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اندازه گیری  Ni2+در نمونه های آب پس از پیش تغلیظ بر روی جاذب میکرو ذرات یا
نانو ذرات گوگرد ،مطالعه اثر اندازه جاذب.
مجید سلیمانی* ،فاطمه افالطونی
قزوین ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،دانشکده علوم پایه ،گروه شیمی
تاریخ دریافت98/07/17 :

تاریخ تصحيح98/11/12:

تاریخ پذیرش98/11/13 :

چکيده
نانوذرات گوگرد از طریق روش میکروامولسیون آب /روغن سنتز شد .مطالعه مقایسه ای بین نانوذرات گوگرد سنتز شده و میکروذرات گوگرد در استخراج
و پیش تغلیظ یون های نیکل از نمونه های مختلف آب پیش از اندازه گیری توسط اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله انجام شد .تاثیر پارامترهای تجزیه
ای شامل  pHمحلول نمونه ،بافت نمونه ،شرایط حالل شویشی ،سرعت عبور محلول نمونه ،حجم نمونه و یون های مزاحم برای هر یک از جاذب ها
بررسی شد و مقادیر بهینه بدست آورده شدند .تاثیر اندازه جاذب گوگرد بر کارایی استخراج ارزیابی شد .تحت شرایط تجربی بهینه ،فاکتور پیشتغلیظ ،حد
تشخیص تجزیهای ،ظرفیت جذب ،قابلیت استفاده مجدد جاذب و سرعت عبور نمونه برای میکروذرات گوگرد به ترتیب ،0/00180 µg/mL ،100
 ،15/75µg/gحداکثر ده سیکل و  1 ml/minتعیین شدند .در حالیکه با استفاده از جاذب نانو ذرات گوگرد این مقادیر به ترتیب 0/00108 ،166/67

 ،30/08 µg/g ،µg/mlبیش از هفتاد سیکل و  5 ml/minبدست آمدند .این نتایج نشان دادند که جاذب نانوذرات گوگرد منجر به فاکتور پیش تغلیظ
باالتر ،حد تشخیص پایین تر ،ظرفیت جذب باالتر ،قابلیت استفاده در تعداد دفعات بیشتر و استخراج سریع تر آنالیت خواهد شد .روش پیشنهادی برای
اندازه گیری یونهای نیکل در آب شهری ،رودخانه و چشمه با استفاده از هر دو جاذب به کار برده شد.
کلمات کلیدی :اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ،نیکل ،استخراج فاز جامد ،میکروذرات گوگرد ،نانوذرات گوگرد.

-1مقدمه
پیش تغلیظ و جداسازی فلزات سنگین بسیار مهم است ،به ویژه هنگامی که آنها در غلظت اندک وجود داشته باشند .یکی از
فلزات سنگین سمی نیکل است ] .[1این سمیت ممکن است موجب سرطان و نیکل اگزما شود .طیف سنجی جذب اتمی شعله
( )FAASیک روش محبوب برای اندازه گیری یون های فلزی است به دلیل تجهیزات نسبتا ساده و ارزان که مورد نیاز است.
گرچه ،اندازه گیری مستقیم یون های فلزی در غلظت های اندک توسط  FAASبه دلیل غلظت کم آنها در نمونه های حقیقی
و مزاحمت های بافت نمونه محدود است .معموال روش های پیش تغلیظ و جداسازی برای جایگزینی بافت نمونه اصلی با یک
بافت جدید فاقد مزاحمت و مقابله با سطوح پایین فلز ] [2-5استفاده می شود .استخراج فاز جامد ( )SPEرایج ترین تکنیک
برای پیش تغلیظ آنالیت ها است به علت مزایایی از قبیل استفاده کم از حالل های آلی ،هزینه کم ،فاکتور تغلیظ باال ،جداسازی

* نویسنده مسئوول :دانشیار دانشکده علوم پایه ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
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سریع فاز ،بازیابی باال و توانایی ترکیب با تکنیک های مختلف آشکارسازی ]6و .[7در روش  SPEانتخاب جاذب مناسب یک
پارامتر مهم برای رسیدن به فاکتور تغلیظ باال و بازیابی کامل است و می تواند پارامترهای تجزیه ای مانند ظرفیت و گزینش
پذیری ] [8را کنترل کند.
ترکیبات حاوی گوگرد را می توان برای حذف فلزات سنگین مورد استفاده قرار داد .دلیل آن این است که آنها گزینش پذیری
باالیی برای جذب یونهای فلز ات واسطه دوظرفیتی دارند که از تمایل قوی بین اتم های گوگرد و یون های فلزی ناشی می شود
].[ 9
در روش  ،SPEاندازه جاذب عامل مهمی است که کارایی آن را تحت تاثیر قرار می دهد .در سال های اخیر مواد جامد دارای
ابعاد نانومتر به دلیل خصوصیات منحصر به فرد خود توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کردهاند .پژوهشگرانی که در
زمینه استخراج فاز جامد فعالیت میکنند نانو جاذب های گوناگونی را بر حسب کاربرد مورد نظر طراحی و ساختهاند؛ به عنوان
مثال ساخت نانو ذرات مغناطیسی  Fe3O4و کاربرد آن برای استخراج و پیشتغلیظ دارو ] ،[10ساخت کربن نانوتیوبهای چند
دیواره بهبود داده شده توسط نانوذرات مغناطیسی در استخراج و اندازهگیری ایندیوم ] [11و ساخت کربن نیترید گرافیتی
مغناطیسی برای استخراج یون  . [12] Ni2+همچنین ،بررسی تاثیر هیبرید گرافن/کربن نانوتیوب بر جذب یون  Mn2+توسط
کربن فعال ] [13و جذب کبالت -فتالوسیانین توسط  [14] UVM-7/Agانجام شده است
تا جاییکه ما میدانیم ،پیش تغلیظ ) Ni (IIبا استفاده از نانوذرات یا میکروذرات گوگرد و همچنین تاثیر کاهش اندازه جاذب در
 SPEاز میکرومتر تا نانومتر گزارش نشده است .در این مقاله ،گوگرد به عنوان یک جاذب جدید برای  SPEیون( Ni (II
معرفی شده است .سپس نانوذرات گوگرد (که از طریق روش میکرو امولسیون  W / Oکه قبال گزارش کردهایم ] )[15تهیه شده
است و میکرذرات گوگرد به عنوان دو جاذب متفاوت برای پیش تغلیظ یونهای(  Ni (IIدر ستون  SPEاستفاده شدند .شرایط
تجزیه ای بهینه برای هر جاذب در روش استخراج فاز جامد بررسی شد و کارایی آنها با یکدیگر مقایسه شد .اثر اندازه ذرات
جاذب بر روی پارامترهای تجزیه ای مورد بررسی قرار گرفت.
-2بخش تجربی
 -2-1دستگاه ها
برای اندازه گیری غلظت یون های نیکل در محلول ها ،یک اسپکترومتر جذب اتمی ( GBC902استرالیا) با شعله هوا-استیلن
و هالو کاتدالمپ نیکل استفاده شد .تمام تنظیمات دستگاه مطابق با کاتالوگ دستگاه انجام شد .طول موج انتخاب شده برای
تعیین نیکل  232 nmبود .یک مدل  pHمتر دیجیتال مدل 420 A Orionمجهز به الکترود شیشه -کالومل برای تعیین
مقدار  pHاستفاده شد.
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 -2-2مواد
یک محلول اصلی  1000میکروگرم در میلی لیتر نیکل با حل کردن مقدار مناسب  Ni (NO3)2.6H2Oدر آب دوبار تقطیر و
رساندن به حجم  250میلی لیتر تهیه شد .محلول های رقیق تر از طریق رقیق سازی مناسب این محلول اصلی به صورت روزانه
تهیه شدند .محلول  EDTAاز حل کردن 9/306گرم  EDTAدر  250میلی لیتر آب دو بار تقطیر تهیه شد .تمام مواد
شیمیایی از درجه تجزیه ای معرف بوده و از شرکت  Merckآلمان خریداری شدند .تمام محلول ها با آب دوبار تقطیر تهیه
شدند.
 -2-3سنتز نانوذرات گوگرد
نانوذرات گوگرد با اندازه متوسط  22نانومتر با استفاده از روش میکرو امولسیون  W / Oکه قبال گزارش کرده ایم ] [15تهیه
شدند .به طور خالصه ،پودر گوگرد ( 12/8گرم با اندازه ذرات کمتر از  )40 μmدر محلول سدیم سولفید ( 100میلی لیتر
 )2mol.L-1در طی  1ساعت و تحت هم زدن حل شد و محلول سدیم پلی سولفید تهیه شد .سپس دو نوع سیستم
میکرومولسیون  W / Oشامل سیکلو هگزان به عنوان فاز روغنی ،تریتون  X-100به عنوان سورفکتانت ،بوتانول به عنوان
کوسورفاکتانت و محلول سدیم پلی سولفید ( 2mol.L-1میکرومولسیون  )Iیا محلول هیدروکلریک اسید 4 mol L-1
(میکرومولسیون  )IIبه عنوان فاز آبی آماده شدند .سپس ،میکرومولسیون  IIبه صورت قطره قطره و تحت هم زدن به میکرو
امولسیون  ، Iدر دمای اتاق اضافه شد .پس از انجام واکنش ،استون به میکرومولسیون اضافه شد تا باعث ته نشینی نانوذرات
گوگرد شود .سپس رسوب از طریق سانتریفوژ جدا شد و با استون ،متانول و آب شسته شد .سپس در دمای  60درجه سانتیگراد
خشک شد .تصویر  SEMذرات سنتز شده در شکل  1نشان داده شده است .همانطور که در این شکل مشخص است ،ذرات
سنتز شده دارای شکل کروی و اندازه ذرات در محدوده نانومتر هستند.

شکل  -1تصویر  SEMنانوذرات گوگرد سنتز شده.
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 -2-4آماده سازي ستون
2/5گرم پودر گوگرد (اندازه ذرات < 40 μmو خلوص باالتر از  ٪99خریداری شده از  Merckآلمان) یا نانوذرات گوگرد سنتز
شده با  Methanolبه صورت دوغاب درآمد و سپس در یک لوله معمولی پلی پروپیلن برای استخراج (طول  6 cmو قطر
داخلی )1 cmفشرده شد .در هر دو طرف ،فیلتر پلی اتیلن برای جلوگیری از خروج جاذب در هنگام عبور نمونه از روی جاذب
قرار گرفت.
 -2-5روش پيش تغليظ ستوني
روش پیشنهادی قبل از استفاده از نمونه های واقعی با محلول های مدل مورد آزمایش قرار گرفت .یک محلول مدل ( 50میلی
لیتر) حاوی  10 μgنیکل ( )IIدر یک بشر شیشه ای قرار داده شد pH .محلول به ترتیب در مورد میکروذرات یا نانو ذرات
گوگرد با استفاده از بافر فسفات با غلظت  0/05موالر یا محلول رقیق  NaOHدر  7/5تنظیم شد .ستون شستشو داده شد و با
آب دو بار تقطیر آماده شد و سپس محلول مدل از درون ستون با سرعت جریان  1میلی لیتر در دقیقه یا  5میلی لیتر در دقیقه
به ترتیب با استفاده از میکروذرات یا نانوذرات گوگرد عبور داده شد .یون های نیکل جذب شده بر روی ستون با  3میلی لیتر
 0/1 EDTAموالر با  pH = 7/5واجذب شدند .غلظت یونهای نیکل در محلول واجذب توسط  FAASاندازه گیری شد .با
استفاده از روش توصیف شده ،بازیابی نیکل از نسبت غلظت تعیین شده توسط  FAASو غلظت محاسبه شده به صورت نظری
محاسبه شد.
 -2-6آماده سازي نمونه
نمونه های حقیقی آب از جمله نمونه های آب شهری ،چشمه و آب رودخانه از طریق غشای  0/45میکرومتر فیلتر شده و سپس
در دمای  4درجه سانتیگراد در تاریکی نگهداری شدند .سپس روش پیش تغلیظ توصیف شده برای این نمونه ها استفاده شد.
-3بحث و نتیجه گیری
پارامترهای مؤثر برای جذب یونهای نیکل بر روی جاذب میکروذرات و نانوذرات گوگرد مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر بهینه
تعیین شدند.
 -3-1اثر  pHمحلول نمونه
مقدار  pHیک پارامتر مهم برای جذب یون های فلزی بر روی جاذب است .اثر  pHنمونه بر روی بازداری یونهای نیکل ( )IIبر
روی هر دو جاذب میکرو و نانو ذرات گوگرد با تنظیم مقادیر  pHنمونه های مدل تهیه شدددده (به صدددورتی که در بخش 4-2
آمد) از  3/5تا  7/5توسددط محلول های  HClو  NaOHمورد مطالعه قرار گرفت .همانطور که در شددکل  1نشددان داده شددده
ا ست ،در  pHکمتر از  ،7بازیابی کاهش می یابد .این به دلیل رقابت یون های  H+با یون های ) Ni (ІІبرای واکنش با جاذب
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ا ست .جذب یونهای نیکل با افزایش مقدار  pHبهبود یافت .مقادیر  pHباالتر (>  )8به دلیل ت شکیل هیدروک سید فلز آزمایش
نشدددد pH .بهبنه محلول نمونه برای جذب مؤثر یونهای نیکل  7/5بود .بنابراین ،این مقدار برای آزمایش های بعدی انتخاب
شد .از شکل  2وا ضح ا ست که با ا ستفاده از جاذب نانوذرات گوگرد ،آنالیت به طور کامل جذب می شود و نیازی به ا صالح
کننده بافت نمونه وجود ندارد .اما با اسددتفاده از میکروذرات گوگرد ،آنالیت به طور کامل جذب نمی شددود ،بنابراین الزم اسددت
بازیابی یونهای نیکل با استفاده از یک اصالح کننده بافت نمونه بهبود داده شود.

شکل  -2اثر  pHبر بازیابی نیکل ( )IIبا استفاده از جاذب میکروذرات گوگرد ( )aو جاذب نانوذرات گوگرد (.)b

 -3-2بافت نمونه
اثر بافت نمونه بر بازداری یونهای نیکل بر جاذب میکروذرات گوگرد با اسددتفاده از روش پیشددنهادی برای نمونه های مدل تهیه
شده ،با افزودن بافر های فسفات ،استات و سیترات در محدوده  0/01تا  0/07موالر مورد بررسی قرار گرفت .در حالیکه  pHاز
همه آنها در  7/5تنظیم شددد (جدول  .)1همانطور که مشدداهده می شددود ،درصددد بازیابی یون های نیکل با افزایش غلظت بافر
فسددفات افزایش می یابد .اما اسددتفاده از بافر های اسددتات و سدیترات تأثیر زیادی در بازیابی یون های نیکل ندارد .بنابراین بافر
فسفات با  0/05موالر به عنوان بهینه انتخاب شد.
جدول . 1اثر بافت نمونه بر درصد بازیابی یون های نیکل با استفاده از جاذب میکروذرات گوگرد (حجم محلول نمونه 15میلیلیتر ،غلظت یون نیکل در
نمونه )1 ppm
0/05
0/03
0/01
غلظت بافر (موالر)
0/07
بافر فسفات
بافر استات
بافر سیترات

48/93
49/30
40/17

68/16
47 /29
36/59

91/12
64/66
37/25

92/31
65/90
39/57

 -3-3شویش
برای تعیین بهترین حالل برای شویش (  Ni (IIجذب شده بر روی جاذب های میکرو و نانو ذرات گوگرد ،حالل های مختلفی
ا ستفاده شدند .نتایج در جدول  2ن شان داده شده ا ست .اگر چه ،ا ستفاده از محلول های ا سیدی منجر به در صد بازیابی باال
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خواهد شد ،اما آنها قابلیت استفاده مجدد ستون ها را کاهش می دهند .به طوری که استفاده از محلول های اسیدی ذکر شده
در جدول  2سبب می شود که حداکثر پنج بار بتوان از ستون استفاده کرد .اما استفاده از عامل کمپلکس ساز  EDTAباعث
می شود که از جاذب میکروذرات گوگرد  10بار و از جاذب نانوذرات گوگرد بیش از  70بار بتوان استفاده کرد .بنابراین محلول
 EDTAبه عنوان شوینده انتخاب شد .آزمایش های بعدی ن شان داد که حداقل  3میلی لیتر محلول (EDTA (pH = 7/5
برای به دست آوردن بازیابی کامل ضروری است .بنابراین ،حجم  3میلی لیتر به عنوان حجم شویش انتخاب شد.
جدول  .2اثر محلول شویشی بر بازیابی نیکل (( )IIحجم محلول نمونه 15میلیلیتر ،غلظت یون نیکل در نمونه )1 ppm
حالل شویشی

درصد بازیابی با استفاده از میکروذرات گوگرد

درصد بازیابی با استفاده از نانوذرات گوگرد

3 ml 2 M HCl

77/40

80/89

3 ml 3 M HCl

91/11

97/24

3 ml 1MHNO3

85/37

87/26

3 ml 1M HNO3 in methanol

83/40

85/48

)2 ml 0/1 M EDTA (pH=7/5

75/14

73/16

)3 ml 0/1 M EDTA (pH=7/5

90/45

96/35

)4 ml 0/1 M EDTA (pH=7/5

93/24

93/12

)5 ml 0/1 M EDTA (pH=7/5

92/12

95/23

 -3-4اثر سرعت جریان محلول نمونه
اثر سرعت جریان محلول نمونه بر جذب ( Ni (IIبر روی جاذب های میکرو و نانو ذرات گوگرد با عبور دادن محلول های نمونه
مدل با سرعت جریان مختلف در محدوده  5-0/5میلی لیتر در دقیقه مورد مطالعه قرار گرفت .همانطور که در شکل  3ن شان
داده شده است ،بازداری یون های نیکل توسط جاذب میکروذرات گوگرد به طور قابل توجهی تحت تاثیر سرعت جریان محلول
نمونه قرار می گیرد .در سددرعت جریان بیش از  1میلی لیتر در دقیقه ،محلول نمونه سددریع تر از درون سددتون عبور می کند و
زمان کافی برای تعادل بین یون ها و سدددطح جاذب وجود ندارد و بازیابی آنال یت کاهش می یابد .بنابراین ،سدددرعت جریان
 1ml/minبرای عبور محلول نمونه از ستون میکروذرات گوگرد انتخاب شد .با این حال ،همانطور که در شکل  4ن شان داده
شدده اسدت ،سدرعت جریان محلول نمونه بر روی بازداری یونهای نیکل بر جاذب نانوذرات گوگرد اثر چندانی ندارد .در حقیقت
حفظ یونهای نیکل توسط جاذب نانوذرات گوگرد مستقل از سرعت جریان محلول نمونه است .این بدان معناست که تعادل بین
نانوذرات گوگرد و محلول نمونه سریع است.
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شکل  -3اثر سرعت جریان محلول نمونه بر روی بازیابی نیکل ( )IIتوسط جاذب میکروذرات گوگرد.

شکل  -4اثر سرعت جریان محلول نمونه بر روی بازیابی ) Ni (IIتوسط جاذب نانوذرات گوگرد.

 -3-5اثر یون هاي مزاحم
به منظور بررسدددی کاربرد روش برای نمونه های حقیقی ،اثر یون های متداول موجود در نمونه های آب که ممکن اسدددت در
تعیین ) Ni (IIمزاحمت ایجاد کنند مورد برر سی قرار گرفت .مخلوط دوتایی ( Ni (IIو هر یک از یونهای مزاحم تهیه شد و
تحت شرایط بهینه ،از هر یک از ستون های میکرو و نانو ذرات گوگرد عبور داده شد .نتایج به دست آمده در جدول  3خالصه
شددده اسددت .همانطور که مشدداهده می شددود ،در مورد هر دو سددتون ،کاتیون های قلیایی و قلیایی خاکی اثر مزاحمت بر روی
بازداری نیکل توسط هیچ یک از جاذب ها ندارند اما یون های فلزات واسطه می توانند بازداری را کاهش دهند.
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جدول  . 3اثر یون های مزاحم بر بازیابی نیکل ()II
یون مزاحم
گوگرد(

غلظت یون مزاحم
)(µg/ml
1

Na+
K+
Mg2+
Ca2+
Cu2+
Pb2+
Fe2+

1
1
1
1
1
1

غلظت یون نیکل

درصد بازیابی ) میکروذرات گوگرد(

درصد بازیابی)نانوذرات

)(µg/ml
93/52
91/61
93/39
95/14
78/25
67/98
82/54

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5

96/25
94/15
103/49
95/68
78/04
64/83
80/66

 -3-6عملکرد تجزیه اي
پیدا کردن ظرفیت جذب جاذب بسیار مهم است ،زیرا مقدار جاذبی را که برای حذف مقدار مشخصی از آنالیت از درون محلول
مورد نیاز است را تعیین می کند ( .)16ظرفیت جذب (حداکثر میزان جذب یونهای ) Ni (IIبه ازاء هر گرم جاذب) با عبور دادن
 15میلی لیتر از نمونه های حاوی  90-10میکروگرم ) Ni (IIاز روی جاذبهای میکرو و نانو ذرات گوگرد در شرایط بهینه تعیین
شد .ظرفیت جذب میکروذرات گوگرد و نانو ذرات گوگرد به ترتیب  15/75 μg/gو 30/08μg/gبه دست آمد .به نظر می رسد
که نانوذرات گوگرد دارای ظرفیت جذب بیشتری برای یون های نیکل ( )IIنسبت به میکروذرات گوگرد هستند .به دلیل اینکه
در مواد با اندازه نانومتر ،بیشتر اتم هایی که دارای فعالیت شیمیایی باال و ظرفیت جذب یون های فلزی هستند ،روی سطح
نانوذرات قرار دارند و مساحت سطح آنها باال است و آنها می توانند آنالیت بیشتری را جذب کنند.
حجم رسوخ برای جذب محلول نمونه توسط هر ستون مورد بررسی قرار گرفت .برای ستون پر شده با میکروذرات گوگرد ،تعیین
حجم رسوخ از طریق حل کردن  33میکروگرم از یون ) Ni (IIدر  500-100میلی لیتر آب مقطر و با استفاده از روش مطرح
شده دنبال شد .برای ستون پر شده با نانوذرات گوگرد ،حجم رسوخ از طریق حل کردن  65میکروگرم از یون ( Ni (IIدر 100
  600میلی لیتر آب مقطر و استفاده از روش مطرح شده دنبال شد .مشخص شد که بازیابی یونهای نیکل ( )IIتا حجم بهترتیب  300و  500میلی لیتر از محلولهای نمونه به ترتیب با استفاده از میکرو و نانوذرات گوگرد به دست آمد .در حجم های
باالتر ،بازیابی کاهش می یابد ،احتماال به این دلیل که یون های آنالیت به دلیل عبور بیش از حد آب از ستون به طور موثر حفظ
نمی شوند .همانطور که در بخش  2-3ذکر شد ،یون های جذب شده می توانند با  3mlحالل شویشی واجذب شوند .بنابراین،
با استفاده از این روش با استفاده از جاذب های میکرو و نانو ذرات ،مقادیر فاکتور پیش تغلیظ به ترتیب  100و 166/67به دست
می آید.
معادله منحنی کالیبراسیون برای نیکل با استفاده از جاذب میکروذرات گوگرد به صورت زیر بدست می آید:
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A = 6/53+ 0/08469 C (µg/mL), R = 0/9968
حد تشخیص ( )LODو دامنه خطی پویا به ترتیب  1/8 ng/mLو  80-18 ng/mLاست .حد تعیین کمی ) )LOQیون
نیکل  6 ng/mlاست.
معادله منحنی کالیبراسیون برای نیکل با استفاده از جاذب نانوذرات گوگرد به صورت زیر بدست می آید:
A = 6/6178 + 0/0693 C (µg/mL), R2= 0/9974
حد تشخیص ( )LODو محدوده خطی پویا و حد تعیین کمی ( )LOQبه ترتیب برابر 1/08 ng/mLو 10/48-8 ng / ml
و  3/6 ng/mlاست.
 -3-7استفاده از روش پيشنهادي براي نمونه هاي حقيقي
روش پیشنهادی برای اندازه گیری نیکل در نمونه های آب مختلف تحت شرایط بهینه آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت.
صحت روش با اندازه گیری بازیابی نیکل ( )IIدر نمونه های حقیقی که به آنها نیکل افزوده شده بود ،مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج به دست آمده در جدول  4و  5ارائه شده است .همانطور که نتایج نشان می دهد ،توافق خوب بین مقادیر اضافه شده و
یافت شده آنالیت وجود دارد.
جدول  .4اندازه گیری نیکل در نمونه های آب شیر ،چشمه و رودخانه ( 150میلی لیتر) با استفاده از جاذب میکرو ذرات گوگرد با روش مطرح شده.
نمونه
آب شیر
آب شیر
آب چشمه
آب چشمه
4/06
آب رودخانه
آب رودخانه

مقداراضافه شده ()µg
30
30
30

مقدار اندازه گیری شده ()µg
NDa
27/08

درصد بازیابی

(RSD)N=3

91/93

4/92
-

ND
28/15

93/83

ND

103/36

31/08

3/34

جدول  .5اندازه گیری نیکل در نمونه های آب شیر ،چشمه و رودخانه ( 400میلی لیتر) با استفاده از جاذب نانو ذرات گوگرد با روش مطرح شده.
نمونه
آب شیر
آب شیر
آب چشمه
آب چشمه
آب رودخانه
آب رودخانه

مقداراضافه شده()µg
50
50
50

مقدار اندازه گیری شده ()µg

درصد بازیابی
102/50
95/50
94/32

a

ND

51/25
ND

47/75
ND

47/16

(RSD)N=3

2/12
2/39
2/01
Not Detected
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-4نتیجهگیری
گوگرد می تواند به عنوان یک جاذب ارزان و غیر سمی در استخراج فاز جامد یون های نیکل از نمونه های پساب استفاده شود.
در این مقاله ،جاذب های میکرو و نانو ذرات گوگرد برای پیش تغلیظ و جدا سازی یون های نیکل ا ستفاده شد .ا ستفاده از این
جاذبها ،مزایای متعددی از قبیل سادگی ،صحت ،دقت ،فاکتور پیش تغلیظ باال دارد .عملکرد تجزیه ای این جاذبها قابل مقای سه
یا بهتر از برخی از روشهای  SPEگزارش شده است (جدول  .)6روش پیشنهادی برای پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر اندک
نیکل ( )IIدر نمونه های آب مورد استفاده قرار گرفت.
اندازه جاذب عامل مهمی اسددت که بر کارایی آن تاثیر میگذارد .در مقایسدده بین جاذب میکرو ذرات گوگرد و نانو ذرات گوگرد،
نتایج ن شان داد که ا ستفاده از جاذب نانوذرات گوگرد منجر به حد ت شخیص پایین تر ،فاکتور پیش تغلیظ باالتر ،ظرفیت جذب
باالتر (دو برابر) ،زمان استخراج کمتر و قابلیت استفاده مجدد بیشتر از جاذب می شود.
جدول  . 6مقایسه جاذبهای مختلف برای پیش تغلیظ نیکل
جاذب
پنبه اصالح شده با حالل یوتکتیک
نانو  TiO2پوشش داده شده با مایع یونی
نانوZrO2/B2O3
سیلیکاژل (اصالح شده شیمیایی)
جاذب میکروذرات گوگرد
نانوذرات گوگرد
حاضر

P.F

)LOD (µg/L

200
50
10
17
100
166/67

0/6
0/8
7/71
3/06
1/8
1 /08

مرجع

قابلیت استفاده مجدد
100
>100
10
< 70
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