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تاریخ ثبت اولیه ،1397/11/24:تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1398/01/25:تاریخ پذیرش قطعی1398/01/31:
چکیده
گسترش روز افزون نانوتکنولوژی یا فناوری نانو و استفاده از نانو ذرات و ریز مواد در تکنولوژیهای مدرن افزایش یافته است .در این
تحقیق روش ساده ،حساس و مطمئن برای استخراج و پیشتغلیظ و اندازهگیری سریع و آسان مقادیر بسیارکم یون مس ( )IIدر پسابهای
صنعتی کارخانجات اسالم شهر به وسیله نانو لولههای کربنی عامل دار شده با کربوکسیله در جهت بهبود عمل استخراج و پیش تغلیظ استفاده
شد .اندازهگیری غلظت یونها در محلول به روش طیفسنجی جذب اتمی شعلهای انجام گرفت .پارامترهای مؤثر بر استخراج که عبارتند از :اثر
 ،pHمقدار و نوع حالل شوینده ،زمان استخراج و اثر سایر یونها بهینه شدند .فاکتور تغلیظ ،30مقدارحد تشخیص روش( 0/07µg.L-1 )LODو
انحراف استاندارد نسبی  %1/75بدست آمد.
واژه های کلیدی  :نانو لولههای کربنی عامل دار شده کربوکسیل ،اسپکترومتری جذب اتمی شعلهای ،یون (.Cu)II
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هستندکه میتوانند به شکل تک یا چند جداره آرایش یابند و دارای خواص فلزی و شبه رسانایی نیز هستند .نانو لولههای کربنی
دارای سطح ویژهی بسیار باال ،نفوذپذیری زیاد و پایداری مکانیکی و حرارتی خوبی هستند .اگر چه تخلخلهای نانولولههای کربنی
بهطور قابل توجهی کوچک است .غشاهای نانو لولهای نشان دادهاند که به خاطر سطح داخلی صاف نانولولهها ،شدت جریان بیشتر یا
یکسانی نسبت به تخلخل های بسیار بزرگتر دارند .این مواد بادوام و در مقابل گرما مقاومند و نیز تمیز کردن و استفادهی مجدد از
آنها در فرایندهای تصفیهای مانند آب و فاضالب ساده است .غشاهای نانو لولهای میتوانند تقریباً تمام آلودگیهای آب اعم از
باکتری ،ویروس ،ترکیبات آلی و کدورات را حذف نمایند[.]1
مشخصهی نانولولههای کربنی عبارت اند از سطح زیاد ،توزیع منافذ تنگ ،فشردگی کم و توانایی آنها در اتصال به گروههای عاملی.
ترکیب این ویژگیهای فیزیکوشیمیایی باعث شدهاست که نانولولههای کربنی انتخاب مناسبی برای استخراج فاز جامد باشند .از
نانولولههای کربنی در پیشتغلیظ ترکیبات آلی مختلفی مثل ترکیبات بیولوژیکی ،داروها ،آفتکشها ،فنولها ،نرمکنندهها،
هیدروکربنهای پلیآروماتیک ،ترکیبات آلی فرار و سایر مواد استفاده شدهاست .نانولولههای کربنی برای پیشتغلیظ بسیاری از
یونهای فلزی غیرآلی نیز مورد استفاده قرارگرفتهاست .در مقاله چاپ شده جدیدی پیرزینسکا به بررسی کاربرد نانولولههای کربنی

بهعنوان مادهای که در  SPEبرای حذف و غنیسازی آالیندههای آلی درون آب از آن استفاده میشود پرداختهاست].[1-3
از خواص جذبی نانولولههای کربنی و کاربردهای شیمیایی آنها برای ایجاد روشهای میکروجداسازی جدید استفاده شده است .این
زمینه از نانوتکنولوژی که در حال رشد است میتواند به پیشرفت چشمگیری در شیمی تجزیه بینجامد .چنین تکنیکهایی میتوانند
در حل بسیاری از چالشهای پیش روی شیمیدانهای تجزیهای ارزشمند واقع شوند .عمدهی کاربردهای نانولولههای کربنی در مورد
مواد تجزیهشوندهی آلی است که این اساساً درنتیجهی نیروهای واندروالس قوی بین نانولولههای کربنی و مواد آلی میباشد .جذب
یونهای فلزی و مواد تجزیهشونده آلی قطبی کوچکاندازه ،به تیمارهای شیمیایی نانولولههای کربنی نیاز دارد تا آنها را به
جاذبهای قطبیتری تبدیل کند یا الزم است که به محلول نمونه ،یک لیگاند کمپلکسکنندهی فلزی اضافه کرد .خالصسازی
نانولولههای کربنی با اسیدهای قوی ،بهمنظور پاکسازی فلزات کمیاب میتواند به شکلگیری برخی از گروههای عاملی قطبی روی
نانولولههای کربنی بینجامد[.]1
مس از جمله فلزاتی است که به وفور در پسابهای صنعتی و آب ها یافت می شود .بنابراین الزم است روشهایی برای اندازه گیری آن
وجود داشته باشد .روشهای مختلفی جهت اندازهگیری مقادیر کم مس استفاده شدهاست که میتوان در مراجع [ ]4-28مشاهده نمود.
هر یک از این روشها دارای مزایا و معایب خود میباشند.
هدف از انجام این تحقیق ،ارائهی یک روش کارا ،گزینش پذیر ،ارزان و ساده برای ارزیابی مقدار مس ( )IIدر نمونههای مختلف
بوسیله برهمکنش بین نانو ذرات جاذب و مس ( )IIمی باشد .ابتدا پیش تغلیظ انجام و به روش جذب اتمی شعلهای اندازه گیریها
انجام خواهد شد.
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 .2مواد و روش ها
 .1-2مواد مورد نیاز

تمامی اسید های مورد استفاده شامل اسید نیتریک ،اسید سولفوریک و اسید استیک از شرکت مرک بوده و دارای درجه خلوص
تجزیه ای می باشند .همچنین نانو لوله کربنی چنددیواره ،پتاسیم کلرات و ̦تری اتیلن تترا آمین نیز از شرکت  Merckتهیه گردید.
 .2-2دستگاهها

هیتراستیرر و همزن مغناطیسی مارک  ،AREXترازوی دیجیتالی با دقت  3رقم اعشار مدل 360CYساخت کشور لهستان ،دستگاه
سانتریفیوژ مارک  Hettichومدل ،TOFIX 32 Aدستگاه pHمترمارک HANNAومدل ،83141HIدستگاه التراسونیک
( )Ultrasonic Cleanerکمپانی ELMAآلمان ،دستگاه آون خالء مدل  Memertساخت کشور آلمان ،شیکر مدل Fanazmagostar
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی  ،SEMمدل 3200EMو ساخت شرکت̦  ،KYKYاسپکتروفتومتر FT-IRمدل Broker

 ،Tensorدستگاه طیف سنجی جذب مرئی و فرابنفش مارک  Shimadzaو همچنین دستگاه طیف سنجی پراش پرتو اشعه ایکس
( )XRDمدل  PW 1800و ساخت کارخانه  PHILIPSآلمان مورد استفاده قرار گرفت.
 .3-2روش تهیه نانو لولههای عامل دار شده کربو کسیل

0/523گرم از نانو لولههای کربنی چند دیواره خام به محلول  1به ( 3حجمی) اسید نیتریک و اسید سولفوریک اضافه شد .مخلوط
حاصل به مدت  30دقیقه در یک حمام اولتراسونیک با فرکانس  40کیلو هرتز قرار گرفت و سپس  24ساعت در حال همزدن
رفالکس شد .محصول به دست آمده با آب مقطر شسته شد تا زمانیکه  pHزیرصافی به حدود  7برسد .فاز جامد جدا شده 12
ساعت در دمای  ۶0درجه سانتیگراد و تحت خالء خشک شد.
.4-2آزمایش اولیه استخراج و بازیابی Cu2+برای تعیین لیگاند مناسب

روش استخراج و بازیابی یون مس به وسیله نانو لوله به شرح زیر میباشد 50 mL :از محلول2ppmکه در 7pHتنظیم شده را تهیه
کرده و مقدار  0/10Mنانو لوله و ( 1 mL )100ppmلیگاند به آن اضافه گردید .مخلوط اصلی را به مدت  15دقیقه و با سرعت 150
و دمای  25درجه سانتیگراد درون شیکرمیگذاریم و سپس مخلوط را سانتریفیوژکرده و غلظت آن به وسیله اسپکترومتری جذب
اتمی شعله ایی تعیین شد .یکبار دیگر همین آزمایش بدون اضافه کردن لیگاند انجام گردید.
 .5-2پارامتر های مؤثر بر استخراج و بازیابیCu2+

برای یافتن شرایط بهینه و دستیابی به بیشترین راندمان استخراج و بازیابی ،اثر عوامل مختلف از جمله اثر  pHمحلول ،محلول
شستشوی مناسب ،حجم محلول شستشو ،زمان استخراج و .....بررسی شدند .روش کار بدین صورت بود که یک پارامتر متغیر و سایر
پارامتر ها ثابت در نظر گرفته شد.
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 .1-5-2اثر pHبر استخراج و بازیابیCu2+

برای بررسی اثر pHبرروی جذب یون Cu2+ابتدا تعدادی محلول 2/0ppmبه حجم  50mLنسبت به Cu2+تهیه گردید که اثر
محلول آبی روی بازیابی یون  Cu2+در محدوده 2/5 pHتا  9مورد بررسی قرار گرفت .برای تنظیم  pHاز محلول اسید نیتریک1/0M
و آمونیاک  1/0Mاستفاده گردید .روشی که برای تنظیم  pHمحلول بکار رفت بدین صورت بود که محلولهای  2ppmرا داخل
بشر ریخته و الکترود  pHمتر را در آن شناور نموده و با افزودن حجمهای بسیار کم از اسید نیتریک  1/0 Mوآمونیاک 1/0 M
توسط پیپت pH ،را در مقدار مورد نظر ( 9و  )2/5 ،3 ،3/5 ،4 ،5 ،۶ ،7 ،8تنظیم مینماییم .پس از تنظیم  pHمحلول ،به هر یک از
محلولها  0/10 gاز نانو لوله کربنی عامل دار شده با کربوکسیالت اضافه گردید و به مدت 15دقیقه داخل شیکر گذاشته و سپس
مخلوط فوق سانتریفیوژ گردید .سپس محلول باالی لوله آزمایش کنار گذاشته شد و غلظت Cu2+در آن به وسیله اسپکترومتری
جذب اتمی شعله تعیین گردید.
 .2-5-2اثر مقدار نانو لوله جهت بازیابیCu2+

ابتدا پنج محلول  2/0 ppmبه حجم  50 mLنسبت به Cu2+درست کرده و داخل پنج ارلن ریخته ومحلولها را در7 ،pH
(بهینه)تنظیم کرده و مقادیر متفاوت نانو لوله ( )0/1 ،0/05 ،0/03 ،0/01 ،0/005بر حسب گرم اضافه گردید و به مدت  15دقیقه
داخل شیکر قرار داده شد ،سپس مخلوطهای فوق سانتریفیوژ شده ومحلول باالی لوله آزمایش به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی
شعله ایی تعیین گردید.
 .3-5-2اثر نوع شویندههای مختلف جهت بازیابیCu2+

ابتدا پنج محلول  2/0ppmبه حجم  50 mLنسبت به Cu2+تهیه و داخل پنج ارلن ریخته شد ومحلولها در( 7 ،pHبهینه) تنظیم
گردید سپس مقدار  0/05گرم از نانولوله کربنی عامل دار شده با کربوکسیل اضافه و به مدت  15دقیقه داخل شیکر قرار داده شد،
سپس مخلوطهای فوق سانتریفیوژ و رسوب بدست آمده داخل ارلنها ریخته شد و به آنها  7 mLاز شویندههای زیر اضافه گردید
( H2SO4)0/1M(، NaOH)0/1M( ،HNO3 )0/01M( ،HNO3 )0/1M( ، HNO3)1Mو سپس داخل دستگاه شیکر به مدت 20
دقیقه قرار داده شد ،سپس مخلوط به دست آمده سانتریفیوژگردید و غلظت Cu2+محلول باالی لوله آزمایش به وسیله اسپکترومتری
جذب اتمی شعله ایی تعیین شد.
.6-2گستره خطی و نمودار کالیبراسیون

برای تعیین گستره خطی ابتدا به داخل هفت عدد ارلن مایر مقدار  250میلیلیتر از محلولهای(،50 ،200 ،۶00 ،1000 ،2000 ppb
 )5 ،10نسبت به Cu2+در 7 pHتنظیم شده ریخته و به هر کدام0/05 gاز نانو لوله کربنی عامل دار شده با کربوکسیل اضافه گردید و
به مدت 15دقیقه داخل شیکر همزده شد و سپس مخلوط ،سانتریفیوژ گردید و در نهایت با اسیدنیتریک 0/1 Mشسته شد و به مدت
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 10دقیقه مجدداً داخل شیکر قرار داده شد در آخر مخلوط دوباره سانتریفیوژ گردید و جذب یون Cu2+در محلول باالی لوله
سانتریفیوژ به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی شعله ایی تعیین گردید.
 .7-2تعیین دقت و تکرار پذیری روش()%RSD

برای تعیین دقت ،ابتدا داخل  5بشر  50mLاز محلول  2/0ppmنسبت به Cu2+که در  7 pHتنظیم شده ریخته و به هر کدام 0/05
گرم از نانو لوله کربنی عامل دار شده با کربوکسیل اضافه گردید و به مدت  15دقیقه داخل شیکر همزده شد و مخلوط را سانتریفیوژ
نموده و در نهایت با اسید نیتریک 0/1Mشسته وبه مدت  10دقیقه مجدداً داخل شیکر قرار داده شد در آخر پس از سانتریفیوژ نمودن
مخلوط ،غلظت یون مس در محلول زیرصافی به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی شعله ایی تعیین گردید.
.8-2کاربرد روی نمونه های حقیقی

پس از اینکه روش استخراج با نانو لوله کامل شد و شرایط بهینه برای آن یافت شد چندین نمونه حقیقی آب مورد آنالیز قرار
گرفت .نمونه های حقیقی که مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از:آب رودخانه جاجرود در استان تهران با دمای 11/2درجه سانتی
گراد و pHبرابر با 9/01در تاریخ  97/11/18و در ساعت  9:45صبح جمع آوری شد .آب پساب صنعتی در کارخانه رنگ اسالم شهر
با دمــای 12/3درجه سانتی گراد و  pHبرابر با  7/9۶در تاریخ  97/11/18در ساعت  11صبح جمع آوری شد و یک نمونه پساب
صنعتی کارخانه سیمان با دمــای 3/5درجه سانتی گراد و  pHبرابر با  ۶/27در تاریخ  97/11/18در ساعت 10:22بعدازظهر مورد
تست واقع شدند .ابتدا  3بطری مناسب برای نمونه برداری برای هر کدام از نمونه ها آماده شد .درون بطری ها با آب معمولی و آب
مقطر شسته شدند ،پس از خشک شدن کامل بطریها روی آن ها برچسب مناسب چسبانده شد .برای برداشتن نمونه های آب از
بشرهای خشک و تمیز که قبالً شسته شده بودند استفاده شد .برای شروع آنالیز نمونه ها ،باید ذرات کلوئیدی و معلق آن ها گرفته
شود ،بدین منظور نمونه ها را از صافی0/45 μmعبور داده سپس  100mLاز نمونهها را داخل بشر میریزیم  pHآنها برابر با  7تنظیم
گردید و به هر نمونه نانو لوله اضافه گردید و به مدت  15دقیقه همزده و مخلوط را سانتریفیوژ نموده و در نهایت با اسید
نیتریک 0/1Mشسته و به مدت  10دقیقه مجدداً داخل شیکر قرار داده شد در آخر پس ازسانتریفیوژ نمودن مخلوط ،جذب یون مس
در محلول زیرصافی به وسیله اسپکترومتری جذب اتمی شعله تعیین گردید .در مرحله اول ،خود نمونه بدون هیچگونه یون مسی به
دستگاه تزریق شد که در نمونههای آبی ،دستگاه ،جذبی را نشان نمیدهد .در واقع برای تعیین مقدار مشخصی از مس موجود در
نمونههای آب از روش افزایش استاندارد استفاده شد و این مرحله مثل مرحله اول انجام شد ،فقط به مقدار 0/5 mL
ازمحلول 100ppmنسبت به  Cu2+به نمونه ها اضافه گردید و درآخر جذب یون مس در محلول زیرصافی به وسیله اسپکترومتری
جذب اتمی شعله ایی تعیین گردید.
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 .3نتایج و بحث
شکل 1طیف مادون قرمز تبدیل فوریه نانو لوله کربنی را نشان میدهد .این ترکیب دو نوار ارتعاش کششی مربوط به پیوند C-O

متعلق به کربن متصل به گروه کربوکسیل میباشد که در ناحیه  1559 cm-1مشاهده میشود .از طرف دیگر میتوان دو نوار ارتعاش
کششی مربوط به پیوند  C=Oگروه کربوکسیل را در ناحیه  1۶53 cm-1مالحظه کرد در نهایت یک ارتعاش قوی در ناحیه cm-1

 3409متعلق به ارتعاش کششی پیوند  O-Hنیز دیده میشود .ظهور پیکهای جذبی در  1۶53 cm-1و  1019به طور واضح گروههای
کربوکسیلیک اسید را روی نانو لولههای کربنی معرفی میکند.

شکل .1طیف مادون قرمز تبدیل فوریه نانولولههای کربنی قبل از جذبCu2+

شکل .2تصویر مربوط به طیف  XRDنانولولههای کربنی قبل از جذبCu2+

) ( JQCS
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شکل .3تصاویر  SEMمربوط به نانو لولههای کربنی قبل از جذبCu2+

شکل  2الگوی پراش نانو لوله کربوکسیل را نشان میدهد که میتوان پراش پیک  Ɵ2 = 2۶/5را مشاهده کرد .در طیف  XRDپیک
مشاهده شده با پیکهای مربوط به فاز ترکیب نانو لوله به طور کامل همخوانی دارد و با توجه به عاملدار بودن نانو لوله کربوکسیل
باید انتظار یک پیک کوتاه داشته باشیم .که این مسئله به خوبی در طیف وجود دارد و دلیل قرار گرفتن گروههای کربوکسیل روی
نانو لوله کربنی میباشد .جابه جایی در  Ɵ2نشان دهنده جذب  Cu2+می باشد .همچنین شکل 3تصویر  SEMقبل از جذب فلز مورد
نظر بر روی نانو لوله کربنی کربوکسیل را نشان میدهد که میتوان از تصاویر فوق نتیجه گرفت که ضخامت صفحات بیشتر شده
است .همانطور که در شکل دیده میشود گروه عاملی کربوکسیل بر روی سطح نانو لوله کربنی به صورت نقاط روشنتر مشخص
است.
 .1-3بررسی استخراج و بازیابی Cu2+برای تعیین لیگاند مناسب

نتایج این بررسی درجدول  1نمایش داده شده است ،همانطورکه نتایج جدول نشان میدهد درصد بازیابی محلول بدون لیگاند
بیشتر از محلول با لیگاند است.
جدول  .1نتایج درصد بازیابی یون مس ()IIبرای تعیین لیگاند مناسب

درصد بازیابی مس )(II

نمونه

الف(84/30)3/5

محلول ( )1بالیگاند

(85/2)2/0

محلول ()2بدون لیگاند

الف)  %RSDاندازهگیری پس از سه بار تکرار
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 .2-3بررسی اثر  pHبراستخراج و بازیابی یونCu2+

نتایج این بررسی در شکل 4نمایش داده شد ،همانطورکه نتایج جدول نشان می دهد در  pH=7بیشترین درصد بازیابی را داریم.
درصد بازیابی در مقادیر pH <7توسط نانو لوله کاهش یابد ودر  pH>7بازداری یونها به طور کامل نمیتواند انجام گیرد.
.3-3

بررسی اثر مقدار نانو لوله جهت بازیابی یونCu2+

نتایج این بررسی درشکل 4نمایش داده شد ،همانطورکه نتایج نشان میدهد درمقدار  0/02گرم از نانو لوله عاملدار شده
کربوکسیله درصد جذب و بازیابی یون مس به حداکثر رسیده است و مقدار بهینه جاذب در این شرایط بدست آمد .ظرفیت جاذب
10میلی گرم به ازای هر گرم جاذب می باشد.

شکل  .4جذب  Cu2+بر روی میلی گرم نانولوله عاملدار شده کربوکسیله

 .4-3بررسی اثر نوع شوینده های مختلف جهت بازیابی یونCu2+

با توجه به نتایج جدول  2نمیتوان از هیدروکسید سدیم به عنوان شوینده مناسب استفاده کرد و این باز قدرت شویندگی کامل
ندارد ،بنابراین از اسیدهای معدنی با غلطتهای مشخص که عبارتند از H2SO4و HNO3استفاده شد .نتایج جدول  2بیانگر آن است
که اسیدهای مذکور قدرت شویش خوبی برای یون مس دارند ،ولی درصد بازیابی اسید نیتریک نسبت به اسیدهای دیگر به مراتب
بیشتر است .محیط اسیدی باعث حل شدن رسوب احتمالی و افزایش بازیابی این یونها میشود ولی نتایجی که در موردHNO3

حاصل شد نسبت به اسید  H2SO4بهتر بود بطوری که محلول  0/1Mآن  92/54درصد از یون مس را از روی جاذب شستشو داد .به
همین دلیل ،برای ادامه مطالعات ،اسید نیتریک 0/1Mبه عنوان محلول شوینده مورد استفاده قرار گرفت.
+

جدول  .2انتخاب شوینده مناسب جهت بازیابی یون Cu2

درصد واجذب

حالل

الف(92/54)0/2

M 0/1HNO3

(75/04)0/5

M 0/01HNO3

(78/89)0/2

M1HNO3

(73/99)0/5

M0/1H2SO4

(۶9/8۶)0/2

M0/1NaOH

الف)  RSD%اندازهگیری پس از سه بار تکرار
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 .5-3گستره خطی و نمودار کالیبراسیون روش
برای تعیین گستره خطی در تجزیه ،الزم است یک نمودار کالیبراسیون رسم شود این نمودار در تمامی غلظتها خطی نیست و
عوامل متعددی سبب میشوندکه نمودار کالیبراسیون درمحدوده خطی باشد و از قانون بیر پیروی کند .با توجه به شکل  ۶منحنی
کالیبراسیون روش به صورت زیر بدست آمد و معادله خط آن برابر Y=0/00141X–0/072و  R 2 = 0/9990میباشد.

شکل  .5منحنی تغییرات درصد بازیابی یون مس نسبت به pH

شکل  .6منحنی کالیبراسیون روش پیشنهادی

 .6-3تعیین حد تشخیص روش

کمترین غلظت یا وزنی از نمونه که با حد اطمینان معین قابل اندازهگیری باشد را حد تشخیص مینامند .به عبارت دیگر ،حد
آشکار سازی یک روش ،غلظتی از نمونه آزمایشی است که پاسخ دستگاهی مربوط به آن به طورمعنی داری با پاسخ نمونه شاهد
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متفاوت باشد و یا می توان گفت :غلظتی از نمونه آزمایشی که سیگنال آن معادل با سیگنال بالنک به عالوه سه برابر انحراف
استاندارد حاصل از محلول باشد .مقدارحد تشخیص روش( 0/07µg.L-1 )LODبدست آمد.
 .7-3بررسی نتایج بدست آمده بر روی نمونه های حقیقی

پس از اینکه شرایط بهینه روش بدست آمد ،به منظور بررسی قابل اجرا بودن روش روی نمونه های حقیقی ،مقدار مس درچند
نمونه مختلف از نمونه های آبی و بیولوژیکی در حجم حد ( 500میلی لیتر) مورد اندازه گیری قرار گرفت ،در مرحله اول ،بر روی
نمونه بدون افزایش مقدار مشخصی از یون مس (،)IIکار جذب و شستشو صورت گرفت و به دستگاه تزریق شد که مشخص گردید
دستگاه جذب قابل توجهی را نشان نمیدهد .بار دوم با افزایش یون مس ( )IIمطابق روش ارائه شده ،تغلیظ و جداسازی انجام شد.
در واقع برای تعیین مقدار مشخصی از مس موجود در نمونههای آب از روش افزایش استاندارد استفاده شد .نتایج این آنالیز در
جدول 3نشان داده شده است .همچنان که دیده میشود در نمونه های آبی ،در آب رودخانه جاجرود نسبت به نمونههای آبی مورد
آزمایش مقدار بیشتری مس وجود دارد ولی در نمونه آب آشامیدنی شهرری مقدار کمتری مس موجود است ،میتوان به کارایی و
قدرت پیش تغلیظ و اندازه گیری مس پی برد .در نمونهی پساب صنعتی میزان قابل توجهی مس یافت شد که با دستگاه جذب اتمی
شعلهای بررسی شده است و این دستگاه میتواند برای اندازه گیری مس در نمونههای آبی به کار رود.
جدول .3نتایج اندازه گیری مس در نمونه های حقیقی

نمونه

آب شهر
آب رودخانه جاجرود
پساب کارخانه رنگ اسالم شهر
پساب دانشگاه شهرری
نمونه سنتزی حاوی
یونهایCo2+,Cu2+,Na+,Al3+,

 Ba2+,Ca2+,Cd2+به غلظت 0/2 µg

میکروگرم کادمیوم اضافه

جذب

جذب

شده

اتمی(شعله)

اتمی(کوره)

0

الفN.D

N.D

20/00

ب(20/09)2/3

(21/08)3/8

0

(15/02)2/4

(1۶/09)2/3

20/00

(3۶/5)1/4

(35/45)2/5

0

(47/07)1/7

(4۶/12)3/1

20/00

(۶2/12)1/7

(۶2/19)2/2

0

(39/03)2/۶

(39/17)1/۶

20/00

(49/08)2/۶

(49/80)2/5

0

N.D

N.D

20/00

(37/59)2/5

(37/۶0)3/0

الف) (Not Detectقابل تشخیص نیست).
ب)  RSDمربوط به سه بار تکرار آزمایش است.
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 .8-3مقایسهای بین روش ارائه شده و روشهای دیگر

مقایسه روش پیشنهادی با روشهای زیر نشان میدهد روش پیشنهادی به دلیل این که دارای مقدار حد تشخیص و انحراف
استاندارد نسبی کمتری نسبت به دیگر روشها است روش دقیق ،سادهتر و سریعتر میباشد .روش پیشنهاد شده یکی از بهترین
سیستمها برای اندازهگیری مقادیر بسیار کم یون های فلزی از جمله مس در نمونههای آبی میباشد .نکته دیگر در به کارگیری
جاذب نانو لوله این است که میتوان به جای استفاده از لیگاند پیشنهادی لیگاندهای دیگر را روی نانو لوله قرار داد که بتواند یون-
های معدنی را جذب و مقادیر ناچیز فلز سنگین را تعیین کرد .میتوان انواع لیگاندها را با توجه به خصوصیاتشان به کار برد که نسبت
به یک یا چند یون گزینش پذیر عمل نمایند و با استفاده از این مجموعه اقدام به پیش تغلیظ و اندازهگیری کاتیونها نمود .با استفاده
از کوره گرافیتی و دستگاه  ICP-AESو  ICP-Massو دستگاههای دیگر میتوان مقادیر کم مس را با استفاده از این جاذب اندازه-
گیری کرد و حد تشخیص کمتری بدست آورد (جدول .)۶
جدول  .۶مقایسهای بین روش ارائه شده و روشهای دیگر
مرجع

حد تشخیص
µg.L-1

ناحیه خطی بودن منحنی

انحراف استاندارد نسبی

فاکتور تغلیظ

کالیبراسیون ()LDR

روش

ppb

30

2/8

3/2

24/۶

۶-300

31

2/9

3/2

100

100-400

32

1/3

1/3

59/4

20-200

On-line
Solvent extractionGFAAS
Co- precipitation
GFAAS
On- line
SPE
GFAAS

33

5/9

2/1

50

0-20/0

CPE- GFAAS

روش پیشنهادی

0/07

1/79

30

10-2000

FAAS

 .4نتیجه گیری

روش ارائه شده نسبت به روشهایی که قبالً برای جداسـازی و انـدازهگیـری مـس ( )IIگـزارش شـده بـود دارای مزایـای قابـل
توجهی است که این مزایا عبارتند از اینکه :این روش ساده و ارزان بوده و به سرعت برای نمونههای محیطی شـامل آب طبیعـی بکـار
میرود .در ضمن استفاده از حالل آلی ،سمی و گران قیمت را به حداقل میرساند .همچنین طراحی و توسـعه ایـن روش بـرای پـیش
تغلیظ ،جداسازی و اندازهگیری یون مس ( )IIبا توجه به اهمیت آن در صنایع مختلف و کم بودن غلظت این یـون در اکثـر نمونـههـا
یک نیاز اساسی است .پژوهش اخیر نشان داد که اندازهگیری یون مس ( )IIدر حد قابل قبولی بـدون دخالـت گونـه مـزاحم دیگـری
صورت میگیرد و بنابراین روش ارائه شده میتواند به سهولت در اندازهگیری مقدار مس ( )IIدر نمونههای آبی بکار رود.
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Abstract
The increasing expansion of nanotechnology or nanotechnology, and the use of nanoparticles and fine chemicals in
modern technologies has increased. In this research, a simple, sensitive and reliable method for extraction and pre-loading,
and rapid and easy determinate of copper (II) ions in industrial wastewater from Islamshahr factories, by carboxylcarbohydrate nanotubes. In order to improve the extraction and pre-concentration operation, The concentration of ions in
the solution was determined by spectrophotometric method. The effective parameters on extraction, which are: pH, amount
and type of solvent, extraction time and the effect of other ions were optimized. preconcentration factor of 30, limit of
detection (LOD) 0.07 μg.L-1 and relative standard deviation of %1.75.
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