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استفاده از نانو الياف پليمري الكتروريسي آغشته به ليگاند جاذب
براي تعيين مس در آب شهرستان اراك
سميه مشهدي
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک ،اراک ،ايران
+

حسين مرداني تودشکي ،محمد عليمرادي*

گروه شيمي تجزيه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک ،اراک ،ايران

چكيده :در اين پژوهش ،نانوالياف با استفاده از الکتروريسي محلول پلي استايرن در حالل  THF / DMFتوليد شد.
پارامترهاي مهم مانند ولتاژ ،فاصله بين تزريق و جمع کننده ،سرعت تزريق ،غلظت پلي استايرن و سرعت چرخش
جمع کننده در روش الکتروريسي بهينه سازي شد .نتيجهها نشان داد که در بازهي معين ،با افزايش ولتاژ ،فاصله
الکتروريسي زياد ،شدت جريان تزريق پايين و سرعت باالي جمع کننده ،نانو اليافي داراي ساختار زنجيري منظم و
قطر کمتر به دست ميآيد .در شرايط بهينه ،الياف پلي استايرني داراي قطر ميانگين  02-120 nmبودند .جاذب
پلي استايرن با دي تيزون اصالح شد .با انتخاب بهترين شرايط ،نانو الياف پلي استايرن اصالح شده با قطر ميانگين
 07-101 nmتوليد شد .نانوالياف پلي استايرني توليد شده ،براي پيش تغليظ مس در نمونه پساب مورد استفاده
قرار گرفت .پارامترهاي اثرگذار در استخراج همانند مقدار جاذب ،pH ،نوع و حجم حالل شوينده و مقدار نمک،
به روش تک متغيره بررسي و بهينه شد .با توجه به نتيجهها ،شرايط بهينه عبارتند از :مقدار فاز جامد،pH=0 ،2/221 g :
حالل شوينده :محلول استونيتريل با حجم  ،2/0 mLنمک پتاسيم نيترات  .1/7 gاين روش روي نمونههاي حقيقي
استفاده شد و نتيجههاي خوبي به دست آمد .فاکتور تغليظ باال و حد تشخيص خيلي خوب اين روش از جمله
نکتههاي برجسته آن مي باشد.
واژههاي كليدي :الکتروريسي؛ نانو الياف؛ پلي استايرن؛ اصالحگر؛ مس؛ استخراج فاز جامد
KEYWORDS: Electro-Span; Nanofibers; Polystyrene; Modifier; Copper; Solid phase extraction.

مقدمه

نانو فناوری تول ي د کارآمد مواد و دستگاه ها و سامانهها
با کنترل ماده در مقياس نانومتر و بهره برداری از ويژگيها و
پديدههای نوظهوری است که در مقياس نانو توسعه يافتهاند(.]1[ )1
نانومواد بر اساس شکل به دسته های گوناگون ازجمله :نانوذرهها،

نانو الياف ،نانو پوششها ،نانو کامپوزيتها ،نانو بلورها و
نانو کپسولها تقسيمبندی ميشوند( .]2 ،3[ )2الياف رشتههای
بسيار باريکي هستند که دارای طول بلندی نسبت به قطر خود هستند و
به دو دسته طبيعي و مصنوعي تقسيم مي شوند .با پيشرفت فناوری نانو،
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توليد الياف با قطر نانومتری مورد توجه فراواني قرار گرفته است.
نانوالياف به صورت الياف با قطر کمتر از  111نانومتر تعريف
ميشوند [ .]4-6از جمله ويژگيهای آنها ميتوان به نسبت سطح
به حجم زياد و قابليت انعطاف پذيری در ويژگيهای سطحي
اشاره کرد .روشهای بسياری که مي توانند منجر به توليد الياف
با قطرهای نانومتری شوند عبارتند از کشش ،توليد از قالب،
تفکيک فازی ،خودآرايي و الکتروريسي [.]7 ، 8
الکتروريسي روشي با نيروی محرکه الکترواستاتيکي برای
توليد نانوالياف است .نانوالياف از محلول مايع يا مذاب پليمری که
از لوله موئين به منطقه ای با ميدان الکتريکي باال تغذيه مي شود،
تشکيل مي شوند .زماني که نيروهای الکترواستاتيکي بر کشش
سطحي مايع غلبه مي کنند ،يک مخروط تيلور تشکيل ميشود
و يک جت باريک به سرعت به سمت جمع کننده متصل به زمين و
يا با بار مخالف شتاب مي گيرد .ناپايداری در اين جت موجب
حرکتهای ضربهای شديد ميشود که درنتيجه جت طويل و
باريک شده و اجازه ميدهد حالل تبخير شود و يا مذاب سرد شود
و نانوالياف روی سطح هدف تشکيل شوند [ .]9 ،11پارامترهای
مؤثر بر الکتروريسي الياف بهطور عمومي ميتواند در قالب
پارامترهای مربوط به انحالل پليمر و پارامترهای مربوط به شرايط
عمليات طبقه بندی شود .همچنين با شناختن اين عاملها
اين امکان وجود دارد که با تغيير پارامترهای فوق الياف نانو
با ريخت شناسي متفاوت توليد نمود [.]11 ،12
الکتروريسي يکي از روش های ممکن در توليد نانو الياف
پيوسته ميباشد .نانو الياف الکتروريسي شده ،ويژگيهای دلخواهي را
به نمايش ميگذارند که امکان استفاده از آنها را در بسياری
از کاربردها از جمله آرايشي و بهداشتي ،دفاعي ،صاف کردن،
مهندسي بافت ،سامانه رهايش دارو ،پوششهای زخم بند و غيره
جذاب ميسازد .در هر کاربرد با انتخاب مناسب مواد و روش مورد استفاده،
کنترل پارامترهای الکتروريسي و عمليات تکميلي ميتوان
شرايطي را فراهم کرد که نمونه های توليدی ،بهترين عملکرد را
با توجه کاربرد مورد نياز داشته باشد .الياف سلولز از نانوالياف
بزرگتر هستند و فضای خالي بيشتری بين الياف سلولز وجود دارد
که منجر به ورود آلودگيها در عمق قطعه شده و مسير عبور هوا را
ميبندد ،بنابراين ظرفيت کاری صافي کاسته ميشود .با اعمال
نانوالياف توليد شده بر روی سطح صافيهای سلولزی ،ذرهها
و آلودگيهای با اندازه کمتر از ميکرومتر بر روی سطح صافيها
گير افتاده و از ورود آنها به عمق قطعه جلوگيری ميشود .غشاهای
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بيبافت توليد شده از نانوالياف ،حفرههای خيلي کوچکي دارند و
تخلخل اين غشاها زياد است ،پس راندمان فيلتراسيون در آنها
باالست .اين ويژگي باعث شده که مورد مناسبي برای کاربردهای
متنوع صاف کردن در زمينههای نظامي (مانند ماسکهای شيميايي)
و يا صنعتي (مانند صافي برای موتورها و ژنراتورهايي که خيلي
کثيف ميشوند) و بهداشتي (مانند صافيهای هوا) باشند [.]13-16
استخراج فاز جامد ( )SPEيک روش آمادهسازی نمونه است که
برای تغليظ و خالصسازی نمونه به کار ميرود ،به سادگي بهصورت
خودکار در ميآيد .فناوری پيشرفتهتر استخراج فاز جامد ،اصالح شده
ميباشد ،اساس اين روش شبيه  SPEمعمولي است ،با اين تفاوت
که در اين جا ترکيبي که با آناليت برهم کنش گزينش پذير دارد
روی فاز جامد قرار ميگيرد .مادهی که روی جاذب تثبيت ميشود،
به طور معمول يک ليگاند آلي است [ .]17در سالهای اخير،
فازهای جامد اصالح شده با ليگاندهای گوناگون ،کاربرد گستردهای
در تغليظ و جداسازی مقدارهای کم کاتيونهای فلزی از
محيطهای متفاوت داشتهاند .آلودگي فلزهای سنگين يک مشکل
موجود و در حال توسعه در جهان ميباشد .اين يونها
زيست تخريب پذير نيستند و حتي در غلظتهای کم نيز ميتوانند
برای موجودات زنده که انسانها را هم شامل ميشود سمي باشند()7
[.]18 ، 19
بنابراين در اين پژوهش ،ابتدا نانو الياف پليمری تهيه و با
دی تيزون اصالح شد و پارامترهای تأثيرگذار بر الکتروريسي بررسي و
بهينه شد .سپس استخراج يون های مس توسط نانو الياف
تهيه شده ،مورد بررسي قرار گرفته و اثر عاملهای گوناگون بر کارايي
روش بررسي شد .در خاتمه از جاذب برای نمونه های حقيقي مورد بررسي
قرار گرفت.
بخش تجربي
مواد شيميايي و دستگاه هاي مورد استفاده

مووواد شوويميايي اسووتفاده شووده در ايوون مطالعووه عبارتنوود از:
پلياستايرن ،دی تيزون ) ،(C13H12N4Sدیمتيل فرمآميد (،)DMF
تتراهيدروفوران ) ،(THFاتانول ،متانول و اسوتو نيتريول از شورکت
 ،Merckپتاسيم نيترات ،مس نيترات از شرکت .Aldrich
دستگاههای بهکار برده شده عبارتنود از :ميکروسوکو نووری
سوواخت شوورکت  ،Nikonدسووتگاه الکتروريس وي سوواخت شوورکت
نانومقيواس اي وران ،دسووتگاه فراصوووت سوواخت شوورکت ULTRA
(مدل  ،)VGT-1730QTDميکروسکو الکتروني ساخت شرکت KYKY
علمي ـ پژوهشي
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مدل  ،3200 EMهمزن الکتريکي مدل  ،HP-3000سورن
با سوزن های متفاوت ،دستگاه اسپکترومتر جذب اتمي ( Shimdzu
 )AA-680, Japanو دستگاه  pHمتر(.)model 827, Metrohm
11 cc
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نوری روند کار دنبال شد و پس از آنکه شرايط در مسير درستي قرار
گرفت اندازه قطر نمونه های نهايي با دستگاه  SEMخوانده شد.
روش و مرحلههاي بهينهسازي پارامترهاي ت أثير گ ذار ب ر ج ذب

تهيه و اصالح محلول پليمري

يونهاي مس

مقدار مشخصوي از پلوي اسوتايرن درون يوک لولوه آزموايش
ريختووه شووده ،آن قوودر بووه آن محلووول دی متي ول فوورم آمي ود و
تترا هيدروفوران افزوده شد تا پلي استايرن را به خوبي درخود حل کرد
و به شکل يک محلول گرانرو درآمد .محلول بوه مودت  3سواعت
در دمای اتاق نگه داری شد و سوپس بوه منظوور همگون شودن،
در حمام فراصوت با دمای  21درجه سلسيوس به مدت  11دقيقوه
قرار گرفت.
در حال حاضر فناوریهای موجوود بورای اصوالح و يوا تغييور
سطح پليمر ،شامل مخلوط کردن و ايجاد پيونود کوپليمريزاسويون
ميباشد .سادهترين و عموميترين روش (اختالط فيزيکوي) بورای
اصوالح نانواليواف اسووت کووه در مطالعووه ی حاضوور ،از ايون روش
استفاده شد .پس از تهيه محلول پلي استايرن ،مقدار مشخصوي از
دی تيزون به محلول افزوده شد و برای اينکه واکنش بين پليمور و
اصالحگر بوه خووبي انجوام گيورد محلوول داخول بشور کووچکي
بووه موودت  1دقيقووه در دمووای اتوواق روی اسووتايرر قوورار داده شوود
تا اختالط کامل صورت گيرد و محلول همگني به دست آيد .آنگاه
محلول در حمام اولتراسونيک با دمای  21درجه سلسيوس به مدت
 11دقيقووه قوورار گرفووت تووا حبوواب هووای هوووا از آن خووارج شووود.
اين محلول پليمری اصالح شده درون سرن های پالستيکي 1 mL
که بور روی آن سووزن آنژيوکوت تعبيوه شوده اسوت تزريوق شود
و به دستگاه الکتروريسي انتقال داده شد.

در اين مطالعه ،اثر پارامترهای گونواگون بور جداسوازی ماننود
مقدار جاذب ،pH ،نووع و حجوم محلوول شووينده ،غلظوت نموک
مورد بررسي قرار گرفت .ابتدا با استفاده از نيتورات موس ،محلوول
 1111 ppmيون های مس تهيه و در ظرف پلي اتيلني نگوه داری شود.
سپس برای هر بار مصرف با رقيق سازی مکرر ،محلولهای مووردنظر
در بالن حجمي  111ميلي ليتری تهيه شودند .بورای بهينوهسوازی
پارامترها از روش تک عاملي استفاده شد ،يعنوي در هور مجموعوه
از آزمايشها ،همهی شرايط و پارامترها ،به جز پارامتر در حال بررسوي،
ثابت و بدون تغيير به کار رفتند .روش کلي به ايون صوورت اسوت
که ابتدا مقدار مشخصي از جاذب داخل ميکروتيووب قورار گرفوت.
از طريق دستگاه استخراج فاز جامد ،ابتودا  2 mLاتوانول و سوپس
 2 mLآب از جاذب عبور داده شد .اين عمل بورای متوراکمسوازی
فعالي وت نووانو الي واف انجووام م وي شووود تووا اسووتخراج سووودمندی
به دست آيد .سپس مجموع حالل ها توسط پمپ از درون جواذب
تخليه شد .در ادامه به ترتيب محلوول آناليوت بوا حجوم و غلظوت
مشخص 1 mL ،آب و بعد ،حجم معيني حالل شووينده از جواذب
عبور داده شد .در خاتمه با استفاده از دستگاه جذب اتمي در طوول
موج  324/8نانومتر ميزان جذب محلول به دست آمده گرفته شد.

بررسي و بهينه سازي پارامترهاي تاثيرگذار بر الكتروريسي

در اين مرحله پارامترهای تاثيرگذار بر تغييرهای ساختار و
ميانگين قطر الياف از جمله غلظت محلول پليمری ،فاصله نازل
تا صفحه جمع کننده ،ولتاژ ،شدت جريان تزريق ،سرعت جمع کننده
و ميزان دی تيزون مصرفي در اصالح جاذب ،بررسي و بهينه شد.
پس از انجام هر گونه تغييرات در شرايط دستگاه يا محلولهای
مورد استفاده ،نياز بوده که نتيجه اين تغييرها در راستای کوچک شدن
قطر نانو الياف ديده شود ،به همين دليل ،قاعدتاً بايد پس از
هر مرحله از آزمايش از دستگاه  SEMاستفاده شود .به دليل نبود
اين دستگاه و صرف هزينه و وقت ،درنتيجه نخست با ميکروسکو
علمي ـ پژوهشي

نتيجهها و بحث
بررسي قطر نانو الياف پلي استايرني

الياف الکتروريسي با تغيير پارامترهوای محلوول ،دسوتگاهي و
محيط وي ،بووا قطوور و يکنووواختي گونوواگوني تولي ود خواهنوود شوود.
خالصهای از تأثير اين پارامترها بر الياف توليد شده با الکتروريسي
به شرح زير است:
گرانووروی (بووه عنوووان پووارامتر محلووول) بووه وزن مولکووولي و
غلظت پليمر وابسته است و با افزايش اين دو عامل بيشتور مويشوود
[ .]21-22با افزايش ويسکوزيته قطر الياف نيز افوزايش موييابود.
کشش سطحي باعث ايجاد دانوه روی اليواف مويشوود .بنوابراين
برای تشکيل الياف يکنواخت و بدون دانه بايد کشوش سوطحي را
کاهش داد [ .]23 ، 24با افزايش رسوانايي و ثابوت دی الکتريوک
محلول ،قطر الياف توليد شده کواهش موييابود [ .]21 ، 26ولتواژ
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اعمال شده به دستگاه در يک مقدار بحراني تنظيم مويشوود کوه
در مقدارهای بيشتر و کمتر از آن قطر الياف افزايش خواهد يافت [.]27
بورای برقووراری تعووادل جرموي نوورت تغذيوه بايود بووا نوورت انتقووال
محلول از سوزن برابر باشد .در اين شرايط با افزايش نورت تغذيوه،
بارهوای روی جوت نيوز افوزايش موي يابود .کواهش قطور روزنووه
تا يک مقدار معين مي تواند قطر الياف را کاهش دهود [.]24 ، 21
فاصله کم بين جمع کننده و سوزن نيز منجر به ايجواد دانوه روی
الياف ميشود [.]28 ، 29
در بررسي اثر غلظت محلول پليمری ،چهوار محلوول نخسوت
دارای غلظتهای گوناگوني از پليمر پلي استايرن بود .ابتدا محلول
پليمری ( %11 )w/vآزمون شد که اين محلوول بوه دليول داشوتن
گرانروی پايين و تشکيل دانه در بين اليواف ،از آزموون دوبواره آن
صرف نظر شد .سپس محلول پليموری ( %11 )w/vآزموايش شود.
زماني که نمونه اوليه زير ميکروسکو نوری قرار داده شود ،ماننود
نمونووه پوويش در بوين اليواف پليمووری گووره خوووردگي ديووده شوود.
از محلول ( %21 )w/vنمونه گيری شد و نمونه های اوليوه در زيور
ميکروسکو نوری قرار داده شدند .نانو فيبر تشکيل شده ويژگويهوايي
ماننود يکنوواختي ،قطوور کوم و نبوود بيود را دارا بوود ،پووس از آن،
جاذب تهيه شد اما بوه دليول گرانوروی پوايين بوه جوای تشوکيل
نانو الياف ،پوودر پليموری روی سوطح جموع کننوده قورار گرفوت.
بنابراين برای تشکيل جاذب مناسب نبود .محلوول پليموری ()w/v
 %21آزمووون شوود و نمونووه اوليووه جووواب دلخووواهي را در زيوور
ميکروسکو نشان داد و با داشتن گرانروی مناسب با اين غلظوت
جاذبي مناسب با کمترين دانههوای تسوبيحي در سوطح گسوترده
توليد شد (شکل .)1
در ادامه ،فاصله الکتروريسي و ولتاژ متغير در نظر گرفته شد و
همراه آنها ،تغييرهای ساختار و قطر الياف بررسي شد.
سپس به روش تک متغيره ،به بررسي اثر تغييرهای شدت جريان
تزريق و سرعت جمع کننده روی ميانگين قطر الياف پرداخته شد.
نتيجهها نشان داد که در بازه معين ،با افزايش ولتاژ ،فاصله
الکتروريسي زياد و شدت جريان تزريق پايين ،نانو اليافي دارای
ساختار زنجيری منظم و قطر کمتر به دست آمد (جدول  1و شکل .)2
سرعت جمع کننده در گسترهای که مورد بررسي قرار گرفته،
تغييرهای مشهودی را در قطر نانو الياف ايجاد نکرده است (شکل .)3
با بهينهسازی پارامترهای تأثيرگذار ،اليافي با قطر نانو به دست آمد
که در بهترين شرايط ،الياف پلي استايرني دارای کمترين تعداد
دانههای تسبيحي و قطر ميانگين برابر با  71-112 nmبودند (شکل .)4
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31
%3

غلظت محلول پليمری )(w/v

شکل 3ـ بررسي تغيير ميانگين قطر الياف بر حسب تغيير غلظت
محلول پليمری با استفاده از ميکروسکوپ نوری (ولتاژ  ،33 kvفاصله
 ،31 cmسرعت جمع کننده 133 :دور بر دقيقه و قطر سرنگ.)36 mm :
بررسي قطر نانو الياف پلي استايرني اصالح شده

در شکل  ،1با قرارگيری درصدهای گوناگون از دی تيزون
در ميان الياف ،تغيير در قطر الياف بررسي شد .با بهينه کردن و
انتخاب بهترين شرايط ،نانو الياف پلي استايرن اصالح شده
با قطر ميانگين  73-126 nmو بدون دانههای تسبيحي به دست آمد
(شکلهای  6و .)7
اثر مقدار فاز جامد بر ميزان جذب آناليت

مقدار فاز جامد بر روی ميزان جذب اثر زيادی دارد .برای
اين بررسي ،محلول آناليت از ستون حاوی مقدارهای گوناگون فاز جامد
عبور داده شد .پس از شستشوی فاز جامد ،مقدار يونها در محلول
به دست آمده مورد اندازه گيری قرار گرفت ،که نتيجههای آن
در شکل  7گزارش داده شده است .با توجه به نتيجهها ،با افزايش
مقدار فاز جامد ،ميزان جذب افزايش يافته و بيشترين مقدار جذب
با مقدار  1/116گرم جاذب صورت گرفته است .افزايش مقدار
جاذب موجب افزايش سطح تماس شده که اين امر درصد جذب
يون را افزايش داده است.
اثر  pHبر ميزان جذب آناليت

برای بررسي اثر  pHبر جذب آناليت ،محلول مناسب از يونهای
مس ،در pHهای گوناگون تهيه شده و از جاذب عبور داده شد.
پس از شستشوی فاز جامد ،مقدار يونها در محلول به دست آمده
مورد اندازهگيری قرار گرفت ،که نتيجههای آن در شکل 8
نشان داده شده است .همانگونه که نتيجههای اين جدول نشان ميدهد
علمي ـ پژوهشي
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جدول 3ـ پارامترهای تکنولوژيکي در طول فرايند الکتروريسي.

ميانگين قطر الياف ( )nmاندازه گيری شده با ميکروسکو نوری

ولتاژ ()kv

88

13

81

14

81

11

81

13

81

14

83

11

82

13

82

14

81

11

78

16

78

13

71

14

71

11

72

16

71

13

71

14

71

11

68

16

فاصله ()cm

16

17

18

19

21

91

55

93

53

51
53

ميانگين قطر الياف )(nm

53

51
53
35
33

31
3/3

3

3/9

3/5

3/5

3/3

3/1

3/0

33
3/6

شدت جريان )(cc/h

شکل 1ـ بررسي تغيير ميانگين قطر الياف بر حسب تغيير شدت جريان
تزريق با استفاده از ميکروسکوپ نوری (غلظت  %11وزني،
ولتاژ  ،33 kvفاصله  ،13 cmسرعت جمع کننده 133 :دور بر دقيقه
و قطر سرنگ.)36 mm :
علمي ـ پژوهشي

633 613 033

133 113

333 313

13

3

ميانگين قطر الياف )(nm

51

50

30

سرعت جمعکننده )(rpm

شکل 6ـ بررسي تغيير ميانگين قطر الياف بر حسب تغيير سرعت جمع
کننده با استفاده از ميکروسکوپ نوری (غلظت  %11وزني،
ولتاژ  ،33 kvفاصله  ،13 cmشدت جريان تزريق  ،3 cc/hقطر سرنگ:
.)36 mm
335
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333

33
03
13

%3

%1

%0

%6

%1

%3

ميانگين قطر الياف )(nm

53

3
%3

درصد دی تيزون )(w/v

شکل 0ـ تصوير  SEMتوسط ميکروسکوپ الکتروني از الياف
الکتروريسي شده ی پلي استايرن (غلظت  %11درصد وزني محلول
پليمری ،ولتاژ  33 kvو فاصله  ،13 cmسرعت جمع کننده  613دور بر دقيقه
و قطر سرنگ.)36 mm :

شکل  1ـ تغييرهای ميانگين قطر الياف بر حسب تغيير درصد
دی تيزون (غلظت  %11درصد وزني ،ولتاژ  ،33 kvفاصله  13 cmو
قطر سرنگ.)36 mm :

شکل  3ـ تصويرهای به دست آمده به وسيلهی ميکروسکوپ نوری از الياف الکتروريسي شده پيش و پس از اصالح با دی تيزون .در تصوير (الف)
که نمايي از نانو الياف پيش از اصالح است هنوز تعدادی دانه تسبيحي در الياف ديده ميشود اما در تصوير (ب) که پس از اصالح است
نانوالياف بدون هرگونه دانه تسبيحي ميباشند.

در  pH= 7درصد جذب و بازيابي يون های مس ،به بيشترين
رسيده و در  pHخارج از اين بازه ،ميزان جذب کاهش مييابد.
در  pHهای کمتر از  7به دليل پروتونه شدن ليگاند و کاهش
تمايل کمپلکس شدن با يونها ،جذب يونها و ميزان بازيابي آن
کاهش مييابد.
اثر نوع شوينده و حجم آن بر ميزان جذب آناليت

بررسي اثر نوع شوينده در شرايطي همانند آزمايش پيش
صورت گرفت .عمل شويش با  1/1 mLمحلول های اتانول،
متانول و استونيتريل صورت گرفت و بقيه مرحلهها همانند پيش
335

دنبال شد .با توجه به نتيجههای به دست آمده ،محلول استونيتريل
دارای بيشترين ميزان جذب يون مس بوده و درنتيجه دارای
قدرت شويندگي باالتری است (شکل  .)9در استخراج فاز جامد،
نمونه مورد نظر بايد به وسيله کمترين حجم حالل شسته شود
تا فاکتور تغليظ باالتری به دست آيد .برای به دست آوردن کمترين
حجم استو نيتريل الزم ،کليه مرحلههای همانند پيش انجام گرفت
و فاز ساکن با حجم های گوناگون از استو نيتريل شسته شد و
مقدار يون های مس در محلول شستشو تعيين مقدار شد .نتيجهها
در شکل  11نشان ميدهد که کمترين حجم مصرفي استو نيتريل
که بيشترين بازيافت را دارا مي باشد حجم  1/7 mLاست.
علمي ـ پژوهشي
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تأثير غلظت نمک

شکل 5ـ تصوير  SEMتوسط ميکروسکوپ الکتروني از الياف
الکتروريسي شده پلي استايرن اصالح شده (غلظت  %11درصد وزني
محلول پليمری ،ولتاژ  33 kvو فاصله  ،13 cmسرعت جمع کننده
 613دور بر دقيقه و قطر سرنگ.)36 mm :
3/61

منحني واسنجي

3/6
3/11

/31

جذب

3/1

3/3
3/31
3/33

3/335

3/330

3/333

3/331

3

حالليت اجسام آلي در آب به طور مؤثری توسط حضور نمکهای
معدني حل شده تحت تأثير قرار مي گيرند .برای نمونه اتانول که
به طور کامل با آب خالص قابل امتزاج است تنها به طور جزئي
در محلولهای قوی از سديم کلريد ،پتاسيم کربنات و برخي ديگر از
نمکهای معدني معين حل مي شوند .اين پديده که از اثر نمک
در خارجسازی جسم به وجود مي آيد به طور متداول با نمک های
دارای يونهای با شعاع کوچک و بار متمرکز اتفاق ميافتد.
افزايش نمک دو اثر دارد  -1 :حالليت حالل در آب کم مي شود.
 -2حالليت ماده جامد آلي در آب کم ميشود .در اين مطالعه،
از نمک پتاسيم نيترات ،در مقدارهای گوناگون استفاده و ميزان اثر
آن در جذب آناليت بررسي شد .با توجه به شکل  11مقدار  1/3گرم
به عنوان مقدار بهينه نمک انتخاب شد.

3

مقدار جذب )(g

شکل  5ـ تغييرهای جذب يونهای مس بر حسب تغييرهای مقدار جاذب.
3/61
3/6

منحني واسنجي برای دادههای دو بعدی ،بر اساس رسم
يک کميت اندازه گيری شده به صورت تابعي از غلظت گونه
بهدست ميآيد .يک نمودار واسنجي خطي نشان دهنده کمترين خطا
در اندازهگيریها ميباشد .هر چند به علت وجود خطاهای نامعين،
تمام دادهها به طور دقيق بر روی يک خط قرار نميگيرد (باقيمانده).
هنگام استفاده از روش کوچکترين مربعات ،دو فرض مورد نياز
است :اول اينکه يک رابطه خطي بين جواب اندازه گيری شده y
و غلظت آناليت  xوجود دارد .رابطه رياضي که اين فرض را
توصيف ميکند ،الگوی برازش ناميده ميشود  y=mx+bکه در آن
 bعرض از مبدا و  mشيب خط است ،دوم اينکه فرض شود
خطايي در مقدارهای  xنقاط وجود ندارد .در ادامه بررسي ها،
نمودار واسنجي برای غلظت های متفاوت از آناليت در شرايط
بهينه رسم شد (شکل .)12

3/11

/31

جذب

3/1

3/3
3/31
3
31

33

5

3

0

1

3

pH

شکل 9ـ تغييرهای جذب يونهای مس بر حسب تغييرهای .pH
علمي ـ پژوهشي

تعيين حد تشخيص روش

برای تعيين حد آشکارسازی ( )DLمحلول شاهد پنج مرتبه
از ستون دارای جاذب در شرايط بهينه عبور داده شد و پس از
بازيابي ،جذب آن با دستگاه جذب اتمي خوانده شد .حد تشخيص
نتيجههای به دست آمده از اين آزمايش تعيين شد .حد تشخيص
برای يونهای مس ،با توجه به رابطه  ،D.L=3SDb/mبهدست
آمده است که  SDbانحراف استاندارد محلول شاهد و  mشيب
منحني واسنجي برای هر يون است (جدول .)2
339
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3/1
3/6
3/0

3/11
3/1

جذب

/31

3/1

3/3

جذب

3/6

3/3

3/31
استونيتريل

اتانول

متانول

3

3

1

1/1

انواع حالل استخراج کننده

3

3/1

3

3/1

مقدار پتاسيم نيترات )(g

شکل 33ـ تغييرهای جذب يونهای مس بر حسب تغيير نوع حالل.

شکل 31ـ تغييرهای جذب يونهای مس بر حسب تغييرهای مقدار نمک.

3/6

3/1

3/11
3

جذب

جذب

3/1

3/1
/31

933 3333

533 533

133 333

633 033

3/3
3133

حجم استونيتريل )(L

شکل  33ـ تغييرهای جذب يونهای مس بر حسب تغييرهای حجم حالل.
آناليز نمونه هاي حقيقي و بررسي تكرارپذيري روش

تکرار پذيری يا دقت هر روش ،يک عامل مهم در تعيين اعتبار
و اطمينان آن ميباشد .برای بررسي تکرار پذيری روش ،چند آزمايش
همانند در شرايط بهينه ،همانند آزمايشهای پيشين روی نمونههای
آب شهر انجام شد .پس از شويش ،مقدار يونهای مس موجود
در محلول شستشو اندازهگيری شد و نتيجهها در جدول 3
نشان داده شده است .نتيجههای اين جدول بيانگر تکرار پذيری و
دقت باالی روش با انحراف استاندارد نسبي ( )RSDمي باشد.
نتيجهگيري

در اين مطالعه ،نانوالياف با استفاده از الکتروريسي محلول
پلي استايرن در حالل  THF / DMFتوليد شدند .با بررسي
333

3
3/5

3/5

3/3

3/1

3/0

3/6

3/1

3/3

3

غلظت مس )(ppm

شکل 36ـ منحني کاليبراسيون يون های مس تغليظ شده.

پارامترهای تاثيرگذار بر الکتروريسي ،دريافتيم چنانچه غلظت
محلول پليمری بسيار پايين باشد به جای تشکيل الياف ،قطره
شکل مي گيرد و با افزايش غلظت قطر الياف هم افزايش مي يابد.
در بازه معين ،با افزايش ولتاژ ،فاصله الکتروريسي زياد ،شدت
جريان تزريق پايين و سرعت باالی جمع کننده ،نانو اليافي
دارای ساختار زنجيری منظم با قطر کمتر و کمترين دانههای
تسبيحي بهدست ميآيد .با بهينه سازی پارامترهای تاثيرگذار،
به اليافي با قطر نانو رسيديم که در بهترين شرايط ،الياف پلي استايرني
دارای قطر ميانگين  71-112 nmبودند .با توجه به طبيعت آبپوشي
کاتيون های فلزی ،در استخراج آنها به داخل فاز استخراج کننده،
استفاده از يک ليگاند به منظور افزايش تمايل آنها
به فاز استخراج کننده نياز است .به اين منظور در ادامه،
علمي ـ پژوهشي
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جدول 1ـ بررسي ارقام شايستگي.

دامنه خطي

)(μgL-1

حد

R2

11 -711

آشکارسازی)(μgL-1

1/986

فاکتور تغليظ
22

2/71
جدول 6ـ آناليز نمونه حقيقي.

انحراف استاندارد نسبي ()%

بازيافت ()%

مقدار  Cu2+يافت شده

)(μgL-1

مقدار  Cu2+افزوده

---

---

ديده نشد

1

1/61

97/14

97/14±1/11

111

1/81

99/11

198/31±1/11

211

---

---

ديده نشد

1

1/71

91/16

91/16±1/13

111

2/21

97/13

194/27±1/14

211

---

---

ديده نشد

1

1/99

96/81

96/81±1/12

111

1/39

96/41

91/16±1/13

211

جاذب پلي استايرن با دی تيزون اصالح شد که با بهينه کردن و
انتخاب بهترين شرايط ،اين اصالح موجب شد نانو الياف
پلي استايرني با قطر ميانگين  73-126 nmعاری از دانههای
تسبيحي بهدست آمد.
نانوالياف پلي استايرني اصالح شده ،برای پيش تغليظ مس
در نمونه های آبي مورد استفاده قرار گرفت .پارامترهای اثرگذار
در استخراج همانند مقدار جاذب ،pH ،نوع و حجم حالل شوينده و

نمونه

شده)(μgL-1

آب لوله کشي شهری
شهرستان اراک

آب لوله کشي شهری
شهرستان آشتيان

آب لوله کشي شهری
شهرستان فرمهين

مقدار نمک ،به روش تک متغيره بررسي و بهينه شد .با توجه به
نتيجهها ،شرايط بهينه عبارتند از :مقدار فاز جامد،1/116 g :
 ،pH=7حالل شوينده :محلول استونيتريل با حجم  ،1/7 mLمقدار
 1/3 gنمک نيترات پتاسيم.
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