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باشد که داراي قابلیت جداسازي اجزاي نمونه از 

توسط  1930این تکنیک اولین بار در سال 

تئینبراي جداسازي پرو) ي جایزه  نوبل شد

ي کارگیري این تکنیک، در اوایل دهه

اي، هاي تجزیه، الکتروفورز مویین به عنوان یک روش رایج براي جداسازي در بسیاري از زمینه

هاي زیستی نظیر لکولي این تکنیک عمدتاً بر روي جداسازي مو

توان به مقدار می HPLCاز مزایاي این تکنیک در مقایسه با 

بر بودن هاي گران قیمت و زمانعدم نیاز به خرید ستون

از کاربردهاي . با کیفیت باالتر اشاره کرد

هاي معدنی، اسیدهاي آمینه، ها و کاتیون

                                                           
1 Arne Tiselius 
2 Conditioning 
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  الکتروفورز مویین 

باشد که داراي قابلیت جداسازي اجزاي نمونه از اي سودمند میالکتروفورز مویین یک روش تجزیه

این تکنیک اولین بار در سال . ي مویین استطریق اعمال پتانسیل در طول یک لوله

ي جایزه  نوبل شدبرنده 1948که در سال ( 1دانشمندي به نام آرن تیسلیوس

کارگیري این تکنیک، در اوایل دههاز آغاز به .هاي مختلف سرم به صورت باندهاي پیوسته ابداع شد

، الکتروفورز مویین به عنوان یک روش رایج براي جداسازي در بسیاري از زمینه

ي این تکنیک عمدتاً بر روي جداسازي موکاربرد اولیه. توسعه داده شده است

از مزایاي این تکنیک در مقایسه با . ها و پپتیدها متمرکز بوده است

عدم نیاز به خرید ستون(ي عملکرد ي موردنیاز کمتر، کاهش هزینه

با کیفیت باالتر اشاره کردهاي ، کاهش مصرف حالل، جداسازي)2سازي ستون

ها و کاتیونهاي مختلفی نظیر آنیوني این تکنیک جداسازي گونه

استفاده راهنماي  

  

  

  

  

  

  

الکتروفورز مویین  -1

الکتروفورز مویین یک روش تجزیه

طریق اعمال پتانسیل در طول یک لوله

دانشمندي به نام آرن تیسلیوس

هاي مختلف سرم به صورت باندهاي پیوسته ابداع شد

، الکتروفورز مویین به عنوان یک روش رایج براي جداسازي در بسیاري از زمینه1980

توسعه داده شده است

ها و پپتیدها متمرکز بوده استپروتئین

ي موردنیاز کمتر، کاهش هزینهنمونه

سازي ستونآماده

ي این تکنیک جداسازي گونهگسترده



  

 

- ها، نوکلئیک اسیدها، نوکلئوتیدها، پلی

  .باشدمیهاي دیگر 

 محصوالت کیفیت کنترل و نانو زمینه در

 راستا این در. باشد می نانوذرات شکل و

 نیز گیروقت بعضاً و بوده گران بسیار هاروش

 به الکتروفورز و HPLC، GC شامل کروماتوگرافی

 صورت در هاروش این. باشند داشته موثري

- روش این از برخی حال هر به. باشندمی 

HPLC هزینه و داشته ویژه هايحالل به نیاز 

 روش رسدمی نظر به بین این در. ندارد نانوذرات

 و اندازه نظر از چه و شیمیائی ماهیت نظر

 که دهندمی نشان منابع ولی گذرد نمی 

 همکارانش و Wu مثال طور به است گرفته

 در مشخصی و جداگانه هايپیک هم به

 خدمت به روزافزونی و متنوعی هايتکنیک

 شاید کروماتوگرافی هايتکنیک انواع بین

 موبیلیتی یا حرکت رفتار پایه بر که 

 اعمال با الکترود دو بین میکرون 100 زیر

 رفتار زیرا بکند موثري کمک ساختار این

 و باشد می ذرات سطح شیمی و مورفولوژي
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ها، نوکلئیک اسیدها، نوکلئوتیدها، پلیها، پپتیدها، پروتئینها، کربوهیدراتها، ویتامین

هاي دیگر بسیاري از گونهها و ره، رنگنوکلئوتیدها، سموم، مواد منفج

  نانو کاربرد الکتروفورز مویین در فناوري

در تحقیقات روي پیش مسائل و موضوعات ترینمهم

و توزیع ذرات، اندازه مورد در اطالعات سریع آوردن بدست

TEM، AFM،  ...روش این ولی باشند می موثر بسیار

کروماتوگرافی. دارند مشکلی نمونه هايسازي آماده به نیاز

موثري کمک راستا این در توانندمی جایگزین و موثري 

 نیز ترکیبات شناسائی و جداسازي براي مناسبی هايروش

HPLC مثال طور به باشندمی توجهی قابل مشکالت 

نانوذرات شناسائی در نیز زیادي موفقیت البته و دارد باالئی

نظر از چه نانوذرات شناسائی براي ال ایده روش یک موئینه

 زیادي زمان مدت نانوتکنولوژي عمر از چه اگر. است

گرفته صورت CE کمک با ذرات اندازه تعیین در زیادي

به نزدیک ولی مختلف هاياندازه با طال نانوذرات که

 .دهندمی نشان موئینه

تکنیک نانومتري، ترکیبات شناسائی افزون روز اهمیت

بین در. آیندمی در ساختارها این هايجداسازي و

 تکنیک این. دارد فردي به منحصر جایگاه موئینه

زیر تقریبی داخی قطر با موئینه لوله داخل در ذرات الکتروفورتیک

این شناسائی در تواند می است شده اريگذ پایه 

مورفولوژي اندازه، به وابسته الکترود دو این بین در ذرات الکتروفورتیک

استفاده راهنماي  

ها، ویتامینکتکول آمین

نوکلئوتیدها، سموم، مواد منفج

کاربرد الکتروفورز مویین در فناوري - 2

مهم از یکی

بدست نانوئی،

TEM مانند ابزاري

نیاز و باشندمی

 روشی عنوان

روش موفقیت

 داراي نیز ها

باالئی نگهداري

موئینه الکتروفورز

است ذرات شکل

زیادي هاياستفاده

که دادند نشان

موئینه الکتروفورز

اهمیت به توجه با

و هاشناسائی

موئینه الکتروفورز

الکتروفورتیک

 باال ولتاژهاي

الکتروفورتیک



  

 

 موبیلیتی و الکتروفورتیکی نظر از فردي به

 سطح شیمی و مورفولوژي اندازه، در خاص

 کیلو 30 تا 10 حدود در پتانسیل اختالف

 لوله در ذره حرکت زمان مسیر انتهاي در

هاي باردار در یک محلول الکتروفورز یک روش جداسازي مبتنی براختالف سرعت مهاجرت گونه

ي نمونه به درون لوله. آن یک میدان الکتریکی جریان مستقیم اعمال شده است

-اند، تزریق میها فرو رفتهکوچکی که بین دو مخزن الکترولیت قرار دارد و الکترودهاي پالتینی نیز در آن

- ها به طرف یکی از دو الکترود، صورت می

  
  طرح شماتیک الکتروفورز مویین

  :نمایش داد )1-1( يتوان با معادله

                                     ( = µe E   
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به منحصر رفتار ذره خصوصیات این از کدام هر در تغییر

خاص مشخصات با ذره هر تر ساده عبارت به و. داد خواهد

اختالف با الکترود دو به انتها دو از که موئینه لوله میان از سرعت

در UV-Vis دتکتور یک و کرد خواهد عبور است، شده

  .کرد خواهد ثبت جذب صورت

  اصول الکتروفورز مویین

الکتروفورز یک روش جداسازي مبتنی براختالف سرعت مهاجرت گونه

آن یک میدان الکتریکی جریان مستقیم اعمال شده است طولالکترولیت است که در 

کوچکی که بین دو مخزن الکترولیت قرار دارد و الکترودهاي پالتینی نیز در آن

ها به طرف یکی از دو الکترود، صورت میاجرت گونهسپس جداسازي از طریق تفاوت در سرعت مه

طرح شماتیک الکتروفورز مویین  - 1شکل 

توان با معادلهحسب متر بر ثانیه را میبر   سرعت مهاجرت یک یون 

                                                                    )1 -1                                     (

استفاده راهنماي  

تغییر با بنابراین

خواهد بروز خود از

سرعت یک با

شده وصل ولت

صورت به را موئینه

اصول الکتروفورز مویین - 2

الکتروفورز یک روش جداسازي مبتنی براختالف سرعت مهاجرت گونه

الکترولیت است که در 

کوچکی که بین دو مخزن الکترولیت قرار دارد و الکترودهاي پالتینی نیز در آن

سپس جداسازي از طریق تفاوت در سرعت مه. شود

  .گیرد

سرعت مهاجرت یک یون 

                                                                    



  

 

. باشندمی (V m-1) قدرت میدان الکتریکی بر حسب

باشد، نیروي الکتریکی در جهت حرکت و 

تحرك الکتروفورزي براي یک یون مشخص داراي 

           ( 

- نمایانگر شعاع یونی می r، نمایانگر ویسکوزیته محلول

الکتروفورزي ناشی از تفاوت در نسبت بار 

ي کوچکتر داراي تحرك بیشتر و بیشتر و اندازه

که تحرك از آن جایی. باشندي بزرگتر داراي تحرك کمتر می

ترین مفهوم در توان آن را مهمشود، میالکتروفورزي براي هر یون یک ویژگی منحصر به فرد محسوب می

ي با تحرك الکتروفورزي متفاوت، در میدان الکتریکی یکسان، سرعت 

- هاي متفاوت توسط الکتروفورز میمهاجرت متفاوت دارند که این امر منجر به جداسازي مخلوطی از یون

در . باشدالکتروفورز میاي مهم در پدیده

ي مویین که در طول سطح داخلی لوله. 

اي از در محدوده. باشدهاي سیالنول قابل یونیزه شدن می

هاي سیالنول گروه) 9 تا 2بین  pH(گیرد 

هاي داراي ي منفی، یوني باردار شدهحال دیواره

با اعمال پتانسیل مستقیم . گرددي الکتریکی ایجاد می

                                                           
1 Electro Osmotic Flow (EOF) 
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قدرت میدان الکتریکی بر حسب Eو  (m2 V-1 s-1)تحرك الکتروفورزي بر حسب 

باشد، نیروي الکتریکی در جهت حرکت و یون مشخص میاین عبارت نمایانگر نیروهاي وارد شده بر یک 

تحرك الکتروفورزي براي یک یون مشخص داراي . شوندنیروي اصطکاك در خالف جهت حرکت اعمال می

 :شودبیان می) 2-1(ي باشد که توسط معادلهمقدار معینی می

                                               )1-2           (

نمایانگر ویسکوزیته محلول η نمایانگر بار روي یون، q این عبارت پارامتر

الکتروفورزي ناشی از تفاوت در نسبت بار  توان دریافت که تفاوت در تحركعبارت میبه این  توجه

بیشتر و اندازههاي با بار به نحوي که یون. باشدهاي آنالیت می

ي بزرگتر داراي تحرك کمتر میهاي با بار کمتر و اندازهدر مقابل یون

الکتروفورزي براي هر یون یک ویژگی منحصر به فرد محسوب می

ي با تحرك الکتروفورزي متفاوت، در میدان الکتریکی یکسان، سرعت هایون. مبحث الکتروفورز دانست

مهاجرت متفاوت دارند که این امر منجر به جداسازي مخلوطی از یون

  )EOF( 1جریان الکترواسمزي

پدیده) جریان الکترواسمزي(ي مویین ي محلول در لولهجریان توده

. شودي سیلیکاي مذاب استفاده میالکتروفورز مویین از یک لوله

هاي سیالنول قابل یونیزه شدن میگیرد، داراي گروهآنالیز در تماس با محلول قرار می

گیرد مورد استفاده قرار میکه در الکتروفورز مویین به طور معمول 

حال دیواره. گرددي داخلی داراي بار منفی میتفکیک شده و دیواره

ي الکتریکی ایجاد میي دوگانهبار مثبت الکترولیت را جذب کرده و یک الیه

استفاده راهنماي  

تحرك الکتروفورزي بر حسب  eµکه 

این عبارت نمایانگر نیروهاي وارد شده بر یک 

نیروي اصطکاك در خالف جهت حرکت اعمال می

مقدار معینی می

  
 

این عبارت پارامتردر 

توجه با. باشند

هاي آنالیت میبه اندازه یون

در مقابل یون

الکتروفورزي براي هر یون یک ویژگی منحصر به فرد محسوب می

مبحث الکتروفورز دانست

مهاجرت متفاوت دارند که این امر منجر به جداسازي مخلوطی از یون

  .گردد

جریان الکترواسمزي - 3

جریان توده

الکتروفورز مویین از یک لوله

آنالیز در تماس با محلول قرار می

pH  که در الکتروفورز مویین به طور معمول

تفکیک شده و دیواره

بار مثبت الکترولیت را جذب کرده و یک الیه



  

 

ي این امر کند که نتیجهي محلول اطراف را با خود حمل می

  
  .مویین و جریان الکترواسمزي حاصل

 ها و از طرفی یون .ایجاد خواهد شد زي

ها به  برآیند این دو حرکت براي یون .خواهند بود

 ي این امر، نتیجه. و بر آن غلبه دارد باشد

 ي مویین از قطب مثبت به سمت و ذرات خنثی در طول لوله

هاي مثبت و منفی و ذرات خنثی به این صورت خواهد بود 

ذرات . که ذرات با بار مثبت بیشترین سرعت مهاجرت و ذرات با بار منفی کمترین سرعت مهاجرت را دارند

ها برابر با  آنشوند و سرعت مهاجرت  خنثی همراه با جریان الکترواسمزي به سمت قطب منفی کشیده می
                                                           
1 Electrophoretic mobility 
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ي محلول اطراف را با خود حمل میها به سمت کاتد مهاجرت کرده و توده

  ).2شکل ( باشدایجاد جریان الکترواسمزي به سمت کاتد می

مویین و جریان الکترواسمزي حاصل/ توزیع بار در سطح مشترك سیلیس  - 2 شکل

زيجریان الکترواسم، مویین ي با برقراري ولتاژ قوي در طول لوله

خواهند بود 1ذرات باردار نیز به طور ذاتی داراي حرکت الکتروفورتیک

 : صورت زیر است

                                                        )1 -3  (  

باشد الکترواسمزي بیشتر از تحرك الکتروفورتیک میمعموالً جریان 

و ذرات خنثی در طول لوله) چه مثبت و چه منفی(ها  حرکت تمام یون

هاي مثبت و منفی و ذرات خنثی به این صورت خواهد بود  برآیند حرکت براي یون. منفی خواهد بود

که ذرات با بار مثبت بیشترین سرعت مهاجرت و ذرات با بار منفی کمترین سرعت مهاجرت را دارند

خنثی همراه با جریان الکترواسمزي به سمت قطب منفی کشیده می

استفاده راهنماي  

ها به سمت کاتد مهاجرت کرده و تودهکاتیون

ایجاد جریان الکترواسمزي به سمت کاتد می

 

با برقراري ولتاژ قوي در طول لوله

ذرات باردار نیز به طور ذاتی داراي حرکت الکتروفورتیک

صورت زیر است

                                                        
  

معموالً جریان 

حرکت تمام یون

منفی خواهد بود قطب

که ذرات با بار مثبت بیشترین سرعت مهاجرت و ذرات با بار منفی کمترین سرعت مهاجرت را دارند

خنثی همراه با جریان الکترواسمزي به سمت قطب منفی کشیده می



  

 

در  )یا بار به شعاع یون(هاي مثبت که نسبت بار به جرم 

  ).3شکل (د نمو تر مهاجرت خواهند هاي مثبت با نسبت بار به جرم کوچک

  
  ها در حضور جریان الکترواسمزي

هاي باال به  pHبه نحوي که در . الکترولیت زمینه تغییر خواهد کرد

هاي سیالنول کامالً یونیزه گروه 9باالتر از 

-، یونیزاسیون گروه4کمتر از هاي  pHدر مقابل در 

توان جهت جریان الکترواسمزي نرمال را با افزودن یک سورفکتانت کاتیونی به الکترولیت معکوس 

حال . دهدمیها بار مثبت شود و به دیواره

ي مویین به طرف آند یا الکترود کنند و محلول داخل لوله

در . شودها به کار گرفته میاین عمل اغلب براي سرعت بخشیدن به جداسازي آنیون

باشد، از طریق اندودن زي را که نامطلوب می

  .ي مویین با واکنشگرهایی نظیر تري کلرو متیل سیالن، حذف کرد
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هاي مثبت که نسبت بار به جرم  همچنین یون. سرعت جریان الکترواسمزي است

هاي مثبت با نسبت بار به جرم کوچک ها بزرگتر است، سریعتر از یون

ها در حضور جریان الکترواسمزيحرکت گونه - 3شکل 

الکترولیت زمینه تغییر خواهد کرد pH با تغییر الکترواسمزي

باالتر از  pHدر . باشدپایین می هاي pHاي بیشتر از مقدار قابل مالحظه

در مقابل در . الکترواسمزي داراي مقدار بیشینه است شده و جریان

  .باشدهاي سیالنول کاهش یافته و جریان الکترواسمزي ناچیز می

توان جهت جریان الکترواسمزي نرمال را با افزودن یک سورفکتانت کاتیونی به الکترولیت معکوس 

شود و به دیوارهي مویین جذب سطحی میي لولهسورفکتانت روي دیواره

کنند و محلول داخل لولههاي الکترولیت نزدیک به دیواره تجمع می

این عمل اغلب براي سرعت بخشیدن به جداسازي آنیون. شودمثبت جاروب می

زي را که نامطلوب میتوان جریان الکترواسمموارد خاصی از الکتروفورز مویین می

ي مویین با واکنشگرهایی نظیر تري کلرو متیل سیالن، حذف کردي درونی لوله

استفاده راهنماي  

سرعت جریان الکترواسمزي است

ها بزرگتر است، سریعتر از یون آن

الکترواسمزيجریان 

مقدار قابل مالحظه

شده و جریان

هاي سیالنول کاهش یافته و جریان الکترواسمزي ناچیز می

توان جهت جریان الکترواسمزي نرمال را با افزودن یک سورفکتانت کاتیونی به الکترولیت معکوس می

سورفکتانت روي دیواره .کرد

هاي الکترولیت نزدیک به دیواره تجمع میآنیون

مثبت جاروب می

موارد خاصی از الکتروفورز مویین می

ي درونی لولهدیواره



  

 

  
  حذف و معکوس سازي جریان الکترواسمزي

رخ صاف بودن نیم). 3شکل (باشد رخ صاف می

ي مویین اي است که به طور یکنواخت در طول لوله

- به بیان دیگر هیچ افت فشاري ایجاد نمی

این پدیده در تضاد با جریان رانده شده با 

ي ستون افت اصطکاك ایجاد شده با دیواره

رخ صاف جریان نیم. گرددمی 1سهمويرخ 

باشد چرا که سبب کاهش پهن شدگی نوار و در نتیجه افزایش کارایی 

ها به شود که بتوان موادي را که اختالف تحرك آن

  .باشد با استفاده از الکتروفورز مویین جداسازي کرد

                                                           
1 Parabolic flow profile 
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حذف و معکوس سازي جریان الکترواسمزي –4 شکل

  رخ جریان در الکتروفورز مویین

رخ صاف میهاي جریان الکترواسمزي نیمترین ویژگییکی از مهم

اي است که به طور یکنواخت در طول لولهبرندهجریان در الکتروفورز مویین ناشی از نیروي پیش

به بیان دیگر هیچ افت فشاري ایجاد نمی). ي موییني لولهبارهاي توزیع شده روي دیواره(توزیع شده است 

این پدیده در تضاد با جریان رانده شده با . ي مویین یکسان استشود و سرعت جریان در تمام طول لوله

HPLC در . باشدشود، میبه کار گرفته میHPLC اصطکاك ایجاد شده با دیواره

رخ کند که منجر به ایجاد نیمفشاري را در طول ستون ایجاد می

باشد چرا که سبب کاهش پهن شدگی نوار و در نتیجه افزایش کارایی بسیار حائز اهمیت میالکترواسمزي 

شود که بتوان موادي را که اختالف تحرك آندر نتیجه این امکان فراهم می. گرددجداسازي می

باشد با استفاده از الکتروفورز مویین جداسازي کرددرصد می 0

استفاده راهنماي  

رخ جریان در الکتروفورز موییننیم

یکی از مهم

جریان در الکتروفورز مویین ناشی از نیروي پیش

توزیع شده است 

شود و سرعت جریان در تمام طول لوله

HPLCفشار که در 

فشاري را در طول ستون ایجاد می

الکترواسمزي 

جداسازي می

05/0کوچکی 



  

 

  
  فشار هیدرودینامیکی) Bفشار الکترواسمزي 

گونه که درشکل همان. تجهیزات موردنیاز براي طراحی یک دستگاه الکتروفورز مویین بسیار ساده است

ي مویین آشکارساز، یک لولهي ولتاژ باال، یک 

ي مویین از جنس لوله. باشداند و دو الکترود پالتینی می

نمونه از یک انتهاي مویین با . باشدمیمیکرومتر 

یت، تزریق شده و سپس ظرف الکترولیت بار دیگر در محل خود قرار 

گرفته و با به کارگیري پتانسیل الکتریکی جداسازي انجام شده و نمونه در انتهاي دیگر مویین آشکارسازي 

. پذیر استدر این سیستم امکان کنترل و هدایت خودکار دستگاه به سادگی امکان

 .ها، قطبیت منبع تغذیه با ولتاژ باال را معکوس نمود
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فشار الکترواسمزي ) Aرخ جریان براي مایعات نیم -3شکل 

  الکتروفورز مویین دستگاهوري

تجهیزات موردنیاز براي طراحی یک دستگاه الکتروفورز مویین بسیار ساده است

ي ولتاژ باال، یک شود، این سیستم متشکل از یک منبع تغذیهمشاهده می

اند و دو الکترود پالتینی میکه دو انتهاي آن در دو مخزن الکترولیت قرار گرفته

میکرومتر  100تا  25قطر درونی آن بین باشد که سیلیس مذاب می

یت، تزریق شده و سپس ظرف الکترولیت بار دیگر در محل خود قرار قرارگیري ظرف نمونه به جاي الکترول

گرفته و با به کارگیري پتانسیل الکتریکی جداسازي انجام شده و نمونه در انتهاي دیگر مویین آشکارسازي 

در این سیستم امکان کنترل و هدایت خودکار دستگاه به سادگی امکان. گرددشده و خارج می

ها، قطبیت منبع تغذیه با ولتاژ باال را معکوس نمودتوان براي جداسازي سریع آنیون

دوم فصل  
 

CEP1000 الکتروفورز دستگاه
  
  
  

استفاده راهنماي  

دستگاهوري

تجهیزات موردنیاز براي طراحی یک دستگاه الکتروفورز مویین بسیار ساده است

مشاهده می) 5(

که دو انتهاي آن در دو مخزن الکترولیت قرار گرفته

سیلیس مذاب می

قرارگیري ظرف نمونه به جاي الکترول

گرفته و با به کارگیري پتانسیل الکتریکی جداسازي انجام شده و نمونه در انتهاي دیگر مویین آشکارسازي 

شده و خارج می

توان براي جداسازي سریع آنیونیچنین مهم

 

دستگاه عملکرد

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 تنظیم قابل افزار نرم توسط آنها همگیکه 

  
CEP1000  

.با قطر کوچک و از جنس سیلیکا که با پلی آمید پوشش داده شده است

700-300  

100-30  

95  
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  خصوصیات دستگاهی

  ستم کلی دستگاه الکتروفورز مویین

که  باشد هاي مختلفی می بخش داراي CEP1000الکتروفورز 
  :شوندمی داده شرح یک هر زیر در

CEP1000نماي خارجی دستگاه الکتروفورز مویین 

با قطر کوچک و از جنس سیلیکا که با پلی آمید پوشش داده شده استاي لوله   

  (mm)طول

  (µm)  قطر داخلی

 (mm)فاصله دتکتور تا خروجی ستون مویین 

استفاده راهنماي  

خصوصیات دستگاهی

ستم کلی دستگاه الکتروفورز مویینسی - 1- 2

الکتروفورز سیستم 
در که هستند

:لوله موئین  
طول •

قطر داخلی •

فاصله دتکتور تا خروجی ستون مویین  •



  

 

  

  و محل قرارگیري لوله مویین

 

 

 

.می شودبراي اعمال اختالف پتانسیل بین دو سر لوله موئین استفاده 

25-0  

300  

ها حین عبور از پنجره  آشکارسازجهت آشکارسازي یون

1100-200  

5±  
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 .ستون مویین در درون آن قرار گرفته است :مویین ستون

و محل قرارگیري لوله مویین دستگاه بخش نوريتصویر 

 براي اعمال اختالف پتانسیل بین دو سر لوله موئین استفاده   :باال

  (kV)گستره ولتاژ 

  (µA)ماکسیمم بارگذاري جریان 

 جهت آشکارسازي یون:باال حساسیت با دیودي آرایه آشکارساز

  (nm)گستره طول موج

  عدم دقت سیستم طول موج گزین

  (µm)  قطر داخلی

 (sec)دهی زمان پاسخ

 (Hz) ها گیريفرکانس اندازه

استفاده راهنماي  

ستون کارتریج

  

باال ولتاژ منبع
گستره ولتاژ  •

ماکسیمم بارگذاري جریان  •

 آشکارساز
گستره طول موج •

عدم دقت سیستم طول موج گزین •

قطر داخلی •

زمان پاسخ •

فرکانس اندازه •



  

 

  .شود می

دو ). 3شکل (باشد محل قرارگیري ویال می

اي است که امکان نوع طراحی صفحه گرداننده به گونه

برنامه تغییر ویال به صورت اتوماتیک با توجه به 

  .وسیله باالبري که ویال را براي تزریق به باال هدایت می کند

  .وسیله باالبري که ویال را براي جمع کردن مواد تزریقی به باال هدایت می کند

  

                                                           
1 Inlet 
2Outlet 

.دارد هیدرودینامیکی صورت به
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  صفحه گرداننده ویال

می استفاده جابجایی نوع هر یا تزریق براي نظر مورد ویال 

محل قرارگیري ویال می 16به یک صفحه گردان با  مجهز CEP1000دستگاه الکتروفورز 

نوع طراحی صفحه گرداننده به گونه. اندسیستم باالبر ویال در ورودي و خروجی تعبیه شده

تغییر ویال به صورت اتوماتیک با توجه به . دهدها را در هر زمانی میدسترسی تصادفی به هر یک از ویال

  .گیرد

وسیله باالبري که ویال را براي تزریق به باال هدایت می کند  : 1ورودي

وسیله باالبري که ویال را براي جمع کردن مواد تزریقی به باال هدایت می کند  : 2خروجی

 محل قرارگیري وبالها

به را نمونه تزریق  قابلیت نظر مورد دستگاه  :نمونه  

  (mbar)با اعمال فشار

استفاده راهنماي  

  

صفحه گرداننده ویال

 انتخاب براي 

دستگاه الکتروفورز 

سیستم باالبر ویال در ورودي و خروجی تعبیه شده

دسترسی تصادفی به هر یک از ویال

گیردصورت می

ورودي •

خروجی •

  

نمونه ورودي

با اعمال فشار •



  

 

هاي دستگاه،  واسط فیزیکی این دستگاه شامل پانل و صفحه نمایش است که ارتباط کاربر با برخی از بخش

  .است  نشان داده شده

 

  

هنگام روشن کردن دستگاه و پس از نمایش مدل 

  

  مایع فشرده

  رایانه دستگاه و افزارنرم از استفاده با
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  واسط فیزیکی

واسط فیزیکی این دستگاه شامل پانل و صفحه نمایش است که ارتباط کاربر با برخی از بخش
 .سازند

  پانل دستگاه

نشان داده شده زیراس، در شکل پانل دستگاه الکتروفورز شرکت فناوران نانو مقی

  پانل دستگاه الکتروفورز

  صفحه نمایشگر

هنگام روشن کردن دستگاه و پس از نمایش مدل . باشد صفحه نمایش الکتروفورز، یک نمایشگر گرافیکی می
  :صورت زیر خواهد بود دستگاه، صفحه نمایشگر به

  

مایع فشرده  : سیستم تنظیم دماي ستون مویین

با  :محاسباتها و خروجی داده

استفاده راهنماي  

واسط فیزیکی -2- 2

واسط فیزیکی این دستگاه شامل پانل و صفحه نمایش است که ارتباط کاربر با برخی از بخش
سازند میسر می

پانل دستگاه -2-1- 2

پانل دستگاه الکتروفورز شرکت فناوران نانو مقی

صفحه نمایشگر -2-2- 2

صفحه نمایش الکتروفورز، یک نمایشگر گرافیکی می
دستگاه، صفحه نمایشگر به

سیستم تنظیم دماي ستون مویین

خروجی داده



  

 

  .جدول زیر شرح داده شده است

  .افزاري دستگاه الکتروفورز نمایش داده شده است

  

  نمایش اطالعات تکمیلی بخش مدیریت پروژه

  

  اطالعات نمودار با فرمت خاص

  ها و آزمایشگاه
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جدول زیر شرح داده شده استاطالعات نمایش داده شده توسط این صفحه نمایشگر،در 

  افزاري نرم

افزاري دستگاه الکتروفورز نمایش داده شده است در شکل زیرنماي کلی واسط نرم

  منو  
  نوار ابزار  

  بخش مدیریت کارها  

نمایش اطالعات تکمیلی بخش مدیریت پروژه  

  ذخیره، بازیابی و چاپ اطالعات  

اطالعات نمودار با فرمت خاصخروجی   

  کنترل دستی دستگاه  

ها و آزمایشگاه ها، مراحل، پیک تغییر اطالعات ویال  

  تعیین نحوه نمایش فرم ها  

  راهنماي دستگاه  

استفاده راهنماي  

اطالعات نمایش داده شده توسط این صفحه نمایشگر،در 

نرم رابط -3- 2

در شکل زیرنماي کلی واسط نرم

  منو



  

 

  

مرحله تعبیه شده است و این مراحل به گونه اي 
نخست تعیین نام براي هر ویال است که . 

این امر باعث کاهش خطاي انتخاب . به وسیله آن می توانید نوع ماده موجود در هر ویال را مشخص کنید
پس از ایجاد . ربه طور مثال ایجاد مرحله شستشو توسط باف

هر رویه، شامل چندین مرحله است که در قسمت ایجاد 
  .در متدها، ترتیب انجام کارها نیز حائز اهمیت است

  :براي باز کردن فرم تعیین نام ویال ها به دو صورت می توان عمل کرد
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  باز کردن سند ذخیره شده قبلی  

  سازي اطالعات وارد شده ذخیره  

  پیش نمایش صفحه چاپی  

  اطالعات وارد شده چاپ کردن  

  از اطالعات نمودار Textخروجی   

  از اطالعات نمودار Excelخروجی   

  ها نمایشاطالعات ویال  

  نمایش اطالعات مراحل 

  مدیریت کارها

مرحله تعبیه شده است و این مراحل به گونه اي  3در این نرم افزار براي مدیریت انجام کارها توسط دستگاه 
. امکان کار کردن چندین نفر را به راحتی فراهم می کند

به وسیله آن می توانید نوع ماده موجود در هر ویال را مشخص کنید
به طور مثال ایجاد مرحله شستشو توسط باف. سپس ایجاد مراحل مختلف است. ویال می شود

هر رویه، شامل چندین مرحله است که در قسمت ایجاد . انجام کار تعیین شود) متد(مراحل، باید رویه 
در متدها، ترتیب انجام کارها نیز حائز اهمیت است. مراحل، تعریف شده است

  تعیین نام ویال ها

براي باز کردن فرم تعیین نام ویال ها به دو صورت می توان عمل کرد

استفاده راهنماي  

  نوار ابزار

  

  

  

مدیریت کارها

در این نرم افزار براي مدیریت انجام کارها توسط دستگاه 
امکان کار کردن چندین نفر را به راحتی فراهم می کندهستند که 

به وسیله آن می توانید نوع ماده موجود در هر ویال را مشخص کنید
ویال می شود

مراحل، باید رویه 
مراحل، تعریف شده است

تعیین نام ویال ها

براي باز کردن فرم تعیین نام ویال ها به دو صورت می توان عمل کرد



  

 

 در بخش مدیریت کارها
Settings در بخش منو  

  

به ترتیب شامل بافر، اسید، باز، آب، نمونه 

این فرم . روي نوار ابزار یا پنجره مدیریت کارها، فرم مراحل باز خواهد شد
 با کلیک روي. اند که می توان آنها را حذف یا ویرایش کرد

  .شودمی توان یک مرحله جدید ایجاد کرد که در شکل زیر مشاهده می 
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در بخش مدیریت کارها Vial Infoدابل کلیک روي  - 1
Settingsدر نوار ابزار یا  Vial Infoکلیلک روي  - 2

به ترتیب شامل بافر، اسید، باز، آب، نمونه  7تا  1با توجه به شکل، مواد قرار گرفته در هر یک از ویال هاي 
  .می باشد 3و نمونه 

  ایجاد مراحل

روي نوار ابزار یا پنجره مدیریت کارها، فرم مراحل باز خواهد شد Step Listبل کلیک روي 
اند که می توان آنها را حذف یا ویرایش کرد شامل تمامی مراحلی است که از قبل اضافه شده

می توان یک مرحله جدید ایجاد کرد که در شکل زیر مشاهده می 

استفاده راهنماي  

1
2

  

  

با توجه به شکل، مواد قرار گرفته در هر یک از ویال هاي 
و نمونه  2، نمونه 1

  

ایجاد مراحل

بل کلیک روي با دا
شامل تمامی مراحلی است که از قبل اضافه شده

می توان یک مرحله جدید ایجاد کرد که در شکل زیر مشاهده می  Addدکمه 

  



  

 

  

(  
(  

به طور خودکار  HVاگر جریان بیش از این مقدار باشد، 

  تعیین طول موج نور تابشی به ماده داخلی لوله موئین
  تعیین فعال یا غیرفعال بودن نور دریافتی و فاصله زمانی دریافت اطالعات
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  نام و نوع مرحله  

)و نمایش نام ویال انتخابی(انتخاب ویال اینلت   

)و نمایش نام ویال انتخابی(انتخاب ویال اوتلت   

  تعیین فشار وارده به ماده  

  تعیین دماي لوله موئین  

  تعیین اختالف پیانسیل دو سر لوله موئین  

اگر جریان بیش از این مقدار باشد، (تعیین حداکثر جریان   
  ).خاموش خواهد شد

تعیین طول موج نور تابشی به ماده داخلی لوله موئین 

تعیین فعال یا غیرفعال بودن نور دریافتی و فاصله زمانی دریافت اطالعات 

  تعیین مدت زمان مرحله 

استفاده راهنماي  

  

  



  

 

و سپس کلیک  Methodsبا کلیک روي  
با دابل کلیک کردن روي نام رویه . ایجاد کرد

  .را ویرایش کرد

  :مرحله اي خواهیم بود 5ي 

  

Run Method در شکل زیر هر از . مشاهده نمائید
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  ایجاد واصالح رویه

 .همانطور که اشاره شد پس از ایجاد مراحل، باید رویه ایجاد شود
Add ایجاد کرد در پنجره مدیریت کارها،می توان رویه جدید

را ویرایش کرد می توان مراحل آن رویه و ترتیب انجام آنها

ي نوان مثال اگر نوع ماده ما، متیلن بلو باشد، ما نیازمند یک رویه

 شستشو با باز
 شستشو با آب
 شستشو با بافر

 تزریق نمونه
 جداسازي نمونه با ولتاژ باال

Run Methodدر تب  مشخصات و حاالت کنونی رویه ها را می توان

  .بخش هاي این فرم شرح داده شده است

استفاده راهنماي  

ایجاد واصالح رویه

همانطور که اشاره شد پس از ایجاد مراحل، باید رویه ایجاد شود
Addروي دکمه 

می توان مراحل آن رویه و ترتیب انجام آنها مورد نظر،

نوان مثال اگر نوع ماده ما، متیلن بلو باشد، ما نیازمند یک رویهبه ع

شستشو با باز - 1
شستشو با آب - 2
شستشو با بافر - 3
تزریق نمونه - 4
جداسازي نمونه با ولتاژ باال - 5

  

  

مشخصات و حاالت کنونی رویه ها را می توان
بخش هاي این فرم شرح داده شده است



  

 

  اجرا، توقف، ایست یا شروع مجددکار متد

  نمایش مراحل متد و مقدار زمان سپري شده از هر مرحله

باشد، داده هاي  )DAQ(اگر مرحله اي شامل داده برداري 
  .به صورت آنالین نمایش داده می شود

 Showها و محاسبه مساحت زیر منحنی، می توان از دکمه هاي 

پس از انجام این کار، اطالعات تکمیلی پیک ها را می توان در 
چنین براي تغییر تنظیمات محاسبه پیک و مساحت زیر منحنی، 

  .استفاده کنید

این فرم را می .در برخی موارد نیازمند آن هستیم که بتوانیم دستگاه را به صورت دستی نیز کنترل کنیم

در این صفحه تمامی پارامترها از جمله . 
ویال اینلت و اوتلت، گردون ویالها، طول موج، ولتاژ باال، المپهاي مرئی و فرابنفش، سیستم فشار قابل تنظیم 
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اجرا، توقف، ایست یا شروع مجددکار متد  
  نمایش مقدار ولتاژ اعمالی  
  نمایش دماي لوله موئین  
  نمایش مقدار فشار وارده  
  نمایش ویال موجود در اینلت  
  نمایش ویال موجود در اوتلت  
  طول موج نور تابشینمایش   
نمایش مراحل متد و مقدار زمان سپري شده از هر مرحله 

اگر مرحله اي شامل داده برداري . ، رویه کنونی اجرامی شودRunبا زدن دکمه 
به صورت آنالین نمایش داده می شود Data Acquisition (DAQ) ارسالی توسط دستگاه، در تب

ها و محاسبه مساحت زیر منحنی، می توان از دکمه هاي اتمام داده برداري، براي نمایش پیک
Show integration پس از انجام این کار، اطالعات تکمیلی پیک ها را می توان در . استفاده کرد

Peak Information چنین براي تغییر تنظیمات محاسبه پیک و مساحت زیر منحنی، هم .مشاهده کرد
استفاده کنید Settingsواقع در منو  Peak Propertiesمی توان از فرم 

  کنترل دستی

در برخی موارد نیازمند آن هستیم که بتوانیم دستگاه را به صورت دستی نیز کنترل کنیم
Manual کرد باز.  

. دهد افزار را نشان می نرم )منوال(دستی شکل زیر تصویر سیستم 
ویال اینلت و اوتلت، گردون ویالها، طول موج، ولتاژ باال، المپهاي مرئی و فرابنفش، سیستم فشار قابل تنظیم 

استفاده راهنماي  

  

با زدن دکمه 
ارسالی توسط دستگاه، در تب

اتمام داده برداري، براي نمایش پیکپس از 
peaks  وShow integration

Peak Informationتب، 

می توان از فرم 

  

کنترل دستی

در برخی موارد نیازمند آن هستیم که بتوانیم دستگاه را به صورت دستی نیز کنترل کنیم
Manualتوان از منو 

شکل زیر تصویر سیستم 
ویال اینلت و اوتلت، گردون ویالها، طول موج، ولتاژ باال، المپهاي مرئی و فرابنفش، سیستم فشار قابل تنظیم 

  .است



  

 

  

ط منوي پایین افتادنی امکان تعیین زمان 

ثانیه ارسال خواهد  میلی 250ها هر  داده 
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ط منوي پایین افتادنی امکان تعیین زمان توس .امکان رسم نمودار میسر شده استدر تب دوم این صفحه 

 250برداري میسر است بدین صورت که مثالً با انتخاب عدد 

استفاده راهنماي  

در تب دوم این صفحه 

برداري میسر است بدین صورت که مثالً با انتخاب عدد  نمونه

 .شد

 



  

 

CEP1000 
 

 . فرمایید مطالعه دقت

 باید موئئینه، الکتروفورز دستگاه با کار براي

  دستگاه ولتاژ ورودي

  دستگاه پشت در شده

 مدت به را شرکت آرم و شده روشن دستگاه

 صورت به نصب برنامه ،CD-ROM درایو
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CEP1000دستگاه الکتروفورز مویین  اندازي راه

 دستگاه فیزیکی

دقت به را راهنما دفترچه دستگاه، فیزیکی نصب از قبل

براي مناسب محیط که باشید داشته توجه باید دستگاه
  :باشد زیر 

  خشک و تمیز محکم، سطح - 1

  محیطی زیست مناسب شرایط - 2

  مناسب تهویه - 3

  :است زیر صورت به دستگاه نصب

ورودي و) برق پریز( ولتاژ منبع به پاور کابل اتصال - 1

  ارت کابل اتصال - 2

شده تعبیه کلید از استفاده با دستگاه کردن روشن - 3

دستگاه نمایشگر پذیرد، انجام درستی به مراحل اگر - 4
 .داد خواهد نمایش ثانیه 3

  افزار

درایو در آن دادن قرار با که شده داده قرار دستگاه، همراه
 .شد خواهد اجرا

  

  :است زیر مراحل صورت به 

  کامپیوتر و دستگاه به USB کابل اتصال - 1

  کامپیوتر و دستگاه نمودن روشن - 2

استفاده راهنماي  

راه و نصب

فیزیکی نصب 

قبل لطفا

دستگاه نصب از قبل
 شرایط داراي

نصب مراحل

افزار نرم نصب

همراه CD یک
اجرا اتوماتیک

  درایور نصب

درایور نصب



  

 

  

  الکتروفورز
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  درایور نصب روي کلیک - 3

 درایور نصب شروع - 4

  :است زیر مراحل صورت به افزار

  افزار نرم نصب روي کلیک -1

  Next روي کلیک - 2

  Next روي کلیک و نصب مسیر انتخاب - 3

  Next روي کلیک -4

  افزار نرم نصب شروع - 5

  Close روي کلیک -6

الکتروفورز دستگاه افزار نرم نصب نحوه - شکل

استفاده راهنماي  

افزار نرم نصب

  



  

 

 حالت در آن پشت کلید است الزم دستگاه

  .شد

  

  )خاموش/روشن کلید و برق کابل ورودي

 مدل و نانومقیاس فناوران شرکت اینترنتی
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  دستگاه

  دستگاه کردن

دستگاه شدن روشن جهت. نمایید متصل دستگاه پشت به

شد خواهد روشن کلید در موجود المپ اینصورت در که گیرد

ورودي ارت، اتصال محل( الکتروفورز دستگاه پشت تصویر - شکل

اینترنتی سایت آدرس دستگاه جلوي نمایشگر دستگاه، کردن 

  .داد خواهد نمایش ثانیه 3 مدت

  

  

استفاده راهنماي  

دستگاه اندازي راه

کردن روشن

به را کابل ابتدا

On گیرد قرار

شکل

 روشن از پس

مدت به را دستگاه
  



  

 

 

 

 

 

 

 

  یابی دستگاه الکتروفورز مویین
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  فصل سوم

یابی دستگاه الکتروفورز مویین عیبتست دستگاه و 
 

 

استفاده راهنماي  

   

  

  

تست دستگاه و 

  

  



  

 

اینلت و اوتلت و گردون ولتاژ باال، باالبرهاي 
نرم افزار دستگاه داراي قسمت مجزا جهت کالیبراسیون هر یک از این بخش ها 

  .می باشد که بایستی توسط کارشناسان شرکت هر سال کالیبره شوند

  :pH=9و بافر بورات با 

 .در سیستم دستی طول موج دستگاه را در مقدار مشخص شده تنظیم نمایید
Inlet Control  توسط دکمهTOP  باالبر را

فیلتر شده  هاي محلولدر تمامی مراحل از 

 .از قرار گرفتن درست ویال در محل مورد نظر مطمئن شوید
 
 .دقیقه ویال را شستشو دهید

 .ریست ویال اینلت را پایین بیاورید
 .آنرا باال ببرید

 .را فشار دهید Sendثانیه قرار داده و دکمه 

 .بیاوریدبعد از اتمام زمان مورد نظر  توسط دکمه ریست ویال اینلت را پایین 
TOP باالبر را باال ببرید. 

 .را فشار دهید Sendدقیقه قرار داده و دکمه 

Data Acquisition (DAQ) را انتخاب نمایید. 

Base Line (را نمایش خواهد داد. 

 .با عبور نمونه از روبري پنجره لوله مویین جذب نمونه در نمودار مشخص خواهد شد
 .دقیقه نمایان شود 1با توجه به طول لوله موئین و فشار اعمالی بایستی جذب ماده در زیر 

 :در صورت عدم نمایش پیک نمونه موارد زیر را بررسی نمایید

 .فاقد نشتی است
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  کالیبراسیون دستگاه

ولتاژ باال، باالبرهاي قسمتهاي مختلف دستگاه از جمله بخش نوري، سیستم فشار، 
نرم افزار دستگاه داراي قسمت مجزا جهت کالیبراسیون هر یک از این بخش ها . ها کالیبره شده است

می باشد که بایستی توسط کارشناسان شرکت هر سال کالیبره شوند

و بافر بورات با  هیدروکسی استوفنون 4با نمونه  دستگاه

 .موج جذب ماکسیمم ماده مطمئن شوید ابتدا از طول
در سیستم دستی طول موج دستگاه را در مقدار مشخص شده تنظیم نمایید

Inlet Controlویال داراي بافر را در زیر اینلت قرار داده و در بخش 
در تمامی مراحل از هت جلوگیري از گرفتگی لوله مویین ج: توجه( .باال ببرید

  )استفاده نمایید
از قرار گرفتن درست ویال در محل مورد نظر مطمئن شوید

 .آماده اعمال فشار نمایید Resetابتدا فشار را توسط دکمه 
دقیقه ویال را شستشو دهید 1میلی بار و زمان  600با فشار 

ریست ویال اینلت را پایین بیاوریدتوسط دکمه  بعد از اتمام زمان مورد نظر 
آنرا باال ببرید TOPویال حاوي نمونه را زیر اینلت قرار داده و با دکمه 

ثانیه قرار داده و دکمه  5بار تنظیم کرده و زمان را در  میلی 100فشار را 
بعد از اتمام زمان مورد نظر  توسط دکمه ریست ویال اینلت را پایین 

TOPویال داراي بافر را در زیر اینلت قرار داده و توسط دکمه 
دقیقه قرار داده و دکمه  2بار تنظیم کرده و زمان را در  میلی 200فشار را در 

Data Acquisition (DAQ)پس از تنظیم فشار بالفاصله تب 
 .در این صفحه را فشار دهید  Startدکمه 

Base Line(نموده و ابتدا جذب زمینه نمودار شروع به رسم افزار 

با عبور نمونه از روبري پنجره لوله مویین جذب نمونه در نمودار مشخص خواهد شد
با توجه به طول لوله موئین و فشار اعمالی بایستی جذب ماده در زیر 

در صورت عدم نمایش پیک نمونه موارد زیر را بررسی نمایید
o طول موج دستگاه درست انتخاب شده است. 
o نمونه و بافر به اندازه کافی در ویال وجود دارد. 
o فاقد نشتی استکند و  سیستم فشار درست کار می

استفاده راهنماي  

کالیبراسیون دستگاه

قسمتهاي مختلف دستگاه از جمله بخش نوري، سیستم فشار، 
ها کالیبره شده است ویال

می باشد که بایستی توسط کارشناسان شرکت هر سال کالیبره شوند

  

دستگاه تست اولیه

ابتدا از طول •
در سیستم دستی طول موج دستگاه را در مقدار مشخص شده تنظیم نمایید •
ویال داراي بافر را در زیر اینلت قرار داده و در بخش  •

باال ببرید
استفاده نمایید

از قرار گرفتن درست ویال در محل مورد نظر مطمئن شوید •
ابتدا فشار را توسط دکمه  •
با فشار  •
بعد از اتمام زمان مورد نظر  •
ویال حاوي نمونه را زیر اینلت قرار داده و با دکمه  •
فشار را  •
بعد از اتمام زمان مورد نظر  توسط دکمه ریست ویال اینلت را پایین  •
ویال داراي بافر را در زیر اینلت قرار داده و توسط دکمه  •
فشار را در  •
پس از تنظیم فشار بالفاصله تب  •
دکمه  •
افزار  نرم •
با عبور نمونه از روبري پنجره لوله مویین جذب نمونه در نمودار مشخص خواهد شد •
با توجه به طول لوله موئین و فشار اعمالی بایستی جذب ماده در زیر  •
در صورت عدم نمایش پیک نمونه موارد زیر را بررسی نمایید •

o
o
o



  

 

 :انجام دهید
TOP باالبر را باال ببرید. 

را در اینلت قرار داده و توسط دکمه نرمال 

 .آماده اعمال فشار نمایید
 .دقیقه ویال را شستشو دهید

توسط دکمه ریست ویال اینلت را پایین و ریست شدن فشار 

 .دقیقه منتظر بمانید تا سطح داخلی لوله مویین با سود واکنش الزم را انجام دهد
 .باالبر را باال ببرید TOPداده و توسط دکمه 

 .دقیقه ویال را شستشو دهید
 .بعد از اتمام زمان مورد نظر توسط دکمه ریست ویال اینلت را پایین بیاورید

دستگاه . را فشار دهید Sendنانومتر تنظیم کرده و دکمه 

 .باالبر را باال ببرید TOPویال داراي محلول بافر را در اینلت قرار داده و توسط دکمه 
 .آماده اعمال فشار نمایید

 .دقیقه ویال را شستشو دهید
 .دکمه ریست ویال اینلت را پایین بیاورید

ویال خالی اوتلت را پایین بیاورید و ویال داراي محلول بافر را در اوتلت قرار داده و توسط 

 .آنرا باال ببرید TOPویال حاوي نمونه را زیر اینلت قرار داده و با دکمه 
را فشار  Sendثانیه قرار داده و دکمه  3بار تنظیم کرده و زمان را در 

 .بعد از اتمام زمان مورد نظر توسط دکمه ریست ویال اینلت را پایین بیاورید
 .باالبر را باال ببرید TOPویال داراي بافر را در زیر اینلت قرار داده و توسط دکمه 

را  Sendقرار داده و دکمه ثانیه قرار  2ه و زمان را در 
توان از آن  ه جهت ورود کم نمونه داخل لوله موئین است و می

Data Acquisition (DAQ) را انتخاب نمایید. 

را نمایش خواهد ) Base Line(افزار شروع به رسم نمودار نموده و ابتدا جذب زمینه 
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انجام دهیدجداسازي ماده توسط ولتاژ باال مراحل زیر را جهت تست 
o  یک ویال خالی در اوتلت قرار داده و توسط دکمهTOP
o  نرمال  5/0 یدروکسیده یمسدویال داراي محلول

TOP باالبر را باال ببرید. 
o  ابتدا فشار را توسط دکمهReset آماده اعمال فشار نمایید
o  دقیقه ویال را شستشو دهید 10میلی بار و زمان  600با فشار
o  و ریست شدن فشار بعد از اتمام زمان مورد نظر

 .بیاورید
o 5 دقیقه منتظر بمانید تا سطح داخلی لوله مویین با سود واکنش الزم را انجام دهد
o داده و توسط دکمه  ویال داراي آب مقطر را در اینلت قرار
o  دقیقه ویال را شستشو دهید 5میلی بار و زمان  600با فشار
o بعد از اتمام زمان مورد نظر توسط دکمه ریست ویال اینلت را پایین بیاورید
o  نانومتر تنظیم کرده و دکمه  214طول موج دستگاه را در

 .را روشن خواهد نمود UVکار المپ بطور خود
o  ویال داراي محلول بافر را در اینلت قرار داده و توسط دکمه
o  ابتدا فشار را توسط دکمهReset آماده اعمال فشار نمایید
o  دقیقه ویال را شستشو دهید 5میلی بار و زمان  600با فشار
o دکمه ریست ویال اینلت را پایین بیاورید بعد از اتمام زمان مورد نظر توسط
o  ویال خالی اوتلت را پایین بیاورید و ویال داراي محلول بافر را در اوتلت قرار داده و توسط

 .باالبر را باال ببرید TOPدکمه 
o  ویال حاوي نمونه را زیر اینلت قرار داده و با دکمه
o بار تنظیم کرده و زمان را در  میلی 100 در فشار را

 .دهید
o بعد از اتمام زمان مورد نظر توسط دکمه ریست ویال اینلت را پایین بیاورید
o  ویال داراي بافر را در زیر اینلت قرار داده و توسط دکمه
o  ه و زمان را در بار تنظیم کرد میلی 100فشار را در

ه جهت ورود کم نمونه داخل لوله موئین است و میلاین مرح( .فشار دهید
 )صرفنظر کرد

o  کیلوولت قرار دهید 10ولتاژ باال را در. 
o  بالفاصله تب  ولتاژپس از تنظیمData Acquisition (DAQ)
o  دکمهStart  در این صفحه را فشار دهید. 
o افزار شروع به رسم نمودار نموده و ابتدا جذب زمینه  نرم

 .داد

استفاده راهنماي  

جهت تست  •
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

o
o
o

o
o
o
o



  

 

ول لوله مویین پس از با عبور نمونه از روبري پنجره لوله مویین جذب نمونه در 

 .مرتبه اجرا کنید 3مراحل تست جداسازي را براي 
 .مشابه هم تکرار شوند

براي مقایسه همچنین . نمودار حاصل شده را با نرم افزار باز کرده و با هم مقایسه نمایید
نمودار را با هم  3 همانند شکل زیر توانید از خروجی اکسل فایلها استفاده کرده و

  
  .کیلوولت بوده است که جهت مقایسه آورده شده است

 .در تمام مراحل کار از قرارگرفتن درست ویالها در محل مورد نظر مطمئن شوید
 .اینلت و اوتلت مواظب باشید زیر آنها ویال قرار نگرفته باشد

ها با محلول مطمئن شوید زیرا ممکن است باعث نشت 

باشد بنابراین  عمر المپ دوتریوم محدود می
حداقل براي پایدار شدن شدت نشر نور البته 

UV المپ آنرا روشن نمایید. 
محل اتصال دقت الزم را در خصوص عایق بودن 

 .ولتاژ باال و عدم آغشته بودن اطراف ویال به عمل آوردید
در صورت ایجاد صداي نویز نشت ولتاژ بالفاصله ولتاژ باالي دستگاه را خاموش نموده و علت را 

  .هاي فیلتر شده استفاده نمایید هت جلوگیري از گرفتگی لوله مویین در تمامی مراحل از محلول

0.16200
0.16400
0.16600
0.16800
0.17000
0.17200
0.17400
0.17600
0.17800

0 50

موئین الکتروفورز دستگاه از استفاده                

٢٩ 

o  ول لوله مویین پس از با عبور نمونه از روبري پنجره لوله مویین جذب نمونه در طبسته به
 .دنمودار مشخص خواهد ش

 تست تکرارپذیري
o  مراحل تست جداسازي را براي جهت تست تکرارپذیري
o  مشابه هم تکرار شوندبصورت  دقیقاً بایستیتمام مراحل
o 3 نمودار حاصل شده را با نرم افزار باز کرده و با هم مقایسه نمایید

توانید از خروجی اکسل فایلها استفاده کرده و می
 .مقایسه نمایید

  

کیلوولت بوده است که جهت مقایسه آورده شده است 8نمودار جذب بنفش رنگ مربوط به همان شرایط با اختالف ولتاژ 

  شرایط نگهداري دستگاه

در تمام مراحل کار از قرارگرفتن درست ویالها در محل مورد نظر مطمئن شوید
اینلت و اوتلت مواظب باشید زیر آنها ویال قرار نگرفته باشدهنگام پایین آوردن ویال 

ها با محلول مطمئن شوید زیرا ممکن است باعث نشت  ویال قسمت بیرونیاز عدم آغشته شدن 
 .ولتاژ باال به بدنه دستگاه شود

عمر المپ دوتریوم محدود می. را به مدت طوالنی روشن نگه ندارید UVالمپ 
البته . هنگامی که به آن نیازي ندارید آنرا خاموش نمایید

UVو رسم نمودار در ناحیه  DAQدقیقه قبل از مرحله 
دقت الزم را در خصوص عایق بودن ) کیلوولت 15باالتر از (هنگام کار با ولتاژهاي باال 

ولتاژ باال و عدم آغشته بودن اطراف ویال به عمل آوردید 
در صورت ایجاد صداي نویز نشت ولتاژ بالفاصله ولتاژ باالي دستگاه را خاموش نموده و علت را 

 .  بررسی نمایید
هت جلوگیري از گرفتگی لوله مویین در تمامی مراحل از محلول

100 150 200

استفاده راهنماي  

o

تست تکرارپذیري •
o
o
o

نمودار جذب بنفش رنگ مربوط به همان شرایط با اختالف ولتاژ 

شرایط نگهداري دستگاه

در تمام مراحل کار از قرارگرفتن درست ویالها در محل مورد نظر مطمئن شوید •
هنگام پایین آوردن ویال  •
از عدم آغشته شدن  •

ولتاژ باال به بدنه دستگاه شود
المپ  •

هنگامی که به آن نیازي ندارید آنرا خاموش نمایید
دقیقه قبل از مرحله  10

هنگام کار با ولتاژهاي باال  •
 کابل

در صورت ایجاد صداي نویز نشت ولتاژ بالفاصله ولتاژ باالي دستگاه را خاموش نموده و علت را  •
بررسی نمایید

هت جلوگیري از گرفتگی لوله مویین در تمامی مراحل از محلولج •

250
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 چهارمفصل 

هاي الکتروفورز مویینهایی از جداسازي

استفاده راهنماي  

  

  

  

هایی از جداسازيمثال
  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

ها چالش یناز مهمتر یکیچراکه . است یرگذار

. باشدیمختلف م یزهايآنال یدر ط یینمو

امر سبب  ینرا دارند که ا یینمو يلوله 

 یین،مو يلوله سازيآماده هايروش ترین

و  یوارهد يجذب شده رو هايذکر کرد که سبب حذف گونه

بنابراین ما قبل از شروع تست ها جهت 

  . نرمال استفاده کردیم

را دارا  یعما یمشابه با فاز متحرك در کروماتوگراف

 ییرکه با تغ باشدیدر طول ستون م یتانتقال آنال

 ییندر الکتروفورز مو. کرد یمرا تنظ يو زمان بازدار

 چنینکه به عنوان حالل و حامل عمل کرده و هم

 یتالکترول یکدر انتخاب  یطور کل به. 

در اینجا جهت انجام . درنظر گرفته شوند 

سانتی متر، تزریق فشاري  40نانومتر، طول لوله مویین 
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  :یینمو يلوله

یرگذارتاث هايجداساز یريدر بهبود تکرارپذ یینمو يلوله

مو يلوله داشتن سطح داخلینگه یکسان ي،جداساز یک

 یبه جذب شدن به سطح داخل یلنمونه تما ياجزا 

ترینیجاز را. گرددیم يالکترواسمز یانجر ییرو تغ یسطح داخل

ذکر کرد که سبب حذف گونه توانیرا م یدروکسیده یمشستشو با محلول سد

بنابراین ما قبل از شروع تست ها جهت . گرددیم یولیالنس يشده زداییسطح پروتون یک

نرمال استفاده کردیم 5/0 یدروکسیده یممحلول سدشستشوي لوله مویین از 

  :ینهزم یتمشخصات الکترول

مشابه با فاز متحرك در کروماتوگراف ینقش ییندر الکتروفورز مو) بافر( ینهزم

انتقال آنال یع،ما ینقش فاز متحرك در کروماتوگراف ین

و زمان بازدار پذیريینشگز توانیبه فاز ساکن م متحرك

که به عنوان حالل و حامل عمل کرده و هم گیردیانجام م ینهزم یتتوسط الکترول

. دهدیقرار م یرتحت تاث یاديرا تا حد ز يجداساز پذیري

 یدآن باو غلظت  یتنوع الکترول یت،الکترول pHمناسب، سه عامل 

  .تست ها از دو بافر استات و بورات استفاده شده است

  تست تکرارپذیري

  :تزریق داروي دیکلوفناك

نانومتر، طول لوله مویین  214کیلو ولت، طول موج  13ولتاژ : شرایط دستگاه
   ppm 200 استاتبافر ثانیه،  3میلی بار 

استفاده راهنماي  

لوله سازيآماده

لوله سازيآماده

یکتکن در این

 یزآنال یدر ط

سطح داخل ییرتغ

شستشو با محلول سد

یکمجدد  یجادا

شستشوي لوله مویین از 

مشخصات الکترول

ینهزم الکترولیت

یناول. باشد یم

متحرك نسبت فاز

توسط الکترول یفوظا ینا

پذیريینشگز

مناسب، سه عامل 

تست ها از دو بافر استات و بورات استفاده شده است

تست تکرارپذیري

تزریق داروي دیکلوفناك

شرایط دستگاه
میلی بار  100



  

 

 

  آزمایش اول – داروي دیکلوفناك

  
 آزمایش دوم – داروي دیکلوفناك
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داروي دیکلوفناك نمودار جذب و جریان ولتاژ باال

 

داروي دیکلوفناك نمودار جذب و جریان ولتاژ باال

استفاده راهنماي  

  

  



  

 

سانتی متر، تزریق فشاري  30نانومتر، طول لوله مویین 
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  :تست جداسازي

  :تزریق داروي دیکلوفناك

نانومتر، طول لوله مویین  214کیلو ولت، طول موج  14ولتاژ : شرایط دستگاه
 میلی موالر  25بافر استات ثانیه،  4

استفاده راهنماي  

تست جداسازي

تزریق داروي دیکلوفناك

شرایط دستگاه
4میلی بار  70

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

سانتی متر، تزریق فشاري  30نانومتر، طول لوله مویین 

 

سانتی متر، تزریق فشاري  30نانومتر، طول لوله مویین 

  

  .پیک اول مربوط به دیکلوفناك و پیک دوم مربوط به بنزوئیک اسید است
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  :تزریق ترکیب بنزوئیک اسید

نانومتر، طول لوله مویین  214کیلو ولت، طول موج  14ولتاژ : شرایط دستگاه
 میلی موالر  25بافر استات ثانیه،  4

 :تزریق مخلوط ترکیبات دیکلوفناك و بنزوئیک اسید

نانومتر، طول لوله مویین  214کیلو ولت، طول موج  14ولتاژ : شرایط دستگاه
  میلی موالر  25بافر استات ثانیه،  4
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