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  :مقدمه

 کارشناسی با سر فصل، مقطع بهداشت حرفه ايرشته با هدف آشنایی دانشجویان گرامی "تجزیه دستگاهی"درس  راهنماي آزمایشگاه

گیري از الطاف خداوند متعال امید است با مساعدت و همراهی دانشجویان عزیز و بهره . تدوین شده استآزمایش هاي این واحد درسی 

، سنگ بنایی شایسته به منظور ارتقاء هر چه بیشتر این مجموعه در آموزشی ضمن دستیابی به اهداف پیش بینی شده درهر جلسه

  .سالهاي آتی فراهم آید

  ساختار آزمایش ها

  .ده استبعد از عنوان آزمایش، مقدمه اي در مورد مطالب مربوط به آن آزمایش ارائه ش :مقدمه - 

وقتی که فعالیت خود را انجام دادید، . هدف ها شامل فهرستی از فعالیت ها می باشد که شما باید در آزمایش انجام دهید :اهداف - 

  .دوباره این فهرست را نگاه کنید

  .برخی از نکات ایمنی که به تناسب هر آزمایش ارائه می شوند :مالحظات ایمنی - 

  . فهرستی از مواد و وسایل که براي انجام آزمایش به آنها نیاز دارید :مواد و وسایل الزم - 

  . به شما می گوید که چگونه آزمایش را انجام دهید. مراحل انجام فعالیت آزمایشگاهی را به شما می گوید :روش کار- 

همیشه داده ها و مشاهدات . یش استاین بخش شامل جدول یا فرم پیشنهادي براي جمع آوري داده هاي آزما :داده ها و مشاهده ها - 

از به خاطر سپاري مطالب، یادداشت کردن آنها در حاشیه دستورالعمل کار . را به طور منظم در ضمن انجام آزمایش یادداشت کنید

  .آزمایشگاه خودداري کنید

هاي خود و رسیدن به نتیجه انجام  این قسمت به شما نشان می دهد که چگونه محاسبات الزم را براي تحلیل داده :تحلیل داده ها - 

همچنین در این قسمت سوالهایی براي کمک به شما در تفسیر داده ها و مشاهده ها به منظور رسیدن به نتیجه آزمایش مطرح . دهید

  .شده است

نه آنچه "ام دهید، در این قسمت شما می توانید یک نتیجه گیري عملی بر اساس آنچه که واقعا مشاهده کرده اید انج :نتیجه گیري - 

  ."که باید اتفاق می افتاد
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  تجزیه دستگاهیآزمایشگاه  در ایمن کار: عنوان

  :هدف- 1

  تجزیه دستگاهیآشنایی با اصول ایمنی کار در آزمایشگاه  - 

  تجزیه دستگاهیآزمایشگاه  در آشنایی با نحوه کار با وسایل مختلف - 

  تجزیه دستگاهیآزمایش هاي گزارششنایی با نحوه تهیه آ- 

  :مواد و وسایل الزم-2

  تجزیه دستگاهیدستورالعمل اصول ایمنی کار در آزمایشگاه - 

  وسایل آزمایشگاهی  - 

  یشگاهروشهاي عملی کار در آزما - 

  دستورالعمل تهیه گزارش- 

  روش کار- 3

  تجزیه دستگاهیآشنایی با اصول کار ایمن در آزمایشگاه  -1- 3

با رعایت مسائل ایمنی کار .بوده و عموما در آزمایشگاه شیمی انجام می شونداز جنس آزمایشهاي شیمیدستگاهیتجزیه هاي آزمایش

  .بط حاکم بر پدیده ها باشداآزمایشگاه شیمی می تواند جاي امنی براي انجام آزمایش ها و درك بهتر رودر آزمایشگاه، 

  .فراد احساس مسئولیت کندنسبت به ایمنی خود و سایر اباید  در هر حالدانشجو

تجزیه ان در آزمایشگاه شاز خود و همراهانحفاظت به منظور دانشجویانراهنمایی ا هدف قوانینی که در زیر به آنها پرداخته می شود ب

  .ارائه شده است دستگاهی

  .آزمایشگاه شیمی مکانی براي انجام کارهاي جدي است -1

استاد درس حضور داشته  کارشناس یا تنها زمانی در آزمایشگاه کار کنید که. درس انجام ندهید هاي خود را بدون اجازه استادآزمایش -2

  .باشد

اگر نسبت به روش کار شک دارید از استاد درس . دستور کار آزمایشگاه را قبل از ورود به آزمایشگاه و آغاز آزمایش ها مطالعه کنید -3

  .سوال کنید

هرگز از لنز چشمی در آزمایشگاه استفاده . وپوش آزمایشگاه را به هنگام کار در آزمایشگاه بپوشیدعینک ایمنی و رنیاز در صورت -4

حتی اگر عینک ایمنی به چشم داشته باشید، لنز چشمی بخار ها را جذب می کند و بیرون آوردن آن در موارد ضروري مشکل  .نکنید

  .است

  .یا جذب پوست می شوند از دستکش استفاده کنیدندهنگام کار با موادي که به پوست دست آسیب می زن -5

و )شستشوي چشم و جعبه کمک هاي اولیهکپسول اطفاء حریق، محلول (چگونگی استفاده از وسایل ایمنی موجود در آزمایشگاه - 6

  .را بدانیدمحل استقرار آنها 

  .گزارش کنید یا کارشناس آزمایشگاه هر گونه حادثه، آسیب یا مشکل موجود در هر آزمایش را فورا به استاد درس - 7

  .یا ماده خورنده دیگري ریخت، فورا محل را با آب فراوان بشوئیداگر اسید  -8

  .یدن مواد در آزمایشگاه خوداري کنیداز بوئ. به درون پی پت نکشیدهرگز مواد را با دهان . هرگز مواد شیمیایی را نچشید -9

  .با هر نوع ماده شیمیایی مایع در زیر هود با هواکش روشن کار کنید -10

  .ته مانده مواد شیمیاي درون ظروف را بالفاصله با آب فراوان بشوئید -11
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  .را در زیر دوش ایمنی سرد کنید د، یا آنآتش را با یک حوله خفه کنی ااگر لباس یا وسیله اي در آزمایشگاه آتش گرفت، فور -12

مواد شیمیایی مصرف . عنوان روي ظرف هر ماده را قبل از مصرف محتویات آن کنترل کنید. مواد شیمیایی را با دقت استفاده کنید -13

  .برنگردانیدشده را دوباره به ظرف اصلی 

  .دار کمی از مایع اولیه را به ظرف کوچکی انتقال دهیدمایع از ظرف کوچک استفاده کنید یا مق یدر هنگام کار با مواد شیمیای -14

  .گیر را دور از شعله هاي باز قرار دهیدمواد آتش -15

  .زیر هود استفاده کنیدو زیر نظر استاد درس و در شرایط کنترل شده  طبا مواد سمی و خورنده نظیر اسیدها و ترکیبات سرطانزا فق -16

ا کار می کنید به نحوي قرار بگیرید که جریان هوا ابتدا از شما عبور کند و سپس از روي ظرف در صورتی که در مسیر جریان هو -17

  .ماده شیمیایی

  .هنگام حرارت دادن مواد در لوله آزمایش مراقب باشید که دهانه لوله به سمت شما یا شخص دیگري نباشد -18

  .براي جابجا کردن وسایل شیشه اي داغ از گیره استفاده کنید -19

مواد جامد و زائد نامحلول در آب را درون . وسایل شیشه اي شکسته و مواد جامد را در جایی که براي آنها تعبیه شده قرار دهید -20

  .دستشویی نریزید

هرگز آب را به حجم . اضافه کنیدهمیشه باید اسید را به آرامی به آب . روش صحیح مخلوط کردن محلولهاي اسیدي را بیاموزید -21

  .زیادي از اسید اضافه نکنید

  .از پوشیدن روپوش هاي آستین گشاد خوداري کنید، زیرا ممکن است آتش بگیرند -22

  .به هیچ وجه کیف خود را بروري میز آزمایش قرار ندهید -23

و در جاي خود  تشوسشیشه آالت را به دقت شرا در جاي خود و ظروف و  وسایل، را به دقت تمیزپس از پایان فعالیت ها میز کار  -24

  .قرار دهید

      . پس از پایان کار در آزمایشگاه، دستهاي خود را با آب و صابون بشوئید -25

  وسایل آزمایشگاهی با آشنایی - 2- 3

  :خواهد شد رائهزیر ا کار عملی با وسایل مختلفنحوه در این بخش آشنایی و 

، ارلن مایر، بشر، استوانه مدرج، قیف، شیشه ساعت، هاون، بوته چینی، جا لوله اي، لوله آزمایش، لوله فالکون، لوله )ته گرد و معمولی(بالن

توري نسوز، چراغ ، همزن شیشه اي، پنس، گیره فشاري، )اسپاتول(گیره لوله، لوله شوي، پنس، کاردكاپندرف، درپوش چوب پنبه اي، 

  و انواع پی پت ها  ، پی ستبورت و پایه بورت گاز، ترازو،

  هاي عملی کار در آزمایشگاهبرخی از روش - 3- 3

اینگونه ظرف ها را از گردونه آزمایش خارج و به محل . در هنگام شستشوي ظروف دقت کنید لبه ظرف شکسته یا پریده نباشد -1

  .نگهداري ظروف شکسته منتقل کنید

  .شیر و سپس یا آب مقطر انجام می شودششتوي ظروف ابتدا با آب  - 

  .دقیقه قبل از آغاز فعالیت روشن کنید 15ترازو را -2

  انتقال مواد شیمیایی -3

  : جامدها - 3-1

  .جهت بیرون آورن آنها از اسپاتول استفاده کنید .مواد جامد معموال در ظروف شیشه اي یا پالستیکی دهان گشاد قرار دارند - 

  .یک تکه کاغذ تا شده بریزید و آن را با دقت زیادي در امتداد تاخوردگی کاغذ سر دهیدتا وارد ظرف مورد نظر شودماده جامد را روي  - 
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  :مایع ها - 3-2

  .استفاده کنید ایمنی از عینک- 

  .مایع را به آهستگی و زیر هود منتقل کنید - 

  .ظرف شیشه اي ریخت، قبل از انتقال به قفسه آنرا بشوئید بر روي دیوارهاگر مایع  - 

  سنجش یا تیتر کردن -4

، هنگامی که می خواهید از بورت استفاده کنید. لند مدرج به نام بورت انجام می شودت که با استفاده از یک لوله بتیتر کردن عملی اس- 

خیر؟ اگر شیر بورت چسبیده و یا سفت شده بود ، بورت را به کارشناس باید ابتدا شیر آنرا کنترل کنید که آیا خوب کار می کند یا 

  .آزمایشگاه بدهید تا شیر آنرا چرب کند

تا مانع از تنفس  قیف را با دست باالي بورت نگه دارید. اگر براي پر کردن بورت از قیف استفاده می کنید، قیف را درون بورت نگذارید - 

  .بورت در حین پر شدن نشود

هر جایی که خواستید شروع کنید ولی آن . نکنید 0/0وقت خود را صرف پر کردن آن تا دقیقا روي عالمت  م پر کردن بورتهنگا - 

  .را یادداشت کنید )نقطه شروع(عدد

 شیر بورت را کمی باز کنید و بگذارید نوك بورت از. مطمئن باشید که نوك بورت قبل از خواندن نقطه اولیه یا شروع پر شده است - 

وقتی شیر را می پیچانید، همیشه کمی آنرا به جلو فشار دهید و در همین حالت نگاه دارید تا از چکیدن محلول در اطراف . محلول پر شود

  .سر شیر جلوگیري شود

  .آن خارج شودآنکه تیتر را شروع کنید، براي تمرین بورت را با آب پر کرده و شیر را طوري تنظیم کنید که هر بار یک قطره از قبل از  - 

  مایعات با پی پت جابجا کردن-5

  .جابجا کردمایعات را می توان توسط پی پت معمولی و سرنگی - 

  .برداشت مایعات با پی پت سرنگی به راحتی و شبیه کار با سرنگ است - 

  .برداشت مایعات با پی پت معمولی معموال با پوار انجام می شود - 

  .آن آشنا شویدنحوه کار با با قبل از استفاده از پوار  - 

  .پس از پایان فعالیت، چند بار هواي داخل پوار را پر و خالی کنید - 

  .در هنگام تخلیه مایع به ظرف مورد نظر، نوك پی پت را بر روي دیواره ظرف یا نزدیک به آن قرار دهید - 

  دستورالعمل تهیه گزارش-4

شده  تعریفرا فقط در قالب می انتظار می رود گزارش ااز دانشجویان گر .یر استگزارش فعالیت هاي آزمایشگاهی مشتمل بر عناوین ز

  :ارائه کنند

  آزمایشعنوان - 

هدف ها- 

مواد و وسایل - 

روش کار- 

داده ها و مشاهده ها- 

تحلیل داده ها- 

  نتیجه گیري- 
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  دقت اندازه گیري تعیین : عنوان آزمایش

هر چه دقت باالتر باشد، انحراف معیار یا . اند که در شرایط یکسان انجام شده استگیري  دقت، نزدیکی بین دو یا چند اندازه:مقدمه

از ) S(، انحراف معیار)µ(با در دست داشتن میانگین (n< 30)بار تکرار آنالیز nبراي .یابد پراکندگی نتایج حول مقدار واقعی کاهش می

  .شود رابطه زیر محاسبه می

                                                              
2( )

1

xi
s

n







    

(RSD)انحراف معیار نسبیهاي نشان دادن دقت روشیکی دیگر از 
(RPD)و نسبت انحراف استاندارد 1

  :باشد می2

( ) 100 100

[( ) / ( ) / 2] 100

S
RSD CV

RPD A B A B


   

   

به منظور تعیین دقت بین دو  (RPD)شود در حالی که  استفاده میگیري  به منظور ارزیابی دقت چند بار تکرار اندازه (RSD)از شاخص 

همان طور که می دانید وزن یک میلی لیتر آب مقطر در . ضریب تغییرات استCVدر رابطه فوق .شود متوالی استفاده میگیري  اندازه

حجم هاي  برداشت ،رزیابی آنا و روش هاي دقت آشنایی با مفهومبه منظور درجه سانتیگراد یک گرم می باشد، از اینرو  20دماي 

  .ا مورد بررسی قرار می دهیمرمیلی لیتر  5،10،20مشخصی از آب مقطر را توسط پیپت هاي

  :اهداف آموزشی

  با دقت آشنایی -

  :اهداف جزئی

  در حین برداشت حجم هاي ثابت آب مقطر توسط پی پت هاي مختلف انحراف معیار تعیینروش آشنایی با - 

RPD, RSDمحاسبه  آشنایی با روش- 

و نقش آن در تعیین دقت تکرار پذیريآشنایی با فرایند- 

  :مواد و وسایل

  آب مقطر- 

  میلی لیتر 50بشر به حجم حداقل - 

  میلی لیتر 5،10،20پی پت در حجم هاي - 

  پوار- 

  )میلی گرم 100با دقت (ترازوي دقیق- 

درب پتري دیش - 

  :روش کار

  .پتري دیش را بر روي ترازو قرار دهید و وزن آن را صفر کنید-1

را یادداشت  حاصلوزن . یلی لیتر آب مقطر و افزودن آن به پتري دیش کنیدنیم ممیلی لیتري، اقدام به برداشت  5پی پت  توسط-2

  .کنیدثبت را  جدیدوزن با هر بار افزودن آب مقطر بار تکرار کنید و  10این فرایند را تا  .کنید

                                                
1- Relative Standard Deviation(RSD)
2- Relative Percent Diffrence(RPD)
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  .میلی لیتر آب مقطر تکرار کنید 2و  1و با برداشت به ترتیب  5فرایند فوق را با پی پت  -3

  .براي سایر پی پت ها هم تکرار کنید مجددارا  3و  2فرایندهاي  -5

  :داده ها و مشاهده ها

  میلی لیتر.... پی پت  میلی لیتر.... پی پت  میلی لیتر.... پی پت  میلی لیتر.... پی پت  میلی لیتر.... پی پت

  )میلی لیتر(حجم برداشت  )لیترمیلی (حجم برداشت  )میلی لیتر(حجم برداشت  )میلی لیتر(حجم برداشت  )میلی لیتر(حجم برداشت

ml.....  ml.....ml.....ml.....ml.....ml.....ml.....ml.....ml.....ml.....ml.....ml.....ml.....ml.....ml.....

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  :تحلیل داده ها

. xنشان دهید و حجم آب را بر روي محور  yجرم آب را بر روي محور . با نتایج بدست آمده نموداري توسط نرم افزار اکسل رسم کنید- 

  .معادله خط و ضریب همبستگی را در هر حالت محاسبه کنیدشیب خط، 

  . نسبت انحراف استاندارد نمائیداستفاده از نتایج بدست آمده اقدام به محاسبه انحراف معیار نتایج، انحراف معیار نسبی وبا  - 

  :نتیجه گیري

  مقایسه نسبت انحراف معیار، انحراف معایر نسبی و نسبت انحراف در آزمایش هاي مختلف چگونه است؟- 

آمده است؟ در چه حالتی بیشترین و کمترین دقت بدست- 

براي افزایش دقت در اندازه گیري چه روش هایی توصیه می کنید؟- 
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  تعیین حجم نمونه مجهول آب مقطر : عنوان آزمایش

  :اهداف آموزشی

  با مفهوم استاندارد ادیشن آشنایی -

  :اهداف جزئی

  آشنایی کار با برخی از تجهیزات آزمایشگاهی-

  کالیبراسیونآشنایی با مفهوم منحنی -

  رسم منحنی کالیبراسیون-

  آشنایی با روش کالیبراسیون یک وسیله آزمایشگاهی -

  )11-فصل(کتاب نمونه برداري از هوا و روش هاي تجزیه دستگاهی، احمد نیک پی: منابع آموزشی

  مواد و تجهیزات الزم

آب مقطر-

ترازوي آزمایشگاهی-

پلیت یا ظرف پالستیکی خالی-

میلی لیتر 5تا  1پیپت به حجم -

  :روش کار

.دقیقه قبل ترازو را روشن کنید 15- 1

.پلیت یا ظرف خالی را به دقت وزن کنید- 2

3)نمونه اي با حجم نامعین(مقدار نامشخصی آب مقطر را در ظرف ریخته و ظرف را توزین کنید- 3

توصیه می کند در هر . کنیدحال به  نمونه مجهول مقادیر معینی آب مقطر افزوده و پس از هر بار افزودن وزن را ثبت - 4

.حجم سه بار فرایند تکرار شود

حداقل در سه حجم مختلف اقدام به تکرار آزمایش کنید- 5

.با استفاده از نتایج حاصل اقدام به رسم منحنی کالیبراسیون کنید- 6

.حجم نمونه مجهول را تعیین کنید- 7

نتایج

  

  

  

                                                
3

  .وزن نمونه به طور غیر مستقیم نشاندهنده حجم نمونه مجهول است گرم است، از اینرو 1درجه سانتیگراد تقریبا  20وزن هر میلی لیتر آب مقطر در شرایط استاندارد  -
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  یافته ها

سواالت زیر به ر نظر گرفته شده براي مطالعه به بسط و تفسیر نتایج بپردازیدبا توجه به یافته هاي مطالعه و اهداف جزئی د

  .طور پیشنهادي ارائه می شوند، بدیهی است می توانید اقدام به طرح سواالت جدیدتر کنید

با توجه به معادله خط و ضریب رگرسیون، منحنی کالیبراسیون را ارزیابی کنید؟- 1

  تشخیص کمی و کیفی را محاسبه کنید؟ با توجه به نتایج حاصل مقادیر حد- 2
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  بررسی تاثیر اندازه و حجم نمونه بر خطاهاي مطالعه : عنوان آزمایش

  :اهداف آموزشی

  ) تاثیر اندازه و حجم نمونه بر خطاهاي مطالعه(با یکی از روش هاي کنترل کیفی آشنایی -

  :اهداف جزئی

  از تجهیزات آزمایشگاهیآشنایی با کار با برخی -

  آشنایی با مفهوم خطاي ثابت و نسبی-

  آشنایی با یک شیوه محاسبه مقدار یک ماده به روش کاهشی -

  آشنایی با مفهوم خطاي نسبی

  )11-فصل(کتاب نمونه برداري از هوا و روش هاي تجزیه دستگاهی، احمد نیک پی: منابع آموزشی

  مواد و تجهیزات الزم

)سوسپانسیون آب گل آلود(خاك رسیک لیتر آب حاوي -

ترازوي آزمایشگاهی-

میلی لیتربه همراه پوار 5پی پیت هاي -

میلی لیتر 15لوله هاي آزمایشگاهی به حجم -

دستگاه سانتریفوژ-

هم زن همراه با مگنت-

  :روش کار

.ترازو را روشن کنید از مطالعه دقیقه قبل15- 1

.دقت توزین کنیدسه لوله آزمایشگاهی را شماره گذاري کرده و به - 2

.میلی لیتر از سوسپانسیون را اضافه کنید 12و  8،  4به هر لوله در شرایط هم خوردن مداوم سوسپانسیون، به ترتیب- 3

لوله ها را به صورت قرینه در سانتریفوژ قرار داده و پس از اطمینان از باالنس بودن سبدها و بستن درب، نمونه ها را به - 4

3500دقیقه با دور  5مدت  RPM سانتریفوژ کنید.

.پس از اتمام فرایند و باز کردن درب سانتریفوژ، آب رویی نمونه ها را خارج کرده و سپس لوله را توزین کنید- 5

.حال محتویات داخل لوله را به دقت توسط اسپاتول یا میله شیشه اي خارج کنید- 6

.مجددا لوله ها ي خالی را توزین کنید- 7

. نتایج را ثبت کنید- 8

.اساس نتایج حاصل وزن نمونه موجود در هر لوله را محاسبه کنیدبر - 9

بر اساس نتایج حاصل خطاي ثابت و نسبی را تعیین کنید-10
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  نتایج

  یافته ها

سواالت زیر به .با توجه به یافته هاي مطالعه و اهداف جزئی در نظر گرفته شده براي مطالعه به بسط و تفسیر نتایج بپردازید

  .ارائه می شوند، بدیهی است می توانید اقدام به طرح سواالت جدیدتر کنیدطور پیشنهادي 

  به نظر شما افزایش حجم نمونه تاثیري بر خطاهاي مطالعه خواهد داشت؟ -

  مهمترین دلیل استفاده از هم زن در حین مطالعه چیست؟ -
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  بررسی تاثیر نحوه انجام کار در آزمایشگاه بر خطاها : عنوان آزمایش

  :اهداف آموزشی

  با یکی از منابع ایجاد خطاهاي نامعین آشنایی -

  :اهداف جزئی

  آشنایی با دو شیوه برداشت مواد مایع به شیوه افزایشی و کاهشی -

  آشنایی با مفهوم خطاي ثابت و نسبی -

  آشنایی با مفهوم خطاي نامعین بر نتایج-

  شنایی با مفهوم میانگین، انحراف معیار آ

  )11-فصل(کتاب نمونه برداري از هوا و روش هاي تجزیه دستگاهی، احمد نیک پی: منابع آموزشی

  مواد و تجهیزات الزم

آب مقطر-

ترازوي آزمایشگاهی دقیق-

میلی لیتري 2و  1پی پیت هاي-

پلیت یا ظرف پالستیکی سبک-

  :روش کار

. ظرف توزین را بر روي آزمایشگاه قرار داده و ترازو را صفر کنید.دقیقه قبل از مطالعه روشن کنید 15ترازو را - 1

را در ظرف توزین ) میلی لیتر با توجه به حجم پی پت 1/0-5/0بین ( بار متوالی هر بار مقدار کمی 10سعی کنید در - 2

بار به صورت معمولی یعنی برداشتن حجم معینی از آب مقطر و این فرایند را در دو نوبت متوالی یک . انتقال دهید

در روش کاهشی ابتدا پی پت را پر کرده و سپس بنا به . سپس انتقال به ظرف و بار دیگر به روش کاهشی انجام دهید

.نیاز مقادیر الزم را آب داخل پی پیت را تخلیه کنید

.نتایج هر بار اندازه گیري را به دقت ثبت کنید- 3

.مجددا تکرار کنید) میلی لیتر 1-5(یند مذکور را مجدا با حجم هاي برداشت بیشتر فرا- 4

  نتایج

  یافته ها

سواالت زیر به . با توجه به یافته هاي مطالعه و اهداف جزئی در نظر گرفته شده براي مطالعه به بسط و تفسیر نتایج بپردازید

  .دام به طرح سواالت جدیدتر کنیدطور پیشنهادي ارائه می شوند، بدیهی است می توانید اق

  میانگین و انحراف نتایج در سري هاي مختلف آزمایش چگونه می باشد؟- 1

  بیشترین خطاهاي اندازه گیري در کدام سري مشاهده می شود؟ - 2

  سرعت اجراي کدام روش افزایشی و کاهشی بیشتر است؟ - 3
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  بررسی تاثیر نحوه کار با دستگاهها بر خطاهاي مطالعه : عنوان آزمایش

  :اهداف آموزشی

  با یکی از منابع ایجاد خطا آشنایی -

  :اهداف جزئی

  بر نتایج  (warm up)آشنایی با تاثیر زمان گرم شدن دستگاه -

  آشنایی با خطاهاي ذاتی دستگاه -

  آشنایی با مفهوم مچ کردن سل ها -

  آشنایی با مفهوم خطاهاي معین و نامعین -

  آشنایی مقدماتی با دستگاه طیف بینی و اجزاء آن-

  آشنایی با مفهوم میانگین، انحراف معیار 

  )11-فصل(کتاب نمونه برداري از هوا و روش هاي تجزیه دستگاهی، احمد نیک پی: منابع آموزشی

  مواد و تجهیزات الزم

تري اتیل آمین و نیتریت سدیم-

محلول با غلظت معین از تري اتیل آمین-

محلول با غلظت معین از نیتریت -

)عدد 8(و پلی اتیلن ) عدد 1(سل هاي کوارتز-

مرئی -دستگاه طیف بینی ماوراء بنفش-

  :روش کار

warmupبررسی تاثیر زمان  -الف

.محلول هاي مورد نظر را با کمک کارشناس آزمایشگاه تهیه کنید-

نانومتر در سل  530نانومتر در سل کوارتز و نیتریت در طول موج  2/212ل آمین در طول موج اندازه گیري تري اتی-

.پلی اتیلن انجام خواهد شد

بالفاصله پس از روشن کردن دستگاه ابتدا تري اتیل آمین و سپس نیتریت را در طول موج هاي تعریف شده قرائت -

.دستگاه و ثبت جذب تا سه مرتبه فرایند را تکرار کنیدبراي هر ماده پس از جایگذاري سل ، بستن درب . کنید

.تکرار کنید) دقیقه پس از روشن کردن دستگاه 15(دقیقه بعد 15پس از اتمام اندازه گیري، فرایند فوق را مجددا -

. اندازه گیري نیتریت را توسط سل کوارتز و اندازه گیري تري اتیل آمین را توسط سل پالستیکی تکرار کنید-

  ج فوق را به دقت ثبت و در بخش نتایج وارد کنید نتای-
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  مچ کردن سل ها-ب

در دستگاه قرار دهید و جذب مربوط به تمامی سل ها را ثبت کنیدسل مختلف را  8

  نتایج

  

  یافته ها

سواالت زیر به . با توجه به یافته هاي مطالعه و اهداف جزئی در نظر گرفته شده براي مطالعه به بسط و تفسیر نتایج بپردازید

  .طور پیشنهادي ارائه می شوند، بدیهی است می توانید اقدام به طرح سواالت جدیدتر کنید

  میانگین و انحراف نتایج در سري هاي مختلف آزمایش چگونه می باشد؟- 1

  بیشترین خطاهاي اندازه گیري در کدام سري مشاهده می شود؟ - 2

  تاثیري بر صحت و دقت مطالعه دارد؟ warmupبا توجه به نتایج مطالعه زمان - 3

از شاهد استفاده شده است؟  warmupآیا در مطالعه زمان - 4

اگر براي اندازه گیري نیتریت از سل کوارتز و براي اندازه گیري تري اتیل آمین از سل پالستیکی استفاده کنیم تغییري - 5

در نتایج ایجاد می شود؟ 

هستند؟آیا سل هاي مورد استفاده با یکدیگر مچ - 6

اگر سل ها با یکدیگر مچ نبودند، چگونه می توانید اثبات کنید که علت آن ناشی از سل ها یا از سینی نمونه ها است؟- 7

خطاي مشاهده شده در بخش هاي مختاف را از چه نوع ارزیابی می کنید؟- 8
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  بررسی تاثیر ویژگی فیزیکی دماي مواد بر خطاهاي مطالعه :عنوان آزمایش

  :اهداف آموزشی

  با یکی از منابع ایجاد خطا آشنایی -

  :اهداف جزئی

  آشنایی با برخی از تجهیزات آزمایشگاهی -

  آشنایی با خطاهاي ذاتی ناشی از دماي نمونه -

  آشنایی با مفهوم خطاهاي معین و نامعین -

  آشنایی با مفهوم میانگین، انحراف معیار 

  )11-فصل(هوا و روش هاي تجزیه دستگاهی، احمد نیک پی کتاب نمونه برداري از: منابع آموزشی

  مواد و تجهیزات الزم

آب مقطر با دماي یخچال لیتریک -

)میلی لیتر 5-10(پی پت و پار به حجم -

ترازوي دقیق-

دماسنج-

پلیت پالستیکی یا ظرف توزین-

  :روش کار

.دقیقه قبل روشن کنید 15ترازو را -

.اده و وزن ظرف را صفر کنیدظرف توزین را بر روي ترازو قرار د-

میلی لیتر از آب مقطر را به پلیت منتقل و وزن را با دقت یادداشت  10-5سپس  . دماي آب مقطر را اندازه گیري کنید-

.کنید

درجه رسید تکرار کنید 20فرایند فوق را مجددا پس از آنکه آب به دماي -

  نتایج

  

  یافته ها

سواالت زیر به . جزئی در نظر گرفته شده براي مطالعه به بسط و تفسیر نتایج بپردازید با توجه به یافته هاي مطالعه و اهداف

  .طور پیشنهادي ارائه می شوند، بدیهی است می توانید اقدام به طرح سواالت جدیدتر کنید

  میانگین و انحراف نتایج در سري هاي مختلف آزمایش چگونه می باشد؟- 1

  نتایج کدام سري با شرایط استاندارد کار در آزمایشگاه انطباق بیشتري دارد؟  - 2

  خطاي مذکور را از چه نوع ارزیابی می کنید؟ - 3
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  بررسی تاثیر روش نمونه برداري بر نتایج :عنوان آزمایش

  :اهداف آموزشی

  آشنایی با خطاهاي روش هاي نمونه برداري-

  :اهداف جزئی

  آشنایی با برخی از تجهیزات آزمایشگاهی -

  آشنایی با روش هاي استانداردسازي-

  آشنایی با مفاهیم روش هاي کنترل نتایج و شناسایی خطاها

  )11و 10-فصل(کتاب نمونه برداري از هوا و روش هاي تجزیه دستگاهی، احمد نیک پی: منابع آموزشی

  مواد و تجهیزات الزم

آب مقطر -

تري اتیل آمین-

میکرولیتري 10سرنگ هامیلتون -

کیسه نمونه برداري-

سرنگ وایتالوگراف-

پمپ نمونه برداري و لوله هاي رابط-

بطري گازشوي کوچک-

)عدد 4(میلی لیتري درب دار  25لوله آزمایش -

میلی لیتري یک عدد 10-20پی پت و پوار -

دستگاه هدایت سنج و دستگاه طیف بینی-

  :روش کار

.را توسط سرنگ وایتالوگراف به کیسه منتقل کنیدلیتر هوا  1-5     

  .مقادیر الزم از تري اتیل آمین را توسط سرنگ هامیلتون به کیسه تزریق کنید- 2

  .با قرار دادن انگشت بر روي قطره مایع از تبخیر آن اطمینان حاصل کنید - 3

میلی لیتر محلول جذبی آب  20گازشوي حاوي میلی لیتر از بطري  200دقیقه بعد، نمونه استاندارد را در دبی  20- 4

  .در پایان محتویات بطري گازشوي را به لوله آزمایش درب دار منتقل کنید. مقطر عبور دهید

  .ب مقطر تکرار کنیدآمیلی لیتر  20هواي تمیز از بطري گازشوي حاوي لیتر  5فرایند فوق را عینا با عبور دادن - 5

. میلی لیتر محلول جذبی انتقال دهید 20درب دار حاوي  لوله دو ي اتیل آمین را مستقیما بهتر کامال مشابهی از مقادیر- 6

در پایان محتویات بطري . لیتر هواي تمیز را از آن عبور دهید 5محتویات یکی از لوله ها را به بطري گازشوي انتقال داده و 

  .گازشوي را به لوله آزمایش دري دار انتقال دهید
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نانومتر و توسط دستگاه هدایت سنج  2/212نه ها را به طور هم زمان توسط دستگاه طیف بینی در طول موج تمامی نمو - 7

مورد بررسی قرار دهید

  نتایج

  یافته ها

سواالت زیر به . با توجه به یافته هاي مطالعه و اهداف جزئی در نظر گرفته شده براي مطالعه به بسط و تفسیر نتایج بپردازید

  .ي ارائه می شوند، بدیهی است می توانید اقدام به طرح سواالت جدیدتر کنیدطور پیشنهاد

لطفا نتایج را در آیا نتایج حاصل از آنالیز نمونه هاي مختلف به روش طیف بینی و هدایت سنجی با یکدیگر تفاوتی دارند؟ - 1

  حاالت مختلف مورد بررسی قرار دهید؟

  از اسپایک شدن از یکی از آنها هوا عبور داده شد مبین چه حقیقتی است؟ تفاوت میان نتایج دو نمونه آخري که پس - 2

  بر اساس چه فرضیه اي از دو روش طیف بینی و هدایت سنجی براي اندازه گیري تري اتیل آمین استفاده شد؟ - 3

  کدام یک از روش هاي مذکور احتماال از اعتبار بیشتري برخوردار است؟ - 4
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  تعیین مقدار نوع و غلظت آالینده موجود در نمونه کربن دي سولفید  :آزمایشعنوان 

  :اهداف آموزشی

  آشنایی با روش استاندارد ادیشن-

  :اهداف جزئی

  آشنایی با دستگاه کروماتوگرافی گازي -

  آشنایی با منحنی استاندارد-

  ادآشنایی با مفهوم زمان بازدارندگی و اهمیت آن از دیدگاه شناسایی مو-

  آشنایی ضمنی با مفهوم استاندارد داخلی -

  آشنایی با تکرار پذیري نتایج-

  آشنایی با مفاهیم  بالنک معرف و نحوه شناسایی،تعیین مقدار و کنترل کیفیت  آن-

  آشنایی با مفاهیم حد تشخیص کمی و کیفی-

  )11و 10-فصل(پی کتاب نمونه برداري از هوا و روش هاي تجزیه دستگاهی، احمد نیک: منابع آموزشی

  مواد و تجهیزات الزم

کربن دي سولفید و بنزن خالص-

میکرولیتري 10سرنگ هامیلتون -

هود آزمایشگاهی-

)عدد 5(ویال -

  :روش کار

پس از روشن کردن و گرم شدن دستگاه به میزان یک میکرولیتر از نمونه کربن دي سولفید را مستقیما به دستگاه  -1     

  .این فرایند را حداقل سه بار تکرار کرده و در هر بار زمان بازداري و پیک را ثبت کنید. تزریق کنید

گی به بنزن خواهد بود از اینرو مقادیر خالص از بنزن را به با توجه به منشاء نفتی کربن دي سولفید به احتمال قوي آلود- 2

به این منظور فقط کافی است مقدار بنزن را توسط سرنگ برداشت کرده و پس از تخلیه . کربن دي سولفید اضافه می کنیم

دي سولفید و تزریق به  بنزن در ظرفی که در داخل هود قرار دارد با همان سرنگ اقدام به برداشت مقادیر کامال مشابهی از کربن

اگر زمان بازداي دو پیک یکی بود و سطح زیر پیک افزایش یافته بود به احتمال قوي حضور آالینده بنزن تائید . دستگاه کنید

  .می شود

ن میلی لیتر بنز 2و  5/1و  1، 5/0میلی لیتر کربن دي سولفید افزوده و سپس به ترتیب به آنها  2در  ویال هاي شیشه اي ،  - 3

  .  محاسبه کنید 10غلظت نهایی را بر اساس روابط ارائه شده در فصل . به یکی از ویال ها بنزن اضافه نکنید. اضافه کنید

  .تمامی نمونه ها را از نمونه را به ترتیب غلظت از کم به زیاد از نمونه فاقد غلظت به نمونه غلیظ آنالیز کنید - 4

  .از غلظت زیاد به کم تکرار کنیدفرایند تزریق به دستگاه را برعکس  - 5
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  نتایج

  

  یافته ها

سواالت زیر به . با توجه به یافته هاي مطالعه و اهداف جزئی در نظر گرفته شده براي مطالعه به بسط و تفسیر نتایج بپردازید

  .طور پیشنهادي ارائه می شوند، بدیهی است می توانید اقدام به طرح سواالت جدیدتر کنید

  ربن دي سولفید آلوده به مواد آلی بود؟ آیا نمونه ک- 1

  در صورت آلودگی کربن دي سولفید حداقل حاوي چه تعداد آلودگی است؟ - 2

  به نظر شما مهمترین آالینده موجود در کربن دي سولفید چیست؟ چرا - 3

راي بهبود کیفیت آیا ارتباطی بین خلوص کربن دي سولفید و اطالعات مندرج بر روي ظرف می باشد؟ اگر چنین است ب - 4

  آنالیز در دستگاه گازکروماتوگرافی چه پیشنهادي دارید؟

  چیست؟) تزریق از غلظت کم به زیاد و بالعکس(معادله خط و ضریب رگرسیون در منحنی کالیبراسیون نمونه هاي  - 5

علت ایجاد تفاوت در نتایج آنالیز نمونه هاي استاندارد چیست؟- 5

اثر حافظه را تعریف کنید؟- 6

نمی توان از این نمونه کربن دي سولفید که آلوده به بنزن است جهت آنالیز سایر ترکیبات آلی استفاده کرد؟آیا - 7

آیا امکان استفاده از پیک بنزن به عنوان یک نوع استاندارد در آنالیز سایر ترکیبات آلی جهت افزایش کیفیت آنالیز - 8

وجود دارد؟

  در است؟غلظت بنزن در نمونه کربن دي سولفید چق-10
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  )کار عملی در آزمایشگاه(اسپکتروفوتومتري: عنوان آزمایش

:مواد مورد نیاز

  یک عدد: بالن نیم لیتري 

  گرم 2: پرمنگنات پتاسیم

  یک عدد: )با دقت حداقل یک صدم گرم (ترازو

  یک عدد: اسپاتول

  هفت عدد براي هر گروه:  میلی لیتري 10لوله آزمایش 

  عدد براي هر گروه یک: جا لوله اي

  پنج سري از هر کدام:  10و1پی پت 

  یک عدد براي هر گروه: ماژیک

  پنج عدد: پی ست حاوي آب مقطر دیونیزه

  حداقل یک دستگاه:  دستگاه اسپکتروفومتر نور مرئی با سل شیشه اي

  :نحوه انجام فعالیت

  .محلولی به غلظت یک گرم در لیتر از پرمنگنات پتاسیم  بسازید-1

جهت . گرم در لیتر بسازید 001/0،  08/0، 04/0،  02/0،  1/0با استفاده از محلول یک گرم در لیتر محلولهایی به غلظت  - 2

براي تهیه . میلی لیتر آب مقطر اضافه کنید 9گرم در لیتر، یک میلی لیتر از محلول یک گرم در لیتر را به  1/0تهیه محلول 

  .میلی لیتر آب مقطر اضافه کنید 8گرم در لیتر را به  1/0تر از محلول میلی لی 2گرم در لیتر،  02/0محلول 

  

  تعیین طول موج  جذبی بهینه - 3

پس از انتقال محلول به سل دستگاه، میزان . نانومتر قرائت کنید 470–550میزان جذب یکی از محلولها را در طول موج هاي 

در هر بار قرائت ، بدست ) از کم به زیاد(نانومتر 10انومتر با افزایش ن 550تا   470جذب محلول  را در محدوده طول موجهاي 

نتایج حاصل از میزان جذب در مقابل طول موجهاي مختلف را  با استفاده از نرم افزار اکسل به صورت نمودار گزارش . آورید

این منظور،  پس از رسم نمودار  به. در منحنی گزارش شده باید معادله رگرسیون و ضریب همبستگی وجود داشته باشد. کنید

 display equationسپس گزینه هاي .را انتخاب کنید optionو  tredlineaddهايبا کلیک کردن بر روي نمودار،  گزینه

on chart   وdisplay R.squard value on chart را عالمت بزنید  .  

نانومتر در هر بار قرائت طول موج بهینه را  5هستند، با افزایش در محدوده طول موجهایی که از باالترین مقادیر جذب برخوردار 

نتایج حاصل از میزان جذب در مقابل طول موجهاي مختلف را  با استفاده از نرم افزار اکسل به صورت نمودار . محاسبه کنید

.در منحنی گزارش شده باید معادله رگرسیون و ضریب همبستگی وجود داشته باشد. گزارش کنید
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غلظت اولیه پرمنگنات 

)گرم در لیتر(پتاسیم

فاکتور رقیق 

  سازي

غلظت نهایی پرمنگنات نحوه رقیق سازي

)گرم در لیتر(پتاسیم 

1 1:10 1 ml stock (1 g/L)
9 ml H2O

0.1

0.1 2:10 2 ml of 0.1 g/L KMnO4
8 ml of H2O

0.02

0.1 4:10 4 ml of 0.1 g/L KMnO4
6 ml of H2O

0.04

0.1 8:10 8 ml of 0.1 g/LKMnO4
2 ml of H2O

0.08

0.02  1:10 0.5 ml of 0.02 g/LKMnO4  
9  ml of H2O

0.001

  

  .رسم منحنی کالیبراسیون -4

در طول  موج بهینه، میزان جذب نمونه هاي استاندارد را از کم به زیاد محاسبه کرده و نتایج را با استفاده از نرم افزار اکسل به 

منحنی گزارش شده باید معادله رگرسیون و ضریب همبستگی وجود در  .مقادیر جذب در مقابل غلظت گزارش کنیدصورت 

  .داشته باشد

  .محاسبه غلظت نمونه مجهول - 5

پس از محاسبه میزان جذب نمونه . نمونه مجهول توسط کارشناس آزمایشگاه تهیه و در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت 

غلظت نمونه مجهول در پایان جلسه کار آزمایشگاهی . نمونه با استفاده از منحنی کالیبراسیون تعیین خواهد شد مجهول، غلظت

  .از سوي گروههاي دانشجویی به صورت کتبی به کارشناس آزمایشگاه اعالم می شود

  ارائه گزارش -7

ثر در آغاز کالس تئوري جلسه بعد توسط نماینده گزارش نهایی فعالیت ، در مدت یک هفته پس از انجام کار عملی تهیه و حداک

گزارش . به این روش محاسبه خواهد شد) یک واحد(بدیهی است نمره بخش عملی درس . کالس تحویل استاد درس خواهد شد

جام بر عنوان کار آزمایشگاهی، اعضاء گروه، اهداف فعالیت آزمایشگاهی، مواد  و تجهیزات ، نحوه ان فعالیت به ترتیب مشتمل

فعالیت متناسب با هر یک از اهداف به همراه منحنی هاي تهیه شده ، غلظت نمونه مجهول، و در پایان نتیجه گیري از فعالیت 

ها، یافته هاي آموزشی و پیشنهادات جهت اجراء بهتر فعالیت آزمایشگاهی خواهد بود، که با رعایت قواعد نگارش علمی و به 

                                                                                             . صورت تایپ شده تهیه خواهد شد
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-NIOSHاندازه گیري تولوئن در هوا به روش استاندارد : عنوان آزمایش 1501  

  : هدف

  آشنایی با یکی از روشهاي استاندارد اندازه گیري ترکیبات آلی فرار در هوا - 1

  با چیدمان مدار نمونه برداريآشنایی  - 2

  آشنایی با نحوه کالیبراسیون مدار نمونه برداري - 3

  نحوه غلظت سازي در کیسه نمونه برداري تدالر - 4

  نحوه تهیه استاندارد مایع در غلظت هاي مختلف - 5

  نحوه بازجذب نمونه - 6

  آنالیز نمونه با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازي - 7

  ت آلودگی در هواي محیط هاي کاريمحاسبه غلظ - 8

  آشنایی با مفاهیم بازجذب - 9

  بهداشتی - مالحظات ایمنی

هر گونه کار با این مواد زیر هود مجهز به سیستم تهویه و . تولوئن و کربن دي سولفید، خطرناك و فوق العاده آتشگیر هستند - 1

  .به دور از منابع حرارتی و شعله باز انجام شود

  .برداشت نمونه یا در حین آماده سازي نمونه از بسته بودن در ظروف مطمئن شویدپس از  - 2

  تجهیزات و معرف هاي مورد نیاز

  عدد 50/100:10لوله زغال فعال  - 1

  یک لیتر: کربن دي سولفید - 2

  عدد 20ویال بازجذب نمونه  - 3

  عدد 2): میلی لیتر 2(پی پت سرنگی  - 4

  عدد 1): شستشو شده با استنمیلی لیتر  10(پی پت سرنگی 

  :شیلنگ نمونه برداري - 5

  یک دستگاه: میلی لیتر 0–300کالیبراتور دقیق جهت اندازه گیري جریان هوا در محدوده  - 6

  دستگاه 2: پمپ نمونه بردار فردي - 7

  عدد 2: کیسه نمونه بردار تدالر - 8

دستگاه 1: حمام اولتراسونیک - 9

  دستگاه 2): تیوب هولدر به همراه اریفیس(مجموعه تنظیم دبی پایین -10

  )شستشو شده با استن(از هر کدام یک عدد): میکرو لیتر 10و  1(سرنگ هامیلتون برداشت مایع -11

  لیتر 1: تولوئن  -12

  کاتالوگ کار با پمپ -13
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  فعالیت آزمایشگاهی

  لیتري 5تهیه غلظت استاندارد تولوئن در کیسه تدالر  - 1

  .پی پی ام بسازید 300لیتر نمونه گازي تولوئن در غلظت  5عمل تهیه استاندارد گازي از نمونه خالص مایع، بر اساس دستورال

  .نمونه برداري از هواي داخل کیسه را انجام دهید NIOSH-1501مدار نمونه برداري را کامل کنید و بر اساس روش  - 2

  .پی پی ام به روش رقیق سازي سریالی تهیه کنید 350- 25ی در محدوده غلظت) عدد استاندارد 4(چند استاندارد مایع - 3

و منحنی کالیبراسیون را رسم ) میکرو لیتر از هر نمونه 1(نمونه هاي استاندارد مایع را به دستگاه کروماتوگرافی گازي تزریق - 4

  .کنید

آماده  NIOSH-1501ه شده در روشبا اتمام نمونه برداري از کیسه،لوله هاي زغال فعال را بر اساس دستورالعمل ارائ - 5

  .بازجذب کنید

  .یکی از نمونه ها را به روش ارائه شده در روش بازجذب کنید و نمونه دیگر را با استفاده از حمام اولتراسونیک - 6

، غلظت  یک میکرو لیتر از محلول بازجذب شده را به دستگاه کروماتوگرافی گازي تزریق و با استفاده از منحنی کالیبراسیون - 6

  .موجود در نمونه را محاسبه کنید

  .با استفاده از رابطه ارائه شده در روش، غلظت تولوئن موجود در کیسه تدالر را محاسبه کنید - 7

  ارائه گزارش از فعالیت  - 8
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  کالیبراسیون: عنوان آزمایش

  مقدمه  -1

با برخی از استانداردها که معموال از ... تجزیه اي ، عملکرد دستگاه و کالیبراسیون فرایندي است که بر اساس آن  پاسخ هر روش 

  .نوع  ثانویه می باشند، مورد مقایسه قرار می گیرد

  هدف از فعالیت  - 2

آشنایی با مفهوم کالیبراسیون، نحوه کالیبراسیون تجهیزات و ابراز مهم آزمایشگاهی نظیر ترازو،پیپت، سمپلر، آشنایی با روشهاي 

  غلظت معلوم از یک ماده در فاز مایع و هوا، آشنایی با نحوه کالیبراسیون  مدارهاي نمونه برداريتهیه 

  کالیبراسیون ترازو - 1- 2

  .بر اساس دستورالعمل سازنده عمل کنید

  . دقیقه  قبل از توزین ، ترازو را روشن کنید 20:  نکته

  کالیبراسیون پیپت و سمپلر -2- 2

هر میلی لیتر  آب مقطر . دیونیزه را با دقت برداشته و با استفاده از ترازوي کالیبر شده، توزین کنیدحجم دقیقی از آب مقطر 

در خصوص سمپلرها با چرخانیدن پیچ تنظیم در باالي دستگاه می توان کالیبراسیون را انجام . دیونیزه دقیقا یک گرم وزن دارد

  .طایی مشاهده شد، بهتر است، استفاده نشونداگر در  پی پت و لوازم شیشه اي آزمایشگاهی خ. داد

  تهیه غلظت معلوم از نمونه مایع خالص در فاز مایع    -3- 2

با توجه به غلظت مورد نظر، حجم معلومی از آنالیت مایع به حجم معلومی از مایع ماتریس مایع در ظروف شیشه اي داراي 

و با توجه به رابطه زیر ) میلی گرم در لیتر( دست داشتن دانسیته ماده  با در. درپوش تفلون یا سایر مواد بی اثر افزوده می شود

حجم مایع خالص محاسبه شده را با سرنگ هامیلتون ، . می توان  از یک  محلول غلیظ محلولی رقیق با غلظت مناسب تهیه کرد

  .سمپلر دقیق و یا پی پت مناسب برداشت و به مایع مورد نظر اضافه کنید

C1V1= C2V2

C1 میلی گرم در میلی لیتر(غلظت یا دانسیته محلول غلیظ: غلیظ(  

C2 میلی گرم در لیتر(غلظت مورد نیاز محلول رقیق: رقیق(  

Vمیلی لیتر(حجم مورد نیاز از محلول غلیظ : غلیظ(  

Vمیلی لیتر(حجم محلول رقیق: رقیق(  

  فعالیت آزمایشگاهی غلظت سازي در فاز مایع -1- 2-3

میلی لیتر با استفاده از  50در یک ظرف شیشه اي درب دار به حجم  MTBEپی پی ام  200لیتر محلول  میلی 10تهیه  -

  .سرنگ هامیلتون  جابجایی مایع

  با استفاده از سمپلر  MTBEپی پی ام  300میلی لیتر محلول مایی  200تهیه  -
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  استانداردسازي در کیسه -4- 2

در . هاي که از نظر شیمیایی بی اثر هستند، به استانداردسازي در کیسه معروف است تهیه نمونه هاي استاندارد گازي در کیسه

جهت افزودن به حجم ) ترکیبات آلی فرار(روشهاي استانداردسازي  گازي معموال از نمونه خالص  گازي و یا مایع مورد نظر 

 50در تمامی روشهاي فوق کیسه با . اده می شوداستف) هواي تمیز، نیتروژن، هوایی که فاقد ماده مورد بررسی باشد(معینی هوا

درصد ظرفیت حجمی اسمی پر شده و سپس آنالیت مورد نظر در حجم مناسب به صورت گاز یا مایع به کیسه افزوده می  80تا 

  . شود

پسول را در در موقع باز کردن شیر کیسه هاي نمونه برداري ، ابتدا شیرکیسه را از بخش پایینی بگیرید و سپس شیر ک :توجه

  .در غیر اینصورت کیسه آسیب خواهد دید. جهت مناسب که بر روي کیسه نشان داده است، بچرخانید

  .در موقع تزریق سرنگ به کیسه ، مراقب برخورد نوك سرنگ با دیواره کیسه باشید :توجه

  

  با استفاده از گاز خالص  ppmتهیه غلظت  -4-1- 2

کیسه دیگري را با مقدار کمی از .  لیتري افزوده شود 5سرنگ دقیق وایتالوگرافی به کیسه تدالر لیتر هواي تمیز با استفاده از  4

دقت کنید، کپسول گاز از فشار باالیی برخوردار است، از اینرو . با خلوص معلوم پر کنید) مثال دي اکسید کربن(گاز مورد نظر 

از گاز   حجم مشخص سپس .ی کردن  کیسه را چند بار تکرار کنیدپر و خال.کپسول باید مجهز به رگوالتور کاهنده فشار باشد

حجم گاز خالص  . تزریق کنید) لیتر(را با استفاده از سرنگ گازبند به کیسه حاوي گاز ماتریس ) در حجم میکرو لیتر(خالص   ،

  .افزودنی به کیسه  با توجه به غلظت مورد نظر و با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود

  در این رابطه

C :غلظت آنالیت )ppm(  

Vana :میکرو لیتر(حجم آنالیت  افزودنی به کیسه(  

Vmat : لیتر( حجم دقیق گاز ماتریکس تزریق شده به کیسه(  

  

  با استفاده از گاز خالص(%)  تهیه غلظت درصد حجمی  4-2- 2

هر درصد استاندارد نیاز به افزودن حجم بسیار پی پی ام می باشد، بدیهی است که براي تهیه  10000هر درصد آلودگی معادل 

در شرایط . باالیی از آنالیت خالص به کیسه می باشد، که بالطبع بر حجم گاز ماتریکس داخل کیسه تاثیر گذار خواهد بود

  .استاندارد غلظت واقعی با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود

  

C : درصد حجمی(غلظت آنالیت(  

Vana :میلی لیتر(افزودنی به کیسه  حجم آنالیت(  

Vmat : لیتر(حجم دقیق گاز ماتریکس تزریق شده به کیسه(  
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در صورتی که نیاز به افزودن حجم هاي باالیی از گاز خالص  به گاز ماتریس است و سرنگ جابجایی مناسب در اختیار ندارید، 

. ظور ورودي پمپ را به کیسه نمونه برداري متصل کنیدبه این من. بهتر است از پمپ نمونه برداري کالیبر شده استفاده کنید

پمپ را خاموش . شیر کیسه را باز کنید و سپس فلوي عبوري  را به دقت اندازه گیري و پمپ را در دبی مناسب کالیبر کنید

ن و حجم  گاز پمپ را روش. شیر کیسه را باز کنید. خروجی پمپ را به کیسه نمونه بردار حاوي گاز ماتریس متصل کنید. کنید

در پایان پمپ را خاموش و شیر کیسه حاوي گاز ماتریس را . خالص مورد نیاز را با توجه به دبی پمپ به داخل کیسه بریزید

  .ببندید

  

  فعالیت آزمایشگاهی غلظت سازي در فاز گازي با استفاده از نمونه گاز خالص - 4-3- 2

  کربنپی پی ام دي اکسید  200لیتر هواي حاوي  4تهیه  -

  دي اکسید کربن% 1لیتر هواي حاوي  3تهیه  -

    

  تهیه غلظت استاندارد با استفاده از نمونه مایع ماده شیمیایی خالص -5- 2

در مواقعی که نمونه اي خالص  از ماده شیمیایی در اختیار باشد که در شرایط دماي محیطی به شکل بخار تبدیل شود، با 

به حجم مشخصی از هواي تمیز،امکان تهیه غلظت مشخصی  از ماده مورد نظر در فاز   افزودن حجم معلومی از آنالیت خالص

جهت تهیه نمونه ابتدا حجم معینی از هواي تمیز را با استفاده از سرنگ وایتالوگرافی به داخل کیسه تدالر . گازي وجود دارد

حجم مورد نیاز از مایع خالص را با . سه را محاسبه کردبا استفاده از رابطه زیر می توان حجم مایع خالص افزودنی به کی. بریزید

به منظور تسریع در تبخیرقطرات احتمالی مایع . سرنگ هامیلتون برداشت و با دقت از طریق سپتوم باالي کیسه تزریق کنید

قبل از شروع آنالیز ساعت  4بهتر است  نمونه ها حداقل .ریخته شده برروي دیواره کیسه، انگشت خود را بر روي قطره قرار دهید

  . تهیه شوند

  

C : غلظت آنالیت)ppm(  

Tamb : درجه کلوین(درجه حرارت مطلق محیط(  

Vana :میکرولیتر(مایع  افزودنی به کیسه حجم آنالیت(  

ρ ana : گرم بر سانتی متر مکعب(دانسیته آنالیت مایع(  

P amb : میلی متر جیوه(فشار بارومتریک محل(  

Vmat : لیتر(ماتریکس موجود در کیسه حجم دقیق گاز(  

MWana : گرم بر مول(وزن ملکولی آنالیت(  

  

  فعالیت آزمایشگاهی غلظت سازي در فاز گازي با استفاده از نمونه گاز مایع -5-1- 2

  لیتر هواي تمیز 5لیتري حاوي  5در کیسه تدالر  MTBEپی پی ام  100تهیه غلظت  -
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  مفهوم کنترل مثبت و منفی

بیولوژیک توسط یک نمونه جهت تجزیه تري اتیل آمین در غلظت هاي مختلف و آشنایی با دستگاه بی اوي دي به روش 

  متر و مفهوم کالپس شدن ظروف

  

  تعیین صحت اندازه گیري بر اساس نتایج همین آزمایش پی پت: عنوان آزمایش

  تعیین خطاي نسبی بر اساس نتایج همین آزمایش پی پت: عنوان آزمایش بعدي

فرض کنید نمونه پرمنگنات در آب مجهول است با افزودن  4افزودن مقادیر معلوم از آنالیت مورد نظر به نمونه مجهول: عنوان

همین کار را با گازکروماتوگرافی هم می توان انجام داد. مقادیر معینی پرمنگنات غلظت مجهول را تعیین کنید

  

هدف ها

مواد و وسایل 

روش کار

هده هاداده ها و مشا

تحلیل داده ها

نتیجه گیري

  استانداردسازي: عنوان آزمایش

هدف ها

مواد و وسایل 

روش کار

داده ها و مشاهده ها

تحلیل داده ها

  نتیجه گیري

  

  

  

  

  

  

  

                                                
4- Standard addition
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  تجزیه نمونه با دو روش مستقل : عنوان آزمایش

اي دیگري به موازات روش  توان یک نمونه با خصوصیات معین را همزمان به روش تجزیه اگر نمونه استاندارد در دسترس نباشند، می

. روش مستقل باید با روش مورد بررسی تفاوت داشته باشد، تا تاثیر خطاهاي مشترك بر دو روش به حداقل برسد. مورد نظر بررسی کرد

میلی لیتر  100به این منظور ابتدا یک بالن حجمی دقیق به حجم . میلی لیتري داریم 10ی صحت یک پی پت فرض کنید که قصد ارزیاب

میلی لیتر از  10حال با پی پت، . گرم باشد 100وزن اب مقطر بدون احتساب وزن ظرف باید . میلی لیتر آب مقطر پر می کنیم 100را با 

گرم باشد، این کار را  10وزن اب مقطر بدون احتساب وزن ظرف باید . و انتقال می دهیمآب مقطر را بر داشته و به ظرفی بر روي تراز

گرم را نشان داد در این صورت  100تکرار می کنیم و نتایج را ثبت می کنیم اگر با آخرین برداشت آبی در ظرف نماند و ترازو نیز وزن 

  .ه استصحت برداشت پی پت به طور همزمان با دو روش مختلف بررسی شد

  

هدف ها

مواد و وسایل 

روش کار

داده ها و مشاهده ها

تحلیل داده ها

  نتیجه گیري

  

  )خطای ثابت و نسبی(بر خطاھا تغییر در اندازه و حجم نمونھ: عنوان آزمایش

  عنوان آزمایش معرفی انواع بالنک ها، اعم از فیلد، معرف و مدیا

  


