
 مشخصات دستگاه
 LaSh0002 شماره سند : عوامل شیمیایی نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 نام دستگاه : سانتریفیوژ 

 1 تعداد دستگاه : سال ساخت : کشور سازنده :  مدل :

  محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی : 

 اتصال به کامپیوتر :                     پرتابل : خیر قابلیت

 واحد اندازه گیری :                           دقت اندازه گیری : 

 جداسازی ذرات با جرم متفاوت  کاربرد:

 

 خالصه عملکرد دستگاه :

 یها وژیفیرباشد. اساس کار سانت یاز مرکزم زیگر یرویذرات با جرم متفاوت با استفاده از ن یجداسااز یکردن به معنا وژیفیساانتر

 .رندیگیقرار م وژیفیشده و داخل محفظه سانتر ختهیر تیک یذرات جامد بوده که درون درون لوله ها یحاو عیاغلب ما شگاهیآزما

 : اصول کار

 .دیصاف و محکم قرار ده یدستگاه را در محل

 رندیقرار گ گریکدیوزن مقابل هم یهاها، لولهتعادل در روتور هنگام قرار دادن نمونه جادیا جهت

 .دی)فالکون( استفاده کن وژیفیمناسب سانتر یهالوله از

 .دیدرب دستگاه را ببند یار پ یپ یاز قرار دادن لوله ها پس

 .دیاستفاده از کنترل کننده سرعت ، تعداد دور را مشخص کن با

 .دیکن نییشدن محلول را تع وژیفیرسانت زمان

 .دی)فالکون( استفاده کن وژیفیمناسب سانتر یهالوله از

 .دیرا ران و فعال کن دستگاه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشخصات دستگاه

 LaSh0001 شماره سند : یعوامل شیمیای نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 اسپکتروفتومترنام دستگاه : 

 1تعداد دستگاه :  سال ساخت : چینکشور سازنده :  EU-2200مدل : 

 محل دستگاه :  آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی : 

 قابلیت اتصال به کامپیوتر :  بله                                پرتابل : خیر

 nm 1±واحد اندازه گیری : نانومتر                              دقت اندازه گیری : 

 تیالنور توسط ماده آن یجذب مولکول تیاستفاده از خاص با مواد یمقدار سنج یمولکول باتیو ترک یشناسائکاربرد : 

 

 خالصه عملکرد دستگاه :

 EU-2200: مدل شماره

 084mm*094*094 :اندازه

 متر یلیم 0 :یکانون فاصله

 نانومتر 1144-194 طول موج: محدوده

 نانومتر 0.4 :یفیباند ط یپهنا

 نانومتر 1144-194 طول موج: پوشش

 هرتز 04/04ولت،  AC 90-250 :هیتغذ منبع

 دستوالعمل کار با دستگاه اسپکتروفتومتر

 یابهداشت حرفه یهندسگروه م های شگاهیهدف: دستورالعمل کار با دستگاه اسپکتروفتومتر در آزما

 یابهداشت حرفه یگروه مهندس یدستگاه زیآنال شگاهیکاربرد: آزما دامنه



مل را به عهده دارند. دستورالع نیا یاجرا تیو کارکنان در هنگام کار با دساتگاه اسپکتروفتومتر مسوول انیدانشاجو هی: کلتیمساوول

 است. شگاهیدستورالعمل به عهده مسوول آزما نیمفاد ا ینظارت بر حسن اجرا تیمسوول

 دستورالعمل مفاد

را  شیمشخص شده نوع آزما یتا دستگاه گرم و آماده بکار شود. از منو میینمایابتدا دساتگاه را روشان نموده و صابر م .1

 .میینمایم نییتع

موارد را کنترل کرده و آنها را آماده بکار نشان دهد. سپس طول موج  هیکل ستمیکه س شودیدساتگاه آماده بکار م یزمان .0

 .دیرا انتخاب کن شیمورد آزما بیمورد نظر با ترک

 سپس از دستگاه استفاده شود. دهینقص برطرف گرد دیاعالم خطا، با توجه به حساس بودن دستگاه حتماً با .0

و در داخل دسااتگاه  دیزی( در آن بر HPLCدیک )آب مقطر با گرنمونه بالن کیکرده سااپس  زیابتدا کوت را کامال تم .0

 .دیکنیکار دستگاه را صفر کرده و آماده بکار م نی. با ادیبگذار

 .دیبه کوت وارد نموده و جذب آنها را بخوان بیو سپس نمونه را به ترت شیابتدا استاندارد آزما .0

 .دیبا انجام محاسبه غلظت نمونه را بدست آور .0

 

 

 



 مشخصات دستگاه

  شماره سند : یعوامل شیمیای نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 گازه  ۴گازسنج نام دستگاه : 

 1تعداد دستگاه :  سال ساخت : کشور سازنده :  MSA ALTAIR 4Xمدل : 

 محل دستگاه :  آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی : 

 قابلیت اتصال به کامپیوتر :                                 پرتابل : 

 واحد اندازه گیری :                               دقت اندازه گیری : 

  H2S دروژنیه دی، سولف COکربن  دی، مونوکسO2 ژنی، اکس LELاحتراق قابل یگازها شامل گازهاسنجش چهار کاربرد : 

 

 

 خالصه عملکرد دستگاه : 

حجم   تواندیبادوام گاز است که م اریآشاکارسااز بس ی( نوعMSA Altair 4Xاکس )0مدل التر  MSAدساتگاه گازسانپ پرتابل 

 دروژن،یه دیکربن، سولف دیمونوکس ژن،یاحتراق، اکسقابل یگازها شامل گازها نیا نیزمان بسانجد. مهمترچهار گاز را به طور هم

 است. تروژنین دیاکسیگوگرد، و د دیاکسید

سگر ح یاست و خروج یو جوشکار ینشانمختلف مانند آتش عیصانا یمناساب برا یحمل و چندکاره ابزارآشاکارسااز قابل نیا 

ت دساااتگاه حالت هشااادار حرک نیفرد امنحصاااربه یهایژگیاز و یکی. کندیم یریجلوگ ییویآن از بروز تداخالت راد تالیجید

(MotionAlertاسااات کاه د )عیدساااتگاه، هشااادار سااار نیا گرید یژگی. وکندیکااربر آگااه م دنبو حرکاتیرا از ب گرانی 

(InstantAlertاست که د )کندیبالقوه خطرناک باخبر م طیرا از شرا گرانی. 

 آن ونیبراسیو مقدار مصرف گاز کال ندیبینم بیمتر آس 0است که در صورت سقوط از ارتفاع تا  یاگونهدستگاه به نیا اساتحکام

 است یحدود نصف مقدار متوسط صنعت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشخصات دستگاه
  شماره سند : عوامل شیمیایی نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 پیستونی پمپنام دستگاه : 

 1 تعداد دستگاه : :سال ساخت  ژاپن:  کشور سازنده GV-110s مدل :

  محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی : 

 بلهپرتابل :                                                       خیرقابلیت اتصال به کامپیوتر :

 دقت اندازه گیری :                                                    واحد اندازه گیری :                  

 نمونه برداری از گازها و بخارات  کاربرد:
 

 عملکرد دستگاه :

 گازها انواع برداری نمونه برای و. است ژاپن( گازتک) Gastec کمپانی محصول GV-110S مدل گازها برداری نمونه دستی پیستونی پمپ

 تعبیه الماسی تیغه وسطت تیوب دتکتور سر صاف برش قابلیت با. گیرد می قرار استفاده مورد گستک تیوب دتکتور وسیله به سمی بخارهای و

 .دستگاه درون شدن

 در ها مکش تعداد دستگاه اتوماتیک شمارشگر. باشد می( لیتری میلی 04) نیمه و( لیتری میلی 144) کامل مکش قابلیت دستگاه این ویژگی از

  .دهد می را برداری نمونه هر

، دسترس از دور های مکان در و نموده وصل رابطی شلنگ آن به توان می که است این GV-110 پمپ جالب های ویژگی از دیگر یکی

  .کرد استفاده آن از مخازن و ها چاه مانند

 .است شده انجام کامل ها مکش دهد می نشان که داخلی جریان پایان نشانگر دارای

 

 



 مشخصات دستگاه
  شماره سند : عوامل شیمیایی نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

  آکاردئونی پمپنام دستگاه : 

 1 تعداد دستگاه : سال ساخت : :  کشور سازنده WG2M مدل :

  محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی : 

 قابلیت اتصال به کامپیوتر :                     پرتابل : 

 واحد اندازه گیری :                           دقت اندازه گیری : 

 نمونه برداری از گازها و بخارات  کاربرد:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشخصات دستگاه
  شماره سند : عوامل شیمیایی :نام آزمایشگاه  مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 دسیکاتورنام دستگاه : 

 1 تعداد دستگاه : سال ساخت : :  کشور سازنده  مدل :

  محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی : 

 قابلیت اتصال به کامپیوتر :                     پرتابل : 

 واحد اندازه گیری :                           دقت اندازه گیری : 

 نمونه برداری از گازها و بخارات  کاربرد:
 

 خالصه عملکرد دستگاه :

 .شودمی استفاده آن از رسوبات ویژهبه جامد مواد کردن خشک برای که است آزمایشگاهی ابزارهای از یکی دسیکاتور 

، کننده خشک مواد، ترتیب بدین.  گیرد می قرار(  سلیکاژل)  رطوبت جاذب ای ماده، آن زیرین بخش در که است بخش دو دارای دسیکاتور

 . کنند می جلوگیری، اصلی ماده گرفتن رطوبت از و کرده جذب را موجود رطوبت

 .میباشد کشت محیط معموال که میگیرد قرار نظر مورد جسم باالیی بخش در

 کلراید کلسیم و اکسید اپنت فسفر،  غلیظ سولفوریک اسید،  سیلیکاژل از عبارتند شوند می استفاده رطوبت جاذب عنوان به که موادی بیشترین

 .آب بدون

 .است مشاهده قابل آنها در رنگ تغییر صورت به معموال که میشوند اشباع رطوبت از مدتی از بعد رطوبت جاذب مواد

 عنوان هب. است متفاوت مختلف مواد برای دما این که کنند می خشک خاصی دمای با کوره درون را آنها یکبار چندوقت هر هم دلیل همین به

 .کنند می خشک گراد سانتی درجه 184-104 دمای در را سیلیکاژل مثال

 . بمانند ورد رطوبت از تا کنند می منتقل دسیکاتور به،  کنند می خارج کوره از کردن خشک فرآیند از پس که را موادی، موارد از بسیاری در

 



 مشخصات دستگاه

  شماره سند : یعوامل شیمیای نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

  یپمپ نمونه بردار فردنام دستگاه : 

 1تعداد دستگاه :  سال ساخت : کشور سازنده :  SKC-224-44MTXمدل : 

 محل دستگاه :  آماده به کار دستگاه :وضعیت 

 تجهیزات جانبی : 

 قابلیت اتصال به کامپیوتر :                                 پرتابل : 

 دقت اندازه گیری :                              ml/minواحد اندازه گیری :  

 بخارات و گازها برداری نمونهکاربرد : 

 

 خالصه عملکرد دستگاه : 

  گازها و بخارات یمناسب جهت نمونه بردار

 گرد و غبار یمناسب جهت نمونه بردار 

 قهیدر دق تریل یلیم 0444تا  0:  یدب 

 ومیکادم کلین یباتر 

 ATEXضد انفجار  

 لترهایجاذب و ف یاستفاده لوله ها یمناسب برا 

 نکات مهم هنگام کار با دستگاه :

 آدابتور خاص خود را دارد. SKCهر مدل پمپ  رای.به آدابتور دستگاه دقت شود ز 1

 ونیراسبیکال زاتیدستگاه با استفاده از تجه میتنظ چیمورد نظر به کمک پ ی.قبل از استفاده از پمپ آن را بر روی دب 0

 .دیینما برهیکال

 .دینده رییپمپ را تغ ینمودن دستگاه دب برهی.پس از کال 0



 .دییو به پمپ وصل نما دیکن هیهوای مورد نظر را ته سهیک ای، جاذب  لتری.ف 0

 .دیبرای مدت زمان مشخص روشن کن ازی.پمپ را با توجه به حجم مورد ن 0

 .دیهوا انتقال ده یآلودگ شگاهیلوله خود قرار داده و به آزما ایجاذب را در کاست  ای لتری.بعد از نمونه برداری ف 0

 : SKC Standard Universal Pump 44XRمدل  یفرد یپمپ نمونه بردار یمشخصات فن

 ML/MIN 0444تا  0 نیثابت ب انیجر محدوده

 چندگانه یرینمونه گ یشده از رگوالتور کم فشار برا ساخته

   CE استاندارد با –مستحکم و مقاوم  اریبس

 چندگانه   یرینمونه گ یشده از رگوالتور کم فشار برا ساخته

 یزیبرنامه ر تیقابل

 یدرون یبا دقت باال مریتا

 HOLDو متوقف کردن آن با دکمه  یرینمونه گ نیداده ها در ح خواندن

 شدن خودکار/ نگهداشتن زمان خاموش

 در شروع ریتاخ

 انیدادن زمان پا نشان

 ها یریشروع نمونه گ یبرا قهیکردن چند زمان بر حسب دق مشخص

 ها و خاموش شدن یرینمونه گ انیتا پا قهیکردن چند زمان بر حسب دق مشخص

 متناوب یریگ نمونه

 



 مشخصات دستگاه
  شماره سند : عوامل شیمیایی نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 پارتیکل کانترنام دستگاه : 

 1 تعداد دستگاه : سال ساخت : :  کشور سازنده AQ9600 مدل :

  محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی : 

 بلهقابلیت اتصال به کامپیوتر :                     پرتابل : 

 واحد اندازه گیری :                           دقت اندازه گیری : 

  کاربرد:
 

 خالصه عملکرد دستگاه : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دستگاه 1

 رطوبت و دما تشخیص پورت 0

 شارژ رابط و 9V/500mA تغذیه منبع 0

 USB تغذیه منبع رابط 0

 هوا ورودی از برداری نمونه 0

 LCD نمایش صفحه 0

 کلید 7

 پورت خروجی 8

 



 

 

 ثانیه/دقیقه/ساعت 1

 روز/  ماه/  سال 0

 باتری سطح نشانگر 0

 شمارش واحد 0

 غلظت درجه شماتیک نمودار 0

 ذرات شمارش ناحیه نمایش 0

 رطوبت 7

 دما 8

 موضوعاندازه گیری  9

 واحد وزن 14

 ذرات وزن محاسبه ناحیه نمایش 11



 مشخصات دستگاه
 LaSh0003 شماره سند : یعوامل شیمیای نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 فلومتر حباب صابون نام دستگاه :

  تعداد دستگاه : سال ساخت : کشور سازنده : skcمدل :

  محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

  تجهیزات جانبی :
  پرتابل :          قابلیت اتصال به کامپیوتر :               

  دقت اندازه گیری :        واحد اندازه گیری :                      

 ( تریل 1حدود  ادیز ریتا مقاد - یلیم 044 ای یلیم 144کم  ریمقاد)مختلف یکردن حجم ها برهیکال کاربرد :

 

  خالصه عملکرد دستگاه :

توسط  آن است ونیبراسیمکش هوا که هدف ما کال لهیتوسط محلول دترژنت مرطوب شده و وس لهیوس نیا یساطح داخل

 یم جادیا استوانه است حباب صابون نییپا یشود.با فشردن پوار که در انتها یآن وصل م یانتها کیشلنگ رابط به  کی

اب به حالت حب نیکند.در ا یسمت باال حرکت م بهکه در حال مکش است  یلندریس یشده با هوا لیشاود.حباب تشاک

 ستونتیپ کیصورت 

کرنومتر(   هلیکند) به وس یم یط ینیه حباب صابون در مدت زمان معک یکند با دانستن حجم یاصطحکاک عمل م بدون

زائده  کی یاساات که دارا یفرد یپمپ نمونه بردار ونیبراساایکال یکاربرد آن برا نیشااتریشااود. ب یهوا محاساابه م یفلو

 باشد. یم ینمونه بردار یواقع طیشرا جادیاست که جهت انتقال به نمونه بردار به منظور ا یکنار

 

 



 مشخصات دستگاه

 شماره سند : یعوامل شیمیای نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 از ذرات ینمونه بردار هولدرنام دستگاه : 

 تعداد دستگاه : سال ساخت : کشور سازنده : skcمدل :

 محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی :

 قابلیت اتصال به کامپیوتر :                         پرتابل :

 واحد اندازه گیری :                              دقت اندازه گیری :

 از انواع ذرات لترهایبا استفاده از انواع ف یجهت نمونه بردار کاربرد :

 

 از عملکرد دستگاه:  یخالصه ا

 لتریطرف باز شده و ف کی که هولدر از کلونیو سا Face Open ،Face Closeدارند از جمله  یهولدر ها انواع مختلف

متصل  یونه بردارنم یبه پمپ ها زین لتریف گریو سار د ردیگیدرون هولدر قرار م لتریف شیبا توجه به اندازه آن و به همراه پ

 شود یم

 

 



 مشخصات دستگاه

 شماره سند : یعوامل شیمیای نام آزمایشگاه : ایمنی کارمهندسی بهداشت حرفه ای و  نام واحد :

 جاذب گازها وبیهولدر نگهدارنده تنام دستگاه : 

 تعداد دستگاه : سال ساخت : کشور سازنده : skcمدل :

 محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی :

 پرتابل :   قابلیت اتصال به کامپیوتر :                      

 واحد اندازه گیری :                              دقت اندازه گیری :

 و کربن فعال کاژلیسل ریجاذب گازها نظ یها وبیبا استفاده از ت یجهت نمونه بردار کاربرد :

 

 از عملکرد دستگاه: یصه االخ

د دار یکه جذب کمتر یاز سر وبی. تکندیشاده و ذرات درشت را جذب م وبیشاده وارد محفظه ت ینمونه بردار یهوا

 انجام یگاز یها ندهیاز آال ینمونه بردار یشااانهادیپ یرابط قابل انعطاف وصااال شاااده و در دب کیدر مرکز هولادر به 

 یم زین یدب میرگالتور تنظ کی یهولدر ها دارا نیا از یباشد. برخ یکارگر م یهولدر منطقه تنفس نی.محل نصب اشودیم

 باشند.

 

 



 مشخصات دستگاه

 شماره سند : یعوامل شیمیای نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 پمپ نمونه بردار فردینام دستگاه : 

 تعداد دستگاه : سال ساخت : کشور سازنده : Gilian-BDX مدل :

 محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی :

 بله قابلیت اتصال به کامپیوتر :                         پرتابل :

 واحد اندازه گیری :                              دقت اندازه گیری :

 و کربن فعال کاژلیسل ریجاذب گازها نظ یها وبیبا استفاده از ت یجهت نمونه بردار کاربرد :

 

Gilian BDX-II در  یس یس 0444تا  قهیدر دق یس یس 044 نینمونه ب یروش ها یهوا که برا یپمپ نمونه بردار کی

ساعت کار  14بار شارژ تا  کیشود که با  یم هیتغذ NiCdقابل شارژ  یباتر کیتوسط  BDX-IIشده است.  نهیبه قهیدق

 کند. یم

شارژ  یاز بدنه پمپ برا یدهد و به راحت یارائه م ژبار شار کیساعت کارکرد را با  14 باًیتقر NiCdقابل شارژ  یباتر

 شود. یخطرناک جدا م ریغ یدر مکان ها دانیم عیسر رییتغ ایمجدد و/

BDX-II یت خارجبه صور لتریف نیکند. ا یو زباله محافظت م یرا از آلودگ یداخل کیاست که پنومات یلتریف یدارا 

زوم کرده و در صورت ل یرا بررس لتریف تیوضع یسازد تا به سرعت و به راحت ینصب شده است و کاربران را قادر م

 کنند. ضیرا تعو لتریف

، آزبست را OSHAمرجع  یریگروش نمونه ای NIOSH 7400با استفاده از روش  BDX-IIهوا  یبردارنمونه یهاپمپ

 کاربردسرب  یبرا 7044 ای NIOSH 7082 ،7140 یبا استفاده از روش ها نی. پمپ ها همچنکنندیم یبه دقت بررس

 دارند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مشخصات دستگاه

 شماره سند : یعوامل شیمیای نام آزمایشگاه : مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار نام واحد :

 پمپ نمونه بردار فردینام دستگاه : 

 دستگاه :تعداد  سال ساخت : کشور سازنده : Air lite sampler SKC مدل :

 محل دستگاه : آماده به کار وضعیت دستگاه :

 تجهیزات جانبی :

 بله قابلیت اتصال به کامپیوتر :                         پرتابل :

 ٪5 ± واحد اندازه گیری :                              دقت اندازه گیری :

  کاربرد :

 

 خالصه عملکرد

 ml/min 0444تا   0محدوده اندازه گیری: 

 EN 55022, EN 50082و مطابق با استانداردهای  Atexدارای تأییدیه 

 محدوده دما

 (گرادیدرجه سانت 04تا  4) تیفارنها 140تا  00عملکرد: 

 (گرادیدرجه سانت 00تا  -04) تیفارنها 110تا  0-: یساز رهیذخ

 .دیونه در برابر آب و هوا محافظت کنباز از پمپ نم یاستفاده در فضا هنگام

 جبران شده یدما محدوده

 (گرادیدرجه سانت 04تا  0) تیفارنها 100تا  01

 متراکم ریدرصد غ 90تا  4ی : اتیعمل رطوبت


