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با استفاده از اسپكتروسكپي جذب  پااليشگاه در پساب سنگين اتفلز اندازه گيري
   PARبا ليگاند  تيتان اصالح شدهنانواكسيدروي  اتمي شعله اي

 
  د آبدرديده، داو *اماني مهدي

  ، پااليشگاه سوم، سرپرست نوبتكاران آزمايشگاهپارس جنوبي شركت مجتمع گاز بوشهر، عسلويه،
amani.m.chemist@gmail.com 

  
  : چكيده

 مقادير تغليظ پيش و جداسازي براي جاذب عنوان به ،PARتيتان اصالح شده با ليگاند  اكسيد نانو حاضر كار در

 صورت شعله اتمي ذبج دستگاه وسيله به گيري اندازه سپس و استفاده گرديد )II) و مس(IIنيكل( )،IIكادميم( كم بسيار

 حجم ،، زمان تماس جاذب ظرفيت جاذب، مقدار شوينده، حالل حجم و نوع و غلظت ، pHمانند مختلف هاي پارامتر گرفت.اثر

 )،IIكادميم( براي شاهد استاندارد انحراف برابر سه اساس بر حدتشخيص بهينه شرايط تحت.گرديدند بهينه و مطالعه ،نمونه

 پيشنهاد روش نهايت در .حاصل شد 120فاكتور پيش تغليظ با   ppb 0,11و  0,24، 0,27 ترتيب) به II) و مس(IIنيكل(

 نتايج و شد برده كار به و پساب پااليشگاه سوم پارس جنوبي ستانداردا هاي نمونه در كادميومكم  مقادير تعيين براي شده

 .گرديد حاصل بخشي رضايت

  
، شعله اتمي جذب دستگاه ،  resorcinol (PAR)-(pyridylazo-2)-4يگاندتيتان، ل اكسيد ذرات نانو :واژگان كليدي

  استخراج فاز جامد 
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  مقدمه .1
تعدادي از عناصر سنگين مانند مس و نيكل براي زندگي انسان ضروري اند و برخي ديگر از فلزات سنگين مانند 

سنگين در محيط زيست مربوط به صنعت و خودروهاست. اندازه كادميم براي زندگي بشر مشكل ساز است. منبع اصلي فلزات 
. از طرفي، در چند دهه اخير با پيشرفت نانوفناوري در [1]گيري دقيق اين عناصر بخش مهمي از مطالعات شيمي تجزيه است

سايزي به علت همه علوم از جمله شيمي تجزيه، موجب كاراتر شدن روشها شده است. به عنوان مثال، كاربرد جاذب هاي نانو
 دارا بودن سطح تماس زياد با نمونه در روش استخراج فاز جامد، سرعت و همچنين راندمان اين روش را افزايش داده است.

 شيمي در سودمند بسيار هاي تركيب به را آنها نانوحفره، تركيب هاي سطح روي بر آلي عاملي هاي گروه كردن وارد

 كادميوم، سرب، مس، مانند سمي هاي با كاتيون گزينشي برهمكنش امكان ها تركيب ينا از استفاده با .كند مي تبديل سبز

  .آيد مي وجود به آبي هاي محيط در آرسنات، مانند سمي هاي آنيون و جيوه
 ولي .است گرفته قرار استفاده مورد گوناگون هاي نمونه در مختلف گيري كاتيونهاي اندازه براي شعله اتمي جذب

همچنين  و باشد مي شعله اتمي جذب دستگاه تشخيص حد از پايينتر هاي مختلف نمونه در كاتيونها غلظت متاسفانه
 گيري از اندازه قبل را كاتيونها توانيم مي مشكل اين رفع براي س نمونه نيز ايجاد مشكل ميكنند.تداخلهاي موجود در ماتري

 استخراج ابري، نقطه استخراج قبيل از مختلفي روشهاي .ينش پذيري نيز افزوده شوندو گز تا حساسيت نماييم تغليظ پيش

  [2]. ندا گرفته قرار استفاده مورد منظور اين براي جامد فاز استخراج و پخشي مايع-مايع استخراج همرسوبي، مايع،-مايع
 تغليظ پيش فاكتور حالل، كم مصرف جامد، فاز انتخاب قابليت سادگي، قبيل از مزايايي دليل به فازجامد استخراج

 مختلف هاي نمونه در ها آناليت تغليظ پيش براي شده استفاده روشهاي ترين پركاربرد از يكي بودن سريع و كم هزينه  باال،

روش هاي استخراج فاز جامد براي پيش تغليظ و جداسازي مقادير ناچيز و فوق ناچيز مواد معدني مورد استفاده قرار  [3].است
براي يافتن تركيبات جديد به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد از اهميت زيادي برخوردار است.  گرفته است. امروزه تحقيقات

) و IIنيكل( )،IIدازه گيري يونهاي كادميم(ان در اين تحقيق نانو اكسيد تيتان اصالح شده، به عنوان يك فاز جامد جديد براي
  [4].به كار مي رود ،) در مقادير ناچيزIIمس(

  
  ايشگاهيروش هاي آزم .2

 ساعت در 6درجه براي  60در دماي  گرم از آنرا تحت رفالكس 2ابتدا  اكسيد تيتان جهت عامل دار كردن نانو 
مي شود و  نانو اكسيد تيتان فعالكسيل بر روي هيدرو. با اين كار گروههاي عاملي يمموالر حرارت داد 5حالل اسيد كلريدريك 

تا خنثي شدن  نانو ذرهز از بين مي رود. در ادامه بعد از شستشوي اسيد از روي آن ني احتمالي همچنين ناخالصي هاي فلزي
محلول  به صورترا  جامد پودر اين سپس. شددرجه خشك  80شسته و در آون در دماي  آنرا آن، با آب مقطر چندين بار

آن براي واكنش  سطحه جدا شده و ذرات تراكم يافت تا داده شدساعت قرار  3لتراسونيك به مدت وتحت ا ليواتانون يسوسپانس
تحت شرايط مناسب  (با مقدار اضافه از ليگاند) و نانو ذره PAR از ليگاندسپس نسبت مولي مناسبي  شيميايي آماده شود.
مازاد ليگاند نيز توسط اتانول از محيط  تا واكنش به طور شيميايي انجام پذيرد. گرفتقرار  زماني بهينهمورد رفالكس براي 

گرفته شده و بررسي  IR طيف .كند) (اتانول بهترين حالل براي ليگاند بوده ولي نانو اكسيد تيتان را حل نميشود  يم حذف
  اصالح شيميايي جاذب صحه گذاشت. بر ،آن

از  در هر مرحله انجام گرفت. (Batch)آفالين تم سسي  در يك ذكر شدهمراحل استخراج و بهينه سازي پارامترهاي  
 جهت واجذب شدن فلزات، توسط اسيد روي كاغذ به جاي مانده جاذب وكاغذ صافي عبور داده ميشد  ز رويا محلول كار،
  شد.  مي ويشش

  انجام گرفت.    VARIAN  spectrAA مدل شعله جذب اتمياز يك  دستگاه  با استفاده ها گيرياندازه  
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  و بهينه سازي پارامترها مباحث .3

  
 PH  سازي بهينه 3,1

 و ،بافر شدند =PH  2تا  7 در از فلزات مورد نظر ppb 80 با غلظت استاندارد محلولهاي ،هاتيونكا جاستخرا در
 اندازه گرديد و انجام شويش ،جذب تكميل از پس مجزا مورد عمل قرارگرفت. طور به محلولها از يك هر از ثابتي حجم سپس

و سپس منحني .و درصد ريكاوري آنها بدست آمد.گرفت امانج اتمي جذب دستگاه با نهايي هاي محلول در اتفلز كمي گيري
و در آزمايشهاي  بدست آمد.  =5PHبازيابي قابل قبول براي تمام يون ها در كه رسم شد.PH براي بدست آوردن بهترين 

  ظيم ميشد.نن PHاين  بعدي با بافر استات/استيك اسيد
 

  

  
 روي جذب يون هاي فلزي PH: بررسي اثر 1نمودار 

  
 

  شويشي حالل حجم و نوع سازي بهينه 3,2
فلز از  شويش براي سپس .دش با جاذب از روي كاغذ صافي عبور داده آفالينپس از تماس در سيستم  فلز محلول

 شوينده بعنواناسيد كلريدريك،نيتريك، اسيد آبي محلول ،اسيدكلريدريك ،نيتريك الكلي اسيد متانول، حاللهاي از جاذب

 5mlبه حجم  موالر 1 نيتريك اسيد بويژه اسيدي هاي محلول كه دهد مي نشان نتايج اندازه گيري، زا پس .گرديد استفاده
  .است بقيه از مناسبتر شويش براي

  
  

  زمان تماس سازي بهينه 3,3
 .گيرد مي قرار استفاده مورد وسيعي محدوده زمان تماس در تأثير تحت فلز كمپلكس بازداري ،دهد مي نشان نتايج 

 در حتي فلزي يون كه حدي به بوده بزرگ بسيار فاز آبي و جاذب بين گونه توزيع ثابت كه توان گفت مي نتايج به توجه با
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 40نشان داده شده است. با توجه به نتايج زمان  3,3كه نتايج در جدول  .شود مي كمي بازداري صورت به نيز زمان تماس كم
  ن هاي پايين تر ميزان جذب كاهش يافته است.دقيقه به عنوان زمان بهينه انتخاب شد و در زما

 
  : بررسي اثر زمان هم زدن روي جذب يون هاي فلزي 2جدول 

 زمان(دقيقه) درصد بازيابي(%)
١٠ ٨٢ 

٢٠ ٨٧ 
٣٠ ٩٥ 

٤٠ ٩٩ 

٥٠ ٩٩ 

٦٠ ٩٩ 

  
  بهينه سازي مقدار جاذب 3,4

براي مدت  =PH 5ذب اصالح شده در از يون هاي فلزي و مقادير مختلفي از جا ppb 80محلولهايي حاوي غلظت 
حداكثر جذب را دارا مي باشد. در  جاذبميلي گرم  300بر اساس نتايج مشخص شد كه مقدار  دقيقه به هم زده شد.  40زمان 

دليل كافي نبودن مقدار جاذب براي نگه داشتن يون ها و هدر رفتن مقداري از يون هاي فلزي ميلي گرم ب 300مقادير كمتر از 
قبل از عمل شويش با اسيد نيتريك، باعث كاهش مقدار جذب از حد قابل انتظار مي باشد. اما بدليل قابليت جذب باالي جاذب 

 ابت باقي مي ماند.اصالح شده، مقدار يون هاي بدام افتاده در مقادير باالتر تقريبا ث

 
  

  
  : بررسي اثر جاذب اصالح شده بر كيفيت استخراج يون هاي فلزي2نمودار 

  بهينه سازي مقدار حجم نمونه 3,5
بهينه سازي مقدار حجم نمونه در استخراج فاز جامد بسيار حائز اهميت است. زيرا كمترين مقدار الزم از حجم نمونه 

ز دست رفتن آناليت مورد استفاده قرار گيرد. مقدار حجم بهينه با آماده كردن محلول را مشخص مي كند كه مي تواند بدون ا
ميلي ليتر بدست آمد و مشخص شد بازيابي بدست آمده  براي  800تا  200در محدوده حجمي از  ppb 80هايي با غلظت 

كه عبارت است از بيشترين مقدار از يون هاي فلزي تا چه حجمي قابل قبول است. سپس مي توانيم مقدار فاكتور پيش تغليظ 
حجم نمونه تقسيم بر كمترين مقدار حجم شوينده را تعيين كنيم. با توجه به نتايج بيشترين مقدار حجم نمونه كه هنوز درصد 

ار ميلي ليتر استفاده شد، مقد 5ميلي ليتر است و از آنجاييكه كمترين مقدار شوينده  600بازيابي قابل قبولي ارائه مي دهد 
  بدست مي آيد.  120فاكتور پيش تغليظ برابر با 
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 بررسي مقدار بهينه براي حجم نمونه :3نمودار 

 
  بدست آوردن گستره خطي براي يون هاي فلزي با استفاده از روش پيشنهاد شده 3,6

بهينه در شرايط  ppb 120تا  5از غلظت  فلزي، چندين محلول يبه منظور تعيين گستره خطي روش براي يون ها
ن هاي فوق محيا شده و فرايند براي آنها انجام گرفت. پس از صاف كردن محلول و شستشو به كمك اسيد نيتريك مقدار يو

  اتمي شعله اندازه گيري شد و براي ترسيم نمودار گستره خطي استفاده شد. فلزي بوسيله اسپكترومتر جذب
) از II) و مس(IIو براي نيكل( ppb 100تا  10از   )IIكادميم(براي  ،از بررسي نمودار مشخص شد كه منحني گستره خطي 
  خطي مي باشد. ppb 80تا  5

 

  
 مقادير جذب بدست آمده در مقادير مختلف غلظت براي بدست آوردن گستره خطي :4نمودار 

A
bsorbance 
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  اثر يون هاي مزاحم بررسي 3,7
به غير از آناليت در نسبت هاي مختلف  براي بررسي انتخابگري روش پيشنهاد شده، آزمايش را در حضور يون هايي

انجام مي دهيم زيرا در نمونه هاي حقيقي همواره مزاحمت يون هايي غير از آناليت ايجاد مشكل مي كند. در اين روش غلظت 
بود، و غلظت قابل تحمل ساير يون ها بررسي شد. يون هاي مزاحم  II (20 ppb) و مس(IIنيكل( )،IIيون هاي كادميم(

به چندين طريق اثر نا مطلوب خود را اعمال مي كنند. روش اول تاثير يون هاي مزاحم، توانايي بعضي از يون ها براي معموال 
تشكيل كمپلكس با يون هاي مورد نظر است كه آنيون هايي نظير سيانيد و تيوسيانات اغلب چنين توانايي را دارند. البته اين 

ي آناليت به تشكيل كمپلكس با يون هاي مزاحم بيشتر از ميل آنها براي واكنش با مشكل زماني پيش مي آيد كه تمايل يون ها
محيط، بي  pHواكنشگر كمپلكس دهنده باشد، در غير اين صورت وجود يون هاي مزاحم در محيط در صورت تغيير ندادن 

اشد، اشغال شدن تمام سايت هاي تاثير است. يكي ديگر از موارد اثر نامطلوب يون هاي مزاحم كه شايد مهمترين آنها هم ب
فعال نانو جاذب اصالح شده توسط اين يون ها مي باشد بطوري كه از توانايي جذب يون هاي فلزي بوسيله جاذب كاسته شده و 
يون ها بدون جذب شدن از سطح فاز جامد عبور مي كنند. براي رفع اين مشكل، بايد از واكنشگري استفاده كرد كه بتواند 

  ن يون هاي مزاحم را پوشانده و مانع از جذب سطحي اين گونه ها بروي جاذب شود. براحتي اي
  

  نتايج بررسي اثر يون هاي مزاحم بر درصد بازيابي يون هاي آناليت :6جدول

 يونهاي مزاحم  آناليت/يون مزاحم
(ppb) 

 درصد بازيابي(%)

Cd Ni Cu 
Na+ ٩٨±١ ٢٥٠٠٠٠  ٩٧±٢  ١٠٠±١  

K+, Ca2+, Mg2+ ٩٧±١ ١٠٠٠٠٠  ٩٦±٢  ٩٩±١  
NO3

- , SO4
2- , PO4

3- ٩٨±٢ ١٠٠٠٠٠  ٩٨±٢  ٩٩±٢  
Ag+ ٩٨±١ ٧٥٠٠  ٩٧±٢  ٩٨±٢  

Ni2+, Mn2+ ٩٧±١ ٢٥٠٠  ٩٨±٢  ٩٩±٢  
Pb2+, Pd2+ ٩٧±٢ ١٠٠٠  ٩٩±٢  ٩٩±٢  
Al3+, Fe3+ ٩٩±١ ٥٠٠  ٩٨±٢  ١٠٠±٢  

 
 

 كار با نمونه حقيقي پس از بهينه كردن پارامترها 3,8

در  كه مدنظر اداره محيط زيست پااليشگاه ميباشد، )IIازه گيري مقادير ناچيز كادميم(روش پيشنهادي براي اند
نمونه آب آزمايشگاه، آب شهر و پساب پااليشگاه براي ارزيابي كارايي روش در نمونه هاي حقيقي مورد استفاده قرار گرفت. 

  مي دارد. قابل قبول را ارايه درصد بازيابي كه جدول نشان داده شده استدر نتايج 
  

  ) در نمونه هاي حقيقيIIاندازه گيري كادميم (: 7جدول 

ا روشمقدار بدست آمده ب نمونه
  )%( در صد بازيافت  )ppb( مقدار پيدا شده  )ppb( مقدار اضافه شده )ppb(حاضر

آزمايشگاه آب   -- 50.0 1.3 ± 49.5 99.0 

 99.2 49.6 ± 1.2 50.0 --  آب شهر

 99.2 58.9 ± 0.6 50.0 0.4±9.4پساب پااليشگاه
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  مقادير بهينه بدست آمده براي هر يك از پارامتر هاي موثر در استخراج فاز جامد: 8جدول 
 مقدار بهينه پارامتر

pH 5  
دقيقه 40 مدت زمان هم زدن

ميلي گرم 300 مقدار نانو لوله كربني
ميلي ليتر 200-600 مقدار حجم نمونه

موالر 1 غلظت اسيد شوينده
ميلي ليتر 5 حجم بهينه اسيد نيتريك

 
  نتيجه گيري .4

مطلوبي براي  نتايج كه گرفت قرار تجزيه و بررسي مورد FTIRتوسط دستگاه  شده اصالح ذره نانو اول، مرحله در
   . گرديد مشاهده اطمينان از پوشش يافتن 

 )،IIيونهاي كادميم( بازجذب و بجذ مقادير بيشترين نتيجه و در شرايط بهترين به دستيابي موثر براي عوامل

 بررسي شوينده غلظت و ماهيت و مزاحم، زمان تماس هاي يون جاذب، اثر مقدار حجم نمونه، ،pH مانند  )II) و مس(IIنيكل(

 .شد بهينه نهايت در و

ذكور پس از بهينه سازي تمامي پارامترهاي موثر بر مراحل كار مشخص شد با اين روش به طور كمي ميتوان فلزات م
را با ساختن استانداردها و تهيه منحني كاليبراسيون در محدوده خطي روش، حتي در حضور يونهاي مزاحم ميتوان اندازه 

  گيري كرد كه با دستگاههاي جذب اتمي شعله كار در اين غلظت غير ممكن بود.
 يكل، مس و كادميومن براي اندازه گيري ي صورت گرفته در سايتهاي علميبر اساس جستجوهاقابل ذكر است 

  صورت نگرفته است. تا كنون از اين جاذباستفاده   ،فاز جامد بوسيله استخراج
  

  تشكر و قدرداني
در پايان بر خود الزم ميدانيم از كليه اساتيد و همكاران و مديريت محترم كه در انجام اين پروژه به هر نحو ممكن ما 

  وديم قدرداني نماييم.را حمايت كردند و از مشاوره آنان استفاده نم
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  معرفي عاليم و متغيرها در متن

 pH متغير است. 1-14: معرف قدرت اسيدي يا بازي محلول كه از  
 ppbقسمت در بيليون. اينجا به معني ميكروگرم در ليتر :.  

 IR: دستگاهي براي اندازه گيري طيف  FTIRدستگاه 
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%Recovery: مقدار بدست آمده تقسيم بر مقدار واقعي ضرب در صد رصد بازيابي يا به عبارتيد  
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