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هم بستگی روش طیف سنجی 
نشری پالسمای جفت شده القایی 

و فناوری نانو

و  است  یافته  افزایش  آنالیزهای شیمیایی دقیق تر،  به  نیاز  زمینه های مختلف،  نانو در  فناوری  افزون  روز  پیشرفت  با  امروزه 
روش های آنالیزی مختلف در حوزه فناوری نانو، بسیارمورد استفاده قرار می گیرند. یکی از این روش های آنالیز، روش طیف سنجی 
است که به  طور گسترده و با امتیازات ویژه در زمینه آنالیزهای شیمیایی استفاده می شود. در این مقاله سعی شده است با تمرکز 
بر روش طیف سنجی نشری پالسمای جفت شده القایی ، ارتباط این روش با فناوری نانو مورد بحث قرار گیرد. همچنین کاربرد 
نانوذرات در آماده سازی نمونه مورد توجه قرار گرفته و در ادامه به تعدادی از کاربردهای دستگاه ICP-OES در زمینه فناوری 
نانو مانند، آنالیز نمونه هاي حاصل از پیش تغلیظ عناصر با نانوذرات، انالیز نمونه حاصل از تمیز سازی با نانوذرات و غیره اشاره، 
وسعی شده   است با توجه به کارایی باالی این روش و پیشرفت روزافزون فناوری نانو،کاربرد متقابل این دو مورد توجه قرار گیرد و 

در نهایت راهکاری مناسب برای استفادة هر چه بهتر از این فناوری هاپیشنهاد شود.

چکیده
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آنالیز نمونه، ICP-OES، فناوری نانو

واژه های کلیدی

نویسندگـان:

Ef_rezaei@yahoo com

1- مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 

ایران،کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

2- موسسه تحقیقات آب،کارشناس ارشد مهندسی 

محیط زیست

3- سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی ایران، 

کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

4- پژوهشگاه مواد و انرژی، کارشناسی ارشد 

شیمی تجزیه

5- عضو کارگروه آنالیز شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

فناوری نانو و علم نانو در شیمی تجزیه

که  دارد  وجود  نانو  فناوری  و  نانو  علم  برای  زیادی  تعاریف 
دارند.  تاکید  نانومتر(   100 تا   1( مواد  نانومتری  براندازه  آنها  بیشتر 
خواص  توجه  قابل  تغییرات  نانوساختار،  مواد  ویژگی  مهمترین  اما 
فیزیکی و شیمیایی آنها در مقیاس نانو است. ویژگی های شیمیایی، 
نوری، الکتریکی، حرارتی، مغناطیسی و غیره در مقیاس نانو منحصر 
ویژگی های  ادغام  نانو،  وعلم  بهینه،فناوری  حالت  در  است.  فرد  به  
خارق العاده نانومواد همراه با مزیت اندازه نانویی آنها است که در حال 
است.  فنی،مشکل  مشکالت  دلیل  به  امر  این  به  یافتن  دست  حاضر 
علم تجزیه نمی تواند جدا ازعلم نانو و فناوری نانو باشد. در واقع در 
به  برای ورود  اما  نانو وجود دارد،  تعاریف، علم و فناوری  از  بسیاری 
اطالعات  استخراج  است.  ضروری  واقعی  اطالعات  نانو،داشتن  دنیای 
مکمل  نانوساختار)ترکیب،کایرالیته،واکنش پذیری(  مواد  از  شیمیایی 
ضروری ویژگی های فیزیکی)ابعاد، توپوگرافی و غیره( است که بیشتر 
شناخته شده اند و باید همکاری نزدیکی بین شیمیدان ها، فیزیکدان ها 

و مهندسین وجود داشته باشد.
از سوی دیگر،  نانومواد می توانند به عنوان ابزاری  برای توسعه و یا 
بهبود فرایند های تجزیه ای موجود استفاده شوند. در این مورد شیمی 
تجزیه نیز همانند دیگر علوم مثل انرژی، ورزش، علم مواد، نساجی و 

الکترونیك، از مزایای حاصل از فناوری نانو برخوردار است.
به طور کلی، با سه دیدگاه می توان از نانومواد بهره جست: 

)الف( اندازه نانومواد؛
)ب( ویژگی های استثنایی شیمیایی- فیزیکی نانومواد؛

)پ( هر دو ویژگی با هم. این موارد سه وضعیت را پیش روی قرار 
می دهند:

1. سامانه های تجزیه ای نانومتری، که تنها بر اساس کوچکی اندازه 
ابزارهای موجود است و به سمت کوچك  سازی سامانه پیش می رود و 

از ویژگی های نانومتری بهره برداری نمی کند.
استثنایی  ویژگی های  از  که  نانو  فناوری  تجزیه ای  سامانه های   .2
نانومواد برای توسعه فرایندهای تجزیه ای بهره می برد و آنالیز ماتریس 

و آنالیت جدید را امکان پذیر می کند.
بودن  کوچك  هم  تجزیه ای،  نانو  فناوری  در  بهینه  حالت  در   .3
اندازه و هم ویژگی های منحصر به  فرد نانومواد استفاده می شود. این 
کمی  موارد  البته  می شوند.  نامیده  تجزیه ای  نانوسامانه های  سامانه ها، 
در این دسته قرار می گیرند؛ زیرا توسعه این سامانه ها محدودیت های 

فنی دارند]1[.

 کاربردهای مختلف نانوذرات

به طور کلی،کاربرد نانوذرات در مرحله عملیات و آماده سازی نمونه، 
ساده سازی این مرحله است. نانوذرات بر اساس مشارکت و نقش خود 
در مرحله عملیات روی نمونه، می توانند به گروه های زیر تقسیم شوند:

 نانوذرات به عنوان جاذب عمل میکنند: 
در این مورد بر هم کنش مستقیمی بین آنالیت و نانوذرات وجود 

دارد؛
 نانوذرات به عنوان بستر خنثی عمل میکنند: 
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برای نمونه، سیلیکا به عنوان پایه ای برای عامل کمپلکس دهنده 
عمل می کند؛

 نانوذرات دارای خصوصیات مغناطیسی ویژهای هستند:
در  مغناطیسی  میدان  کاربرد  تسهیل  باعث  ویژگی  این 
می توانند  نانوذرات  این  همچنین  می شود.  تجزیه ای  دستورالعمل 
گروه های  به  وسیله  را  کار  این  یا  کنند  را جذب  آنالیت  مستقیما 

آلی انجام دهند.

می کنند  عمل  یونیزاسیون  عامل  عنوان  به   نانوذرات   
)طیف سنجی جرمی یون ثانویه(:

معموال استفاده از ویژگی های شیمیایی نانوذرات، مانند قابلیت 
مانند خواص  اما خصوصیات فیزیکی  استفاده می گردد  آنها  جذب 
یا  نانوذرات  مورد،  دو  در  شود.  استفاده  می تواند  نیز  مغناطیسی 
نانوذرات اصالح شده به طریق شیمیایی عمل می کنند؛ یکی برای 
انجام تمیزسازی نمونه و دیگری پیش تغلیظ نمونه است. باید به 
کاربرد  معمول،  سامانه های  با  مقایسه  در  که  کرد  اشاره  نکته  این 
از مقادیر کم  باعث ساده شدن روش می شود و استفاده  نانوذرات 

نمونه را امکان پذیر می کند. 

 کاربردهای مختلف نانوذرات

کاربرد نانوذرات در شیمی تجزیه عبارتند از:

 :)SPE(2کاربرد نانوذرات در استخراج فاز جامد 
در  استثنایي  موادی  عنوان  به  گروه  این  کربني:  نانولوله هاي 
استخراج می توانند مورد توجه قرار گیرند. این ویژگی به دلیل سطح 
نانولوله هاي  است.  آلی  مواد  به  آنها  زیاد  تمایل  و  گسترده  جذب 
ارجحیت  دیواره  تك   به  نسبت   )MWNTs(3چنددیواره کربنی 

دارند زیرا برهم کنش با آنالیت را افزایش می دهند.
نانوذرات فلزی: این گروه دامنه گسترده اي از نانوذرات معدنی 
مقادیر  جداسازی  و  پیش  تغلیظ  منظور  به  و  می دهند  تشکیل  را 
دسته  این  از  می شوند.  استفاده  آلی-فلزی  ترکیبات  کم  بسیار 
اشاره   CeO2  ،ZrO2  ،Al2O3  ،TiO2 نانوذرات  به  می توان 
و  باال  ویژه  سطح  مانند  خاصی  ویژگی های  نانوذرات،دارای  کرد. 
گزینش  عدم  است،  ذکر  به  پایین هستند.الزم  اصالح سازی  دمای 
محسوب  زمینه  این  در  نانوذرات  کاربرد  نقص های  از   پذیری،یکی 

می شود.
نانوذرات سیلیکا: این گروه مساحت سطح باال و واکنش  پذیری 

سطحی ذاتی دارند.
شده  جایگیر  پلیمرهای  شده:  حك  و  جایگیرشده  نانومواد 
هستند  گزینشی  جاذب های  از  خاصی  دسته   ،)MIPs(4مولکولی
که برای تشخیص تکمیلی ترکیب شیمیایی استفاده می شوند. آنها 
 PH مزایایی چون پایداری درازمدت وکارایی باالدر شرایط دما و

باالدارند.

 :)SPME(5جامد میکروفاز  استخراج  در  نانوذرات  کاربرد   
استخراج میکروفاز جامد، عمال بر اساس تقسیم آنالیت بین نمونه 

و فاز ساکن پوشش داده شده روی بستر جامد است. نوع پوشش 
نانوذرات  دارد.  جداسازی  بازده  در  اساسی  نقش  شده،  استفاده 
این  برای  مفیدی  ابزار  دلیل ظرفیت جذبی خود،  به  ساختاریافته 
روش هستند. بیشتر گزارش هاي علمی، در مورد کاربرد نانوذرات در 
SPMEمربوط به نانوذرات کربن، سلیکا و دی اکسید تیتانیوم است.

 کاربرد نانوذرات به عنوان شبه  فاز ساکن در دستورالعمل 
نانوذرات در استخراج مایع-مایع و کاربرد  استخراج: شامل کاربرد 

نانوذرات در میکرواستخراج فاز مایع است.

جدید  پیشرفت های  فیلتراسیون:  در  نانوذرات  کاربرد   
درفناوری نانو، امکان تولید غشا هاي نانومنفذ را فراهم کرده است و 
امکانات جدیدی را به روی علم شیمی تجزیه گشوده است. به طور 

مثال، جداسازی انتخابی میکروارگانیسم ها را امکان پذیر می کند.

ثانویه:  یون  جرمی  طیف سنجی  در  نانوذرات  کاربرد   
طیف سنجی جرمی یون ثانویه-زمان پروازTOF-SIMS(6( ابزاری 
یون های   ،SIMS در  است.  آنالیز شیمیایی سطوح  برای  قدرتمند 
می شوند.  ایجاد  باال  انرژی  با  اولیه  یون های  برخورد  اثر  در  ثانویه 
اگر در این روش از C60 به عنوان یون اولیه استفاده شود، برای 

مولکول های آلی مزایای زیادی نسبت به روش کالسیك دارد]1[.

 کاربرد نانوذرات برای تصفیه آب،خاک و پساب: نانوذرات را 
می توان به صورت دوغاب در آب تزریق و با اعمال فشار یا به صورت 
گرانشی، به سمت بخش آلوده که نیازمند تصفیه است،منتقل نمود. 
که  منطقه ای  در  ثابت  یا  معلق  صورت  به  مي توانند  نانوذرات  این 
نیازمند تصفیه است باقی بمانند. از نانوذرات می توان به راحتی برای 
وجامد  زائد  مواد  و  رسوبات  در خاک،  موجود  آلودگی های  تصفیه 
یا  فعال  کربن  بستر  یك  روی  می توان  را  نانو ذرات  کرد.  استفاده 

زئولیت برای تصفیه بهتر آب وفاضالب و غیره استفاده کرد ]2[.

ICP-OES چیست؟

در  عناصر  هم زمان  آنالیز  برای  نشری  روشي   ICP-OES
متالورژی  در   ICP-OES کاربرد  اولین  است.  مختلف  بافت های 
استفاده  دلیل  به  زیستی،  محیط  آنالیزهای  هرچند  بوده است؛ 
بوده  پیش  برنده  عاملی  عمومی،  آزمایشگاه های  در  آنها  گسترده 
نیز  دیگر  زمینه های  در  متنوع،  طور  به  روش  این  عالوه  به   است. 

استفاده شده است که در شکل )1( نشان داده شده است.

جفت شده  پالسمای  نشری  طیف سنجی  روش   اساس 
)ICP-OES( القایی

 ،)ICP-OES( القایی  نشری پالسمای جفت شده  طیف  سنجی 
یکی از مهمترین روش های دستگاهی اندازه گیری عناصر است. از 
این روش می توان برای اندازه گیری حدود 70 عنصر در بافت های 
مختلف استفاده نمود. ICP به دلیل تطبیق  پذیری و تکرارپذیری، 



شماره 3 پاییز 1392
تخصصی

دانش آزمایشگاهی ایرانفصلنامه 
w

w
w

.n
a

n
o

la
b

.i
r 

ت 
اال

مق

9

در بسیاری زمینه ها استفاده مي شود و امروزه بیشتر اندازه گیری  ها 
را در بسیاری آزمایشگاه  های عمومی با این روش انجام می دهند.

بخش  شامل   ICP دستگاه  دهنده  تشکیل  اصلی  قسمت های 
ورود نمونه )پمپ، مه پاش، محفظه افشانه(، مشعل، مولد فرکانس 
رادیویی، طیف سنج نوری، آشکارساز، پردازشگر  و رایانه است که 

در شکل )2( نشان داده شده اند ]3[.
را حالت  است. پالسما  ICP، پالسما  اسپکترومترنشری  قلب 
القایی  پیچك  ICP  یك  باالی مشعل  ماده می نامند. در  چهارم 
رادیویی  فرکانس  مولد  از  و  می شود  سرد  آب  با  که  دارد  وجود 
41MHz تولید کند،  تا  2KW توان در حدود 27  که می تواند 
می شود  آغاز  توسط یك جرقه  آرگون  گاز  یونش  می گیرد.  نیرو 
حاصل  مغناطیسی  میدان  با  شده  ایجاد  الکترون های  و  یون ها  و 
باعث  برهم کنش  این  که  می کنند  برهم کنش  القایی  پیچك  از  
که  می شود  حلقه وار  مسیرهای  در  الکترون ها  و  یون ها  حرکت 
مغناطیسی،  میدان  توسط  حرکت  این  برابر  در  مقاومت  ایجاد  با 
 .]4[ می شود  پالسما  تشکیل  باعث  و  شده  ایجاد  زیادی  گرمای 
دمای پالسما به قدری باال است که نمونه مورد آنالیز را به اتم و 
یون تبدیل مي کند. دمای بسیار باالی پالسما، پیوندها را به طور 
کامل می شکند. بنابراین نتایج تجزیه ای عموما تحت تاثیر طبیعت 
به عبارتی،  نیستند.  اندازه گیری  پیوندهای شیمیایی عناصر مورد 
برانگیختگی  پالسما،  ندارد.درون  وجود  شیمیایی  مزاحمت های 
به  پایین  مدارهای  از  الکترون ها  یعنی  الکترونی صورت می گیرد؛ 
مدارهای باالتر می رود و در زمانی در حدود 8-10 ثانیه به حال 
اولیه خود باز می گردند و انرژی خود را براساس فاصله دو مدار به 
صورت یك نور مرئی یا نامرئی نشر می کنند. نور نشرشده به وسیله 
شده،  نشر  نور  مقدار  می شود.  تفکیك  نوری  کننده های  متفرق 
ICP- یعنی شدت آن، توسط آشکارساز اندازه گیری می شود. در

از  و  استفاده مي شود  برای شناسایی عناصر  از طول موج   ،OES
شدت های مربوطه، برای اندازه گیری غلظت آنها استفاده می گردد. 
نظر به این که همه عناصر تحریك شده در پالسما به طور هم زمان 
از  یکی پس  یا  به طور هم زمان  آنها می توانند  نشر می کنند،  نور 
بعد  می تواند  عناصر  تجزیه ای  نتایج  و  شوند  اندازه گیری  دیگری 
اندازه گیری  برای  نیاز  مورد  زمان  آید.  به دست  کوتاهی  زمان  از 
بستگی به دستگاه مورد استفاده شده دارد و در حد چند دقیقه 
است. عمده ترین مزایای ICP اندازه گیری هم زمان عناصر، دامنه 
باال، عدم مزاحمت شیمیایی، محیط بی اثر و  خطی بزرگ، دمای 

پایداری است ]3[.

ICP-OES فناوری نانو و

مورد  زاویه  دو  از  می تواند   ICP-OES و  نانو  فناوری  ارتباط 
توجه قرار گیرد: یکی کاربرد فناوری نانو در ICP-OES و دیگری 

کاربرد ICP-OES در فناوری نانو.
زمینه  در  نانو  فناوری  کاربرد  مورد  در  بیشتر  اول،  دیدگاه 
علمی  منابع  در  که  است   ICP-OES دستگاه های  سخت افزاری 
مورد خاصی اشاره نشده است. البته الزم به ذکر است که در زمینه 
 ICP-etching .از نانومواد برای اچ کردن استفاده شده است ،ICP
برای اچ کردن حفره های بلوري فوتونی که در ساختارهای لیزری 

کاربرد دارند و همچنین در لیتوگرافی مقیاس نانو استفاده می گردد. 
لیتوگرافی در مقیاس نانو، یك روش انعطاف پذیر، متنوع و کارآمد 
که  است  نانومتر   10 از  کوچکتر  ابعاد  با  ساختارهایی  ایجاد  برای 
نانویی،  مانند  سیال  اجسام  نیمه هادی ها،  در  زیادی  کاربردهای 

وسایل نوری و لیزر دارد ]6[.
نانومواد  آنالیز  جمله  از  فعالیت هایی  شامل  دوم،  دیدگاه 
مختلف به منظور تعیین مقدار آنهاست. کاربرد دیگر، استفاده از 
مختلف،  بافت های  عناصر  جداسازی  و  پیش تغلیظ  براي  نانومواد 
به ویژه در زمینه آب و بافت های مشابه است که غلظت عناصر در 
آنها پایین است. برای شناسایی بعضی عناصر در بعضی بافت ها، به 
دستگاه های با حد تشخیص پایین مثل ICP-MS7 و یا دستگاه 
استفاده  حالی که  در  است.  نیاز  گرافیتی،  کوره  با  اتمی  جذب 
عناصر  کــم  مقادیر  اندازه گیری  پیش تغلیظ،  برای  نانومواد  از 
این  از  تعدادی  ادامه  در  می سازد.  امکان پذیر  را   ICP-OES با 

کاربردها به اختصار بیان می گردد.

 کاربرد ICP-OES برای آنالیزنانومواد

نانوذرات  آنالیز  برای   ،ICP-OES با  مواد  آنالیز سایر  مشابه 
نیز نیاز است که نمونه هضم شود و اتم ها به طور یکنواخت تبخیر 
شوند. اگر فلز حاوی نانوذره با استفاده از اسید قوی هضم نشود، 
در  بیافتد.  تعویق  به  ذرات  از  بعضی  شدن  تبخیر  است  ممکن 
شناسایی  ولی  دارد،  حضور  نمونه  در  آنالیت  اینکه  با  حالت  این 
با الیه محافظی  اغلب  نانوذرات  اشتباه می شود.  نتایج  و  نمی شود 
از لیگاندهای آلی پوشیده شده اند که این الیه باید حذف شود. به  
نانوذرات ممکن است  این  برای  این که حالل استفاده شده  عالوه 
آلی  باید حذف شود. حالل های  نیز  باشند که آن  آلی  حالل های 
به سادگی  بنابراین حذف حالل  دارند.  پایین  بخار  مختلف، فشار 
آلی  لیگاند  حذف  برای  است.  امکان پذیر  نمونه  دادن  حرارت  با 
همراه نانوذره، می توان از اسید کلریدریك استفاده کرد. این اسید 
و  برای هضم ذرات  را می شکند.  آلی  لیگاندهای  به سرعت  قوی، 
وارد شدن فلز به داخل محلول، غالبا اسید نیتریك غلیظ استفاده 
می شود. یك دستورالعمل بدین صورت است که 0/5میلی لیتر از 
یك محلول نانوذره تغلیظ شده را با 9/5 میلی لیتر اسید نیتریك 
غلیظ مخلوط شود و برای چند روز در مکانی بماند و هضم شود، 
سپس 0/5 میلی لیتر از محلول هضم شده با 9/5 میلی لیتر آب 
مخلوط شود. دلیل استفاده از آب، حذف مزاحمت یون های موجود 
 ICP-OES با  نانوذرات  درآنالیز  که  دیگری  نکته  است.  آب  در 
باید در نظر گرفت مسئله هم پوشانی طول موج هاست. انرژی نشر 
اتمی  ساختار  عناصر  گاهی  اما  است،  ویژه  عنصر  هر  برای  شده 
بسیار مشابهی دارند و بنابراین طول موج نشری مشابهی دارند. در 
این حالت انتخاب طول موج اختصاصی عنصر و انتخاب چند طول 
 ICP-OES از  باید مورد توجه قرار گیرد. در بعضی موارد  موج 
شناسایی  سیگنال  می کنند.  استفاده  نانوذرات  اندازه  تعیین  برای 
تعیین  دارد،  محلول حضور  در  که  ماده ای  میزان  وسیله  به   شده 
می شود. اگر محلول بسیار رقیق نانوذرات آنالیز شود، در هر لحظه 
یك ذره آنالیز می شود. یعنی در مه پاش کننده برای هر قطره یك 
تغییر  ذرات  اندازه  اساس  بر  سیگنال  شدت  و  است  موجود  ذره 
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می کند. با این روش می توان گفت که ICP-OES را هم می توان 
برای تعیین غلظت نانوذرات و هم برای تعیین اندازه آنها استفاده 

کرد]7[.

و  تغلیظ  پیش  برای  جاذب  عنوان  به  نانومواد   کاربرد 
جداسازی عناصر در بافت هـای مختلف و آنالیـز آن ها  بـا  

 ICP-OES
انجام  تحقیقات  از  تعدادی  به  به طور مختصر  این قسمت  در 
شده در زمینه فناوری نانو با استفاده از دستگاه ICP-OES اشاره 

شده است.

 پیش تغلیظ پیوسته و اندازه گیری هم زمان مقادیر بسیار کم 
پر شده  از ستون  استفاده  با  زیست  محیطی  نمونه های  در  عناصر 
لیگاند  تحقیق  دراین   :ICP-OES با  اصالح شده  نانوآلومینای  از 
8QAHBA برای اصالح نانوآلومینا سنتز شده است. پس از اصالح 
نانوآلومینا با این لیگاند و اثبات ساختار آن، لیگاند اصالح شده داخل 
یك میکروستون پك شده و پیش تغلیظ پیوسته برای اندازه گیری 
هم زمان عناصر Ag،Pd،Au،Ga،In،Nb با کمك ICP-OES در 
 ،PH نمونه های ژئوشیمیایی و زیست  محیطي استفاده شده است. اثر
فلوریت نمونه، حجم نمونه، شویش و اثر یون های مزاحم بر آنالیت ها 

بررسی شده است ]8[.

 جداسازی و پیش  تغلیظ مقادیر بسیار کم Cr،Cu،Pb در 
نمونه های زیست  محیطی: در این پژوهش، جداسازی و پیش  تغلیظ 
به وسیله استخراج فاز جامد با نانوذرات بیسموتیولII و اندازه گیری 
مانند  مختلف  پارامترهای  شده  است،  انجام   ICP-OES به  آنها 
PH، حجم نمونه، غلظت حالل و حجم آن بررسی و بهینه شدند 
و مواد مرجع برای تایید روش استفاده شده و اعتبار روش را تایید 

کرده است ]9[.

 Zn و Ag،Cd،Cu استخراج فاز جامد مقادیر بسیار کم  
در نمونه های زیست محیطی با استفاده از نانوذرات مگنتیت پوشیده 
با 2-آمینو- با تری متوکسی سیالن 1-پروپانول اصالح شده  شده 
5-مرکاپتو-1و3و4 تیادیازول و اندازه گیری آنها با ICP-OES؛ در 
این روش لیگاند اصالح شده به  عنوان جاذب برای استخراج، پیش 
 تغلیظ و اندازه گیری مقادیر بسیار کم Ag،Cd،Cu وZn پیشنهاد 
 10FT-IR به وسیله9SEM و  این جاذب  ابتدا ساختار  شده است. 
اثبات شده است و اندازه گیری عناصر به  وسیله ICP-OES انجام 

شده است ]10[.

برای  مگنتیتی  نانوذرات  کاربرد  بهینه سازی  دستورالعمل   
نانوذرات  مورد،  این  در  حبوبات:  نمونه های  در  منگنز  اندازه گیری 
 )PAN( و 1-2–پیریدازو-2-نفتول  هسته  به  عنوان  آهن  اکسید 
مورد  حبوبات،  نمونه های  در  منگنز  یونی  تعویض  گروه  عنوان  به 
استفاده قرار گرفته است. در این روش، پیش  تغلیظ ساده و سریعی 
برای منگنز انجام می شود. منگنز با ICP-OES اندازه گیری شده 
و متغیرهای مختلف بهینه سازی شده اند. در این پژوهش از روش 

باکس-بن کن11 برای بهینه سازی استفاده شده است]11[.

و  منسوجات  در  شده  طراحی  نانوذرات   اندازه گیری 
فاضالب نساجی

مواد نساجی طراحی شده با نانوذرات، دارای ویژگی های منحصر 
به  فردی مانند ضد باکتری و میکروب، مقاوم و محافظ در برابر آب 
پی  نانوذرات  از  استفاده  مزایای  اهمیت  به  نساجی  هستند. صنعت 
برده است و به همین خاطر در این زمینه به سرعت پیشرفت کرده 
است. این مطالعه به روش های مهم ردیابی نانوذرات طراحی شده در 
مواد نساجی و فاضالب نساجی از دیدگاه محافظت از محیط زیست 
و سالمتی انسان پرداخته است. در این پژوهش، جداسازی نانوذرات 
نانوذرات  آنالیز  مرحلة  مهمترین  نساجی،  فاضالب  و  منسوجات  از 
فاضالب  از  نانوذرات  استخراج  دستورالعمل  است.  منسوجات  در 
منسوجات، شامل استخراج مایع-مایع، استخراج سوکسله و استخراج 

فاز جامد است. در این نمونه ها مشکل اصلی بافت پیچیده است.
با روش های  آنها  فاضالب  و  منسوجات  در  نانوذرات  شناسایی 
مختلف آنالیز شیمیایی انجام می شود. عوامل فیزیکی و شیمیایی 
که برای شناسایی نانوذرات باید مورد توجه قرار گیرد، شامل اندازه، 
تعداد، هدایت الکتریکی، سطح ویژه، شیمی سطح، گروه های عاملی، 
نوع یونش، پارامترهای کوانتومی و بار، قابلیت حل شدن وآب گریزی 
است. نمونه های آماده شده با XRD،ICP-OES12 و SEM مورد 

بررسی قرارگرفته اند]12[.

نشری  طیف سنجی  در  ذرات  نمونه  تزریق   سامانه 
پالسمای جفت شده القایی 

و  ارزان  نسبتا  جدید،  روشی  ذرات،  تزریق  سامانه  از  استفاده 
کنترل شده با کامپیوتر است که برای اندازه گیری نمونه های پودر 
PSI-(13 است. این روش ICP-OES شده برای اندازه گیـــری با

در  است.  نانوگرم  حدود  در  وزنی  با  ذرات  برای   )ICP-OES
تلقی  نانوذرات  نمونه  تزریق  به  عنوان سیستم  PSI می تواند  واقع 
شود. PSI باعث ایجاد قابلیت ویژه در ICP-OESبرای مطالعات 

نانوذرات و تعیین توزیع اندازه ذرات استفاده می شود]13[.

 تعیین دانسیته فشرده سازي لیگاند روی نانوذرات طال 
 ICP-OES با استفاده از

روی   )MPA( اسید14  3-مرکاپتوپروپیونیك  مورد،  این  در 
نانوذرات طال قرار داده شده است و دانسیته فشرده شدن با استفاده از 
ICP-OES تعیین شده است. اثر عوامل مختلف شامل آماده سازی 
نمونه )میزان سانتریفوژ، هضم، اندازه نانوذرات طال و غلظت آن( بر 
بازیابی بررسی شده است. برای نانوذرات طال با قطر 5، 10، 30 و 
100 نانومتر، دانسیته فشرده سازی محاسبه شده، مستقل از اندازه 
برای   ICP-OES از  پژوهش،  این  در  است.  بوده  طال  نانوذرات 
شناساییAu وS و محاسبه دانسیته فشرده سازی نانوذرات تیول دار 
 Au شده، استفاده شده است. دانسیته فشرده سازی از نسبت جرمی

و S که با ICP-OES اندازه گیری شده، محاسبه شده است]14[.
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با  شده  پوشیده  کربنی  نانولوله  نانوکامپوزیت   کاربرد 
و  آرسنیک  باالی  غلظتهای  حذف  برای  مگنتیت  الیه  چند 

نمک زدایی دریا

سنتز  شیمیایی  بخار  رسوب  روش  به  مذکور  نانوکامپوزیت 
اسید،  با  مراقبت  و  هوا  با  اکسیداسیون  وسیله  به  و  شده است 
نانو ذرات Fe3O4 روی گروه های  خالص سازی شده است. پوشاندن 
به وسیله   )MWNTS( چنددیواره  کربنی  نانولوله های  عاملی 
نانوکامپوزیت  این  ساختار  و  شده  انجام  شیمیایی  روش های 
شده است.  اثبات  مختلف  روش های  با   )MWNTS-Fe3O4(
با  آرسنات،  و  آرسنیت  برای  نانوکامپوزیت  الکتروشیمیایی  فعالیت 
بررسی  این یون ها مورد  ولتامتری چرخه ای مطالعه شده و حذف 
 ICP-OES به وسیله  نانوکامپوزیت  این  کارایی  است.  گرفته  قرار 
آزمایش گردیده است. در این مقاله ذکر شده که این نانوکامپوزیت 
قابلیت حذف دو نوع آرسنیك را دارد و همچنین می تواند نمك های 

آب دریا )سدیم، منیزیم و کلسیم( را حذف کند]15[.

ب  ذ جا کمک  با  طال  ت  ا ر ذ نو نا یه  ال چند شش    پو
پلیمر- دارو

دارو  چندالیة  حامل  سامانه های  توسعه  پژوهش،  این  هدف 
رفته،  به کار  داروی  است.  آب  در  نامحلول  داروهای  تحویل  برای 
داروی ضد سرطان 5و10و15و20-تتراکیس)3-هیدروکسی فنیل( 
 ±  14/5 قطر  با  طال  نانوذرات  است.   ،)15m-THPP( پیریدن 
انجام  الیه  الیه  به صورت  پوشش  و عمل  آماده شده  نانومتر   0/9
شده است. دارو و پلی الکترولیت با بار منفی نمك سدیم پلی استیرن 
سولفونات،PSS(16( به روش خشك کن انجمادی، کمپلکس تشکیل 
و  عنصري  آنالیز  دستگاه  با  شدن  کمپلکس  راندمان  و  است  داده 
UV/VIS تعیین شده است. کمپلکس نانوذره طالي اصالح شده 
الکترونی  زتا، روش میکروسکوپ  پتانسیل  از روش های  با استفاده 

عبوری، UV/VIS و ICP-OES، شناسایی شده است ]16[.

نانوذرات آهن صفر  از  استفاده  با   حذف کروم در آب 
ظرفیتی

در این مورد، از بستر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی که به صورت 
ساکن قرار گرفته اند، برای حذف کروم 6 ظرفیتی در آب، خاک و 
بافت های شنی استفاده شده است. نتایج نشان داده است که حدود 
0/08گرم بر لیتر از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی می تواند با سرعتی 
در حدود 34 میلی گرم بر لیتر، کروم 6 ظرفیتی را در آب کاهش 
دهد. امروزه کروم به مقدار زیاد در داخل آب های زیرزمینی ، خاک 
و به ویژه در پساب صنایع آبکاری، پردازش چرم مشاهده می شود. 
در این روش مشخص گردید که سرعت واکنش، ارتباط مستقیمی 
اندازه ذرات دارد. در این مطالعه آزمون ها در سری های  با کاهش 
با  انجام شده است و مقادیر کروم 3 و 6 ظرفیتی و آهن،  مختلف 

استفاده ازICP-OES و جذب اتمی تعیین شده است]2[.    

شکل1: استفاده از ICP-OES برای کاربردهای متفاوت 
در آلمان، الگوی مشابه در بیشتر کشورهای دیگر یافت 

می شود ]3[.

.]5[ ICP-OES شکل2: اجزای تشکیل دهنده دستگاه
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پی نوشت

1. ICP-OES: Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry
2. SPE: Solid Phase Extraction
3. MWNT: Multi Walled Carbon Nano Tubs
4. MIPs: Molecularly imprinted polymers
5. SPME: Solid Phase Micro Extraction
6. TOF-SIMS: Time of Flight- Secondary Ion Mass Spectrometry
7. ICP-MS: Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry
8. QAHBA: 3-(8-quinolinylazo)-4-hydroxybenzoic acid
9. SEM: Scanning Electron Microscopy
10. IR: Infrared spectroscopy
11. Box-Behnken
12. XRD: X-ray Diffraction
13. PSI-ICP-OES: Particle Sample Introduction -ICP-OES
14. MPA: (3-mercaptopropionic acid)
15. m-THPP: 5,10,15,20-tetrakis(3-hydroxyphenyl)porphyrin
16. PSS: Poly Styrene Sulfonate
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نتیجه گیری

امروزه ICP-OES ابزارآنالیزی قدرتمندی است که با مزایای منحصر به  فردی از جمله آنالیز هم زمان عناصر، دامنه خطی گسترده، 
امکان قرائت در طول موج های مختلف، امکان آنالیز عناصر دیرگداز و غیره، در زمینه های مختلف استفاده می گردد. با توجه به کارا بودن 
این روش، بدیهی است قابلیت های این دستگاه روز به روز افزایش خواهد یافت. امروزه باپیشرفت های روز افزون فناوری نانو و کاربرد 
آن در رشته های مختلف، به نظر می رسد استفاده از این فن در بخش سخت افزاری ICP-OES، اقدامات چندانی نشده است. بر این 
اساس، پژوهش در مورد استفاده از این فناوری، در قسمت های سیستم تزریق نمونه، اسپری چمبر، تزریق کننده و یا قسمت اسپکترومتر، 

می تواند به نتایج خوبی بیانجامد.
مورد دیگری که می تواند مورد توجه قرار گیرد، اهمیت آنالیزهای شیمیایی در عرصه های مختلف است که ممکن است در زمینه 
آنالیز نانومواد یا نانوذرات، دستورالعمل های متفاوتی برای آماده سازی و آنالیز نیاز داشته باشد. با توجه به این که زمان زیادی از رشد 
و پیشرفت فناوری نانو در زمینه های مختلف نمی گذرد، نکات مبهمی در مورد آنالیز آنها وجود دارد که حل آنها نیاز به تبادل نظر 
صاحب نظران و افرادی است که در استفاده و کاربرد این دستگاه ها تجربه کافی دارند که با هم  فکری و همکاری می توانند موانع را پیش 
سر بگذارند. در حال حاضر با توجه به فعالیت های انجام شده در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، گام های مثبتی در این زمینه برداشته 
شده است. تشکیل کارگروه های مختلف، از جمله کارگروه آنالیز عنصری، اقدام مفید و سازنده ای است که با همکاری اعضا، می تواند نقش 

بسیار مهمی در زمینه حل مسائل و انجام آنالیزهای دقیق تر، صحیح تر، سریع تر و کم هزینه تر داشته باشد.
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