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چکیده
در این پژوهش ،کارآیی عاملدار کردن نانو لولههای کربنی و اصالح سطح آنها بررای سرا

فیبرر در روش میکررو اسرخررا فراز مامرد برا

کروماتوگرافی گازی ،برای اسخررا و تعیین  7نوع هیدروکربن پلی سیکلیک آروماتیک ،مورد بررسی قررار گرفر  .بررای ایرن منررور ،ابخردا
نانولولههای کربنی توسط معرفهای اسرید نیخریرک و اسرید سرولکوریک عامرل دار شردند و از سردیم دودسریل سرولکاا بررای اصرالح سرطح
نانولولههای عاملدار اسخکاده شد .یک سیم مسی به عنوان فیبر انخراب و روی آن با اسخکاده از نانو لولههای کربنی عاملدار و پلی وینیل کلرایرد
پوشش داده شد .برای بررسی تاثیر عاملدار کردن یک فیبر دیگر با اسرخکاده از نانولولرههرای بردون عامرل تهیره شرد .نخرای نشران مریدهرد کره
نانولولرررههرررای عامرررل دار اصرررالح سرررطح شرررده بررررای تهیررره فرررایبر ،ررروش رفخرررارترررر از نانولولرررههرررای کربنررری بررردون عامرررل
میباشند و با اسخکاده از آنها می توان فیبرهایی با سطح یکنوا

تر و قدرا تکرار پذیری باالتر سا

 .بر ی پارامخرهای موثر در اسخررا از

ممله ترکیب درصد فیبر ،دمای اسخررا  ،زمان اسخررا  ،اثر نمکزنی ،دمای وامذب ،زمران وامرذب و سررع
تح

هرمزدن بهینرهسرازی شردند.

شرایط بهینه برای فیبرهای سا خه شده با نانو لوله های عامرلدار اصرالح شرده ،دقر ( )%RSDدر محردودهی )1-3( %و محردوده طری

 02-00222 ng/mLبه دس

آمد .بررسیها نشان داد که این روش برای آنالیز نمونه های حقیقی نخای رضای برشی بهدس

میدهد

کلید واژه :نانو لولههای کربنی عاملدار ،میکرو اسخررا فاز مامد ،هیدروکربنهای چند حلقه ای آروماتیک ،کروماتوگرافی گازی
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مه

مقدمه
اسخررا

نثی سازی حال

اسیدی آن تا  pH=0شسخشو داده

یک گونهی شیمیایی از نمونههای طبیعی یا

شد بعد برای شک شدن آب مومود در آن ،درون آون

آزمایشگاهی به منرور آنالیز یا کاربرد دارویی ،وراکی و

با دمای  02درمه سانخیگراد قرارداده شد .سپس

صنعخی آنها مسخلزم حذف سایر گونههای شیمیایی همراه

آمده ممع آوری شد و برای ادامه کار

در دا ل نمونه اس  .به بیان دیگر همواره الزم اس

که

نانولولههای به دس

مورد اسخکاده قرار گرف .

گونهی شیمیایی مورد نیاز ،الصسازی شده سپس برای

مقدار  2/0گرم سدیم دودسیل سولکاا و  1گرم نانولوله

اهداف نام برده مورد اسخکاده قرار گیرد] .[ 1کلیهی اعمال و

کربنی عاملدار در  32میلیلیخر از بافر فسکاا ریرخه شد و به

فرآیندهای فیزیکی یا شیمیایی که در این راسخا بهکار می-

مدا  32دقیقه به وسیلهی همزن مغناطیسی بزرگ به شدا

عنوان روشهای مداسازی نامیده میشوند .از

همزده شد پس از فیلخراسیون در آون در دمای  32درمه

روند ،تح

روشهای مداسازی میتوان تهنشینی ،نوبلورسازی ،انجماد،
تبریر ،تقطیر ،اسخررا

مایع -مایع ،اسخررا

سانخیگراد شک شد.

فاز مامد،

اسخررا قطرهای ،میکرو اسخررا با فاز مامد ،اسخررا با

تهیه فیبر

گاز ،مبادلهی یونی ،مذب سطحی ،کروماتوگرافی،

مقدار مناسبی از نانو لوله توزین شد .مقدار مناسبی از پلی

الکخروکروماتوگرافی ،الکخرودیالیز ،دیالیز و  ...را نام برد][ 0

وینیل کلراید توزین و در حالل تخرا هیدروفوران حل شد.

.

نانولوله توزین شده به درون این محلول دیسپرس شد و هم-

مواد و روش

زده شد تا زمانی که تخرا هیدروفوران تبریر شده و یک

روش کار برای عاملدار کردن و اصالح سطح

محلول ویسکوز سیاه رنگ بهدس

نانولولههای کربنی

سانخیمخری که با اسخون شسخه شده بود ،درون این محلول

برای عاملدار کردن نانولولههای کربنی از روش رفالکس
اسخکاده شد ،بدین صورا که ابخدا  1گرم از نانولوله کربنی
چند دیواره در مرلوطی از  122میلیلیخر اسید سولکوریک و
اسید نیخریک غلیظ در بالن ژوژه ریرخه و به مدا  32دقیقه
در دسخگاه اولخراسونیک قرار داده شد .پس از دیسپرس
شدن مرلوط یاد شده به مدا  33ساع

تح

درمه سانخیگراد در حمام روغن سیلیکون تح

دمای 122
رفالکس

قرار گرف  .سپس محلول رفالکس شده با آب دیونیزه

آید .سیم مسی دو

ویسکوز فرو برده شد تا یک الیه بر روی بسخر مسی ایجاد
شود .این کار سه بار تکرار شد و با گاز نیخروژن در زیر هود
شک گردید .بعد از تهیه ،فیبر مورد نرر در آون در دمای
 02درمه به مدا  02ساع

قرار گرف

تا حاللهای آن

تبریر شود .قبل از اسخکاده از فیبر در دمای  022درمه سانخی
گراد در دریچه تزریق شوک حرارتی داده شد .یک فیبر
دیگر با اسخکاده از روش ذکر شده از نانو لوله های عاملدار
اصالح سطح شده تهیه شد.

تهیه فایبر ازنانولوله های کربنی عاملدارو اسخکاده از آن برای اسخررا
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های باال ،شرایط بهینه میباشند و تح

روش میکرواسخررا با فاز مامد

زدن با سرع

در یک ظرف نمونه (ویال)  0میلیلیخری به اندازه  0میلی-

شرایط اسخررا باالترین راندمان را دارا اس .

این

لیخر آب مقطر حاوی  02میکروگرم بر لیخر از اسخانداردهای
 PAHsریرخه شد .درب آن محکم بسخه شد تا از نش
اسخانداردها به بیرون ممانع

شود .به درون ویال مگنخی

بررسی کارآیی گروه های عاملی مومود در روی
نانولولههای کربنی در اسخررا PAHها

و فیبری که به

برای این منرور از دو فیبر ،با اسخکاده از نانو لولههای عامل-

درپوش

دار و بدون عامل در شرایط بهینه برای اسخررا و اندازه

ویال وارد فضای فوقانی شد و به مدا زمان  12دقیقه (زمان

گیری PAHها به روش میکرو اسخررا فاز مامد – فضای

اسخررا بهینه) هم زده شد .بعد سرنگ میکرواسخررا فورًا

فوقانی با اسخکاده از دسخگاه کروماتوگرافی گازی اسخکاده

به دریچه تزریق  GCمنخقل و تزریق گردید .این کار برای

شد.

هر دو نوع فیبر انجام شد.

بررسیها نشان داد گروههای عاملی مومود در روی

گذاشخه و روی همزن مغناطیسی قرار گرف
سرنگ میکرو اسخررا مخصل شده اس

از قسم

نانولولههای کربنی ومود گروههای عاملی در روی

یافتهها

نانولولههای کربنی به دلیل قطبی بودن میتواند باعث مذب

بررسی عوامل موثر در اسخررا

 PAHsبه روش

میکرواسخررا فاز مامد -فضای فوقانی
پارامخرهای مرخلکی بر راندمان اسخررا آنالی

بیشتر ترکیباا آروماتیک در روی فیبر شده و راندمان
عمل را باال ببرد .همچنین با عاملدار کردن و اصالح سطح

تاثیر دارند

نانو لولهها قدرا پراکندگی این مواد در حالل های آلی

که از مملهی این پارامخرها می توان به ترکیب درصد فیبر،

افزایش یافخه و در هنگام تهیه فیبرها میتوان فیبرهایی با

دمای اسخررا  ،زمان اسخررا  ،دمای وامذب ،زمان

تر با تکرارپذیری باالتری را تهیه کرد.

وامذب ،اثر نمک ،سرع

هم زدن اشاره کرد .به منرور به

دس

آوردن بهخرین میزان اسخررا  ،تمام این پارامخرها در

رن

مطمئنی برای اندازهگیری همزمان مرلوط PAHها

بهینهسازی شدند .نخای نشان داد که فیبر با ترکیب درصد
 %00از نانو لوله کربنی عاملدار و  %70از پلی ونیل کلراید،
دمای اسخررا  22درمه سانخیگراد ،زمان اسخررا 12
دقیقه ،دمای وامذب  170درمه سانخیگراد ،زمان وامذب
 3دقیقه ،غلر

غلر

نمک سدیم کلراید تا  0موالر و هم

سطوح یکنوا
(نمودار .)1

MWCNT

MWCNT-COOH

100
0
…MWC
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اندازهگیری  PAHها در اک های آلوده به مواد نکخی
برای این منرور از اکهای منطقه پارس منوبی اسخکاده
شد .مقدار  1/02گرم از اک توزین شد و دا ل 0
میلیلیخر آب مقطر در ویال ریرخه شد .در شرایط بهینه شده
و به دسخگاه

فیبر در معرض فضای فوقانی آن قرار گرف
کروماتوگرافی گازی تزریق شد.

بحث و نتیجهگیری
نانو لولههای کربنی تح

فرآیند رفالکس عاملدار شده و

به عنوان یک ماذب بسیار قوی در میکرو اسخررا فاز
مامد از فضای فوقانی برای اسخررا

و پیش تغلیظ

نمونههای حاوی PAHها اسخکاده شد .با اصالح سطح
نانولولههای کربنی با سورفکخان
فوقالعاده پایدار دس
پراکندگی
یکنوا

نانولولهها

به یک سوسپانسیون

پیدا شد ،که با اسخکاده اصی
میتوان

فیبرهایی

تر و با قدرا مذب باال دس

برای نمونههای حقیقی دارای نخای رضای

با

سطح

پیدا کرد .روش،
برش بوده و

دارای مشرصاا آنالیخیکی وب از قبیل محدوده طی
وسیع ،ضریب همبسخگی وب ،انحراف اسخاندارد نسبی و
حد تشریص پایین بر وردار اس .
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