
 اسپكتروفتومتر  كنترل كيفي

  

 شيميائي    تركيبات  اندازه گيري   براي ضروري   از دستگاههاي يكي    آزمايشگاه بخش هاي  درتمامي 

 وكنترل كيفي   واخذ نتايج دقيق ،نگهداري صحيح  الزمه استفاده صحيح ازاين دستگاه.اسپكتروفتومتر است 

 استفاده از فيلتر در   دستگاه ، نظافت  قبيل  از  مواردي  اسپكتروفتومتر  در نگهداري    اين دستگاه است 

 .دستگاههائي كه داراي فيلتر هستند،استفاده از كووت مناسب ضروري مي باشد

 : دارد  براي كنترل كيفي اسپكتروفتومتر راههاي مختلفي وجود

 : كنترل صحت فتومتري    -1

 ودر يك ليتر اسيد   ميلي گرم دي كرومات پتاسيم خشك شده را با ترازوي كاليبره وزن نموده 50ابتدا 

 اسيد  نرمال  0.01را با محلول  اسپكتروفتومتر  سپس دستگاه  نرمال حل مي كنيم  0.01  سولفوريك

 نانومتر صفر كرده و محلول دي كرومات پتاسيم حل شده در اسيد سولفوريك  350سولفوريك در طول موج 

   ميزان جذب بايد  آن را در دماي اتاق قرائت مي كنيم در صورت صحت دستگاه  را در كووت ريخته وجذب 

  110در دماي   ساعت 2براي خشك كردن دي كرومات پتاسيم مقداري ار آن را به مدت . باشد 530�2

 . سانتي گراد قرار مي دهيم  درجه

 در ارائه حد اكثرتابش فتو الكتريك بستگي دارد وبايد هر   به توانائي المپ اسپكتروفتومتر  صحت فتومتري

 . ماه يكبار صحت فتومتري دستگاه را چك كنيم

 : طول موج  كنترل صحت-2



 دقيقه ميزان جذب را در بين  15ميلي ليتر محلول درابكين مخلوط كرده بعد از  5ميكروليتر خون را در 2.

 -530-525-520-515-510-505-500(نانومتر  5نانومتر به فاصله هر   500-550طول موج هاي 

 حد اكثر جذب . در دماي اتاق قرائت مي كنيم) بالنك )  محلول درابكين  در مقابل (535-540-545-550

 .مي باشد  زنگوله اي  بصورت  منحني  رسم  و در صورت    باشد نانومتر  540 موج  در طول  بايد 

 .اين كنترل نشان مي دهد طول موج مورد نظر ما با طول موجي كه به دستگاه داده شده است يكسان مي باشد

 : بودن  كنترل خطي -3

 .اگر غلظت محلول افزايش يابد جذب نوري نيز به همان اندازه افزايش مي يابداين كنترل نشان مي دهد كه  

 نرمال به حجم يك ليتر  0.01را با اسيد سولفوريك   دي كرومات پتا سيم  ميلي گرم 100براي اينكار 

  160، 140، 120، 100، 80، 40، 20  اين محلول بصورت استوك مي باشد سپس غلظت هاي رسانده 

 قرائت نموده) بالنك )  نرمال 0.01نانومتر در مقابل اسيد سولفوريك  350تهيه كرده ودر طول موج  180،

 .بعد از روي جوابهاي بدست آمده منحني رسم مي شود منحني بدست آمده در بهترين شرايط خطي مي باشد

 : كنترل رانش فتومتري -4 

 گيري شده توسط دستگاه نسبت به زمان مي باشد براي اين كاريك منبع مهم خطا عدم پايداري كميت اندازه 

 ودرب آن را با پارافيلم مي بنديم ودر دستگاه قرار رادر كووت ريخته   محلول سيان مت هموگلوبين تهيه شده 

 دقيقه يكبار به مدت يك ساعت  15تا  5جذب نوري اين محلول را هر .مي دهيم وزمان صفر ثبت مي گردد 

 .در ساعت باشد 0.005تفاوت جوابهاي خوانده شده نبايد بيشتر از .ئت مي كنيم قرا

 


