آزهايشگاُ شيوي
هقدهِ
آصهايطگاُ ضيوي تِ عٌَاى اٍليي آصهايطگاُ پظٍّطنذُ ٍ پايِاي تشيي تخص
آًاليض هَاد است مِ تِ هٌظَس تدضيِ موي ٍ ميفي ٍ ضٌاسايي هَاد هشتثط تيا
آثاس تدْيض ضذُ است .دس ايي آصهايطگاُ هعوَال پس اص آهادُساصي ًوًَِّيا،
آًاليض موي يا ميفي تا استفادُ اص هحلَلّا  ،هعيش ّياي ضيييوييياييي ٍ
دستگاُّايي اص قثيل دستگاُ تقهيش ،مَسُالنتشيني ،آٍى ،ساًتشيفَطًَ ،سسٌح
ضعلِاي ...... ،اًدام هيضَد.

ّدايتسٌج)(Conductometer

ترازٍي حساس با دقت ( Balance & Scale) /0///0

ايي دستگاُ هيضاى سساًايي هايعات تَيظُ آب سا تشحسة صيوٌس اًذاصُگيشي
هيمٌذٌّ .گام سسَب صدايي اص سفال ٍ الَا گلي الصم است ايي اضييياد دس
آب هقهش قشاس گيشد تا سسَتات خذا ضَد ،سسَتات دس آب تاعث سسياًياييي
هي ضَد ٍ حز ايي سسَتات سساًايي آب سا ماّص هيدّذ تذييدَست دس
اًذاصُگيشي موي سساًايي آب هَسداستفادُ قشاسهيگيشد.

ايي دستگاُ تا خذاسُ ضيطِاي تشاي اًذاصُگيشي ٍ ٍصى مشدى دقيق اخسام
(حذ امثش تا 100گشم) ماستشد داسد .دقت آى تا حذٍد 1 /1000گشم است.

ّدايت سٌج هدل Metrohm 712

تجْيسات آزهايشگاُ شيوي

ترازٍ هدل Sartorius

 pHهتر
ايي دستگاُ تشاي ًطاى دادى هحيط اسيذي ٍ تاصي هيتاضذ .الصم تالزمش
است تذليل هدْض تَدى ايي دستگاُ تِ النتشٍد تخت ،تشاي اًذاصُگيييشي
 pHسهَ هاًٌذ ماغز ٍ پاسچِ ًيض استفادُ هيضَد.

ًَرسٌج شعلِاي()Flame photometer

اص ًَسسٌح ضعلِاي تشاي اًذاصُ گيشي موي سذين ٍ پتاسين ٍ ميليسييين دس
ًوًَِّاي هثل سفال ،آخش ٍ خاك استفادُ هيضَد .ايي دستگاُ تا گاص پشٍپاى
ماس هيمٌذ.

حوام آبگرم يا بيهاري )(Water bath

 pHهتر هدل Metrohm

ايي دستگاُ تشاي حل مشدى ًوًَِ تا استفادُ اص تخاس آب ٍ تذٍى استفادُ اص
حشاست هستقين استفادُ هيضَد.
فعاليتّاي آزهايشگاُ شيوي

ًَرسٌج شعلِاي هدل M410 Sherwood

كَرُ الکتريکي ) (Chamber Furnaces

ايي دستگاُ خْت رٍب قليايي ،پخت ًوًَِّا ٍ اًذاصُگيشي هيضاى هَاد آلي
هَخَد دس ًوًَِّاي هعذًي تِماسهيسٍدّ .وچٌيي تا دهاي  1200دسخيِ
ساًتيگشاد قاتل مٌتشل هيتاضذ.

كَرُ الکتريکي هدل CWF 1200 CARBOLIT

بي هاري ششخاًِ هدل Memmert

حوام التراسًَيك Ultrasonic cleaner

ايي دستگاُ تا استفادُ اص ضشتات ًاضي اص اهَاج هاٍساي دَت تاعث تفنيل
 ،خذاضذى رسات ٍ سٍتص آًْا اص سهح ًوًَِ ٍ اضياد هيضَد.

 رٍب قليايي ًوًَِّايي هثل سفال ،خاك ٍ آخش  ..تذليل غيشقاتل حيلتَدى دس اسيذ تَسيلِ مَسُ النتشيني ٍ اًذاصُگيشي دسدذ پتاسين تَسيط
دستگاُ ًَسسٌحضعلِاي
 اًذاصُ گيشي داًسيتِ خطل ٍ اضثاع ،خزب آب ٍ دسديذ تيخيليخيلًوًَِّاي آخش ،ماضي ٍ سٌگ ّاي اسسالي اص هشامض هختلف
 ضٌاسايي اليا  ،آّاس دس ًسخ خهي ٍ هٌسَخات تاسيخي ضٌاسايي ميفي عٌادش هَخَد دس تذًِ ماضي ٍ ضٌاسايي ًَع ضَسُ آى تدضيِ موي ًوًَِّاي خاك خْت اًذاصُگيشي ًولّاي آى ضٌاسايي آًيَىّا ٍماتيَىّاي ًوًَِ ّاي سًگذاًِ ،خاك  ،هالت ،آخش،سفال ،هحصَالت خَسدگي

حوام التراسًَيك هدل Elma S30H

 استخشاج ٍ خذاساصي سًگيٌِّا دس اليا پاسچِ ضٌاسايي ًَع چشم اص ًظش طثيعي تَدى ٍ دتاغي ضذى -اًذاصُگيشي هيضاى سطَتت تا استفادُ اص دستگاُ سطَتتسٌح

اًدازُ گيري درصد پتاسين

فعاليتّاي آهَزشي آزهايشگاُ شيوي

يني اص عوذُ ماسّاي اًدام ضذُ دس آصهايطگاُ ضيوي اًذاصُ گييشي دسديذ
پتاسين تشاي تخص سالياتي تشهَلَهيٌساًس است .ايي تخص تشاي هحاسثِ
سي ًوًَِ ّا ًياص تِ تعييي هقذاس پتاسين داسد .تشاي ايي ماس حذٍد 0/2گيشم
اص ًوًَِ سا تا دُ تشاتش هادُ مول رٍب ليتين هتاتَسات تِ هيذت  00دقيقيِ
دسمَسُ  1100دسخِ ساًتي گشاد قشاس دادُ هي ضَد .سپس هادُ هزاب پيس
اص حلضذى دس HCl 50%تِ حدن  000 mlسساًذُ هيضَد .تعييي دسدذ
پتاسين ايي ًوًَِ هدَْل پس اص اًذاصُگيشي ًوًَِ ّاي اسيتاًذاسد ٍ سسين
هٌحٌي ماليثشاسيَى تَسيلِ دستگاُ طيفسٌدي ضعلِاي اًدام هيضَد.

ّ وناسي تا سايش هشامض اخشايي ٍ پظٍّطي داخل ٍ خاسج ساصهاى خْت
تشگضاسي دٍسُّاي آهَصضي اص خولِ ساصهاى عتثات عاليات



 اسائِ هطاٍسُ ماسضٌاسي ٍ خذهات آصهايطگياّيي تيِ داًطيديَيياى
ماسضٌاسي ٍ ماسضٌاسي اسضذ هشهت آثاس دس ساتيهيِ تيا طيش ّيا ٍ
پاياىًاهِّاي داًطدَيي
ّ وناسي ٍ اسائِ خذهات آصهايطگاّي تِ سايش تخصّا ٍ گشٍُّاي
هشهتي ٍ پظٍّطي داخل ٍ خاسج ساصهاى ٍ هشامض استاىّا

تْيِ ًوًَِ ّاي استاًدارد پتاسيمن
جْت كاليبرُكردى دستگاُ

 اًدازُ گيري پتاسين تمَسم
دستگاُ طيفسٌج شعلِاي



دس ًييْييايييت دادُ ّيياي
تذستآهذُ حادل اص اًذاصُگيشي دسدذ پتاسين تا ايي سٍش خيْيت
لحاظ ضذى دس سايش هحاسثات سالياتي تشهَلَهيٌساًس تشاي تعيييي
هيضاى سي ًوًَِّا تِ ايي تخص اسائِ هيضَد.
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