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مقایسه دو روش طیفسنجی مادونقرمز تبدیل فوریه ( )FT-IRو ماوراءبنفش ( )UVدر
آتنا رفیعی پور ،1محسن عسگری ،2منصور رضا زاده آذری* ،3فائزه عباس
تاریخ دریافت59/11/18 :

گوهری2

تاریخ ویرایش56/18/12 :

تاریخ پذیرش56/17/15 :

چکیده
زمینه و هدف :روغنهای معدنی از مشتقات نفت هستند که در فرایندهای فلزکاری مورد استتفاده قترار متیگیرنتد .در ستاههای اخیتر توجّته بته کیفیتت تصتفیه
روغنهای معدنی منجر به تغییراتی در حدود مجاز مواجهه آن شتده استت .مطاهعته حاضتر بتا هتد مقایسته دو روش طیفستنجی متادونقرمز تبتدیل فوریته و
ماوراءبنفش در تعیین مقدار روغنهای معدنی طراحی شده است.
روش بررسی : :روغنهای معدنی در دو شکل نو و استفاده شده از فرایند فلزکاری تهیّه شد .پس از تعیین دانسیته ،دو نوع روغن در غلظتهتای یکستان (دامنته
غلظتی  )µg/sample10-2250بر روی فیلترهای استرسلوهزی اسپایک شد .تتراکلریدکربن و پنتان سرد بهترتیب به عنوان حالل استخراج کننتده بترای FT-
 IRو  UVاستفاده شدند .پارامترهای اعتباربخشی شامل دقت ،صحت ،حد تشخیص و حد تعیین کمی در هر دو روش بررسی شد.
یافتهها :دامنه غلظتی قابلتشخیص در دو روش FT-IRو  UVبه یکدیگر نزدیک بودند .ضریب تغییرات درونروز و بترونروز بترای روغتن نتو در روشهتای
 FT-IRو UVبهترتیب برابر  3/97 ،9/10و  6/16و  6/11و برای روغنهای استفاده شده بهترتیب  9/12و  9/21و  6/36و  6/13درصد بته دستت آمتد .درصتد
بازیافت دو روش تفاوت معنیداری نداشت ( .)P=1/061حد تشخیص روغنهای معدنی نو و استفاده شده در روش FT-IRو  UVبهترتیب برابر بتا 2/22 ،2/61
و 7/70 ،7/83و حد تعیین کمی به ترتیب  7/3 ،8/2و  29/80و  µg/sample 29/99بهدست آمد.
نتیجهگیری :روش  FT-IRدر مقایسه با روش  UVاز دقت باالتری در تشخیص روغنهای معدنی برخوردار میباشد .نتایج آزمونهای اعتباربخشتی نشتان داد
که هر دو شیوه میتوانند همانند روشهای  NIOSHبرای اندازهگیری روغنهای معدنی استفاده شوند.
کلیدواژهها :روغنهای معدنی ،طیفسنجی ،ماوراءبنفش ،مادونقرمز تبدیل فوریه ،پارامترهای اعتباربخشی.

مقدمه
روغنهای معدنی از مشتقات فرایند تصفیه نفت خام
و مخلتتوطی از ترکیبتتات مختلتتف بتتا طتتول زنجیتتره
هیدروکربنی متفاوت هستند [ .]1این ترکیب در طیتف
وسیعی از فرایندهای گرم نظیر ماشتینکاری ،ستایش،
فلزکاری ،برشکاری و شکلدهی فلز استفاده میشتود
که غاهباً در اثر برخورد با قطعات کار گترم بته میستت
تبدیل شده و در مستیر تنفستی اپراتتور دستتگاه قترار
میگیرد [.]2
روغنهای معدنی با توجه به فرایند توهید ،تصتفیه و
بازیافت ،حاوی متواد افزودنتی متنتوعی بترای بهبتود
مشخصات و حفظ عملکرد ختود متیباشتند [ .]0 ،3از
افزودنیهای روغنهای معدنی میتوان بته ترکیبتاتی
چون نیتروزآمین ،تری اتانل آمین ،دی اتانول آمتین و

مشتقات آهکانول آمین برای ممانعت از خوردگی [ ]9و
بیوسایدها و فرماهدئید برای مقابله با رشتد بتاکتریهتا
[ ]6اشاره کرد .بر این اساس روغنهای معتدنی را بته
دو دستتته نتتو و استتتفاده شتتده تقستتی بندی میکننتتد.
کیفیت تصفیه روغنهای معدنی سبب شده است تا دو
حدود مجاز مواجهته استتاندارد بترای آنهتا از ستوی
مجمع دوهتتی متخصصتین بهداشتت صتنعتی آمریکتا
( )ACGIHمطرح شتود [ .]7همچنتین نشتانههایی از
تحریک چش و مجاری تنفسی ،تنگتی نفتس ،آست ،
برونشیت و پنومونیت حساسیتی ناشی از مواد افزودنتی
در مواجهه با میست روغنهای معتدنی گتزارش شتده
استتت [ ]11-8و برختی مطاهعتتات اپیتدمیوهوژیک نیتز
افزایش احتمال ابتال بته انتواع مختلتف سترطان را در
مواجهه طوالنی مدت با آن نشان دادهانتد [-12 ،8 ،7
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روش بررسی
روغنهای معتدنی ختاهص (نتامحلول در آب) متورد
استفاده در این مطاهعه از یک صتنعت فلزکتاری تهیّته
شدند که از نظر کیفی در دو دسته نو و استتفاده شتده
قرار داشتند .به علتت وجتود تفتاوت جرمتی در انتواع
روغن ،پس از پاکستازی روغنهتای معتدنی از ذرات
معلق به کمتک دستتگاه ستانتریفیوژ  Hermleمتدل
دو ماهنامه
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 .]19از همتین رو تعیتتین کیفیتت تصتتفیه روغنهتتای
معدنی و نیز تعیین مقدار دقیتق آن در هتوای تنفستی
افراد بهمنظور مقایسه با حدود استاندارد مواجهه بستیار
حائز اهمیت میباشد.
روشهای متنتوعی جهتت انتدازهگیری روغنهتای
معتتدنی ،توستت ستتازمانها و پژوهشتتگران مختلتتف
ارائهشده استت [ ]15-16 ،6 ،9کته رایجتترین آنهتا
روشهای استاندارد ارائه شده از ستوی موسسته ملتی
بهداشت و ایمنتی شتغلی ( )NIOSHبته شتمارههای
 9126و  9920استتت کتته در آنهتتا بتته ترتیتتب از
طیفستتنجی متتادونقرمز و روش وزن ستتنجی بتترای
اندازهگیری روغنهتای معتدنی استتفاده شتده استت.
همچنین سازمان آزمون استاندارد آمریکا ( )ASTMو
برخ تی محقق تین نی تز در مطاهعتته ختتود از طیفستتنج
ماوراءبنفش در تعیین مقدار روغنهای معدنی استتفاده
کردنتتتد [ .]22-21 ،9اهبتتتته ایتتتن روشهتتتا دارای
محدودیتهایی در زمینه شناستایی کیفتی روغنهتای
معدنی هستند و دامنه خطی غلظتت آن ،بتا توجّته بته
توص تیه ستتازمان  ACGIHبتترای حتتد آستتتانه مجتتاز
روغنهتتای معتتدنی نتتو همختتوانی ندارنتتد .از طرف تی
جتتایگزینی دستتتگاه طیفستتنج  IRبتتا طیفستتنج
مادونقرمز تبدیل فوریه ( )FT-IRدر مطاهعات متعتدد
باعث ارتقای دقتت و سترعت روش بته دهیتل حتذ
تداخلهای ناشی از تابشهای هرز شتده استت [-23
 .]29از همین رو در مطاهعه حاضر به بررسی عملکترد
دستگاه طیفستنج  FT-IRدر تعیتین کمتی و کیفتی
میست روغنهای معتدنی و همچنتین مقایسته آن بتا
روش طیفسنجی ماوراءبنفش پرداخته شد.

 Z206Aدر دو نوبتتتتتت و در دور  ،g5000حجتتتتت
مشخصی از آن در یک هوهه فاهکون تمیز ریخته شده و
با استتفاده از تترازوی اهکترونیکتی  Sartoriusمتدل
 TE124Sبا دقت  1/11میلیگرم توزین شد و دانسیته
روغنهای معدنی برای انواع نو و استفاده شده محاسبه
گردی تد .نمونتتههای استتتاندارد از افتتزودن روغنهتتای
معدنی نو و استفاده شده در دامنه وزنتی  11تتا 2291
میکروگرم به فیلترهای غشایی استرستلوهزی بتا قطتر
 mm 37و قطر منافذ  1/8میکرون تهیّه و برای رست
منحنی کاهیبراسیون مورد استفاده قرار گرفتند .محدوده
وزنتتی متتورد مطاهعتته بتتا پتتیش فتتر  911هیتتتر
نمونهبرداری توصیه شده توس ستازمان  NIOSHدر
دامنه غلظتی  1/12تا  0/9میلیگرم بر مترمکعب بتود.
در این دامنته غلظتتی خت کاهیبراستیون در محتدوده
خطی قرار گرفت که باعث افزایش دقت اعتبارستنجی
روش میشود.
استخراج نمونهها در روش  FT-IRبا استتفاده از 11
میلیهیتر حالل تتراکلرید کربن با درجه خلتو ویتژه
آناهیز ( ).Merck Coو همچنین در روش طیفسنجی
 UVبا  11میلیهیتتر پنتتان ( ).Merck Coدر دمتای
( )OC 4انجام شد .بتهمنظور تجزیته نمونتهها نیتز از
دستتگاه FT-IR (RAYLEIGH, Model: WQF
 )510Aو طیفسنج UV-Vis (CECIL, Model:
 )Cecil CE 2021استفاده گردید.
در مروری بر تحقیقات علمی صورت گرفته ،بهترین
دامنه جذبی روغنهای معتدنی در طیفستنج  UVدر
دامنه طول متوجی  212-151نتانومتر گتزارش شتده
است [ .]9در مطاهعه حاضر نیز نمونتههای روغنهتای
معدنی نو و استفاده شتده در غلظتت  1میلتیگترم بتر
نمونه و در کووتی از جنس کوآرتز بترای دستتیابی بته
بهترین طول موج جذبی استکن شتدند .بتا توجّته بته
بهترین دامنه جذبی در محتدوده cm-13200- 2700
برای روش استتاندارد  NIOSHبته شتماره  9126در
استفاده از دستگاه طیفسنج  ،IRدر ایتن مطاهعته نیتز
دامنه عددی موجی مذکور برای اسکن توس دستتگاه
 FT-IRدر نظر گرفته شد [.]18
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 testمورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها
دانسیته روغنهای معدنی نو و استتفاده شتده متورد
استفاده در پژوهش حاضتر بته ترتیتب معتادل g/ml
 87/0و  1/85برآورد گردید .بهترین طول موج جتذبی
در طیف جتذبی متاوراءبنفش بترای روغنهتای نتو و
استفاده شده نیز به ترتیتب  157و  158/9نتانومتر بته
دست آمتد .دامنته عتدد متوجی بهینته بترای تجزیته
روغنهای معدنی نو و استفاده شتده در روش FT-IR
نیز در محدوده  cm-1 3031-2796مشاهده شد.
در بخش اعتبارسنجی بهمنظور برآورد دقتت روش از
پارامترهای تکرارپذیری درون روز و برون روز برای هر
دو روش تجزیه  FT-IRو  UVاستفاده شتد و درصتد
ضریب تغییرات ( )CV%در دامنه جرمی مورد مطاهعته
برای روغنهای نو و استفاده شده در روش  FT-IRبه
ترتیتتب در محتتدوده  1/32-8/28و  1/51-8/13و در
روش  UVبه ترتیب در محدوده  2/12-5/96و -5/11
 1/71درصد مشاهده شد .مقادیر درصد ضریب تغییرات
برون روز نیز در روشهای  FT-IRو  UVبته ترتیتب
در محدوده  1/70-7/08 ،1/17 -6/7و  2/10-5/60و
 2/85-5/27بدست آمد (جدول .)1
صحت روش تجزیه به کمک میانگین درصد بازیافت
کل و پارامتر خطای نستبی ستنجیده شتد (جتدول .)2
نتتتایج آزمتتون متتن ویتنتتی ( )Mann–Whitneyدر
غلظتهای یکسان از روغنهای معدنی نشتان داد کته
جتتدول  -1پتتارامتر تکتترار پتتذیری دو روش  UVو  FT-IRدر تجزیتته
روغنهای معدنی نو و استفاده شده
 CV%کل
نوع روغن معدنی
نوع آزمایش
روش تجزیه
طیف سنجی
UV

درون روز
برون روز

FT-IR

درون روز
برون روز

نو
استفاده شده
نو
استفاده شده
نو
استفاده شده
نو
استفاده شده

6/16
6/36
6/11
6/13
9/10
9/12
3/97
9/21

دوره  ،15شماره  ،1فروردین و اردیبهشت 1317

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 2:46 IRST on Saturday November 23rd 2019

بتتر استتاس دستتتور اهعملهتتای موجتتود بتتهمنظور
اعتبارسنجی یک شیوه نوین ،پارامترهای اعتباربخشتی
نظیر دقت ،صحت ،حد تشخیص ( )LODو حد تعیین
کمی ( )LOQبرای هر دو روش طیفسنجی FT-IR
و  UVمتتورد بررس تی قتترار گرفتتت [ .]27 ،26جهتتت
بررس تی دقتتت روش از نمونتتههای بتترونروز (Intra-
 )Dayو درونروز ( )Inter-Dayو بتتتترآورد درصتتتتد
ضریب تغییرات کل استفاده شد .صتحت روش نیتز از
طریق محاسبه درصد بازیافت نمونه و درصتد خطتای
نسبی به دست آمتد .پارامترهتای  LODو  LOQنیتز
برای هر روش به صورت جداگانه بترآورد گردیتد [،28
 .]25بهمنظور ارزیابی انطباق دادههای بهدست آمده از
نتایج دو روش آناهیز طیفسنجی ایتن مطاهعته ( UVو
 )FT-IRو در محتتدوده غلظتتی استتتانداردهای آمتتاده
سازی شده ،از نمودار  Bland-Altmanاستفاده شد.
تشخیص کیفی روغنهای معدنی از نظر مالحظتات
تصفیه نیتز بتا استکن نمونتهها توست روش FT-IR
جهت ردیابی گروههای عاملی  N-Nو  N=Oدر ناحیه
عتتتدد متتتوجی  ]31[ 529-1911بتتترای ترکیبتتتات
نیتروزآمین و گروههای عاملی  C=Oو  C-Hدر ناحیه
عتتدد متتوجی  ]32 ،31[ 1711-2891بتترای ترکیبتتات
آهدئیدی انجام شد.
بتتهمنظور ستتنجش کاربردپتتذیری روش  FT-IRدر
تعیین مقدار میست روغن های معدنی در محی هتای
کار واقعی ،چهار نمونه از محی کار یک صنعت توهیتد
تجهیزات اتومبیل بر اساس روش  NIOSH-9126در
شرای کامالً یکسان گرفته شد .نمونه ها بر روی فیلتر
غشایی استرسلوهزی و با دبی واقعتی  L/min 5/1بته
مدت چهار ساعت جمع آوری شدند و سپس هر فیلتتر
نمونهبرداری به دو قسمت بریده و برای تجزیه بته دو
روش  FT-IRو  UVآماده سازی شد .با توجّه به وزن
هر یک از فیلترها قبتل و بعتد از نمونتهبرداری و وزن
فیلترهای برش داده شده ،مقادیر روغن موجود بر روی
هر یتک از فیلترهتای نمونتهبرداری محاستبه گردیتد.
مطابقت داده ها در نمونه های آناهیز شده بته دو روش
 FT-IRو  UVبتتا روش آمتتاری One-Sample T-
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جدول  -2پارامترهای تعیین صحت در دو روش  UVو FT-IR

طیف سنجی UV

نو
استفاده شده
نو
استفاده شده

FT-IR

11
-1/87
1/76
1/68
2/28

291
-1/80
-1/82
2/13
-1/71

صحت دو روش با یکدیگر اختال معنتی داری نتدارد
(.)p≥1/19
حد تشخیص ( )LODروغنهای نو و استتفاده شتده
در روش  FT-IRبه ترتیب  2/6و  2/2و در روش UV
به ترتیب  7/83و  7/70و حد تعیین کمی ( )LOQنیتز
در روش  FT-IRدر انواع نو و استفاده شده روغنهتای

نمودار  -1توافق دو روش  UVو  FT-IRدر تعیین مقتدار روغنهتای
معدنی با آزمون آماری بلند و آهتمن

791
2/19
-1/81
-2/08
1/15

55/59±9/5
111/35±9/6
55/05±0/7
55/63±0/6

معدنی به ترتیب  8/2و  7/3و در روش  UVبه ترتیتب
 29/80و  29/99و برحسب  µg/sampleبه دست آمد.
جهت بررسی ه خوانی دو روش طیفسنجی  UVو
 FT-IRاز نمتتودار بلنتتد و آهتتتمن ()Bland-Altman
استفاده شد و نتایج نشان داد که میتان دو روش بترای
آناهیز نمونههای همسان توافق وجود دارد (نمودار .)1
بررسی طیفهای جذبی به دست آمده از  FT-IRدر
روغنهای معدنی استفاده شتده ،یتک پیتک کربتونیلی
( )C=Oرا در عتتدد متتوجی  1717cm-1و یتتک پیتتک
جذبی مربتو بته گروههتای  C-Hکته بیتانگر وجتود
ترکیبات آهدئیدی است را در عددهای موج 2772cm-1
و  2819نشان داد (شکل .)1
همچنین پیک هایی در روغنهای استفاده شده و در
نواحی عدد موجی  1197 cm-1و  1091مشاهده شد که
بیتتانگر وجتتود گروههتتای عتتاملی  N-Nو  N=Oدر
ترکیبتتات نیتتتروزآمین و احتمتتال وجتتود آن در روغتتن
استفاده شده است .الزم به ذکر است که جذب قوی در
گروههای عاملی  N-Nو  N=Oدر روغنهای نو دیتده
نشد (شکل .)2
مقایسه نتایج تجزیه نمونه های واقعی صتنعت توهیتد

شکل  -1مقایسه طیف جذبی روغنهای معدنی نتو و استتفاده شتده در
دامنه عدد موجی 1711-2891 cm-1
(خ سیاه :روغن معدنی نو ،خ خاکستری :روغن معدنی استفاده شده)
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1911
-1/75
-1/00
1/6
1/1
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شکل  -2مقایسه طیف جذبی روغنهای معدنی نتو و استتفاده شتده در
دامنه عدد موجی 1911 -529 cm-1
(خ سیاه :روغن معدنی نو ،خ خاکستری :روغن معدنی استفاده شده)
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روش تجزیه

نوع روغن
معدنی

میانگین خطای نسبی در دامنه وزنی نمونههای استاندارد()µg
2291
1/69
-1/68
-1/35
-1/10

میانگین درصد
بازیافت کل
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p

1/281

قدر مطلق
تفاضل
1/11
1/39
1/71
1/13

UV
1/07
1/79
9/26
0/90

FT-IR
1/06
2/11
3/96
3/01

شماره ایستگاه
اندازه گیری
1
2
3
0

تجهیزات خودرو نیز اختتال معنتی داری را میتان دو
روش  FT-IRو  UVنشان نداد (.)p≥1/19
بحث و نتیجهگیری
توصیه اخیر سازمان  ACGIHدر ارتبا با حد مجتاز
مواجهه با روغنهای معتدنی بتا توجّته بته مالحظتات
تصفیه نیاز به اندازهگیری نمونهها در یک دامنه غلظتی
با حساسیت بیشتر را نشان می دهد .به همین دهیتل در
برخی مطاهعات ،روشهتای جدیتد و پیچیتدهای بترای
نمونهبرداری و آناهیز میست روغنهتای معتدنی مطترح
شتده استتت[ ]16 ،6 ،9کته معمتتوالً توانتایی شناستتایی
کیفیتتت روغنهتتای معتتدنی را ندارنتتد .محتتدودیت
روشهای موجود باعث شد تا در این مطاهعه از دستگاه
 FT-IRبه عنوان یک روش جدید برای تعیین کیفیتت
و کمیتت روغنهتتای معتتدنی استتتفاده شتتود و بتتا متتتد
اعتباربخشی شده توس دستگاه طیفسنج ماوراءبنفش
برای هر دو نوع روغن نو و استفاده شده مقایسه شود.
ضرایب رگرسیون بهدستآمده و برقراری قتانون بیتر
در هر دو روش طیفسنجی ،نشان داد که تعیین مقتدار
کمی میست روغنهای معدنی در روش  FT-IRدارای
دامنه کاربردی بهتری از روشهای ارائه شده NIOSH
بتته شتتمارههای  9126و  ]18 ،17[9920و همچنتتین
روش طیفسنجی  UVدر ایتن پتژوهش و در مطاهعته
آذری و همکاران[ ]9میباشد.
در پژوهش حاضر دامنه غلظتی قابل تشخیص توس
روش  FT-IRبهتر از روش  UVبه دست آمتد .دامنته
تشخیصتتی روش  FT-IRدر ایتتن مطاهعتته بتتا فتتر
دو ماهنامه

نمونهبرداری از هوای محی بته میتزان حتداقل چهتار
ساعت و با دبی  2هیتر بر دقیقه در محدوده بته مراتتب
بهتری از روش  NIOSHبه شماره  ]18[ 9126اعتبتار
بخشی گردید .کاهش پایداری نمونهها به دهیل فراریت
باالی پنتان در دمای محی و نیاز به مهارت و سترعت
عمل باال در تجزیه نمونهها به عنوان محدودیت هتای
دیگر روش  UVمحستوب میشتود کته میتوانتد بته
عنوان یکی از دالیتل برتتری روش  FT-IRبتر روش
 UVدر نظر گرفته شود.
درصتتد ضتتریب تغییتترات ( ،)CVنشتتاندهنده دقتتت
مناستتب هتتر دو روش طیفستتنجی  UVو  FT-IRدر
دامنه غلظتی مورد مطاهعه است .ضریب تغییرات کمتر و
دقت بهتر نتایج به دست آمتده از روش  FT-IRنشتان
دهنده برتری این روش به شیوه طیفسنجی  UVمورد
استفاده در این مطاهعته میباشتد .دقتت روش  UVدر
مطاهعه آذری و همکاران در مقایسه با روش  UVایتن
مطاهعه ،در محدوده باالتری برآورد گردید که اهبته ایتن
تفاوت میتواند به علت تفتاوت در محتدوده غظتتی دو
مطاهعه باشد .نتایج این تحقیق نشان داد که روش FT-
 IRدارای دقت بهتری در مقایسه بتا روشهتای رایتج
 NIOSHبه شتمارههای  9126و  9920و روش آذری
و همکاران میباشد[.]18 ،17 ،9
درصتتد بازیافتتت بهدستتتآمده در ایتتن پتتژوهش
نشاندهنده صحت مناستب هتر دو روش طیفستنجی
 UVو  FT-IRاست .همچنین درصد خطای نسبی هر
دو روش مورد بررسی از میزان گتزارش شتده در روش
 ]18[NIOSH 9126کمتر میباشد .این نتایج در توافق
بتتا درصتتد بازیافتتت ارائتته شتتده در مطاهعتته آذری و
همکاران[ ]9بوده و آن را تائید میکند .همچنتین ایتن
نتایج با درصد بازیافتت ارائته شتده از ستوی  HSEدر
روشهای  MDHS 84و  MDHS 95/2قابل مقایسه
بود[ ]33و مناسب تر از مقدار بهدستت آمتده از مطاهعته
 Vermaو همکتتتتاران در ارزیتتتتابی روش ASTM
است[.]16
مقایسه  LODدو روش طیفسنجی  FT-IRو UV
بتتتا روشهتتتای  NIOSHبتتته شتتتمارههای  9126و
دوره  ،15شماره  ،1فروردین و اردیبهشت 1317
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جتتتدول  -3مقایستتته دو روش  FT-IRو  UVدر تعیتتتین غلظتتتت
روغنهای معدنی در یک محی صنعتی
مقادیر روغن های معددنی ()mg/m³
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Abstract
Background and aims: Mineral oils are petroleum derivatives used in metalworking
processes. In recent years, considering the carcinogenicity of less refined mineral oil, two
separate threshold limit values considered in recent years. The present study designed to
compare the spectrometry methods of Fourier Transform Infrared (FT-IR) and ultraviolet
(UV), for analysis of mineral oil.
Methods: Mineral oils in two different refinement classes were prepared from
metalworking processes. Then after determination of density, two types of mineral oils were
spiked into Cellulose Ester filter at the same concentration (concentration range: 102250µg/sample). Carbon tetrachloride and cold pentane as extraction solvent was used for
FT-IR and UV, respectively. Validation parameters including precision, accuracy, detection
and quantitation limit were evaluated in both methods.
Results: Detectable concentration ranges of FT-IR and UV methods were close to each
other. Intra-day and inter-day coefficients of variation in highly refined oil in FT-IR and UV
methods was 5.04, 3.57 and 6.16, 6.01 percent, respectively, and for poorly refined oils in
5.12, 5.21 and 6.36, 6.13 percent respectively. The recovery rates of the two methods was
not significantly different (p= 0.461). LOD and LOQ for highly and poorly refined mineral
oils in FT-IR and UV analytical methods were 2.61, 2.22 and 7.83, 7.74, and 8.2, 7.3 and
25.84, 15.55 µg/sample, respectively.
Conclusion: FT-IR compared to UV method, has higher precision for analysis of the
mineral oils. According validating parameters of this study, FT-IR and UV methods can be
used as an alternative to NIOSH methods in the measurement of mineral oils.
Keywords: Mineral oil, Spectroscopy, UV, FT-IR, Validation parameter.
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