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تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

چکیده
مقدمــه :در ایــن پژوهــش روش ریــز اســتخراج فــاز بــرای نمونهبــرداری از تتراکلریدکربــن و کلروفــرم هــوا
توســعه و تأثیــر پارامترهــای محیطــی بــر روی عملکــرد آن مطالعــه گردیــده اســت.
روش کار :بــه ایــن منظــور اطاقــک اســتاندارد در آزمایشــگاه ساختهشــده و نمونهبــرداری از غلظــت آنالیتهــا
در اطاقــک بــا روش ریــز اســتخراج فــاز جامــد انجــام گرفــت ســپس شــرایط بهینــه اســتخراج و نمونهبــرداری
تعییــن و بــا روش نمونهبــرداری اســتاندارد ( )NIOSH-1003مقایســه گردیــد نمونههــا بــا دســتگاه گاز
کروماتوگرافی-طیفبیــن جرمــی تجزیــه گردیــد.
یافتههــا :بررســیهای مربــوط بــه انتخــاب فیبــر نشــان داد کــه فیبــر  CAR/PDMSخاصیــت جــذب
باالتــری نســبت بــه ســایر فیبرهــای مــورد مطالعــه بــوده و نتایــج نشــان داد کــه تفــاوت معن ـیداری در نــرخ
نمونهبــرداری بــا دماهــای مختلــف ( 20ºCتــا  )30ºCو ســرعتهای  2تــا  50ســانتیمتر بــر ثانیــه وجــود
نــدارد امــا رطوبــت نســبی بــر نــرخ نمونهبــرداری تأثیــر میگــذارد همچنیــن نمونههــای تهیهشــده را بــه
مــدت  3روز در یخچــال میتــوان نگهــداری نمــود .ضریــب همبســتگی بیــن اندازهگیــری بــا زغــال فعــال و
روش ریــز اســتخراج فــاز جامــد بــرای کلروفــرم و تتراکلریدکربــن بــه ترتیــب برابــر بــا  0/99و  0/98بــوده و
انحــراف معیــار نســبی تکرارپذیــری بیــن فیبرهــا بــه صــورت هفتگــی جهــت کلروفــرم و تتراکلریدکربــن بــه
ترتیــب برابــر بــا  13/6و  12/8تعییــن گردیــد.
نتیجهگیــری :ایــن پژوهــش نشــان داد کــه نمونهبــرداری بــه روش ریــز اســتخراج فــاز جامــد دارای حساســیت
باالتــر در مقایســه بــا روش ( )NIOSH-1003بــوده و بــا اســتفاده از فیبــر  CAR/PDMSمیتــوان مقــدار
میانگیــن مواجهــه  8ســاعته را جهــت کلروفــرم و تتراکلریدکربــن بــه روش غیرفعــال تعییــن نمــود.

گاز کرومانوگرافــی میباشــد ایــن روش بــر اســاس اســتفاده دی
ســولفیدکرین جهــت بازیافــت آالینــده شــده و باعــث تمــاس فــرد
آزمایشــگر بــا ترکیبــات شــیمیایی در آزمایشــگاه شــده عــاوه بــر
ایــن مقادیــر انــدک از محلــول بازیافــت (در حــدود میکــرو لیتــر)
تجزیهشــده کــه باعــث کاهــش حساســیت روش تجزیــه میگــردد
[.]5
روش میکــرو اســتخراج فــاز جامــد اولیــن بــار در ســال 1991
توســط پاولیزســین ارائــه گردیــد ایــن روش بــه دلیــل حساســیت
بــاال در همــه علــوم مرتبــط بــا اندازهگیــری ترکیبــات شــیمیایی
کاربــرد فراوانــی پیــدا نمــوده اســت مطالعــات انجامشــده بیشــتر
در خصــوص اســتخراج ترکیبــات فــرار از ترکیبــات مایــی اســت [,6
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مقدمه
تتراکلریدکربــن و کلروفــرم از هیدروکربنهــای هالوژنــه فــرار بــوده
کــه کاربــرد گســترده صنعــت دارنــد تتراکلریدکربــن در صنایــع
شــیمیایی بــه عنــوان یــک مــاده حــد واســط در تولیــد هالــوژن
کربنهــا تولیــد نایلــون و پالســتیک تهیــه حشــرهکشها و چربــی
زدایــی از فلــزات مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .از زمــان پــی بــردن
بــه تأثیــرات ســوء ایــن مــاده بــر الیــه ازن تالشهــای در جهــت
کاهــش اســتفاده از ایــن مــاده و مــواد جایگزیــن مطــرح شــده اســت
بــا ایــن وجــود بــر اســاس قوانیــن موجــود مجوزهــای مبنــی بــر
تولیــد و اســتفاده از ایــن ترکیــب در کشــورهای در حــال توســعه
وجــود دارد [.]2 ,1
تتراکلریدکربــن بــر روی کلیــه و کبــد اثــر گذاشــته و تمــاس حــاد
باعــث تأثیــر بــر سیســتم اعصــاب مرکــزی و عــوارض گوارشــی
میگــردد [ .]4 ,3مهمتریــن روش ارائهشــده جهــت نمونهبــرداری

و تجزیــه تتراکلریدکربــن و کلروفــرم شــماره  ،1003ایســتیتوی
ملــی ایمنــی و بهداشــت حرفــهای آمریــکا ( )NIOSHمیباشــد
کــه بــر اســاس نمونهبــرداری بــا زغــال فعــال و تجزیــه بــه روش
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* نويســنده مســئول :عبدالرحمــان بهرامــی ،اســتاد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،قطــب
علمــی بهداشــت حرفــهای ،مرکــز تحقیقــات علــوم بهداشــتی ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم
پزشــکی ،همــدان ،ایــران .ایمیــلbahrami@umsha.ac.ir :
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جهــت انتخــاب نــوع فیبــر از ســه نــوع فیبــر Poly( PDM
(Poly Dimethy siloxane carboxen) ،)Dimethyl siloxane
 CAR/PDMS 7 SLو Poly Dimethyl – siloxane Direnyl
 PDMS /DVB 6SMســاخت شــرکت ســپلکو ()SUPELCO
اســتفاده گردیــد.
از دســتگاه گاز کروماتوگــراف طیفبیــن جرمــی مــدل 3800-CP
شــرکت واریــان جهــت تجزیـهٔ ترکیــب در روش ریــز اســتخراج فــاز
جامــد اســتفاده شــد .جهــت جداســازی ترکیبــات از ســتون 60
متــری  VOCOLبــا قطــری داخلــی  0/25میلــی متــر اســتفاده
گردیــد ( )Supelco,Bellefonte, USAو تعییــن ســطح پیــک در
کروماتوگــرام بــا نرمافــزار  Varian Workstationانجــام پذیرفــت.
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روش کار
در ایــن مطالعــه جهــت تهیــه غلظتهــای تتراکلریــد کربــن و
کلروفــرم اطاقــک اتمســفر اســتاندارد طراحــی و ســاخته شــد
(تصویــر شــماره  )1در ایــن اطاقــک آنالیــز مــورد نظــر بــا اســتفاده
از یــک ســرنگ پمــپ بــه داخــل هــوای عبــوری بــه داخــل محفظــه
تزریقشــده ســطح مقطــع عبــور جریــان در طــی  4مرحلــه ترتیــب
کوچکتــر شــده بنابرایــن بــا عبــور دبــی ثابــت ســرعت عبــوری
جریــان افزایشیافتــه و در سیســتم مذکــور از یــک بطــری گازشــوی
جهــت تولیــد و کنتــرل رطوبــت اســتفاده گردیــد و بــا اســتفاده از
یــک المــپ و تولیــد حــرارت دمــای داخــل اطاقــک تغییــر و تنظیــم
گردیــد .در قســمت بــاالی اطاقــک ســپتومهای وجــود داشــته کــه
بــا روش  SPMEعمــل نمونهبــرداری انجــام گرفــت همچنیــن

تصویــر  :1سیســتم تســت دینامیکــی بــر اســاس روش تزریــق بــا ســرنگ
پمــپ  :aورودی هــوا  :bشــیرتنظیم ورود هــوا بــدون عبــور از سیســتم
رطوبــت زنــی  :cشــیربای پــاس عبــور هــوا از سیســتم رطوبــت زنــی :d
سیســتم تولیــد رطوبــت  :eسیســتم کویــل گرمایشــی  :fپمــپ تزریــق
ســرنگ  :gمحفظــه تولیــد اتمســفر ونمونهبــرداری  :hپــورت قرارگیــری
سنســور دمــا  :Iپــورت قرارگیــری سنســور رطوبــت  :Jمحــل قرارگیــری
زغــال فعــال  :Kرطوبــت ســنج  :lسیســتم کنتــرل دمــا  :mگازمترخشــک
 :nبــه ســمت هــود.
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 ]7مطالعاتــی نیــز بــر روی قابلیــت کاربــرد آن در نمونهبــرداری و
تجزیــهٔ ترکیبــات بیهوشــی آور ،هیــدرو کربنهــای فــرار ،ســموم
ارگانوفســفات و  2کلروفــل در هــوا ارائهشــده اســت ارائــه روشهــای
جدیــد بــا روش میکــرو اســتخراج فــاز جامــد باعــث میگــردد
کــه ضمــن افزایــش حساســیت روشهــای جدیــد ،مقادیــر انــدک
ترکیبــات فــراز نیــز تعییــن گــردد تــا در صــورت کاهــش حــد مجــاز
مواحبــه شــغلی بتــوان روشهــای جدیــد را جایگزین نمــود [.]15-8
بــر اســاس مطالعــات انجامشــده بــا اســتفاده از روش میکــرو
اســتخراج فــاز جامــد میتــوان بــه مــدت  8ســاعت از هــوای محیــط
کار جهــت تعییــن غلظــت آالیندههــا نمونــه تهیــه نمــوده []15-8
و میانگیــن مواجهــه  8ســاعت مواجهــه را جهــت فــرد شــاغل تعییــن
نمــود مزایــای ایــن روش در مقایســه بــا روش فعــال نمونهبــرداری،
عــدم مزاحمــت جهــت کارگــر در زمــان نمونهبــرداری و نیــز عــدم
اســتفاده از پمــپ نمونهبــرداری اســت کــه اســتفاده از آن عــاوه بــر
پرداخــت هزینــه بــاال و نیــاز بــه شــارژ و کالیبراســیون مــداوم ،باعــث
عــدم تمرکــز وی در کارهایــی اســت کــه نیــاز بــه دقــت داشــته
و بــرای کارگــر مزاحمــت ایجــاد مینمایــد .کاربــرد روشهــای
میکــرو اســتخراج در بهداشــت حرفــهای باعــث میگــردد کــه در
محیطهــای کاری کــه مقــدار غلظــت بســیار ناچیــز بــوده و حتــی
در هــوای محیــط زندگــی بتــوان مقــدار و نــوع آالینــده را در هــوا
تعییــن نمــود.
بــر اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده تاکنــون تحقیقــات مســتقلی
در خصــوص بررســی اندازهگیــری تتراکلریدکربــن و کلروفــرم بــه
روش ریــز اســتخراج فــاز جامــد انجــام نشــده اســت لــذا در مطالعــه
حاضــر بــا اســتفاده از روش میکــرو اســتخراج فــاز جامــد روش
نمونهبــرداری از کلــرو فــرم و تتــرا کلریــد کربــن و تجزیــه بــا
دســتگاه گاز کروماتوگرافــی – طیفبیــن جرمــی ارائــه گردیــده
اســت.

محلهــای نمونهبــرداری جهــت نمونهبــرداری بــا زغــال فعــال
و مقایســه بــا روش ریــز اســتخراج فــاز جامــد در همــان قســمت
بــاالی اطاقــک تعبیهشــده و ســپس شــرایط بهینــه اســتخراج و
نمونهبــرداری بــر روی نــوع فیبــر ،روش نمونهبــرداری ،دمــای
بازیافــت در بخــش تزریــق ،زمــان بازیافــت مــدت و ســرعت جریــان
هــوا انجــام پذیرفــت.
تأثیــر پارامترهــای محیطــی همچــون دمــا ،رطوبــت و ســرعت هــوا
بــر نــرخ نمونهبــرداری از تتراکلریــد کربــن و کلروفــرم در غلظــت
 10قســمت در میلیــون در داخــل اطاقــک اســتاندارد مــورد بررســی
قــرار گرفــت دمــا در دامنــه  10درجــه ســانتیگراد (از  20تــا 30
درجــه ســانتی گــراد در ســه ســطح) ،رطوبــت نســبی در ســه ســطح
( 50 ،30و  80درصــد) و ســرعت در شــرایط اســتاتیک از  0تــا ٪5
متــر بــر ثانیــه مــورد بررســی قــرار گرفــت .اســتفاده از دامنــه دمایــی
 20تــا  30درجــه ســانتیگراد بــه ایــن دلیــل بــوده کــه دمــای اکثــر
محیطهــای کاری در ایــن دامنــه قــرار دارد (تصویــر .)1

زارع سخویدی و همکاران

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

PDMS/DVB

CAR/PDMS

PDMS

تصویــر  :2حساســیت فیبرهــای مــورد مطالعــه در جــذب تتراکلریــد
کربــن و کلروفــرم بــا نمونهبــرداری از روش ریــز اســتخراج فــاز جامــد

نمونههــای تهیهشــده از لحــاظ میــزان باقیمانــده مــواد روی
فیبــر ) (carry overبعــد از تزریــق نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتنــد
و نتایــج نشــان داد کــه در شــرایط واجــذب  2دقیقــه و دمــای 280
درجــه ســانتیگراد ،هیــچ ترکیبــی بــر روی فیبــر باقــی نمیمانــد.
در نمونهبــرداری بــا روش ریــز اســتخراج فــاز جامــد از دو حالــت در
شــرایطی کــه ســوزن ریــز اســتخراج فــاز جامــد خــارج از ســرپوش
بــوده ( )Exposedو در شــرایطی کــه داخــل ســرپوش یــا غــاف
( )Retractedعمــل نمونهبــرداری انجــام گرفــت در شــرایطی کــه
ریــز اســتخراج فــاز جامــد خــارج از ســرپوش بــود زمــان رســیدن بــه
تعــادل بــه  30دقیقــه میرســید و تهیــه نمونههــای طوالنــی مــدت
بــا آن امکانپذیــر نبــود امــا شــرایطی کــه ریــز اســتخراج فــاز جامــد
داخــل ســرپوش قــرار داشــت نمونهبــرداری در زمانــهای طوالنــی
(بیــش از  400دقیقــه) امکانپذیــر بــوده و محاســبه میانگیــن مواجهــه
وزنــی  8ســاعته ( )TWAدر محیــط کار بــا آن وجــود دارد (تصویر .)3
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 :Cغلظت آالینده در هوا بر حسب نانوگرم در سانتیمترمکعب
 :nمقدار غلظت آالینده در فیبر بر حسب نانوگرم
 :Lطول فیبر بر حسب سانتیمتر
 :Aسطح مقطع فیبر بر حسب سانتیمترمربع
 :tزمان نمونهبرداری بر حسب دقیقه
 :Dgضریــب انتشــار آالینــده در هــوا بــر حســب ســانتیمترمربع در
دقیقــه کــه ضریــب انتشــار تتراکلریدکربــن و کلروفــرم بــه ترتیــب
برابــر بــا  0/0672و  0/088ســانتیمترمربع در دقیقــه تعییــن گردیــد.
دقــت انــدازه گیریهــا بــا اســتفاده از دو معیــار تکرارپذیــری بیــن
فیبــر و تکرارپذیــری تــک فیبــر انجــام گرفــت و بــرای بیــان دقــت
از شــاخص انحــراف معیــار نســبی اســتفاده گردیــد .بــرای تعییــن
تکرارپذیــری تــک فیبــر و تکرارپذیــری بیــن فیبــر از  6اندازهگیــری
در شــرایط کام ـ ً
ا یکســان اســتفاده گردیــد .آنالیزهــای آمــاری بــا
اســتفاده از نرمافــزار  16-SPSSانجــام پذیرفــت
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نمونهبــرداری همزمــان بــرای مقایســه کارایــی روش مبتنــی بــر ریــز
اســتخراج فــاز جامــد و روش اســتاندارد موجــود NIOSH -1003
بــرای اندازهگیــری و تعییــن مقــدار ترکیبــات مــورد مطالعــه در
اطاقــک اتمســفر اســتاندارد صــورت پذیرفــت.
روش  NIOSH -1003مبتنــی بــر نمونهبــرداری از آالینــده بــا
اســتفاده از لولــه زغــال فعــال آنــگاه اســتخراج بــا حــال دی ســولفید
کربــن و آنالیــز بــا کروماتوگرافــی گازی میباشــد [ ]5کــه از
دســتگاه گاز کروماتوگرافــی ( )4600 Unicamمجهــز به آشکارســاز
شــعلهای یونــی ( )FIDاســتفاده و جهــت جداســازی ترکیبــات از
ســتون انباشــته بــا ابعــاد ( )1 × 1 ×1/5 mm i.dانباشتهشــده بــا
 PEG Chromosorb W-AW %10بــا مــش  120 -100اســتفاده
گردیــد .عمــل جداســازی آالیندههــا و ایجــاد شــرایط بهینــه بــه
صــورت جداگانــه بــرای هــر کــدام از ترکیبــات تتراکلریدکربــن
و کلروفــرم انجــام پذیرفــت جهــت جداســازی تتراکلریدکربــن
برنامهریــزی دمــای اولیــه  120 °Cبــه مــدت  1دقیقــه ســپس
افزایــش بــا نــرخ  10 °C/minتــا دمــای نهایــی  160 °Cو جهــت
جداســازی کلروفــرم برنامهریــزی دمــای اولیــه  65 °Cبــه مــدت 1
دقیقــه ســپس افزایــش بــا نــرخ  10 °C/minتــا دمــای نهایــی °C
 155در دســتگاه تنظیــم گردیــد .نمونههــای اســتاندارد کاربــردی
جهــت تجزیــه بــه روش ریــز اســتخراج فــاز جامــد از حــدود  0/5تــا
 100µg/mlدر  -1بوتانــول تهیــه گردیــد و نمونههــای اســتاندارد
کاربــردی جهــت تجزیــه بــه روش  NIOSH -1003بــا دی ســولفید
کربــن و در همیــن محــدوده تهیــه گردیــد.
بــرای محاســبه غلظــت آالینــده در هــوا بــا روش ریــز اســتخراج فــاز
جامــد از قانــون اول فیکــس اســتفاده گردیــد.

یافتهها
فیبرهــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه بــر طبــق توصیههــای
ســازنده ،در شــرایط مناســب دمایــی و زمانــی درون بخــش تزریــق
دســتگاه گازکروماتوگرافــی قــرار داده تــا هــر گونــه آالینــده جــذب
شــده بــر روی آنهــا در طــی فراینــد حملونقــل و نگهــداری حــذف
گــردد .نتایــج مربوطــه بــه نمونهبــرداری بــا تغییــر نــوع فیبــر در
روش اســتخراج ریــز اســتخراج فــاز جامــد در تصویر شــماره  2نشــان
داده شــده اســت نتایــج نشــان داده کــه فیبــر  CAR/PDMSدارای
مســاحت باالتــر از ســایر فیبرهــا میباشــد .بنابرایــن فیبــر مــورد
نظــر جهــت نمونهبــرداری انتخــاب گردیــد .شــرایط دمایــی واجــذب
در بخــش تزریــق دســتگاه آنالیــز و در ســه حالــت دمایــی 200
تــا  280مــورد بررســی قرارگرفتــه و نتایــج نشــان داد کــه تفــاوت
معنـیداری در اســتخراج آالیندههــا در دماهــای فــوق وجــود نــدارد
(تصویــر .)2

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 95
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تصویــر  :3پروفایــل جذبــی کلروفــرم ( )Aو تتراکلریــد کربــن ( )Bبــر
روی فیبــر CAR/PDMS

تأثیــر پارامترهــای محیطــی همچــون دمــا ،رطوبــت و ســرعت هــوا
بــر نــرخ نمونهبــرداری از تتراکلریــد کربــن و کلروفــرم در داخــل
اطاقــک اســتاندارد مــورد بررســی قــرار گرفــت نتایــج نشــان داده

کــه دمــا تأثیــر چندانــی بــر روی نــرخ نمونهبــرداری ترکیبــات
مــورد برســی نــدارد (جــدول  )1همچنیــن بــا افزایــش رطوبــت نــرخ
نمونهبــرداری کاهشیافتــه و مقادیــر اندازهگیــری شــده در ســه
ســطح رطوبــت ( 50 ،30و  80درصــد) باهــم تفــاوت معنــیداری
داشــتند( .جــدول شــماره  )2اندازهگیــری و نــرخ نمونهبــرداری در
ســرعتهای مختلــف نشــان داد کــه در دامنــه صفــر تــا  0/5ســانتی
متــر بــر ثانیــه ،جریــان هــوا تأثیــری بــر نــرخ نمونهبــرداری نــدارد.
تأثیــر زمــان نگهــداری بــر روی میــزان بازیافــت آنالیــت هــای مــورد
مطالعــه در شــرایط مختلــف نگهــداری مــورد بررســی قــرار گرفــت.
بــرای بررســی تأثیــر زمــان مانــدگاری ،ســه حالــت مختلــف شــامل:
الــف) نگهــداری در دمــای معمولــی (آزمایشــگاه در دامنــه  18تــا
 21درجــه ســانتیگراد) و بــدون ســپتوم ،ب) نگهــداری در دمــای
یخچــال بــا ســپتوم ( 4درجــه ســانتیگراد) ج) نگهــداری در یخچــال
بــدون ســپتوم مــورد بررســی قــرار گرفــت( .تصویــر شــماره  )4نتایــج
مربــوط بــه نگهــداری نمونــه در مقایســه بــا روش جاذب ســطح نشــان
داد کــه نمونههــای تهیهشــده از تتراکلریــد کربــن و کلروفــرم را بــه
مــدت  4روز در یخچــال و در ظــرف ســرپوش دار میتــوان نگهــداری
نمــود در حالیکــه نمونههــای تهیهشــده بــا روش جــاذب ســطحی بــر
اســاس روش شــماره  NIOSH ،1003تــا مــدت  30روز در دمــای
اتــاق قابــل نگهــداری هســتند (جــداول  1و .)2

ماده

کلروفرم

دما (◦)C
میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

تتراکلرید کربن

200

240

280

200

240

280

51475

53416

51858

33689

34182

34839

1403

1832

2658

852

521

531

2/73

3/43

5/13

2/53

1/53

1/53

0/26

P-Value

0/22

جدول  :2تأثیر رطوبت نسبی (درصد) بر روی مقادیر نرخ نمونهبرداری در نمونهبرداری با استفاده از فیبر ( CAR/PDMSمقادیر مرتبط با نرخ
نمونهبرداری در  1000ضرب شده است)
ماده

رطوبت

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

P > 0/05

کلروفرم
50

5/91

0/133

6/01

5/76

80

4/10

0/331

4/48

3/88
P > 0/05

30

6/75

0/260

7/02

6/50

50

6/21

0/415

6/67

5/88

80

5/71

0/402

6/17

5/45
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30

6/72

0/320

7/02

6/43

تتراکلرید کربن

20

P-Value
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جدول  :1تأثیر دمای واجذب در بخش تزریق بر روی بازیافت کلروفرم و تتراکلرید کربن (بر حسب سطح زیر پیک) از نمونههای اخذ شده در شرایط
استاتیک توسط فیبر  75µm CAR/PDMSدر حالت نمونهبرداری Exposed

زارع سخویدی و همکاران
جدول  :3مقادیر تکرارپذیری ،حد تشخیص کمی ،تکرارپذیری بین فیبر و زمان پاسخ نمونهبرداری ریز استخراج فاز جامد با فیبر  CAR/PDMSدر
حالت  0/5سانتیمتر درسوزن برای ترکیبات هالوژنه مورد مطالعه (-2کلروفنول ،کلروبنزن ،تتراکلرید کربن و کلروفرم)
نرخ انتشار

طول انتشار
(سانتیمتر)

زمان پاسخ (ثانیه)

حد تشخیص
()ppbv

تکرارپذیری
(درصد)

تکرار بین فیبر
(درصد)

ماده
کلروفرم

0/088

0/5

1/4

4/1

4/2

13/6

تتراکلرید کربن

0/0672

0/5

1/86

5

4/8

12/8

 0/99و  0/98و خطــای اســتاندارد نیــز بــه ترتیــب برابــر بــا  1/34و
 0/94محاســبه گردیــد (جــدول .)3
بحث

مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه بــا اســتفاده از فیبــر CAR/
 PDMSمیتــوان جهــت نمونهبــرداری از تتراکلریــد

بــرای بررســی تکرارپذیــری بیــن فیبــر در مــوارد مختلــف از 5
فیبــر  CAR/PDMSمختلــف اســتفاده گردیــد .نمونهبــرداری
از ترکیبــات مــورد نظــر بــا اســتفاده از ایــن فیبرهــا در شــرایط
کامـ ً
ا یکســان صــورت پذیرفــت .نتایــج مربــوط بــه تکرارپذیری
بیــن فیبــر بــه صــورت درصــد انحــراف معیــار نســبی در جــدول
شــماره  3نشــان داده شــده اســت .مقــدار انحــراف معیــار نســبی
) ( RSDتکرارپذیــری بیــن فیبرهــا بــه صــورت هفتگــی جهــت
کلروفــرم و تتراکلریــد کربــن بــه ترتیــب برابــر بــا  13/6و 12/8
درصــد تعییــن گردیــد (تصویــر .)4
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بــرای تعییــن صحــت نتایــج بــه دســت آمــده توســط روش ریــز
اســتخراج فــاز جامــد ،نمونهبــرداری همزمــان بــا اســتفاده از ریــز
اســتخراج فــاز جامــد و زغال فعال بــر اســاس روش NIOSH 1003
بــرای هــر ترکیــب در اطاقــک اتمســفر اســتاندارد در دامنــه  0/5تــا
 100قســمت در میلیــون انجــام پذیرفــت .هــر ســری از نمونههــا
در شــرایط غلظــت یکســان تهیهشــده .و پــس از تجزیــه ،ضریــب
همبســتگی بیــن اندازهگیــری بــا زغــال فعــال و روش ریــز اســتخراج
فــاز جامــد بــرای کلروفــرم و تتراکلریــد کربــن بــه ترتیــب برابــر بــا
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تصویــر  :4میــزان نســبی بازیافــت تتراکلریــد کربــن و کلروفــرم از روی
فیبــر  CAR/PDMSدر زمانهــا و شــرایط مختلــف نگهــداری (محــور
عمــودی بیانگــر میــزان درصــد بازیافــت میباشــد) .الــف) دمــای محیــط
بــدون ســپتوم .ب) دمــای محیــط بــا ســپتوم .ج) یخچــال بــا ســپتوم

کربــن و کلروفــرم اســتفاده نمــود .نمونهبــرداری بایســتی
در شــرایطی انجــام پذیــرد کــه فیبــر داخــل غــاف بــوده
در زمــان طوالنــی بــه تعــادل برســد و بــا آن بتــوان مقــدار
میانگیــن مواجهــه  8ســاعتی را تعییــن نمــود .فیبــر CAR /
 PDMSدارای حساســیت باالیــی نســبت بــه ســایر فیبرهــا
میباشــد و قابلیــت جــذب باالتــر آالینــده میباشــد نتایــج
مطالعــه فــوق بــا ســایر مطالعــات پژوهشــگران در خصــوص
نمونهبــرداری از آالیندههــای هــوا یکســان میباشــد (-13
 .)8 ،11علــت ظرفیــت بســیار بــاالی فیبرهــای کربوکســن را
میتــوان در نــوع ســاختار آنهــا بیــان کــردCAR/PDMS .
اصــوالً جاذبــی اســت کــه بــرای نمونهبــرداری از گازهــا و
عمومــاً ترکیبــات بــا وزن مکلولــی در دامنــه  30تــا 225
طراحــی گردیــده اســت .ایــن جــاذب دارای انــدازه حفــرات
از  6تــا  50آنگســتروم بــوده و اســتخراج آنالیــت در آن از
طریــق جــذب ســطحی صــورت میپذیــرد [ .]16ایــن فیبــر
فوقالعــاده بــا قابلیــت جــذب ســطحی بــر اســاس کربوکســن
 1006میباشــد کــه ســاختار آن متشــکل از کربــن متخلخــل
بــا ســطح مقطــع بســیار بــاال ( 1200مترمربــع بــر گــرم) بــوده
و اولیــن بــار در ســال  1997بــرای اســتخراج مولکولهــای
بســیار فــرار بــا وزن مولکــول بســیار پاییــن از محلولهــای
مائــی طراحــی و ارائــه گردیــد [.]17
بــا بررســی دمــا و زمــان مناســب بــرای واجــذب در بخــش
تزریــق هیچگونــه آالینــدهای پــس از تزریــق مشــاهده نشــده
و در واقــع شــرایط واجــذب کامــل انجــام گرفتــه اســت .دامنــه
دمایــی  200تــا  280درجــه ســانتی گــراد (در ســه ســطح) و
دامنــه زمانــی  1تــا دو دقیقــه (بــر اســاس مــوارد موجــود در
ســایر متــون مشــابه در ســه ســطح) بــرای بررســی انتخــاب
گردیــد .نتایــج بررســی نشــان داد کــه در هیچکــدام از ایــن

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،1بهار 95

] [ Downloaded from johe.umsha.ac.ir on 2023-01-07

22

] [ DOI: 10.21859/johe-03013

زمانهــا و دماهــا تفــاوت معنــیداری میــان نتایــج مشــاهده
نگردیــد و در واقــع میتــوان از لحــاظ آمــاری مقادیــر اســتخراج
آنالیــت از فیبرهــا را یکســان قلمــداد کــرد .مطالعــه بــر روی
واجــذب ترکیبــات ســولفوره از روی فیبــر ریــز اســتخراج فــاز
جامــد نشــان داده اســت کــه در صورتــی کــه دمــا بــه حــد
کافــی بــاال باشــد ،زمــان مانــد فیبــر در بخــش تزریــق (در بــازه
 60ثانیــه تــا  120ثانیــه) اهمیــت چندانــی نــدارد .مطالع ـهای
دیگــر در بررســی کاربــرد ایــن روش بــرای اندازهگیــری
آمینهــا در هــوا بیــان کــرده اســت کــه در دمــای  200درجــه
ســانتی گــراد بخــش تزریــق و تغییــر زمــان ،تأثیــر چندانــی بــر
روی میــزان بازیافــت نداشــته و زمــان در حــدود  120ثانیــه
بــرای تمــام ترکیبــات مناســب میباشــد [.]18
در نمونهبــرداری بــا روش ریــز اســتخراج فــاز جامــد در
شــرایطی کــه ســوزن غــاف بیــرون باشــد شــرایط تعادلــی
ســریعاً انجامشــده و امــکان نمونهبــرداری طوالنــی مــدت
جهــت کارگــران کــه هشــت ســاعت در محیــط کار اشــتغال
دارنــد وجــود نخواهــد داشــت لــذا از شــرایط نمونهبــرداری بــا
فیبــر در غــاف ( )Retracted conditionاســتفاده میگــردد
کــه زمــان رســیدن بــه تعــادل طوالنــی بــوده نتیجــه فــوق در
مطالعــات از آالیندههــای دیگــر نیــز توصیــه شــده اســت .شــیوه
در ســوزن جهــت نمونهبــرداری باعــث کاهــش ســطح انتشــار،
افزایــش مســیر انتشــار و کاهــش نــرخ انتشــار میگــردد در
مطالعــه تــای و همچنیــن تحقیــق زارع و همــکاران شــیوه
در ســوزن جهــت نمونهبــرداری از والرآلدئیــد ،فورفــورال و
اتیلــن اکســاید ترکیبــات بیهوشــی آور پیشــنهاد شــده اســت
[ .]20 ,19 ,13 ,12اســتفاده از ایــن روش باعــث میگــردد
کــه تغییــرات محیطــی دمــا و ســرعت جریــان هــو بــا اثــرات
مســتمری بــر نــرخ نمونهبــرداری نداشــته باشــد ولــی تأثیــر
رطوبــت غیرقابــل اجتنــاب بــوده و افزایــش رطوبــت باعــث
کاهــش نــرخ نمونهبــرداری میگــردد.
ریــز اســتخراج فــاز جامــد در هــر دو حالــت در تمــاس (ســوزن
غــاف بیــرون باشــد) و در شــرایط فیبــر در غــاف بــه عنــوان
یــک نمونهبــرداری غیرفعــال (پســیو) عمــل مینمایــد .امــا
آنچــه در شــرایط فیبــر در غــاف میتــوان بــه قابلیتهــای
دیگــر ریــز اســتخراج فــاز جامــد افــزود ایــن اســت کــه بــا
افزایــش مســیر انتشــار و همچنیــن کاهــش ســطح موجــود
بــرای پدیــده انتشــار و بــر اســاس قانــون اول انتشــار فیــک
میتــوان نــرخ انتشــار آنالیــت را کاهــش داد و بنابرایــن زمــان
رســیدن فیبــر بــه حالــت اشــباع را کاهــش داد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه تغییــر دمــا در دامنــه
 10درجــه ســانتیگراد تنهــا تأثیــر معن ـیداری بــر روی نــرخ

نمونهبــرداری کلروفــرم دارد .بررســی دقیقتــر نتایــج مربــوط
بــه نــرخ نمونهبــرداری کلروفــرم نشــان میدهــد کــه ایــن
تفــاوت مربــوط بــه نــرخ نمونهبــرداری در دماهــای  20و 30
درجــه ســانتی گــراد میباشــد و بــه عبارتــی تفــاوت دمایــی
 ±5درجــه ســانتیگراد (بیــن  20و  25درجــه ســانتیگراد و
بیــن  25و  30درجــه ســانتیگراد) تأثیــر معنـیداری بــر روی
نــرخ نمونهبــرداری ایــن ترکیبــات نیــز نــدارد.
در ایــن مطالعــه مشــخص گردیــد کــه افزایــش رطوبــت نســبی
هــوا میتوانــد بــه طــور معنــیداری باعــث کاهــش نــرخ
نمونهبــرداری نمونــه بــردار ریــز اســتخراج فــاز جامــد و در
نتیجــه کاهــش جــرم آنالیــت نمونهبــرداری شــده گــردد .هــر
چنــد جــاذب  CAR/PDMSبــه طــور معمــول یــک جــاذب
آب گریــز مطــرح شــده اســت امــا مطالعــات متعــددی نشــان
داده اســت کــه مولکولهــای آب بــا کاهــش ســطوح جذبــی در
ایــن جــاذب میتواننــد باعــث کاهــش قابلیــت جــذب ســطحی
آن گردنــد .همچنیــن مولکولهــای آب بــا ایجــاد رقابــت
در ســطوح فعــال همچنیــن باعــث کاهــش نمونهبــرداری
ترکیبــات مــورد نظــر میگردنــد [.]21
نتایــج پژوهــش حاضــر در زمینــه نگهــداری نمونههــای ریــز
اســتخراج فــاز جامــد بــرای ترکیبــات مــورد مطالعــه در شــرایط
مختلــف نشــان داد کــه ایــن شــیوه نمونهبــرداری در مقایســه
بــا روشهــای مبتنــی بــر لولههــای جــاذب (بــه طــور نمونــه
روش  )NIOSHدارای نقــاط ضعــف میباشــد .نمونههــای
تهیهشــده بــا لولــه زغــال فعــال را میتــوان بــه مــدت چهــار
هفتــه در دمــای  25درجــه ســانتیگراد نگهــداری نمــود []5
در حالیکــه در روش ریــز اســتخراج و مطالعــه فــوق مشــخص
شــد کــه پوشــاندن نــوک فیبــر باســتپوم باعــث کاهــش از
دســت رفتــن آنالیــت میگــردد و نمونههــا را بــه مــدت ســه
روز در یخچــال و دمــای (  )+4میتــوان نگهــداری نمــود .بــه
نظــر میرســد کــه پوشــاندن از دو شــیوه میتوانــد بــر روی
کاهــش میــزان از دســت رفتــن آنالیــت تأثیــر بگــذارد.
 -1پوشــاندن میتوانــد بــا جلوگیــری از آلــوده شــدن فیبــر
باعــث کاهــش یــا رد عوامــل مزاحــم و گاهــی رقابتپذیــر بــر
روی فیبــر گــردد.
 -2پوشــان میتوانــد بــا ایجــاد شــرایط در محیــط کوچکشــده
درون ســرنگ باعــث نگهــداری بهتر آنالیــت گردد.
مقایســه میــزان حساســیت روش فــوق بــا نمونهبــرداری بــا
زغــال فعــال نشــان میدهــد کــه روش ریــز اســتخراج فــاز
جامــد دارای حساســیت باالتــر میباشــد حــد تشــخیص در
ایــن روش جهــت تتراکلریدکربــن و کلروفــرم بــه ترتیــب برابــر
بــا  5و  4/1قســمت در بیلیــون در حالیکــه حــد تشــخیص
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در ایــن پژوهــش مشــخص گردیــد کــه بــا ریــز اســتخراج فــاز
 در شــرایطی کــهCAR /PDMS جامــد و اســتفاده از فیبــر
داخــل غــاف اســت میتــوان آالیندههــای هــوا شــامل بــر
تتراکلریدکربــن و کلروفــرم را نمونهبــرداری نمــود و بــا ایــن روش
 ســاعتی را تعیین8 غیرفعــال انتشــاری مقــدار میانگیــن مواجهــه
 درجــه ســانتیگراد و30  تــا20  تغییــر دمــا در محــدوده.نمــود
 ســانتیمتر0/5 همچنیــن ســرعت جریــان هــوا از حــدود صفر تــا
بــر ثانیــه تأثیــری در نمونهبــرداری نداشــته ولــی رطوبــت باعــث
تأثیــر منفــی در میــزان مــواد جــذب شــده بــه وســیله روش ریــز
-1003  حساســیت ایــن روش باالتــر از روش.اســتخراج میگــردد
 بــوده ولــی نمونههــا را بــه مــدت ســه روز میتــوان درNIOSH
. در یخچــال نگهــداری نمــود4 دمــای
سپاسگزاری

نویســندگان مقالــه مراتــب تشــکر و قدردانــی خـــود را از
معاونــت محتــرم تحقیقــات دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان
.کــه منابــع مالــی طــرح را تأمیــن نمودهانــد ابــراز مینماینــد

 جهــت آنالیــز تتراکلریــد کربــن وNIOSH -1003 در روش
 میکروگــرم در هــر0/8  و4 کلروفــرم بــه ترتیــب برابــر بــا
 روش ریــز اســتخراج فــاز جامــد در.]5[ نمونــه میباشــد
آمــاده ســازی بــه محلــول شــیمیایی نیــاز نداشــته و قابلیــت
اســتفاده مجــدد را در زمــان طوالنــی دارد ولــی احتمــال
شکســتن آن در زمــان اســتفاده وجــود دارد همچنیــن در
روش ریــز اســتخراج فــاز جامــد نمونــه یــک بــار تزریقشــده
و امــکان تزریــق مجــدد وجــود نــدارد در حالیکــه در روش
 امــکان تزریــق نمونــه وجــود دارد ولــی بهــرNIOSH -1003
حــال یــک روش فعــال بــوده از پمــپ نمونهبــرداری فــردی
جهــت نمونهبــرداری استفادهشــده و محاســبات تعییــن
غلظــت در هــوا بــا ایــن روش ســاده بــوده در حالیکــه جهــت
تعییــن آالینــده در هــوا بــا اســتفاده از روش میکــرو اســتخراج
فــاز جامــد بایــد ضریــب انتشــار آالینــده در هــوا تعییــن
گــردد کــه تابــع دمــا و فشــار اســت و مقــدار آن در شــرایط
 و فشــار یــک اتمســفر) تعیینشــده در25 اســتاندارد (دمــای
حالیکــه شــرایط محیــط کار یکســان نبــوده و نمونهبــرداری
.بــا یــک خطــای جزیــی همــراه میباشــد
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Abstract
Introduction: In this research Solid Phase Micro Extraction (SPME) for sampling and
determination of carbon tetrachloride and chloroform in air was developed and the effect
of ambient parameters on SPME was assessed.
Methods: For this purpose, a standard chamber was built in the laboratory. The
concentrations of compounds in the chamber were measured with SPME. The optimum
condition for extraction was determined and compared with 1003 method of national
institute occupational safety and health (NIOSH-1003). The samples were analyzed with
gas chromatography-mass spectrometry.
Results: Carboxen-Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) has high adsorption compared
with other fibers and there was no significant difference between sampling rates at different
temperatures (range of 20 to 30 °C) and air velocities (2 to 50 cm/s), yet Relative Humidity
(RH) had a significant effect on sampling rate. The results showed that samples can be
stored in a refrigerator at 4°C for three days. The correlation coefficient of results between
SPME and NIOSH-1003 for carbon tetrachloride and chloroform were 0.99 and 0.98,
respectively and relative standard deviation of reproducibility between fibers for carbon
tetrachloride and chloroform were 13.6 and 12.8, respectively.
Conclusions: This study showed that SPME was more sensitive than the NIOSH-1003
method, and was successfully applied for determination of time weight average of carbon
tetrachloride and chloroform as a passive method.

