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)نمونه برداري مداوم (اگر غلظت گازها و بخارات کم باشد 
:در نمونه برداري مداوم 

از هواي حاوي آالینده از محیط جاذب عبور داده  شده و حجم زیادي
در آزمایشگاه پس از آماده سازي نمونه ها، تراکم آالینده اندازه 

.گیري می شود
وسایلی که در این روش استفاده می شوند از طریق دو مکانیسم  

:آالینده را جمع آوري می کنند
Absorptionجذب عمقی      -1
Adsorptionجذب سطحی   -2
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Sampling Gases and VaporsSampling Gases and Vapors

1.1. ImpingersImpingers
2.2. Sorbent TubesSorbent Tubes
3.3. Passive SamplersPassive Samplers
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محلول جاذب گاز يا بخار
اسيد سولفوريك رقيق آمونياك

آب مقطر متانول و بوتانول
الكل استرها

٧

الكل استرها
بوتانول كلرورهاي آلي

معرف سالتزمن دي اكسيد ازت
سولفات كادميوم سولفيد هيدروژن

آب اكسيژنه دي اكسيدسولفور
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بطري هاي گاز شوي ساده  – 1
جاذب هاي مارپیچی  -2
بابلر هاي متخلخل  –3
ستون هاي حاوي گوي هاي شیشه اي–4
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بطري هاي گاز شوي ساده  – 1
جاذب هاي مارپیچی  -2
بابلر هاي متخلخل  –3
ستون هاي حاوي گوي هاي شیشه اي–4



بطري هاي گاز شوي ساده–1
در محلول جاذب حل شده یا واکنش می  براحتیگازها و بخاراتی که :کاربرد

.دهند
ظروف شیشه اي کوچک با ظرفیت هاي مختلف

:نحوه کارکرد
ریختن محلول جاذب در داخل ظرف-1
اتصال به پمپ مکنده                    - 2

ورود هوا به ظرف و تشکیل حباب در داخل مایع جاذب-3
با محلول جاذب  و جمع آوري آالینده در جاذب ) آالینده(واکنش -4

اتصال چندین بطري بصورت سري  : جهت افزایش راندمان جمع آوريجهت افزایش راندمان جمع آوري
١٠

در محلول جاذب حل شده یا واکنش می  براحتیگازها و بخاراتی که :کاربرد
.دهند

ظروف شیشه اي کوچک با ظرفیت هاي مختلف
:نحوه کارکرد

ریختن محلول جاذب در داخل ظرف-1
اتصال به پمپ مکنده                    - 2

ورود هوا به ظرف و تشکیل حباب در داخل مایع جاذب-3
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در محلول جاذب حل شده یا واکنش می  براحتیگازها وبخارات که :کاربرد
.دهند

ظروف شیشه اي کوچک با ظرفیت هاي مختلف

ایمپینجر گرین بورگ اسمیت- 1
) گردوغبار(طرح اولیه ایمپینجر 

)  میلی لیتر250تا 225حجم محلول (میلی لیتر 500حجم 
)میلی لیتر100تا 75(هچتغییر طرح توسط 
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بطري هاي گاز شوي ساده

میدجت ایمپینجر-2
Particle(نمونه برداري از آئرسولها ):  1944سال (اولین طرح ---بیشترین استفاده 

sizing(قطعه پالستیکی در باالي محلول ،
) میلی لیتر20تا 10حجم محلول (میلی لیتر 30: حجم ظرف

.درصد می رسد99تا 95درصد و گاهی به 95تا 85: راندمان جمع آوري
)لیتر در دقیقه2حداکثر (،گازها ) لیتر در دقیقه2/8(آئروسل ها : دبی نمونه برداري

میکرو ایمپینجر-3
)در مقیاس یک سوم(طرح کوچک شده میدجت ایمپینجر 

حجم محلول جاذب یک پنجم مقدار محلول میدجت ایمپینجر 
)ریخته شدن محلول جاذب در اثر وارونگیعدم(مناسب براي نمونه برداري فردي 
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)عمودي(ورودي 

)افقي(خروجي 
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با استفاده از یک قطعه پالستیکی که در باالي محلول جاذب قرار داده می  ) 1
.شود

استفاده از یک ایمپینجر خالی یا لوله ذغال فعال در مدار  ) 2

:نحوه تعیین کارآیی ایمپینجر
اتصال چند ایمپینجر به صورت سري به یکدیگر 

انجام نمونه برداري  و تعین مقدار آالینده در هر کدام از ایمپینجرها

:محاسبه راندمان بر حسب درصد 
100ضربدر مقدار آالینده در تمام  ایمپینجرهاتقسیم بر مقدار آالینده در ایمپینجر اول 
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بطري هاي نمونه گیر با لوله مارپیچی
میشود  افزایش تماس آالینده با محلول جاذبمسیر مارپیچی باعث 

:طول مسیر عبور هوا در جاذب هاي مارپیچی
برابر مسیر عبور در بطري هاي گاز شوي ساده10تا 5در حدود 

آالینده هاي با انحالل متوسط مناسبجاذب هاي مارپیچی براي 
.می باشند
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بطري هاي نمونه گیر با لوله مارپیچی
میشود  افزایش تماس آالینده با محلول جاذبمسیر مارپیچی باعث 
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)CLNO2 ( بابلر ها مناسب

.هستند

)Pre filter (
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)CLNO2 ( بابلر ها مناسب

.هستند

)Pre filter (



بابلر هاي متخلخل

)بدلیل ایجاد حبابهاي کوچکتر هوا(راندمان جذب باال •
.بابلر ها مناسب هستند) NO2وCL(براي گازهاي با قابلیت انحالل کمتر 

:انواع بابلرهاي متخلخل•
)بیشترین کارآیی(براي آالینده هاي فرار     ) : fine(منافذ ریز •

میکرومتر50تا 25: قطر منافذ 
آالینده هایی با فراریت کم) : coarse(منافذ درشت •

میکرومتر100تا 70: قطر منافذ
آالینده هاي قابل حل   ) : Extra coarse(منافذ خیلی درشت •

)بیشترین دبی(
میکرومتر175تا 145: قطر منافذ 
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جمع آوري محلول هاي غلیظی از آالینده ها  :موارد استفاده 
گوي هاي شیشه اي با محلول جاذب آغشته می  در این ستون ها

شوند و در نتیجه سطح وسیعی براي جمع آوري گازها و 
.بخارات فراهم می گردد

لیتر بر دقیقه0/5تا 0/25: دبی نمونه برداري
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شوند و در نتیجه سطح وسیعی براي جمع آوري گازها و 
.بخارات فراهم می گردد

لیتر بر دقیقه0/5تا 0/25: دبی نمونه برداري



جذب گازها در مايعات
استفاده  واكنش پذير با محلولهاي جاذبيا قابل حل در آببراي گازها و بخارات 

.مي شود
ايجاد تماس كافي بين آالينده و جاذب مايع: اساس كار وسايل اين گروه

فاکتورهاي مهم در نمونه برداري گازها توسط محلولهاي جاذب
  دبي نمونه برداري
حالليت آالينده درمحلول جاذب
واکنش پذيري آالينده با محلول جاذب
 فراريت آالينده(فشار بخار آالينده(
فراريت محلول جاذب
  اندازه حبابهاي هوا

٢٤
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مشكالت استفاده از روش جذب عمقی

جدیدا روشهاي جذب عمقی با روشهاي جذب سطحی و دزیمترهاي پسیو  
جایگزین شده است  

نداشته باشیم از این  روش جایگزینباشد و یا رطوبت محیط باالدر مواردیکه 
.روش استفاده می شود

مشکالت استفاده از روش جذب
)گرفتگی منافذ بابلرهاي متخلخل (وجود گردوغبار در محیط - 1
ایجاد مزاحمت براي کارگر و ریخته شدن محلول جاذب- 2
متراکم شدن بخارات در مدار نمونه برداري و جذب آالینده بر روي سطوح- 3
احتمال ورود مایع جاذب به پمپ نمونه برداري- 4
تبخیر شدن محلول جاذب  - 5

نیاز به کنترل در طول نمونه برداري و اضافه کردن محلول–
در صورت سمی بودن محلول جاذب، مواجهه کارگر با بخارات سمی–
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استفاده از ايمپينجرها به صورت سري

:دو دلیل را می توان بیان کرد
افزایش راندمان جمع آوري-1

پی بردن به ترك آالینده -2
٢٧

:دو دلیل را می توان بیان کرد
افزایش راندمان جمع آوري-1

پی بردن به ترك آالینده -2



۳۵۰۰متد شماره 
نمونه برداري از فرمالدئید با ایمپینجر

PTFEایمپینجر به صورت سري با فیلتر 2: وسیله نمونه بردار

% 1میلی لیتر محلول بی سولفیت سدیم 20: محلول جاذب
لیتر بر دقیقه1تا 0/2: دبی نمونه برداري
:مدار نمونه برداري

پمپ–فیلتر کاست دوم –ایمپینجر سري 2-فیلتر کاست اول
بطري پلی اتیلنی: انتقال محلول از محیط به آزمایشگاه

غلظت در ایمپینجر دومی بیشتر از  : شرایط ایجاد ترك آالینده
.غلظت ایمپینجر اولی باشد1/3
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نمونه برداري از فرمالدئید با ایمپینجر
PTFEایمپینجر به صورت سري با فیلتر 2: وسیله نمونه بردار

% 1میلی لیتر محلول بی سولفیت سدیم 20: محلول جاذب
لیتر بر دقیقه1تا 0/2: دبی نمونه برداري
:مدار نمونه برداري

پمپ–فیلتر کاست دوم –ایمپینجر سري 2-فیلتر کاست اول
بطري پلی اتیلنی: انتقال محلول از محیط به آزمایشگاه

غلظت در ایمپینجر دومی بیشتر از  : شرایط ایجاد ترك آالینده
.غلظت ایمپینجر اولی باشد1/3



نكات قابل توجه در نمونه برداري با ايمپينجرها

یا پیش فیلتر در )  ایمپینجر خالی ، لوله جاذب یا فیلتر(قرار دادن تله : کالیبراسیون
مدار کالیبراسیون

 جهت  (ایمپینجر در هنگام اتصال مدار نمونه برداري ورودي و خروجیتوجه کافی به
)جلوگیري از ورود تصادفی مایع به پمپ

 به یقه یا بدن کارگرموقعیت عمودياتصال ایمپینجر در
 وجود دارداحتمال نشت در مداردر صورت روشن کردن پمپ اگر حبابی ایجاد نشد
 محلول نباید به کمتر از : و اضافه کردن محلول کاهش سطح محلول جاذبتوجه به

.نصف مقدار اولیه برسد
 میلی لیتر محلول بعد از اتمام نمونه برداري2یا 1شستشوي دیواره هاي ایمپینجر با
محلولهاي حساس به نور در ظروف تیره و در داخل جعبه انتقال داده شوند.
از وارد کردن فشار به نازل حباب ساز ایمپینجر خودداري نمائید.
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یا پیش فیلتر در )  ایمپینجر خالی ، لوله جاذب یا فیلتر(قرار دادن تله : کالیبراسیون
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 به یقه یا بدن کارگرموقعیت عمودياتصال ایمپینجر در
 وجود دارداحتمال نشت در مداردر صورت روشن کردن پمپ اگر حبابی ایجاد نشد
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.نصف مقدار اولیه برسد
 میلی لیتر محلول بعد از اتمام نمونه برداري2یا 1شستشوي دیواره هاي ایمپینجر با
محلولهاي حساس به نور در ظروف تیره و در داخل جعبه انتقال داده شوند.
از وارد کردن فشار به نازل حباب ساز ایمپینجر خودداري نمائید.
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)Adsorption(
Solid sorbent sampling

غير 
.

محيطيشغلي

.
جذب سطحی یک فرایند فیزیکی است
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Solid sorbent sampling

غير 
.

محيطيشغلي

.
جذب سطحی یک فرایند فیزیکی است



جاذبهاي جامد، جاذبهاي اختصاصی نیستند
براي هیدروکربن هاي 1501مثال  متد :براي گروهی از ترکیبات(

)آروماتیک
ترکیبات ناخواسته نیز می توانند همراه با ترکیب مورد نظر جمع آوري   

شوند
اسامی جاذبها

اسامی خاصی دارند مانند ذغال فعال- 1
ORBOو XADاسامی تجاري دارند مانند - 2

ORBO-22 : که با  پلیمر استیرن دي وینیل بنزنحاويN -بنزیل اتانول آمین
)براي نمونه برداري فرمالدئید(.پوشش داده شده است

٣٣

جاذبهاي جامد، جاذبهاي اختصاصی نیستند
براي هیدروکربن هاي 1501مثال  متد :براي گروهی از ترکیبات(

)آروماتیک
ترکیبات ناخواسته نیز می توانند همراه با ترکیب مورد نظر جمع آوري   

شوند
اسامی جاذبها

اسامی خاصی دارند مانند ذغال فعال- 1
ORBOو XADاسامی تجاري دارند مانند - 2

ORBO-22 : که با  پلیمر استیرن دي وینیل بنزنحاويN -بنزیل اتانول آمین
)براي نمونه برداري فرمالدئید(.پوشش داده شده است



NIOSH

٣٤



٣٥



٣٦



٣٧



٣٨



٣٩



جاذبسطح  جذب ماده-1
نوع ماده جاذب-2

)الکل ها(جذب بهتر  ترکیبات قطبی : جاذب قطبی مانند سیلیکاژل
)آروماتیک ها(جذب بهتر ترکیبات غیر قطبی : جاذب غیر قطبی مانند کربن فعال

ساختمان مولکولی-3
.مواد با ساختمان مولکولی پیچیده نسبت به مواد ساده  بهتر و بیشتر جذب می شوند

.جذب سطحی پروپانول نسبت به متانول و اتانول بیشتر است
دما و فشار-4

افزایش فشار و کاهش دما جذب سطحی گازها را توسط جاذبهاي  سطحی افزایش می 
.دهد

سهولت مایع شدن گاز-5
هر چه گاز براحتی به مایع تبدیل شود، جذب سطحی آن راحتتر است

٤٠

جاذبسطح  جذب ماده-1
نوع ماده جاذب-2

)الکل ها(جذب بهتر  ترکیبات قطبی : جاذب قطبی مانند سیلیکاژل
)آروماتیک ها(جذب بهتر ترکیبات غیر قطبی : جاذب غیر قطبی مانند کربن فعال

ساختمان مولکولی-3
.مواد با ساختمان مولکولی پیچیده نسبت به مواد ساده  بهتر و بیشتر جذب می شوند

.جذب سطحی پروپانول نسبت به متانول و اتانول بیشتر است
دما و فشار-4

افزایش فشار و کاهش دما جذب سطحی گازها را توسط جاذبهاي  سطحی افزایش می 
.دهد

سهولت مایع شدن گاز-5
هر چه گاز براحتی به مایع تبدیل شود، جذب سطحی آن راحتتر است



NIOSH

6mm:قطر خارجی 4mm:قطر داخلی 7cm:طول
.  بخش جلویی و عقبی است2داراي 

میلی گرم ذغال 50میلی گرم  و بخش عقبی 100بخش جلویی 
)50/100. ( فعال دارد

که توسط یک  .می باشند40و 20مش ذغال هاي بکاررفته داراي 
.میلی متري فوم پلی اورتان از همدیگر جداشده اند2الیه 

.به تعداد گرانول ها در یک اینچ مربع گفته می شود:)Mesh(مش 
800800//200200و 400400//200200: انواع دیگر لوله ذغال فعال
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Breakthrough

اگر در هنگام نمونه برداري، آالینده از بخش جلویی لوله عبور  
کرده و به بخش عقبی لوله برسد و مقدار آالینده رسیده به 

مقدار آن در بخش جلویی لوله % 25-20بخش عقبی بیشتر از 
.اتفاق افتاده استBreakthroughباشد در اینصورت پدیده 

.تعیین شده استBTدرصدي براي 10امروزه حد 

٤٤
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دما  - 1
رطوبت  - 2
می شودBTباعث افزایش ml/min500افزایش دبی به بیش از :دبی -3

.میزان افزایش بستگی به جاذب سطحی دارد
غلظت  -4
:وجود چند ترکیب شیمیایی به طور توام–5

بیشترین جذب مربوط به ترکیب قطبی تر است: در جاذبهاي قطبی
بیشترین جذب مربوط به ترکیب با حجم مولکولی  :در جاذبهاي غیر قطبی 

.بزرگتر یا نقطه جوش باالتر است
:اندازه لوله جاذب –6

.  افزایش طول لوله باعث کاهش ترك آالینده می شود

٤٥

دما  - 1
رطوبت  - 2
می شودBTباعث افزایش ml/min500افزایش دبی به بیش از :دبی -3

.میزان افزایش بستگی به جاذب سطحی دارد
غلظت  -4
:وجود چند ترکیب شیمیایی به طور توام–5

بیشترین جذب مربوط به ترکیب قطبی تر است: در جاذبهاي قطبی
بیشترین جذب مربوط به ترکیب با حجم مولکولی  :در جاذبهاي غیر قطبی 

.بزرگتر یا نقطه جوش باالتر است
:اندازه لوله جاذب –6

.  افزایش طول لوله باعث کاهش ترك آالینده می شود



Migration

.
.

BT.

:
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.

BT.
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Solvent desorption:بازیافت شیمیایی - 1

:مراحل کار به قرار زیر است
ویال   2بخش جلویی و بخش عقبی لوله ذغال فعال به طور جداگانه به - 1

.  منتقل می شود) ظرف شیشه اي دربدار(
مانند دي سولفید کربن، ) میلی لیتر2تا 0/5(حجم معینی از یک حالل - 2

.به آن اضافه می شود... متانول، استون و 
ویال را تکان داده و فرصت داده می شود آالینده از بستر وارد حالل  - 3

)بازیافت شود. (شود
پس از استخراج ، مقدار آالینده با روش هاي دستگاهی تعیین مقدار می  - 4

.شود
٤٨
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Thermalبازیافت حرارتی    -2 desorption

.

.
سپس يك 

.
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.

.
سپس يك 

.
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:عیب بازیافت حرارتی 
.عدم  امکان تجزیه مجدد نمونه
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:عیب بازیافت حرارتی 
.عدم  امکان تجزیه مجدد نمونه



Breakthrough

.
:Breakthroughتشخيص 

بخش جلويي باشد  %؟
Applications and Computational elements of Industrial Hygiene :
10%

Breakthrough:
.
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.
:Breakthroughتشخيص 

بخش جلويي باشد  %؟
Applications and Computational elements of Industrial Hygiene :
10%

Breakthrough:
.
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 ذغال فعال
  سیلیکاژل وآلومیناژل
کربوتراپ
ومولکولرس
 تناکس)Tenax(
 پروپاك)Propak(
 کروموزرب)Chromosorb(
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 ذغال فعال
  سیلیکاژل وآلومیناژل
کربوتراپ
ومولکولرس
 تناکس)Tenax(
 پروپاك)Propak(
 کروموزرب)Chromosorb(



۱ -Activated charcoal

.ذغال فعال جاذب سطحی بسیار مناسبی براي اغلب بخارات آلی است
ذغال فعالشرایط تهیه 

ذغال معمولی درنتیجه سوختن مواد کربن دار ایجاد می شود  
900تا 800در اثر حرارت دادن ذغال معمولی با بخار در درجه حرارت 

.به ذغال فعال تبدیل می شوددرجه سانتی گراد
با منافذ بسیار ریز در ساختار ساختمان خلل و فرج داردر اثر این فرایند 

این امر سبب می شود که سطح داخلی  . ذغال معمولی ایجاد می شود
.  ذغال افزایش یابد

.متر مربع می باشد1000گرم ذغال فعال برابر 1سطح داخلی 
پوست نارگیل یا پترولیوم:منشا ذغال فعال 

٥٥
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مانند 
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Activated charcoalذغال فعال         - 1

NIOSHOSHA:
:

۹۰۰تا ۸۰۰
.

:
.كتونها

مانند 
)(

NO2 ،CL2،H2S ،SO2

)(
.نمي باشد)(
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NIOSHOSHA:
:

۹۰۰تا ۸۰۰
.

:
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)(

NO2 ،CL2،H2S ،SO2

)(
.نمي باشد)(



میلی گرم1000تا 150:مقدار ذغال موجود در لوله ها
رطوبت تاثیر منفی بر جذب ذغال فعال دارد

کاهش حجم هواي نمونه برداري:جلوگیري از تاثیر رطوبت باال 
.تمایل ذغال فعال به رطوبت بیشتر از مولکوالرسیو است

نمونه برداري از مخلوطی از بخارات آلی با غلظت نامشخص
)BT: لوله دوم . (استفاده شودلوله به صورت سري2بهتر است از •
مخصوصا اتانول و (در صورتیکه مخلوط هم حاوي ترکیبات قطبی •

و هم حاوي ترکیبات غیر قطبی باشد، لوله دوم باید )متانول
.سیلیکاژل باشد

)CS2(  به روش شیمیایی : بازیافت ذغال فعال 
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.مناسب مي باشد
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قطبيت 

.
:

>>>>
>>>

:
)(

٦١

قطبيت 

.
:

>>>>
>>>

:
)(



)more selective sorbent (
.

 : +
.مناسب مي باشد

NIOSH

.
washed( : ۷۹۰۳متد  silicagel  (

) .(
)HCl ،HBr ،H2SO4 ،HNO3(

 :
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 )مهم ترين عامل(
:
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مولکولرسیو- 3

.
.

Spherical, macro porous structure

:
)(

:
SpherocarbCarboxen

CarbosivePurasiveكربوسيو      

.
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.
.

Spherical, macro porous structure

:
)(

:
SpherocarbCarboxen

CarbosivePurasiveكربوسيو      

.



کربوتراپ-4
همراه با عبور یک  c3000°کربنی گرافیتی که در اثر حرارت پوست نارگیل تا •

.گاز بی اثر تولید می شود
میکرومتر بین الیه هاي 0/3تا 0/2داراي سطحی متخلخل با فاصله بین •

تخلخل
بازیافت آن فقط حرارتی  •
.به فروش می رسدFو A،B،Cبراساس میزان تخلخل آنها به انواع •
لوله کربوتراپ داراي سه بخش می باشد که به ترتیب بخش اول داراي کمترین •

داراي بیشترین سطح تخلخل می باشد) سمت پمپ(سطح تخلخل و بخش آخر 
)بیشتر از تناکس(جاذب آب و رطوبت است •
.مناسب نیستNOXو CO ،CO2 ،SOXبراي نمونه برداري •

همراه با عبور یک  c3000°کربنی گرافیتی که در اثر حرارت پوست نارگیل تا •
.گاز بی اثر تولید می شود

میکرومتر بین الیه هاي 0/3تا 0/2داراي سطحی متخلخل با فاصله بین •
تخلخل

بازیافت آن فقط حرارتی  •
.به فروش می رسدFو A،B،Cبراساس میزان تخلخل آنها به انواع •
لوله کربوتراپ داراي سه بخش می باشد که به ترتیب بخش اول داراي کمترین •

داراي بیشترین سطح تخلخل می باشد) سمت پمپ(سطح تخلخل و بخش آخر 
)بیشتر از تناکس(جاذب آب و رطوبت است •
.مناسب نیستNOXو CO ،CO2 ،SOXبراي نمونه برداري •
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جاذبهاي پلیمري متخلخل- 5
Porous Polymer Sorbents

XADشامل 

.هستندcopolymerكوپليمر 
+

:
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XADشامل 

.هستندcopolymerكوپليمر 
+

:










.گروهی از پلیمرهاي مختلف که قطبیت هاي متفاوتی دارند: پروپاك
ستونهاي کروماتوگرافیاستفاده در : کمترین قطبیت  : Pپروپاك 
بیشترین قطبیت  :  Tپروپاك 
جمع آوري استون سیانو هیدرین: QSپروپاك

شبیه پروپاك است : کروموزرب
کمترین قطبیت : 101کروموزرب 
بیشترین قطبیت: 104کروموزرب 

XAD
XAD2 : 102معادل کروموزرب (بیشترین استفاده را دارد(

جمع آوري تترا اتیل سرب
XAD2نمونه برداري حشره کش هاي ارگانو فسفره با :5600متد 

٦٧
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شبیه پروپاك است : کروموزرب
کمترین قطبیت : 101کروموزرب 
بیشترین قطبیت: 104کروموزرب 

XAD
XAD2 : 102معادل کروموزرب (بیشترین استفاده را دارد(

جمع آوري تترا اتیل سرب
XAD2نمونه برداري حشره کش هاي ارگانو فسفره با :5600متد 



نمونه برداري از ترکیبات آلی فرار: تناکس
.دي فنیل پارا فنیلین اکساید است– 6و2تناکس پلیمر 

Tenax GC: درجه سانتی  350تا ( مقاومت گرمائی بیشتري دارد
)گراد
.داردرطوبتبه جذب تمایل کمتريتناکس 

واکنش می  ...) کلر و ازن و( عوامل اکسید کننده قويتناکس با 
.دهد و منجر به تشکیل بنزآلدئید، استوفنون و فنول می شود

:حذف عوامل اکسید کننده 
آغشته شده به فیلتر فایبر گالس یا فیلتر تفلونیاستفاده از 

تیوسولفات سدیم در مدار نمونه برداري قبل از تناکس
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تیوسولفات سدیم در مدار نمونه برداري قبل از تناکس
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میلی لیتر بر دقیقه200تا 10.( از پمپ دبی پائین استفاده شود(
 اگر هلدر در دسترس نباشد  . قرار دهیدهلدر مخصوص لوله جاذب را در

محل اتصال لوله جاذب به لوله هاي قابل انعطاف با چسب چسبانده  
.شود

به جهت فلش هوا یا پشم شیشه در ورودي لوله توجه کنید
 اگر رطوبت هوا باال باشد از لوله خشک کننده)drying tube ( در جلوي

.لوله اصلی استفاده کنید
اندازه سوراخ باید نصف  . قبل از نمونه برداري دو انتهاي لوله را بشکنید

قطر داخلی لوله باشد
هنگام نمونه برداري لوله جاذب را در موقعیت عمودي قرار دهید.
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میلی لیتر بر دقیقه200تا 10.( از پمپ دبی پائین استفاده شود(
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محل اتصال لوله جاذب به لوله هاي قابل انعطاف با چسب چسبانده  
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به جهت فلش هوا یا پشم شیشه در ورودي لوله توجه کنید
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هنگام نمونه برداري لوله جاذب را در موقعیت عمودي قرار دهید.
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مسئولیت هاي فرد نمونه بردارمسئولیت هاي فرد نمونه بردار
توجه به امکان حمل وسیله نمونه بردار و ضمائم آن توسط کارگر

عدم ایجاد مزاحمت براي کارگر
 در نظر گرفتن فعالیتهاي کارگر مانند نشستن،خم شدن و...

  توجیه کارگر در مورد نحوه نمونه برداري و هدف از آن
توضیح نحوه کارکرد پمپ و سایر اجزاء مدار نمونه برداري
توجیه کارگر درمورد خودداري از دستکاري مدار نمونه برداري
توضیح در مورد زمان اتمام نمونه برداري و نحوه جدا کردن مدار
توجیه کارگر درمورد اطالع دادن هرگونه تغییر به مسئول مربوطه
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توجه به امکان حمل وسیله نمونه بردار و ضمائم آن توسط کارگر
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 در نظر گرفتن فعالیتهاي کارگر مانند نشستن،خم شدن و...

  توجیه کارگر در مورد نحوه نمونه برداري و هدف از آن
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))ادامهادامه((مسئولیت هاي فرد نمونه بردار مسئولیت هاي فرد نمونه بردار 

 حداقل حجم هوابرنامه ریزي براي جمع آوري
 یادداشت کردن نام کارگر، شغل و وظیفه وي
در فواصل زمانی مناسبفلوي پمپچک کردن:

 پس از روشن کردن پمپ) دقیقه15یا (نیم ساعت
 ساعت 1بررسی هاي بعدي در فاصله هاي زمانی

 نمونه برداريبعد از اتمامیادداشت کردن دبی پمپ
 قبل از شارژ باتري پمپ(آزمایشگاهتعیین  دبی پمپ در(
 در طول نمونه برداريلوله هاي قابل انعطافچک کردن :

در صورت جدا شدن اتصاالت ایراد آنها برطرف گردد
  جلوگیري از تا شدگی لوله ها
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 حداقل حجم هوابرنامه ریزي براي جمع آوري
 یادداشت کردن نام کارگر، شغل و وظیفه وي
در فواصل زمانی مناسبفلوي پمپچک کردن:
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 نمونه برداريبعد از اتمامیادداشت کردن دبی پمپ
 قبل از شارژ باتري پمپ(آزمایشگاهتعیین  دبی پمپ در(
 در طول نمونه برداريلوله هاي قابل انعطافچک کردن :

در صورت جدا شدن اتصاالت ایراد آنها برطرف گردد
  جلوگیري از تا شدگی لوله ها


