
دستگاه شورى سنج

دستگاه شورى سنج به منظور تعيين ميزان غلظت نمك موجود در آب شور طراحى شده است و مقدار چگالى نسبى 
و شورى آب را نشان مى دهد. در جدول زير فهرست دقيقى از ميزان نمك حل شده در مايعات نشان داده شده 

است كه در روند كنترل كيفيت و واحدهاى تحقيقاتى و آزمايشگاهى كاربرد دارد.
صنعت  در  همچنين  و  ها  آن  سازى  رقيق  چگونگى  ها،  محلول  نگهدارى  و  كنترل  در  فهرست  اين  از  توان  مى 
غذاسازى و فرآيند منجمد كردن سبزيجات، ميوه ها و غذاهاى دريايى استفاده كرد. اين وسيله در مطالعات آب 
شور و اقيانوس شناسى نيز در جهت تعيين كيفيت خاك، مورد استفاده قرار مى گيرد. درصورت نياز به انطباق 
دماى محيط با دستگاه مى توان از مدل هاى ATC كه قابليت انطباق دما را به طور خودكار دارا مى باشند استفاده 

كرد.
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مـدل دامنه شـورى حداقل درجه شـورى دقت توضيحات
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اجزاء تشكيل دهنده دستگـاه

عملكـرد دستگـاه

روى  مقطر  آب  قطره   3 الى   2 و  كنيد  باز  را  نورى  صفحه  ابتدا 
منشور اصلى بريزيد. سپس صفحه نورى را ببنديد تا آب مقطر 
در همه جاى صفحه پخش شود و تمام سطح منشور را بپوشاند 
يعنى اينكه حباب هوا وجود نداشته باشد و آب به صورت قطرات 
صبر  دقيقه   30 حال  نگردد.  پخش  منشور  سطح  روى  پراكنده 
كنيد تا دماى محلول موجود در منشور تنظيم شود. با اين عمل 

دماى طبيعى رفلكتور  تنظيم مى شود.

مرحله اول:

عدم قابليت انطباق دمـا با محيط

قابليت انطباق دمـا با محيط



صفحه نورى دستگاه را در مقابل نور قرار داده و به عدسى نگاه كنيد. بايد ديد خود را روى عدسى متمركز كنيد 
تا بتوانيد دايره درجه بندى شده را ببنديد. قسمت باالى دايره به رنگ، آبى و قسمت پايين سفيد مى باشد. 

توجه نماييد) (به شكل

مرحله دوم:

به عدسى نگاه كرده و پيچ كاليبره را بچرخانيد تا جايى كه مرز بين خط آبى باال و سفيد پايين دقيقاً بر روى عدد 
صفر با توجه به تصوير منطبق شود. حال عمل كاليبره كامل شده است. در ضمن اطمينان يابيد كه دماى اتاق 

طبيعى، يعنى 20 درجه سانتى گراد باشد.
هنگام اندازه گيرى، اگر اختالف دماى محيط، 15- درجه سانتيگراد باشد، توصيه مى كنيم كه مجدداً دستگاه را 
كاليبره كنيد تا دقت دستگاه حفظ شود. توجه داشته باشيد درصورتى كه دستگاه مجهز به سيستم اتوماتيك 

مرحله سوم:

اتاق  طبيعى  دماى  كاليبره مجدد،  به هنگام  باشد  دما  انطباق 
بايد 20 درجه سانتى گراد باشد. زمانى كه كاليبره انجام شد، 
اگر دما در محدوده قابل قبول (10 تا 30 درجه سانتى گراد) 
درجه  گيرى  اندازه  دقت  در  اختالفى  گونه  هيچ  يابد  تغيير 

شورى به وجود نمى آيد.

مرحله چهارم:
يك قطره از محلول را روى منشور اصلى بريزيد و صفحه نورى 
را ببنديد سپس مقدار را از روى عدسى بخوانيد (عدد مورد 

نظر روى خط مرزى بين رنگ آبى و سفيد مشخص مى شود).

هشدار:
1- اندازه گيرى درست و دقيق به كاليبرة صحيح بستگى دارد. جهت دقت اندازه گيرى اطمينان يابيد كه عدسى 

و محلول داراى دماى مشابه و متعادلى باشند.
2- از قرار دادن دستگاه در مكان هاى مرطوب و فرو بردن آن در آب خوددارى كنيد. درصورتى كه عدسى 
دستگاه تار شود، به منزله اين است كه آب وارد دستگاه شده است بنابراين با تكنسين يا فروشندة مربوطه 

مشورت نماييد.
3- از به كار بردن اين دستگاه براى اندازه گيرى مواد شيميايى سوزآور يا خورنده خوددارى نماييد زيرا موجب 

صدمه رساندن به عدسى مى شود.
4- پس از هر اندازه گيرى، دستگاه را با يك دستمال نرم يا پارچه مرطوب تميز كنيد. تميز كردن عدسى به طور 
مداوم در اندازه گيرى صحيح و درست مقادير تأثير گذار است. (در غير اين صورت دستگاه مقادير نادرستى را 

نشان مى دهد و به پوشش عدسى صدمه مى رساند)
5- اين دستگاه نورى مى باشد بنابراين در نگهدارى آن دقت كنيد در غير اين صورت به اجزاء نورى و ساختار 
اصلى دستگاه صدمه مى رسد. درصورت استفاده و نگهدارى صحيح مى توان اين دستگاه را چندين سال متوالى 

مورد استفاده قرار داد.
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