کلیات روشهای نمونه برداری و آنالیز آالینده های هوا
(یداله الماسی -دانشجو کارشناس ارشد محیط زیست)

فهرست مطالب :
 -1كاربرد سامانه اطالعات جغرافيايي در محيط زيست
 -2سنجش غلظت ذرات معلق هوا با استفاده از عکسهای ماهواره ای
Countinuous Emission Monitoring System -3
 -4روش نمونه برداری و آناليز بنزن
 -5روش نمونه برداری و آناليز NH3+h2s
 -6روش نمونه برداری و آناليز NO2+SO2
 -7روش نمونه برداری و آناليز تری اتيل آمين
 -8نمونه برداری و آناليز آالينده های خروجي دودكش
 -9روش های پايش هوا

نکته :به علت حجم زياد مطالب و عدم امکان قرار دادن يکباره اين مطالب به طور كامل ،به
صورت خالصه ارائه شده و در آينده نزديک به صورت مباحث جداگانه و كامل در سايت
 WWW.HSECLOOB.IRدر دسترس عالقه مندان و متخصصان بهداشت محيط و محيط
زيست قرار خواهد گرفت.
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 -1كاربرد سامانه اطالعات جغرافيايي در محيط زيست
برنامه ریزی جهت هر کاری نیاز مند داشتن اطالعات الزم در آن زمینه می باشد برای فعالیت های انسان روی زمین نیز قبل از هر
کاری باید اطالعات مربوط به شناخت منابع اعم از اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی جمع آوری گردد .این مهم را ابتدا برنامه
ریزان با آماربرداری و نمونه برداری از منابع به انجام می رساندندو به تدریج دریافتند که جهت برنامه ریزی بهتر و دقیق تر نیاز به
اطالعات مکانی از منابع یا اطالعات فضایی منابع دارند .رفع این مشکل را برنامه ریزان در نقشه سازی منابع یافتند .پس از جنگ
جهانی دوم و پیشرفت دانش تفسیر تصاویر هوایی نقشه سازی منابع آسانتر شد .در حقیقت با پیدایش دانش ارزیابی توان اکولوژیکی
پس از دانش تفسیر اتوماتیک تصاویر هوایی انسان قرن بیستم طالیه های ایجاد دانش مدل سازی اکولوژیکی و بعدها مدل سازی
محیط زیست را آغاز نمود.
مروری کالسیک بر پیدایش و تحول دانش سامانه اطالعات جغرافیایی بر اساس عکس برداری های هوایی و تصاویر ماهواره ای را می
توان به شرح زیر عنوان نمود:
 .1تفسیر اتوماتیک تصاویر هوایی برای نقشه سازی موضوعی منابع زمینی
 .2ساماندهی اطالعات نقشه ای در گروه های موقعیت جغرافیایی
 .3ارزیابی توان اکولوژیکی پهنه های جغرافیایی برای کابری های استفاده از سرزمین/محیط زیست
 .4مدل سازی اکولوژیکی برای ارزیابی رایانه ای توان سرزمین/محیط زیست
برای اولین بار استفاده از سنجش از دور در استرالیا و به همت یونسکو برای جمع آوری داده های زیر صورت گرفت:
 .1استفاده از وضعیت موجود زمین
 .2توان اکولوژیکی سرزمین برای کشاورزی
 .3توان اکولوژیکی سرزمین برای جنگلداری
 .4توان اکولوژیکی سرزمین برای گشت و گذار
 .5توان اکولوژیکی سرزمین برای حفاظت حیات وحش
که تولید وگردآوری چنین اطالعاتی منجر به تولید بالغ بر  33333نقشه در مقیاس های متفاوت گردید.
در اوان دهه های  1693و  1693در سایر نقاط جهان اندیشمندان و برنامه ریزان نیز داده های نقشه ای را برای ارزیابی توان ،ارزیابی
اثرات توسعه و برنامه ریزی الزم دیدند .آنان پی بردند که پدیده های سطح زمین بدون وابستگی به یکدیگر عمل نمی کنند و برای
ارزیابی این پدیده ها باید با استفاده از روشهای به هم وابسته چند بخشی و بین بخشی عمل نمود.
بنابراین تحول و شکل گیری این دانش را تا به امروز می توان چنین بیان کرد:
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 .1نقشه سازی موضوعی ،ابتدا با تفسیر عکس های هوایی ،سپس با تفسیر اتوماتیک عکس های هوایی و بعدها تصاویر
ماهواره ای و امروزه با تفسیر اتوماتیک تصاویر ماهواره ای و یاری گرفتن از دانش سنجش از دور
 .2ساماندهی اطالعات نقشه ای و جدولی در گروه های موقعیت جغرافیایی و بعدها پهنه بندی اکولوژیکی
 .3مدل سازی اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی برای ارزیابی توان های طبیعی و نیازها اقتصادی اجتماعی
 .4ارزیابی توان طبیعی و اقتصادی اجتماعی پهنه های جغرافیایی و اکولوژیکی
 .5تصمیم گیری برای برنامه ریزی استفاده از سرزمین /محیط زیست در شهرها و محیط های غیر شهری پهنه ها

نرم افزارها و بانک های اطالعاتي مورد استفاده در سامانه های اطالعات جغرافيايي عبارتند از:
 .1نرم افزارهای سنجش از دوری و  GISکه با آنها می توان سنجش از دور را با عکس های هوایی و یا تصاویر ماهواره ای انجام
داد و نقشه های موضوعی را برای موقعیت های مختلف جغرافیایی تولید نمود.
 .2نرم افزارهایی که نقشه های تولید شده دستی و یا رایانه ای را می توان با اسکنر و یا رقومی کردن به خورد نرم افزار داد و از
قابلیت های نرم افزار در رویهم گذاری نقشه ها و پردازش تصاویر استفاده نمود.
 .3نرم افزارهای شبیه دسته دوم که قابلیت تصمیم گیری در مورد ارزیابی و آمایش را نیز دارند.
 .4نرم افزارهایی که تمامی قابلیت گروه های سه گانه باال را دارا هستند.
به هر حال سامانه اطالعات جغرافیایی یک فن یا ابزاری است که می توان از آن در شناسایی داده ها (نقشه سازی موضوعی) ،تجزیه
تحلیل وجمع بندی داده ها ،ارزیابی توان اکولوژیکی و نیاز اقتصادی اجتماعی را برای استفاده انسان از سرزمین ،تغییرات محیط
زیست ،شناخت تخریب ها ،ضایعات و آلودگی ها و از همه مهم تر برنامه ریزی منطقه ای در محیط زیست را فراهم نماید.
برای روشن شدن بیشتر ،برخی از کاربردهای امروزه آن در زیر برشمرده می شوند:
 تجزیه و تحلیل مشکل منابع آالینده در آبخیز ایجاد پایگاه مکانی داده ها برای طبقه بندی اکولوژیکی سرزمین مرزبندی یگان های زیست محیطی برای مدیریت سرزمین مکان یابی دفن زباله حفاظت گونه های حساس در برنامه ریزی استفاده از سرزمین -حفاظت تنوع زیستی در مدیریت دراز مدت جنگل ها
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 مدل سازی خطی خطی برای تصمیم گیری مکانی در مدیریت دراز مدت جنگل ها مدل سازی برای پویایی جمعیت درختان در پارک ملی نقشه سازی پهنه های خطر آلودگی هوا طراحی مدل مدیریت دام و مرتع تصمیم گیری برای آمایش سرزمین در اطراف صنایع خطر آفرین نقشه سازی به خطر افتادگی بهداشتی در منطقه اروپا مطالعات ژئوهیدرولوژی و برآورد سیالب کنترل ساختار مکانی سیمای ظاهری -ارزیابی توان اکولوژیکی ،نیاز اقتصادی و اجتماعی و آمایش سرزمین

سنجش از دور
سنجش از دور را میتوان فن شناسایی و تعیین مشخصههای پدیدههای محیط زیست براساس دادههایی که از راه دور کسب
میشوند دانست.در فرایند سنجش از دور دو مرحله کامال متمایز قابل تفکیک میباشند :تهیه داده و استخراج اطالعات مفید
و مورد نظر .در مرحله اول سنجندههایی نظیر دوربینهای عکسبرداری هوایی ،دوربینهای ویدئویی ،اسکنرهای الکترواپتیکال
و سنجندههای راداری مستقر بر ماهواره که مجموعا سامانههای سنجش از دور مختلفی را تشکیل میدهند ،انرزی الکترو
مغناطیسی و یا ساطع شده از پدیدهها را ثبت مینمایند .دادههای مزبور در مرحله دوم فرآیند سنجش از دور مورد پردازش،
تفسیر یا تجزیه تحلیل قرار میگیرند .پرتاب اولین ماهواره منابع زمینی در سال  1692به فضا و دریافت تصاویر از زمین بطور
مستمر نقطه عطفی در تاریخ این فنآوری محسوب میگردد .هرچند که عملیات دورسنجی از طریق عکسبرداری هوایی
دارای قدمتی بیش از  93سال میباشد ولی امروزه به تازگی استفاده علمی از دادههای تفسیر شده تصاویر سنجش از دور
مرسوم شده است.

 -1سنجش غلظت ذرات معلق هوا با استفاده از عکسهای ماهواره ای
دورنماي تاريخي سنجش از دور ذرات معلق
سابقه اندازهگیریهای ماهوارهای به اندازهگیری بازتابش در یک باند از ماهوارههای ثابت ( GOESیا  )METEOSATو یا
دو باند از چرخندههای قطبی ( )AVHRR/NOAAمحدود می شود .در الگوریتمهای بکار رفته برای استخراج ترکیبات
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ایروسل باید مدلی از ایروسل فرض می شد که بتواند کل ایروسل را استخراج کند ،این مدل ایروسل از شرایط محلی هر
منطقه بدست می آمد ( Shettleو Fennسال 1696؛  D'Almeidaو همکاران سال .)1661چنین روشی به خوبی روی آب
بکار رفت ( Griggsسال 1695و1699؛  Meklerوهمکاران سال 1699؛  Koepkeو Quenzelسال .)1696برای انجام عملی
در اندازه گیریهای  NOAA AVHRRنیز بکار رفت (Raoو همکاران سال  ) 1696و بیشتر مطالعات سنجش از دور ذرات
معلق روی گرد و غبار  Saharanصورت گرفت ( Fraserسال1699؛  Carlsonسال1696؛  Nortonوهمکاران سال1693؛
 Dulacو همکاران سال .)1662در سال  Tanre 1662و  Jankowiakروی اثرات ذرات در هواشناسی شروع بکار کردند،
قبل از آن در این زمینه تالشی صورت نگرفته بود.روی تیرگیهای تراکم پوشش گیاهی که بازتابش کمی در مناطق قرمز و
آبی داشتند تعدادی از الگوریتمها ایجاد و پیاده شد ( Kaufmanو Sendraسال 1699؛  Holbenو همکاران سال .)1662
باندآبی که روی  MODISوجود دارد و  AVHRRاز آن بیبهره است امکان گسترش استخراج عمقنوری ایروسل روی
خشکی و مناطق مجاور اضافی تا جاییکه بازتابش سطحی معموال تیرهتر از باند آبی است و پراکندگی ایروسل زیاد باشد را
می دهد.
بررسي الگوريتم سنجش از دور ذرات معلق
این الگوریتم جهت پایش عمق نوری ایروسل روی خشکی و در مقیاس روزانه بکار می رود.روی خشکی عمق نوری ایروسل
از روش اهداف تیره استخراج می شود .در این الگوریتمها می توان از طیف وسیعی از اطالعات  MODISکه شامل باندهای
مختلفی که بصورت روزانه مناطق مختلفی را تحت پوشش قرار می دهد استفاده کرد( .بعنوان مثال  533متر در باندهای -2113
 3149میکرومتر؛  253متر در باندهای 3199و 3199میکرومتر و  1کیلومتر در باند  319میکرومتر).این شاخصههای بارز MODIS

امکان ابر زدایی قابل قبولی در جهت حصول به نتایج دلخواه را درتشخیص پیکسل ها با پوشش سطحی تیره روی خشکی ها
فراهم می کند.
اطالعات ایروسل می تواند در مطالعه اقلیم شناسی ،وضعیت آب و هوایی ،پایش منبع انواع مشخص ایروسل ها (شامل
سولفاتها،ایروسل های شهری و صنعتی) ،بکار بردن بعنوان ورودی در مدلسازی و تشخیص تغییرات آنتروپوژنی در وضعیت
آب و هوا و انجام اصالحات اتمسفری در بازتابش سطح در سنجش از دور روی خشکی می باشد.
در الگوریتم بکار رفته برای خشکی از باندهای  2113و  319میکرومتر بعنوان باندهایی با تیرگی کم (باندهای میانی) وباندهای
آبی ( 3149میکرومتر) و قرمز ( 3199میکرومتر) بعنوان باندهایی با پوشش های سطحی تیره استفاده می شود.پیکسل های تیره
برای همبستگی بازتابش سطح در باندهای معمول و باندهای آبی و قرمزبکار می روند .برای پیکسل هایی که با بازتابش کم
در باندهای میانی تشخیص داده می شوند بازتابش در آبی و قرمز تخمین زده می شوند و برای استخراج عمق نوری ایروسل
این دو باندبکار می رود؛ عمق نوری روزانه ایروسل در پیکسل های  13*13ذخیره می شود.
مزايای سنجنده  MODISنسبت به ديگر سنجنده ها در مطالعه ذرات معلق عبارتند از:
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کاهش میزان تاثیر جذب گازها بوسیله انتخاب باندهای باریکتر
باال بودن ثبات طیفی و دقت کالیبراسیون باندهای این سنجنده
توسعه روش های سنجنده از دور بازیابی میزان ذرات معلق از طریق تصاویر ماهوارهای و کاربرد آن در تصحیح اتمسفری
دادههای سنجش از دوری
Countinuous Emission Monitoring System (CEMS) -1
در خصوص روشهای اندازه گیری گازهای خروجی از دودکش به روش آنالین بحث می کند که شامل سه روش
می باشد :
 In situ
 Ex situ
 Extractive CEMS
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 -1روش استخراجي  - : Extractiveاز طريق نمونهبرداری  -از طريق آمادهسازی  -از طريق آناليز

در این روش باتوجه به شکل ،نمونه توسط نمونهگیر و با کمک پمپ مکش از محیط موردنظر جذب میشود .پس
از عبور از مسیری که تحت مجاورت هیتر قرار دارد ( )Heated Lineو بعد از آن ،عبور از خنککننده
( )Coolerتا  5درجه سانتیگراد ،به سنسور و یا مهمترین و با ارزشترین قسمت آناالیزر میرسد و در آنجا به
روشهای گوناگون که ذکر شد ،مورد سنجش قرار میگیرد.
البته این نکته قابل ذکر است که در محیطهای صنعتی ،بهعلت مجاورت دائم آناالیزر با گازهای موردنظر ،عموماً
آشکارساز مادون قرمز (بهلحاظ دوام ،دقت و پایداری باال و همچنین هزینه مناسب) مورداستفاده قرار میگیرد.
بلوک دیاگرام مسیر عبور گاز به درون آناالیزر را مشاهده می شود .گاز از ورودی وارد دستگاه میشود .سلنوئید
ولوهای مربوطه تعیین میکنند که نمونه یا گاز کالیبراسیون به درون دستگاه منتقل شوند .یک سنسور فشار ،میزان
فشار نمونه را چک میکند و سپس گاز به درون سنسور مادون قرمز Gas Filter Correlation Infrared
 GFC-IRدستگاه میرسد .منبع نور بهصورت یک فیالمان است که وقتی به دمای معینی برسد ،طیف طول موج
مادون قرمز مشخصی از خود ساطع میکند .این نور از یک چرخگردان  Correlation Wheelکه دارای
سوراخهایی استردشده میباشد ،عبور میکند .سپس از یک پنجره  filter opticalکه فیلتر طول موج خاصی
7
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میباشد ،رد شده و به درون سنسور میرسد.
دیسک گردنده ،چرخش کرده و نور بهنوبت از درون حفرهها به شرح زیر عبور میکند:

 یک قسمت کدر مسدود Dark sector قسمت دوم که یک حفره خالی است Measure sector قسمت سوم که دارای یک سلول پرشده از گازهای در خواستی میباشد Referenceبا عبور نور از هر یک از این سه قسمت ،یک سیگنال الکتریکی خاص از دتکتور خارج میشود:
 -سیگنال کدر :وقتی نور به قسمت کدر برخورد کرده و نمیتواند وارد سنسور دستگاه شود.

 سیگنال اندازهگیری :وقتی نور از قسمت خالی چرخ گذشته و با ورود به درون سل که گاز نمونه در آن قرار8
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دارد ،در تماس است .در این حالت طول موجهای خاصی از نور توسط مولکولهای گازهای موردنظر جذب شده
و شدت نور متناسب با غلظت گازها افت میکند.
 سیگنال رفرنس :هنگامی که نور ابتدا از سلولی که حاوی گاز مرجع است ،عبور میکند .در این حال طولموجهایی که توسط رفرنس جذب میشوند ،کامالً جذبشده و حذف میگردند .بهطوریکه با عبور آن از درون
نمونه حاوی گاز نمونهگیریشده ،جذب بیشتری صورت نمیگیرد.
گیرنده نور یک سنسور  PbSeاست که توسط یک المان پلتیر  peltier elementدر دمای سرد  33درجه
سانتیگراد ،زیر صفر قرار دارد .سیگنال خروجی دتکتور توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال به قسمت پردازنده
میکروپروسسوری منتقل میشود.
جذب طول موج مادون قرمز توسط گازهای مختلف
سیگنالهای فوق برای هر گاز با یکدیگر مقایسهشده و پردازنده آناالیزر ،محاسبات الزم برای سنجش گاز را انجام
میدهد.
روش فوق  GFC-IRنام دارد که موردتائید استاندارد آژانس نظارتی در آمریکا با عنوان  US-EPAمیباشد.
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 -2روش درونپروسه : In-Situسنجش گازهای درون پروسه بدون خروج نمونه:

این روش اغلب در پروسههای کنترلی سیستمهایی مانند سنجش گاز  2Oو  Coمورداستفاده قرار میگیرد .هر چند
مشابه نوع Extractiveآن برای سنجش برخی گازها جهت موارد محیط زیستی هم کاربرد دارد که با محدودیت
تنوع گاز همراه است و به همین علت برای سنجش در موارد محیط زیستی این روش پیشنهاد نمیشود .در این
آناالیزرها از فرستنده و گیرنده بطور مستقیم و در مجاورت گاز استفاده میشود که مزیت زمان پاسخدهی کوتاه
ولی عیب سرویس دشوار در شرایط سخت ،مثالً در باالی ستونها را میتوان برای آنها نام برد.
در این نوع آناالیزرها رطوبت گاز داخل ستون در سنجش گاز بسیار موثر است .این رطوبت توسط سنسورهای
رطوبتی که در خود این آناالیزرها تعبیهشده اندازهگیری و ضریبی را در محاسبه و اندازهگیری گازها وارد میکند
که نتیجه نهایی پس از اعمال این ضریب ،قابلمشاهده است.

 -4روش نمونه برداری و آناليز بنزن :
انتخاب روش مناسب جهت نمونهبرداری :

بهترین روش نمونه برداری از گازها و بخارات آلی طبق توصیه  NIOSHو  OSHAاستفاده از جاذبها است.
جدول 9-2روشهای نمونهبرداری استاندارد را برای بنزن نشان میدهد .جاذب کربن فعال مخصوص این ماده،
ساخت شرکت( SKCکد  )229-31و حاوی 153میلیگرم کربن فعال است.
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سنجش آالینده در نمونهها
بعد از نمونهبرداری و جمعآوری آالینده مورد نظر روی سطح کربن فعال ،باید به روشی این آالینده را از سطح
کربن فعال جدا کرد تا امکان تزریق آن به دستگاه  GC-Massفراهم شود .برای جداسازی ترکیبات آروماتیک از
سطح کربن فعال از حالل  CS2استفاده میشود .برای استخراج نمونه از جاذب به روش زیر عمل شدهاست:
با برداشت سرپوش پالستیکی لوله جاذب و همچنین اسفنجی که در قسمت جلویی آن قرار دارد ،کربن فعال
موجود در بخش جلویی لوله داخل یک ویال شیشهای ریخته ،و یک میلی لیتر حالل  CS2به آن اضافه میشود.
سپس درب پالستیکی ویال شیشهای را گذاشته و روی آن با پارافیلم محکم میگردد .در مورد قسمت عقبی لوله
کربن فعال نیز کار به همین صورت انجام میشود .در نهایت ویالهای حاوی بخش جلویی و بخش عقبی به مدت
پنج دقیقه داخل ویبراتور قرار گرفته و برای سنجش مقداربنزن آماده میشود .قبل از اینکه نمونه به دستگاه تزریق
شود ،جهت تنظیم دستگاه از محلولهای استاندارد استفاده میشود .جهت تهیه منحنی استاندارد مقادیر مشخصی از
بنزن به حجم معینی از  CS2اضافه شده و سپس با برداشت مقادیر مشخصی از این محلول و مجدداً به حجم رساندن
آنها ،محلولهای استاندارد تهیه میشود .مقدار یک میکرولیتر از هر یک از این محلولهای به دستگاه GC-Mass
تزریق ،و با تعیین مساحت پیکها ،منحنی استاندارد تهیه میشود .سپس یک میکرولیتر از نمونههای اصلی که شامل
بخش جلویی یا عقبی کربن فعال است به دستگاه تزریق شده تا با مقایسه پیک بهدست آمده با منحنی استاندارد،
غلظت آالینده در هر میکرو لیتر از نمونه اصلی بهدست آید .تعیین غلظت آالینده طبق رابطه زیر انجام میشود.

()1-2

)(W  W b  B f  Bb
f
C
VR

 :Wfمقدار ماده آالینده موجود در بخش جلویی کربن فعال نمونه اصلی بر حسب µg
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 :Wbمقدار ماده آالینده موجود در بخش عقبی کربن فعال نمونه اصلی بر حسب µg
 :Bfمقدار ماده آالینده موجود در بخش جلویی کربن فعال نمونه شاهد بر حسب µg
 :Bbمقدار ماده آالینده موجود در بخش عقبی کربن فعال نمونه شاهد بر حسب µg
 :Vحجم هوای نمونه برداری شده بر حسب لیتر(حجم تصحیح شده )
 :Rمیزان بازیافت نمونه از کربن فعال(بعداً شرح داده میشود)
 :Cغلظت ماده آالینده در هوا بر حسب میلی گرم بر متر مکعب.
مزایا و معایب روش نمونهبرداری با کربن فعال و سنجش آن با دستگاه  GC-Massبه شرح زیر است:
مزایای روش
وسیله نمونه برداری کوچک و قابل حمل بوده و در موقع نمونه برداری محلول شیمیایی مورد نیاز نیست.
شیوه سنجش سریع بوده و امکان اندازه گیری مجدد وجود دارد.
با کربن فعال میتوان بهطور همزمان ترکیبات شیمیایی مختلف را نمونهبرداری کرده و با بهکارگیری برنامهریزی
دمایی و ستون مناسب در دستگاه سنجش ،آنها را تعیین مقدار نمود.
با بهکارگیری برنامهریزی دمایی مناسب در دستگاه  GC-Massمیتوان عوامل مداخلهکننده را کاهش داد.
معایب روش
حجم هوای نمونهبرداری شده با توجه به ظرفیت کربن فعال محدود بوده و نیز افزایش دبی باعث خروج مواد
آالینده از طرف دیگر جاذب میشود.
رطوبت موجود در هوا باعث کاهش جذب ترکیبات آلی بهوسیله کربن فعال میگردد برای رفع این مشکل دبی
پمپ باید کمتر از  533 ml/minباشد.
در طی عمل نمونهبرداری ،مقاومت کربن فعال بر روی دبی پمپ تاثیر گذاشته و گذشت زمان باعث کاهش دبی
پمپ میشود.

12
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حین عمل اندازه گیری و ساختن محلول استاندارد ممکن است کاربر با مواد سمی در تماس باشد.
در صورتیکه تعداد مواد آالینده در محیط بسیار زیاد باشد تجزیه آنان ایجاد تداخل در پیکها میکند.

 -5روش نمونه برداری و آناليز NH3+h2s
اندازه گيری غلظت آمونياك در هوا

اندازه گیری غلظت آمونیاک با استفاده با روش ایندوفنل انجام گرفت که نحوه انجام این آزمایش و مواد و وسائل
مورد نیاز جهت انجام آن به صورت زیر می باشد.
اصول اندازه گيری غلظت آمونياك با روش ايندوفنل

در این روش آمونیاک موجود در هوای ورودی با عبور دادن حجم مشخص از هوا از داخل محلول اسید
سولفوریک موجود در یک ایمپنیجر (گاز شوی) به سولفات آمونیوم تبدیل شده و جمع آوری

میگردد.

سولفات آمونیوم تشکیل شده در نمونه به روش رنگ سنجی آنالیز می شود و با واکنش فنل ،هیپوکلریت سدیم
قلیایی ،ایندوفنل که دارای رنگ آبی می باشد تشکیل می شود و واکنش فوق با افزودن نیتروپروسید سدیم به
عنوان کاتالیزور واکنش تسریع می گردد.

 -6روش نمونه برداری و آناليز NO2+SO2

 -1هدف

هدف اندازهگیری  NO2موجود در اتمسفر با استفاده از روش رنگ سنجی میباشد.
 -2دامنه كاربرد
با استفاده از این روش مقدار  NO2موجود در اتمسفر در محدوده( 3/332 ppmتا )5

4-1333 µg/m3

قابل سنجش است.
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 -3اساس كار
 NO2در واکنشگر  Azo-dye-formingجذب میشود .رنگ قرمز -بنفش در  15دقیقه تولید میشود ،شدت
جذب در  553nmاندازهگیری میشود.
 -4مزاحمها
نسبت  1به  13از دی اکسید گوگرد به  NO2بدون تاثیر میباشد .نسبت  1به  33به آرامی رنگ را به شکل تکهای
سفید میکند .افزودن استون به واکنشگر ،بدلیل تشکیل یک محلول موقتی با  ،SO2تغییر رنگ را تا  4-5ساعت به
تعویق میاندازد .بدون اضافه کردن استون،حداکثر تا  45دقیقه پس از نمونهبرداری نمونه باید آنالیز شود.
نسبت  1به  5ازن به  NO2باعث تداخل کمی میشود .تأثیر پس از  3ساعت به شکل یک جزء نارنجی رنگ در
واکنشگر مشخص میشود.
پیروکسی استیل نیترات باعث تغییر رنگ در واکنشگر جاذب میشود .بدلیل اینکه  PANدر هوای محیط با غلظت
بسیار پایین وجود دارد خطای چندانی ایجاد نمیکند.

 -7روش نمونه برداری و آناليز تری اتيل آمين
بهترین روش سنجش تری اتیل آمین در هوا استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی و تزریق نمونه به صورت گاز به
ستون مخصوص کروماتوگرافی است .به این منظور از دستگاه گاز کروماتوگرافی مرکز پژوهش های شیمی و
مهندسی شیمی استفاده شد .در ابتدای امر نتایج تقریباً رضایت بخش بود و منحنی استاندارد مربوط به محدوده
غلظت های  25-333قسمت در میلیون کامالً خطی و قابل قبول بود .اما در عمل ،با ادامه عملیات بیوفیلتر ،نمونه
های خروجی از بخش های مختلف راکتور باید در کیسههای مخصوص وارد و سپس به آزمایشگاه حمل می
گردید که این امر مستلزم صرف وقت و باقی ماندن مدت یک الی دو ساعته نمونه در کیسه مخصوص حمل هوا و
تغییر بالقوه دما بود و سنجش نمونه ها را با خطا مواجه می ساخت .از طرفی چون برخی از نمونه ها دارای غلظت
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پایینی از تری اتیل آمین بودند در هر  5الی  13بار تکرار سنجش نمونه توسط گاز کروماتوگراف ،نتایج متفاوتی به
دست می آمد .عالوه بر این سِپتوم دستگاه در فواصل زمانی کوتاه دچار آسیب شده و تمام نمونه هنگام ترزیق وارد
ستون نمی شد و نتایج را دچار خطا می کرد .در مجموع با هزینه و مدت زمانی که صرف می شد و خطاهای زیادی
که بوجود میآمد نتایج قابل اعتماد نبود .لذا برای سنجش نمونه های تری اتیل آمین نمونه برداری به روش
گازشویی و قرائت نمونه ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر) (GBC,911- UV/Visانجام شد.
در سنجش تری اتیل آمین توسط روش اسپکتروفتومتری ،مقدار مشخصی حالل در یک ایمپینجر ریخته و سپس
گاز خروجی از بستر مستقیماً توسط یک پمپ هوا ( )SKC, 224 – 44EXبا دبی ثابت وارد حالل می شد .با ثابت
نگه داشتن دبی پمپ،کامل هوای عبوری حاوی تری اتیل آمین از حالل ثابت میماند .نمونه های آماده شده توسط
اسپکتروفتومتر در طول موج  215نانومتر مورد سنجش قرار می گرفتند .جذب قرائت شده با منحنی استانداردی که
با همین شرایط تهیه شده بود ،مقایسه و در نهایت غلظت تری اتیل آمین خروجی از هر بخش ستون تعیین می شد.
شکل 9-3دو نوع ایمپینجر با حجم های متفاوت،کالیبراتور دیجیتالی ،پمپ پرسنلی و نحوه اتصال آن ها را برای
تنظیم هوای عبوری نشان می دهد.

 -8نمونه برداری و آناليز آالينده های خروجي دودكش
 -1نمونه برداری ذرات خروجي دودكش
تعیین محل نمونه برداری از دودکش
تعیین نقاط نمونه برداری
 -1اگر طول دودکش ده برابر قطر دودکش باشد محل نمونه برداری در دو برابر قطر دودکش از باال و هشت برابر طول
دودکش از پایین انتخاب می شود(در دودکش های چهارگوش قطرمعادل برابر است با .) De = 2LW / L+W
 -2اگر طول دودکش از ده برابر قطر دودکش بزرگتر بود محل نمونه برداری باید حدفاصل دو برابر قطر دودکش
از باال و هشت برابر قطر دودکش از پایین باشد.
15
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 -3یک سوم طول دودکش از باال
 -4دو برابر قطر دودکش از باال و پنج برابر قطر دودکش از پایین
 -5در دودکش های که دارای اسکرابراند محل نمونه برداری باید به اندازه حداقل  d 115باالتر از انتهای اسکرابر
باشد.
 -9در صورتیکه ارتفاع باالی اسکرابر بیش از  d13باشد محل نمونه برداری در حد فاصل  d9از پایین و  d2از باال
-9در دودکش های افقی ،محل نمونه برداری در فاصله همان  d9از ورودی و  d2از خروجی بوده و در قسمت
باالی دودکش انتخاب شود.
تعيين نقاط نمونه برداری:
قطر دودکش
نوع دودکش از لحاظ شکل
الزامات نقطه نمونه برداری:
زاویه جریان گاز با محور دودکش کمتراز  15درجه باشد.
جریان منفی محلی وجود نداشته باشد.
حداقل فشار  5پاسکال باشد.
نسبت حداکثر سرعت به حداقل سرعت کمتر ار  3به  1باشد.

 -2نمونه برداری گازهای دودكش
تعیین محل نمونه برداری
تعیین نقاط نمونه برداری
پارامترهای معمول در سنجش گازهای دودكش:
 منوکسیدکربن

16

WWW.HSECLOOB.IR

 اکسیژن
 منوکسیدنیتروژن
 دی اکسیدنیتروژن
 دی اکسیدگوگرد
 کل هیدروکربن ها بر پایه متان
 سولفیدهیدروژن
 دی اکسیدکربن

 -9روش های پايش هوا
 -1روشهای نمونه برداری جامع:
 نمونه برداری با استفاده از محلول جاذب ( دی اکسیدگوگرد ،دی اکسیدنیتروژن ،ازن ،سولفیدهیدروژن ،آمونیاک) و
آنالیز به روش تیتراسیون یا اسپکتروفتومتر)
 نمونه برداری با استفاده از جاذب جامد( ترکیبات آلی فرار) و آنالیز با گازکروماتوگراف  GCیا HPLC
 نمونه برداری با استفاده از صافی و وزن سنجی ( ذرات معلق) – آنالیز به روش جذب اتمی ( فلزات سنگین )

 -2 روش نمونه برداری قرائت مستقيم:
وسايل قرائت مستقيم در اندازهگيری گازها

اصول آشکارسازی
هدایت الکتریکی
هدایت حرارتی
اسپکتروسکوپی
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روش های نمونه برداری از ذرات:
 -1فیلتراسیون یا صاف کردن
 – 2جمع آوری آالینده های ذره ای با استفاده از نیروی ثقل و اینرسی
 -3رسوب دهنده ی الکتروستاتیک
-4رسوب دهنده ی حرارتی
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