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خدمات قابل ارائه
پشـتیبانی فنی و مهندسـی برای: نصب، راه اندازی، آموزش، تعمیر، سـرویس، کالیبراسیون، ارتقاء و غیره
دائـم و  ادواری  بصـورت  آزمایشـگاهی  دسـتگاه های  نگهـداری  سـرویس  و  انـدازی  راه  قراردادهـای  عقـد 
نیـاز مـورد  اولیـه  امکانـات  بـرآورد  و  تخصصـی  آزمایشـگاه های  تجهیـز  جهـت  مشـاوره  و  طراحـی 
Feasibility Study و انجام Pilot Plant انجام پروژه های اجرایی بصورت کلید دردست و پیاده سازی انواع
برگزاری دوره های آموزش اپراتوری و بیان اصول پایه دستگاه های آزمایشگاهی بصورت خصوصی و جمعی











نماینده رسمی و انحصاری



کمپانـی LABMIX بـا بیـش از ٣٠ سـال تجربـه در زمینـه تولید اسـتاندارد های مرجع (مواد اسـتاندارد شـیمیایی ) و مواد مصرفـی و نمونه های 
کالیبراسـیون ، قـادر بـه تامیـن نمونـه هـای محیطـی ، دارویـی ، فلـزی ، زمیـن شناسـی ، صنعتـی و غیـره جهـت بخش هـای مختلـف مانند : 

دانشـگاه هـا ، آزمایشـگاه هـای تحقیقاتـی ، بیمارسـتان هـا و مراکز صنعتی می باشـد .
الزم بـه ذکـر اسـت کـه کلیـه مراحـل تولیـد طبـق اسـتاندارد هـای ISO9001  , ISO17025-2005 و ISO Guide 34 می باشـد . در ضمن ایـن کمپانی 
دارای پایـگاه اطالعاتـی ویـژه (CRM serarch24 ) بـا بیـش از ٨٠٠٠٠ محصـول مـی باشـد کـه مصـرف کننـده قـادر اسـت مـواد اسـتاندارد مورد 

نیـازش را بـه راحتـی و با سـرعت انتخـاب نماید.

۱۳- مواد استاندارد کلینیکی۷- استاندارد های آنالیز عنصری احتراقی۱ – تست   
۱۴- استاندارد های خواص فیزیکی۸- استاندارد های آلودگی ها۲- مواد استاندارد ترکیبات محیطی
۱۵- استاندارد های خلوص باال۹- بیولیپید و تحقیق در زمینه شیمیایی۳- مواد استاندارد ترکیبات غذایی

۱۶- مواد استاندارد ها درخصوص بهداشت محیط کار۱۰- استاندارد های غیر آلی۴- استاندارد های ویژه غذایی

۱۷- مواد استاندارد های گوناگون۱۱- استاندارد های یون کروماتوگرافی۵- فلزات
۱۸- استاندارد های تجهیزات آزمایشگاهی۱۲- مواد استاندارد دارویی۶- مواد استاندارد های زمین شناسی و صنعتی

Microanalysis از یـک آزمایشـگاه کوچـک میکروآنالیـزی شـروع بـه کار کـرد و در حـال حاضـر بـه یکـی از بزرگتریـن شـرکت هـای تولیـدی مـواد 
مصرفـی، فـرآورده هـا و دیگـر محصـوالت بـرای آنالیزورهـای عنصـری بـا بیـش از ٢٥ سـال سـابقه کار، تبدیل شـده اسـت.

مواد مصرفی،مواد معرف و مرجع، کیت های مصرفی، بوته ها ، شیشه آالت و دیگر لوازم جانبی جهت آنالیزورهای:
CHN     C     TOC     N     O     S

تجهیزات جانبی دستگاه های تولید شده توسط کمپانی های:

DionexShimadzu instrumentsPerkin Elmer

LecoThermo instrumentsCostech

ElementarMetrohmEltra

Antek instrumentsDohrmannHoriba
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سرمقاله
ســیب زرد، بادهایی که در شاخســار درختان می پیچند، صدای زنگ مدارس و تغییر زاویه تابش خورشــید همه و همه احســاس پاییز 
غلیظی را وجودمان بیدار می کند. پاییز برای خیلی ها یادآور آغاز فصل تحصیل و خرید ملزومات آموزشــی اســت. از دفتر و مداد رنگی 

و کیف گرفته تا کتاب های دانشگاهی.
در واقع مهر ماه آغاز بهار تحصیلی اســت. مراکز آموزشــی در این فصل جنب و جوش بیشــتری می گیرند و سیل دانشجویان و دانش 

آموزان در شریان های مراکز آموزشی جریان می یابند. 
آزمایشــگاه های آموزشــی نیز در این فصل کار خود را از ســر می گیرند و دانشــجویان مقاطع مختلف در این آزمایشگاه ها به تجربه و 

آموزش دانسته های جدید خواهند پرداخت.
لزوم توجه به استانداردها و الزامات آزمایشگاه های آموزشی مقوله ایست که اخیرا بیشتر مورد توجه قرارگرفته و مسئولین امر نیز با دقت نظر بیشتری 
دستیابی به فضاهای آموزشی آزمایشگاهی مطابق با الزامات استاندارد را کنترل و پایش می نمایند. در همین راستا شاهد برگزاری همایش ها و 
سمینارهای بیشتری در خصوص الزامات ایمنی و HSE بوده ایم. رویکردهای اخیر مسوالن در این راستا شایسته تقدیر فراوان بوده و امیدواریم با 

جدیت و نگاه سختگیرانه بگونه ای این مسیر را ادامه دهند تا تمامی آزمایشگاه های آموزشی کشور مطابق با الزامات استانداردهای مرتبط گردند.
نکته دیگری که در آزمایشگاه های آموزشی تاحدی مغفول مانده است، الزامات تجهیزات آزمایشگاهی متناسب است. انتظار می رود 
دستورالعمل های مدونی توسط وزارتخانه های زیربط جهت تعیین الزامات تجهیزات آزمایشگاهی جهت مراکز آموزشی تدوین و اجرا 
گردد. در همین راســتا توجه با الزامات ایمنی، طراحی مناســب دســتگاه، برخوردار بودن از IP های متناســب برای فضای آموزشی، 

استحکام و دامنه عملکرد مناسب، از اولین مواردی هستند که به نظر می رسد نیاز به توجه بیشتری در انتخاب تجهیز دارند.
از سوی دیگر انطباق تجهیزات آموزشی با تکنولوژی های روز و به روزآوری تجهیزات آموزشی قدیمی تر نیز یکی دیگر از الزاماتی است 
که همواره باید مدنظر قرارداشته باشد. طبیعی است که این به روزآوری تجهیزات مستلزم تامین هزینه های الزم است، اما باید این نکته 
را نیز در نظر گرفت که در صورت آموزش دانشجویان با تجهیزاتی با تکنولوژی های قدیمی تر، آموزش ارائه شده پس از فارغ التحصیلی 
مفیــد نخواهد بود. زیرا پس از فارغ التحصیلی، زمانی که دانشــجویان به مراکز آزمایشــگاهی خدماتی و یــا صنعتی مراجعه نمایند، با 
تجهیزاتی مواجه خواهند شــد که از تکنولوژی پیشــرفته تری برخوردارند. در این شــرایط دانشــجویان تازه فارغ التحصیل شده، جهت 
اســتفاده از این تجهیزات توانایی های الزم را نداشــته و مجددا باید دوره های آموزشــی جدیدی را بگذرانند. این امر به نفع کارفرمایان 

نیست و تمایل آن ها را در بکارگیری نیروهای تازه فارغ التحصیل شده کاهش می دهد. 
امید اســت رویکردهای جدید در افزایش ایمنی و به روزآوری تجیزات آزمایشگاه های آموزشی بر اساس الزامات استانداردهای مرتبط 

شتاب عملی بیشتری یابند و در بازه زمانی کوتاه تری شاهد تغییرات بنیادین در این زمینه باشیم. 

زهره طاهری مسلک
مدیــر مسئـــول

Pگردد. در همین راســتا توجه با الزامات ایمنی، طراحی مناســب دســتگاه، برخوردار بودن از IP های متناســب برای فضای آموزشی، 
بب بیییشتری در انتخاب تجهیز دارند. وتوججه ب به  ببه نظر می رسد نیاز ک ککههه دند هست دی ومواارا واولیلینن ساااسب، اازز نمنمن رکرد  ااسسستحکام و دامنه عمل

اساساستتت اتاتاتیی ازازاز ا االزلزلزاماا زیز یکی دیگیگرر ن ن قدقدییممیی تر تاتات آ آموموزشزشیی به ر ر رووزآوری تجهیزیز وو انانانطبطبطباقاقاق تت تجهجهیزیزاتات آموزشی با تکنوللوژی های روزز یویویوی دییگررر ازاز سس
جتجتجهیهیهیزازازاتتتمسمستلتلزم تامینه هزییزینهنه های الزمزم ا استستست، اما ببایدید اایین نکتکته  رورییی رقراراردداشته باشد. طبیعی است که این به روروززآ ب ب بااید مدنظر  همواواواررهره کهه
صصصحصیلی سپس ااز فارغ الت شدشده  هه ائائا میمییترتر، آموزششارا لولوژی های قد ببا تکن آآموزششدادانشنشججویان باا تتجهجهیزاتیی ددر صورورتت گررفتفت ککهه ظنظنظررر د د درر ززییز را نن
اماماینینینددددد، با  مراجعه ن دخدماماتتی و و ی یــا صنعتتیی وجویایان به مراکز آزمایشــگـگاهاهیی دانشــ کک کهه سپس ااز فارغ التحصیلی، ززماانینی بوبود.د ز زیریراا مففییــدد ن نخخوخواهدد
جهجههههتت هدهه،،، ففارغرغ ا التلتحصییل ش طیط دانانشـشــجـجوویان تازهه ا این ششــرارا ردر وخوردردارند.  رترتری بر شــد که از تکنولوژی پپیشــرفته  تجههیزازاتتی مواواجهجه خواهنندد
رفررررمامممامایییایایان  هبهبهبهبهه نفع کار بگذرانند. این امررررر یدیدیدی ر راا توانایی های الزم ررا نداشــته و مجددا بایدید ددوروره ه هاهای آموزشــی ج ازاتت تتجهی اینن اســتـتفاده ازز

دهد.. ک کاهش می د ش شدهده تلتلتلتححصحصصیل غرغرغرغ ا ا زازه فا آنآن ها رارا در ببکبکککبکاااررارارگگگگیری نیروهای ت تتمایل وو ننیستت
مرممرمرمرتبتبتبتبتبططططط نننانانددددداردهااهایییییی اساساس الزامات استست ت تتتتجججیجیزات آزمایشگاه های آمآمووزشی برر وآوآآورریری بهبهبه رروزوزوز ووو نمنیییی زفزایششای اا دردردر یدیدیدد ممماماامیید اســت رویکرکردهدهاایجج جج

اینین زمینهنه ب باشاشیمیم.  ردردردر بنبنبنبننیایایاااددیددینن اراراااتتتتت تغتغیییی یریرییش ش شاهاهاهددد کک کوتوتاهاه ت اماانینین ز ز ابااازهزززه ددددررر ششششششتشتتاباب عملی بیشتری یابنددندنددد وو

ممسمسسسلکککلکلکلکککککککک طططاطاااهرهرههرهرهریییییی رههرههههه زز
سمسسسئــئئئـئــــولل یدیدیددیدیــررررر م
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طیف ســنجی پالســمای جفت شده القایی روشی است که به دالیل حد آشکارســازی پایین برای اکثر عناصر، گزینش پذیری 
باال، دقت و صحت مناسب به عنوان یکی از مهمترین تکنیک های تجزیه عنصری شناخته شده است.در این روش اتمی شدن 
عناصر به کمک پالســمای آرگون با دمای باال (K 8000-6000) به عنوان اتم ســاز و یون ساز عمل می کند. ورود نمونه های 
محلول از طریق مهپاش مناسب با شرایط هر نوع نمونه صورت می گیرد.. برای نمونه های جامد از تکنیک جرقه، برش لیزری 
یا تخلیه افروزشــی استفاده می شــود. که در تمامی این موارد، نمونه  باید قبل از ورود به پالسما بصورت ذرات ریز معلق درآمده 
باشــد تا باعث حفظ دمای پالســما شود زیرا چنانچه مقدار زیادی نمونه ناگهان و با ذرات درشت وارد پالسما گردد دمای آن را 
ســرد و در نهایت  باعث خاموشی پالسما می گردد از تلفیق ICP با طیف سنج جرمی (MS) می توان برای افزایش قابلیت های 
این روش استفاده کرد. از این رو پالسما جفت شده القایی همراه با طیف سنجی جرمی به دلیل سرعت باالی تجزیه ی نمونه 

و حساسیت عالی آن در آنالیز ترکیبات معدنی، توسعه تجاری مناسبی یافته است.

ICP-MS مروری بر طرز کار دستگاه
پالســمای جفت شده القایی از یک مشعل با سه لوله متحد المرکز از جنس کوارتز تشکیل شده است. درون هر لوله گاز آرگون 
(با ســرعت جریان های متفاوت) جهت خنک کردن و همچنین انتقال نمونه به درون پالســما جریان دارد. در باالی یکی از 
لوله های مشــعل (بلندترین لوله) یک ســیم پیچ القایی (Induction Coil) وجود دارد که نیروی آن توســط یک ژنراتور امواج 
رادیویی (RF Frequency Generator) تامین می شود. جرقه تولید شده به کمک سیم پیچ تسال (القایی) سبب یونیزه شدن 
گاز آرگون می شــود. یون ها و الکترون های حاصل از یونیزاســیون با میدان مغناطیسی تولید شده توسط سیم پیچ القایی برهم 
کنش می دهند و در نهایت ســبب ایجاد جریان الکترون و یونها در مســیرهای مدور و مشــخصی درسیستم می شوند. اتم های 
یونیزه نشده آرگون در درون پالسما دراثر برخورد با ذرات باردار، یونیزه شده و بدین ترتیب محیط پالسما در طول آزمایش پایدار 
باقی می ماند. دمای پالســما بســیار باال و در حد ۱۰۰۰۰کلوین می باشد. نمونه می تواند به صورت بخار گرم متمرکز یا آئروسول 
(Aerosol) و یا پودر بســیار ریز وارد مشــعل شــود. پس از تبخیــر،  تحت تاثیر انرژی الکتــرون و یون های محیط به اتم های 
تشکیل دهنده خود تبدیل و در نهایت در محیط بسیار گرم پالسما برانگیخته می شوند. پرتوهای نور ساطع شده از عناصر پس 
از عبور از یک تک فام  ســاز (Monochromator) به آشکارســاز تکثیر کننده فوتون (Photomultiplier) می رســند تا شدت 
آن اندازه گیری شــود. بدین ترتیب امکان تشــخیص و اندازه گیری غلظت عنصر مورد نظر را فراهم می آورد. برای دســت یابی 
به دســتگاه ICP-MS   باید دســتگاه ICP که در فشــار جو کار می کند ، به طیف ســنج جرم که در خال بسیار باال کار می کند 
متصل شــود . توســعه ی رابط (Interface) مناســب، نقش کلیدی در ابداع این تکنیک دارد. ویژگی دیگر طیف سنج جرمی، 
توانایی آن در اندازه گیری نســبت های ایزوتوپی اســت. اهمیت این مشــخصه هنگامی قابل درک اســت که بدانید ۷۰ درصد 
عناصــر جــدول تناوبی  ایزوتوپ هــای پایدار دارند. از این رو، توانایی اندازه گیری نســبت های ایزوتوپــی دو مزیت عمده دارد:

الــف) امــکان بکارگیری ایزوتوپ های پایدار با نســبت ایزوتوپی متغیر در مطالعه های ردیابی (Monitoring)  فراهم می شــود 

(ICP-MS) پالسمای جفت شده  القایی- طیف سنج جرمی
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مهندس میر معصوم 
مدیر عامل

١٠



(برای مثال، دنبال کردن جذب مواد مغذی در بدن انســان بدون استفاده از ایزوتوپ های پرتوزا). ب) استفاده از ایزوتوپ های پایدار غنی شده، 
امکان درجه بندی نمونه ی مجهول را بدون نیاز به تهیه ی محلول های اســتاندارد الزم برای درجه بندی (کالیبراســیون) مســتقیم یا افزایش 

استاندارد، فراهم می سازد. طرحی از قسمت های مختلف تشکیل دهنده دستگاه پالسمای جفت شده القایی،  در شکل ۱ مشاهده می شود.

شکل ۱-  قسمت های مختلف تشکیل دهنده دستگاه پالسمای جفت شده القایی- طیف سنجی جرم

یکی از دالیل موفقیت کاربرد دســتگاه ICP-MS  در ابداع رابط مناســب برای اتصال ICP به طیف ســنج جرمی می باشــد. رابط این امکان را 
می دهد تا منبع ICP ( در فشــار جو ) با حفظ حساســیت باال به طیف ســنج جرم  (در خال باال ) متصل گردد. رابط از یک مخروط نمونه بردار 
خارجی که توســط آب سرد می شــود و در نزدیکی پالسما قرار گرفته است تشکیل می شود(شکل ۲) .همچنین، مخروط نمونه برداری از جنس 
نیکل اســت، زیرا نیکل دارای هدایت گرمایی باال اســت و نسبت به خوردگی به طور نســبی مقاوم بوده و به لحاظ ماهیت، سخت است. تفاوت 
فشــارایجاد شــده توسط مخروط نمونه برداری به گونه ایی است که یون های پالسما و گازهای پالسما به خودی خود از طریق سوراخی کوچک 
( ۱ میلی متری ) به ســمت ناحیه با فشــار پایین هدایت می شوند. ناحیه ی واقع در پشت مخروط نمونه برداری، بوسیله پمپ خال چرخان دارای 
فشــار متوســطی اســت. از آنجایی که جریان گاز عبوری از مخروط نمونه برداری باالست، مخروط دوم با فاصله بسیار کم در پشت آن قرار دارد 
تا قســمت مرکزی گاز و یون های پالســما از درون مخروط اســکیمر عبور کند. مخروط دوم که از نیکل ســاخته می شود ،دارای قطر دهانه ی 
۰/۷۵ میلی متر اســت. فشــار در پشت مخروط دوم نزدیک به ۱۰۴میلی بار (۲-۱۰ پاسکال ) است. سپس یون های استخراج شده به وسیله ی 

عدسی های الکترواستاتیکی به سمت طیف سنج جرمی،  هدایت و  متمرکز می شوند.

شکل ۲- طرحی از رابط پالسمای جفت شده القایی- طیف سنج جرمی 
طیف سنج جرمی

طیف ســنج جرمی همچون صافی عمل میکند و یون های با نســبت جرم / بار از پیش انتخاب شده را عبور می دهد. آن گاه یون های عبور داده 
شــده توســط کانال الکترون تکثیرکننده آشکار می شوند. معموال در دســتگاه های ICP-MS از طیف سنج  های جرمی چون قطاع مغناطیسی 
(Magnetic Sector)، چهارقطبــی (Quadrupole)، تلــه یون (Ion Trap) ،زمان پرواز (Time of Flight - TOF) اســتفاده می شــود. 

ICP-MS
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که معموال استفاده از طیف ســنج جرمی چهارقطبی کاربرد بیشتری 
داشته و نســبت به بقیه استفاده از آن توســعه تجاری بیشتری یافته 
است. طیف ســنج جرمی چهارقطبی از چهار میله ی موازی تشکیل 
که به عنوان الکترود بکار میرود. میله های مقابل بصورت الکتریکی 
بــه هم متصل هســتند. یک زوج بــه پایانه ی مثبــت و زوج دیگر به 
یــک پایانه ی منفی به یک منبع DC متغیر متصل اســت. عالوه بر 
پتانســیل DC، به هر زوج از میله ها ، پتانسیل های AC، با فرکانس 
رادیویــی کــه ۱۸۰ درجه خارج از فازند، اعمال می شــود. در این نوع 
تجزیه گر، یون ها به وسیله ی پتانسیل ۱۰-۵ ولت به فضای درونی 
میله ها، شتاب داده می شــوند. اعمال و افزایش همزمان ولتاژهای  
ACو DC روی میله هــای الکترودی، باعث می شــود روی مســیر 
حرکت یون هــا بین ۴ میله تاثیر بگــذارد و بنابراین تمام یون ها بجز 
آنهایی که مقدار مشــخص m/zدارند، به میلــه ها برخورد کنند و به 
مولکول های خنثی تبدیل شــوند (حــذف شــوند). بنابراین از طیف 
وســیعی از یون ها با نســبت m/z، یون هایی با گستره ی محدودی 
از m/z به آشکارساز می رســند. طیف سنج های مبتنی بر تجزیه گر 
جرمی چهار قطبی ارزانتر و مقاومتر از مشــابه های قطاع مغناطیسی 
هســتند. این دستگاه دارای سرعت پویش  باال و بنابراین زمان آنالیز 
بســیار کمی اســت. متداولترین آشکارســاز مورد اســتفاده در طیف 

سنج های چهار قطبی، لوله ی الکترون تکثیر کننده 
می باشد. اصول کار لوله تکثیر کننده مشابه لوله ی فوتوتکثیر کننده 
اســت به غیر از این که در لوله تکثیر کننده ، دینود وجود ندارد و باید 

تحت خالء (کمتر از ۵-۱۰×۵  تور) کار کند.
تجزیــه کننده هــای جــرم چهار قطبــی فقط قــادر بــه تفکیک یک 
واحــد جرم هســتند، برای مثــال آن ها فقط می توانند مقادیر نســبت 
جــرم / بار صحیح را اندازه گیــری کنند . یکــی از معیار های مهم در
 ICP-MS ، توانایی آن در جداســازی ســیگنال ضعیــف جرم M از 
دو پیــک اصلــی مجاور M+1  یا M-1  اســت. این توانایی را حساســیت 
فراوانی می نامند. همان طور که ممکن اســت تصور شود، این عاملی 
مهم در تجزیه ی مقادیر بســیار کم  با ICP-MS در حضور ناخالصی 
عنصری عمده ( یا بافت شیمیایی) است از این رو مقادیر تا �۱۰۶ به یک 
با دســتگاه های ICP-MS چهار قطبی دست یافتنی است. از طرف 
دیگر قدرت تفکیک کم دســتگاه چهار قطبــی (با قدرت تفکیک یک 
واحد جرم) امکان جدا سازی مزاحمت های با جرم مشابه را نمی دهد. 
قــدرت تفکیک طیفــی ۱۰۰۰۰ اغلب مزاحم هــا را از گونه های چند 
اتمی حــذف می کند ولی به قدرت های تفکیک بســیار بیش تری برای 
مزاحم های با جرم / بار یکســان نیاز اســت. دســتگاهی کــه بتواند با 
چنین قدرت تفکیکی جدا ســازی را انجام دهد از نوع طیف سنج جرم 
قطاع مغناطیسی متمرکز کننده دوگانه است. اگر چه قیمت باالی این 

دستگاه ها کاربرد گسترده ی آن ها را محدود کرده است.

مزاحمت ها
در حالــی که مزاحمــت هــا در  ICP-MS (چها ر قطبــی) به مانند  
ICP-OES مشکل ساز نیستند، با این حال برخی از انواع مزاحمت ها 
اتفــاق می افتند. مزاحمت های دیده شــده به دو دســته ی کلی الف) 
مزاحمت های طیف بینی و ب) مزاحمت های غیر طیف بینی تقسیم 
می شوند. مزاحمتهای غیر طیف بینی را می توان مزاحمت های موجود 
در ماتریکس نمونه نام برد که می تواند منجر به افزایش یا افت عالمت 
مربوط به جرم اتمی مورد نظر شــود که این مزاحمت معموال با استفاده 
از یک استاندارد داخلی مناسب تا حد زیادی قابل حذف می باشد. یعنی 
بــا وارد کردن یک عنصر اســتاندارد داخلی که دارای جرم و پتاســیل 
یونش تقریبا یکسان با آنالیت می باشد. مزاحمت های طیف بینی زمانی 
رخ می دهدکــه یک گونه یونی در پالســما داری m/z مشــابه آنالیت 
باشــد. آن ها را می توان بر اســاس منشا شــان به انواع ۱- ایزو باریک
۲- تشــکیل گونه هــای مولکولــی چند اتمــی ۳- گونه های بــا دوبار 

الکتریکی ۴- یونهای اکسید و هیدروکسید مقاوم.
 

مزاحمت های طیف بینی
۱-مزاحمت های ایزوباریک

این نوع مزاحمت به خوبی بررســی شده است و برای مثال ۷۰ درصد 
عناصر جدول تناوبی بیــش از یک ایزوتوپ دارند که می توان از تاثیر 
این مزاحمــت با انتخاب ایزوتوپ دیگر جلوگیــری کرد (جدول ۱ دو 

نمونه از عناصر برای مثال آورده شده است).
 جدول ۱- مزاحمت هــای ایزوباریک برای دو نمونه از عناصر ردیف 

چهارم جدول تناوبی

عنصر مورد نظرجرم اتمی
(درصد فراوانی)

عنصر مزاحم
(درصد فراوانی)

۳۹K (۹۳/۱)

۴۰Ca (۹۶/۹۷)1Ar(6/99)و K(6/99)

۴۱K (۶/۸)-

۴۲Ca (۰/۶۴)-

۴۳Ca (۰/۱۴)-

۴۴Ca (۲/۰۶)-

-

۵۸Ni (۶۷/۸۸)Fe (۶۷/۸۸)

۵۹Co (۱۰۰)-

۶۰Ni (۲۶/۲۳)-

۱- در ردیف ۴ جدول تناوبی نیست برای کامل شدن جدول آورده شده است
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برای مثال اگر قرار اســت نیکل در فوالد تجزیه شــود، به نظر می رسد 
انتخاب ایزوتوپ های با فراوانی بیش تر این عنصر مناســب باشد. این 
تجزیه در جــرم اتمی ۵۸ کــه فراوانی نیکل ۶۷/۸۸ درصد اســت رخ 
می دهــد. اگــر چه آهن (فراوانــی ۳۱٪ درصد ) در همین جرم پاســخ 
می دهــد. بنابراین برای جلوگیری از هر گونه مزاحمت های ایزوباریک 
الزم اســت تا جرم دیگری انتخاب گــردد. در جرم اتمــی ۶۰، فراوانی 
نیکل  ۲۶/۲۳ ٪ و هیچ گونه ایزوتوپ مزاحمی مشاهده نمی شود. نکته 
دیگری که باید به آن توجه کرد این است که انتخاب ایزوتوپ با فراوانی 
کمتر موجب کاهش بالقوه حساســیت می شــود . اگر غلظت نیکل در 
فوالد باال باشــد این نکته به دلیل حساســیت ذاتی تکنیک تاثیر گذار 
نخواهد بود. البته حالت های دیگری می تواند وجود داشــته باشــد که 
چنین راه حل های ساده ای ندارند. احتماال بهترین مثال تعیین کلسیم 
(جرم اتمی ۴۰) است. متاسفانه (برای این عنصر )منبع  ICP  متشکل 
از یون های اســت که دارای جرم اتمی ۴۰ هستند (Ar، فراوانی ۹۹/۶ 
درصد).در این مورد به خصوص جرم دیگری برای کلســیم وجود ندارد 
تا حساسیت مورد نظر را فراهم سازد. بهترین جرم در دسترس ۴۴ است 

که فراوانی کلسیم در آن ۲/۰۶ درصد است.
۲- تشکیل گونه های مولکولی چند اتمی.

 این مزاحمت ها در نتیجه ی بر هم کنش های گزینشی بین گونه های 
موجوددر  پالســما ، ماتریکس نمونه و نوع اسید های مورد استفاده در 
هضم نمونه به وجود می آیند. برای مثال تشــکیل گونه مزاحمی چون 
+40Ar 14 N 1 H با جرم اتمی ۵۵ برای عنصر منگنز Mn با فراوانی ۱۰۰ 

و جرم اتمی ۵۵ ایجاد مزاحمــت چند اتمی می نماید. بعضی از این نوع 
مزاحمت ها را می توان با یک شاهد مناسب تصحیح کرد در مورد بقیه، 

ایزوتوپ دیگر آنالیت را می توان به کار برد.
۳- گونه هایی با دوبار الکتریکی 

نوع دیگری از مزاحمت چند اتمی از تشــکیل گونه های با بار دوتایی ناشی 
می شود. از موارد ویژه آن، گونه های یونی سدیم، النتانیم، استرونسیم، توریم 
و باریم اســت. برای مثال یونهای باریم با دوبار مثبت (+Ba2) در جرم های 

معادل نصف جرم های یون های مادر تک بار مشاهده خواهد شد.

۴- یونهای اکسید یا هیدروکسید مقاوم 
در این نوع مزاحمت اکسیدها و هیدروکسیدهایی از خود آنالیت،اجزا 
ترکیب، حالل و گازهای پالسما بوجود می آید.یونهای اکسید تک بار 
برای ۵ ایزوتوپ طبیعی تیتانیم دارای جرم های ۶۲،۶۳،۶۴،۶۵،۶۶ 
می باشد پیک های این یونها باعث مزاحمت برای پیکهای آنالیتهایی 
چــون 66Zn،+65Cu،+64Zn،+63Cu،+62Niمی شــود. بــرای رفــع این 
مزاحمت نیز باید سرعت جریان تزریق کننده، توان فرکانس رادیویی، 
فاصله مخروط نمونه بردار و اســکیمر با پالســما، اندازه دریچه ورود 
نمونه ترکیب گاز پالســما، آزادشدن اکســیژن و کارایی خروج حالل  

مورد بررسی و بهینه سازی قرار گیرد.

نتیجه گیری:
مقایسه نتایج بدست آمده از تکنیک ICP-MS با روشهای تجزیه ای 
دیگر نشــان داده که این تکنیک، روشــی حساس تر، با حد تشخیص 
بهتــر، تکرارپذیری باالتر و دامنه خطی باالتر می باشــد که همچنین 
توانایی آنالیز چند عنصری بــرای تجزیه های چند عنصری و توصیف 
و تجزیــه نیمه کمی انواع مــواد طبیعی و ســنتزی را دارد. طیف های 
 توسط یک اســتاندارد درونی و بر اساس 

ً
تولید شــده با این روش غالبا

منحنی هــای درجه بنــدی بــرای اندازه گیری  های کمی بــه کار برده 
می شــوند. طیف های آشکارســازی شــده با ICP-MS در مقایسه با 
طیف های نوری ICP-OES معموال خیلی ســاده تر و قابل تفســیرتر 
هستند و شامل یک ســری  ساده از پیکهای ایزوتوپ برای هر عنصر 
موجود می باشــند که ایــن خاصیت برای نمونه هــای محتوی عناصر 
خاک های کمیاب و فلزات سنگین دیگر مانند آهن که تولید طیف های 
نشری پیچیده می کنند، از اهمیت باالیی برخوردار است. این طیف ها 
برای تعیین کیفی عناصر موجود در نمونه و برای اندازه گیری مقدار آنها 
به کار می روند. اندازه گیری کمی معموال بر اساس منحنی کالیبراسیون 
است که درآن نسبت شمارش یون در استاندارد داخلی/ شمارش یون 

در آنالیت بصورت تابعی از غلظت رسم می شود.
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مقدمه
تمامی سازندگان و تولیدکنندگان صنعتی برای تست محصوالت خود، نیاز به پیش تولید آن به منظور تکمیل و برطرف نمودن نقص های 
احتمالی دارند. امروزه چاپ سه بعدی این امکان را فراهم کرده که در کوتاه ترین زمان و با صرف کم ترین هزینه، پیش تولید را انجام 
دهند. پرینت سه بعدی یک تکنولوژی تقریبا نوپا است که می تواند اجسام سه بعدی را از فایل دیجیتال آن ها تولید کند. بدین منظور تنها 

کافی است که نمونه مورد نظر در یکی از نرم افزارهای سه بعدی ساز (CAD) طراحی شود و سپس آن را چاپ کرد.

عملکرد دستگاه
در تولید یک مدل سه بعدی توسط پرینتر سه بعدی،  از فرایند تجمع ماده استفاده می شود بدین صورت که ماده به صورت الیه الیه 
می نشیند تا جایی که مدل ساخته شود. به عبارتی دیگر، پیش از پرینت سه بعدی، مدل باید برش زده شود بدین صورت که آن را با 
استفاده از نرم افزار به صدها یا هزاران الیه تقسیم می کنند. پس از برش زدن مدل،  نمونه آماده پرینت گرفتن است. پرینت گرفتن 

نمونه، الیه به الیه انجام می شود. در واقع، پرینتر هر الیه (تصویر دوبعدی) را می خواند و به شکل جسم سه بعدی چاپ می کند. 
تمامی پرینترهای ســه بعدی از تکنولوژی مشــابهی اســتفاده می کنند. در تمامی روش ها از پرینت الیه الیه استفاده می شود و 
تنها تفاوت آن ها در نحوه تشــکیل این الیه ها و مواد مصرفی آنها اســت. به عنوان مثال در برخی از روش ها از موادی با قابلیت 
ذوب شدن یا نرم شدن استفاده می شود؛ بدین صورت که پودر اولیه (نایلون، پالستیک، سرامیک و فلز) با استفاده از یک منبع 
حرارت نوری (لیزر) ذوب شده، سپس جامد می شود و شکل نمونه مورد نظر را می گیرد و عمل چاپ انجام می شود. زینترینگ 
لیزر انتخابی (SLS۱) و مدل کردن رســوب  مذاب (FDM۲)، رایج ترین تکنولوژی های مورداستفاده در پرینت سه بعدی هستند. 
روش دیگری نیز وجود دارد که در آن، یک رزین حســاس به نور توســط تابش اشــعه فرابنفش، الیه به الیه، سخت می شود و 

شکل جامد به خود می گیرد و به آن استریولیتوگرافی (SLA) گفته می شود.   
(SLA) روش استریولیتوگرافی

این روش به عنوان اولین فرایند پرینت سه بعدی،  از شهرت زیادی برخوردار است. در این تکنولوژی، از یک ظرف حاوی رزین حساس به نور 
(فوتو پلیمر) و یک منبع فرابنفش جهت ایجاد الیه ها و سخت شدن رزین استفاده می شود. باریکه لیزر، در جهات x و y با توجه به اطالعات 
داده شده به دستگاه، در سرتاسر سطح رزین حرکت می کند و در نقاطی که لیزر به سطح رزین برخورد می کند، رزین سخت می شود. در واقع 
با قرار گیری ماده، تحت تابش فرابنفش،  هر الیه سخت می شود و فک دستگاه در راستای z، تا ارتفاعی برابر با ضخامت یک الیه که معموال 
۰/۰۵ تا mm ۰/۱۵ است، پایین می آید. سپس، الیه بعدی تشکیل شده و به الیه زیرین متصل می شود تا جایی که جسم سه بعدی کامال 
ساخته می شود. نمونه، به خصوص در مواردی که الزم است تحت بار قرار بگیرد و یا بریده شود، باید دارای یک ساپورت باشد که نمونه را به 
فک باالرونده دستگاه وصل می کند و از لغزش آن در ظرف حاوی رزین جلوگیری می کند. پس از پرینت شدن نمونه نهایی، این ساپورت ها از 

آن جدا می شوند. پس از ساخت نمونه،  باید در معرض نور شدید و یا یک دستگاه مشابه آون قرار داده شود تا کامال سخت شود. 
این روش به عنوان یکی از دقیق ترین روش های پرینت ســه بعدی و با صافی ســطح بســیار باال شناخته می شود. البته معایبی 

نیز دارد که می توان به نیاز به انجام عملیات پردازش و عدم پایداری نمونه در طول زمان (به دلیل ترد شدن آن)، اشاره کرد.

آشنایی  با پرینتر سه بعدی و تکنولوژی های آن

شرکت مهندسی
تجهیزات پیشرفته آدیکو

مهندس یاسمن نیک نفس 
کارشناس فنی

1 Selective Laser Sintering  2 Fused Deposition Modeling
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شکل ۱- شماتیک مکانیزم پرینت سه بعدی با استفاده از روش استریولیتوگرافی.

(DLP) روش پردازش نور دیجیتال
این روش مشابه روش استریولیتوگرافی با فوتوپلیمر کار می کند و تنها تفاوت آن ها، در منبع نور است. در روش DLP، از منابع تامین نور معمولی 
مانند المپ قوســی با یک پنل نمایشــگر کریستال مایع یا یک دســتگاه آینه ای انعطاف پذیر (DMD۳) استفاده می شــود که به تمام سطح رزین 

فوتوپلیمر تنها در یک راستا تابیده می شود و باعث می شود که سرعت این روش بیشتر از روش استریولیتوگرافی باشد.
در این روش نیز امکان تولید قطعات با دقت باال وجود دارد اما همانند روش SLA معایبی همچون نیاز به انجام عملیات ثانویه و نیز نیاز به ساپورت وجود 

دارد. البته، برتری این روش نسبت به SLA این است که محفظه حاوی رزین کم عمق است که اتالف ماده و هزینه فرایند را به مراتب کاهش می دهد.

.DLP شکل ۲- شماتیک مکانیزم پرینت سه بعدی به روش

(SLS) روش زینترینگ لیزر/ ذوب لیزر
در روش زینترینگ لیزر، ماده مورد اســتفاده، به شــکل پودر اســت.  لیزر، طبق برنامه داده شــده به دســتگاه، بر روی بســتر پودری و در 
راســتای x و y حرکت می کند. به محض برهمکنش لیزر با ســطح ماده پودری، پودر زینتر شــده یا ذوب می شــود و سپس جامد می شود. 
با تشــکیل هر الیه، بســتر پودر به تدریج پایین آمده و یک غلتک، ســطح پودر را برای انجام پاس بعدی، تشــکیل الیه جدید و در نهایت 

اتصال آن به الیه پیشــین، صاف می کند.
به دلیل اینکه دمای فرایند باید به دمای ذوب پودر برسد، محفظه باید کامال آب بندی شده باشد. پس از اتمام فرایند،  بستر پودر را از دستگاه خارج کرده و 
پودر باقیمانده را خارج می کنند و قطعه پرینت شده بیرون آورده می شود. مزیت کلیدی این روش این است که بستر پودر به عنوان ساپورت عمل می کند و به 

3 Deformable Mirror Device
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همین دلیل قطعات پیچیده که سایر روش ها قادر به تولید آن 
نیستند را می توان با این روش ساخت. اگرچه، به دلیل دمای 
باالی این فرایند، مدت زمان الزم برای خنک شــدن نمونه 
زیاد اســت و امکان تشــکیل حفرات را تشدید می کند. این 
روش را می توان برای مواد پالستیکی و فلزی مورد استفاده 
قرار داد البته زینترینگ فلزات نیازمند لیزر با توان باالتر و نیز 
دمای کاری بسیار باال است. در این روش، استحکام قطعات 
در مقایسه با روش SLA بسیار بیشتر است اما صافی سطح 

و دقت آن به خوبی روش SLA نیست. 
شکل ۳- شماتیک مکانیزم پرینت سه بعدی به روش زینترینگ لیزر. 

کاربردها
صنایع پزشکی

کاربرد پزشــکی پرینتر ســه بعدی با سرعت بسیار زیادی در حال توسعه و پیشــرفت است و تمامی بیماران در 
سرتاسر جهان، بهبود روند درمان را با استفاده از ایمپلنت ها و پروتزهای ساخته شده توسط پرینتر سه بعدی را 
تجربه خواهند کرد. از آنجایی که اندام های بدن از جمله اســتخوان ها برای هر انســان متفاوت است، توسط 

دستگاه پرینتر سه بعدی می توان اسکلت بدن را متناسب با هر عضو و برای هر فرد طراحی و مدلسازی کرد.
بایو پرینت

از اوایل ســال ۲۰۰۰، شرکت ها و دانشگاه های فعال در زمینه بایوتکنولوژی، در حال مطالعه کاربرد پرینترهای 
ســه بعدی در زمینه هایی نظیر مهندســی بافت هســتند که بتوانند اندام های مختلف را با اســتفاده از تکنیک 
جوهرافشانی تولید کنند. این روش بدین صورت است که الیه های سلول های زنده  در یک مدیای ژل مانند رسوب 

می کنند تا جایی که ساختار سه بعدی تشکیل می شود.
هوا فضا

توســعه تولید مواد افزودنی فلزی، منجر به پیشــرفت کاربرد پرینت ســه بعدی در صنایع هوا و فضا شد. به 
طور مثال، ناســا از ذوب انتخابی توســط لیزر جهت تولید بوش های محفظه احتراق استفاده کرد و یا اداره 
هوانوردی فدرال، در مارس ۲۰۱۵ از اولین نمونه قطعه موتور جت خود، محفظه سنسور حرارتی کمپرسور، 

که توسط پرینتر سه بعدی تولید کرده بود، رونمایی کرد.
صنایع خودروسازی

اگرچه این صنعت جزو اولین صنایعی اســت که استفاده از پرینت سه بعدی را آزمایش کرد، اما چندین دهه از 
این تکنولوژی تنها در تولید الگوهای اولیه و در حجم کم استفاده کرد. امروزه، این صنعت در تایید نهایی و تایید 
طراحی محصوالت تا آزمایش وسایل نقلیه و  موتور آن ها کاربرد دارد. پیش بینی شده است که در سال ۲۰۱۹، 

درآمد حاصل از تولید قطعات خودرو با استفاده از پرینتر سه بعدی به ۱/۱ بیلیون دالر برسد. 
طال و جواهر 

از آنجایی که  دقت و کیفیت ســطح ، اهمیت به ســزایی در صنعت طال و جواهر دارد، پرینتر سه بعدی دراین 
صنعــت کاربردهای قابل توجهی پیدا کرده اســت. مدلســازی دقیق و ظریف با قابلیــت ریخته گری طال، از 

مهمترین بخش های این صنعت است.
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کاهش سایز نمونه ها- آسیاب ها (قسمت اول)
مقدمه

آماده ســازی صحیح و دقیق نمونه ها یکی از مهمترین مراحل آنالیز مواد اســت و در تحقیق و توســعه و کنترل کیفیت نقش 
تاثیرگذاری دارد. از اینرو دســتگاه  های آماده ســازی نمونه از اهمیت ویژه ای برخوردار هســتند. از مهمترین تجهیزات آماده 
سازی نمونه می توان به آسیاب ها، شیکرالک ها و تقسیم کننده  های نمونه اشاره کرد. در این شماره و شماره های بعدی نشریه 

به انواع تجهیزات آزمایشگاهی موجود جهت کاهش اندازه نمونه ها خواهیم پرداخت. 

آسیاب ها
کیفیت آنالیز هر محصول یا آزمون مســتقیما به نحوه آماده ســازی نمونه بستگی دارد. آســیاب ها جزو مهمترین و پرکاربردترین 
تجهیزات در آماده ســازی نمونه می باشــند. بنابراین در نظر گرفتن همه پارامترهای مربوط به عملیات آســیاب کردن به منظور 
گاهانه آسیاب متناسب با کابرد و نوع نمونه، بسیار مهم است. از جمله پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب آسیاب می توان به  انتخاب آ
خواص مواد آســیاب شــونده، اندازه و حجم خوراک ورودی، زمان آسیاب کردن، نرمی نهایی مورد نظر، هرگونه خوردگی و سایش 
اجزاء آســیاب و بحث  های مربوط به هزینه اشــاره کرد.  به همین دلیل آســیاب های متنوعی بــا عملکرد و جنس های مختلف 
برای کاردبردهای گوناگون ارائه شــده است. آسیاب  های سیاره ای، آسیاب های گلوله ای، آسیاب های برشی، آسیاب های فکی، 
آســیاب های دیسکی، آسیاب های چرخشــی و ضربه ای و آسیاب های هاونی از جمله آســیاب های متداول و پرکاربرد در صنایع 

مختلف می باشند.
هر نوع ماده ای دارای خواص خرد شــوندگی ویژه ای اســت. به عنوان مثال مواد سخت و شکننده نیاز به نیروی فشار، ضربه 
یا اصطکاک دارند و در این مورد آســیاب های سیاره ای، هاونی یا فکی انتخاب صحیح می باشند. در مقابل مواد نرم و رشته ای 

نیاز به نیروی برشی دارند که توسط آسیاب  های برشی تامین می شود. 
مواد مختلف بر اساس سختی و خاصیت در گروه های مختلف دسته بندی می شوند:

دسته بندینوع ماده
خاکستر، آلیاژها، گرانیت، سنگ آذرین، سنگ معدن آهنمواد سخت و ساینده

آجر، کوارتز، سرامیک، کاربید سیلسیوممواد سخت و شکننده

شیشه، سیمان، خاک، کاتالیست ها، کلسیتمواد نیمه سخت

بذر و دانه، سنگ گچ، گرافیت، برگ، علف، ادویه جاتمواد نرم

سرامیک، نمک ها،ذغال سنگ، کاربید سیلیکون، نیترید سیلیکونمواد شکننده

چرم، پوست دام، الستیکمواد چسبنده و الستیک

پشم، رزین، چوب، سلولز، کاغذ، ریشه گیاهانالیاف

مواد دارویی و ترموپالستیک هامواد حساس به دما

خاک، علف، کاه و برگمواد مرطوب

مهندس فرید شیخ حسنی
Sizing مدیر محصول بخش

شـرکت سرمد طب

ICPآماده سازی نمونهپرینتر سه بعدی

١٨



آسیاب ها برای عمل خردایش از نیروهای مختلفی استفاده می کنند و بر اساس نیروهای به کار رفته جهت کاهش سایز، آسیاب ها در دسته  های 
مختلف قرار می گیرند. در جدول زیر اصول خردایش و آسیاب  های مناسب برای هر دسته آورده شده است.

 
در ادامه به معرفی آسیاب  های مختلف و نحوه عملکرد آنها می پردازیم.

آسیاب  های سیاره ای
این نوع از آسیاب ها برای آسیاب کردن مواد سخت، نیمه سخت، نرم، شکننده و مواد مرطوب ایده آل می باشند 

و در صنایع مختلف از قبیل داروســازی، صنایع شــیمیایی، متالوژی و مواد کاربرد دارند. عمل آسیاب کردن 
با نیروی ضربه پرانرژی گوی های آســیاب در داخل کاســه های در حال چرخش آســیاب انجام می شود. 
کاســه های آسیاب که حاوی نمونه مورد نظر و گوی می باشند دور محور خود و در خالف جهت چرخش 
صفحه اصلی می چرخند و نیروی گریز از مرکز باعث برخورد گوی  های آسیاب و نمونه در دیواره داخلی کاسه 
می شود. در این عمل سرعت چرخش کاسه آسیاب به دو برابر صفحه اصلی می رسد. مقدار نمونه می تواند از 

چند گرم تا مقادیر کیلوگرم باشد و  محدوده وسیعی از نرمی  تا مقادیر زیر ۱ میکرومتر قابل دستیابی است.
 تعداد کاسه های مورد استفاده در مدل  های مختلف می تواند تا چهار عدد متغیر باشد. کاسه ها 

در حجم ها و جنس های مختلف که متناســب با نیاز کاربر اســت ارائه می شــود. کاسه های قابل 
انتخاب در این آسیاب در جنس های مختلف سنگ عقیق، آلومینیوم اکسید، سیلیکون نیترید، زیرکونیوم اکسید، 
فوالد ضد زنگ، فوالد سخت، تنگستن کاربید و ظروف یک بار مصرف پلی پروپیلن ارائه شده است. این کاسه ها از 
نظر ویژگی هایی مانند مقاومت در برابر سایش و سختی متفاوت می باشند و برای مواد مختلف باید کاسه با جنس 
مناســب انتخاب کرد. در مقیاس  های آزمایشگاهی، کاســه ها در حجم  های ۵۰۰، ۲۵۰، ۸۰، ۴۵ و ۱۲ میلی 
لیتر ارائه شده است که حجم مفید کاسه ها برای هر بار آسیاب کردن نمونه، حدود نصف حجم 
کاسه است. گوی های مورد استفاده در این نوع از آسیاب ها در اندازه و جنس های مختلف قابل 
انتخاب است که متناسب با اندازه کاسه و نوع نمونه مورد نظر می توان جنس و تعداد مناسب را 
انتخاب نمود. گوی هایی با قطر های ۴۰، ۳۰، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵ و زیر ۵ میلی متر گزینه های قابل 
انتخاب برای کاربران است که از جنس های مختلف سنگ عقیق، آلومینیوم اکسید، سیلیکون 

نیترید، زیرکونیوم اکسید، فوالد ضد زنگ و تنگستن کاربید ساخته شده اند.

ی باشند 
ردن 

.

ت.
سه ها 
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 آســیاب کــردن می توانــد بــه صورت 
گاز  در  یــا  سوسپانســیون  خشــک، 

خنثی انجام گیرد. عالوه بر عمل آســیاب 
کــردن، از این نوع آســیاب ها برای مخلــوط کردن و

همگن سازی امولسیون ها و خمیرها نیز می توان استفاده 
کــرد. از مزایای این آســیاب ها زمان کوتاه آســیاب کردن، 

نتایج تکرار پذیر و قابل اطمینان، دارا بودن کاســه و گوی  های 
آسیاب با اندازه و جنس  های متنوع برای کاربردهای مختلف، استفاده 

و تمیز کردن آسان آسیاب می باشد. 
 

     آسیاب  های برشی
این نوع از آســیاب ها برای خرد کردن مواد نرم تا نیمه ســخت، شکننده، الیاف، مواد حساس به دما مثل پالستیک ها 
و برای تهیه مخلوط های ناهمگن ایده آل می باشــند و در صنایع غذایی، شــیمیایی، نساجی و 
پالســتیک کاربرد دارند. نمونه توسط نیروی برشی آسیاب می شود. نیروی برشی توسط یک 
تیغه در حال چرخش و یک تیغه ثابت اعمال می شــود. بخش آســیاب کننده از جنس های 
مختلفی مانند فوالد ضد زنگ و فوالد بدون کروم و تنگستن کاربید ساخته شده است. شکل 
تیغه های برش نیز می تواند متفاوت بوده و به شــکل مســطح یا V شکل باشند. نرمی نهایی 
با انتخاب نوع الک برای دســتگاه تعیین می شــود. الک  های مورد اســتفاده در آســیاب در 
قســمت پایین ابزار برش قرار می گیرند و ســایز حفرات آن از حدود ۲۵۰ میکرومتر تا ۶ میلی 
متر متغیر می باشــند. نمونه ها پس از آسیاب شــدن روی الک ریخته می شوند و نمونه هایی 
که به ســایز مــورد نظر رســیده اند از الک عبور کــرده و نمونه  های باقی مانده تا رســیدن به 
اندازه مورد نظر آســیاب می شوند. شکل های مختلف تیغه ها و قابل تعویض بودن آنها باعث دوام و 

کاربری حداکثری از آسیاب شده  است.
این دستگاه با سایز و مشخصات فنی مختلف می تواند در اختیار کابران آزمایشگاهی قرار گیرد. سایز ذرات ورودی می تواند  

از ۷۰ تا ۱۲۰ میلی متر و خروجی می تواند از ۵۰ تا ۸۵ لیتر در ساعت متغیر باشد.

آسیاب  های دیسکی
آسیاب  های دیسکی برای خردایش ریز مواد نرم تا سخت، شکننده و حساس به دما مناسب می باشد. این نوع آسیاب ها بطور عمده در صنایع مختلف 
از قبیل شیشــه و سرامیک، معدن و متالورژی، صنایع شــیمیایی و تحقیقات خاک مورد استفاده قرار می گیرند. مواد آسیاب شونده با اعمال نیروی 

دیگر ثابت اســت، انجام می شود. بخش آسیاب کننده از جنس های فشار و برش بین دو دیسک دندانه دار که یک دیسک در حال چرخش و دیسک 
مختلفی از قبیل اســتیل، منگنز اســتیل، تنگســتن کاربید و زیرکونیوم 
اکسید تهیه شده است که برای کاربردهای مختلف می توان جنس مورد 

نظــر را انتخاب کرد. این آســیاب ها می  توانند نرمــی  نهایی ۵۰ میکرومتر 
را ایجــاد کنند که این امر با تنظیم فاصله بین دو دیســک و ســرعت 
چرخش دیسک آسیاب حاصل می شود. خوراک دهی و عمل آسیاب 
می تواند به صورت پیوسته و یا ناپیوسته انجام شود. از ویژگی های این 
آســیاب ها می توان به خروجی باالی آنها تا ۱۵۰ کیلوگرم در ســاعت، 
کاربری راحت، ایمنی باال به دلیل قفل محفظه آســیاب و ســادگی در 

تمیز کردن و از بین بردن اثر حافظه در این دستگاه را اشاره کرد.

دیگر ثابت اســت، انجام می شود. بخش آسیاب کننده از جنس های ش و دیسک 
نیوم
مورد 
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Mtops دستگاه هموژنایزر
هموژنیزاسیون

هموژنیزاســیون و یا همگن ســازی که از پیشــوند همو (برگرفته از کلمه یونانی به همین نام) به معنی مشــابه و همگن تشکیل 
شده اســت، فرآیندی است که برای ایجاد مخلوطی همگن و یک دســت از دو مایع غیر حالل و یا جامد و مایع استفاده می شود. 
چنین امری با تبدیل یکی از مایعات (جامد) به حالتی که دارای ذرات بی نهایت ریز اســت و در سراســر بخش های مایع دیگر به 
صورت یکنواخت توزیع شــده اند، حاصل می شود. بیشترین اســتفاده از انواع همگن ساز ها در صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و 

دارویی می باشد. فرآیند هموژنیزاسیون توسط دستگاهی به نام هموژنایزر حاصل می شود.

انواع هموژنایزرها
همگن ساز مکانیکی

این دســتگاه جهت میکس و همگن کردن مواد طراحی شــده که با پراکندن ذرات 
جامد در مایع، امولســیون، سوسپانسیون یا محلول کامل ایجاد می نماید. به همین 
علت دارای طیف وســیع کاربرد در صنایع داروســازی، غذایی، بهداشتی، شیمیایی 
و نســاجی جهت ســاخت محلول ها، روکش های مواد، ساخت رنگ و فراورده های 
خوراکی می باشد. دستگاه همگن ساز مکانیکی از یک مجموعه روتور استاتور و پره 
تشکیل شده که حرکت چنگک ها با سرعت زیاد باعث له کردن و فشردن و شکستن 
ذرات درهم می شــود که این امر قابلیت همگن کردن مواد غلیظ و ســوپر ویســکوز  

تا(۵۰۰۰۰cps)  را در مدت زمان بسیار کم فراهم می نماید.
همگن ساز تحت فشار

عمده کاربرد این دستگاه در صنایع غذایی، لبنی، دارویی، شیمیایی و بیوتکنولوژی است. در این دستگاه به  وسیله پیستون های 
رفت و برگشــتی، نمونه ها پشــت یک شــیر فشــار قوی که در آن برای عبور ذرات، فاصله قابل تنظیمی وجود دارد، فشــرده 
می شــوند. ذراتی که از این محل عبور می کنند، به واســطه اختالف فشاری که بین دو طرف شیر وجود دارد، دچار یک تالطم 

می شوند و در اثر برخورد با سرعت باال با یکدیگر باعث خرد شدن ذرات خواهند شد.  
هموژنایزر اولتراسونیک

این دستگاه با ایجاد امواج شدید فشاری در یک محیط مایع کار می کند. امواج فشاری باعث جریان در مایع شده و تحت شرایط 
مناســب موجب تشــکیل سریع میکرو حباب می گردد که رشد و یکی شدن این حباب ها تا رسیدن به اندازه بیشینه و در نهایت 
ترکیدن آنها حرارت شدیدی ایجاد می نماید. انفجار حباب ها تولید موج ضربه ای با انرژی کافی برای شکستن پیوند کوواالنسی 

می کند و برای همگن سازی و تخریب سلول استفاده می شود.  

Mtops معرفی دستگاه هموژنایزر
کمپانی Mtops کره جنوبی یکی از تولید کنندگان معتبر در زمینه ی همزن های آزمایشگاهی، هات پلیت ها 
و هموژنایزرها است که در سال ۱۹۸۶ تحقیقات خود را آغاز کرده و پس از کسب موفقیت های چشمگیر در 
این صنعت، با به دست اوردن تاییدیه ی CE در سال ۲۰۰۹ برای دستگاه های overhead stirrer، انواع 
مختلفی از این دستگاه ها از جمله هموژنایزر را روانه ی بازار کرده و صادرات این محصول در سراسر جهان 
سرلوحه فعالیت های این کمپانی قرار گرفته است و در این راستا شرکت فرآزما به عنوان نماینده انحصاری 

این کمپانی در ایران این مسئولیت را عهده دار می باشد.
در اینجا به معرفی ویژگی های دستگاه homogenizer SR30 پرداخته می شود:

هموژنایزر از نوع روتور/استاتور با قابلیت همگن سازی و پراکنده سازی سریع
(Stainless steel 316L) ساخته شده از استیل ضدزنگ

3700~27000 rpm :محدوده ی سرعت
قابلیت تغییر روتور و استاتور مختلف

10~2000 ml :ظرفیت

،هات پلیت ها 
یچشمگیر در 
overh، انواع 
سراسر جهان
هانحصاری
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TITRALAB AT1000   سری HACH تیتراتورهای اتوماتیک
مقدمه ای بر تیتراسیون

به منظور اطمینان از کارایی فرآیندها یا کیفیت محصول در صنایع، اطالع از غلظت صحیح برخی پارامترهای شیمیایی در محصول 
یا فرآیند، امری مهم می باشد. بدین منظور روش های مختلفی  مانند تیتراسیون، رنگ سنجی، اسپکتروفتومتری UV،IR، نشر 
شعله ای و جذب اتمی در صنایع مختلف به کار می روند. در این میان تیتراسیون به عنوان روشی بسیار قابل اعتماد، کم هزینه و  در 

دسترس در صنایع مختلف مانند داروسازی، نفت و گاز، پتروشیمی  و آب و فاضالب  بسیار مورد توجه می باشد. 
انحالل آنالیت و واکنش آن با جزء دیگری (تیترانت) با غلظت مشخص.  این اصل به عنوان تیتراسیون شناخته شده 
و می تواند به صورت دستی یا اتوماتیک انجام شود. کافی است نقطه ای که در آن مقدار تیترانت و آنالیت هم ارز می باشند، تعیین 
شود. زمانی که اپراتور واکنش بین آنالیت و تیترانت را به طور کامل تشخیص داد، غلظت یا مقدار کمی آنالیت با انجام محاسبات 

ساده ای قابل تعیین است.

تیتراسیون اتوماتیک
زمانی که تیتراســیون به صورت دســتی انجام می شود، حتی در صورت اســتفاده از روش های الکتروشیمیایی برای شناسایی 

نقاط اکی واالن، مشکالتی را برای اپراتور ایجاد می کند که عبارتند از:
وقت گیر بودن فرایند تیتراسیون به خصوص زمانی که تعداد زیادی نمونه می بایست آنالیز شوند.

تکرارپذیر نبودن نتایج به دالیل تکنیکی، خستگی و عدم تمرکز اپراتور و ...
خطاهای انسانی (قرائت، نوشتن و...).

یک تیتراتور اتوماتیک اپراتور را از انجام تمامی عملیات سخت، وقت گیر و تکراری مربوط به تیتراسیون دستی بی نیاز می سازد:
کنترل تیترانت کامال سازگار با نیاز کاربر و واکنش انجام شده می باشد. 

تصحیح اندازه گیری الکترود بدون در نظر گرفتن روش مورد استفاده.
تصحیح ریاضی منحنی های تیتراســیون به عنوان زوج های پتانسیل یا جریان 
نســبت به حجم تیترانت، در حافظه تیتراتور ذخیره شــده و به عنوان تضمینی 

برای نتایج در نظر گرفته می شوند.
انتقال ایمن نتایج نهایی و داده های خام برای پیگیری های مورد نیاز در آینده.

یــک تیتراتــور اتوماتیک مدرن تنها یک ابزار ســاده برای انجام تیتراســیون 
نیســت. بلکه ابزاری ضروری برای هر آزمایشــگاه تجزیه ای به منظور انجام 
ردیابی کیفی و ثبت نتایج بر اســاس قوانین GLP اســت و در صنایع مختلف 
مانند غذایی و آشــامیدنی، نفت و پتروشــیمی، داروئی، شــیمیایی، زیســت 

محیطی، آب و پساب و... کاربرد دارد.

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

پالک ۱۷ 
تلفن۷_ ۲۲۹۰۵۷۸۳
info@mehrgan-sanat.com
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انجام تیتراسیون اتوماتیک، بسیار ساده و بدون پیچیدگی
تیتراتور TITRALAB AT1000 ساخت کمپانی HACH با استفاده از برنامه ها و توابع عملیاتی از پیش تعریف شده، نیاز به برنامه ریزی های پیچیده 
را مرتفع کرده و دقت اندازه گیری ها را افزایش می دهد.  مدل کارل فیشــر این تیتراتور TITRALAB KF1000 برای بدســت آوردن نتایج دقیق و 

صحیح در رابطه با محتوای آب نمونه ها، تنها به مقادیر کمی از نمونه نیاز دارد.
این تیتراتورهای جدید بسیاری از تکنیک های موجود را پوشش می دهند و به همراه مجموعه کاملی شامل تمامی  وسایل جانبی و الکترودهای 

مورد نیاز برای کاربرد مورد نظر، ارائه می شوند.

از ویژگی های تیتراتورهای سری AT1000 می توان به موارد زیر اشاره نمود:
با استفاده از کیت های آماده، برای صنایع آب، غذا، نوشیدنی و پتروشیمی و... راه اندازی و آنالیز سریع حتی برای یک اپراتور ساده نیز میسر می گردد.
روش های آنالیز به صورت برنامه های از پیش تعریف شده بر روی دستگاه، امکان دستیابی به نتایج دقیق را بدون نیاز به استفاده از برنامه نویسی 

پیشرفته فراهم می سازد.
قابلیت اجرای روش های پتانسیومتری (صفر و جریان تحمیلی)، آمپرومتریک و رنگ سنجی

دارای مشخصه GLP برای ردیابی نتایج آنالیزها و داده های کالیبراسیون.
.(Excel به فرمت) USB انتقال ساده داده ها و روش ها به

نمونه برنامه های از پیش تعریف شده برای کاربردهای آب آشامیدنی
قلیائیــت: اندازه گیری قلیائیت بر اســاس اســتاندارد ISO 9963-1:1994 (تعییــن قلیائیت کل و مرکب) انجام می شــود. در این روش برای 

اندازه گیری قلیائیت از تیتراسیون اسید با تعیین دو نقطه اکی واالن توسط الکترود pH استفاده می شود.
کلراید: اندازه گیری کلراید بر اســاس اســتاندارد ISO 9297:2000 (روش موهر) انجام می شــود. در این روش از تیتراســیون نیترات نقره در 

محلول اسیدی، با تعیین پتانسیومتری نقطه اکی واالن توسط الکترود نقره، استفاده می شود.
ســختی: اندازه گیری ســختی بر اساس استاندارد ISO 6059:1984 انجام می شود. در این روش از تیتراسیون EDTA با تعیین پتانسیومتری 

نقاط اکی واالن (+Ca2+/Mg2)، توسط الکترود یون گزین کلسیم (ISE)، استفاده می شود.

AT1000/AF1000 موارد کاربرد تیتراتورهای سری
پکیج های قابل ارائهکاربرد
pH/قلیائیت در آب، pH/قلیائیت/ هدایت در آب، سختی کلسیم و منیزیم (ISE) در آب،آنالیز آب

سختی کل (رنگ سنجی) در آب، pH/ قلیائیت/ سختی (ISE) در آب، کلراید در آب

pH/ TA در غذا و نوشیدنی، نمک در مواد غذایی، pH/TA/کلراید در غذا و نوشیدنی.صنایع غذایی و نوشیدنی

 R-SH, TBN, TAN (تیول)، شاخص Br2/I2صنایع پتروشیمی

FOS/TAK (Biogas) ،کلر آزاد و کل، کلراین دی اکساید، سولفیتمحیط زیست

مقدار رطوبت موجود در نمونه هاکارل فیشر
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قیر – روش های آزمایش استاندارد و حدود مجاز
قیر یکی از فرآورده های غیرســوختی پاالیشــگاه نفت می باشــد که تولید و عرضه آن طبق قوانین کشوری؛ مشمول استاندارد 
اجباری می باشــد و (ســازمان ملی اســتاندارد ایران)  برای کنترل کیفیت آن روش های آزمایش استاندارد و حدود مجاز تعیین 

شده است که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم. 
قیر(Bitumen) ماده ای اســت ســیاه رنگ و خمیری شکل که در عایقکاری رطوبت و ســاخت آسفالت کاربرد دارد. قیر انواع 
گوناگونی دارد که هر یک از انواع آن، دارای کاربرد خاصی اســت. قیر از مشــتقات نفت است و اغلب در پاالیشگاه نفت تولید 

می شود. در آمریکای شمالی قیر معموًال به عنوان (سیمان آسفالت) یا Asphalt Cement شناخته می شود.
 حل می شود. قیر در 

ً
قیر ماده ای هیدروکربنی اســت به رنگ ســیاه تا قهوه ای تیره که در سولفید کربن و تتراکلرید کربن کامال

دمای محیط، جامد اســت. اما با افزایش دما، به حالت خمیری درمی آید و پس از آن مایع می شــود. کاربرد مهم قیر به علت 
وجود دو خاصیت مهم این ماده است؛

۲) چسبنده بودن ۱) غیرقابل نفوذ بودن در برابر آب  
قیر معموًال در دو حوزه راه ســازی و عایق کاری به کار می رود. حدود ۹۰ درصد از قیر تولیدی، در حوزه راهســازی مورد استفاده 

قرار می گیرد و مصارف عایق کاری، تنها ۱۰ درصد از مصرف قیر را به خود اختصاص می دهد.

انواع قیر
قیر خالص: قیر استخراج شده از نفت یا سنگ های معدنی مخصوص، قیر خالص نام دارد که با توجه به منشاء تشکیل، طبقه بندی 
می شــود. قیرهای خالص همچنین برای اینکه خواص مورد نظر برای کاربردهای مختلف را پیدا کنند، تحت فرایندهای دیگر قرار 

می گیرند و انواع مختلف قیر را (ازجمله قیر دمیده، قیر محلول، قیر امولسیون، قیر پلیمری و...) را تشکیل می دهند.
قیر نفتی یا قیر تقطیری: قیر معموًال از تقطیر نفت خام به دست می آید. چنین قیری قیر نفتی یا قیر تقطیری نامیده می شود. 
قیر نفتی محصول دو مرحله تقطیر نفت خام در برج تقطیراست. در مرحله نخست تقطیر، مواد سبک مانند بنزین و پروپان از نفت 
خام جدا می شوند. این فرایند در فشاری نزدیک به یک اتمسفر انجام می شود. در مرحله دوم نیز ترکیبات سنگین دیگرمانند دیزل 

و برش های روغن ساز خارج می شوند. این فرایند در فشاری نزدیک به خالء صورت می پذیرد. در نهایت مخلوطی از ذرات جامد 
بسیار ریز به نام آسفالتن باقی می ماند که در ماده سیال گریس مانندی به نام مالتن غوطه ور است.

قیــر طبیعی: اما برخی از انــواع قیر در طبیعت و در اثر تبدیل تدریجی نفت خام و تبخیــر مواد فرار آن در 
اثر گذشــت سال های بسیار زیاد به دست می آید. چنین قیری، قیر طبیعی(Natural Bitumen) نامیده 

می شود و دوام آن بیشتر از قیرهای نفتی است. چنین قیری ممکن است به صورت خالص در طبیعت 
وجود داشته باشد مانند قیرهای دریاچه قیر بهبهان ایران و دریاچه قیر تیرینیداد (Trindad) آمریکا، یا  
قیرهایی که از معادن استخراج شود. قیر ترینیداد را از دهانه آتشفشان خاموش در می آورند. رویه بسته 
قیر را شکسته، و از زیر آن قیر را برداشت می نمایند که باز قیر، روان شده و جای آنچه که برداشته شده 

آرش اکبری نوشاد   
کارشناس ارشد شیمی کاربردی

رئیس آزمایشگاه تجزیه و ویژه
شرکت پاالیش نفت تبریز
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را پر می کند. این قیر دارای ناخالصی (مواد معدنی و ریشــه گیاهان) اســت. آن را در دمای ۱۶۰ درجه آب کرده ، و صاف می کنند که آن را قیر ترینیداد 
پالوده(Trinidad-epure)  می نامند و دارای ۳۸/۵٪  مواد معدنی، و ۵٪ ترکیبات آلی نامحلول در CS2 و ۵۶/۵٪ قیر که در سولفور کربن حل می شود. 
مواد معدنی که آنها را خاکســتر آتشفشــانی و خاک رس کلوییدی می پندارند، به گونه دانه های ریز در آن پخش شده اند که این ریزدانه ها، درجه نرمی و 
چکیدن آن را باال برده اند. قیر ترینیداد پالوده را در روغن های معدنی حل کرده یا با قیر نفتی درهم و به کار می برند. این قیر دارای چگالی ۱٫۴، درجه نفوذ 

۴٫۰-۱٫۴ (در گرمای ۲۵ درجه)، درجه نرمی ۷۸ تا ۸۴ و درجه شکستن ۱۳ تا ۱۴ است. 

انواع قیرهای خالص
قیر دمیده: قیر دمیده(Blown Bitumen) از دمیدن هوای داغ به قیر خالص در مرحله آخر عمل تصفیه به دست می آید. در این فرایند، هوای داغ با دمای 
۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد توسط لوله های سوراخ دار به محفظه حاوی قیر دمیده می شود. در اثر انجام این فرایند، اتم های هیدروژن موجود در مولکول های 
هیدروکربورهای قیر، با اکسیژن هوا ترکیب می شود و با تشکیل آب، عمل بسپارش اتفاق می افتد. قیر دمیده نسبت به قیر خالص دارای درجه نفوذ کمتری 
است، درجه نرمی بیشتری دارد و حساسیت کم تری نسبت به تغییرات دما دارد. این نوع قیر بیشتر در ساختن ورق های پوشش بام، باتری اتومبیل و اندودکاری 

 قیر R80/25 به معنای قیر دمیده با درجه نرمی ۸۰ و درجه نفوذ ۲۵ می باشد.  
ً
مورد استفاده قرار می گیرد. عالمت اختصاری قیر دمیده R می باشد. مثال

مشخصات قیرهای مرسوم جاده ای (Paving ) ۷۰/۶۰  و قیر پشت بام(Roofing) ۱۰۰/۸۵ در جدول زیر آمده است.
Test MethodGrade 85/100Grade 6070Specification
ASTM  D 32861000-10501010-1060Density @ 25 oC      kg/m3

ASTM  D 585-10060-70Penetration @ 25 oC    0.1 mm

ASTM  D 3645-5249-56Softening Point    oC
ASTM  D 113100100 min.Ductility  @ 25 oC        cm
ASTM  D 60.50.2 maxLoss on Heating   Wt.%
ASTM  D 6 & 520  Max.20  Max.Drop in Penetration after Heating  %
ASTM  D 92225 min.250  min.Flash Point     oC
ASTM  D 499.5  min.99.5   min.Solubility in CS2       Wt.%
AASHO  T102NegativeNegativeSpot  Test

  AASHO : American Association of State Highway Officials
قیرهای مایع

 نفت سفید یا بنزین) گفته می شود. این قیر در درجه حرارت محیط مایع است 
ً
قیرهای مایع یا قیر مخلوط به مخلوطی از قیر و یک حالل مناسب (مثال

و یا با حرارت کمی به مایع تبدیل می شود. قیر مخلوط در انواع آسفالت های پوششی مورد استفاده قرار می گیرد. سرعت گیرش یا سفت شدن این نوع 
قیر بستگی به نوع حالل دارد. این قیرها به سه دسته تقسیم می شوند:

(Rapid Curing) یا RC70 ۱) قیر مایع زود بند
این قیر مخلوطی از حالل نفتی سبک و قیر ۷۰/۶۰  و قیر ۱۰۰/۸۵ است که ویسکوزیته آن پایین می باشد. مشخصات این نوع قیر در جدول زیر آمده است.  
 قیر تندگیر یا زود بند (RC) نامیده می شود. چون تبخیر 

ً
به دلیل سرعت باالی تبخیر بنزین، قیر حل شده در بنزین سریع تر سفت می شود. این قیر، اصطالحا

حالل در این نوع قیر سریع است از آن در مناطق سردسیر استفاده می شود. مصرف این نوع قیر در جاده سازی و نیز ایجاد پوشش های اولیه است.
Test MethodGrade RC 70Specification

ASTM  D 217070-140Kinematic Viscosity  @60 oC   cSt.

ASTM  D 402

10  min.To  190 oC
Distillation

Total Distillate to 360 oC
50 min.To  225 oC
70 min.To 260 oC
85 min.To 316  oC

ASTM  D 40255  minTo 360  oC  Vol.%Residue From Distillation
Test on Residue From  Distillation

ASTM  D 580-120Penetration @ 25 oC    0.1 mm
ASTM  D 113100 min.Ductility  @ 25 oC        cm
ASTM  D 499.5   min.Solubility in Trichloroethylene       Wt.%
ASTM D 950.2  Max.Water  Content     Vol.%
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(Medium Curing) یا MC70 ۲) قیر مایع نیم بند
این قیر مخلوطی از حالل نفتی میان تقطیر مانند نفت ســفید و قیر ۷۰/۶۰  و قیر ۱۰۰/۸۵ اســت . چون حالل در این نوع قیر نسبت به حالت 
RC به ســرعت تبخیر نمی شــود، این قیر فرصت دارد تا در منافذ نفوذ نماید و بنابراین دیرتر از قیر مایع زودبند لخته شده و در جاده سازی مناطق 

معتدل از آن استفاده می شود. مشخصات چنین قیری در جدول ۳ آورده شده است.

Test MethodGrade MC 250Specification
ASTM  D 2170250-500Kinematic Viscosity  @60 oC   cSt.

ASTM  D 314366Flash Point     oC

ASTM  D 402-To  190 oC    Vol.%Distillation

Total Distillate to 360 oC 10 Max.To  225 oC    Vol.%

15-55To 260 oC     Vol.%

60-87To 316  oC    Vol.%

ASTM  D 40267  min To 360  oC  Vol.%Residue From Distillation

Test on Residue From Distillation
ASTM  D 580-120Penetration @ 25 oC    0.1 mm

ASTM  D 113100 min.Ductility  @ 25 oC        cm

ASTM  D 499.5   min.Solubility in Trichloroethylene       Wt.%

ASTM D 950.2  Max.Water  Content     Vol.%

همچنین قیرهایی که در نفت حل شــده اند، قیر کندگیر (MC) نامیده می شــوند و به قیرهایی که در نفت گاز یا نفت کوره حل شوند، نفت دیرگیر 
(SC) گفته می شود. قیرهای محلول بر اساس درجه گرانروی شان درجه بندی می شوند. 

قیرهای امولسیونی
قیرابه (قیر امولســیون) با مخلوط کردن قیر و آب و یک ماده امولسیون ســاز به دســت می آید. مقدار ماده امولســیون ســاز بسیار کم و در حدود
۰٫۵-۰٫۳ درصد وزن قیر می باشــد. مقدار آب مصرفی این نوع قیر در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد وزن قیر می باشــد.ماده امولسیون ساز معموًال یک 
نمک قلیایی اسیدهای آلی یا نمک آمونیم است که باعث باردار شدن ذرات قیر می شود. به این ترتیب ذرات قیر در اثر بار القایی یکدیگر را دفع 
می کنند و به صورت کره هایی با قطر یک صدم تا یک هزارم میلی متر در آب شــناور می شــوند.[۲] استفاده از این نوع قیر، باعث کاهش آالیندگی 
محیط زیست می شود و چون از نفت یا حالل های قابل اشتعال استفاده نمی شود، خطر اشتعال در حین حمل و نقل قیر کاهش می یابد. از قیر 
امولســیونی برای آسفالت ســرد در محیط های مرطوب یا برای عایق کاری استفاده می شود که در این صورت باید دوباره به آن آب اضافه کرد و 

محتوای آن را به حدود ۶۵ درصد رساند.

مشخصات قیر
۱) درجه نفوذ: آزمایش درجه نفوذ برای تعیین سختی قیر مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمایش از یک سوزن استاندارد تحت اثر بار ۱۰۰ 
گرمی در مدت ۵ ثانیه به داخل قیر در دمای ۲۵ درجه نفوذ می کند. مقدار نفوذ برحســب دهم میلی متر درجه نفوذ نامیده می شــود. هر چه درجه 

نفوذ کم تر باشد قیر سخت تر است.
۲) گرانروی: هر چه کند روانی قیر بیش تر باشــد خواص جامد بیش تری از خود نشــان می دهد. واضح است در دماهای باالتر کند روانی کم 

تر است. این مشخصه قیر با دستگاه سی بولت فیورل و یا به روش کینماتیکی اندازه گیری می شود. 
۳) درجه اشتعال: درجه اشتعال دمایی است که اگر قیر به آن دما برسد، گازهای متصاعد از آن با نزدیک شدن شعله، مشتعل می شوند و در 

سطح آن شعله به وجود می آید. حداکثر دمایی که می توان قیر را در کارگاه گرم کرد به درجه اشتعال محدود می باشد.
۴) افت وزنی: افت وزنی قیر در دمای باال، در اثر تبخیر قسمتی از روغن ها و ترکیبات نفتی آن می باشد. این مشخصه نیز از خواص مهم قیر 

است. افت وزنی قیر در آون و در دمای ۱۶۳ درجه سانتی گراد و در مدت ۵ ساعت (شرایط تقریبی پخت آسفالت) اندازه گیری می شود.
۵) شــکل پذیری یا انگمی: اگر نمونه ای از قیر با ســطح مقطع ۱ سانتی متر مربع را با سرعت ۵cm/min کشیده شود، مقدار افزایش طول 

نمونه را قبل از پاره شدن خاصیت انکمی قیر گویند.

ICPنایزرمونهعدیHACH تیتراتورهای اتوماتیکHروش های آزمایش قیر
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منابع و
 مراجع

۱) کتــاب ((اصول پاالیش نفت خــام – فرآیندها، فرآورده های نفتی، روش هــای آنالیز و ارزیابی 
نفت خام)) تالیف (( محمد تقی کوچك زاد ))  - انتشارات ادبستان – جهان نو – تهران - ۱۳۸۷ 

۶) درجه خلوص: می دانیم حالل قیر تترا کلرور کربن و ســولفور کربن اســت. بنابراین اگر نمونه ای از قیر را در هر یک از این مواد حل کنیم، 
ناخالصی های آن باقی می ماند و از آن جا درجه خلوص قیر را می توانیم تعیین کنیم. درجه خلوص عبارت است از: 

WeightBitumen
WeightimpurityWeightBitumenPurtity 



 

۷) درجه نرمی: درجه نرمی دمایی است که با رسیدن قیر به آن دما، قیر از حالت جامد به حالت روان در می آید. هرچه درجه نرمی قیر بیش تر 
باشد، حساسیت کمتری نسبت به تغییرات دما دارد. درجه نرمی قیرهای معمولی حدود ۶۰ تا ۷۰ می باشد. 

آزمایش های زیر خصوصیات قیر طبیعی را تعیین می کند:
(Softening Point-ASTM D36) اندازه گیری نقطه نرمی
(Penetration Test-ASTM D5)  اندازه گیری درجه نفوذ

(Ductility-ASTM D113) اندازه گیری میزان کشش
(Fraass Breaking Point) اندازه گیری نقطه شکست

(Thin Film Over Test) بررسی اثر حرارت و هوا روی قیر
(Viscosity-ASTM D88-ASTM D445) اندازه گیری گرانروی

(Specific Gravity) اندازه گیری وزن مخصوص
(Solubility-ASTM D2042) اندازه گیری حاللیت یا درجه خلوص قیر

(Flash Point-ASTM D92) اندازه گیری نقطه اشتعال

از قیر معموًال برای عایق بندی بام ها و کف حمام ها استفاده می شود. معموًال به منظور تثبیت قیر، 
آن را همراه با گونی مورد اســتفاده قرار می دهند که به آن قیرگونی گفته می شــود. الیاف گونی 

نقش مســلح کننده قیر را دارند و قیر را در محل خود تثبیت می کنند. هم چنین محصوالتی 
ماننــد مقوای قیــری یا نمد قیری که با نام هــای تجاری نظیر ایزوگام و... ارائه می شــوند 

نیز کاریردی مشــابه قیرگونــی دارند. به منظور جلوگیری از نفــوذ رطوبت زمین به کف 
ساختمان، از بلوکاژ یاماکادم استفاده می شود. 

روش های آزمایش قیرHتیتراتورهای اتوماتیک HACHهموژآمادهپرینت
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بررسی امکان ضخامت سنجی در حین فرآیندهای رشد الیه 
(ضخامت سنجی آنالین به روش اپتیکی)

ضخامت الیه های نازک، یکی از پارامترهای اساسی در مطالعه ی رشد 
الیه ها و تعیین برخی خواص آنها است و روش های مختلفی نیز جهت 
تعیین ضخامت الیه های نازک وجود دارد که از مهمترین آنها می توان 
به اســتفاده از تصاویر SEM، الیپسومتری، ضخامت سنجی اپتیکی 
(اســتفاده از رابطه ی بین فرکانس تداخل پرتو بازتابی و ضخامت الیه) 
و ضخامت ســنجی کریستالی (QCM) اشــاره نمود. اما با استفاده از 
ضخامت سنجی در حین الیه نشانی می توان فرآیند الیه نشانی را پس از 

رسیدن ضخامت به مقدار مورد نظر متوقف نمود. 
در این مطلب به بررســی امکان انجام ضخامت سنجی غیرمخرب 

و آنالین با اســتفاده از روش اپتیکی (اسپکتروســکوپی)، در روش های مختلف الیه نشانی می پردازیم. با استفاده از این روش، 
طیف وسیعی از الیه ها شامل فلزها، اکسیدها، نیتریدها، نیمه رساناها و پلیمرها قابل ضخامت سنجی است. 

در این روش، پرتو نور ایجاد شده در منبع نوری توسط فیبرهای نوری به طور عمود یا مایل بر سطح الیه تابیده و انعکاس آن از طریق فیبر در 
اختیار آشکارساز قرار می گیرد و با استفاده از رابطه ی بین طرح تداخلی نور بازتابی از الیه های نازک و انجام محاسبات مربوطه، ضخامت الیه 
به سرعت تعیین می شود. برای مثال در شکل زیر تصویری از طیف اندازه گیری شده و طیف تئوری (خطوط ضخیم تر)، که بر روی یکدیگر 

فیت شده اند مشاهده می شود. همانگونه که مشخص است ضخامت الیه ی تحت بررسی nm ۸۵۶ اندازه گیری شده است.
فرآیندهای الیه نشــانی به دو دســته ی فرآیندهای الیه نشانی در خأل و الیه نشانی در فشار اتمســفر تقسیم می شوند. در ادامه 

امکان ضخامت سنجی آنالین در هر روش به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. 

بررسی روش های الیه نشــانی در فشار اتمسفر و امکان 
ضخامت سنجی آنالین به روش اپتیکی

 Sol-Gel ،از روش های الیه نشــانی در فشــار اتمســفر، می توان رو ش های
Spray Pyrolysis، Spin Coating و Dip Coating را نام برد.

 (Sol) در این روش محلول ابتدایی که سل :(Sol-gel) ۱- روش سل-ژل
نام دارد طی فرآیندی به (Gel) تبدیل می شود که ماده ای دو فاز (جامد و مایع) 
می باشــد. همانطور که در شــکل روبرو مشاهده می شــود، ژل حاصله سپس 
بر روی زیرالیه قرار داده شــده و پس از حرارت دهی، الیه آماده می شــود. در 
صورتی که در این روش، از یک ســو به آرامی ژل بر روی زیرالیه ریخته شود و 
از سوی دیگر حرارت دهی انجام گیرد، می توان بر ضخامت الیه، با استفاده از 

روش های ضخامت سنجی نظارت داشت. 

٣٠

دکتر میترا آملی دیوا  
مدیر آزمایشگاه طیف سنجی شریف
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اما با توجه به فیزیک ضخامت ســنجی اپتیکی، در صورتی که با تبخیر حالل، الیه ی متخلخلی به وجود آید، روش اپتیکی به نتیجه ی دقیقی منجر 
نمی شود. در این شرایط تصویربرداری از سطح مقطع الیه با میکروسکوپ الکترونی روبشی و بعد از اتمام فرآیند، می تواند جهت تعیین ضخامت مفید باشد.

۲- روش اســپری (Spray Pyrolysis):روش دیگر الیه نشــانی الیه های نازک روش اسپری اســت. همانگونه که در شکل  زیر مشاهده 
می شــود، محلول آماده شــده جهت الیه نشانی با استفاده از Atomizer بر روی سطح زیرالیه اسپری می شود. اما آیا در حین الیه نشانی می توان 
ضخامت الیه را با استفاده از روش ضخامت سنجی اپتیکی تعیین نمود. جهت پاسخ به این پرسش این نکته را باید مد نظر قرار داد که در حین 
الیه نشانی، موادی که بر روی سطح زیرالیه قرار می گیرند، حاوی حالل هستند که باید با عملیات حرارتی تبخیر شود. این فرآیند، تغییر ضخامت 
الیه را در پی دارد. قرار گرفتن ذرات خارج شده از نازل بین محل خروج پرتو و سطح، از دیگر موانع موجود در این روش، جهت ضخامت سنجی 
آنالین می باشــد.معموال آزمایشــگر از روابط تجربی بین پارامترهای موجود، مانند غلظت محلول، مقدار محلول اســپری شده و سرعت اسپری 

جهت کنترل و توقف فرآیند الیه نشانی در زمان رسیدن به مقدار مورد نظر ضخامت استفاده می نماید.

۳- روش الیه نشــانی چرخشــی (Spin Coating): روش چرخشی روش دیگری است که جهت الیه نشانی مورد استفاده قرار می گیرد. 
همانطورکه در شــکل زیر نشــان داده می شــود در این روش یک قطره با حجم مشــخص بر روی زیر الیه قرار داده می شود و چرخش زیر الیه با 
ســرعت معین پخش شــدگی قطره بر روی ســطح زیرالیه را در پی دارد. پس از اتمام چرخش، عملیات حرارتی، باعث تبخیر حالل و برجاماندن 
الیه ی مورد نظر خواهد شد. چرخش الیه با سرعت های زیاد و همچنین وجود ذرات حالل در حین انجام فرآیند، از مهمترین دالیل عدم امکان 
ضخامت سنجی در حین الیه نشانی می باشد. غلظت محلول، سرعت چرخش، زمان چرخش و مقدار ماده ی مورد استفاده پارامترهایی است که 
آزمایشــگر با اســتفاده از رابطه ی بین آنها و ضخامت الیه، می تواند به طور تقریبی الیه ای با ضخامت مورد نظر تشکیل دهد. البته جهت تعیین 

ضخامت دقیق الیه پس از اتمام فرآیند می توان از روش هایی مانند روش غیرمخرب ضخامت سنجی اپتیکی استفاده نمود.  

MSضخامت سنجی آنالینروش های آزمایش قیرتیتراتهموژآمادهپرینت
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۴- روش Dip coating: از جمله روش های دیگر جهت الیه نشانی الیه نازک، روش Dip coating است. در این روش زیرالیه، مطابق شکل زیر، 
وارد محلول شده و با سرعت مشخص خارج می شود، با تبخیر حالل، ماده ی مورد نظر بر روی سطح زیرالیه باقی می ماند و الیه نشانی انجام می گیرد.
معموال این روش، جهت الیه نشــانی وســایلی که مقدار دقیق ضخامت چندان دارای اهمیت نمی باشــد مورد اســتفاده قرار می گیرد. با این حال، 
آزمایشگر با توجه به غلظت محلول، سرعت خارج نمودن زیرالیه از محلول و جنس زیرالیه، قادر به تعیین ضخامت الیه به طور تقریبی خواهد بود. 

بررسی روش های الیه نشانی در خأل و امکان ضخامت سنجی آنالین به روش اپتیکی
از مهمترین روش های الیه نشــانی در خأل، می توان روش های تبخیر حرارتی، اســپاترینگ و الیه نشــانی لیزر پالسی را نام برد. در این روش ها، 
به ترتیب، گرما، اتم های قطبیده ی شــتابدار و فوتون های پرانرژی، باعث جداشــدن ذرات از سطح ماده ی هدف و قرار گرفتن آنها بر روی سطح 
زیرالیه می شوند. در همه ی روش های اشاره شده، مواد تبخیر شده، ذرات کنده شده و پالسمای ایجاد شده، مسیری تقریبا مستقیم از ماده ی 
هدف تا سطح زیر الیه را طی کرده و با قرار گرفتن بر روی سطح زیرالیه، الیه نشانی انجام می گیرد. ضخامت سنجی آنالین در این نوع روش ها 
از اهمیت ویژای برخوردار است. زیرا الیه نشانی در خأل انجام می گیرد و فرآیندی زمان بر و پرهزینه می باشد. با استفاده از روش ضخامت سنجی 

اپتیکی و ابزار خاصی که جهت ضخامت سنجی در خأل مورد استفاده قرار می گیرد، می توان ضخامت الیه را در حین الیه نشانی تعیین نمود.
تابش عمودی پرتو بر سطح الیه و جمع آوری پرتوهای بازتابی توسط همان فیبر، به عنوان یکی از مشکالت این روش جهت ضخامت سنجی در حین 
الیه نشــانی مطرح می شود. زیرا این ابزار در مســیر انتقال ذرات از ماده ی هدف به زیرالیه قرار خواهد گرفت و عدم الیه نشانی ناحیه ی مورد نظر جهت 
ضخامت سنجی را در پی دارد. اما باید عنوان نمود که در این روش امکان تابش پرتو به صورت مایل و جمع آوری پرتوهای انعکاسی در آنسوی خط عمود 
بر سطح، توسط ابزارهای خاص نیز وجود دارد. همچنین می توان سیستم تابش عمود را به گونه ای در محفظه ی خأل قرار دارد که امکان جابه جایی آن 
وجود داشته باشد و در حین الیه نشانی، با قرار دادن مانع بین ماده ی هدف و زیرالیه یا قطع نمودن منبع انرژی به طور لحظه ای فرآیند (تبخیر، کند و پاش 
و برداشت مواد) را متوقف نمود و سیستم را به شکلی جابه جا کرد که بر روی سطح به طور عمود قرار گرفته و ضخامت سنجی انجام گیرد و سپس به محل 
قبلی منتقل شود. الزم به ذکر است که نظارت بر ضخامت الیه در حین رشد آن، عالوه بر روش های ذکرشده، در رشد الیه های سیلیکون کریستالی و 
دیگر الیه های شبیه به آن نیز کاربرد دارد و با توجه به کیفیت باالی این الیه ها، به نتیجه ی بسیار دقیقی منجر می شود. همانگونه که در شکل مشاهده 
می شود جهت وارد نمودن فیبرها به محفظه ی خأل از Feedthrough استفاده شده و فیبرهایی به کار گرفته می شوند که جنس آنها جهت استفاده در 

محفظه ی خأل مناسب باشد. 
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(XRD) شناسایی ترکیبات بلورین به روش پراش اشعه ایکس

الف- آماده سازی نمونه 
آماده سازی نمونه از مهمترین مراحل انجام آزمایش است. باید در حین آماده سازی دقت زیادی کرد تا نمونه آلوده نشود. برای کاهش 
اندازه، ذرات باید آسیاب والک شوند. اندازه ذرات باید در حد قابل قبولی باشند. اندازه ذرات باید به گونه ای باشد که پودر در زیر انگشتان 
احساس زبری ودرشتی ایجاد نکند. معموًال پودری که برای آنالیز XRD استفاده می شود ریزتر از ۷۰ میکرون است. اگر ذرات بیش 
از اندازه ریز شوند پیک های حاصله پهن می شود و ممکن است پیک ها روی هم بیفتند. باید دقت کرد که در حین آماده سازی تبدیل 
گاتی (شکل ۱) کافی است.  فاز در نمونه رخ ندهد و ترکیب شیمیایی از هم پاشیده نشود. در بعضی موارد آسیاب کردن داخل هاون آ
باید در هنگام آماده سازی دقت شود که نمونه همگن شود. بعد از تهیه پودر مناسب باید آن را در نگه دارنده نمونه  (شکل۲) مناسب 
ریخت. برای این کار باید از ابزار آماده سازی نمونه استفاده کرد. با توجه به مقدار نمونه باید از نگه دارنده نمونه با اندازه مناسب استفاده 
کرد.  اگر مقدار نمونه خیلی کم باشد باید از نگه دارنده نمونه خاصی به نام Low background specimen holder استفاده کرد. 
برای این منظور مقدار کمی از پودر را روی نگه دارنده نمونه ریخته وسطح آن را صاف می کنیم. برای چسباندن نمونه می توان از الکل 
استفاده کرد. نمونه  تهیه شده باید استاندارد بوده و مطابق سیستم براگ - برانتون باشد. نگه دارنده های نمونه دستگاه استاندارد است 
و باید دقت کرد که سطح نمونه صاف باشد و ضخامت نمونه از حد استاندارد ( اندازه نگه دارنده نمونه) بیشتر نشود. ضخامت بیش از 
حد نمونه باعث تغییر موقعیت پیک ها شده و این عامل، شناسایی ماده را با مشکل مواجهه می کند. البته الزم به ذکر است که کاهش 

ضخامت نمونه نیز اثر مشابهی خواهد داشت (۴).

(Sample holder) گاتی                                                         ۲- نگه دارنده نمونه                  شکل ۱- هاون آ

 

دکتر بهروز کریمی شهرکی  
xrd مسئول دستگاه

دکتر کاظم قلی زاده  
دکترای زمین شناسی 
EPMA مسؤل فنی دستگاه

مرکــز تحقیقات فــرآوری 
مواد معدنی ایران
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شکل ۳- ابزار آماده سازی نمونه 

ب- آماده سازی دستگاه: 
پیش از انجام آزمایش، دستگاه نیاز به آماده سازی اولیه دارد و با توجه 
به نوع کار تنظیمات الزم باید انجام پذیرد. پرتو ایکس در تیوب دستگاه 
تولید می شود. اگر تیوب ۱۰۰ ساعت کار نکرده باشد، از طریق نرم افزار 
عمل Normal tube breeding انجام دهید و اگر تا ۲۴ ســاعت کار 
نکرده باشــد عمل Fast breeding انجام دهید تا مطمئن شــوید که 
شــرایط پایدار ایجاد شده اســت. برای انجام آزمایش باید میزان میلی 
آمپــر و ولتاژ را افزایش داد (با توجه به نوع تیوب). همانطور که اشــاره 
شــد، پرتو ایکس در تیوب دســتگاه تولید و ۹۹٪ انرژی مصرف شده به 
گرما تبدیل می شــود. این عمل در آند اتفاق می افتد. اگر گرما بوسیله 
سیســتم سرمایش کنترل نشــود، باعث ذوب شدن آند می شود. بدین 
منظور جریان آب باید به طور پیوســته آند را خنک نماید. در مسیر آب 
باید فیلتر مناسب جهت تصفیه آب وجود داشته باشد. آب مورد استفاده 
نباید عامل خوردگی و رســوب در تیوب شــود. آب مقطر بهترین گزینه 
برای خنک کردن دســتگاه است. جریان آب باید بین ۳/۵ تا ۵ لیتر در 
دقیقه باشد. آب دیونیزه و ضدیخ برای این منظور مناسب نیستند. برای 
انجام آزمایش باید نوع Stage مشــخص شود و برای هر Stage باید 
یک Configuration تعریف کرد. باید قبل از شروع به کار، از کالیبره 
بودن دستگاه مطمئن بود. برای این منظور ابتدا دستگاه را با یک نمونه 
مرجع آزمایش می کنیم و نتیجه آزمایش را با مقادیر تعیین شــده برای 
نمونه مرجع مقایسه می کنیم. سیلیکون (Si) بهترین نمونه مرجع برای 
این کار اســت. همچنین میزان پرتو ایکس تابشــی به نمونه را نیز باید 
تنظیم نمود. بخش های مختلف دستگاه هر دو ماه یک بار باید توسط 
کارشناسان آموزش دیده شرکت پشتیبانی کننده بازدید دوره ای و کالیبره 
شــود. بوسیله صفحه فلورســانس می توان محدوده پرتو ایکسی که بر 
روی نمونه تابیده می شــود را تشخیص، و تنظیمات مورد نظر را انجام 
 (Intensity) داد. هر چه مساحت تابش پرتو به نمونه زیادتر شود شدت
 (Resolution) یا شــدت پیک ها زیادتر می شــود ولی تفکیک پذیری
کاهش می یابد. در هنگام خاموش نمودن دستگاه، باید مقدار جریان و 

ولتاژ به ترتیب ۵ میلی آمپر و ۱۵ کیلو ولت باشد(۴و۵).

ج – اســکن نمونه با پرتو ایکس یا تهیه الگوی پراش 
(Data Collection)

برای بدست آوردن یک الگوی پراش ایده آل و مناسب، اطالعات اولیه 
از نمونه مورد نیاز است. محدوده اندازه گیری 2θ در نمونه های عادی 
۷۵- ۵ اســت. در رس ها زاویه 2θ را کمتر ودر فلزات این زاویه رابیشتر 
انتخاب مــی کنند. باید زمان را طوری انتخاب کرد که شــدت الگوی 
پراش را افزایش دهد. Step size باید به مقداری انتخاب شــود که در 
max Haf حدود ۶ نقطه وجود داشــته باشــد. اگر مواد مورد آزمون با 
مقدار کم در نمونه وجود داشته باشد، باید زمان تابش زیاد شود. اسکن 
نمونه یا تهیه الگوی پراش توســط نرم افزار data collectore  انجام 
 data می شود. برای انجام عمل اسکن باید یک برنامه ای در نرم افزار
collectore  تنظیــم کرد و براســاس آن برنامه نمونه آنالیز  شــود. در 
 step 2 ، مدت زمان آزمایش ،اندازهθ این برنامه محدوده اندازه گیری
size ، مقدار مساحت تابش پرتو ایکس و چرخیدن یا نچرخیدن نمونه 

در دستگاه تنظیم می شود (۲و۴).

د – پردازش الگوی پراش
پردازش الگوی پراش( گراف) بوســیله نرم افزار Highscore  انجام 
می شــود. برای شناســایی فاز های موجود در یک نمونه باید مراحل 
زیــر به ترتیب انجام شــود.  قبل ازپردازش بایــد تصحیح زیر صورت 
بگیرد.بایــد Automatic divergence slite به Fixed slit تبدیل 
شــود، چونکه با این تبدیل intencity  واقعی را نشان می دهد و در 
شناســایی فازها مهم است. این تغییرات یک قدم ضروری است قبل 
از Search match چونکه شــدت یا intencity مرجع همیشه برای 

Fixed divergence slit داده شده است (۴و۲).
(Background) ا- تعیین بک گراند

برای تعیین بک گراند سه روش وجود دارد 
الف- Automatic: دقت متوسط

ب-By Peak Search method: دقت کم 
ج- Manual: دقت خوب

(Peak searching) ۱- مشخص کردن پیکها
برای تعیین موقعیت پیکها دو روش وجود دارد 

 Minimum of Second Derivative -الف
این روش بهتر اســت چونکه اگــر پیکها در کنار هم باشــند وحالت 
روی هــم افتادگی داشــته باشــند آنها را به خوبــی تفکیک می کند.
بهترین مقادیر برای پارامترهایPeak searching مقادیر مربوط به 

Default است.
Top of Smoothed Peak  -ب

Profile fitting -۳
  Profile fitting باید آیکون Peak searching برای بهبود نتایــج

فعال شود تا پارامترهای پیک بهتر نشان داده شوند.

MSضخامت سنجی آنالینروشتیتراتهموژآمادهپرینتXRD
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منابع و مراجع

g(1978).

on,

Kα2 Stripping -۴
 intencity از گراف و بهبود بخشیدن به  میزان وضوح گراف باید این عمل انجام شود.اگر این عمل انجام شود شدت یا Kα2 برای برطرف کردن
مربوط به Kα2 از گراف حذف می شــود . الزم به ذکر اســت که اگر این عمل انجام نشــود در Search match به صورت اتوماتیکی Kα2 حذف 

می شود. برای برطرف کردن Kα2 از گراف دو روش وجود دارد.
Ladell -است.             ب Kα2 بهترین روش برای برطرف کردن :RACHINGER -الف

Search match -۵
شناسایی ترکیب فاز یک نمونه ناشناس بوسیله XRD بر اساس مقایسه الگوی پراش پرتو ایکس آن نمونه با الگوهای مرجع است.کار مقایسه یا به 
 دقیق باشند و مشخصات آنها باید از بلورهای تک 

ً
صورت چشــمی انجام می شــود یا از کامپیوتر کمک گرفته می شــود. الگوهای مرجع باید کامال

کریســتال گرفته شــده باشد. با مقایسه d-Spacing و شدت (intencity) گراف مربوط به نمونه و الگوهای مرجع می توان فازهای موجود در نمونه 
را شناســایی کرد. مهم نیســت که ترکیب نمونه تک کریستالی است یا چند کریستالی . با مقایسه الگوی پراش نمونه مجهول با داده های استاندارد 
فازهای موجود در نمونه شناســایی می شود.مشــخصات کریستالی هر کانی یا مواد کریستالی عالئم کلیدی در شناسایی هستند. اطالعات مربوط 
به مشخصات کریستالی هر کانی به صورت اطالعات پایه (data base)  تهیه شده است. در این اطالعات پایه مشخصات کریستالی هر کانی و 
الگوی پراش آن ارائه شــده اســت. این اطالعات تحت عنوان اطالعات پایه PDF (Powder diffraction file) ارائه شــده است و هر ساله به روز 
می شــود. با به کارگیری اطالعات پایه PDF و کامپیوتر می توان الگوی پراش نمونه مجهول را با نمونه های مرجع مقایســه کرد ودر مدت زمان کم 
فازهای موجود در آن را شناسایی کرد. الگوهای زیادی وجود دارند که مشابه هم هستند و نرم افزار نمی تواند آنها را انتخاب کند .اپراتور با توجه به 

دانش خودش باید یکی از آنها را انتخاب کند.در شکل زیر نتیجه نمونه ای از آنالیز آزمایش Xrd ارائه شده است (۲،۳و۴).

Visible Ref. Code Chemical Formula Mineral Name
* 01-086-1361 Fe2.934 O4 Magnetite

* 01-079-1910 Si O2 Quartz

* 01-079-0007 Fe2 O3 Hematite

* 00-017-0536 Fe +3 O ( O H ) Goethite

* 01-083-0578 Ca ( C O3 ) Calcite

* 00-007-0027 Na - Ca - Al - Si4 O10 - O Montmorillonite-chlorite

xrd شکل ۴- نمونه ای از نتایج آنالیز

ICPنایزرمونهعدیHA XRDضخامت سنجی آنالینش قیر
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ارزیابی ریسک و اقدامات کنترلی در کار با مواد شیمیایی
در ادامه مطالب قبلی در خصوص ارزیابی ریســک و کنترل مخاطرات در اســتفاده از مواد شیمیایی در آزمایشگاه ها و اهمیت 
کاهش ریســک خطرات فیزیکی، خطرات سمی و اقدامات حفاظتی متناســب و مورد نیاز در شرایط اضطراری، در این شماره 
به بررســی چند ماده دیگر می پردازیم. ســعی ما در این نشریه بر این است تا بیشــتر به مخاطرات موادی پرداخته شود که مورد 
اســتفاده زیادی در اکثرآزمایشــگاه ها داشته باشند. در شماره های قبل به مخاطرات استیک اسید و استیلن پرداختیم و در این 

شماره به بررسی مخاطرات مواد دیگری خواهیم پرداخت.

ماده شیمیایی۳
CAS #: 56-23-5   CCl4  :فرمول شیمیایی نام ماده: کربن تتراکلراید                 

خصوصیات ظاهری: گاز بی رنگ با بوی اتری، نوع تجارتی با بوی ســیر مانند، گاز فشــرده که در جوشــکاری و برشــکاری 
فلز استفاده می شود.

روش اندازه گیریحدود مجاز مواجهه شغلی
NIOSH: Ca

STEL 2 ppm (12.6 mg/m3)1003 NIOSH

خطرات فیزیکی
قابلیت اشتعال/ احتراق: مایع غیر قابل احتراق

مواد ناسازگار/ واکنش پذیر: فلزات فعال به لحاظ شیمیایی مانند سدیم، پتاسیم، منیزیم، فلوئور، آلومینیم
خطرات سمی 

مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و یا چشمی
عالئم: تحریک چشــم ها و پوســت، دپرســیون سیســتم اعصاب مرکزی ، تهوع و اســتفراغ، آســیب کبد و کلیه ها، خواب 

آلودگی،گیجی، عدم تعادل، سرطان زایی.
ارگان هدف: چشم، ریه ها، سیستم اعصاب مرکزی، کبد، کلیه ها و پوست

اقدامات حفاظت فردی
حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوســتی و چشم، شستشوی پوســت آلوده، استفاده از وسایل حفاظت تنفسی مناسب از نوع 

ماسک تنفسی خودکفا با فشار مثبت.
اقدامات کنترل اضطراری

آتش سوزی: استفاده از پودر خشک، اسپری آب، فوگ یا فوم معمولی. از جریان مستقیم استفاده نشود. در صورت امکان دور 
کردن مخازن از محل آتش نشتی یا ریخت و پاش: تماس نداشتن و راه نرفتن روی مواد پاشیده شده. جلوگیری از ادامه نشت 

فرزانه محمودیان   
کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
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در صورت امکان. پیشــگیری از ورود جریان ماده به آبروها، زیرزمین 
و فضاهای بســته. جذب و پوشش با خاک، شن خشک یا سایر مواد 

غیر قابل اشتعال و سپس جمع آوری آن.
کمک های اولیه

تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان
تماس پوستی: شستشوی فوری با آب فراوان و صابون

تماس استنشــاقی: اقدامات حمایتی تنفســی: انتقال فرد به هوای 
آزاد، قــراردادن مصدوم در وضعیت مناســب و خارج نمودن کفش و 
لباس هــای آلوده، دادن تنفس مصنوعی در صورت وقفه تنفســی و 

فراهم نمودن کمک های پزشکی فوری.
تماس خوراکی: فراهم نمودن کمک های پزشکی فوری

ماده شیمیایی۴
CAS #: 7782-50-5      Cl2 :نام ماده: کلر         فرمول شیمیایی
خصوصیات ظاهری: گاز زرد مایل به سبز رنگ با بوی تند و آزار دهنده

روش اندازه گیریحدود مجاز مواجهه شغلی
NIOSH: C 0.5 ppm (1.45 mg/m3)

[15 min]6011 NIOSH

خطرات فیزیکی
قابلیت اشتعال/ احتراق: گاز غیر قابل اشتعال اما یک اکسید کننده قوی
مواد ناسازگار/ واکنش پذیر: با بسیاری از مواد معمولی مانند استیلن 
و اتر ایجاد واکنش های انفجاری و یا ترکیبات قابل انفجار می نماید.

خطرات سمی
مواجهه: استنشاقی، تماس پوستی و یا چشمی

عالئم: سوزش چشــم، بینی و دهان، اشــک ریزش، آبریزش بینی، 
سرفه، درد ناحیه زیرجناغ، تهوع و استفراغ، سردرد و سرگیجه، سنکوپ

ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی
اقدامات حفاظت فردی

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوســتی و چشم، استفاده از وسایل 
حفاظت تنفسی مناســب از نوع ماسک تنفسی خودکفا با فشار مثبت. 
گازهای فشــرده در صورت افزایش حجــم ناگهانی ایجاد دمای پایین 
نموده و بنابراین می توانند موجب بروز خطر سرمازدگی موضعی شوند. 
لذا اســتفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب برای حفاظت چشم ها و 

پوست به منظور پیشگیری از سوختگی و آسیب بافتی الزم است.
اقدامات کنترل اضطراری

آتش سوزی: استفاده از پودر خشک،CO2، اسپری آب، فوگ یا فوم 
ضد الکل. از جریان مســتقیم استفاده نشــود. در صورت امکان دور 

کردن مخازن از محل آتش سوزی.
نشــتی یا ریخت و پاش: حذف تمامی منابــع تولید جرقه. اتصال به 
زمین وســایل مورد استفاده. تماس نداشــتن و راه نرفتن روی مواد 
پاشیده شــده. جلوگیری از ادامه نشت در صورت امکان. پیشگیری 
از ورود جریان ماده به آبروها، زیرزمین و فضاهای بســته. استفاده 

از فوم های ضد بخار برای کاهش بخارات در صورت امکان. جذب 
و پوشــش با خاک، شــن خشــک یا ســایر مواد غیر قابل اشتعال و 

ســپس جمع آوری آن توسط وسایل مناسب بدون تولید جرقه.
کمک های اولیه

تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان به مدت ۱۵ دقیقه، در 
صورت سرمازدگی اقدامات پزشکی فوری 

تماس پوستی: شستشــوی فوری با آب فراوان و صابون، در صورت 
سرمازدگی اقدامات پزشکی فوری، موضع آسیب دیده را مالش نداده 
و با با آب نشــوئید. برای جلوگیری از آســیب های بعدی قسمت های 

سرمازده را از منطقه آسیب دیده جدا نکنید.
تماس استنشــاقی: اقدامات حمایتی تنفســی: انتقال فرد به هوای 
آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناســب، دادن تنفس مصنوعی 

در صورت وقفه تنفسی و فراهم نمودن کمک های پزشکی فوری.

ماده شیمیایی۵
                 H2O2 :نام ماده: هیدروژن پراکسید         فرمول شیمیایی

 CAS#:7722-84-1
 تند 

ً
خصوصیات ظاهری: مایع بی رنگ با بوی نسبتا

روش اندازه گیریحدود مجاز مواجهه شغلی
NIOSH: TWA* 1 ppm (1.4 mg/m3)NIOSH:

OSHA: TWA 1 ppm (1.4 mg/m3)OSHA: ID126SG
*Time Weighted Average

خطرات فیزیکی
قابلیت اشتعال/ احتراق: جامد غیرقابل احتراق اما یک اکسید کننده قوی

برنز،  مس،  آهن،  کننده،  اکسید  مواد  پذیر:  واکنش  ناسازگار/  مواد 
برنج، کروم، روی، سرب، نقره، منگنز 

خطرات سمی
مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و یا چشمی

عالئم: تحریک چشــم ها، بینی و گلو، زخم قرنیه، قرمزی پوســت، 
تاول پوست، بیرنگی مو

ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی 
اقدامات حفاظت فردی

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست 
آلوده، اســتفاده از وســایل حفاظت تنفســی مناســب از نوع ماسک 

تنفسی خودکفا با فشار مثبت.
اقدامات کنترل اضطراری

آتش سوزی: اســتفاده از آب، از پودر خشک و یا فوم استفاده نشود. 
CO2. یا هالون ها کنترل محدودی فراهم می آورند.

نشــتی یا ریخت و پــاش: مواد قابل احتــراق )مانند چــوب، کاغذ، 
نفت و...( را از مواد ریخت و پاش شــده دور کنید. اســتفاده از وسایل 
حفاظــت فردی در هنگام پاک ســازی، جلوگیری از ادامه نشــت در 

صورت امکان. پیشگیری از ورود آب به داخل مخازن. 

ICPنایزرمونهعدیHA ارزیابی ریسکXRDالینش قیر

٣٨



کمک های اولیه 
تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

تماس پوستی: شستشو با آب فراوان
تماس استنشــاقی: اقدامات حمایتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن تنفس مصنوعی در صورت 

وقفه تنفسی و فراهم نمودن کمک های پزشکی فوری.
تماس خوراکی: فراهم نمودن کمک های پزشکی فوری 

ماده شیمیایی۶
CAS #: 7664-93-9                   H2SO4:نام ماده: سولفوریک اسید                       فرمول شیمیایی

خصوصیات ظاهری: مایع بی رنگ مایل به قهوه ای پر رنگ، چرب، بدون بو 

روش اندازه گیریحدود مجاز مواجهه شغلی
NIOSH: TWA 1 mg/m3NIOSH: 7903

خطرات فیزیکی
قابلیت اشتعال/ احتراق: مایع غیر قابل احتراق، اما ممکن است موجب اشتعال مواد ریز قابل احتراق شود.

مواد ناسازگار/ واکنش پذیر: مواد آلی، کلرات ها، کاربیدها، فولمینات ها، آب، فلزات قوی 
خطرات سمی

مواجهه: استنشاقی، گوارشی و تماس پوستی و یا چشمی
عالئم: تحریک چشم ها، پوست، بینی و گلو، ادم ریوی، برونشیت، آمفیزم، ورم ملتحمه، التهاب معده، فرسایش دندان ها، التهاب راه های هوایی

ارگان هدف: چشم ها، پوست، سیستم تنفسی، دندان
اقدامات حفاظت فردی

حفاظت فردی: اجتناب از تماس پوســتی و چشــم، شستشوی پوست آلوده، در دسترس بودن فواره 
چشــمی و دوش ایمنی، استفاده از وســایل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسک تنفسی خودکفا با 

فشار مثبت.
اقدامات کنترل اضطراری: اســتفاده از پودر خشــک CO2 ، از جریان مستقیم آب استفاده نشود. 

پیشگیری از ورود آب به  داخل مخازن. در صورت امکان دور کردن مخازن از محل آتش سوزی.
نشــتی یا ریخت و پاش: اســتفاده از وسایل حفاظت فردی و تماس نداشــتن و راه نرفتن روی مواد 

پاشیده شده.
جلوگیری از ادامه نشــت در صورت امکان. دور کردن مواد قابل احتراق از محوطه آتش. 

پیشگیری از ورود جریان ماده به آبروها، زیرزمین و فضاهای بسته. استفاده از اسپری 
آب برای کاهش بخارات در صورت امکان.

جذب و پوشــش با خاک، شــن خشــک یا ســایر مواد غیر قابل اشتعال و 
سپس جمع آوری آن توسط وسایل مناسب بدون تولید جرقه. 

کمک های اولیه 
تماس چشمی: شستشوی فوری با آب فراوان

تماس پوستی: شستشو با آب فراوان
تماس استنشاقی: اقدامات حمایتی تنفسی: انتقال فرد به هوای آزاد، 

قراردادن مصدوم در وضعیت مناسب، دادن
تنفــس مصنوعی در صورت وقفه تنفســی و فراهم نمودن کمک های 

پزشکی فوری.
تماس خوراکی: فراهم نمودن کمک های پزشکی فوری 
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برندگـــــان جــــایزه نوبل شیمی ۲۰۰۹ 
کمیتــه بررســی جایزه نوبل اســامی برندگان جایزه نوبل شــیمی ۲۰۰۹ را اعالم کرد که بر 
اســاس آن این جایزه به ســه دانشــمند به پاس خدماتی که در کشف ســاختار و عملکرد 
ریبوزم ها انجام داده بودند اعطا شــد.دو دانشــمند آمریکایی و یک دانشمند اسرائیلی که 
روی ریبوزوم ها، محل های ســاخته شــدن پروتئین ها در ســلول ها تحقیق می کرده اند، 
برندگان نوبل شیمی ســال ۲۰۰۹ هســتند. ایــن کمیته در این خصوص اظهار داشــت: 
ریبوزم ها در زندگی نقش کلیدی ایفا می کنند و به خصوص مهم ترین هدف برای توســعه 

آنتی بیوتیک های جدید به شمار می روند.
ونکاترامن راماکریشــنان (۵۷ ســاله) و توماس اســتیتز (۶۹ ســاله) از آمریکا و آدا یوناث

(۷۰ ســاله) از اســرائیل توانســته اند نقشــه اتم به اتم ریبوزوم ها کشــف کنند. آدا یوناث 
چهارمین زنی اســت که نوبل شــیمی را برده اســت. آخرین باری که یک زن این جایزه را 
از آن خود کرد بیش از چهل ســال پیش بود. در سال ۱۹۶۴ جایزه نوبل شیمی به دوروتی 
کروفوت هاجکین از بریتانیا اعطا شــد.  دکتریوناث که اســتاد زیست شناســی ساختاری و 
ســاختار و اتصال بیومولکولی در انستیتوی علوم وایزمن اســت. دکتر راماکریشنان متولد 
هند،  مدرک دکترا در رشته فیزیک را از دانشگاه اوهایو در آمریکا گرفته و اکنون دانشمند 
ارشــد در آزمایشگاه زیست شناســی مولکولی در کمبریج بریتانیا است.دکتر استیتز، استاد 

بیوفیزیک و بیوشیمی در دانشگاه ییل در آمریکاست.
در واقع این برندگان نوبل شیمی ســال ۲۰۰۹، توانســته اند مدل های سه بعدی را بسازند 
که نشــان می دهد آنتــی بیوتیک هــای مختلف چگونه بــه ریبوزوم ها متصل می شــود.

کادمی علــوم ســوئد گفت: دانشــمندان اکنــون از این مدل های ســه بعدی اســتفاده  آ
می کننــد تا آنتــی بیوتیک هــای جدید تولید کننــد. از ایــن طریق جان بســیاری نجات 
می یابــد و رنــج و عتاب نوع بشــر کاهش یافته اســت. طراحان دارو از ایــن مدل ها برای 
جســتجوی مولکول هایــی که  میتوانــد ریبوزوم های باکتریایی را مهار کنــد و راهی برای 
 (MRSA) غلبه بر چالش های ناشــی از باکتری اســتافیلوک طالیی مقاوم به متی سیلین
و ســایر ابرمیکروب ها استفاده می کنند. این سه شیمیدان از روشی موسوم به "ایکس ری 
کریستالوگرافی" برای تشــخیص موقعیت صدها هزار اتمی که ریبوزم را تشکیل می دهد، 
کادمی سلطنتی سوئد روز چهارشنبه (۷ اکتبر)، گفت: بسیاری از آنتی  اســتفاده کرده اند.آ
بیوتیک ها با متوقف کردن فعالیت ریبوزوم هــای باکتری ها، بیماری ها را درمان می کند. 
اگر ریبوزوم ها فعال نباشــند باکتری هــا نمی توانند زنده بمانند. به همین دلیل اســت که 

دانش درباره ریبوزوم ها در تولید آنتی بیوتیک های جدید اهمیت زیادی دارد.

که بر  برد که د
عملکرد 
کهیلی که  ل
رده اند، 
شــت: 
وســعه 

یوا یوناث
یوناث  ا
جایزه راجایزه را 







نسل جدید دستگاه  های
کروماتوگراف یونی Sykam آلمان

اندازه گیری برمات، کلرات و سایر آنیون ها و کاتیون ها 
منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی

20000 μs/cm نسل جدید آشکارسازهای هدایت سنجی تا
نسل جدید Suppressor بدون نیاز به آب و اسید و سیستم های انتقال آن ها

سیستم بی نظیر کالیبراسیون اتوماتیک داخلی 

نرم افزار قدرتمند و پیشرفته                تهران | بزرگراه کردستــان | خیابــان بیستم (ابطحی)
نبش بلوار آزادگان | پالک ۱۱ | کد پستی: ۱۴۳۷۶۴۵۶۸۱

تلفن : ۸۸۸۰۱۱۰۲ ( ۱۴ خط ) | فکس: ۸۸۸۹۰۶۷۰
info@sarmadteb.com :پست الکترونیکی      

www.sarmadteb.com : وب سایت         

شـرکت سـرمد طب
تجھیزات آزمایشگاه  ھای تحقیقاتی و صنعتی


