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سه محل نمونهبرداري وجود دارد:
)1خصو
ميطقهي تيفسی کارگر ← این روش پر اهميتترین روش نمونرهبرداري بروده
چون آالیيدههاي نمونهبرداري شده در مجاورت ميطقهي تيفسی کارگر است.
ص
 )2نزدیكترین نقطه به ميبع توليد آلودگی ← این نمونهبرداري جهت تعيرين
عوامل
انتشار آالیيدهها در هواي محريط کرار و بررسری کيفيرت دسرتگاههاي
مقدار
کيترل آلودگی در داخل استفاده میشود.
شیمیای
 )3نمونهبرداري از هواي عمومی کارگاه
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تعيين مدت نمونهبرداري به عواملی چون حساسيت روش تجزیه ،دبی نمونهبررداري،
کار نمونهگير و حد آستانه مجاز و تراکم مواد آالیيده در هوا بستگی دارد.
نوع وسيلهي
نکته :درصورتیکه تراکم آالیيده زیراد باشرد مردتزمان نمونرهبرداريکراهش

مییابد.
اگر وسيلهي نمونهگيري جذاب سطحی باشد زمان نمونهگيري باید کمترر از  2سراعت
لحاظ شود .هرچه حساسيت دستگاه باالتر باشد ،مدت زمران نمونرهبرداري کراهش
می یابد ،مثل دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره که قادر به تشخيص کمترین مقدار
عياصر است و مدت نمونهبرداري کمتر میباشد .درحالیکه دستگاه جرذب اتمری برا
شعله حساسيت آن پایين است و زمان نمونهبرداري طوالنی میباشد.
حجم نمونهبرداری:
عواملی که بر مدت زمان نمونهبرداري موثرند بر حجم هوا نيز موثر میباشيد.

ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻔﺎرش66176291 - 66176288 :

نمونهبرداری از آالیندههای هوا

6

فرمول محاسبهي حداقل حجم نمونهبرداري در دماي  25درجه و فشرار هرواي
𝑆×24450

𝑀×𝑉𝐿𝑇 = 𝑅𝑉𝑀

:760 mmHg

𝑤
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 :𝑀wوزن مولکولی  :𝑠-حساسيت روش تجزیه :tlv ،حد آستانه مجاز
𝑇×𝑄= 𝑉
حجم هواي نمونهبرداري:
(پارامترهاي دبی و مدت زمان)
دبی بهييه جهت نمونهبرداري جاذبهاي سطحی بين  50تا  200ميلیليترر در
دقيقه است .
در بعضی مواقع در نمونهبرداري با جاذب سطحی از دبی  0/5ليتر در دقيقه هم
استفاده میشود.
با افزایش آلودگی در محيط کار دبی نمونهبرداري کراهش مییابرد چرون باعر
ترك آالیيده میگردد .
تعداد نمونه بستگی به هدف نمونهبرداري ،غلظت آالیيده و نحوهي انتشرار مرواد

oz
e

آالیيده دارد.
( = σانحراف معيار = d ،داميه تغييرات = Z ،ميانگين)
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𝑍2 ×𝜎 2
𝑑2

=𝑁

نکته :اگر انتشار مواد آالیيده در محيط کار یکيواخت باشد  2تا  5نمونه کافی
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است.
در صورتیکه هدف بررسی و کيترل مواد مخاطرهآميز باشد  1یرا  2نمونره قبرل
گذاشتن وسایل کيترلی و  1یا  2نمونه بعد گذاشتن وسایل کيترلری گرفتره شرده و
سپس با هم مقایسه میشوند.
روشهای نمونهبرداری از گازها و بخاراا در هوای محیط کار:
روش غیرفعال:1

در این روش گازها و بخارات آالیيده توسط فرآیيدهاي فيزیکری نظيرر انتشرار و
نفوذ از طریق غشا بدون نياز به پمپ جمعآوري میشوند.
Passive
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اولين نمونهبردار به این روش توسط پلمز به صورت لولهاي شکل برراي سرولفور
دياکساید ارائه شد.
نمونهبرداري اختصاصی براي گازها و بخارات مثل آمونياك ،مونوکسيد کربن ،در
اکسيد سولفور ،در اکسيد نيتروژن ،جيوه ،فرمالدئيد ،اوزون ،استون و اکسريد اتريلن
توسط نمونهگيرهاي پسيو انجام میگيرد.
معمولیترین و رایجترین بسترهاي جامد مورد اسرتفاده زغرال فعرال ،تيراکس و
سيليکاژل میباشيد.
نمونهبردار حاوي جراذب مرایع هرم میتوانرد بره شرکل بجهراي مسرتطيلی یرا
بطريهاي شيشهاي مشابه ایمپييجر باشيد.
نکته  :بعضی از نمونهبردارهاي پسيو بر مبياي تغيير رنگ عمل میکييد.

مزایای نمونهبردارهای پسیو:
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 )1مزیت آشکار و اصلی اینها آسانی و سهولت استفاده میباشد.
 )2هيچ تداخلی با فعاليت کارگر ایجاد نمیکيد.
 )3به علت عدم استفاده از پمرپ در محيطهراي حراوي گازهراي قابرل انفجرار
استفاده وسيعی دارند.
 )4سبکی و کوچکی ابعاد آنها کم هزیيه برودن و عردم نيراز بره کاليبراسريون و
قابليت استفاده مجدد در بازیافت حرارتی.
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معایب نمونهبردارهای پسیو:

 )1جهت دستيابی به نتيجه معتبر به تعداد زیادي از آنها نياز میشود.
 )2دقت آنها تحت تاثير شرایط محيطی (دما ،رطوبت ،سرعت جریان هوا) است.
 )3مستعد آلودگی ثانویه هستيد .
 )4چون براي نمونهبرداري نياز به حداقل جریان هوا دارند در محيطهاي هواي
ساکن خطاي نمونهبرداري افزایش مییابد.
 )5در نمونهبردار پسيو غشایی نباید غشا لمس شود چون سوراخ میگردد.
 )6به علت مقدار کم آالیيده نياز به مراقبتهاي ویژه دارند.
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نکته :دقت و صحت نمونهبرداري پسيو به مدت زمان نمونرهبرداري ،جریانرات
هوا ،اثرات رطوبت و دما بستگی دارد.


 نکته مهم :تغييرات دمایی تاثير بسيار زیادي در ایجاد خطرا در نمونرهبرداري
نکته :با روش پسيو میتوان از فضاهاي بسته و مشکل نمونهبرداري کرد.

r

پسيو دارد ،چون با افزایش و کاهش دما ،دانسيته هواي ورودي به حسگر تغيير
میکيد و تغييرات در غلظت قرائت شده محسوس است.
جمعآوري گازها و بخارات از طریق نمونهبرداري پسيو به دو اصل « انتشرار » و
« نفوذ » وابسته است.
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الف -انتشار :در خصوص اصل انتشار نمونهبرداري به این صورت کراربرد بيشرتري

sh

دارد و در این نمونهبردارها ميزان جریان بخارات از قانون فيکس پيروي میکيرد.
براساس قانون فيکس ميزان جرم انتشار یافته بره ررریا انتشرار گراز یرا بخرار،
سطح مقطع جاذب ،شيا غلظت و طول مسير انتشار وابسته میباشد.

oz
e

ب -نفوذ :در نمونهبرداريهاي نفوذي آالیيدههاي مورد نظر در غشا پلیمتریك

ww
w

فاکتورهای موثر بر نفوذ:
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حل میشوند و سپس بر روي بستر جمعآوري ميتقل میشوند .
رخامت و یکيواختی غشاء ،ميل ترکيبی آالیيده برا غشراء ،کراهش یرا افرزایش
سطح غشاء و خوردگی شيميایی به وسيلهي مواد شيميایی خورنده میباشد .کارایی
این وسایل بستگی به انتخاب غشایی دارد که آالیيدهي مورد نظر برهراحتری در آن
نفوذ کرده و در مقابل ترکيبات دیگر نفوذناپذیر باشد.
یکی از ميابع اصلی خطا در نمونهگيريهاي انتشاري ناشی از خصوصريت ثابرت
زمان نمونهبردار در هيگام نمونهبرداري از هوایی است که غلظت با سرعت زیادي در
نوسان است.
فاکتورهای مهم در نمونهبرداری انتشاری:

 )1فاصله انتشار
 )2زمان نمونهبرداري
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نمونهبردارهای پسیو غیر اختصاصی:
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 )3گستره غلظت آالیيده
 )4واسطه مياسا جمعآوري براي آالیيده
 )5صحت و دقت مورد نياز
 )6نوع روش تجزیه اي که قرار است استفاده شود
 )7دما
 )8رطوبت
 )9سرعت دهانه
 )10پایداري و واکيش پذیري آالیيده پس از جمعآوري
 )11وجود مداخلهگرها
 )12فشار
 )13راندمان جمعآوري
 )14نگهداري نمونه
 )15حجم نمونه
براي جمعآوري هم زمان چيدین ترکيا از یك خانواده بهکار میرود.
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الف -بابلرهای پسیو :براي جمعآوري گازها و بخارات هرواي محريط کرار بره
صورت نمونهبرداري فردي و محيطری کراربرد دارد ،جرذب نمونره گازهرا از
طریق انتشار صورت میگيرد.
ب -بجهای بخاراا آلی فرار :1مقدار جاذب جامد در بجهاي آلری معمروال دو
برابر لوله زغال معمولی میباشد.
بيشتر بجهاي شامل دوالیه متفاوت از زغال فعال میباشد ،هدف از بخش پسين
و مکمل در این بج ها به داماندازي آلودگیهایی است که احتمراال از الیرهي جرذب
باالیی نشرت مینمایيرد ایرن مرورد بایرد در هيگرام نمونرهبرداري غلظتهراي براال،
ترکيبات فرار و رطوبت هاي باال مورد توجه قرار گيرد.

VOCs
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در این بجها روش بازیافت معموال  CS2و تجزیره برا دسرتگاه گازکرومراتوگرافی
اسررت .دقررت ایررن بجهرراي نمونررهبرداري برره غلظررت نمونررهبرداري شررده و دورهي
نمونهبرداري بستگی دارد.
نمونهبرداريهاي پسيو که از زغال فعرال اسرتفاده میکييرد همانيرد لولرههاي جراذب
داراي محدودیتهایی شامل عوامل مداخلهگر ،رطوبت ،دما و  Breakthroughمیباشيد.
نمونهبرداری پسیو فرمالدئید و جیوه:
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در نمونررهبرداريهاي پسرريو فرمالدئيررد از بیسررولفات سرردیم برره عيرروان بسررتر
نمونهبرداري به صورت محلول و یا آغشته با فيلتر استفاده میکييد.
محيطهاي فوق العاده مرطوب باع کاهش و فرسوده شدن بیسرولفيت سردیم
به عيوان بستر جمعآوري در بجهاي خشك میشوند.
فنول :یك عامل مداخلهگر در روش نمونهبرداري بیسولفيت ،فرمالدئيد مطرر اسرت.
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دزیمترهاي فرمالدئيد کاليبراسيون نمونهبرداري  1تا  7روزه دارنرد و در دراز مردت
دقت باالیی ندارند.
جمعآوري و نمونهبرداري پسيو جيوه معموال در ارتباط با بخارات جيوه است ؛ و
این عمل بر اساس خاصيت انتشار از یك غشاء مانع و انتقال آالیيده برر روي فویرل
خاص صورت میگيرد  .مقدار بخارات اندازهگيري شرده از لحراظ کمری برر اسراس
اندازهگيري ميزان تغييرات هدایت الکتریکی در طول فویل تعيين میشود.
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کلرین :یك عامل مداخلهگر در جمعآوري جيوه است.
در این دزیمتر دبی تحت تأثير دما قرار میگيرد.
نکاتی که باید در نمونهبرداریهای پسیو رعایت گردد:

 )1اگر محل نمونهبرداري ميطقهي تيفسی کرارگر اسرت بایرد نمونرهگير را بره
یقهي کارگر وصل نمود به طوريکه قسمت رو براز برج بره سرمت محريط
نمونهبرداري باشد.
 )2اگر محل نمونهبرداري ميطقهي عمومی کارگاه است وسيلهي نمونهبردار باید
در ارتفاع  1.5تا  2متري از سطح زمين استقرار یابد.
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 )3در نمونهبرداري از نواحی با هواي ساکن مانيد گوشهي اتاق یرا مقابرل دیروار
باید خودداري کرد.
 )4حداقل زمان نمونهبرداري توسط دبی نمونهبرداري و حساسيت روش تجزیره
تعيين میشود.
 )5حداکثر زمان نمونهبرداري توسط دبی نمونهبرداري و ظرفيرت جراذب زغرال
فعال تعيين میشود.
 )6زمانی که حرداکثر زمران نمونرهبرداري کمترر از مردت زمران نمونرهبرداري
طراحی شده باشد دو یا چيد نمونهبردار باید به صورت سري مورد استفاده
قرار گيرد تا مدت زمان طراحی شده فراهم گردد.
فرمول محاسبهی حداقل و حداکثر زمان نمونهبرداری (برحسب دقیقه) :
𝐶
𝐾×𝑉𝐿𝑇×0.2

𝑆

= 𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑥.

𝐾×𝑉𝐿𝑇×0.2

= 𝑡𝑠 𝑚𝑖𝑛.

sh

oz
e

( :Sحساسيت روش تجزیه :C ،ظرفيت نمونهگير در جراذب آالیيرده برر حسرا
نانوگرم :K ،رریا دبی نمونهبرداري بر حسا )cm3/min
نمونهگيرهاي غيرفعال معموالً از زغال فعال  ،تياکس و کربوترپ هستيد و اخيراً
نمونهگير مایع جهت تعدادي از آالیيدهها نظير فرمالدئيد استفاده میشود.
بيشتر نمونهگيرها پسيو دزیمترهایی هستيد که بيشتر جهت بخارات آلی برهکار
میروند .زمان نمونهبرداري از روزها تا هفتههاست این دزیمترها به صرورت بجهراي
نمونهبرداري میباشيد که غلظت تجمعی آالیيده را نشان میدهيد.
انواع دیگر به صورت دتکتور پسيو یا  Dosimeter tubeهستيد که بر اسراس «
طول رنگ » و « شدت رنگ » ميزان آالیيده را نشان میدهيد.
این دزیمترها یك تيوب شيشهاي حاوي گرانولهاي خاص میباشيد که با گاز و
بخار واکيش میدهيد سرعت در این دزیمترها  0.1ميلی متر بر دقيقه است.
نوع دیگر ایرن دزیمترهرا ( )Passiveجرزو وسرایل رنگسريجی بروده و جهرت
ارزیابی بصري طراحی شردهاند کره داراي نوارهراي معررف و یرا دکمرههاي معررف
میباشيد که با توجه به غلظت گاز تغيير رنگ میدهيد.

.a
m
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w
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 نکته :روش نمونهبرداري غيرفعال با استفاده از وسایل نمونهگير به روش جذب
سطحی انجام میشود.
روش فعال:1
در این روش وسيلهي نمونهگير به یك پمپ وصل شده و هوا بره وسريلهي پمرپ از
روي محيط جاذب عبور داده شده و آالیيدهها با عبور از جاذب جمعآوري میشوند.
عمدهترین وسایل در نمونهبرداری فعال:

sh

جاذب سطحی:

po
rta
l.i

r

 )1جاذب سطحی
 )2فيلترهاي نمونهبرداري
 )3بطريهاي گازشوي
 )4سيکلون

.a
m

مهمترین جاذبهای سطحی:

oz
e

مهمترین و پر استفادهترین روش جهت نمونهبرداري از گازها و بخارات.

ww
w

زغال فعال ،سيليکاژل ،کرموزرب وپروپاك (که بيشتر در تهيهي نمونه از هرواي
محيط کار استفاده میشرود) ،کربروترپ و مولکولرسريو (بيشرتر در نمونرهبرداري از
هواي شهرها مورد استفاده قرار میگيرد) ،تياکس (در نمونهبرداري از هواي محريط
کار مورد استفاده قرار میگيرد).
 نکته :عمدهترین کاربرد تياکس در نمونهبرداري از ترکيبات آلی فرار در هرواي
شهرهاست (سازمان حفاظت محيط زیست آمریکا)
 نکته :نمونهبرداري از محيط کار با جاذب سطحی ،در داخل لولههاي شيشهاي
بوده در حالیکه در نمونهبرداري از هواي خارج کارگاه با جاذب سطحی که در
یك لولهي فلزي 2قرار گرفته است انجام میگيرد.
Active sampling
Cartrige
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 نکته مهم :بزگترین مشکل جاذبهاي سطحی در نمونرهبرداري از هروا تررك
آالیيده ( )break throughاست.
ترك آالیيده از جاذب سطحی زمرانی رخ میدهرد کره قسرمت جلرویی جراذب
سطحی از آالیيده مورد نظر اشباع شده و آالیيده به مقدار زیادي وارد بخش عقبری
جاذب شده و شروع به خارج شدن و تركکردن از طرف دیگر جاذب سطحی نماید.
هيگامی که مقدار آالیيده در بخش عقبری جراذب سرطحی بريش از یرك دهرم
بخش جلویی باشد آالیيده از طرف دیگر جراذب سرطحی خرارج شرده و لرذا تررك
آالیيده صورت گرفته و نمونه فاقد اعتبار است.
1
مشکل دیگر در نگهداري جاذب سطحی قبل از تجزیه مهراجرت میباشرد کره
شبيه ترك آالیيده است.
عوامل موثر بر جذب آالینده به وسیلهی جاذب سطحی:

oz
e

جاذب سطحی میشود.

sh

 )1دما :افزایش دما باع کاهش جذب سطحی و افزایش ترك آالیيده از سرطح

میشود .

.a
m

 )2رطوبت :افزایش رطوبت باع افزایش ترك آالیيده از سطح جراذب سرطحی

میشود.

ww
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 )3دبی :افرزایش دبری بريش از  500ml/minباعر

افرزایش تررك آالیيرده

 )4غلظت :افزایش غلظت آالیيده در محيط باع افزایش ترك آالیيدهها میشود.
 )5وجود چند ترکیب شیمیایی بهطور توام :ترکيا شيميایی که جذب سطحی
کمتري دارد راحتتر میتواند جاذب را ترك کيد .مثل چيد ترکيا قطبی
جذب میشوند (ترکيبات قطبی) ترکيبی که قطبيرت براالتري دارد جرذب
سطحی بيشتري دارد و ترکيبات غيرقطبی که به وسيلهي جاذب سرطحی
جذب میشوند ترکيبی کره حجرم مولکرولی بزرگترري برا نقطره جروش
باالتري دارد بهتر توسط جاذب نگه داشته میشود.
migration
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 )6شکل ظاهری جاذب :کوچك بودن ابعاد ذرات جاذب باع افرزایش براردهی
جذب سطحی میگردد.
 )7اندازهی لولهی جاذب :افرزایش طرول لولره باعر کراهش تررك آالیيرده و
استفاده از دو لولهي جاذب به طور سري مدت زمان ترك آالیيده را بره دو
برابر کاهش میدهد.
زغال فعال:

oz
e

sh

po
rta
l.i

r

فرم بیشکل کربن که با حرارت دادن همراه برا بخرار مرواد کرربندار در درجره
حرارت  900-800به زغال فعال تبردیل میگرردد .موسسره ي ایميری و بهداشرت
شغلی آمریکا ،زغال فعرالی کره ميشرأ پوسرت نارگيرل یرا پتروليروم اسرت را برراي
نمونهبرداري از مواد شيميایی توصيه کرده اسرت (زغرال فعرال یرا ميشرأ پتروليروم
ظرفيت جذب آن کمتر از زغال فعال با ميشأ پوست نارگيل است).
زغال فعال مهمترین و پر استفادهترین وسيلهي نمونهبرداري از گازها و بخرارات
در هواي محيط کار میباشد که براي تعداد وسيعی از گازها و بخارات مورد استفاده
قرار میگيرد.
زغال فعال با بعضی از ترکيبات وارد واکيش میشود پس برراي نمونرهبرداري از
آنها مياسا نيسرت ایرن مرواد شرامل :آلدئيردها و مرکاپتانهرا ،اوزون ،در اکسريد
نيتروژن ،کلرین ،سولفيد هيدروژن و دي اکسيد گوگرد.
زغال فعال یرك ترکيرا غيرقطبری اسرت و رطوبرت موجرود در هروا را جرذب
مینماید ،پس این مسئله باع کاهش راندمان جذب و در بعضی مواقع باع تررك
آالیيده میگردد.
مياساترین دبی براي زغال فعال  50تا  200ميلیليتر در دقيقه است.
در مواقعی که غلظت آالیيده در محيط کار زیاد است استفاده از دو لولهي زغال
فعال به صورت سري توصيه میشود.
ديسولفيد کربن 1حالل مياسا جهت بازیافت شيميایی آالیيده از زغرال فعرال
میباشد .زیرا دستگاه گاز کروماتوگرافی با آشکارساز شعلهاي یرونی بره ديسرولفيد
کربن حساسيت ندارد.
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CS2
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نکته :برراي نمونرهبرداري از  ،1،1دي کلررو  1نيترواتران بایرد از زغرال فعرال
پتروليوم استفاده شود.

 نکته :زغال فعال در لوله به دو قسرمت برا مرش  20/40تقسريم میشرود( .در
بخش جلویی  100ميلیگرم و در بخش عقبی  50ميلیگرم زغال فعال وجرود
دارد).
براي نمونهبرداري از ديسولفيد کربن ،عالوه بر زغال فعرال معمرولی از لولرهاي
شيشهاي با طول  7سانتی متر که حاوي  270ميلیگررم از گرانرول هراي سرولفات
سدیم است (سولفات سدیم رطوبت را در حجم هواي  6ليتر حذف میکيد) .

r


 نکته :نمونههایی که از دي سولفيد کربن تهيه میگردند ،باید در کيسهي یر
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نکته :باید لولهي زغال فعال بهصورت عمودي در مسير جریان هوا قرار گيرد.

سلیکاژل:

oz
e

sh

نگهداري شوند .این عمل از حرکت  CS2به سمت بخرش عقبری زغرال فعرال
جلوگيري میکيد.
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فرم بیشکل سيليس که در نتيجه واکيش برين اسريد سرولفوریك و سريليکات
سدیم به وجود میآید .سيليکاژل ترکيبی قطبی است پس ترکيبات قطبی را جرذب
مینماید .بههمين دليل جاذب رطوبت بوده و افزایش جذب رطوبت باعر افرزایش
ترك آالیيده از آن میشود.
عواملی که در جذب شیمیایی به وسیلهی سیلیکاژل موثرند شامل:

حدود ذرات ژل ،قطر و طول لوله ،دماي نمونهبرداري ،غلظت آالیيده در محيط،
رطوبت هوا ،مدت زمان نمونهبرداري و قطبيت (هرچره قطبيرت مراده بيشرتر باشرد
جذب آالیيده بهتر).
در مواردي که سليکاژل به صورت بستههاي داخرل لولره تهيره نمیشرود بایرد
سليکاژل را قبل از استفاده با اسيد سولفوریك شسته و تصفيه نمود.
براي نمونهبرداري از دي اکسيد نيتروژن از مولکول آغشته به تري اتانول آمرين
استفاده میشود.
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از سيليکاژل براي جمعآوري آمينهاي آلی ،نيترو بيزنها ،ترکيبات آمييواترانول
و آمينهاي آروماتيك استفاده میگردد .
معمولترین حالل براي بازیافت ترکيبات شيميایی از سيليکاژل اتانول و متانول است.
مزایای نمونهبرداری با سیلیکاژل :
امکانپذیر بودن حمل وسيلهي نمونهگير ،سهولت نمونهبرداري ،استفاده نشردن
از مایعات در موقع نمونهبرداري ،امکان تجزیره مجردد و اسرتفاده هرم زمران برراي
نمونهبرداري از چيد ترکيا شيميایی.
مولکولرسیو:

r
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به بييانهاي کربيری گرافيتری مشرهور اسرت کره در نتيجره پيروليرز پليمرهراي
مصيوعی یا بعضی ترکيبات پتروليوم تهيه میگردد و داراي انواع اسفروکرب ،کربوکسرن،
کربوسيو و پوراسيو میباشد.
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کربوترپ:
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 نکته :از مولکولرسيو به ميظور نمونهبرداري از هيدرو کربنهاي فرار موجود در
هواي شهرها استفاده میگردد.
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شکل گرافيتی کربن است کره در نتيجره ي حررارت دادن ترکيبرات کرربن ترا
 2000درجه تحت عبور یرك گراز بیاثرر توليرد میگرردد( .قابليرت بره دامانردازي
ترکيبات زیادي را دارد و تا  400درجه حرارت را تحمل میکيد).


 نکته :کربوترپ ترکيبات با وزن مولکولی باال را نمیتواند بهراحتی بهدام اندازد.
نکته :قابليت به داماندازي مواد درکربوترپ بيشتر از تياکس میباشد.

انواع کربوترپ:

کربوترپ  : 370قابليت به داماندازي مواد چيد حلقه اي را دارد.
کربوترپ : 300جهت نمونهبرداري از مواد فرار کراربرد دارد ایرن نروع کربروترپ
داراي یك بخش کربوسيو است و جهت بره دامانردازي مولکولهراي کوچرك مثرل
ویييل کلراید مورد استفاده قرار میگيرد .
کربوترپ :200براي ترکيبات مولکولی با وزن مولکولی باال مورد استفاده قرار میگيرد.
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 نکته :کربوترپ یك جاذب سطحی بسيار حساس بوده بهطوريکه با باز برودن
دو طرف آن حتی در مدت یك دقيقه باع جمعآوري مواد آالیيرده در سرطح
آن میگردد.
 نکته :کربوترپ قابليت استفاده مجردد ترا  500برار را داشرته همیيرين روش
بازیافت آن از طریق بازیافت حرارتی است.
در خصوص نمونهبرداري با کربوترپ (کربن گرافيت) دبی  50تا  100ميلیليترر
در دقيقه با هدف تهيهي حجم هواي  1تا  6ليتر پيشيهاد شده است.

r

کروموزرب و پروپاک:
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این دو جراذب سرطحی در نمونرهبرداري از آالیيردهها و پرر کرردن سرتونهاي
کروماتوگرافی کاربرد دارند که شامل ترکيبرات مختلفری از اسرتيرن برا دي ویييرل
بيزن ،اتيل ویييل بيزن و سایر ترکيبات قطبی ویييل بيزن هستيد .
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 نکته :کروموزرب و پروپاك در بازیافت حرارتی و شيميایی مورد اسرتفاده قررار
میگيرند.
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 نکته :جاذبهاي سطحی برا نرام  XADو  ORBOدر دو گرروه کرومروزرب و
پروپاك وجود دارند.
 ، XAD2معادل کروموزرب  102اسرت کره برراي نمونرهبرداري از آالیيردههاي
مختلف استفاده میشود .
 ORBO-2معادل کروموزرب  101است که شامل پليمر استيرن و دي ویييرل
بيزن است (به دليل تحمرل حررارت زیراد از ایرن جاذبهراي سرطحی در دسرتگاه
بازیافت حرارتی استفاده میشود.
تناکس:

تياکس جاذب آب و  CO2نيست به همين دليل کاربرد زیرادي در نمونرهبرداري
شغلی و محيطی دارد.



نکته :تياکس جهت نمونهبرداري از ترکيبات آلی با غلظت خيلری کرم کراربرد
دارد.
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تياکس درجه حرارت 350درجه را تحمل میکيد و در نتيجه بازیافت حرارتی دارد.
تياکس با مواد اکسيدکييده همیون کلررین ،اوزون ،اکسريد نيترروژن و اکسريدهاي
سولفور وارد واکيش میشود.
راه جلوگيري از ورود مواد اکسيدکييده به تياکس استفاده از سدیم تيوسرولفات
بر روي فيلتر الياف شيشهاي یا فيلترهاي تفلونی در زمان نمونهبرداري میباشد .
جهت تمیز کردن و استفاده مجدد از تناکس:
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شستشو با متانول یا استون و عبور یك گاز بیاثر در درجه حرارت  100تا 200
درجه تا کامالً تميز گردد.
تياکس با دو نام تجاري تياکس  GCو تياکس  TAدر دسترس است.
آمبرزرب :ترکيباتی بين کربن فعال و پليمرهاي خلل و فرج دار است.
آلومیناژل :ترکيبی از اکسيد آلوميييوم که به ندرت براي نمونهبرداري اسرتفاده
میگردد.
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 نکتههه :ترکيبات قطبی و ترکيبات با وزن مولکولی باال بره وسريلهي آلومييراژل
جذب میشود.
فلورسیل :سراختمان شريميایی آن برر اسراس اسريد سيلسريك اسرت کره جهرت
نمونهبرداري از بیفييلپلیکلریيتد و بعضی از آفتکشها مورد استفاده قرار میگيرد.
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بطریهای گاز شوی:

براي جمعآوري گازها و بخاراتی که به سهولت در مایع جاذب محلول بروده یرا برا
آن واکيش میدهيد مياسا است ،اساس کار بطريهاي گاز شوي ایجاد تمراس کرافی
بين هواي نمونهبرداري شده و سطح مایع جهت جذب کامل مادهي آالیيده میباشد.
عواملی در جمعآوري آالیيده به وسيله بطريهاي گاز شروي موثرنرد ← دبری،
حالليت آاللييده در محلول جاذب ،پخرش و انتشرار آالیيرده در مرایع ،فشرار بخرار
آالیيده در دماي نمونهبرداري (فراریت) ،فراریت مایع جاذب ،واکيشپذیري آالیيرده
با محلول ،مدت زمان نمونهبرداري ،نوع آالیيده.
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کلیاتی در خصوص عوامل شیمیایی محیط کار

 نکته :بيشترین کاربرد را در برين بطريهراي گازشروي متوسرط 1و بالبرهراي
متخلخل 2دارند.
در بطريهاي متخلخرل لولرههاي ورودي هروا در انتهرا بره صرورت یرك بسرتر
متخلخل در آمده که هواي وارد شده از بستر متخلخرل عبرور کررده و ایرن سرطو
متخلخل باع میشوند که سطح تماس گاز با بخار افزایش یافته و به همين خراطر
کارایی آنها باالست( .اگرر در محريط ذره وجرود داشرته باشرد بایرد از پيشفيلترر
استفاده کرد).

r

فیلتر:
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روش متداول جهت نمونهبرداري از آئروسلهاي موجود در هوا استفاده از فيلتر است.
مکانیسمهای جمعآوری مواد روی فیلتر :

عوامل موثر در انتخاب فیلتر :
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برخورد روي سطح فيلتر ،جلوگيري از خروج مرواد ،چسربيدگی ،انتشرار و الکتریسريته
ساکن.
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انواع فیلتر های غشایی استر سلولزی:

ww
w

خلل و فرج فيلتر ،نوع آالیيده در محيط کار ،رطوبت محيط ،بار فيلتر و افت فشار.
فيلترهایی که جهت جمعآوري ترکيبرات آلری مرورد اسرتفاده قررار میگيرنرد:
غشایی استر سلولوزي ،پلی ویييل کلراید ،پلی تترا فلوئورو اتيلن و فایبرگالس.
استر نيترات ،استراستان ،استرهاي مخلوط (مخلروطی از اسرتر نيتررات و اسرتر
استان)
فيلترهاي استراستات نسبت به فلروي براالو تبرادالت شريميایی مقراوم بروده و
خاصيت بیاثر بودن این فيلتر ها بيش از استرهاي مخلوط است.
معایب فیلترهای استرسلولزی :نازکی ،تردي و مسدود شدن آنها به وسريلهي
قطرات مایع
Midjet impinge
Fritted bubblers
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 نکته :فيلترهراي استرسرلولزي بره راحتری در اسريد حرل میشروند و جهرت
جمعآوري فلزات و تجزیهي با جذب اتمی کاربرد دارند.
فیلترهای غشایی نقرهای:

جهت آمادهسازي نمونههاي تعيين شده در هوا در تجزیه با دستگاه پراش اشعه
 Xکاربرد دارد.
 نکته :تيها فيلتري کره بعرد از خشرك شردن قابليرت اسرتفاده مجردد را دارد
فيلترهاي غشایی نقرهاي هستيد.
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 نکته :در صورتی که آئروسل ها در هوا وجود داشته باشرد نبایرد از فيلترهراي
نقرهاي استفاده گردد .زیرا عاملی مزاحم است و باع ایجراد سرولفيد نقرره در
فيلتر میشرود( .ایرن فيلترهرا برراي جمرعآوري آئروسرلهاي مرایع مياسرا
هستيد).
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 نکته :فيلترهاي پلیویييلکلراید 1بيشتر جهت نمونرهبرداري از ذرات اسرتفاده
میشوند.
فيلترهاي  PVCکمتر جاذب رطوبت بوده و به راحتی در استون حرل میشروند.
از این فيلترها جهت نمونهبرداري از سيليکا ،اکسيد روي ،و ترکيباتی کره تجزیرهي
آنها با پراش  Xاست استفاده میگردد .
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نکته :قدرت مکانيکی فيلترهاي  PVCرعيف است و قطرات مایع باع جمع
شدن فيلتر میشوند.

فیلتر پلی تترا فلوئورواتیلن :2نسبت به اسيدهاي رقيق ،ترکيبات و حاللهراي
آلی و مایعات خورنده مقاوم بوده و بخرارات برا درجره حررارت  260-100درجره را
تحمل میکييد.
فیلتر فایبر گالس:

راندمان جمعآوري آن زیاد بروده و مقاومرت حرارتری مياسربی دارد ،در مقابرل
PVC
PTFE
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