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 کٌتشل کيفيت تدْيضات آصهايطگاّي
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اِٚيٗ لسْ ثطاي اؾشفبزٜ نحيح اظ سدٟيعار آظٔبيكٍبٞي، ٔغبِؼٝ وبُٔ وبسبٌِٟٛب ٚ ػُٕ ثٝ زؾشٛضاِؼّٕٟبي  

شيُ آٔسٜ اؾز ، خٙجٝ ػبْ زاقشٝ ٚ خبيٍعيٗ زض ٔغبِجي وٝ . ٍٟ٘ساضي ٚ وٙشطَ ويفيز ٔٙسضج زض آٖ ٔي ثبقس

. زؾشٛضاِؼُٕ ؾبظ٘سٜ ٕ٘ي ثبقس

 سمپلر/ ميکرو پيپت 

  چگًَگي کاستشي

 (Control button/Push button) فكبض/ دؽ اظ ٔحىٓ وطزٖ ٘ٛن ؾٕذّط ٔٙبؾت ثٝ ؾٕذّط ، اثشسا  زوٕٝ وٙشطَ 

 ٔيّي ٔشط ٚثؿشٝ ثٝ 3حسٚز )ؾٕذّط ضا ثٝ آضأي سب سٛلف اَٚ زوٕٝ، دبئيٗ ٔي آٚضيٓ ، زض ٕٞبٖ حبَ ٘ٛن ؾٕذّط ضا چٙس ٔيّيٕشط

وٙيٓ سب ٔبيغ ٚاضز ٘ٛن ؾٕذّط  قٛز، ثطاي سرّيٝ زض ِِٛٝ يب ظطف  زض ٔبيغ فطٚ ثطزٜ ٚ زوٕٝ فكبض ضا ثٝ آضأي ضٞب ٔي (حدٓ ؾٕذّط

 ثب٘يٝ ثب فكبض سب 1-3ٔٛضز ٘ظط ، ثب فكبض ٔدسز زوٕٝ سب سٛلف اَٚ، ٔحَّٛ ضا ثب سٕبؼ ثٝ خساضٜ ظطف ثٝ آضأي ذبضج وطزٜ ٚ دؽ اظ 

 .ٕ٘بئيٓ سٛلف زْٚ ، ثبليٕب٘سٜ ٔحَّٛ ضا ٘يع وبٔالً ذبضج ٔي

 ٔيىطِٚيشط ٚ ثيكشط ، سٛنيٝ ٔي قٛز لجُ اظ ا٘شمبَ 10خٟز ضؾيسٖ ثٝ حساوثط زلز ٚ نحز  ثطاي ؾٕذّطٞبي ثب حدٓ 

 ثبض ػُٕ ثطزاقز ٚ سرّيٝ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ سىطاض قسٜ سب وبٔال خساض زاذّي ٘ٛن ؾٕذّط ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ آغكشٝ قٛز  ٚ ؾذؽ 3 اِي2حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ، 

 .حدٓ ٔٛضز ٘ظط اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٙشمُ قٛز

 وٝ ذكه ٚ Unwetted Tip ٔيىطِٚيشط ثٟشط اؾز، فمظ يىجبض ثطزاقز ثب ٘ٛن ؾٕذّط 10ثطاي حدٓ ٞبي وٕشط اظ 

ثسٖٚ آغكشٍي ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ثبقس، ا٘دبْ قسٜ ٚ دؽ اظ سرّيٝ زض ٔحُ ٔٛضز ٘ظط، خٟز اعٕيٙبٖ اظ سرّيٝ وبُٔ سٕبٔي حدٓ زضٖٚ ٘ٛن 

 .ؾٕذّط، ثب ٔحَّٛ ٔٛخٛز زض ظطف قؿشٝ قٛز

ثبيس زض ٘ظط زاقز، ػّٕىطز ٔغّٛة ؾٕذّط فمظ ثب اؾشفبزٜ اظ ؾط ؾٕذّط ٞبي ٘ٛ ٚ يىجبض ٔهطف ثسؾز ٔي آيس ٚ اظ 

 .قؿشكٛ ٚ اؾشفبزٜ ٔدسز اظ ؾط ؾٕذّطٞب، ٔي ثبيؿز ذٛززاضي ٕ٘ٛز

  

 :ضػبيز قٛز، ػجبضسٙس اظ  ؾٕذّطٔي ثبيؿز٘ىبر ٟٕٔي وٝ  زض وبض ثب 

 اعٕيٙبٖ اظ اسهبَ وبُٔ ٘ٛن ؾٕذّط ثٝ ؾٕذّط -1

 ػٕٛز ٍٟ٘ساقشٗ ؾٕذّط زض ظٔبٖ ٔىف  -2
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  زضخٝ 40 سب 10سرّيٝ ٔحَّٛ ثب سٕبؼ ٘ٛن ؾٕذّط ثٝ خساضٜ ظطف سحز ظاٚيٝ  -3

 ضٞب وطزٖ آضاْ زوٕٝ زض ظٔبٖ دط يب ذبِي وطزٖ ٔحشٛيبر ٘ٛن ؾٕذّط  -4

وكيسٖ وٙبضٜ ٞبي ذبضخي ٘ٛن ؾٕذّط دؽ اظ ا٘دبْ ٔىف ثٝ خساضٜ ٞبي فٛلب٘ي ِِٛٝ ثٝ ٔٙظٛض حصف لغطار ذبضخي  -5

اِجشٝ ثبيس )٘ٛن ؾٕذّط يب زض نٛضر ٘يبظذكه وطزٖ لغطار ثبلي ٔب٘سٜ زض ثرف ذبضخي آٖ ثٝ وٕه دبضچٝ اي ثسٖٚ دطظ

  (ٔغٕئٗ قس وٝ دبضچٝ چيعي اظ ٔحشٛيبر زاذُ ٘ٛن ؾٕذّط ضا ثٝ ذٛز خصة ٘ىٙس

ٚ ؾذؽ  ( ثب٘ي1ٝ-3)ثبيس وٕي سبُٔ وطز  (دبئيٗ آٚضزٖ زوٕٝ وٙشطَ سب ٔطحّٝ اَٚ)ٍٞٙبْ سرّيٝ ٔحَّٛ دؽ اظ سٛلف اَٚ  -6

 .زوٕٝ ضا سب سٛلف زْٚ دبئيٗ آٚضز

سٛنيٝ ٔي قٛز ثطاي وبٞف حدٓ ٚ سٙظيٓ حدٓ ٔٛضز ٘ظط ،  (لبثُ سٙظيٓ ثطاي حدٓ ٞبي ٔرشّف )زضؾٕذّطٞبي ٔشغيط  -7

 .زوٕٝ وٙشطَ ثٝ آضأي سبضؾيسٖ ثٝ حدٓ ا٘شربثي، چطذب٘سٜ قٛز 

ثطاي افعايف حدٓ ثٟشط اؾز زوٕٝ وٙشطَ ضا سب وٕي ثيف اظ حدٓ ٔٛضز ٘ظط ديچب٘س ٚ ثؼس زض ذالف خٟز ثب وٓ وطزٖ 

 .حدٓ ثٝ ٔمساض ٔٛضز ٘ظط ضؾيس

 

 :(ميکروپيپت  ) سمپلرکنترل کيفيت

اعٕيٙبٖ اظ وبِيجطاؾيٖٛ نحيح ٔيىطٚ ديذشٟب وٝ اظعطيك ثطضؾي زلز ٚ نحز ػّٕىطز ٔيىطٚ ديذز زض ثطزاقز 

ضٚـ سٛظيٗ اٌطچٝ  ايٗ اضظيبثي  ثٝ زٚ . حدٓ ٔٛضز ا٘شظبض حبنُ ٔيكٛز ، ٘مف ٟٕٔي زض ثط٘بٔٝ ٞبي سضٕيٗ ويفيز ايفبٔيىٙس

 لبثُ ا٘دبْ اؾز، ِٚي سحز قطايظ ٔٛخٛز ٚ ثٝ ػّز ػسْ زؾشطؾي اغّت آظٔبيكٍبٟٞب ثٝ اِعأبر اؾشفبزٜ اظ ٚ ضً٘ ؾٙدي

ٚ  ( ٔيّي ٌطْ 01/0زضخٝ سفىيه  ) ٔٙبؾت ثطاي وٙشطَ ؾٕذّط (Resolution)ضٚـ سٛظيٗ ٔب٘ٙس سطاظٚٞبيي ثب زضخٝ سفىيه 

 . ٌطزز ٚنيٝ ٔي روبِيجطاؾيٖٛ ٔٙظٓ سطاظٚ ، اؾشفبزٜ اظ  ضٚـ ضً٘ ؾٙدي،

 . ثبض زض ؾبَ ا٘دبْ قٛز4 سب 3ثطضؾي زلز ٚ نحز ؾٕذّط ثٟشطاؾز  

 

 به روش رنگ سنجي (ميکروپيپت)ارزيابي سمپلر 

 ٘ب٘ٛٔشط 620-630زض ايٗ ضٚـ ثب اؾشفبزٜ اظ يه ٔحَّٛ ضٍ٘ي ثب خصة دبيساض، ٔثُ ضً٘ ؾجع ذٛضاوي زض عَٛ ٔٛج 

 . ٘ب٘ٛٔشط ، نحز ػّٕىطز ؾٕذّط  ٚ٘يع لبثّيز سىطاض آٖ  وٙشطَ ٔي قٛز405 يب 401ٚ يب دبضا٘يشطٚفُٙ زض عَٛ ٔٛخٟبي 
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 : هَاد ٍ اتضاس هَسد ًياص 

 : ٔبزٜ ضٍ٘ي  - 1

  ضً٘ ؾجع ذٛضاوي 

 يا

 ُٙدبضا٘يشطٚ فParanitrohenol (C6H5NO3), indicator PH(5.4-7.5) MERCK Art. 6798    

 Highاؾشفبزٜ قسٜ زض ايٗ زؾشٛضاِؼُٕ ثب ٔمبزيط ليس قسٜ ثطاي  (ا٘سيىبسٛض)خصة ٘ٛضي ثسؾز آٔسٜ اظ دٛزض دبضا٘يشطٚفُٙ )

purity- NIST SRM 938 Paranitrophenol ٔٙسضج زض وشبة Tietz 1999 لبثُ ا٘غجبق اؾز .) 

 . ٘طٔبَ ،ٔحَّٛ وبضي ثطاي ضلز ؾبظي دبضا٘يشطٚ فُٙ 0 / 01ٞيسضٚوؿيس ؾسيٓ   -  2

.  Sodium hydroxide(NaOH) , Pure … MERCK Art. 6462 

 

 (اظ لجيُ ثبِٗ غٚغٜ ٚ ديذز )  ثب سٛخٝ ثٝ حدٓ ٔٛضز ٘يبظ زض سٟيٝ غّظز ٔحَّٛ ضٍ٘يAِٛاظْ قيكٝ اي والؼ - 3

  ٘ب٘ٛٔشط ثطاي ضً٘ ؾجع ذٛضاوي630يب 620 ثطاي دبضا٘يشطٚ فُٙ  ٚ 405يب  401فشٛٔشط زاضاي عَٛ ٔٛخٟبي - 4

 ِِٛٝ آظٔبيف- 5

 (وبِيجطٜ ٚ سحز وٙشطَ  )سطاظٚ - 6

 ٘ٛن ؾٕذّط ٔٙبؾت - 7

 آة ٔمغط  -8
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 ًاًَهتش ًيض ٍخَد 405 ًاًَهتش است ٍلي اهکاى قشائت دس 401 تشاي قشائت هحلَل پاساًيتشٍفٌل طَل هَج اًتخاتي: ًکتِ 

 .داسد

 

 : سٍش کاس 

ٕٞب٘غٛض وٝ ٌفشٝ قس ا٘دبْ ضٚـ ضً٘ ؾٙدي ثب اؾشفبزٜ اظ دٛزضضً٘ ؾجع ذٛضاوي ٚ ٘يع دبضا٘يشطٚفُٙ أىب٘ذصيط ٔيجبقس، 

لبثُ شوط اؾز زضؾبِٟبي اذيط ضً٘ ؾجع ذٛضاوي ثؼضب ثهٛضر .  شيال ثيبٖ قسٜ اؾز (stock)ِصا ٘حٜٛ سٟيٝ ٞطزٚٔحَّٛ شذيطٜ 

 .٘بٍٕٖٞٛ ٚيب ٔحَّٛ  ػطضٝ قسٜ وٝ زض ايٗ ٔٛاضز، زؾشٛضاِؼُٕ ظيط وبضثطز ٘ساقشٝ ٚ ثٟشط اؾز اظ دبضا٘يشطٚ فُٙ اؾشفبزٜ قٛز

حدٕٟبي  ( ٔيىطِٚيشط     ح10-100 ( ٔيىطِٚيشط ،       ة100-1000 (ثغٛض ٔؼَٕٛ ؾٕذّطٞب ثٝ ؾٝ ٌطٜٚ    اِف

 . ٔيىطِٚيشط،  سمؿيٓ ٔي قٛ٘س10وٕشط اظ 

اظ آ٘دبيي وٝ اغّت فشٛٔشطٞب . سٟيٝ ٕ٘ٛز " ضً٘ " ثطاي ٞطيه اظ ٌطٟٚٞبي فٛق ٔي ثبيؿز ثبيس يه ٔحَّٛ شذيطٜ اظ

  ٘كبٖ ٔيسٞٙس ٔحَّٛ ٞبي شذيطٜ ضٍ٘ي ثب غّظشي سٟيٝ ٔيكٛ٘س وٝ دؽ اظ ٔطحّٝ 0 /4ثٟشطيٗ ػّٕىطز ذٛز ضا زض  ٔحسٚزٜ خصثي 

 . ثبقٙس4/0ضليك قسٖ  زاضاي خصثي زض حسٚز 

 

 :طشص تْيِ هحلَل سًگي رخيشُ سًگ سثض خَساکي تشاي ّشگشٍُ اصسوپلشّا -1

 

 ). ٔيّي ِيشطآة ٔمغط حُ قٛز100 ٔيّي ٌطْ دٛزض ضً٘ ؾجعزض 5/15:   ( ٔيىطِٚيشط100-1000)ؾٕذّطٞبي ٌطٜٚ اِف 

 (ٔيّي ٌطْ زضنس اؾز5/15غّظز ضً٘ زض ٔحَّٛ شذيطٜ ايٗ ٌطٜٚ، 

 ). ٔيّي ِيشط آة ٔمغط حُ قٛز100 ٔيّي ٌطْ دٛزض ضً٘ ؾجع زض 155:  ( ٔيىطِٚيشط10-100 )ؾٕذّطٞبي ٌطٜٚ ة 

 (ٔيّي ٌطْ زضنس اؾز155غّظز ضً٘ زض ٔحَّٛ شذيطٜ ايٗ ٌطٜٚ، 

.  ٔيّي ِيشط آة حُ قٛز100 ٌطْ اظ دٛزض ضً٘ ؾجع زض 55/1 : ( ٔيىطِٚيشط10ؾٕذّطٞبي وٕشط اظ  )ؾٕذّطٞبي ٌطٜٚ ح 

 (ٔيّيٍطْ زضنس اؾز 1550 ٌطْ زضنس يب55/1غّظز ضً٘ زض ٔحَّٛ شذيطٜ ايٗ ٌطٜٚ )

 

 :ٞب طشص تْيِ هحلَل سًگي رخيشُ پاساًيتشٍفٌل تشاي ّش گشٍُ اص سوپلش -2
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 ). . ٔيّي ٌطْ دٛزض دبضا٘يشطٚفُٙ، زض يه ِيشط آة ٔمغط، حُ ٔي قٛز42: ( ٔيىطِٚيشط100-1000)ؾٕذّطٞبي ٌطٜٚ اِف 

 ( اؾزٔيّي ٌطْ زضِيشط42غّظز ضً٘ زض ٔحَّٛ شذيطٜ ايٗ ٌطٜٚ، 

 ٔيّي ِيشط آة ٔمغط، حُ 100 ٔيّي ٌطْ دٛزض دبضا٘يشطٚفُٙ، زض 42:  ( ٔيىطِٚيشط10-100 )ؾٕذّطٞبي ٌطٜٚ ة 

 (ٔيّي ٌطْ زضنس اؾز42غّظز ضً٘ زض ٔحَّٛ شذيطٜ ايٗ ٌطٜٚ،  ). .ٔي قٛز

 ٔيّي ِيشط آة 100ٔيّي ٌطْ دٛزض دبضا٘يشطٚفُٙ ، زض 420 :  ( ٔيىطِٚيشط10ؾٕذّطٞبي وٕشط اظ  )ؾٕذّطٞبي ٌطٜٚ ح 

 (ٔيّي ٌطْ زضنس اؾز420غّظز ضً٘ شذيطٜ ايٗ ٌطٜٚ،  ). .ٔمغط، حُ ٔي قٛز

 

  اسصياتي دقت 

ثطاي ثطضؾي زلز ػّٕىطز ؾٕذّط ٚثؼجبضسي ؾٙدف ٔمساض ػسْ زلز يب لبثّيز سىطاض، اثشسا ٔحَّٛ شذيطٜ  ضٍ٘ي ٔٙبؾت 

عجك ضٚـ شوطقسٜ ٚ ثبسٛخٝ ثٝ حدٓ ؾٕذّط ٔٛضز وٙشطَ، سٟيٝ ٔي ٌطزز ؾذؽ زٜ ِِٛٝ زض خبِِٛٝ اي چيسٜ ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ دي 

زض  ) ٘طٔب01/0َؾٛز  ٚيب (زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ ضً٘ ؾجع)آة ٔمغطٔمساض ٔكرم   (1-1) ٚ ثط ٔجٙبي  خسَٚ Aدز والؼ 

ؾذؽ ثب اؾشفبزٜ اظ ؾٕذّط ٔٛضز وٙشطَ ، اظ ٔحَّٛ . ، ثب زلز ثؿيبض ظيبز  زض ٞط ِِٛٝ ضيرشٝ ٔي قٛز(نٛضر اؾشفبزٜ اظ دبضا٘يشطٚفُٙ

دؽ اظ ٔرّٛط وطزٖ، ٔيعاٖ خصة ٘ٛضي ِِٛٝ ٞب زض ٔمبثُ ثال٘ه . شذيطٜ ضٍ٘ي ثطزاقز قسٜ ٚ ثٝ ٞط ِِٛٝ اضبفٝ ٔي قٛز 

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لجال شوط قس عَٛ ٔٛج ا٘شربثي ثطاي .ٌطزز  لطائز ٔي(آة ٔمغطثطاي ؾجع ذٛضاوي ٚؾٛز ثطاي دبضا٘يشطٚفُٙ)ٔٙبؾت

 . ٘ب٘ٛٔشط ٔيجبقس405 يب401 ٘ب٘ٛٔشط ٚثطاي دبضا٘يشطٚفُٙ 630 يب620لطائز خصة ٘ٛضي ضً٘ ؾجع ذٛضاوي 

سٟيٝ  ٘طٔبَ 01/0 ٔيجبيس زض ؾٛز 1زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ ٔحَّٛ شذيطٜ دبضا٘يشطٚ فُٙ ، ضلشٟبي ٔٛضز ٘يبظ عجك خسَٚ :   سٛخٝ  

 . اؾشفبزٜ ٔي قٛزضً٘ ؾجع ذٛضاوي اظ آة ٔمغطزض حبِيىٝ ثطاي . قٛز 
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 (1-1)خذٍل 

 

 ٌطٜٚ ؾٕذّط

حدٓ ؾٕذّط ٔٛضز 

وٙشطَ ثطحؿت 

 ٔيىطِٚيشط

 ٘طٔبَ 01/0آة ٔمغط يبؾٛز 

 ثطزاقشي

ٔيّي سٛؾظ دي دز ثطحؿت 

 ِيشط

حدٓ ضً٘ ثطزاقشي اظ 

ٔحَّٛ شذيطٜ سٛؾظ 

 ٔيىطِٚيشطؾٕذّط ثطحؿت 

 

 ضلز حبنّٝ

 1001/1 5 5 5 ٌطٜٚ ح

 101/1 10 1 10 ٌطٜٚ ة

 101/1 20 2 20 ٌطٜٚ ة

 101/1 25 5/2 25 ٌطٜٚ ة

 101/1 50 5 50 ٌطٜٚ ة

 101/1 100 10 100 ٌطٜٚ ة

 11/1 200 2 200 ٌطٜٚ اِف

 11/1 500 5 500 ٌطٜٚ اِف

 11/1 1000 10 1000 ٌطٜٚ اِف

 

 (%CV)ٞب  ِِٛٝ ، ٔحبؾجٝ ٚ ضطيت ا٘حطاف ذٛا٘س10ٜ ( OD)ؾذؽ ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبضذٛا٘سٜ ٞبي خصة ٘ٛضي

 .ثسؾز ٔي آيس

1

)( 2







n

meanxi
SD 

n

x
mean

i
 

 

 CV :   ضطيت ا٘حطاف(Coefficient of variation) 

SD :ا٘حطاف ٔؼيبض 

 

mean

SD
CV

100*
%  
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زض نٛضر ا٘شمبَ نحيح حدٓ آة ٚيب ؾٛز ، اذشالف زض خصة ٘ٛضي  ِِٛٝ ٞبي حبٚي ٔحَّٛ ضٍ٘ي ثٝ اذشالف زض حدٓ 

دصيطي ٚ ٔمساض ػسْ    ٔؼطف لبثّيز سىطاض(%CV)ٞب  ٜ ٚ  زضنس ضطيت ا٘حطاف ذٛا٘سٜثطزاقز قسٜ سٛؾظ ؾٕذّط، ٘ؿجز زازٜ  قس

 .  زلز ؾٕذّط ذٛاٞس ثٛز

 

  اسصياتي صحت 

خٟز وٙشطَ نحز ػّٕىطز ؾٕذّط ٚ سٟيٝ ٔؼيبض ؾٙدف نحز زض ضٚـ ضً٘ ؾٙدي ، ثبيس ثب اؾشفبزٜ اظ اثعاض قيكٝ اي 

 (1 /11)ٚيب  (101/1) يب (1001/1). وبِيجطٜ، ٔحِّٛي زاضاي ضلز ٔكبثٝ ثب ضلز سٟيٝ قسٜ  سٛؾظ ؾٕذّط سٟيٝ قٛز

، ثٝ (ٔشٙبؾت ثب  ٌطٜٚ حدٕي ؾٕذّطٚ عجك ضٚـ شيُ)، ٔمساضي اظ ٔحَّٛ ضٍ٘ي شذيطٜ A ثسيٗ ٔٙظٛض ثب دي دز والؼ 

 . اي وٝ سب ذظ ٘كب٘ٝ اظ آة ٔمغط دط قسٜ اضبفٝ ٔيكٛز Aثبِٗ غٚغٜ والؼ 

 

 :سٍش تْيِ هحلَلْاي کٌتشل صحت 

  

 : 1001/1سقت  ( هيکشٍليتش 10سوپلشّاي کوتش اص  )کٌتشل صحت گشٍُ ج 

ثب  ٘طٔبَ  ثٝ حدٓ ضؾب٘سٜ ؾذؽ 01/0ثبِٗ غٚغٜ يه ِيشطي ضا ثطاي ؾجع ذٛضاوي ثب آة ٔمغط ٚ ثطاي دبضا٘يشطٚفُٙ ثب ؾٛز 

 .ثٝ آٖ اضبفٝ ٚ ٔرّٛط ٕ٘بئيس (ٌطٜٚ ح  ) ٔيّي ِيشط اظ ضً٘ شذيطٜ A  ،1دي دز والؼ 

  

    :   101/1سقت   (   100-  10سوپلشّاي )کٌتشل صحت گشٍُ ب 

 ٘طٔبَ ثٝ حدٓ ضؾب٘سٜ 01/0 ٔيّي ِيشطي ضا ثطاي ؾجع ذٛضاوي ثب آة ٔمغط ٚ ثطاي دبضا٘يشطٚفُٙ ثب ؾٛز 100 ثبِٗ غٚغٜ 

 .ثٝ آٖ اضبفٝ ٚ ٔرّٛط ٕ٘بئيس  (ٌطٜٚ ة)ٔيّي ِيشط اظ ضً٘ شذيطٜ A،    ،1 ثب دي دز والؼؾذؽ 

 

 

mean : ٞب ٝ  ٔيبٍ٘يٗ خصة ٘ٛضي ِِٛ

 n: سؼساز ذٛا٘سٜ ٞب  

xi:  ِِٝٛ خصة ٘ٛضي ٞط  
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   :  11/1ضلز   ( 1000-100ؾٕذّطٞبي )   وٙشطَ نحز ٌطٜٚ اِف 

 ٘طٔبَ ثٝ حدٓ ضؾب٘سٜ 01/0 ٔيّي ِيشطي ضا ثطاي ؾجع ذٛضاوي ثب آة ٔمغط ٚ ثطاي دبضا٘يشطٚفُٙ ثب ؾٛز 100ثبِٗ غٚغٜ 

 .ثٝ آٖ اضبفٝ ٚ ٔرّٛط ٕ٘بئيس (ٌطٜٚ اِف  )ٔيّي ِيشط اظ ضً٘ شذيطٜ A  ،10ثب دي دز والؼ ؾذؽ 

 

ٔيّي ِيشط ضً٘، زض ثبالي ذظ ٘كب٘ٝ  فضبي ذبِي ٚخٛز ٘ساقز ، سبخبئيىٝ أىبٖ زاضز 10 ٞطٌبٜ ثطاي اضبفٝ وطزٖ :ًکتِ 

 ، دؽ اظ ٔرّٛط ٕ٘ٛزٖ وبُٔ ٔحشٛيبر ثبِٗ غٚغٜ. ٔيّي ِيشط ثٝ ثبِٗ اضبفٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثميٝ ضا ثٝ زاذُ ثكط ٔٙشمُ ٔيىٙيٓ 10اظ حدٓ 

 .ٕٞٝ حدٓ ضا ثٝ ثكط اضبفٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ ثب ٔحشٛيبر ثكط ، ثبِٗ غٚغٜ ضا چٙس ثبض قؿشكٛ ٔيسٞيٓ

 سٟيٝ قسٜ ، ٔحَّٛ حسالُ زض ؾٝ ِِٛٝ ضيرشٝ ٚ خصة ٘ٛضي ٞط ؾٝ ِِٛٝ يىٙٛاذشي  ٔحَّٛ نحز دؽ اظ اعٕيٙبٖ اظ 

 . لبيؿٝ نحز زضثطضؾي نحز ػّٕىطز ؾٕذّط اؾشفبزٜ ٔيكٛز ٔيبٍ٘يٗ ذٛا٘سٜ ٞب ثؼٙٛاٖ ٔؼيبض ْ. لطائز ٔي قٛز  

 

 :اؾز وٝ اظ فطَٔٛ ظيط ثسؾز ٔي آيس (Bias) قبذهٝ نحز

 

ected

observedected
Bias

exp

exp
%


 × 100 

 expected  : ذٛا٘سٜ اظٔحَّٛ سٟيٝ قسٜ زض ثبِٗ غٚغ3ٜٔيبٍ٘يٗ خصة ٘ٛضي 

observed :  وٝ زض ٔطحّٝ اضظيبثي ػسْ زلز ثسؾز آٔسٜ اؾز10ٔيبٍ٘يٗ خصة ٘ٛضي ِِٝٛ . 

 

تِ هٌظَس تِ حذاقل سساًذى ػَاهل ايداد خطا تْتش است تشسسي دقت ٍ صحت دس يک سٍص : تَخِ  

 .اًدام گيشد 

 

 :  هقاديش هداص ػذم دقت ٍ ػذم صحت 

 Inaccuracy (Bias)اِٚيٗ ٔؼيبض ٔمبيؿٝ ثطاي وٙشطَ ويفيز ؾٕذّطٞب، ٔيعاٖ ازػب قسٜ سٛؾظ ؾبظ٘سٌبٖ ؾٕذّط ثطاي

ٍ (CV%)   Imprecision   چطا وٝ ثس٘جبَ اضسمبي فٙآٚضي اثعاض آظٔبيكٍبٞي  ٚ ثٟجٛز ويفيز ػّٕىطز اثعاض ، ٔمبزيط . ٔيجبقس

 . ػسْ نحز ٚ ػسْ زلز ازػبئي ؾبظ٘س ٌبٖ ٔيىطٚ ديذشٟب ٘يع ثؿيبض وبٞف يبفشٝ اؾز 
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 ٚ حساوثط %CV%  =2 ثب سٛخٝ ثٝ  ٔرشهبر ويفيشي ثؿيبضي اظ ٔيىطٚ ديذشٟب ،  حساوثط ٔيعاٖ لبثُ لجَٛ ػسْ زلز  

 .   ديكٟٙبز ٔيكٛز %Bias% =3ٔيعاٖ لبثُ لجَٛ ػسْ نحز

 ٔؼيبضٞبي يبز قسٜ وٝ ثب سٛخٝ ثٝ سٙٛع ؾٕذّطٞبي ٔٛضز اؾشفبزٜ آظٔبيكٍبٟٞب ا٘شربة قسٜ اؾز، اٌطچٝ اظ ٔؼيبضٞبي :ًکتِ

 .ٔدبظ اػالْ قسٜ لجّي وٛچىشط ٔيجبقس ِٚي ٞٙٛظ ثب ٔيعاٖ لبثُ لجَٛ ثطذي ٔطاخغ ثيٗ إِّّي  فبنّٝ ظيبزي زاضز

 تٌظين

 Biasزض نٛضر ٚخٛز  ( Fixed Volumeؾٕذّطٞبي )زض ثطذي اظ ا٘ٛاع ؾٕذّطٞب وٝ حدٓ ثبثشي ضا ثطزاقز ٔي ٕ٘بيٙس

 . غيطلبثُ لجَٛ، ٔي سٛاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ اعالػبر ٔٙسضج زضضإٞٙبي ؾٕذّط،  حدٓ  ثطزاقشي ضا سهحيح ٕ٘ٛز

 .  ٔيعاٖ ثبثز اػٕبَ ٔيكٛزٜزض ٔٛضز سٙظيٓ ؾٕذّطٞبي ٔشغيط ثبيس سٛخٝ زاقز وٝ ٞطٌٛ٘ٝ سغييط زض حدٕٟبي ٔرشّف ، ة

  )سغييط،   ٔيىطٚ ِيشط1  ٔيىطِٚيشط٘يع ثبػث10، زض حدٓ  (سغييط % 1)ٔيىطِٚيشط   100 ٔيىطٚ ِيشط زض حدٓ  1ثسيٗ ٔؼٙي وٝ سغييط 

 . ِصا ثٟشط اؾز ػُٕ سٙظيٓ وبِيجطاؾيٖٛ سٛؾظ قطوز ٔؼشجط ا٘دبْ قٛز.ذٛاٞس قس (سغييط  %   10يؼٙي 

 

 : ًحَُ ًگْذاسي سوپلش

 .ٍٟ٘ساضي ؾٕذّط ثط اؾبؼ زؾشٛضاِؼُٕ ؾبظ٘سٜ ا٘دبْ ٔي دصيطز ِٚي ٔغبِت شيُ زض ٔٛضزثيكشط ا٘ٛاع ؾٕذّط نبزق ٔي ثبقس

  وّيٝ لؿٕز ٞبي ذبضخي اغّت ؾٕذّطٞب ضا ٔي سٛاٖ ثب ٔحَّٛ نبثٖٛ سٕيع وطز ٚ دؽ اظ آثىكي ثب آة ٔمغط زض

 . زٔبي اسبق ذكه ٕ٘ٛز

  َّٛثطذي اظ ا٘ٛاع ؾٕذّط ٘يع لبثُ اسٛوالٚ ٞؿشٙس. ايعٚدطٚدبُ٘ سٛنيٝ ٔي قٛز% 60ثطاي ضسػفٛ٘ي وطزٖ ، ٔح. 

  دؽ اظ قؿشكٛي ؾغٛح ذبضخي ٚ سٕيعوطزٖ ثرف ٍٟ٘ساض٘سٜ ٘ٛن ؾٕذّط“Tip holder” ( وٝ ثٝ وٕه

ثبيس ديؿشٖٛ ثب ٔمساض وٕي اظ ضٚغٗ ٕٞطاٜ ؾٕذّط،وٝ  ( زضخٝ ا٘دبْ ٔي ٌيطز70ٔيّٝ ٕٞطاٜ يب ثب ؾٛآة آغكشٝ ثٝ اسبُ٘ 

 . ٔيجبقس ، ضٚغٗ وبضي قٛزSilicone greaseاغّت 

 ثطاي سٕيع وطزٖ لؿٕشٟبي زاذّي ؾٕذّط ثبيس ثٝ ضإٞٙبي ٕٞطاٜ ؾٕذّط ٔطاخؼٝ قٛز. 

 

 :ًکات هْن 

 .ضطثٝ ثٝ ؾٕذّط ٔي سٛا٘س ايٗ ٚؾيّٝ ضا اظ وبِيجطاؾيٖٛ ذبضج ٕ٘بيس -1
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 .ثب ا٘شربة ؾط ؾٕذّط ٔٙبؾت، حدٓ ٔحَّٛ ثطزاقشي ثبيس زض حسي ثبقس وٝ ٔبيغ ٚاضز لؿٕشٟبي زاذّي ٍ٘طزز -2

 .سٕبؼ زؾز ثب ٘ٛن ؾٕذّط آِٛزٜ ٕٔٙٛع اؾز -3

-Tip)زض نٛضر ٔىف ٔحَّٛ ٞبي  اؾيسي ٚ ؾبيط ٔٛاز ثب ذبنيز ذٛض٘سٌي ثبيس ثرف ٍٟ٘ساض٘سٜ ٘ٛن ؾٕذّط  -4

holder) ثبظ قسٜ ٚ ديؿشٖٛ ٚ حّمٝ دالؾشيىي (O-ring) ثرٛثي ثب آة ٔمغط قؿشٝ قٛز . 

 .ٞطٌع ٘جبيس ؾٕذّط حبٚي ٔحَّٛ ثٝ دّٟٛ ضٚي ٔيع ٌصاقشٝ قٛز -5

 .ٞطٌع ٘جبيس ؾٕذّطٞبي ٔشغيط ضا ثط ضٚي حدٕي ذبضج اظ ٔحسٚزٜ حدٓ ازػبئي آٖ سٙظيٓ وطز -6

 اسپکتروفتومتر و فتومتر

 

ٟٕٔشطيٗ ٔٛاضزي وٝ زض اؾذىشطٚفشٛٔشطٞب ٔٛضز  اضظيبثي لطاض ٔي ٌيط٘س ػجبضسٙس اظذغي ثٛزٖ ، نحز فشٛٔشطيه، نحز 

  عَٛ ٔٛج ، ضا٘ف ٚ ٘ٛضٞبي ٘بذٛاؾشٝ

 

  Linearityخطي تَدى - 1

زض . ٞسف اظ ايٗ آظٖٔٛ سؼييٗ ٔحسٚزٜ اي اؾز وٝ زض آٖ اضسجبط ذغي ثيٗ ٘ٛض خصة قسٜ ٚ ذٛا٘ف فشٛٔشط ٚخٛز زاضز

  .ايٗ آظٔبيف ٔيعاٖ ػسْ نحز خصة ٘ٛضي زض ٞط ضلز ثطضؾي ٔي قٛز

ثؼّز سبثيط   .ثطاي ايٗ اضظيبثي  اظ ٔحِّٟٛبي ٔرشّفي ٔي سٛاٖ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز وٝ ٔي ثبيؿز سب حس أىبٖ دبيساض ثبقٙس

 ٚ سبثيطار زٔب  زض ٔحِّٟٛب، ثبيس زض اؾشفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ ، ػٛأُ يبز pHٔشغيطٞبيي اظ لجيُ ذغبي ضلز ، وبٞف دبيساضي ، سغييطار

 .قسٜ ضا سحز وٙشطَ ٌطفز

  ٔب٘ٙس زيسٔيْٛ، خبيٍعيٙي ثطاي ضٚـ لجُ solid glass filter اي   زض نٛضر أىبٖ، اؾشفبزٜ اظ فيّشطٞبي قيكٝ

 (ايٗ فيّشطٞب اظ عطيك قطوشٟبي دكشيجبٖ لبثُ زؾشيبثي اؾز )ٔيجبقس 

 

 :تشسسي خطي تَدى تا استفادُ اص هحلَل دس طَل هَخْاي هختلف 

 ٘ب٘ٛٔشط اظ ٔحَّٛ دبضا٘يشطٚفُٙ 405زض عَٛ ٔٛج   ،HiCN ٘ب٘ٛٔشط اظ ٔحَّٛ 540ثطاي ثطضؾي ذغي ثٛزٖ زض عَٛ ٔٛج 

 .اؾشفبزٜ ٔي ٌطززوطٚٔبر دشبؾيٓ   ٘ب٘ٛٔشط اظ ٔحَّٛ زي340ٚ زض عَٛ ٔٛج  ٔيّي َٔٛ زض ِيشط 08/0
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 ، ٔي ثبيؿز ثب ٔرّٛط ٕ٘ٛزٖ ذٖٛ ثب زضاثىيٗ ، شذيطٜ اي  ًاًَهتش540خْت تشسسي خطي تَدى طَل هَج 

(Stock) ٔيىطِٚيشط ذٖٛ ثب 100ثغٛض ٔثبَ اظ اضبفٝ وطزٖ  ). سٟيٝ قٛز 2 اظ ٔحَّٛ ؾيبٖ ٔز ٌّٕٞٛٛثيٗ ثب خصة ٘ٛضي حسٚز 

اٌط ٔيعاٖ ٌّٕٞٛٛثيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ وٓ  (. ثسؾز ٔي آيس 09/2 ٔيّي ِيشط زضاثىيٗ ، ٔحِّٛي ثب خصة ٘ٛضي حسٚز 5 ثٝ g/l 170ٌّٕٞٛٛثيٗ

ثغٛض ) ضلز سٟيٝ ٔي قٛز 4ؾذؽ اظ ايٗ ٔحَّٛ شذيطٜ ، حسالُ . ثبقسحدٓ ثيكشطي اظ ذٖٛ ، ٔي ثبيؿز ثٝ زضاثىيٗ اضبفٝ قٛز

ٚ خصة ٘ٛضي ٔحَّٛ شذيطٜ ٚ ضلشٟبي سٟيٝ قسٜ  زض عَٛ ٔٛج يبز قسٜ زض ٔمبثُ ثال٘ه زضاثىيٗ،  (16/1 8/1ٚ،  4/1 ، 2/1ٔثبَ 

زض ٘ظط ٌطفشٝ  (Observed)خصثٟبي ٘ٛضي لطائز قسٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔمساض ٔكبٞسٜ قسٜ .  ذٛا٘سٜ ثسؾز آيس  5ٌطزز سب  لطائز ٔي

 .قٛز  ٔي

 ثبقس ثٝ ػٙٛاٖ ٔجٙب ا٘شربة ٚ 4/0حسٚز ضلشي اظ ٔحَّٛ وٝ زض  (OD)ثطاي ٔحبؾجٝ ٔيعاٖ ذغب زض ٞط ضلز ،خصة ٘ٛضي

 . ٔيعاٖ ذغبي ؾبيط ضلشٟب ثب سٛخٝ ثٝ آٖ ٔحبؾجٝ ٔي قٛز سب خصة ٔٛضز ا٘شظبض ثسؾز ثيبيس 

 ثهٛضر ظيط 2/1خصة ٘ٛضي ٔٛضز ا٘شظبض ثطاي ضلز . ثبقس 4/0 ، حسٚز 4/1ثغٛض ٔثبَ اٌط خصة ٘ٛضي ٕ٘ٛ٘ٝ ثب ضلز 

 :ٔحبؾجٝ ٔي قٛز 

                                                                                                

  

 

 

ثسيٗ سطسيت دؽ اظ .  ٔي ثبقس2/1خصة ٘ٛضي ٕ٘ٛ٘ٝ زض ضلز  ( Expected)ثسؾز آٔسٜ ، ٔمساض ٔٛضز ا٘شظبض X ٔمساض 

 . ٌطزز   سؼييٗ ٔيBiasٔحبؾجٝ خصة ٘ٛضي ٔٛضز ا٘شظبض ثطاي ضلشٟبي ٔرشّف ، ٔيعاٖ ػسْ نحز ٞط ضلز ثب اؾشفبزٜ اظ فطَٔٛ 

100*
exp

exp

ected

obserevedected
Bias


 

 

ٔثبَ ظيط ، ٔيعاٖ ػسْ نحز خصة ٘ٛضي ضلشٟبي ٔرشّف ٕ٘ٛ٘ٝ ؾيبٖ ٔز ٌّٕٞٛٛثيٗ زض يه زؾشٍبٜ فشٛٔشطضا ٘كبٖ ٔي 

 .زٞس 

 

 

 ضلز خصة ٘ٛضي

4/0 4/1 

x 2/1 
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    1-2خذٍل

 

 

 

 

 

  

 

 

. ٌطزز   ٔيّي َٔٛ زض ِيشط اؾشفبزٜ ٔي08/0 اظ ٔحَّٛ دبضا٘يشطٚفُٙ  ًاًَهتش405تشاي تشسسي خطي تَدى دس طَل هَج 

 : عطظ سٟيٝ ايٗ ٔحَّٛ

  ٌط11/139ْ= ٚظٖ يه َٔٛ دبضا٘يشطٚفُٙ 

  ٌط13911/0ْ=يه ٔيّي َٔٛ 

  ) دبضا٘يشطٚفُٙ 11288/11  ٔيّي َٔٛ زض ِيشط ، ثب اؾشفبزٜ اظ ٔحبؾجٝ ظيط ، ٔي ثبيؿز  08/0ثطاي سٟيٝ دبضا٘يشطٚفُٙ 

 .  ٘طٔبَ حُ قٛز01/0 (Na OH)زض يه ِيشط ٞيسضٚوؿيس ؾسيٓ  (   ٔيّي ٌط1/11ْثغٛض سمطيجي 

ٌطْ =  0.0111288 = 0.08 × 0.13911   ٔيّي ٌطْ 11.1 ~ ٔيّي ٌطْ 11.11288 

  ٘طٔبَ ٔي سٛاٖ ذغي ثٛزٖ زض 01/0 (Na OH) ذٛاٞس زاقز ٚ ثب سٟيٝ ضلشٟبي ٔرشّف زض ؾٛز2ايٗ ٔحَّٛ خصثي زض حسٚز 

ثغٛض ٔثبَ ثب سٟيٝ ٔحِّٟٛبيي ثب غّظز .٘ب٘ٛٔشط ٚ زض ٔمبثُ ثال٘ه ؾٛز، ثطضؾي ٕ٘ٛز405 ضا زض عَٛ ٔٛج 2 سب 0.1ٔحسٚزٜ خصة 

 . ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ اؾزBias ٔيّي َٔٛ زض ِيشط ٘شبيح ظيط ثسؾز آٔسٜ ٚ 0.005 ٚ 0.01  ، 0.02 ، 0.04 ، 0.06

 

 

 

 

%Bias (OD observed) 

  خصة ٘ٛضي ثسؾز آٔسٜ

(OD expected) 

 خصة ٔٛضز ا٘شظبض

0.91 2.094 2.075 

0.18 1.663 1.66 

1.12 1.259 1.245 

1.97 1.017 1.037 

0.48 0.826 0.83 

- 0.415 - 

2.1 0.212 0.207 
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 ضا ٔالن لطاض زازٜ ٚ ثب سٙبؾت ٔب٘ٙس ٔثبَ ظيط خصة ٘ٛضي ٔٛضز ا٘شظبض ٞط غّظز 0.4 لجال ٌفشٝ قس خصة ٘ٛضي حسٚز  ٕٞب٘غٛض وٝ

 .  ضا ٔحبؾجٝ ٕ٘بييس

 1-3خذٍل

 

 

 

 

 

 

 .  اظ ٔحَّٛ زي وطٚٔبر دشبؾيٓ اؾشفبزٜ ٔي قٛزًاًَهتش340تشاي تشسسي خطي تَدى دسطَل هَج 

  200 زضخٝ ؾب٘شي ٌطاز ثٝ ٔسر يىؿبػز ذكه وطزٜ ٚ 110 ثب حطاضر ovenثطاي سٟيٝ ٔحَّٛ، دٛزض زي وطٚٔبر دشبؾيٓ ضا زض 

. ايٗ ٔحَّٛ ضا ثؼٙٛاٖ شذيطٜ زض قيكٝ سيطٜ ٍٟ٘ساضي ٕ٘بئيس.  ِيشط ثطؾب٘يس1 ٘طٔبَ ثٝ حدٓ 01/0ٔيّي ٌطْ آٖ ضا ثب اؾيس ؾِٛفٛضيه 

 ٘طٔبَ، ٔي سٛاٖ ذغي ثٛزٖ زض 01/0 ذٛاٞس زاقز ٚ ثب سٟيٝ ضلشٟبي ٔرشّف  زض اؾيس ؾِٛفٛضيه 2ٔحَّٛ شذيطٜ خصثي زض حسٚز 

ثغٛض ٔثبَ ثب سٟيٝ ٔحِّٟٛبيي ثب .  ٘ب٘ٛٔشط ثطضؾي ٕ٘ٛز340 ضا زض ٔمبثُ ثال٘ه اؾيس ؾِٛفٛضيه، زضعَٛ ٔٛج 2 سب 0.1ٔحسٚزٜ خصة 

 . ٔحبؾجٝ ٌطزيسٜ اؾزBias ٔيّي ٌطْ زض ِيشط ٘شبيح ظيط ثسؾز آٔسٜ ٚ 10 ٚ 25 ، 50  ، 100 ، 150 ، 200غّظز 

 ضا ٔالن لطاض زازٜ ٚ ثب سٙبؾت ٔب٘ٙس ٔثبَ ظيط خصة ٘ٛضي ٔٛضز ا٘شظبض ٞط غّظز ضا ٔحبؾجٝ 0.4 ٔكبثٝ ٔثبَ لجُ خصة ٘ٛضي حسٚز 

 .ٕ٘بييس

 

 

 

 

 

 

 غّظز خصة ٘ٛضي

0.463 0.02 

x 0.04 

Bias % ٜغّظز ٔحَّٛ دبضا٘يشطٚفُٙ خصة ٘ٛضي ٔٛضز ا٘شظبض خصة ٘ٛضي ثسؾز آٔس 

 µmol/L   

3 1.908 1.852 0.08 
2 1.418 1.389 0.06 

1.2 0.937 0.926 0.04 
- 0.463 - 0.02 

2.6 0.225 0.231 0.01 
2.6 0.113 0.116 0.005 

 غّظز خصة ٘ٛضي

0.493 50 

x 25 
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 1-4خذٍل

Bias % ٜغّظز ٔحَّٛ زي وطٚٔبر  خصة ٘ٛضي ٔٛضز ا٘شظبض خصة ٘ٛضي ثسؾز آٔس

   mg/L  دشبؾيٓ

1.8 2.007 1.972 200 

0.5 1.486 1.479 150 
0.5 0.991 0.986 100 

- 0.493 - 50 
0.8 0.245 0.247 25 

4 0.095 0.099 10 

 

 ٍلي تْتش است ايي هقذاس سا تشاساس . ضَد پيطٌْاد هي%  5 هداص  دس ّش سقت حذاکثش  هيضاى ػذم صحت

 .دستَسالؼول ساصًذُ تؼييي ًوَد

 

 صحت فتَهتشيک-2

 ٔيّي ٌطْ اظ زي وطٚٔبر دشبؾيٓ ضا ثٝ 50ثيف اظ : ثطضؾي نحز فشٛٔشطي ثب اؾشفبزٜ اظ ٔحَّٛ زي وطٚٔبر دشبؾيٓ   

 ٔيّي ٌطْ 50، زليمبً ي وبِيجطٜؾذؽ  ثب سطاظٚ.  زضخٝ ؾب٘شي ٌطاز لطاضزازٜ سب ذٛة ذكه قٛز110ٔسر يىؿبػز زض زضخٝ حطاضر 

ؾذؽ اؾذىشطٚفٛسٛٔشط سٛؾظ ثال٘ه اؾيس ؾِٛفٛضيه .  ٘طٔبَ حُ ٔيٍطزز 01/0 ٚ زض يه ِيشط اؾيس ؾِٛفٛضيه  ثطزاقشٝاظ ٔبزٜ فٛق

. ٌطزز   ٘ب٘ٛٔشط نفط قسٜ ٚ خصة ٘ٛضي ٔحَّٛ زي وطٚٔبر دشبؾيٓ زض اؾيس ؾِٛفٛضيه لطائز ٔي350 ٘طٔبَ زض عَٛ ٔٛج01/0

 .ثبقس   ٘كب٘سٞٙسٜ نحز فشٛٔشطيه زؾشٍبٜ ٔي536/0 ± 0 /005هحذٍدُ خصة ٘ٛضي زض 

 

تؼلت ػذم )تشسسي صحت فتَهتشي تا استفادُ اص سٍش گفتِ ضذُ تشاي فتَهتش اهکاًپزيش ًوي تاضذ: ًکتِ 

ايي تشسسي هي تايست تا استفادُ اص هحلَلْا يا فيلتشّاي هٌاسة ٍ تَسط . ( ًاًَهتش 350دستشسي تِ طَل هَج 

 .ضشکتْاي پطتيثاى ، اًدام گشدد
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خْت کاليثشاسيَى ٍ تائيذيِ ػولکشد اسپکتشٍفتَهتش ٍ فتَهتش تَسط    SRMهَاد استاًذاسد هشخغ)

ٍ اًستيتَي هلي استاًذاسد ٍ تکٌَلَطي اهشيکاهؼشفي ضذُ است    IRMMاًستيتَي هَاد هشخغ ٍ سٍضْا دس اسٍپا 

/bcwww.irmm.jrc .  www.nist.gov(   

 

 صحت طَل هَج-3

اضظيبثي نحز عَٛ ٔٛج ثٝ ٔٙظٛض اضظيبثي ازػبي ؾيؿشٓ زضسبثب٘سٖ عَٛ ٔٛخي اؾز وٝ زؾشٍبٜ ثطاي آٖ سٙظيٓ قسٜ 

 . اؾز 

 ضاحششطيٗ ٚ لبثُ زؾشطؼ سطيٗ  ضٚـ ثطاي اؾذىشطٚفشٛٔشطٞبيي وٝ ثب ٘ٛض ٔطئي وبض ٔي وٙٙس، اؾشفبزٜ اظ ٔحَّٛ 

 ٘ب٘ٛٔشط 540ثٛزٜ وٝ زاضاي حساوثط خصة ٘ٛضي زض عَٛ ٔٛج  ( ٔيّي ِيشط زضاثىيٗ 5 ٔيىطِٚيشط ذٖٛ ٚ 20)ٌّٕٞٛٛثيٗ  ٔز ؾيبٖ

 ، 540،  535 ، 530اثشسا ثب ٔحَّٛ زضاثىيٗ ثٝ ػٙٛاٖ ثال٘ه زؾشٍبٜ ضا نفط وطزٜ ٚ ؾذؽ خصة ٘ٛضي ٕ٘ٛ٘ٝ زض عَٛ ٔٛج .اؾز 

الظْ ثصوط اؾز دؽ اظ ٞط سغييط عَٛ ٔٛج ، ثبيس خصة ٘ٛضي زؾشٍبٜ  ثب ٔحَّٛ ثال٘ه ).ٌطزز  ٘ب٘ٛٔشط لطائز ٔي550  ٚ  545

ثط اؾبؼ عَٛ ٔٛج ٚ ٔيعاٖ خصة ،يه ٔٙحٙي ضؾٓ ٔي ٌطزز وٝ زض نٛضر ٚخٛز نحز عَٛ ٔٛج ، حساوثط خصة  (.نفطٌطزز 

 . ٘ب٘ٛٔشط٘كبٖ ذٛاٞس زاز540٘ٛضي ضا زض 

ايي تشسسي .  تا استفادُ اص سٍش گفتِ ضذُ تشاي فتَهتش اهکاًپزيش ًوي تاضذطَل هَجتشسسي صحت : ًکتِ 

 .هي تايست تا استفادُ اص هحلَلْا يا فيلتشّاي هٌاسة ٍ تَسط ضشکتْاي پطتيثاى ، اًدام گشدد

 

  (Drift)آصهَى ساًص فَتَهتشي -4

زٞس، ػسْ دبيساضي ٔمساض  يىي اظ ٔٙبثغ انّي ذغب زض اؾذىشطٚفشٛٔشطي ، وٝ ثٝ ػّز فطؾٛزٌي قسيس ٔٙجغ ٘ٛضي ضخ ٔي

 .ظٔبٖ ٔي ثبقس خصة ذٛا٘ف قسٜ زضعَٛ

ثطاي ثطضؾي ، اثشسا زؾشٍبٜ ضا ثب زضاثىيٗ نفط ٕ٘ٛزٜ  ٚ دؽ اظ ضيرشٗ ٔحَّٛ ؾيبٖ ٔز ٌّٕٞٛٛثيٗ زض وٛٚر ٚ ثؿشٗ 

حساوثط سغييط ٔدبظ زض . لطائز ٔي ٌطزز (ثٕسر يىؿبػز) زليمٝ يىجبض 15 سب 5زضة آٖ ثب دبضافيّٓ ، خصة ٘ٛضي ايٗ ٔحَّٛ ٞط

 .ثبقس   ٔي ± 0.005خصثٟبي ٘ٛضي لطائز قسٜ عي ايٗ ٔسر 

 . سغييط ٕ٘بيس±1.259  0.005ثبقس زض ٔسر يىؿبػز ٔي سٛا٘س زض ٔحسٚز1.259ٜثؼٙٛاٖ ٔثبَ اٌطخصة ٔحِّٛي زض اثشسا 

 

http://www.irmm.jrc/
http://www.nist.gov/
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  (Stray  light)ًَسّاي ًاخَاستِ -5

 ثطاي ايٙىبض . ، ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ سبثيسٜ ٔي قٛ٘س  ػجٛض زازٜ قسٜ اظ ٔٙٛوطٚٔبسٛض ٘ٛضٞبي ٘بذٛاؾشٝ ، ٘ٛضٞبيي ٞؿشٙس وٝ غيط اظ ٘ٛض

زض ٔؿيط ػجٛض ٘ٛض لطاض زازٜ   (ٔثُ اؾشٗ يب ٘يشطيز ؾسيٓ زض عَٛ ٔٛخٟبي ذبل )٘ٛض ضا ثغٛض وبُٔ خصة ٔي وٙس  ي وٝ ٔحَّٛ

ثبقس ظيطا ٘ٛض اظ ٔحَّٛ ػجٛض ٘ىطزٜ ٚ ثٝ  (خصة ثي ٟ٘بيز ٚ غيط لبثُ ذٛا٘ف ) %   0زض ايٗ حبِز ٔي ثبيؿز سطا٘ؽ ٔيشب٘ؽ . ٔي قٛز 

 .زسىشٛض ٕ٘ي ضؾس

 300 زض ٔمبثُ ثال٘ه آة ٔمغط زض عَٛ ٔٛج  سٟيٝ ٌٚطْ زض ِيشط ؾسيٓ ٘يشـطيز50ٔحَّٛ آثي ثطاي ثطضؾي ا٘ٛاض ٘بذٛاؾشٝ 

  .ثبقس =T % 0  سطا٘ؽ ٔيشب٘ؽ ٔيجبيس . ذٛا٘ف ٔي قٛز ٘ب٘ٛٔشط385سب 

 

آصهايطگاّْايي کِ اص فتَهتش استفادُ هي ًوايٌذ ، اصتيي پاساهتشّاي گفتِ ضذُ تٌْا : تَخِ 

سايش هَاسد رکش ضذُ ٍ . هي تَاًٌذ خطي تَدى، ساًص فتَهتشي ٍ اًَاس ًاخَاستِ سا تشسسي ًوايٌذ

 .ّوچٌيي دهاي هحفظِ تايذ اص طشيق ضشکت پطتيثاى تشسسي ضَد

 سانتريفوژ                       

 

 ؾب٘شطيفٛغ ٕ٘ٛزٖ يىي اظ ضٚقٟبي خسا ؾبظي اؾز وٝ زض آٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘يطٚي ٌطيع اظ ٔطوع،  لؿٕشٟبي ؾجىشط يه 

 .ٔحَّٛ ، ٔرّٛط ٚيب ؾٛؾذب٘ؿيٖٛ ، اظ لؿٕشٟبي ؾٍٙيٙشطآٖ خسا ٔيكٛز 

 Relative Centrifugal ٘يطٚي ؾب٘شطيفٛغ يب. اؾبؼ ػُٕ ؾب٘شطيفٛغ، حطوز زٚضا٘ي حَٛ يه ٔحٛض ثبثز اؾز 

Force(RCF)ثؿشٍي ثٝ قؼبع ٚ ٚ ؾطػز زٚضاٖ زاقشٝ ، ثب فطَٔٛ ظيط ٔحبؾجٝ ٚ ٚاحس آٖ ٘يع ثط اؾبؼ ضطيجي اظg ( gravity ) 

 )g ×500ثغٛض ٔثبَ ).    ثيبٖ ٔيكٛز 

 

RCF= 1.118 × 10-5  
×  r  ×  (rpm)

 2
 

  

5-10×1.118                                                                   ٔمساضسدطثي لطاضزازي   
                                       

 =   r قؼبع ؾب٘شطيفٛغ ثطحؿت ؾب٘شيٕشط   
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 سب ا٘شٟبي ِِٛٝ زضٖٚ ؾب٘شطيفٛغا٘ساظٜ ٌيطي ٔيكٛز (ٔحٛض  )ٔمساضقؼبع، اظ ٔطوع چطذف ؾب٘شطيفٛغ 

     =   rpmؾطػز چطذف ثطحؿت زٚض زض زليمٝ   

 ضا ٔيشٛاٖ ثٝ ٚؾيّٝ ٌٕ٘ٛطاْ ٘يع سؼييٗ ٕ٘ٛز  RCF ٘يطٚي ؾب٘شطيفٛغ 

 

. 

  

. وٙس ٚ ازأٝ آٖ، ؾطػز ثسؾز ٔي آيس  ٔٛضز ا٘شظبض ػجٛض ٔيgزض ايٗ حبِز ثب وكيسٖ ذغي وٝ اظ قؼبع ؾب٘شطيفٛغ ٚ 

 ٔيّي ٔشط اؾز، الظْ اؾز ؾطػز ضٚي 75 زض ؾب٘شطيفٛغي وٝ قؼبع آٖ 500gثؼٙٛاٖ ٔثبَ زض قىُ فٛق ثطاي ثسؾز آٚضزٖ لسضر 

 . زٚض زض زليمٝ سٙظيٓ ٌطزز2500

 

 :اًَاع ساًتشيفَط 

  ٚ ؾب٘شطيفٛغ ٞبي ظاٚيٝ ثبثز ، ا٘ٛاػي اظ  Horizontal- head /Swinging- bucket)) ؾب٘شطيفٛغ ٞبي قٙبٚض 

 .ؾب٘شطيفٛغ ٞؿشٙس وٝ ثيكشط زض آظٔبيكٍبٟٞبي سكريم عجي اؾشفبزٜ ٔيكٛ٘س 
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 . زض ؾب٘شطيفٛغ ٞبي قٙبٚض، ِِٛٝ ٞب زض حبِز سٛلف ٚضؼيز ػٕٛزي ٚ زض حبَ حطوز ٚضؼيز افمي زاض٘س

ؾطػز ايٗ ٘ٛع  . زض ؾب٘شطيفٛغٞبي ظاٚيٝ ثبثز ، ِِٛٝ ٞب زض ٕٞٝ حبَ زاضاي ظاٚيٝ ثبثز ٘ؿجز ثٝ ٔحٛض ؾب٘شطيفٛغ ٔي ثبقٙس

ؾب٘شطيفٛغ ، ٔي سٛا٘س ٘ؿجز ثٝ ٔٛضز لجّي ثيكشطثبقس ِٚي زض ظٔبٖ چطذف ثؼّز ٔمبٚٔز ثٝ ٞٛا ،  زضٖٚ آٖ ٌطٔبي ثيكشطي ايدبز 

 .قسٜ ٚ زٔب ثبال ٔي ضٚز

ٚ ٘يع  (...ٔب٘ٙس ؾطػز ٔٛضز ٘يبظ، حساوثط زٔبي لبثُ لجَٛ ٚ )ا٘شربة ؾب٘شطيفٛغ زض آظٔبيكٍبٜ ثبيس ثب سٛخٝ ثٝ ٘ٛع ٔهطف 

 .ٔرشهبر فٙي ٔٙسضج زض وبسبِٛي زؾشٍبٜ نٛضر ٌيطز

 : ًکات هْن دس استفادُ اص ساًتشيفَط 

  زض وبض ضٚظا٘ٝ ٘جبيس ؾب٘شطيفٛغ ضا ثب زضة ثبظ ثٝ وبض ا٘ساذز. 

 ِِٝٛ ٖٞب ٍٞٙبْ اؾشفبزٜ اظ ؾب٘شطيفٛغ اظ  ٞب ٚ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اؾشفبزٜ اظ ِِٛٝ ٞبي ٔٙبؾت ٚ سٛنيٝ قسٜ  ؾبظ٘سٜ  ٚ ضػبيز سٛاظ

ا٘س ٘جبيس ثيف  ثغٛض ٔؼَٕٛ  ٚظٖ ِِٛٝ ٞبي حبٚي ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔمبثُ ٞٓ لطاض ٌطفشٝ. ٘ىبر اؾبؾي زض اؾشفبزٜ نحيح ؾب٘شطيفٛغ ٔيجبقس 

 .ٞبي حبٚي ٕ٘ٛ٘ٝ ٘جبيس اظ ٚظٖ سؼييٗ قسٜ ؾبظ٘سٜ ثطاي ؾطػز ذبل ، سدبٚظ ٕ٘بيس  ٚظٖ ٔدٕٛع ِِٛٝ. ٔشفبٚر ثبقٙس% 1اظ 

 ِِٝٛ اظ . ٞبي حبٚي ذٖٛ  لجُ اظ ؾب٘شطيفٛغ ثؿشٝ قٛز سب اظ درف آئطٚؾُ زض ٔحيظ خٌّٛيطي ٌطزز  الظْ اؾز زضة

 .اؾشفبزٜ اظ ادّيىبسٛضٞبي چٛثي خٟز ذبضج وطزٖ ِرشٝ لجُ اظ ػُٕ ؾب٘شطيفٛغ ثٝ ػّز افعايف احشٕبَ ِٕٞٛيع ثبيس ذٛززاضي قٛز 

 

 :نگهداري و کنترل کيفيت سانتريفوژ 

 .سٕيع ٍٟ٘ساقشٗ ؾب٘شطيفٛغ زض وبٞف ا٘شكبض آِٛزٌي ٞب ثؿيبض ٟٔٓ اؾز ٚ ثبيس زض فٛانُ ظٔب٘ي ٔكرم ا٘دبْ قٛز 

 :ثطاي وٙشطَ ويفيز ؾب٘شطيفٛغ الظْ اؾز ٔٛاضز ظيط ثطضؾي ٌطزز

ؾطػز ؾب٘شطيفٛغ ثبيس حسالُ ٞط ؾٝ ٔبٜ يىجبض ثطضؾي .اثعاض ؾٙدف ؾطػز ؾب٘شطيفٛغ، سبوٛٔشط اؾز  : سشػت ساًتشيفَط

ٔشفبٚر  (ؾطػز ا٘شربثي ٍٞٙبْ وبض ثب ؾب٘شطيفٛغ )ثب ؾطػز ٔٛضز ا٘شظبض %  5قسٜ ٚ ٔيعاٖ ؾطػز ا٘ساظٜ ٌيطي قسٜ ٘جبيس ثيف اظ 

 :ثطاي ثطضؾي ؾطػز ؾب٘شطيفٛغ ثب سبوٛٔشط ٔطاحُ ظيط ا٘دبْ ٔيكٛز . ثبقس 

 لفُ ؾب٘شطيفٛغ ضا زض حبِشي لطاض  زٞيس وٝ زض حبَ ثبظ ثٛزٖ زض ، چطذف ا٘دبْ قٛز. 

  ايٗ وبض ثبػث . ثچؿجب٘يس (٘ٝ زض ضٚي ٔطوع ٔحٛض )وبغص ٔرهٛل ٕٞطاٜ سبوٛٔشط ضا ٘عزيه ٔطوع ٔحٛض ؾب٘شطيفٛغ

 .ٔي قٛز  زض ٞط ثبض چطذف ، ٘ٛض يىجبض اظ وبغص ٔرهٛل ثٝ سبوٛٔشط ثبظ سبثيسٜ قٛز
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 ؾب٘شطيفٛغ ضا ثب زٚض ٔٛضز ٘ظط سٙظيٓ ٕ٘ٛزٜ  ٚ ضٚقٗ وٙيس . 

 سبوٛٔشط ضا زض فبنّٝ ٔٙبؾت ٘ؿجز ثٝ وبغص ٘كب٘ساض ٍٟ٘ساقشٝ ٚ آ٘طا ضٚقٗ وٙيس. 

  ٍٝٞٙبٔيىٝ ػسز ٕ٘بيف زازٜ قسٜ ضٚي سبوٛٔشط ثبثز ٔب٘س  ، آٖ ضا يبززاقز ٕ٘ٛزٜ ثب ؾطػز ا٘شربة قسٜ اِٚي

 .ٔمبيؿٝ ٕ٘بئيس 

ثطاي .  ثٟشط اؾز ظٔبٖ ؾٙح ثهٛضر ٞفشٍي زض ٔمبثُ ظٔبٖ ؾٙح وبِيجطٜ  ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌيطز:صهاى سٌح ساًتشيفَط

ٖ ؾٙح ضا زض ظٔبٟ٘بي ٔرشّف سٙظيٓ ٚثب وطٚ٘ٛٔشط ٔمبيؿٝ وٙيس  ثب ظٔبٖ ٔٛضز ا٘شظبض %   10اػساز حبنّٝ ٘جبيس ثيف اظ . ايٗ أط ظٔب

 .ٔشفبٚر ثبقس

ثطذي ؾب٘شطيفٛغ ٞب ٍٞٙبْ وبض ايدبز حطاضر ظيبز زض ٔحفظٝ زاذُ ؾب٘شطيفٛغ  ٔيٕٙبيٙس ٚ ايٗ زٔب ٔيشٛا٘س ثط : کٌتشل دها 

ٌيطي وٕيشي ٔٛضز ٘ظط اؾز وٝ ثٝ زٔب حؿبؼ ٔيجبقس،  ويفيز ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ غّظز وٕيز ٞبي آٖ سبثيط ٌصاض ثبقس ِصا ٍٞٙبٔي وٝ ا٘ساظٜ

زض ِِٛٝ آظٔبيف ، آة ٔمغط ضيرشٝ ٚ زٔبي آ٘طا سؼييٗ  سٛاٖ ثطاي وٙشطَ زٔب ،ٔي. ثٟشط اؾز اظ ؾب٘شطيفٛغ يرچبَ زاض اؾشفبزٜ قٛز 

دؽ اظ ٔسر ٔمطض ، زٔبي آة زاذُ ِِٛٝ ٔدسزا . ؾذؽ ِِٛٝ زض ؾب٘شطيفٛغ لطاض ٌطفشٝ ٚ زؾشٍبٜ ثب زٚض ٔكرم ضٚقٗ ٔي قٛز . ٕ٘ٛز

 2ٞبي يرچبَ زاض ٔيجبيس ٞط ٔبٜ ثطضؾي قسٜ ٚ ٔيعاٖ زٔبي ا٘ساظٜ ٌيطي قسٜ ٘جبيس ثيف اظ   زٔبي ؾب٘شطيفٛغ. ا٘ساظٜ ٌيطي ٔي قٛز 

 .  زضخٝ ؾب٘شي ٌطاز ثب زٔبي ٔٛضز ا٘شظبض ٔشفبٚر ثبقس 

 بن ماري

ٗ ٔبضي ثبيس ثٝ . ثطاي ا٘دبْ آظٔبيف زض ٔحيظ ٔطعٛة ٚ زٔبي ذبل اظ ثٗ ٔبضي اؾشفبزٜ ٔي قٛز ثطاي اؾشفبزٜ ٔٙبؾت اظ ث

 .ٔٛاضز ظيط سٛخٝ زاقز

 .ؾغح آة زض ثٗ ٔبضي ثبيس ثبالسط اظ ؾغح ٔبيؼبر ا٘ىٛثٝ قسٜ ثبقس -1

ٗ ٔبضي ثبيس ٔطسجب سؼٛيض ٌطزز سب اظ ضقس ٔيىطٚثٟب خٌّٛيطي ثؼُٕ آيس -2  .آة ث

ٗ ٔبضي اؾشفبزٜ قٛز -3  زض نٛضر ايدبز ضؾٛة .ثطاي خٌّٛيطي اظ ايدبز ضؾٛة ثٟشط اؾز  اظ آة ٔمغط ثطاي دط وطزٖ ث

 .ٔي سٛاٖ اظ اؾيس وّطيسضيه ضليك ثطاي اظثيٗ ثطزٖ ضؾٛثٟب اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز

ٗ ٔبضي، وٙشطَ  -4 ٗ ٔبضي ٔي ثبيؿز زٔبي آة، ضٚظا٘ٝ ثٛؾيّٝ زٔبؾٙدي غيط اظ زٔبؾٙح زضٖٚ ث ثطاي اعٕيٙبٖ اظ زٔبي ث

 .ٌطزز
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ٗ ٔبضي زٔبؾٙدٟبي زليك لطاض  -5 ٗ ٔبضي ٞبيي وٝ فبلس ؾيطوٛالسٛض آة ٔي ثبقٙس ، الظْ اؾز زض چٟبض ٌٛقٝ ث زض ٔٛضز ث

ٗ ٔبضي ٔمبيؿٝ ٌطزز  .ٌطفشٝ ٚ ٘شبيح آٖ ثب زٔبؾٙح زضٖٚ ث

 . ٔي ثبقس±0.5  (end point)ٔيعاٖ ذغبي ٔدبظ زٔب ثطاي آظٔبيكٟبي ٘مغٝ دبيب٘ي -6

 

 يخچال

 :ثطاي اؾشفبزٜ نحيح اظ يرچبَ ثبيس ثٝ ٔٛاضز ظيط سٛخٝ زاقز 

 .يرچبِٟب ثبيس عٛضي لطاض ٌيط٘س وٝ ٞٛاي وبفي اظ ٔجطز وٝ ػٕٛٔب زض دكز يرچبَ اؾز ، ػجٛض ٕ٘بيس -1

ثب سٛخٝ ثٝ أىبٖ ٚخٛز اذشالف . زٔبي يرچبَ ثبيس ضٚظا٘ٝ زٚ ثبض زض ؾبػبر ٔكرم، ا٘ساظٜ ٌيطي ٚ ثجز قٛز -2

 .زٔب، زضخٝ حطاضر ثركٟبي ٔرشّف يرچبَ ثبيس ثطضؾي ٌطزز

 .ٔحفظٝ يد ثبيس ٞطٔبٜ ثطضؾي ٚ زض نٛضر ٚخٛز يد سٕيع قٛز -3

 .غجبض ضٚي ٔجطز ٔبٞب٘ٝ دبن قٛز -4

 .الؾشيه زٚض زض، ٔطسجب ثطضؾي قٛز -5

 

 ترازو

 .ػٛأّي ٔب٘ٙس زٔب، ضعٛثز ، ٘يطٚي خبشثٝ ٚ ٞٛا ٔي سٛا٘ٙس زض ا٘ساظٜ ٌيطي نحيح ٚظٖ ٔٛاز سساذُ ٕ٘بيٙس

 :ثطاي ٍٟ٘ساضي ٚ ثطاي اؾشفبزٜ نحيح اظ سطاظٚ ثبيس ثٝ ٔٛاضز ظيط سٛخٝ زاقز 

 .سطاظٚ ثبيس زض ٔحّي زٚض اظ خطيبٖ ٞٛا ، زليمب زض ٚضؼيز افمي ٚ زض ٔىب٘ي ثبثز ٚ ثسٖٚ اضسؼبـ لطاض ٌيطز  -1

 .سطاظٚ ثبيس ديف اظ ٞط ا٘ساظٜ ٌيطي نفط قٛز -2

اظ . (ثب سٛخٝ ثٝ حدٓ ٔبزٜ ٔٛضز سٛظيٗ  )ظطفي وٝ ثطاي سٛظيٗ اؾشفبزٜ قٛز ثبيس سب حس أىبٖ وٛچه ثبقس   -3

 .ثىبض ثطزٖ ظطٚف دالؾشيىي ثبيس ذٛززاضي قٛز

 .ظطف ٚ ٔبزٜ ٔٛضز سٛظيٗ ثبيس لجُ اظ سٛظيٗ ثٝ حطاضر اسبق ضؾب٘سٜ قٛ٘س -4

 .ثٟشط اؾز اظ دٙؽ اؾشفبزٜ قٛز. زؾز ضا ٘جبيس ٚاضز ٔحفظٝ سٛظيٗ ٕ٘ٛز ظيطا ثبػث ٌطْ قسٖ ٔحفظٝ ٔي قٛز -5

 .ٔبزٜ ٔٛضز سٛظيٗ ضا ثبيس ٚؾظ وفٝ لطاض زاز -6



22 

 

ثطاي دبوؿبظي . زض نٛضر ضيرشٗ ٔٛاز قيٕيبيي ثبيس ؾطيؼب ٔحُ ضا سٕيع ٕ٘ٛز . سطاظٚ ثبيس سٕيع ٍ٘ٝ زاقشٝ قٛز -7

 . زضنس اؾشفبزٜ ٔي قٛز70ػٛأُ ثيِٛٛغيه اظ اِىُ 

ثطاي اعٕيٙبٖ اظ نحز ا٘ساظٜ ٌيطي الظْ اؾز ػالٜٚ ثطوبِيجطاؾيٖٛ زاذّي ، زض فٛانُ ظٔب٘ي ٔكرم ثب  -8

ٝ ٞبي وبِيجطٜ ثب ٚظٖ ٔؼيٗ، نحز ػّٕىطز ضا ثطضؾي وطز يب اظ عطيك ٔطاخغ وبِيجطاؾيٖٛ ٔؼشجط ، الساْ ثٝ  اؾشفبزٜ اظ ٚظ٘

 .وبِيجطاؾيٖٛ زؾشٍبٜ ٕ٘ٛز

 سيستم هاي تخليص آب

 

ٔٛضز ٘يبظ آة ثٝ ٔٛضز ٔهطف  زضخٝ ذّٛل. ة ذبِم يىي اظ اضوبٖ ضطٚضي ثؿيبضي اظ فؼبِيشٟبي آظٔبيكٍبٞي ٔي ثبقس آ

 .آٖ ثؿشٍي زاضز

اظ آ٘دبئيىٝ ٞيچيه اظ ايٗ ضٚقٟب ثٝ .ثطاي سٟيٝ آة اظ ضٚقٟبي سمغيط ، اؾٕٛظ ٔؼىٛؼ ٚ زيٛ٘يعٜ وطزٖ اؾشفبزٜ ٔي قٛز

ثطاي آة ٘ٛع    ( سغييط ٘بْ زازٜ اؾزCLSIوٕيشٝ ّٔي اؾشب٘ساضزٞبي آظٔبيكٍبٞي أطيىب وٝ  ثٝ  )  NCCLSسٟٙبيي ،   ٔؼيبضٞبي 

 . ضا سبٔيٗ ٕ٘ي ٕ٘بيٙس ، زض نٛضر ٘يبظ ثٝ ايٗ ٘ٛع آة ثبيس زٚ ضٚـ سرّيم ضا ثب ٞٓ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز1

   1-5 زض خسNCCLSَٚسٛا٘بيي ضٚقٟبي ٔرشّف سرّيم آة زض ثطزاقز ٘بذبِهيٟب ثٝ سفىيه ٘ٛع ضٚـ ثطاؾبؼ زؾشٛضاِؼُٕ 

    1-5خذٍل.آٔسٜ اؾز

Major Classes of Contaminants 

 

 

Purification Process 

Pyrogens/ 

Endotoxins 

Micro- 

organisms 

Particulate 

Matter 

Dissolved 

Organics 

Dissolved 

Ionized 

Gases 

Dissolved 

Ionized 

Solids 

E E E G G/P E Distillation 

P P P P E E Deionization 

E E E G P G Reverse osmosis 

P P P E/G P P Carbon 

adsorption/absorption 

 
P E E P P P Filtration (0.22 mm) 

P E E P P P Ultrafiltration 

E : Excelent         G : Good           P : Poor 
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 .ٔٛاضز اؾشفبزٜ اظ ا٘ٛاع آة ثكطح ظيط ٔي ثبقس

ٝ اي ٚ آظٔبيكٟبي ويفي ٔب٘ٙس سدعيٝ ازضاض  : III٘ٛع   ثطاي قؿشكٛي ظطٚف قيك

 .  احشيبج ٘ساضز Iزض ضٚقٟبي ٔؼَٕٛ آظٔبيكٍبٞي وٝ ثٝ آة ٘ٛع   : II٘ٛع 

 ٔٛاضزي وٝ وٕشطيٗ سساذالر ٚ ثيكشطيٗ نحز ٔٛضز ٘يبظ اؾز ٔب٘ٙس ا٘ساظٜ ٌيطي ػٙبنط وٕيبة : I٘ٛع 

 1-6خذٍل

 
 

  ضا II ٚ III آة ٘ٛع .  أىبٖ ٍٟ٘ساضي ٘ساقشٝ ٚ ثبيس ثالفبنّٝ ثؼس اظ سٟيٝ ٔهطف ٌطززIآة ٘ٛع : ًگْذاسي اًَاع آب 

 .ٔي سٛاٖ زض ظطٚف ثٛضٚؾيّيىبر يب دّي اسيّٗ ثب زضة ٔحىٓ ثطاي ٔسر وٛسبٞي ٍٟ٘ساضي ٕ٘ٛز

 

 ، III قبذم ٔمبٚٔز آة ، آِٛزٌي ٔيىطٚثي ٚ زض ٔٛضز آة ٘ٛع 3ديكٟٙبز ٔي ٌطزز ثطاي اعٕيٙبٖ اظ ويفيز آة حسالُ 

PHثطضؾي ٌطزز . 

ٞسايز ثب . ثطاي ثطضؾي ٔمبٚٔز آة اظ ٞسايز ؾٙح يب وٙساوشٛٔشط اؾشفبزٜ ٔي قٛز وٝ ٔيعاٖ ٞسايز آة ضا ا٘ساظٜ ٔي ٌيطز

، MΩ/cm 10ثٝ سطسيت   I ، II ٚ IIIٔمبٚٔز ثطاي آة ٘ٛع. ( Conductivity = 1/ resistance ) ٔمبٚٔز ٘ؿجز ػىؽ زاضز 
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ا٘ساظٜ ٌيطي ٞسايز آة ثبيس دؽ اظ .   ذٛاٞس ثٛزµS/cm 1/0 ،  5/0 ٚ 10 ٔي ثبقس دؽ ٞسايز ثٝ سطسيت ٔؼبزَ 1/0 ٚ 2

  .  ا٘ساظٜ ٌيطي زٔب ثب زٔبؾٙح وبِيجطٜ ٚ ثطاؾبؼ زؾشٛضاِؼُٕ ٞسايز ؾٙح نٛضر ٌيطز

ؾذؽ زض . ثطاي ثطضؾي آِٛزٌي ٔيىطٚثي ٔي ثبيؿز اخبظٜ زاز آة ثطاي حسالُ يه زليمٝ ثطاحشي اظ زؾشٍبٜ ذبضج قٛز 

آظٔبيف ثبيس زض ٔسر يىؿبػز اظ خٕغ آٚضي آة ا٘دبْ قٛز زض نٛضر .  ٔيّي ِيشط آة خٕغ آٚضي ٔي قٛز10يه ظطف اؾشطيُ 

وٝ ثب )ثؼس اظ ٔرّٛط وطزٖ آة .  زضخٝ أىب٘ذصيط اؾز2-8 ؾبػز زض زٔبي 6ػسْ أىبٖ وكز زض ٔسر يىؿبػز، ٍٟ٘ساضي ثطاي 

-50ؾذؽ ٔحيظ وكز شٚة قسٜ سب زٔبي .  ٔيّي ِيشط اظ آة زض دشطي زيف ضيرشٝ ٔي قٛز1 ،(  آيس ثبض ؾطٚسٝ وطزٖ ثسؾز ٔي10

 يب ٞط ٔحيظ وكشي وٝ اظ ضقس ثبؾيّٟبي ٌطْ BHI، TSAاظ ٔحيظ وكز ٞبي ) زضخٝ ؾطز ٚ زض دشطي زيف ضيرشٝ ٔي قٛز 46

دؽ اظ ؾطز قسٖ ٚ . ثب چطذب٘سٖ دشطي زيف، آة ضا ثب ٔحيظ وكز ٔرّٛط ٕ٘بئيس . (سٛاٖ اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز ٔٙفي دكشيجب٘ي وٙس، ٔي

 زضخٝ 3±23 ؾبػز زض زٔبي24 زضخٝ ؾب٘شي ٌطاز ٚ ؾذؽ 1±36 ؾبػز زض زٔبي 24خبٔس قسٖ آٌبض، زيف ثغٛض ٚاضٚ٘ٝ ٚ ثٕسر 

 . ٌعاضـ ٔي قٛزcfu/mLضقس ٔيىطٚثي ثهٛضر  ( ؾبػز ٔي ثبقس48ٔسر ا٘ىٛثبؾيٖٛ ٔدٕٛػب )ؾب٘شي ٌطاز لطاض ٔي ٌيطز

 .اؾشفبزٜ اظ ِٛح ثطاي وكز آة ٔدبظ ٕ٘ي ثبقس

 . ا٘دبْ ٔي قٛزmeter pH   ٚ ثط اؾبؼ زؾشٛضاِؼmeter pHُٕ ثب اؾشفبزٜ اظ  3 ثطاي آة ٘ٛع pH  ٌيطيا٘ساظٜ

ديكٟٙبز ٔي قٛز آظٔبيكٍبٜ زض فٛانُ . زض نٛضر ذطيس آة ، ٔي ثبيؿز ٔكرهبر آة اظ عطف سِٛيسوٙٙسٜ اضائٝ ٌطزز

 . ٔؼيٗ ٘ؿجز ثٝ وٙشطَ آة ذطيساضي قسٜ الساْ ٕ٘بيس

ثبيس زض ٘ظط زاقز ا٘ٛاػي اظ آة اؾشطيُ وٝ ثهٛضر ٚيبَ  ػطضٝ ٔي قٛز، اِعأب اظ ويفيز ٔٛضز ٘يبظ آظٔبيكٍبٜ ثطذٛزاض 

 .٘جٛزٜ ٚ ثبيس لجُ اظ اؾشفبزٜ ، ٔيعاٖ ٞسايز آٖ ثطضؾي قٛز

 

آظٔبيكٍبٜ . ، ثبقس... حدٓ ازػبقسٜ ٚيبِٟبي آة، ٘جبيس ٔجٙبيي ثطاي ثٝ حدٓ ضؾب٘سٖ وٙشطِٟب، وبِيجطاسٛضٞب،ٔؼطفٟب ٚ:ًکتِ

 . ٔي ثبيؿز نطف ٘ظط اظ حدٓ ٔٙسضج ضٚي ٚيبَ، ثب اؾشفبزٜ ٚؾبيُ حدٕي ٔٙبؾت ٔب٘ٙس ديذز الساْ ثٝ ا٘شمبَ حدٓ ٔٛضز ٘يبظ ٕ٘بيس
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 ميکروسکوپ

حفظ ويفيز ػّٕىطز ٔيىطٚؾىٛح آٌبٞي اظ ٘حٜٛ نحيح ٍٟ٘ساضي آٖ اظ إٞيز ٚيػٜ اي ثطذٛضزاض ٔي ثبقس وٝ زض  ثطاي

 :ظيط ثٝ ٘ىبسي زض ايٗ ٔٛضز اقبضٜ ٔي قٛز

 .ٍٞٙبٔي وٝ اظ ٔيىطٚؾىٛح اؾشفبزٜ ٕ٘ي قٛز، الٔخ آٖ ذبٔٛـ ٚ ثب ضٚوف ٔٙبؾت دٛقب٘سٜ قٛز -1

 .ثالفبنّٝ دؽ اظ اؾشفبزٜ، ضٚغٗ ايٕطؾيٖٛ اظ ضٚي ػسؾي ٞبي قيئي دبن قٛز -2

لجُ ٚ ثؼس اظ اؾشفبزٜ اظ ٔيىطٚؾىٛح، لؿٕشٟبي ٘ٛضي ثب زؾشٕبَ ٔرهٛل ِٙع ،وبغصٞبي خبشة يب دبضچٝ ٘طْ  آغكشٝ  -3

 .ثٝ ٔحِّٛي ٔشكىُ اظ يه حدٓ اسط ٚ يه حدٓ ايعٚدطٚديُ اِىُ، دبن قٛز

 .ِٙعٞب ٕ٘ي ثبيؿز زض اِىُ ذيؿب٘سٜ قٛ٘س.  ثطاي دبن وطزٖ ِٙعٞب ٘جبيس اظ ٌعيُّ اؾشفبزٜ قٛز -4

زض حبَ ٔكبٞسٜ الْ ، ثطاي ٚضٛح سهٛيط ، ٞيچٍبٜ ػسؾي ٞبي قيئي ضا  ذيّي دبئيٗ ٘جطيس ظيطا ٕٔىٗ اؾز ٔٙدط ثٝ  -5

 .ذطاقيسٌي اؾاليس ٚ نسٔٝ ثٝ ِٙع قٛز

 .ػسؾي ٞبي قيئي ٘جبيس اظ ٔيىطٚؾىٛح خسا قٛ٘س -6

زض ٞٛاي ٌطْ ٚ ٔطعٛة ثٝ ٔٙظٛض خٌّٛيطي اظ ضقس لبضذ ثط ضٚي ِٙعٞب ، ٔي سٛاٖ ٔيىطٚؾىٛح ضا ٞط ػهط زض  -7

ٝ اي وٝ ثب يه يب زٚ الٔخ  ثبيس سٛخٝ زاقز زٔبي اٖ .  ٚار ٌطْ قسٜ ٚ ٔحيظ ذكىي فطاٞٓ آٚضزٜ ، لطاض زاز40ٔحفظ

 . زضخٝ اظ زٔبي آظٔبيكٍبٜ ثبالسط ثبقس5ٔحفظٝ ٕ٘ي ثبيؿز ثيف اظ 

زض ٞٛاي ٌطْ ٚ ذكه وٝ ٔكىُ انّي ٌطز ٚ غجبض اؾز ، ػالٜٚ ثط دٛقب٘سٖ ٔيىطٚؾىٛح زض ؾبػبر غيط وبضي، زض  -8

ٝ اي ٔب٘ٙس دٛاض يب ثب اؾشفبزٜ اظ ثطؼ ٔرهٛل ِٙع يب لّٓ  دبيبٖ ضٚظ ٔي ثبيؿز ٌطز ٚ غجبض ِٙعٞب ضا ثب زٔيسٖ ٞٛا اظ ٚؾيّ

 . سٕيع ٕ٘ٛز(Lense paper)ٔٛي ٘مبقي ٚ زض نٛضر ِعْٚ وبغص ٔرهٛل ِٙع


