیری مقدار ناچیز آنالیت ها با 2D-GC می تواند 
انجام شود. محدودیت آشکارسازی برای 2D-GC تقریبا 2pg می باشد.

ظرفیت باال
پیک های 2D-GC در تمام صفحه توزیع شــده اند نه در یک خط، بنابراین ظرفیت پیک در این روش n1×n2 اســت که n1 ظرفیت بعد اول و n2 ظرفیت 

بعد دوم می باشد. بنابراین ظرفیت 2D-GC بیشتر از 1D-GC است.
طیف هایی با ساختار منظم

ترکیبات در طیف 2D-GC بر طبق نوع گروه عاملی توزیع شده اند و هر گروه خاص یک الگوی مشخص دارد. طیف های منظم نسبت به موارد نامنظم قابل 
تفسیرتر هستند. الگوی جای گیری پیک ها حاوی اطالعات مفیدی است و شناسایی اجزای بیشتری از مخلوط را با قابلیت اطمینان خوب، میسر می سازد.

معایب
انعطاف پذیری نسبتا کم به دلیل امکان استفاده از یک برنامه دمایی برای هر دو بعد جداسازی

ایجاد پیک های زائد در طول ستون دوم به دلیل خنک شدن مدوالتور برودتی 
حجم بسیار باالی فایل های خروجی 2D-GC که به آسانی روی نرم افزارهای مختلف اعمال نمی شوند.
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برخی روش های آنالیز سولفور در فرآورده های نفتی

نفــت خام حاوی ترکیبات آلی گوگرددار، H2S حل شــده و برخی اوقات گوگرد معلق می باشــد. در حالت عمومی میزان گوگرد 
نفت خام مابین ۰.۰۵ تا ۵ درصد وزنی است. البته میزان گوگرد موجود مطابق با مواد آلی موجود در منشا تشکیل دهنده نفت 
خام می باشــد یکی از اندازه گیری های کمی ویژه در نفت خام، میزان گوگرد کل )در تمام اشــکال( آن است که به وسیله آنالیز 
مقدار SO2  تشــکیل شده در نتیجه احتراق نمونه ای از نفت خام تعیین مقدار می گردد. نتیجه این آنالیز در ارزیابی قیمت نفت 
خام تاثیر داشــته و از عوامل تعیین کننده آن اســت. در این روش آنالیز، گوگرد عنصری و H2S حل شــده نیز قابل اندازه گیری 

می باشند. ترکیبات گوگرددار موجود در فرآورده های نفتی به شش گروه شیمیایی دسته بندی می شوند.
)Free Elemental Sulfur( 1- گوگرد عنصری آزاد

گوگــرد آزاد بــه ندرت در نفت هــای خام وجود دارد، امــا گاها به حالت معلق یا حل شــده در مایعات یافت می شــود. نفت خام 
)Texas, USA( Goldsmith غنــی از گوگرد آزاد اســت ) ۱% وزنی در حالتی که گوگرد کل برابر ۲.۱۷% اســت(. این گوگرد 

می تواند ناشی از ترکیبات موجود در صخره  منبع )Reservoir Rock( باشد که در اثر احیاء سولفات به وجود می آید.
)H2S) (Hydrogen Sulfide( 2- هیدروژن سولفید

H2S بــا گازهــای حاصــل از منبــع نفت یافت می شــود و به صورت حل شــده نیز به میــزان کمتــر از ppm 50 وزنی در نفت 
 خام موجود می باشــد، اما بیشــتر H2S طی عملیات پاالیــش از جملــه Catalytic Cracking، Hydrodesulfurization و

Thermal Cracking یا به وســیله تخریب حرارتی ترکیبات هیدروکربنی گوگرددار طی فرآیند تقطیر ایجاد می شــود. در دهه 
۱۹۵۰ نفت هــای خــام خورنده به صورت ترش )Sour( و غیرخورنده ها به صورت شــیرین )Sweet( دســته بندی می شــدند. 
نفت های  خام  که بیشــتر از ppm 6 ســولفید هیدروژن حل شده داشتند به عنوان نفت Sour شناخته می شدند. چرا که بیش از 
این مقدار H2S با تشــکیل رسوبات ســولفید آهن Pyrophoric باعث ایجاد خوردگی در دیواره های مخازن ذخیره می شود. از 
آنجایی که بیشتر نفت های خام تولید و پاالیش شده در ایاالت متحده دارای محتوای گوگرد کل کمتر از ۱% بود و نیاز به شیرین 
کردن )حذف گوگرد( تنها در بنزین هایی که از نفت های خام خورنده تولید می شدند وجود داشت، بنابراین در آن زمان محتوای 
گوگرد کل )در دسته بندی نفت خام( مورد مالحظه قرار نمی گرفت. امروزه به تمامی نفت های خام که بیش از ۱% گوگرد داشته 

باشند نفت خام خورنده یا Corrosive گفته می شود.
)Thiols( 3- تیول ها

تیول ها دارای فرمول عمومی R-S-H هســتند که R  نشــانگر یک بنیان آلیفاتیک یا حلقوی است. تیول ها همچنین به عنوان 
مرکاپتان ها نیز نامیده می شــوند. این ترکیبات به ســبب داشــتن گروه عاملی S-H دارای خاصیت اســیدی هستند. همچنین 
ترکیباتی خورنده اند و دارای بوی زننده ای هســتند. غلظت آنها در نفت خام خیلی کم اســت ولی صفر نیســت و طی عملیات 

پاالیش از ترکیبات گوگرددار به وجود می آیند. 
)The Sulfides( 4- سولفیدها

از آنجائیکه ســولفیدها از نظر شــیمیایی خنثی هستند می توانند دارای ســاختار خطی یا حلقوی باشند. همچنین نقطه جوش 
مولکول های ســولفید نســبت به مرکاپتان ها با همان تعداد کربن بیشتر است. آنها بیشترین مقدار هیدروکربن های گوگرددار را 

در میان تقطیرها )Middle Distillates( تشکیل می دهند. )نفت سفید و گازوئیل(

آرش اکبری نوشاد   
کارشناس ارشد شیمی کاربردی

رئیس آزمایشگاه تجزیه و ویژه
شرکت پاالیش نفت تبریز

سولفور در نفت خامکروماتوگرافی گازی چند بعدیاکسیژن محلول



)The Disulfides( 5- دی سولفیدها
 )2,3 dithiobutane( جداسازی این ترکیبات مشکل است، در نتیجه تعداد کمی از آنها شناسایی شده اند. برای مثال دی متیل دی سولفید
و دی اتیل دی ســولفید )dithiohexane 2,3(. اخیــرًا برخــی ترکیبات پیچیده تــر نظیــر Trinaphthenodiphenyldisulfide نیز قابل 

شده اند. شناسایی 
)Thiophene and Derivatives(  6- تیوفن و مشتقاتش

 حضــور تیوفــن و مشــتقاتش در نفت هــای خــام در ســال ۱۸۹۹ تشــخیص داده شــد امــا تا ســال ۱۹۵۳ یعنــی زمانیکــه متیــل تیوفن ها
)Methyl-thiophenes( در نفت ســفید به دســت آمده از نفت خام آغاجری ایران شناســایی شــدند، عقیده بر این بود که از تغییر و تحوالت 
ســولفیدها طــی عملیــات پاالیش به وجــود می آینــد. ســرانجام پــس از شناســایی بنزوتیوفن هــا )Benzothiophenes( و مشتقاتشــان از 
جملــه نفتنـــو بنزو تیوفن هــا (Naphthenobenzothiophenes) در برش هــای ســنگین تر، تردیــدی در حضــور آنها باقی نمانــد. محتوای 
 گوگــرد از نظــر طراحــی واحدهای پاالیــش دارای اهمیت باالیی اســت و میــزان آن بــرای طراحی صحیح واحــد پیش تصفیــه گوگردزدایی

)Desulfurization pretreatment unit( الزم است. 

روش های آنالیز گوگرد در مواد نفتی
روش های موجود برای اندازه گیری میزان گوگرد در مواد نفتی به مشخصات فیزیکی از جمله دامنه نقطه جوش و ویسکوزیته ترکیب و همچنین مقدار و 
حدود کنترلی مورد انتظار بستگی دارد. با این حال بیشتر روش های اندازه گیری دستگاهی را می توان به دو دسته آزمایش های مخرب و غیر مخرب تقسیم 
نمود. عمدتا روش های غیر مخرب برای فرآیندهای کنترلی و بازرسی مورد استفاده قرار می گیرند و سرعت انجام آزمون به نسبت روش های مخرب باالتر 

است. در آزمایشگاه های کنترل کیفیت بیشتر روش های مخرب جهت اندازه گیری میزان سولفور در نمونه ها به کار گرفته می شود.

Nondestructive TestsDestructives Tests
ASTM  D 6334 )XRF(1ASTM D 1266 ) lamp Method(1
ASTM  D 7212 )XRF(2ASTM D 1552 )High Temperature(2
ASTM  D 7220 )XRF(3ASTM D  3120 (Oxidative Combustion & microcoulometry)3
ASTM  D 7039 )XRF(4ASTM D 5453 (Oxidative Combustion & UVF Detection)4

ASTM D 6667 (L.P.G) (Oxidative Combustion & UVF Detection)5
ASTM  D 2784 (L.P.G) (Oxidative Combustion & Titration)6
 ASTM  D 32467
 ASTM  D 39618
UOP 357 (Ni Reduction Method)9

از آنجایی که انتخاب روش برای هر آزمایشگاهی به پارامترهای گوناگونی وابسته است با این حال پارامترهای زیر، موارد کلی در انتخاب روش تجزیه ای است:
)Safety( ایمنی )۴( هزینه )$(  ۵  )Sensitivity( حساسیت )۳ )Selectivity(  گزینش پذیری )۲  )Speed( سرعت )۱

ASTM D 3120 )Oxidative Combustion & microcoulometry( روش
روش آزمایش استاندارد برای مقادیر بسیار ناچیزی از گوگرد در مایعات هیدروکربنی سبک توسط احتراق اکسیداتیو و دتکتور میکروکولومتری 

دامنه کاربرد 
mg/kg 1000 – 3.0 در مایعــات هیدروکربنــی ســبک بــا محــدوده نقطــه جــوش  ایــن روش آزمــون، غلظــت گوگــرد در محــدوده 
  )C )80 - 525 °F°274 - 26 را پوشــش می دهــد. ســایر مــواد خــارج از محدوده تقطیر مشــخص شــده، که دارای غلظت گوگــرد باالتر از

 mg/kg 1000هستند را نیز می توان با استفاده از رقیق سازی مناسب مورد آزمایش قرار داد. مانند سوخت موتورهای دیزلی و بیودیزل.
خالصه ای از روش آزمون

 نمونه مایع به یک کوره تجزیه که دمایی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه ســانتیگراد دارد تزریق می شــود. در این کوره جریان گاز حاوی ۵۰ الی ۸۰ درصد 
اکسیژن و ۲۰ الی ۵۰ درصد گاز بی اثر )به عنوان مثال، آرگون، هلیم و غیره( برقرار می باشد. در اثر اکسیداسیون تمامی گوگردهای موجود در نمونه 
به دی اکســید گوگرد تبدیل شــده و سپس به یک سل تیتراسیون که شــامل الکترولیتی از محلول تری یدید است منتقل می شود. یون تری یدید به 

روش کولومتری باز تولید شده و از میزان کل جریانی که صرف جایگزین کردن آن می شود برای محاسبه میزان گوگرد در نمونه استفاده می شود.
واکنش انجام شده در سل تیتراسیون به ازای دی اکسید گوگرد عبارت است از:

 I3 + SO2 + H2O                SO3 + 3I- + 2H+

سولفور در نفت خامکروماتوگرافی گازی چند بعدیاکسیژن محلول
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یون تری یدید مصرف شده در واکنش فوق بدین ترتیب در کولومتری تولید می شود:
3I-                I3

- + 2e-

این میزان از میکرو اکی واالن های یون تری یدید )یدین( معادل میکرو اکی واالن های یون دی اکسید گوگرد در سل تیتراسیون است.
اهمیت و کاربرد

این روش آزمون برای تعیین غلظت گوگرد در مایعات هیدروکربی سبک، بنزین، دیزل و مواد افزودنی به آنها، مورد استفاده قرار می گیرد. وجود 
مقادیر گوناگون گوگرد می تواند در تولید، عملکرد و استفاده ازاین مواد تاثیرگذار باشد. اندازه گیری گوگرد در فرآیند تولید و محصول نهایی بنزین 

و دیزل برای اهداف نظارتی و همچنین برای اطمینان از حداکثر طول عمر مبدل کاتالیزوری استفاده شده در صنعت خودرو مورد نیاز است.

ASTM D 5453 (Oxidative Combustion & UVF Detection) روش
روش آزمایش اســتاندارد برای سنجش گوگرد کل در هیدروکربن های سبک، ســوخت های موتور و روغن های موتور توسط  فلوئورسانس اشعه 

.(UVF- Detector) ماوراء بنفش
دامنه کاربرد 

ایــن روش آزمون، ســنجش گوگرد کل در محــدوده mg/kg 1000 – 3.0 در مایعات هیدروکربنی با محدوده جــوش تقریبی C °400 - 25 با 
ویســکوزیته تقریبی )cSt )mm2/S 20 – 0.2 در دمای اتاق را پوشــش می دهد. ســه مطالعه جداگانه درون آزمایشــگاهی دقیق و دو تحقیق 
دیگر که منجر به گزارش ASTM شــده اند، تعیین کرده اند که این روش آزمون برای ســنجش گوگرد کل در نفتا، برش های نفتی، اتانول، اسید 
چرب متیل اســتر (FAME) و ســوخت های موتوری مانند بنزین اکسیژن دار، دیزل، بیو دیزل و سوخت جت قابل اجراست. همچنین سنجش 
گوگرد کل در نمونه های حاوی mg/kg 8000 – 1.0 گوگرد با این روش امکان پذیر اســت. این روش آزمون قابل اجرا برای محاســبه گوگرد کل 

در مایعات هیدروکربنی حاوی هالوژن کمتر از ۰.۳۵% می باشد.
خالصه ای از روش آزمون 

نمونه هیدروکربنی یا به صورت مســتقیم و یا توســط محفظه نمونه تزریق می شــود. نمونه یا محفظه و یا هر دو به یک کوره احتراق با دمای باال 
وارد می شوند که در آن گوگرد در یک فضای غنی از اکسیژن به دی اکسید گوگرد )SO2( اکسید می شود. آب تولید شده از سوختن هیدروکربن 
توســط فیلترهای جذب آب گرفته شــده و گازهای حاصل از احتراق نمونه در معرض نور ماوراء بنفش (UV) قرار می گیرند. دی اکسید گوگرد با 
SO2(. فلورسانس ســاطع شده از برگشت دی اکسید گوگرد 

جذب انرژی از نور ماوراء بنفش به دی اکســید گوگرد برانگیخته تبدیل می شــود )*
برانگیخته به حالت دی اکســید گوگرد پایدار توســط دتکتور فوتومولتی پالیر تیوب)PMT( تشــخیص داده شده و سیگنال حاصله معیاری برای 

محاسبه میزان گوگرد موجود در نمونه است.
اهمیت و کاربرد 

برخی از کاتالیزورهای مورد اســتفاده در فرآیندهای نفتی و پاالیش مواد شــیمیایی ممکن اســت توســط مواد خام حاوی مقادیر بسیار کم گوگرد 
مســموم شــوند. جهت جلوگیری از این مشــکل، این روش آزمون می تواند برای تعیین گوگرد در مواد اولیه فرآیند، محصوالت نهایی و همچنین 

برای اهداف کنترل و نظارت مورد استفاده قرار گیرد.
یکــی از ســازندگان معتبر تولید کننده دســتگاه هایی که گوگرد را به روش هــای ASTM D 3120 و ASTM D 5453 آنالیز می کنند، شــرکت 
Analtik Jena کشــور آلمان اســت که مدل های EA 3100  و EA 5000 multi  از مهم ترین مدل های موجود در صنایع نفت کشــور اســت. 

)www.analtik-jena.com(

ASTM D 1552 )High-Temperature( روش
در این روش تعیین مقدار گوگرد در فرآورده های نفتی در دماهای باال انجام می پذیرد 

دامنه کاربرد 
این تســت متد ۳ روش برای اندازه گیری میزان گوگرد کل در فرآورده های نفتی شــامل روغن های روانســاز حاوی افزودنی ها و کنســتانتره های 

افزودنی را دربر می گیرد.

سولفور در نفت خامکروماتوگرافی گازی چند بعدیاکسیژن محلول
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نمونه هایی توســط این روش قابل آنالیز هســتند که دمای جوش آنها بیشــتر از )C )350◦F◦ 177 باشد ودر ضمن میزان گوگرد آنها از %۰.۰6 
وزنی کمتر نباشــد. در دو مورد از ۳ روش بکار برده شــده، از یدات به عنوان آشکارساز اســتفاده می شود. در یکی از روش ها برای پیرولیز از کوره 
Induction furnace و در یک روش دیگر از کوره Resistance اســتفاده می شود. در روش پیرولیز، دتکتور IR به عنوان آشکارکننده استفاده 
می شود. کک های نفتی )Petroleum coke( که حاوی بیش از ۸ % وزنی گوگرد باشند با این روش قابل انجام هستند. حداقل دمایی که کوره 

Resistance در سیستم یدات  باید تامین کند oC ۱۴ ± ۱۳۱6 است.
خالصه ای از روش آزمون

)Iodate(سیستم آشکارسازی توسط یدات
نمونه در جریانی از اکسی ژن بطور کامل سوخته شده و ۹۷% گوگرد به  SO2 تبدیل می شود. صحت نتایج بستگی به فاکتور استاندارد شده یدات 
دارد.SO2  حاصل از احتراق از درون یک ظرف جاذب که حاوی محلولی از اســید، یدید پتاســیم و اندیکاتور چسب نشاسته است عبور می کند. 
رنگ آبی کمرنگی با افزودن پتاسیم یدات به محتویات ظرف جاذب ایجاد می شود. هنگامیکه SO2 حاصل از احتراق از درون ظرف جاذب عبور 

می کند رنگ آبی ناپدید می شود:
SO2 + I2 + H2O                SO3 + 2I- + 2H+ 
بنابراین رنگ آبی دوباره با افزودن مقدار یدات بیشتری دوباره ایجاد می شود. میزان یدات مصرفی طی فرآیند احتراق اندازه گیری می شود که در 

واقع نشانگر میزان گوگرد در نمونه است. )باید توجه شود که رنگ آبی اولیه با رنگ آبی نهایی یکسان باشد(
KIO3 + KI + 2 HCl                I2 + 2 KCl + H2O          .رنگ آبی ایجاد شده مربوط به حضور ید در مجاورت چسب نشاسته است

 فرمول محاسبه درصد  گوگرد :  

100
% 3

×
=

−

W
IOmLS

اهمیت و کاربرد
به وســیله این تســت می توان درســتی کارکرد و اجرا جزئیات فرآیند در تولید را به دســت آورد. برای سیســتم یدات، میزان کلر کمتر از ۱ % وزنی 

)ppm 10000( ایجاد تداخل نمی کند.

 (Ni Reduction Method) UOP 357 روش
اندازه گیری مقادیر ناچیز سولفور در برش های نفتی به روش کاهش نیکل

دامنه کاربرد 
این روش مناسب برای اندازه گیری ترکیبات نفتی حاوی گوگرد کل ۰.۱ تا ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم نمونه است. 

خالصه ای از روش آزمون
این روش بر مبنای واکنش های شیمیایی به ترتیب زیر استوار است:

 2Ni-Al + 4NaOH                         2NaAlO2 + H2 + 2Ni(Activated)
Ni + R1-S-R2                                  NiS  + R1-R2

NiS + 2HCl                                    NiCl2 + H2S
در این روش اندازه گیری گوگرد، در یک لوله آزمایش که حاوی مخلوط اســتون و ســود یک نرمال است، چند قطره محلول دی تیزون در استون 
ریخته می شــود که به رنگ زرد در می آید. در ادامه حجم مشــخصی از محلول با غلظت مشــخص از اســتات جیوه به محتویات افزوده می شود 
تا رنگ صورتی آشــکار شــود. پس از افزودن اسید هیدروکلریک به فالســک حاوی مخلوط نیکل و ماده نفتی، در صورت وجود سولفور در ماده 
 Hg)Dz(2 پایدارتر از کمپلکس HgS آزاد شده از طریق لوله های شیشه ای و اتصاالت به لوله مذکور رسیده و از آنجاییکه ترکیب H2S نفتی، گاز
اســت، بنابراین جیوه از دی تیزون جدا شــده و به سولفور می چســبد و بدین ترتیب رنگ صورتی به سوی زرد شدن پیش می رود که در این هنگام 
بی درنگ با افزودن میلی لیترهای بیشتر از محلول استات جیوه سعی می شود رنگ اولیه بازگشته و پایدار شود. پس از تثبیت رنگ سرخ از روی 

حجم مصرفی، غلظت استات جیوه و نیز وزن ماده نفتی برداشته شده میزان سولفور قابل محاسبه است. 

سولفور در نفت خامکروماتوگرافی گازی چند بعدیاکسیژن محلول
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روش های اندازه گیری نیترات و نیتریت در آب های آشامیدنی 

گیاهان نیترات های موجود در خاک را حل می کنند و آن ها را طی تغییراتی به پروتئین تبدیل می سازند. در معده انسان، نیترات ها به 
نیتریت تبدیل می شــوند که ســمیت باالیی دارند. یون نیتریت می تواند از طریق دیواره معده و روده مستقیما جذب بدن شود. بقایای 
ســموم نیتراته که تعدادشان کم هم نیست روی میوه و سبزی، نه تنها به صورت مستقیم حالت مسمومیت در بدن ایجاد می کنند، 
بلکه در صورت تجمع بیش از حد باعث بروز انواع سرطان های دستگاه گوارش می شوند. اکثریت متخصصان تغذیه  هم عقیده اند 
که وجود منابع عظیم کربوهیدارت ها در معده )نظیر میوه و ســبزی( باعث کاهش خطرات ناشــی از سوخت و ساز نیترات ها در بدن 
انسان می شود.  وقتی یون نیترات به داخل سرم خون راه پیدا می کند، هموگلوبین ها به متهموگلوبین تبدیل می شوند. در این فرآیند 
آهن موجود در هموگلوبین اکســید و به آهن ســه ظرفیتی تبدیل می شــود که این امر باعث ایجاد رنگدانه های تیره و گاها قهوه ای 
متهموگلوبین می شود و به آن سندرم Blue body می گویند. این تغییر و تبدیل ها باعث اختالل در انتقال اکسیژن به خون می شود. از 
این رو مهمترین بیماری ناشی از وجود نیترات و نیتریت در انسان و دام متهموگلوبینمیا است. در این بیماری، نیترات در دستگاه گوارش 
)معده( احیا و به نیتریت تبدیل می شود. نیترات ها گشاد شدن عروق خونی را نیز به دنبال دارند و همین مساله باعث می شود اکسیژن 
به میزان کمتری در اختیار خون قرار گیرد. این عارضه اولین نشانه مسمومیت با نیترات است و نوزادان زیر شش ماه آسیب پذیرترین 
گروه سنی در این خصوص هستند زیرا نوزادان بر خالف بزرگساالن عالوه بر pH  باالی معده و زیادی باکتری های طبیعی احیا کننده 
نیترات فاقد آنزیم برگشت دهنده متهموگلوبین به هموگلوبین هستند. از دیگر عالئم افزایش متهموگلوبین می توان به سردرد، خواب 
آلودگی و اشکال در تنفس اشاره نمود. در افراد باالی یکسال، توانایی سریع تبدیل متهموگلوبین به هموگلوبین وجود دارد و علی رغم 

سطح باالی نیترات و نیتریت، مقدار متهموگلوبین در سلول های قرمز خون کمتر باقی می ماند.
فاضالبهــای شــهری، صنعتی، مــواد دفعی حیوانــی و گیاهی در شــهرهای بزرگ کــه دارای نیتروژن آلی هســتند به خاک 
NH4 تبدیل شــده که به این پدیده 

منتقــل می شــوند. در اثر فعالیــت میکروارگانیزمهای خاک، نیتروژن آلی بــه یون آمونیوم +
Amonification گفتــه می شــود. خــاک توانایی نگهداری ایــن ترکیب را در خــود دارد اما به مرور طی پدیــده دیگری به نام 
NO2 و سپس به نیترات تبدیل می شود. الیه سطحی خاک قادر به حفظ 

Nitrification بخشی از یون آمونیوم ابتدا به نیتریت -
و نگهداری این دو ترکیب نبوده و در نتیجه نیتریت و نیترات به آب های زیرزمینی راه می یابند. 

استانداردهای نیترات در آب آشامیدنی 
با توجه به مطالعات به عمل آمده توســط ســازمان بهداشــت جهانی در مورد نیترات، این ســازمان مقدار ۵۰ میلیگرم در لیتر 
)برحســب نیترات( را به عنوان حداکثر مجاز اعالم نموده اســت. اســتاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۵۳ نیز برای نیترات در آب 

آشامیدنی همین مقدار می باشد.
انجمن بهداشــت عمومی امریکا نیز حد مجاز نیترات در آب آشــامیدنی را بر حســب نیتروژن ۱۰ میلی گرم در لیتر )بر حســب 
نیترات ۵۰ میلی گرم در لیتر( توصیه نموده است.سازمان حفاظت محیط زیست (EPA) حداکثر سطح مجاز نیترات در آب آشامیدنی 
را بر حسب نیتروژن نیترات ۱۰ میلی گرم درلیتر )برحسب یون نیترات ۵۰ میلی گرم درلیتر( و سطح مجاز نیتروژن نیتریت ۱ میلی گرم 

درلیتر )بر حسب یون نیتریت ۳ میلی گرم در لیتر( تعیین نموده است.

دکتر زهره طاهری مسلک 
دکتری شیمی تجزیه
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روش های اندازه گیری نیترات در آب  آشامیدنی 
اندازه گیری نیترات 

برای اندازه گیری نیترات به روش پالین تست، نیترات ابتدا به نیتریت احیاء می شود و سپس نیتریت حاصله در واکنش با دیازونیوم رنگ متمایل به قرمز 
تشکیل داده و تعیین مقدار می شود. مرحله احیاء با استفاده از پودر نیترات با پایه روی، انجام می شود و قرص نیترات به لخته سازی سریع بعد از ۱ دقیقه 

تماس کمک می کند. آزمایش در لوله نیترات )ظرف نمونه مدرج با کف شیب دار( انجام می شود که به ته نشینی و زالل سازی نمونه کمک می کند. 
نیتریت که از مرحله احیا بدست می آید بوسیله واکنش با اسیدسولفانیلیک در حضور N-1- naphtyl- ethylene diamine  با تشکیل رنگ مایل به قرمز 
اندازه گیری می شود. معرف های مورد نیاز در یک قرص نیتریکول قرار گرفته است که به آسانی به محلول آزمایش اضافه می شود. شدت رنگ ایجاد شده در 

آزمایش با غلظت نیترات متناسب است و با استفاده از فتومتر اندازه گیری می شود. طول موج مورد نظر در این روش ۵۷۰ نانومتر می باشد.

اندازه گیری نیتریت 
بــا می شــود  حاصــل  واکنــش  ایــن  از  کــه  دی آزو  ترکیبــات  می دهــد.  واکنــش  ســولفانیلیک  اســید  بــا  اســیدی  محلــول  در   نیتریــت 
N-1- naphtyl- ethylene diamine  کمپلکس می شــود تا رنگ متمایل به قرمز را ایجاد نماید. روش نیتریکول پالین تســت برای اندازه گیری 
نیتریت شــامل یک قرص اســت که حاوی هر دو معرف در یک ترکیب اسیدی می باشد. آزمایش به آســانی با افزودن یک قرص به نمونه آب مورد 
آزمایش انجام می شــود. شدت رنگ ایجاد شده در نمونه با غلظت نیتریت متناسب است و به کمک فتومتر در طول موج ۵۷۰ نانومتر، اندازه گیری 
می شــود. حد مجاز اســتاندارد ملی ۱۰۵۳ برای نیتریت و نیترات در آب های آشامیدنی به ترتیب ۳ و ۵۰  میلی گرم در لیتر می باشد. در مورد نیترات 

و نیتریت مطابق فرمول زیر، مجموع نسبت غلظت هر کدام به مقادیر توصیه شده نباید از ۱ تجاوز کند و نباید به تنهایی مورد قضاوت قرار گیرند. 
غلظت نیتریت اندازه گیری شده          غلظت نیترات اندازه گیری شده

غلظت نیتریت استاندارد                       غلظت نیترات استاندارد
به غیر از  آب آشامیدنی، نیترات و نیتریت از سایر منابع در جیره غذایی نیز ممکن است به سیستم گوارش انسان وارد شود. از این رو سازمان های کنترلی 
حدود مجاز و روش های آزمونی را برای تعیین میزان نیترات و نیتریت در ســایر مواد غذایی نیز تعیین نموده اند. در شــماره بعد نشــریه به حدود مجاز و 

روش های آزمون نیترات و نیتریت در فرآورده های لبنی، گوشت، سبزیجات و حبوبات خواهیم پرداخت.

منابع و مراجع
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)Fluid Inclusion Study(مطالعه سیاالت درگیر

مقدمه
ســیاالت درگیر حجم های کوچکی از ســیال در یک بلور هستند که ممکن اســت در امتداد زون های رشد یا لبه یک بلور یا در 
داخل هرگونه نقص بلوری درطی رشــد بلور بدام افتاده باشــند. در واقع سیاالت درگیر، بخش جدایی ناپذیر از هر سنگ یا کانی 
بوده و مطالعه آن ها به اندازه مطالعه اجزای کانیایی و شــیمیایی اصلی ســنگ، اهمیت و ارزش دارد. همچنین بررســی آنها به 
عنوان راهی مســتقیم جهت بررسی وضعیت سیاالت کانه ساز و فرآیندهای موثر در تشکیل معادن، از اهمیت زیادی برخوردار 

بوده واطالعات مهمی در خصوص منشا سیاالت و فلزات و اهمیت نسبی آب های ماگمایی، جوی و سازندی ارائه می کند.

کاربرد سیاالت درگیر
با اســتفاده از مطالعه ســیاالت درگیر می توان اطالعات زیادی در مورد درجه حرارت تشــکیل کانی ها، فشــار حاکم بر محیط 

تشکیل آن ها، چگالی سیال تشکیل دهنده کانی ها و نیز ترکیب شیمیایی سیاالت کانی ساز بدست آورد.
برخی از موارد کاربرد سیاالت درگیر در علوم زمین عبارتند از:

1- بررسی چگونگی تشکیل و اکتشاف معادن 
بدون شــک مهمترین کاربرد ســیاالت درگیر در حوزه علوم 
زمین، در شــاخه زمین شناســی اقتصادی و به ویژه بررســی 
نحوه تشــکیل و اکتشــاف کانســارهای گرمابی است. رشد 
اکتشــاف معادن مس پورفیری در سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ 
مرهون مطالعات سیاالت درگیر است. از مطالعه خصوصیات 
 سیاالت درگیر در معادن مختلف مانند معادن مس پورفیری،
قلع-تنگستن، تیپ دره میسی سی پی)نوع خاصی از معادن 
ســرب و روی(، اپی ترمال )معادن حاصل از محلول های کم 
دما( می توان در امر اکتشــاف و تعیین نوع کانی ســازی بهره 
گرفــت که این امر در واقع به ما نشــان خواهد داد در منطقه 

مورد اکتشاف، باید انتظار چه نوع کانی سازی را داشته باشیم.

2- اکتشافات نفتی
برخی از ســیاالت درگیر دارای مواد هیدروکربنی هســتند که می توانند اطالعات مفیدی در مورد تکتونیک، شــرایط فشــار، 
حــرارت و تکامــل حوضه های نفتی در زمان قبل و پس از مهاجرت مواد هیدروکربنی به آن حوضه ها در اختیار ما بگذارد. با 

مهندس سهیال آقاجانی  
مسئول فنی میکروسکوپ
مطالعات سیاالت درگیر

مرکــز تحقیقات فــرآوری 
مواد معدنی ایران
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استفاده از داده های مربوط به فراوانی و توزیع انکلوزیون های غنی 
از هیدروکربــن یا غنــی از گاز در کانی های دیاژنتیک ســنگ های 
رسوبی، این امکان وجود دارد که بتوان مسیرهای مهاجرت و حتی 
سنگ های مخزن احتمالی را شناسایی کرد. داده های بدست آمده 
از انکلوزیون ها می تواند ســهم مهمــی در مطالعات مربوط به عمق 
تدفیــن در طی دیاژنــز و پروفیل های دما-زمــان برای حوضه های 

رسوبی داشته باشند.

3- فعالیت های هسته ای
کتورهای  به منظور پیدا نمودن مکان های مناسب برای ساخت رآ
هســته ای و نیز دفن پســماندهای اتمــی، می تــوان از مطالعات 

نمود. استفاده  درگیر  سیاالت 

4- سیستم های زمین گرمایی
برای تشخیص مراکز پر حرارت سیستم های زمین گرمایی به منظور 
حفاری جهت بدســت آوردن بخار داغ و کافی برای استفاده از انرژی 

زمین گرمایی، مطالعه سیاالت درگیر بسیار مفید و کارآمد است.

5- گوهر شناسی
برای تشــخیص گوهرهــای طبیعی از مصنوعی، شــرایط تشــکیل 
و منشــا گوهرها، بررســی کیفیت گوهرها از نظر شــفافیت و پاکی و 
همچنیــن شــناخت نوع خاصی از یــک گوهر می تــوان از مطالعات 

سیاالت درگیر استفاده نمود.

6- پترولوژی سنگ های آذرین
شناخت ترکیب اولیه ماگمای تشکیل دهنده کانی ها به همراه درجه حرارت 
و فشار حاکم بر محفظه ماگمایی در هنگام تبلور کانی های آذرین، از جمله 

مواردی است که می توان با مطالعات سیاالت درگیر به آن ها دست یافت.
 در بخش کانی شناســی مرکــز تحقیقات فرآوری مــواد معدنی ایران 
مطالعات سیاالت درگیر با استفاده از دستگاه های حرفه ای با تحمل 
دمایی ۱۹6- تا 6۰۰+ درجه ســانتي گراد انجام می شــود. دســتگاه 
مذکور بر روی یک میکروسکوپ نوری  ZEISS با قابلیت بزرگنمایی 
۵۰۰، 6۲۵، ۸۰۰ و ۱۲۵۰ برابــر اســت و این امر قابلیت بررســی در 
مقیاس هــای کوچک را ممکن کرده اســت. همچنین این دســتگاه 
مجهــز به دوربیــن جهت تهیه عکــس و فیلم با کیفیت مناســب از 
نمونه مورد بررسی است. کنترل گرهای گرمایش)TP94(، سرمایش 
)LNP(، مخزن ازت و مخزن آب از دیگر متعلقات این دستگاه برای 

انجام بررسی های مورد نظر است. 
جهت مطالعه سیاالت درگیر از مقاطع دوبر صیقل استفاده می شود، 
کــه پس از انجام مطالعات پتروگرافی، نمونه توســط اســتون از روی 
 Stage الم جدا شــده و جهت میکروترمومتری در جایــگاه نمونه در
قرار داده می شــود و پارامترهای دمایی معمــول از جمله اولین نقطه 
ذوب یــخ یا اوتکتیک )Te(، آخرین نقطــه ذوب یخ )Tmice( جهت 
محاســبه شوری، دمای همگن شــدن )Th( و سایر دماها با توجه به 
تیپ سیاالت ثبت می شــود. محاسبه شوری و سایر پارامترهای مورد 

نیاز با نرم افزارهای به روز دنیا انجام می شود.
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Hanon اصول پالریمتری و معرفی دستگاه پالریمتر

منظور از پالریمتری مطالعه چرخش نور قطبیده بوســیله یک ماده می باشــد. جهت چرخش و میزان آن در تجزیه های کمی و 
کیفی و تعیین ساختمان شیمیایی مواد مفید است. 

فعالیت نوری
فعالیت نوری میزان توانایی یک ماده در چرخش نور قطبیده مسطح می باشد. اگر جسم شفافی بتواند سطح نوسان بردار میدان 
الکتریکی را به اندازه زاویه )آلفا( بچرخاند، می گویند جســم توانایی چرخش نور را داشــته یا از نظر نوری فعال اســت. این پدیده 

اولین بار در سال ۱۸۱۱میالدی برای کوارتز گزارش شد و از آن به بعد مطالعات وسیعی در مورد آن انجام شده است. 

محلول های فعال نوری
محلول های فعال نوری ، محلول هایی هستند که دارای کربن نامتقارن می باشند، مانند گلوکز ، اسید تارتاریک ، اسید الکتیک. 
این محلولها قادرند صفحه پالریزاسیون را بچرخانند که مقدار زاویه چرخش متناسب با غلظت مایع و طولی از آن می باشد که نور 
قطبیده از آن می گذرد. همچنین مقدار زاویه به طول موج نور تابشــی بســتگی دارد که معموال از خط ســدیم ) ۵۸۹۳ آنگستروم( 

استفاده می کنند. درجه حرارت و نوع حالل هم تا حدودی در این مقدار موثر هستند.

جسم راست گردان و چپ گردان
برای ناظری که نور را می بیند، اگر چرخش در جهت عقربه های ســاعت باشــد، جسم را راست گردان می نامند، در این صورت 
زاویه مربوط به چرخش مثبت می باشد. ولی اگر چرخش در خالف جهت عقربه های ساعت باشد، جسم را چپ گردان می نامند 

و زاویه مربوط منفی خواهد بود. 
هر ماده فعال بســته به تعداد مولکول ها و نوع ماده ، قدرت چرخش مخصوصی خواهد داشت. چرخش مخصوص مانند نقطه 
ذوب ، نقطه جوش ، چگالی ، ضریب شکســت و ... از مشــخصات ثابت فیزیکی ماده می باشد که می توان از آن در تشخیص 

اجسام استفاده کرد. همچنین در تجزیه های کمی برای تعیین مقدار نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 

)Polarimeter( پالریمتر
دستگاهی است که برای اندازه گیری راست بری و چپ بری محلولها استفاده 
می شــود و با استفاده از این دستگاه می توان میزان چرخش را با دقت ۰.۰۰۱ 
درجه تعیین کرد. از جمله سازندگان  این دستگاه کمپانی Hanon می باشد که 

شرکت فرآزما نماینده انحصاری این کمپانی در ایران می باشد.
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شــرکت GL SCIENCE  ژاپــن اخیــرًا اقــدام بــه معرفــی جدیدتریــن 
 InertSustainSwift C18 عنــوان  تحــت  خــود   HPLC ســتون 
نموده اســت. مبنای طراحی ســتون جدید ســاخت بســترهای مناســبی 
جهت فازهای ســاکن اســت تا یک جداســازی مناســب در مــدت زمان 
 کوتاه بدســت آید. این ســتون مناســب جهت اســتفاده در دستگاه های

 LC-MS  و LC-MS/MS  بــوده و ســازگار با بافرهای مورد اســتفاده در 
سیستم های MS است. 

اســتفاده از نوع جدیدی از ذرات ســیلیکا به عنوان بستر فاز ساکن باعث 
شده است تا بازداری آنالیتها بر روی این ستون، بدون از دست رفتن قدرت 
جداســازی، در مقایسه با سایر ستونها کمتر شده که در نهایت باعث کمتر 
شدن مدت زمان آنالیز می گردد )شکل ۱(. همانگونه که در شکل ۱ دیده 
 InertSustainSwift C18 می شــود مدت زمان کلی آنالیز با یک ستون

حتی از یک ستون C8 نیز کمتر است. 
مزیت دیگر این ســتون به تعادل رســیدن بســیار ســریع فاز ســاکن و فاز متحرک، حتی در صورت اســتفاده از ۱۰۰% آب به 
عنوان فاز متحرک اســت. بــه طور معمول در هنگام اســتفاد از %۱۰۰ 
آب بــه عنوان فــاز متحرک، زنجیره هــای C18 به علــت آبگریزی در 
یکدیگــر فرو رفته و خــواص بازدارندگی خود را از دســت می دهند. اما 
ســتونهای InertSustainSwift C18 به نحوی طراحی شــده اند که 
به طــور تکرار پذیر می تــوان از آن با ۱۰۰% آب به عنــوان فاز متحرک 
اســتفاده نمود. نکته دیگر این اســت که در ســاخت بســتر ستون های 
InertSustainSwift C18 از مواد بســیار خالص و غیر فعالی استفاده 
شــده اســت که باعث می شــود برهمکنش آنالیت فقط با زنجیره های 
C18 باشد و برهمکنش های ثانویه با گروه های سیالنول باقی مانده در 
 )tailing( سطح بستر جامد حذف گردد. بنابراین احتمال دنباله دار شدن

پیک ها کمتر شده و زمان کلی آنالیزها کاهش می یابد )شکل ۲(.
 در کل بــا توجــه به مزیت های ذکر شــده در باال می تــوان گفت که 
طراحی ستون های InertSustainSwift C18  به نحوی بوده است 
که با حفظ قدرت جداســازی مطلــوب، زمانهای آنالیز را به طور قابل 

داده است.  کاهش  توجهی 

ستون های InertSustainSwift C18، مناسب
جهت آنالیزهای سریع

شکل 1- مقایسه زمان آنالیز ستون های مختلف

)tailing( شکل 2- حذف دنباله دار شدن
  InertSustainSwift C18 پیک ها با کمک ستون

www.kavoush.com
email:sales@kavoush.com
02122922803-0212228346

دکتر علی اسحاقی 
مدیر علمی و فنی
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معرفی دستگاه های اسپکتروفتومتری شرکت Secomam فرانسه

امروزه روش های اسپکتروفتومتری به دلیل کاربری آسان و هزینه های اولیه و عملیاتی پایین به یکی از پر کاربردترین روش های 
تجزیه ای در آزمایشگاه ها و صنایع مختلف تبدیل گردیده اند. اساسا دستگاه اسپکتروفتومتر ابزاری است برای اندازه  گیری جذب 
در محلول های شــفاف و به منظور اندازه گیری غلظت یک گونه، کاربر می بایســت رابطه ریاضی بین جذب و غلظت را از طریق 
 کالیبراســیون بدست آورد. امروزه دســتگاه های مختلف با مشخصات سخت افزاری بســیار متنوعی توسط سازندگان مختلف
ارائه می گردد. مشــخصات فنی دســتگاهی مانند صحــت و تکرارپذیری طول موج، صحت اندازه  گیــری جذب، پهنای باند، و 
بسیاری از فاکتورهای دستگاهی دیگر نقشی اساسی را در انتخاب یک دستگاه مناسب بازی می کنند. کاربران می بایست با در 
نظر گرفتن نوع نیاز تجزیه ای، دقت و صحت مورد نیاز و غیره اقدام به انتخاب دستگاه مورد نیاز خود نمایند، بطوریکه با کمترین 
هزینه ممکن تمامی نیازهای تجزیه ای خود را پوشــش دهد. پاســخ به پرســش  های زیر می تواند لزوم یک مشاوره قوی پیش از 

خرید یک دستگاه اسپکتروفتومتر را آشکار نماید:
آیا با دستگاهی که قابلیت اسکن طول موج ندارد می توان طیف جذبی نمونه را ثبت نمود؟ بلی!

در اندازه  گیری سولفات با اسپکتروفتومتر، صحت طول موج به چه میزان بر صحت نتایج موثر است؟ تقریبا هیچ!
دستگاهی که نور هرز بیشتری دارد آیا نتایج ضعیفتری را تولید می کند؟ لزوما خیر!

کمپانی Secomam فرانســه با بیش از 6۰ ســال سابقه، از کمپانی های پیشرو در زمینه تولید اسپکتروفتومتر به شمار می آید. 
این کمپانی با بهره گیری از تکنولوژی روز در تولید دســتگاه های با کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش به مشــتریان، حضور 
بین المللی خود را در بازارهای مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی، نفت و پتروشیمی، بهداشتی، محیط زیست، آموزشی و 
پژوهشی تثبیت نموده است. استفاده از قطعات با کیفیت، به  کارگیری باالترین تکنولوژی های اپتیک و خدمات پس از فروش 
گســترده، محصوالت این کمپانی را تبدیل به انتخابی مناسب در صنایع مختلف نموده است. شرکت مهرگان صنعت آب با ۳۰ 
ســال تجربه موفق  و به عنوان نماینده انحصاری کمپانی Secomam فرانسه، طیف وسیعی از دستگاه های اسپکتروفتومتر 

را همراه با مشاوره فنی قبل از خرید ارایه می نماید.

 PRIM سری Visible اسپکتروفتومترهای
کاربــری ســاده، قطعــات بــا دوام و دارا بــودن قابلیت هــای پایه ای 
در اســپکتروفتومتری، ایــن دســتگاه را عــالوه بــر مصــارف رایج در 
آزمایشــگاه های کنتــرل کیفی، به برترین انتخــاب جهت محیط های 

آموزشی تبدیل نموده است. 
تعویض المپ بدون نیاز به ابزار

قابلیت اسکن طول موج
A۴ ابعاد کوچک در حد کاغذ

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
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ارزیابی سریع و میدانی ترکیبات نفتی در خاک
 اســپکتروفتومتر پرتابــل Pastel UV-HAP قابلیت ارزیابــی ترکیبات نفتی و PAHهــا را فقط در
۲۰ دقیقه برای مصارف میدانی و آزمایشگاه فراهم می نماید. آزمایشگاه های محیط زیست و آلودگی 

خاک می توانند اندازه گیری را در ناحیه فرابنفش و درگستره mg/Kg 2000-20 انجام دهند. 

UviLine سری UV-Vis و Visible اسپکتروفتومترهای
 بهره گیری از تکنیک پرتو مرجع، ســرعت اســکن و پردازش باال در کنار استفاده 
از گســتره وســیعی از لوازم جانبی حرفه ای سری UviLine را به گزینه ای مناسب 
جهت اســتفاده در آزمایشــگاه های صنعتی، آب و فاضالب، بیولوژیک و مقاصد 

آموزشی و تحقیقاتی تبدیل نموده است.
تکنولوژی پرتو مرجع

کالیبراسیون اتوماتیک طول موج
اتصال USB، موس و کیبورد

 
 

 UVIKON اسپکتروفتومتر های دو پرتویی سری
اســپکتروفتومترهای دو پرتویی مورد اســتفاده برای مقاصد پژوهشــی، آموزشــی، صنایع 
داروسازی، نفت و پتروشیمی می بایست دارای برترین کیفیت اپتیک، دقت باال در انتخاب 
طــول موج، نرم افزار قدرتمند، تجهیزات جانبی گوناگــون و از همه مهمتر خدمات پس از 

فروش مستمر باشند. 
قطعات داخلی مقاوم در برابر مواد شیمیایی

ZIESS مونوکروماتور ساخت کمپانی
نسبت S/N باال بواسطه کمترین قطعات بازتابنده

 BASIC اتو آناالیزر مدل
اتوآناالیزر BASIC حداکثر سهولت در بهره برداری، سرعت باال در انجام آزمایشات، 
پردازش ســریع داده هــا و کاهش هزینه هــای عملیاتی را برای آزمایشــگاه های 

تشخیص طبی و بالینی به ارمغان می آورد.
گزارش گیری بر مبنای نام بیمار

انتخاب متد اندازه گیری با لمس یک دکمه
کارکرد با تمام کیت های موجود در بازار

همبستگی نتایج دستگاه با داده های روش مرجع
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آزمون های رفتار مواد نفتی در نزدیکی نقطه انجماد

دمای ذوب یا نقطه ذوب دمایی اســت که در آن، ماده به طور کامل از حالت جامد به مایع تبدیل می شــود )یا بالعکس دما/ نقطه 
انجماد(. دمای ذوب )یا انجماد( در نمودارهای فازی به  عنوان نقطه ذوب )یا نقطه انجماد( بیان می شوند. تمامی نقاطی که روی 
خط میان فاز مایع و جامد قرار دارند، همگی بیانگر نقطه انجماد/ذوب هستند. ناخالصی ها و فشار هوا روی نقطه ذوب )یا انجماد( 
تأثیر می گذارد. موادی که دارای نقطٔه ذوب متجانس هستند، در یک دمای مشخص ذوب یا منجمد می شوند و تا پایان تغییر فاز 
دمای آنها ثابت باقی می ماند. اما مواد دارای نقطه ذوب نامتجانس، در یک محدوده دمایی مشخص ذوب یا منجمد می شوند و در 

این محدوده با پایین رفتن دما مقدار فاز جامد بیشتر شده و از مقدار فاز مایع کاسته می شود.
یکی از محدوده های مهم دمایی برای بررسی و تعیین ویژگی مواد، حول نقطه تغییر فاز مایع/ جامد قرار دارد چرا که تغییر رفتار 
آن با تغییر فاز آن ها محدودیت های مهمی را برای کاربرد بوجود می آورد. در این مقاله ســعی شــده برخی روش های آزمون در 
حوزه فرآورده های نفتی به ویژه روانکارها در این خصوص به اختصار ارائه شــود و استانداردهای مربوطه برای بررسی بیشتر در 

اختیار عالقه مندان قرار گیرد. 

 [INSO 5438, ASTM D2500, ISO 3015] (Cloud Point)آزمون نقطه ابری شدن
نقطه ابری شدن در فرآورده های نفتی و سوخت های بیودیزل، دمای یک نمونه مایع است هنگامی که کوچکترین خوشه  قابل 

مشاهده از بلورهای هیدروکربن اولین بار پس از سرد شدن در شرایط استاندارد ظاهر می شود.
از آنجایی که اغلب خوشــه های بلور هیدروکربنی مانند تکه ای ابر نســبتا ســفید یا شــیری رنگ به نظر می رســد، این روش را 
نقطــه ابری شــدن نامیده اند. در بســیاری از نمونه ها بلورها ابتدا در اطراف پایین ترین قســمت ظــرف آزمون)که درجه حرارت 
پایین تری دارد( شکل می گیرند، اندازه و موقعیت ابر یا خوشه ی بلورها در نقطه ابری شدن بسته به ماهیت نمونه متفاوت است. 
برخی از نمونه ها خوشــه های بزرگ تشــکیل خواهند داد که به راحتی قابل مشــاهده اند، ولی در برخی دیگر بلورها به ســختی 
قابل مشــاهده اند و انجام آزمون در روشــنایی مناسب کمک خوبی به آزمون گر برای مشــاهده نقاط درخشان بازتابی از داخل 

خوشه های بلور و تشخیص نقطه ابری شدن می کند.
نکته بسیار مهم دیگر در اجرای صحیح این آزمون برای فرآورده های نفتی، اطمینان از خشک بودن نمونه قبل از شروع آزمون 

برای جلوگیری از برخی اشتباه و تداخل ها است.
در متن اســتاندارد این روش آزمون اســتفاده از دماســنج های ASTM 5C, 6C و IP 1C, 2C برای تعیین نقطه ابری شــدن 
معرفی شــده اســت و حمام سرمایش مورد اســتفاده در این آزمون در هر یک از دماهای تثبیت شــده نباید بیش از ۱/۵ درجه 
سلسیوس از دمای مورد نظر در آن حمام اختالف داشته باشد. حد تکرارپذیری و حد تجدیدپذیری با سطح اطمینان ۹۵درصد 

برای روش دستی نقطه ابری شدن به ترتیب ۲ و ۴ درجه سلسیوس بیان شده است.

مهندس حسن بیگلری 
کارشناس ارشد شیمی تجزیه
کارشناس مسؤل آزمایشگاه
فرآورده های نفتی و روانکارها

پژوهشگاه استاندارد
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 [INSO 201, ASTM D97, ISO 3016] (Pour Point)آزمون نقطه ریزش
نقطــه ریزش در فرآورده های نفتی کمترین دمایی اســت که در آن نمونه بدون همزدن در شــرایط 
اســتاندارد ســرد شــود و جریان روغن )هرگونه حرکتی( در آن مشاهده شود. در استاندارد این روش 
آزمون مشــابه آزمون نقطه ابری شــدن استفاده از دماسنج های ASTM 5C, 6C و IP 1C, 2C برای 

تعیین نقطه ریزش معرفی شــده است و حمام ســرمایش مورد استفاده در این آزمون نیز در هریک از 
دماهای تثبیت شــده نباید بیش از ۱/۵ درجه سلســیوس از دمای مورد نظــر در آن حمام اختالف 

داشته باشد. برای روش دستی نقطه ریزش حد تکرارپذیری و حد تجدیدپذیری با سطح اطمینان 
۹۵درصــد بــرای روغن های روان کننده به ترتیب 6 و ۹ درجه سلســیوس و برای ســوخت های 

تقطیر میانی و نفت کوره به ترتیب ۳ و 6 درجه سلسیوس بیان شده است.
بدلیل ناخالص بودن اغلب روانکارها، بر اثر ســرد شــدن تدریجی، ســفت شدن و 

انجماد آن هــا در یک دمای معیــن رخ نمی دهد. همچنین رفتــار روانکارها 
در دماهــای پاییــن بــه شــرایط کاری آن ها، شــرایط دمایی و ســاخت 

شــیمیایی آن ها بســتگی دارد. بنابراین بررســی رفتار روانکارها در 
دمــای پایین بســته به نوع روانــکار و شــرایط کاری آن، نیاز 

بــه آزمون اســتاندارد ویــژه ای خواهد داشــت. بطور کلی 
برای روانکارهای مایع درحال ســرد شدن سه گونه رفتار 

مشخص وجود دارد:
در روغن های معدنی پارافینیک، رشد یک شبکه کریستالی 
از واکس های موجود عدم تحرک و سفت شدن را در روغن 

بوجود می آورد، حتی اگر بخشی از آن مایع روانکار باشند.
روغن های نفتنیک مایع باقــی می مانند و به تدریج با افزایش یافتن 

گرانروی بدون این که کریستاله شوند، تحرک خود را از دست می دهند.
روغن های سنتزی مانند PAO یا آلکیل بنزن ها، معموال نقطه ابری 
شــدن ندارند، زیرا دارای اجزای واکس مانند نیســتند. اســترهای 

دی اسید یا پلی ال ها عموما دارای نقطه ریزش پایینی هستند.
تعدادی اســتاندارد کارخانه ای نیز برای بررسی خواص روغن های 

روانکار در دمای پایین معرفی شــده اند کــه تعدادی از این آزمون ها 
فهرست وار عبارتند از:

آزمون پایــداری ریــزش [FTMS 791 C No.203]این آزمون 
برای تعیین خواص سیالیت روغن های موتور تعریف شده است، 
اما به ســایر روانکارها ماننــد روغن های انتقالــی، هیدرولیک و 

غیره هم قابل بسط دادن است.
  )Ford Stable Pour Point(آزمــون نقطه ریزش پایــدار فــورد
[FLTM BJ 120.1] روشی است که توسط شرکت ماشین سازی 

فورد برای روغن های موتور مالتی گرید معرفی شده است.
)Channel Point( آزمون نقطه شیاری

 [FTMS 791 C No.3456] روشــی بــرای اندازه گیری خواص 
 ســیالیت روغن هــای دنــده طبــق الزامــات اســتاندارد ویژگی

 MIL PRF 2105E است.
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 [ASTM D938, ISO 2207] (Congealing Point) آزمون نقطه ماسیدگی
نقطه ماسیدگی یکی از خواص موم ها است که مورد توجه بسیاری از مصرف کنندگان موم های نفتی می باشد. روش آزمون شرح داده شده در این استاندارد، 

دمایی را که در آن نمونه، سرد شده و در برابر جریان مقاومت می کند، را اندازه گیری می کند. طبق تعریف استاندارد نقطه ماسیدگی یک موم نفتی، 
دمایی است که در آن دما موم نفتی ذوب شده، هنگام قرارگیری در شرایط این استاندارد سرد شده و جریان یافتن آن متوقف می شود. 

دقت این آزمون به میزان زیادی به مهارت آزمون گر بستگی دارد.
در متــن اســتاندارد ایــن روش آزمون اســتفاده از دماســنج هایASTM 54C و IP 18C بــرای تعیین نقطه 

ماسیدگی معرفی شده است. حدتکرارپذیری و حدتجدیدپذیری با سطح اطمینان ۹۵درصد به ترتیب ۱ و ۲ 
درجه سلسیوس بیان شده است.

(Drop Point) آزمون نقطه قطره ای شدن
    [INSO 1096, ASTM D566, ISO 2176]

ایــن آزمون برای انــواع گریس با نقطه قطــره حداکثر ۲۸۰ درجه سلســیوس کاربرد 
دارد. نقطه قطره ای شــدن دمایی اســت که در آن دما در شــرایط تشــریح شده در 

اســتاندارد روش آزمون، یک نمونه گریس از حالت نیمه جامد)گریســی( به حالت 
مایع تغییر می کند. تنظیم ســرعت گرم شــدن در حد ۱ تا ۱/۵ درجه سلســیوس 
بــر دقیقــه از ۱۷درجــه سلســیوس پایین تر از نقطه قطره ای شــدن در بدســت 
آوردن نتایج درســت تر اهمیت زیادی دارد. در متن اســتاندارد این روش آزمون 
اســتفاده از دماســنج های ASTM 2C و IP 62C برای تعییــن نقطه قطره ای 
شدن معرفی شــده اســت. حدتکرارپذیری و حدتجدیدپذیری با سطح اطمینان 

۹۵درصد به ترتیب ۷ و ۱۳درجه سلســیوس بیان شده است.
اندازه گیــری نقطه قطره ای به ایــن روش(INSO 1096)  توســط حداکثر دمایی 
کــه حمــام روغن می توانــد حرارت ببیند محدود شــده اســت. بــرای تعیین نقطه 
قطــره ای شــدن گریس ها در دمــای باالتــر از ۲6۰ درجه سلســیوس و حداکثر تا 
 ۳۳۰ درجه سلســیوس از روش آزمون نقطه قطره ای شــدن در گســتره دمایی وسیع

)INSO 7603, ASTM D2265, ISO 6299( استفاده می شود که در این روش با 
استفاده از حمام جامد دما را باال می برند. 

 اندازه گیــری نقطــه قطــره ای شــدن برای انــواع موم هــای نفتی نیــز بــا روش آزمون
INSO 19322 (ASTM D3954) انجام می شود.

در پایان استانداردهای بیشتری در این حوزه برای عالقه مندان فهرست می شود:
 INSO 2543, ASTM D87, ISO 3821 :استاندارد روش آزمون نقطه انجماد پارافین جامد

استاندارد روش آزمون تعیین نقطه ذوب قطره شدن موم های نفتی از جمله پتروالتوم:
 NSO 5319, ASTM D127, ISO 6244 

 INSO 19511, ASTM D3944 :استاندارد روش آزمون اندازه گیری نقطه جامد شدن موم های نفتی
 INSO 2543, ASTM D87, ISO 3821 :استاندارد روش آزمون تعیین دمای انسداد فیلتر سرد سوخت های دیزل و حرارتی

 INSO 19098, ASTM D7153 :استاندارد روش آزمون اندازه گیری نقطه انجماد سوخت های هواپیما به روش لیزر خودکار



اصول دستگاهی pH مترها
)مشکالت اندازه گیری ها و راه کارها( )قسمت دوم(

کالیبراسیون و عیب یابی دستگاه های pH متر
همانطور که در قســمت اول اشــاره شــد پاســخ یک الکترود pH به تغیرات pH نمونه 
بصورت تغییرات در اختالف پتانســیل )mV( قرائت شــده می باشد. به منظور برقراری 
ارتباط ریاضی بین اختالف پتانسیل ایجاد شده در الکترود و میزان pH نمونه می توان از 
رابطه ریاضی ساده شده pH=K + offset + (slop×pH) استفاده نمود. بدین منظور 
الکترود وارد محلول های کالیبراســیون می گردد، ســپس دستگاه با استفاده از مقدار 
 Slop و Offset بافرها و اختالف پتانســیل های ایجاد شــده مربوطه پارامترهای pH
 Slop در واقع بیانگر پارامتری به نام پتانسیل نامتقارن و Offset .را محاسبه می نماید
 pH در کالیبراسیون Offset و Slop شیب خط کالیبراسیون می باشد. شکل ۱ مفاهیم

را نشان می دهد. به منظور اطمینان از صحت اندازه گیری ها و نیز وضعیت سالمت الکترود pH ، پس از اتمام فرایند کالیبراسیون 
کاربر می بایست میزان شیب و پتانسیل نامتقارن بدست آمده را بررسی نماید. در دمای آزمایشگاه، عموما مقادیر قابل پذیرش برای 
شیب                        و برای پتانسیل نامتقارن mV 25 ± 0 می باشند. انحراف یک یا هر دو پارامتر از بازه مجاز بیانگر 
مشکالت مختلف در ساختار الکترود می باشد که صحت نتایج اندازه گیری را زیر سوال خواهد برد. آزمون مهم دیگر تست سوق 
)Drift( می باشد، بدین ترتیب که کاربر می بایست الکترود را پس از شستشو و کالیبراسیون در بافر 4.01 قرار دهد و پس از پایدار 
شــدن پاسخ الکترود،  مقدار پتانسیل را یادداشــت نماید و سپس بعد از مدت زمان ۱ دقیقه نیز مجددا مقدار پتانسیل را یادداشت 
نموده و در نهایت اختالف مقادیر پتانســیل بدســت آمده را محاسبه نماید. حاصل تفریق دو پتانسیل قرائت شده سوق الکترود نام 
دارد که و در یک الکترود باکیفیت می بایســت در بازه  mV 1.5 ± قرار گیرد. کاربران می توانند پس از تمیزکاری و کالیبراســیون، 

مشکالت احتمالی در دستگاه خود را با استفاده از پارامترهای شیب، پتانسیل نامتقارن و سوق الکترود پیش بینی نمایند. 

روش های نگهداری الکترود
به منظور نگهــداری طوالنی و کوتاه مدت، الکتــرود را در محلول 
مخصــوص نگهداری آن که عمدتًا همــان محلول الکترولیت پر 
کننده الکترود است، قرار دهید. نگهداری الکترودهای pH در آب 
مقطر توصیه نمی شود. حتما الکترود را در حالت عمودی انبارداری 
نماییــد در غیر اینصورت ممکن اســت در اثر خشــک شــدن پل 
 نمکی، الکترود آسیب ببیند. توجه شود که نگهداری الکترودهای
 non-refillable در آب مقطر با عث آســیب به آنها خواهد شــد. 
چنانچه الکترود به هر دلیلی خشک شود می توان با قرار دادن آن به 

مدت ۸ ساعت در محلول ۳ موالر KCl، آن را احیا نمود.

-59.2 ± 10 mV/pH

دکتر علیرضا صبوری  
مدیر فنی شرکت مهرگان صنعت آب
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سوق الکترودشیبپتانسیل نامتقارنعلتمشکل
mV-59.2 ± 10 mV/pH± 1.5 mV 25 ± 0 الکترود و دستگاه سالم  و ایده البدون مشکل

مشکل در الکترود

mV 1.5 ±کمتر از  mV-5 mV/pH 65-55 ± 0ترک در بالب حساس

بیشتر از mV/pH± 1.5 mV 10 ± 59.2-بزرگتر از mV 25 ± 0مسموم شدن بخش مرجع
mV 1.5 ±کمتر از  mV-5 mV/pH 25 ± 0اتصال کوتاه در سیم الکترود

mV-(15 –50) mV/pH± 1.5 mV 25 ± 0الکترود قدیمی و فرسوده

بیشتر از mV 1.5 ±کمتر از  mV/pH 5-بزرگتر از mV 25 ± 0قطع شدن سیم الکترود
mV/pH± 1.5 mV 10 ± 59.2-بزرگتر از mV 25 ± 0آلودگی یا انتخاب اشتباه الکترولیت درونیمشکل در الکترولیت

گرفتگی در الکترود
پل نمکی یا بالب پوشیده شده

بوسیله رسوب نمونه
0 ± 25 mV (50– 15)-بزرگتر از mV/pH± 1.5 mV بیشتر از

بیشتر از mV-59.2 ± 10 mV/pH± 1.5 mV 25 ±پل نمکی مسدود

نگهداری و سرویس الکترودها
بطور قطع، نگهداری و تمیزکاری الکترودها پس از اســتفاده از آنها نقش موثری در بهره برداری 
طوالنی تر و حصول نتایج صحیح را ایفا می نماید. در این بین اســتراتژی شستشــوی الکترودها 
می بایســت متناســب با کاربرد آنها اتخاذ گــردد. در ادامه راهکارهای ســاده و موثری به منظور 
شستشو و نگهداری الکترودهای pH بکار گرفته شده در شرایط یا صنایع مختلف معرفی می گردد. 
همانطور که در مطلب شماره قبل نیز اشاره شد، مهمترین نکته در استفاده از الکترودها، انتخاب 

الکترود متناسب با کاربرد مورد نظر می باشد.همچنین همواره توصیه می شود کاربران و اپراتورها قبل از استفاده از الکترودها به راهنمایی های 
کمپانی سازنده در این زمینه مراجعه فرمایند. الزم به ذکر می باشد که انواع محلول های موردنیاز جهت شستشو و تمیزکاری الکترودها از منابع 

تجاری قابل تامین می باشند.
شستشو و نگهداری الکترود pH مورد استفاده در صنایع شیمیایی معدنی

۱. باقی مانده اسید و باز را بوسیله آبکشی با آب شیر پاک نمایید.
۲. الکترود را ۵ دقیقه داخل فسفریک اسید رقیق و سپس ۱۰ دقیقه در محلول شوینده رقیق قرار دهید. 

۳. با آب مقطر آبکشی و با پارچه نرم خشک کنید.
۴. الکترود را در محلول مخصوص آن نگهداری نمایید.

شستشو و نگهداری الکترود pH مورد استفاده در صنایع شیمیایی آلی
۱. مواد و حالل های شیمیایی را با استون پاک کنید و با اتانول و آب مقطر شستشو نمایید. 

۲. الکترود را ۱۰ دقیقه در محلول شوینده رقیق قرار دهید.
۳. با آب مقطر آبکشی و با پارچه نرم خشک کنید.

۴. بررسی نمایید که بدنه و پل نمکی الکترود آسیب ندیده باشد.
۵. الکترود را در محلول مخصوص آن نگهداری نمایید.

شستشو و نگهداری الکترود pH آلوده شده در حضور چربی و روغن
۱. الکترود را ۱۰ الی ۲۰ دقیقه در محلول شوینده رقیق )دمای ۴۰ درجه( قرار دهید. 

۲. سپس به سرعت با استون و بعد اتانول شستشو دهید.
۳. با آب مقطر آبکشی و با پارچه نرم خشک کنید.

۴. الکترود را در محلول مخصوص آن نگهداری نمایید.
شستشو و نگهداری الکترود pH آلوده به پروتئین ها

۱. الکترود را به مدت ۱۰ دقیقه در محلول ۱ %  پپسین در هیدروکلریدریک اسید، قرار دهید. 
۲. سپس به مدت یک دقیقه در محلول تیواوره ۷/۵ %  قرار دهید.

۳. با آب مقطر آبکشی و با پارچه نرم خشک کنید.
۴. الکترود را در محلول مخصوص آن نگهداری نمایید.
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شستشو و نگهداری الکترود pH مورد استفاده در محیط پساب ها و لجن
۱. آلودگی ها را با استفاده از آب شیر ولرم )دمای ۴۰ درجه( پاک کنید. 

۲. الکترود را به مدت ۵ دقیقه در محلول هیپوکلریت قرار دهید.
۳. الکترود را به مدت ۵ دقیقه در محلول ۱ % پپســین در هیدروکلریدریک اســید بگذارید و ســپس در نهایت ۱۰ 

دقیقه در یک محلول شوینده رقیق قرار دهید.
۴. با آب مقطر آبکشی و با پارچه نرم خشک کنید.

۵. در مرحله آخر از تمیزبودن بدنه و پل نمکی الکترود اطمینان حاصل نمایید.
6. الکترود را در محلول مخصوص آن نگهداری نمایید.

شستشو و نگهداری الکترود pH مورد کاربرد در نمونه های بیولوژیک
۱. الکترود را به مدت ۱۰ دقیقه در محلول ۱ %  پپسین در هیدروکلریدریک اسید قرار دهید. 

۲. سپس به مدت یک دقیقه در محلول تیواوره ۷/۵ % قرار دهید.
۳. با آب مقطر آبکشی و با پارچه نرم خشک کنید.

۴. الکترود را در محلول مخصوص آن نگهداری نمایید.

شستشو و نگهداری الکترود pH آلوده شده توسط سولفید
۱. با آب شرب آبکشی و با پارچه نرم خشک کنید.

۲. الکترود را ۲۰ الی ۳۰ دقیقه در محلول تیواوره ۷/۵ %  قرار دهید.
۳. الکترود را ۱۰ دقیقه در محلول شوینده رقیق قرار دهید.

۴. با آب مقطر آبکشی و با پارچه نرم خشک کنید.
۵. الکترولیت درونی را خالی نموده و مجدد پر نمایید.

6. الکترود را در محلول مخصوص آن نگهداری نمایید.

ضدعفونی و گندزدایی الکترودها
در صورتیکه نیاز به ضدعفونی کردن الکترود باشــد )مانند صنایع دارویی، بهداشــتی، بیوتکنولوژی( می توان آن را به مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه در 

محلول ۳ % آب اکسیژنه قرار داد، با آب مقطر آبکشی و سپس کالیبره نمود.
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عیب یابی و رفع عیب در کروماتوگرافی گازی )قسمت دوم(

همانطور که در شماره قبل اشاره شد، برآنیم که در راستای کمک به رفع عیب های اولیه دستگاهی که توسط کارشناسان آزمایشگاهی 
قابل بررسی و اصالح می باشند، مطالب مرتبطی در اختیار کارشناسان محترم آزمایشگاه قراردهیم. با توجه به گسترده بودن طیف 
خوانندگان نشریه در سراسر کشور، مطالب و مقاالت آورده شده در این خصوص از سطوح پایه و نیمه پیشرفته شروع خواهد شد و در 
صورت همکاری متخصصان و ارسال مطالب تخصصی تر در هر زمینه، نکات و دستورالعمل هایی را جهت رفع عیب در سطوح پیشرفته 

نیز به اطالع خوانندگان محترم خواهیم رساند.
در شماره قبل، بخش اول رفع عیب های مقدماتی دستگاه کروماتوگرافی گازی را بررسی نمودیم و در این شماره به ادامه مشکالت و راه 

حل های پیشنهادی برای رفع عیب آن ها خواهیم پرداخت. 
11- دیده شدن پیک های سوزنی شکل و مزاحم

راهکار رفع ایرادنوع ایراد
کنترل ظروف نمونه و استفاده از سپتوم با کیفیت باالآلوده بودن ظروف/سپتوم و یا آماده سازی نمونه

چک کردن مراحل مشتق سازی /استفاده ازکیفیت مشتق سازی نمونه مناسب نیست
ری اکتیو بیشتر در مراحل مشتق سازی نمونه

استفاده از سرنگ دیگر و یا تمیز کردن سرنگسرنگ تزریق کثیف است
چک کردن دمــای آون و در صورت ناپایداری  آنالیز کاهش دمای محل تخریب شدن نمونه

تزریق / تعویض الینر
چک کردن انتهای ســتون و در صورتی که آنالیز خوب نبود ۱۰ ســانتی نمونه تزریق شده جذب ستون شده و یا تخریب شده است

متر ابتدا و انتهای ستون را ببرید/در صورتی که نمونه تست همراه ستون 
جواب مناســب می دهد می بایست ســتون را با ستونی که ضخامت فیلم 

کمتر دارد تعویض نمایید/استفاده از ستون با شرایط بهتر
حجم تزریق را کم کنید/ حاللی را پس از تزریق زیاد نمونه تزریق نماییدحجم تزریق نمونه زیاد است و یا دو بار پشت سر هم تزریق نموده اید

استفاده از گاز با خلوص باال/استفاده از فیلتردر مسیر گاز تا دستگاهکیفیت گاز خوب نیست

12- وجود نویز قوی
راهکار رفع ایراد نوع ایراد

چک کردن نحوه اتصال ســتون/ بررسی نشتی ستون با کف صابون/ تعویض فرول/
تعویض سپتوم

نشتی در ورودی ستون و یا سپتوم محل تزریق

یــک آنالیز با دمای پایین درمحل تزریق انجام دهید در صورت تکرار مشــکل الینر را 
عوض نمایید/ استفاده از سپتوم با کیفیت باال

خارج شدن ذرات سپتوم در اثر حرارت/آلودگی محل تزریق

یک دور از ورودی ستون را ببرید/تعویض سپتوم تکه ای از سپتوم وارد ستون شده

نوآور بهان تجهیز شیمی

مهندس سعیدقاسم جهرودی  
مدیر علمی و فنی
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دو دور از ورودی ستون را ببرید/ستون را با تزریق حالل شستشو دهید/تعویض ستون ستون آلوده شده است
ســتون را طبق دســتور العمل همراه ستون در حالی که ســر دیگرش به دتکتور وصل نیست 

کاندیشن کنید
ستون بطور صحیح کاندیشن نشده است

چک کردن دمای آون/ تماس با سرویس کار سخت افزاری ایراد دارد
تمیز کردن دتکتور طبق توصیه شرکت سازنده/چک کردن الکترونیک دتکتور آلوده است/الکترونیک

کاهش برنامه دمایی و دمای ماکزیمم آون افزایش دما خیلی سریع است
استفاده از گاز با خلوص باال/استفاده از فیلتردر مسیر گاز تا دستگاه کیفیت گاز خوب نیست

13- وجود پیک های کوچک در شروع پیک ویا دنباله داشتن پیک ها
راهکار رفع ایراد نوع ایراد

انتهای ستون را چک کنید/ مهره های ستون را سفت کنید/ستون را در محل تزریق و دتکتور 
بطور صحیح قرا دهید 

ستون بطور صحیح نصب نشده است

دمای محل تزریق را چک کنید و اگر آنالیز پایدار است دمای محل تزریق را زیاد کنید دمای محل تزریق کم است
حالل را تغییر دهید حالل استفاده شده در نمونه سازگار با فاز ستون

فلوی اسپلیت  را اندازه گیری کنید ومقدار اسپلیت را تنظیم کنید بخش اسپلیتر خراب است
چک کردن انتهای ستون /استفاده از نمونه مخلوط مشخص و در صورت عدم دریافت جواب 

صحیح ۱۰ سانتی متر انتهای ستون کوتاه شود/ تعویض ستون
ضخامت فیلم ستون کاپیالری کم است

14- شروع  پیک ها دارای کشیدگی است
راهکار رفع ایراد نوع ایراد

میزان حجم تزریق را کم کنید/رقیق کردن نمونه ستون اشباع شده است
افزایش دمای محل تزریق بخار شدن نمونه به آهستگی انجام می شود/ نمونه در محل تزریق مجدد مایع 

شده است
تغییر برنامه حرارتی / تعویض ستون  شرایط آنالیز درست تعریف نشده است

چک کردن برنامه حرارتی / کاهش دمای محل تزریق/ تعویض الینر تخریب شدن نمونه
چک کردن انتهای ستون /استفاده از نمونه مخلوط مشخص و در صورت عدم دریافت جواب 

صحیح ۱۰ سانتی متر انتهای ستون کوتاه شود/ تعویض ستون
نمونه تزریق شده جذب ستون شده و یا تخریب شده است

15- خاتمه پیک ها دارای دنباله است
راهکار رفع ایراد نوع ایراد

افزایش دمای محل تزریق بخار شــدن نمونه به آهســتگی انجام می شــود/ نمونه در محل تزریق 
مجدد مایع شده است

مشتق سازی نمونه  نمونه دارای نقطه جوش باال است
چک کردن نحوه اتصال ستون/ بررسی نشتی ستون با کف صابون/ تعویض فرول/تعویض سپتوم سیستم دارای نشتی است

تغییر برنامه حرارتی / تعویض ستون شرایط آنالیز درست تعریف نشده است 
چک کردن انتهای ستون /استفاده از نمونه مخلوط مشخص و در صورت عدم دریافت جواب 

صحیح ۱۰ سانتی متر انتهای ستون کوتاه شود/ تعویض ستون
نمونه تزریق شده جذب ستون شده و یا تخریب شده است

چک کردن برنامه حرارتی / کاهش دمای محل تزریق/ تعویض الینر تخریب شدن نمونه 
میزان اسپلیت را افزایش دهید  میزان اسپلیت کم است

امکان گرفتن پیکهای قرینه وجود ندارد پیک های آنالیز همیشه همراه با دنباله است
میزان حجم تزریق را کم کنید/رقیق کردن نمونه ستون اشباع شده است
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16- پیک های پهن
راهکار رفع ایراد نوع ایراد

کاهش زمان شروع برنامه حرارتی عدم تمرکز و اجرا بر روی برنامه
اندازه گیری فلوی گاز حامل و تنظیم آن فلوی گاز حامل یا زیاد است یا کم

میزان اسپلیت را افزایش دهید میزان اسپلیت کم است
میزان حجم تزریق را کم کنید/رقیق کردن نمونه ستون اشباع شده است

17- پیک ها با نوک بریده
راهکار رفع ایراد نوع ایراد

حجم تزریق را کاهش دهید/ نمونه را رقیق کنید/ میزان فلوی اسپلیت را زیاد کنید دتکتور اشباع شده است
میزان حجم تزریق را کم کنید/رقیق کردن نمونه/

میزان فلوی اسپلیت را زیاد کنید
ستون اشباع شده است

محدوده نمایش را تغییر دهید  نقطه صفر دستگاه خارج از محدوده نمایش است

18- پیک های منفی، سیگنال های منفی
راهکار رفع ایراد نوع ایراد

پالریته را روی دستگاه تغییر دهید پالریته اینترفیس تغییر کرده است
میزان حجم تزریق را کم کنید/رقیق کردن نمونه/

میزان فلوی اسپلیت را زیاد کنید
ستون اشباع شده است

چک کردن لوله ها،شیرهای کنترل گازو اتصاالت گاز/
تعویض سپتوم/تماس با سرویس کار

فشار گاز حامل نوسان دارد

تمیز کردن دتکتور طبق توصیه شرکت سازنده دتکتور آلوده است
چک کردن دتکتور و اینترفیس بخش الکترونیک ایراد دارد

19- پیک های دوبل بر روی قله پیک
راهکار رفع ایراد نوع ایراد

حالل را تغییر دهید/استفاده از ستون گارد حالل و ستون هماهنگ نیستند
استفاده از یک حالل مخلوطی از حاللها با اختالف زیاد در نقطه جوش و قطبیت

چک کردن برنامه حرارتی / کاهش دمای محل تزریق/ تعویض الینر  تخریب شدن نمونه
بازبینی برنامه حرارتی/ استفاده از ستون بلندتر/ 
در صورت امکان تعویض ستون بر حسب قطبیت

عدم تمرکز و اجرا بر روی برنامه

حجم تزریق را کم کنید/ فلوی گاز میکاپ را چک کنید دتکتور اشباع شده است

20- رزولوشن پایین با جداسازی نامناسب
راهکار رفع ایراد نوع ایراد

 از هــر دو طرف ســتون ببرید/ســتون را با تزریق حالل شستشــو دهید/ســتون را 
عوض کنید/از ستون گارد استفاده کنید

وجود ناخالصی ها در ستون

کنترل ظروف نمونه و استفاده از سپتوم با کیفیت باال آلوده بودن ظروف/سپتوم و یا آماده سازی نمونه

استفاده از ستون گارد با حداقل طول ۱۰ متر پلیمریزاسیون روی ستون پیش آمده است

عیب یابی GC اصول دستگاهی pH مترنقطه انجماددستگاه های اسپکتروفتومتریستون های InertSustainSwift C18 پالریمتریسیاالت درگیرنیترات خاکگوگرد در نفت خامکروماتوگرافی گازی چند بعدیاکسیژن محلول



اســتفاده از ستون گارد/کاهش حجم تزریق/بازبینی برنامه حرارتی/افزایش دمای 
محل تزریق/استفاده از برنامه حرارتی طوالنی تر

کیفیت جداسازی در تزریق های تکراری پایین آمده است حتی بعد از 
کاندیش کردن مجدد ستون

 کاهــش دمای آون / ســرعت رشــد دمــا در برنامه حرارتــی نمی بایســت بیش از 
۲۵ درجه سانتی گراد بر دقیقه باشد

دما زیاد است /افزایش دما خیلی سریع است

باز نکردن درب آون در دماهای باال سرد کردن سریع آون

افزایش دمای محل تزریق/ استارت حرارت دما پایین است / سرد شدن نمونه در محل تزریق

چک کردن انتهای ســتون در صورتــی که آنالیز خوب نبود ۱۰ ســانتی متر ابتدا و 
انتهای ســتون را ببرید/در صورتی که نمونه تســت همراه ســتون جواب مناســب 
میدهد میبایســت ستون را با ســتونی که ضخامت فیلم کمتر دارد تعویض نمایید/

استفاده از ستون با شرایط بهتر

واکنش ضعیف از تزریق نمونه

استفاده از جاذب اکسیژن و یا استفاده از گاز با حداقل میزان اکسیژن وجود اکسیژن و هوا در سیستم

کاهش میزان آب میزان آب در نمونه زیاد است

با جایگزین کردن یک گاز بی اثر اکسیژن را از ظرف نمونه خارج کنیم در بخش هد اسپیس آناالیزر هوا همراه تزریق وجود دارد

21- افزایش یا کاهش خط پایه قبل و بعد از هر پیک
راهکار رفع ایراد نوع ایراد

میزان حجم تزریق را کم کنید/رقیق کردن نمونه تمیز کردن محل تزریق حجم تزریق زیاد است

ستون را طبق دستور العمل همراه ستون در حالی که سر دیگرش به دتکتور وصل 
نیست کاندیشن کنید

خارج شدن فاز ساکن از داخل ستون/کاندیش نشدن ستون بطور صحیح

 چــک کــردن لولــه ها،شــیرهای کنتــرل گاز و اتصــاالت گاز/تعویض ســپتوم/
تماس با سرویس کار

فشار گاز حامل نوسان دارد

دمای محل تزریق را چک کنید و اگر آنالیز پایدار است دمای محل تزریق را زیاد کنید دمای محل تزریق کم است

تعویض سپتوم سپتوم محل تزریق سوراخ شده است

فلوی گاز حامل را طبق توصیه شرکت سازنده تنظیم نمایید فلوی گاز حامل دتکتور هدایت حرارتی درست تنظیم نیست
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مهندس فرزانه محمودیان   
کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

ارزیابی ریسک و اقدامات کنترلی در کار با مواد شیمیایی

در سه شماره قبلی به نحوه ارزیابی ریسک های مواجهه با مواد شیمیایی پرداخته شد و دانستیم که اگر نتیجه ارزیابی ها منجر 
به یافتن ریسک های غیر قابل قبول در کار با مواد شیمیایی شوند این ریسک ها باید حذف شده و یا تا سطوح قابل قبول کاهش 
یابند. در ادامه برای حذف و یا کاهش این عوامل تا ســطوح قابل قبول ۱6 مرحله از ۱۸ مورد سلســله مراتب کنترلی مورد نیاز را 

به اختصار بررسی نمودیم و در این شماره به شرح سایر موارد خواهیم پرداخت.
17- انبارداری مواد شیمیایی

تمامی کارگاه ها، کارخانجات و محیط های کاری که با مواد خطرناک سر و کار دارند موظفند که تمامی مواد شیمیایی خود را بطور 
ایمن و صحیح مطابق با MSDS ماده انبار و نگهداری نمایند. این موارد باید در تمامی فضاهای مرتبط شامل تمامی آزمایشگاه ها، 
انبارهای مواد شــیمیایی، فضاهای مشترک انبار مواد شیمیایی و غیره رعایت شوند. باید سعی شود که مقدار مواد شیمیایی نگه-
داری شده در محیط های کاری در حداقل مقادیر و بر اساس میزان مصرف و نیز خطرات ناشی از آن ها باشد. از اطالعات موجود 
در برگه هــای MSDS مــواد باید برای ذخیره کــردن و چیدمان صحیح مواد و اجتناب از بهره گرفت. انبار نمودن مواد ناســازگار و 
کالس هــای مختلف کاالهای خطرناک در کنار یکدیگر ممنوع بوده و بایــد در محل های جداگانه و با فواصل الزم با توجه به در 
نظر گرفتن ریسک آتش سوزی، جرقه، انفجار و نیز انباشت گازها و بخارات سمی ناشی از نشتی ها و یا ریختن احتمالی مواد انبار 
شوند. به عالوه، مواد به کار رفته در ساختمان انبارها برای نگه داری کالس های مختلف کاالهای خطرناک نیز باید متناسب باشد.

18- حمل و نقل کاالهای خطرناک
حمل و نقل کاالهای خطرناک باید تابع قوانین و مقررات خاص بوده تا حتی االمکان از بروز حوادث و آسیب های جانی، مالی و محیطی 
پیشگیری بعمل آید. از طرفی مقررات متفاوت وضع شده در کشورهای مختلف برای حمل و نقل مواد شیمیایی از راه های مختلف 
)جاده ای، راه آهن، هوایی و دریایی( تجارت جهانی مواد و کاالهای خطرناک را با مشکالت عدیده ای روبرو خواهد نمود. همچنین 
کاالهای خطرناک عالوه بر مقررات حمل و نقل شــامل مقررات دیگری مانند مقررات ایمنی کار، مقررات حفاظت از مصرف کننده، 
مقررات انبارداری مواد، مقررات حفاظت از محیط نیز می باشند که ممکن است باعث پیچیدگی بیشتر گردد. بنابراین، به منظور رعایت 
موارد ایمنی مربوط به شاغلین، حمل و نقل مواد شیمیایی مخاطره آمیز باید طبق معیارهای تدوین شده توسط مراجع ذیصالح انجام 

شود. معیارهای تدوین شده توسط مراجع ذیصالح باید مغایر قوانین حمل و نقل ملی و بین المللی نبوده و موارد زیر را در برگیرد:
خواص و کمیت مواد شیمیایی که باید حمل و نقل شوند.

نوع بســته بندی، بی نقص بودن و حفاظهای کامل بســته بندی و ظروفی که در حمل و نقل مورد اســتفاده واقع می شــوند، با 
توجه به روش حمل.

ویژگی های وسیله نقلیه ای که برای حمل و نقل مواد بکار گرفته شده است.
مسیرهایی که باید در حمل و نقل طی شود.

اقدامات الزم در زمینه آموزش و مهارت کارگران درگیر در امر حمل و نقل بعمل آید.
الزامات مربوط به برچسب گذاری رعایت گردد.
الزامات مربوط به بارگیری و تخلیه رعایت گردد.

امکانات الزم برای موارد اضطراری مانند آتش سوزی و نشت مواد فراهم باشد.
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تعدادی از موجودات دریایی خاصیت بیولومینســانس )تابش زیســتی( دارند. در سلول های 
این موجــودات پروتئین هایی وجود دارند که در اثر واکنش هایی کــه در بدن این موجودات 
صــورت می گیرد، نــور ایجــاد می کنند. پروتئین فلوئورســانت ســبز  یــا GFP پروتئینی با 
۲۳۸ اســید آمینه، یکی از این پروتئین ها اســت که نخســتین بار در ســال ۱۹6۲ از نوعی 
 عــروس دریایــی(Aequorea victoria) بــه دســت آمده اســت. در این عــروس دریایی

کوارین با اتصال به یون کلسیم نور آبی آزاد می کند.  (Aequorea victoria) پروتئینی به نام آ
این نور آبی توســط پروتئین ســبز که ذاتًا خاصیت فلوئورســانت دارد جذب شده و به صورت 
نور ســبزی از این پروتئین فلوئورســانت ســبز ساطع می شــود. ویژگی های منحصر به فرد 
پروتئین فلوئورسانت سبز باعث شده که این پروتئین یکی از مهم  ترین ابزارهای پژوهشگران 
شاخه های گوناگون علوم زیستی باشد. پژوهشگران به کمک این پروتئین روش  هایی برای 
دیدن فرایندهایی مانند شکل   گیری سلول   های عصبی در مغز و چگونگی گسترش سرطان 
کــه قبال امکان پذیر نبود را فراهم آورده اند. ده ها هــزار پروتئین گوناگون در پیکر جانداران 
وجود دارد که فرایندهای شــیمیایی مهمی را به دقــت تنظیم می  کنند اگر این پروتئین   ها 
کار خود را به درســتی انجام ندهند، بیماری و نارســایی در پی آن بــه وجود می آید بنابراین 
مشــخص  کردن نقش پروتئین  های مختلف در بدن ارزش زیادی برای پژوهشــگران علوم 
زیســتی دارد. کشــف پروتئین فلورسنت ســبز به پژوهشــگران این امکان را داده که از آن 
برای نشــانگذاری پروتئینهای بی  رنگ و نادیدنی بهره بگیرند. از این رو جایزه نوبل شــیمی 
 ،)Osamu Shimomura( ســال ۲۰۰۸ به خاطر کشف این پروتئین به اسامو شــیمومورا
مارتین کالیف (Martin Chalfie) و راجر تســین)Roger Y. Tsien( اهدا شــد. کشف و 
 )Osamu Shimomura( اســتخراج این پروتئین نخستین  بار توسط اوسامورو شــیمومورا
دانشمند آمریکایی ژاپنی االصل در رشته شیمی آلی و زیست شناسی دریایی، انجام پذیرفت. 
اســامو شــیمامورو تاکنون تالش های زیادی برای درک اســاس شــیمیایی و بیوشیمیایی 
 درگیــر در تولید نور ســبز توســط پروتئین موجود در ایــن عروس دریایی انجام داده اســت.
مارتین چالفای (Martin Chalfie) ارزش این پروتئین را به عنوان نشــانگر فلورسانس برای 
بررســی پدیده های زیســتی گوناگون نشــان داد. او در یکی از آزمایش هایش شــش سلول 
 جــدا را در کــرم شــفاف)Caenorhabditis elegans( با این پروتئین رنــگ   آمیزی کرد.
راجر وای تسی  ین )Roger Y. Tsien(چگونگی ایجاد خاصیت فلورسانس در این پروتئین 
را روشــن کرد. هــم   چنین کاری کرد که پژوهشــگران بتوانند پروتئین هــای گوناگون را به 
رنگ  های متفاوتی در بیاورند و بنابراین، هم زمان چند فرایند زیستی مختلف را پیگیری کنند. 

GFP کشف پروتئین فلوئورسانت سبز یا
و بـــرندگان جــــایزه نــوبل  شیمی سال 2008










