
 (1تجربة )

 تحويالت وحدات قياس الملوثات الغازية والجسيمات
تعليم الطلبة على استخدام اجهزة قياس الملوثات الغازية والجسيمات واجراء  هدف التجربة:

 التحويالت بين وحدات الملوثات الغازية والجسيمية.
 

 الجزء النظري

تقاس تراكيز الغازات عدا االوزون بوحدات قياس حجمية او كتلية، الوحدات الحجمية تحدد     
نسبة الخلط بين حجم الغاز الملوث مثال الى حجم الهواء االصلي، اي نسبة عدد جزيئات الغاز 

 ppmالملوث الى العدد الكلي لجزيئات الهواء وهنالك ثالث تعابير شائعة هي )جزء لكل مليون 
parts per million ( و) جزء الغاز لكل بليونppb parts per billion ( و)جزء الغاز لكل

(. اما بالنسبة الى الوحدات الكتلية فتحدد كتلة مادة لوحدة حجم parts per terrilion pptترليون 
(، ويستحسن استعمال هذه الوحدات عند استخالص تركيز غاز 3mg/m( او )3g/mالهواء مثال)
رشح المعالج الجل التحليل الكيميائي او التاثيرات الصحية المتعلقة بكتلة الملوث ما من الم

في قياس الجسيمات العالقة، كما  3particles/mالمستنشق. في بعض االحيان نستعمل وحدات 
 2mg/cmيمكن قياس تركيز الملوثات الجسمية بوزنها على وحدة المساحة كان تكون 

 .2Tun/mileاو

القياس هذه يمكن اجراء التحويالت عليها وحسب الرغبة )من الحجمية الى الكتلية  ن وحداتأ    
وبالعكس( ولكن هذا التحويل البد ان ياخذ بنظر االعتبار ظروف الجو القياسية اما الظروف غير 

ن التحويل يكو  القياسية فمثال في الظروف القياسية )درجة الحرارة صفر مئوي وضغط جوي واحد(
 :[4] ة الى حجمية من العالقةمن الكتلي

                           Cx (
mg

m3) =
Cx ∗ ppm

22.4
∗ Mx                          (1-2) 

 يكون: كلفن والضغط بالباسكال( فالتحويلدرجة الحرارة باللنسبة الى الظروف الغير قياسية )اما با

                           Cx(ppm) =
R ∗ T

P ∗ Mx
∗ Cx (

mg

m3)                       (2-2) 



يمثل حجم مول واحد من الغاز النقي يزن كتلة موالرية نسبية عند الظروف الجوية  22.4حيث ان 
 .K1-14 J.mol8.3 [2].-1 الثابت العام للغازات وقيمتها  R، : الوزن الجزيئيMxالقياسية، 

ارة عن ــوالتي هي عب Dobson تقاس كمية االوزون في الجو باستخدام وحدة الدبسن :مالحظة
10*162.7  يسن حوالساوي الدبـمة الغالف الجوي وتـطح الى قــمود االوزون من السوزن ع

2molecules/cm. 

 المواد واالدوات المستخدمة

 .2NOو 2SOو 2COاجهزة قياس الملوثات الغازية مثال جهاز قياس . 1

ي او جهاز قياس الجسيمات المادية اجهزة قياس المواد الدقائقية مثل جهاز قياس الهباء الجو . 2
 والمرشحات واستخدام العدد البصري وغيرها من االجهزة.

 .يدوية حاسبة. 3

 طريقة العمل

نقوم بتشغيل اجهزة قياس الملوثات واجهزة قياس الهباء الجوي والموجود في مختبر تلوث الهواء، 1. 
 بعد التاكد من عمل البطارية بصورة جيدة.

نقوم بتسجيل القراءات كل دقيقتين التي تحصل عليها من كل جهاز من االجهزة وتسجيل  .2
 .ادناهالقياسات في الجدول 

 التالي: الوحدات المقاسة بوساطة هذه االجهزة وذلك حسب الجدولنقوم باجراءات تحويل  .3
 

 تحويل الوحدات )المعدل( قراءة الجهاز بالوحدات المستخدمة لملوثاتا

 المعدل 3 2 1

2CO      

2NO      

2SO      
 



 المناقشة

كل  قراءةني مناقشة النتائج التي حصلنا عليها من قراءات االجهزة المختلفة، وماذا تع :1س
 جهاز من هذه االجهزة؟

 ---------------------------------------------------الجواب: 

--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 

 وبالعكس؟راءة من حجمية الى كتلية مناقشة التحويالت لهذه الق :2س

---------------------------------------------------الجواب: 
-------------------------------------------------------- 

 هل هنالك تاثير للعوامل الجوية على هذه القراءات ولماذا؟ :3س

---------------------------------------------------الجواب: 
-------------------------------------------------------- 

سبة ، وما هي نتقييم القراءات التي حصلت عليها وقارنها مع الحدود المسموح بها عالميا :4س
 الخطأ فيها ولماذا؟

---------------------------------------------------الجواب: 
-------------------------------------------------------- 

كيف تتوقع ان تكون قراءات هذه االجهزة اذا نصبت في اماكن اخرى مثل قرب الشارع العام  :5س
 امعة ولماذا؟جاو تقاطع سيارات او في ممرات ال

---------------------------------------------------الجواب: 
-------------------------------------------------------- 

 


