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استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 77222چاپ اول) :سال 9911
به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک مادۀ  1قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،
مصوب بهمن ماه  3193تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفۀ تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایرران را بره
عهده دارد.
تدوین استاندارد در حوزههای مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سرازمان ،صراحبنظرران مراکرز و مؤسسرات
علمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میشود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شررایط تولیردی،
فناوری و تجاری اسرت کره از مشرارکت آگاهانره و منصرفانۀ صراحبان حرو و نفرع ،شرامل تولیدکننردگان ،مصرر کننردگان،
صادرکنندگان و واردکنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمانهای دولتی و غیردولتری حاصرل مریشرود .پریشنرویس
استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای کمیسیونهای مربوط ارسرا مریشرود و پرس از دریافرت
نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایرران اراو و
منتشر میشود.
پیشنویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمانهای عالقهمند و ذیصالح نیز با رعایت ضروابط تعیرین شرده تهیره مریکننرد
درکمیته ملی طرح ،بررسی و درصرورت تصرویب ،بره عنروان اسرتاندارد ملری ایرران اراو و منتشرر مریشرود .بردین ترتیرب،
استانداردهایی ملی تلقی میشود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شمارۀ  9تدوین و در کمیتۀ ملی اسرتاندارد مربروط
که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میشود به تصویب رسیده باشد.
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سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بینالمللی استاندارد ) ،3(ISOکمیسیون بینالمللی الکتروتکنیرک ()IEC
و سازمان بینالمللی اندازهشناسی قانونی ) 1(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 5کمیسیون کدکس غراایی ) 9(CACدر کشرور
فعالیت میکند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن ترروجه بره شررایط کلری و نیازمنردیهرای خرا کشرور ،از آخررین
پیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینالمللی بهرهگیری میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پیشبینی شده در قانون ،برای حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سالمت و
ایمنی فردی و عمرومی ،حصرو اطمینران از کیفیرت محصروتت و مالحظرات زیسرتمحیطری و اقتصرادی ،اجررای بعضری از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوتت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شرورای عرالی اسرتاندارد ،اجبراری
کند .سازمان میتواند به منظور حفظ بازارهرای برینالمللری بررای محصروتت کشرور ،اجررای اسرتاندارد کاتهرای صرادراتی و
درجهبندی آن را اجباری کند .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفادهکنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسرات فعرا در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدور گواهی سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشرگاههرا و
مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش ،سازمان ملی استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اسراس ضروابط نظرام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط تزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنها اعطا و بر عملکررد آنهرا
نظارت میکند .ترویج دستگاه بینالمللی یکاها ،واسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقرات کراربردی
برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
)3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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پیشگفتار
استاندارد «فناوری نانو -رهنمود آشکارسازی و شناسایی نانواشیاء در ماتریسهای پیچیده» که پیشنویس آن
در کمیسیونهای مربوط بر مبنای پایرش استانداردهای بینالمللی/منطقهای به عنوان استاندارد ملری ایرران
به روش اشاره شده در مورد الف ،بند  ،9استاندارد ملی ایرران شرمارۀ  9تهیره و تردوین شرده ،در هشرتاد و
ششمین اجالسیه کمیتۀ ملی استاندارد فناوری نانو مورخ  3155/81/89تصویب شد .اینک این استاندارد بره
استناد بند یک مادۀ  1قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقرات صرنعتی ایرران ،مصروب
بهمن ماه  ،3193به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 9استانداردهای ملی ایرران -سراختار و شریوۀ
نگارش) تدوین میشوند .برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوتت و پیشرفتهای ملی و جهرانی در زمینره
صنایع ،علوم وخدمات ،استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هرر پیشرنهادی کره
برای اصالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود ،در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط ،مرورد توجره
قرار خواهد گرفت .بنابراین ،باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.
این استاندارد ملی بر مبنای پایرش استاندارد منطقهای زیر به روش «معاد یکسان» تهیه و تردوین شرده و
شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی میباشد و معاد یکسان استاندارد بینالمللی/منطقرهای
مزبور است:
CEN /TS 17273: 2018, Nanotechnologies — Guidance on detection and identification of
nano-objects in complex matrices
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مقدمه
فناوری نانو ،یک حوزه علمی و فناوری بهسرعت در حا توسعه است که بر روی فرایندها و مواد در اندازه
نانومقیاس (ابعاد ذره تقریباً  3 nmتا  )388nmمتمرکز شدهاست .این حوزه اند رشتهای با بازه وسیعی از
مواد و کاربردها ،همچون مراقبتهای بهداشتی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،تولید و ذخیرهسازی انرژی ،علم
مواد /مهندسی شیمی ،ساخت ،محافظت زیستمحیطی ،محصوتت مصرفی (بهطور مثا  ،غاا ،لوازم آرایشی و
غیره) است .بنابراین ،محصوتت حاصل که شامل مواد نانومقیاس است ،از نظر خواصشان بسیار متنوع و
مختلف هستند.
استاندارد  CEN/TS 17010رهنمودهایی برای شناسایی اندازهدهها 3فراهم میکند تا نانواشیاء ،کلوخهها و
انبوهههای آنها مشخصهیابی شوند و خوا ویژه مربوط به عملکرد مواد حاوی آنها را تعیین کنند .این
استاندارد اندازهدههایی برای مشخصهیابی نانواشیاء بر پایه روشهای جاری متداو مشخصهیابی آنها را
توضیح میدهد .بهدلیل تداخلهای ماتریس (های) گوناگون ،یک پروتکل آمادهسازی نمونه ویژه -روش 2برای
جداسازی ذرات مطلوب از ماتریسهای مربوط به آنها اجباری است.
تولید و استفاده از نانومواد ممکن است ،بین سایر عوارض ،به افزایش رهایش نانواشیاء به
محیطزیست بهطور مثا بهوسیله ضایعات مایع و جریانهای تولید منجر شود .بهمنظور حصو اطمینان از
استفاده پایدار و توسعه فناوری نانو ،به کنتر و پایش سامانههای نانوماده مطابو کاربرد آن (بهطور مثا
ارزیابی ریسک) نیاز است .به این دلیل ،ضروری است که روشهای اندازهگیری مفیدی برای آشکارسازی و
مشخصهیابی نانواشیاء در ماتریسهای بهاصطالح پیچیده همچون مایعات طبیعی ،فاضالب ،غاا و لوازم
آرایشی شناسایی شوند [ .]1مهم است که مشخصات ویژه نانواشیاء شناخته شود تا (کاربران) قادر به
شناسایی آنها باشند.
روشهای متعددی برای جزءجزء کردن 1نانواشیاء بر پایه ،بهطور مثا  ،تهنشینی مایع سانتریفیوژ ،یا
روشهای جدایش برپایه جریان ،همچون جزءجزء کردن جریان بر پایه میدان ) ،5 (FFFکروماتوگرافی
هیدرودینامیکی و کروماتوگرافی اندازهگزین وجود دارند .معموتً ،توزیعهای اندازه ذره بهوسیله اندازهگیری
غلظت ذره از جزءهای اندازه مختلف بهدست میآید.
روشهای تصویربرداری همچون میکروسکوپی الکترونی بعد از آمادهسازی مناسب نمونه ،آشکارسازی/
تصویربرداری ذرات تکی را مطابو اندین شاخصه بهطور مثا مساحت تابش ،بلندترین یا کوتاهترین بعد
خارجی (نمونه) مجاز میسازد.

1 - Measurands
2 - Method- specific sample preparation protocol
3 - Fractionation
)4 - Field Flow Fractionation (FFF

ط
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در مورد روشهای شمارش ،بعد از رقیوسازی زیاد و معین جریان ذره ،فقط ذرات تکی در منطقه
آشکارسازی وجود دارند و بهطور مثا سیگنا های وابسته به حجم ذره یا محل تابش ذره میتوانند
اندازهگیری و با روش شمارش پراکندگی نور به تعداد ذرات مرتبط شوند.
هنگامیکه ذرات بسیار متفاوتی در ناحیه آشکارسازی حضور دارند ،روشهای همادی ،3همچون روشهای
پراکندگی نورپویا و نور ایستا میتوانند مورد استفاده قرارگیرند ،بهشرطیکه بسپراکندگی ذرات محدود
باشند .برای مثا  ،آنالیز پراکندگی نورپویا ( ،2)DLSطیفهای سیگنالی با مولفههای وابسته به اندازه تولید
میکند .روش  DLSمیتواند این طیفها را به توزیعهای اندازه ذره وزندهیشده -شدت اولیه تجزیه کند،
ولی این مورد فقط برای سامانههای نمونه ساده ،با حالتهای اندازه ذره خوب جدایشیافته و با کمک
الگوریتمهای پیشرفته صادق است.
روشهای بهخوبی تثبیتشده آنالیز اندازه ذره که تاکنون ذکر شدهاست ،شناسایی شیمیایی نانواشیاء را
پوشش نمیدهد .این استاندارد ،آشکارسازی نانواشیاء در ماتریسهای مایع پیچیدهای را مطرح میکند که
ممکن است حاوی میزان باتی نمکهای معدنی ،آلودگیهای آلی و ذرات معدنی و آلی بزرگتر و همچنین
نانواشیاء پسزمینه طبیعی باشند .بنابراین ،مهم است که برای هر ذره ،دو اندازهده ترکیب شود :نهتنها اندازه
(برای طبقهبندی بهعنوان نانوشیء) ،بلکه ترکیببندی عنصری (برای تمایز قائل شدن ذرات هد با یک
ترکیببندی عنصری یا ریختشناسی از قبل شناخته شده ،از ذرات پسزمینه و ماتریس) نیاز هستند.
هد این استاندارد آن است که کاربران را راهنمایی کند تا اگونه اندازهگیری اندازه ذره را با شناسایی
شیمیایی آن ترکیب کنند.
استاندارد ،استفاده از سه روش مشخصهیابی اصلی را پیشنهاد میدهد:
 جزءجزء کردن جریان بر پایه میدان 1به همراه سامانه آشکارسازی اندگانه که اطالعات مربوط بهاندازه و همچنین شناسایی ماده را ارائه میدهد.
 میکروسکوپی الکترونی مجهز به طیفسنجی پرتوی ایکس بر اساس توزیع انرژی ( 5)EDXبرای تعیینترکیببندی عنصری ذرات و همچنین مقیاسهای هندسی آنها.
 پالسمای جفتشده القائی تکذره -طیفسنجی جرمی بهعنوان سامانه آشکارسازی ویژه عنصری بههمراه اطالعات مربوط به اندازه.
برای شناسایی نانواشیاء ،این استاندارد به دانش قبلی از طبیعت آنها ،بهطور مثا ترکیببندی عنصری آنها
نیاز دارد.

1- Ensemble
2- Dynamic Light Scattering
)2- Field Flow Fractionation (FFF
)4- Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX

ی
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همه روشهای پیشنهادی حاضر ،اجازه مشخصهیابی درجا 3را نمیدهند ولی فقط مشخصهیابی
دگرجا  2را ممکن میسازند.

1- In situ
2- Ex situ

ک
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فناورینانو -رهنمود آشکارسازی و شناسایی نانواشیاء در ماتریسهای پیچیده
9

هدف و دامنۀ کاربرد

هد از تدوین این استاندارد ،تعیین الزامات نمونهبررداری و عمرلآوری 3مراتریسهرای پیچیرده برهمنظرور
دستیابی به یک پراکنه مایع با غلظت باتی مناسب از نانواشیاء مطلوب است.
این استاندارد ،راهنمرایی هرایی بررای آشکارسرازی و شناسرایی نانواشریاء ویرژه در مراتریسهرای پیچیرده،
همچررون بخررشهررای زیسررتمحیطرری مررایع ،فاضررالب و محصرروتت مصرررفی (ماننررد غرراا ،لرروازم آرایشرری)
فرراهم مرریکنررد .در ایررن اسررتاندارد برررای شناسررایی ،برره یررک دانررش قبلرری از طبیعررت نانواشرریاء همچررون
ترکیررببنرردی شرریمیایی آنهررا نیرراز اسررت .آشکارسررازی گزینشرری و روشهررای شناسررایی ،برپایرره ترکیررب
طبقررهبنرردی ان ردازه و آنررالیز ترکیررببنرردی شرریمیایی هسررتند .همچنررین شناسررایی نررانواشرریاء مرریتوانررد
بررهطررور مثررا بررا مشخصررهیررابی افررزوده ریخررتشناسرری پشررتیبانی شررود .درحررا حاضررر ،فقررط روشهررای
جزءجررزء کررردن جریرران بررر پایرره میرردان ،میکروسررکوپی الکترونرری و پالسررمای جفررتشررده القررائی
تکذره-طیفسنجی جرمی ،این شرط ترکیبی را براورده میکند.
7

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شردهاسرت.
بدین ترتیب آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میشوند.
درصورتیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شدهباشد ،اصالحیهها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای
این استاندارد الزام آور نیست ،در مورد مراجعی که بدون ذکر انتشار به آنها ارجاع داده شردهاسرت .همرواره
آخرین تجدیدنظر و اصالحیههای بعدی برای این استاندارد الزام آور است.
استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است.
 9-7استاندارد ملی ایران -ایزو  :48885 -3سا  -3159فناوری نانو -واژهنامه -قسمت  :3اصطالحات اصلی
 7-7استاندارد ملی ایران -ایزو  : 48885 -2سا  -3159فناوری نانو -واژهنامه -قسمت  :2نانواشیاء
ISO 9276-2, Representation of results of particle size analysis- Part 2: Calculation of
average particle size/diameters and moment from particle size distributions.

2-3

یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :4283 -2سا  - ،3159ارائه نتایج دانهبندی -قسمت  :2محاسبه میانگین اندازه /قطر
و گشتاور دانهها از توزیعهای اندازه دانه ،با استفاده از استاندارد  ISO 9276-2: 2014تدوین شدهاست.
ISO 9276-3, Representation of results of particle size analysis — Part 3: Adjustment of an

2-4

experimental curve to a reference model

1- Treatment

3

9911  سال:) (چاپ اول77222 استاندارد ملی ایران شمارۀ
 تطبیو منحنی تجربی با مد:1  قسمت- نمایش آنالیز اندازهده،3152  سا:4283-1 استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
. تدوین شدهاستISO 9276-3: 2008  با استفاده از استاندارد،مرجع
2-5

ISO 9276-4, Representation of results of particle size analysis- Part 4: Characterization
of a classification process

 با استفاده، توصیف فرایند طبقهبندی:5  قسمت- ارائه دانهبندی،3145  سا:4283-5 استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
. تدوین شدهاستISO 9276-4: 2001 از استاندارد
ISO 9276-5, Representation of results of particle size analysis — Part 5: Methods of
calculation relating to particle size analyses using logarithmic normal probability
distribution
 روشهای محاسبه مربوط به:9  قسمت- نمایش نتایج اندازهده،3149  سا:33939-9  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
2-5

 با استفاده از استاندارد،لگاریتمی استفاده میکنند

نرما

«آنالیزهای اندازهده» که از توزیع احتما
. تدوین شدهاستISO 9276-5: 2005

2-6 ISO 9276-6, Representation of results of particle size analysis— Part 6: Descriptive and
quantitative representation of particle shape and morphology
2-7 ISO 14488, Particulate materials — Sampling and sample splitting for the determination
of particulate properties
-  نمونهبرداری و تقسیم نمونه برای تعیین خوا- مواد ذرهای،3144  سا:32522  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
 تدوین شدهاستISO 14488: 2007  با استفاده ار استاندارد، ااو او
2-8 ISO 17010:2016, Nanotechnologies — Guidance on measurands for characterising nano-objects
and materials that contain them

2-9

ISO 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories

 الزامات عمومی برای احراز صالحیت،3159  سا:39829  آی ای سی شماره- ایزو- استاندارد ملی ایران-یادآوری
. تدوین شدهاستISO /IEC 17025: 2005  با استفاده از استاندارد-آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون
2-10 ISO 13322-1, Particle size analysis— Image analysis methods- Part 1: Static image
analysis methods.
:3  قسمت- روشهای آنالیز تصویری- آنالیز اندازه ذرات،3159  سا:38855-3  استاندارد ملی ایران شماره-یادآوری
. تدوین شدهاستISO13322-1: 2014  با استفاده از استاندارد،روشهای آنالیز تصویری ایستا
2-11 ISO/DIS 19749, Nanotechnologies— Measurements of particle size and shape
distributions by scanning electron microscopy
2-12 ISO/ TS 21362, Nanotechnologies— Analysis of nano- Objects using asymmetricalflow and centrifugal field- flow fractionation
2-13 ISO 21363, Nanotechnologies- Measurements of particle size and shape distributions
by transmission electron microscopy

2
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9

اصطالحات و تعاریف

در این اسرتاندارد ،عرالوه برر اصرطالحات و تعراریف ارائرهشرده در اسرتانداردهای ملری ایرران -ایرزو شرماره
 :48885 -3سا  3159و  :48885-2سا  ،3159اصطالحات و تعاریف زیر نیز بکار میرود.3
9-9
نانومقیاس
nanoscale

گستره اندازه بین تقریباً  3 nmتا  388 nmاست.
یادآوری -خواصی را که از اندازههای بزرگتر ،برونیابی میشوند ،غالباً در این گستره اندازه نشان داده میشوند.

[منبع :زیربند  ،33-2استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :48885 -3سا ]3159
7-9
نانوشیء
nano-object

هر قطعه مجزا از ماده با یک ،دو و یا سه بعد خارجی در نانومقیاس ( )3-1است.
یادآوری -ابعاد خارجی دوم و سوم عمود بر بعد او و همچنین عمود بر یکدیگر هستند.

[منبع :زیربند  ،9-2استاندارد ملی ایران -ایزو شماره  :48885-3سا ]3159
9-9
ماده مرجع
Reference material
RM

مادهای بهاندازه کافی همگن و پایدار که با توجه به یک یا اند خاصیت ویژه ایجاد شدهاست تا برای استفاده
موردنظر در یک فرایند اندازهگیری مناسب باشد.
یادآوری  RM -9یک اصطالح عمومی است.
یادآوری  -7خوا

میتواند کمّی یا کیفی باشد ،بهطور مثا  ،هویت مواد یا گونهها.

یادآوری  -9استفادهها ممکن است شامل کالیبراسیون یک سامانه اندازهگیری ،ارزیرابی روش اجررای انردازهگیرری ،تخصری
مقادیر به مواد دیگرو کنتر کیفی باشد.

 - 3اصرررطالحات و تعررراریف برررهکرررار رفتررره در اسرررتانداردهای
 http://www.electropedia.org/قابلدسترس است.

1

 ISOو  IECدر وبگررراههرررای  http://www.iso.org/obpو
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یاااااادآوری  -4راهنمرررررای (99:2007 )VIM

Guide

 ISO/IECتوصررررریف مشرررررابه ( )31-9دارد ،امرررررا

اصررطالح «انرردازهگیررری» را بررهمنظررور کرراربرد برررای مقررادیر کمّرری محرردود کررردهاسررت .هرانررد ،یررادآوری  1در
زیبرررد  5-13اسرررتاندارد  ،ISO/IEC Guide 99:2007مشخصررراً شرررامل خررروا کیفررری اسرررت کررره بررره آن
«خوا نامی» میگویند.

[منبع :زیربند  ،2.1.1راهنمای ]ISO Guide 30:2015,
4-9
ماده مرجع گواهیشده
Certified reference material
CRM

ماده مرجع ( )RMمشخصهیابیشده بهوسیله یک روش اجرایی معتبر از نظر اندازهشناسی ،برای یک یا اند
خاصیت تعیینشده ،همراه با یک گواهی  RMاست که مقدار خاصیت معین ،عدم قطعیت مربوط به آن و
شرح قابلیت ردیابی اندازهشناختی را فراهم میکند.
یادآوری  -9مفهوم مقدار شامل خاصیت نامی یا یک شاخصه کیفی همچون هویت یا توالی است .عدم قطعیت برای انین
شاخصههایی ممکن است بهصورت احتماتت یا سطوحی از اطمینان بیان شود.
یااادآوری  -7روشهررای اجرایرری معتبررر از لحررا انرردازهشررناختی برررای تولیررد و گررواهی  RMهررا ،بررهطررور مثررا  ،در
استاندارد  EN ISO 17034و راهنمای  ISO Guide 35ارائه شدهاست.
یادآوری -9راهنمای  ISO Guide 31رهنمودهایی را برای محتوای گواهیهای  RMارائه میدهد.
یادآوری  -4راهنمای  ISO/IEC Guide 99:2007تعریف مشابه ( )35-9دارد.

[منبررع :زیربنررد  2.1.2راهنمررای  ISO Guide 30:2015تغییریافترره– یررک مرجررع در انتهررای یررادآوری
 ،2تغییر یافته است]
4

نمادها و کوتهنوشتها

برای اهدا این استاندارد ،نمادها و کوتهنوشتهای زیر بهکار میرود.
نمادها

کمّیت

واحد SI

cn

غلظت عددی نانوشیء

m-3

D

ضریب نفوذ

m2s-1

L

ضخامت میانگین ابرذره

F

ضریب اصطکاک

بدون بعد

K

ثابت بولتزمن

J.K-1

3

5

m
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R

نسبت ماند ()F4

بدون بعد

m/z

نسبت جرم به بار

بدون بعد

rg

شعاع ژیراسیون

m

rh

شعاع هیدرودینامیکی

m

T

دما

K

telution

زمان شویش ()F4

s

t0

زمان تهی مجرای جریان حامل

V0

حجم مجرا /حجم تهی مجرا



VC

نرخ جریان الیپایی
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Velution

حجم شویش ()F4
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Vvoid

حجم تهی مجرای جریان حامل

m3

W

ارتفاع مجرا

m

λ

پارامتر ماند ()F4

بدون بعد

معادل فارسی

اصطالح

کوتهنوشت

طیفسنجی جاب اتمی

Atomic Absorption Spectrometry

AAS

جزءجزء کردن جریان بر پایه میدان -جریان
نامتقارن

Asymmetric Flow- Field Flow
Fractionation

AF4

میدان روشن

Bright Field

BF

آلبومین سرم گاوی

Bovine Serum Albumine

BSA

الکترونهای برگشتی

Back Scattered Electron

BSE

افزاره جفتشده بار

Charge- Coupled Device

CCD

تهنشینی مایع سانتریفیوژی

Centrifugal Liquid Sedimentation

CLS

پراکندگی نور پویا

Dynamic Light Scattering

DLS

ضریبشکست تفاضلی

Differential Refractive Index

DRI

Equivalent Circular Diameter

ECD

Energy Dispersive X- ray Spectroscopy

EDX

قطر دایرهای معاد
طیفسنجی پرتوی ایکس بر اساس توزیع
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انرژی
EELS

Electron Energy Loss- Spectroscopy

طیفسنجی اتال انرژی الکترون

EM

Electron Microscopy

میکروسکوپی الکترونی

FFF

Field Flow Fractionation

جزءجزء کردن جریان بر پایه میدان

F4

Flow- Field Flow Fractionation

 جزءجزء کردن جریان بر پایه میدان-جریان

HAADF

High- Angle Annular Dark- Field

میدان تاریک حلقوی زاویه بزرگ

HDC

Hydrodynamic Chromatography

کروماتوگرافی هیدرودینامیکی

hF5

Hollow- Fiber Flow- Field Fractionation

 جزءجزء کردن جریان-جریان لیف توخالی
بر پایه میدان

Inductively Coupled Plasma- Mass
spectrometry

 طیفسنجی-پالسمای جفتشده القائی
جرمی

ICP- TofMS

Inductively Coupled Plasma- Time of
Flight Mass Spectroscopy

 طیفسنجی-پالسمای جفتشده القائی
جرمی زمان پرواز

ICP- OES

Inductively Coupled Plasma- Optical
Emission Spectrometry

 طیفسنجی-پالسمای جفتشده القائی
نشرنوری

LC

Liquid Chromatography

کروماتوگرافی مایع

LIBD

Laser- Induced Breakdown Detection

 لیزری-آشکارسازی فروشکست القائی

LOD

Limit Of Detection

حد آشکارسازی

LOQ

Limit Of Quantification

حد کمّیسازی

MALS

Multi- Angle Light Scattering

پراکندگی نور اند زاویهای

MWCO

Molecular Weight Cut- Off

قطع وزن مولکولی

NOAA

Nano- Objects and their Aggregates and
Agglomerates

نانواشیاء و انبوههها و کلوخههای آنها

MS

Mass Spectrometry

طیفسنجی جرمی

PTA

Particle Tracking Analysis

آنالیز ردگیری ذره

RSDR

Relative Standard Deviation for
Reproducibility

انحرا استاندارد نسبی برای تجدیدپایری

RSDr

Relative Standard Deviation for

انحرا استاندارد نسبی برای تکرارپایری

ICP- MS

Repeatability
SDS

Sodium Dodecyl Sulphate
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الکترونهای ثانویه

Secondary Electrons

SE

کروماتوگرافی اندازهگزین

Size Exclusion Chromatography

SEC

میکروسکوپی الکترونی روبشی

Scanning Electron Microscopy

SEM

پالسمای جفتشده القائی تکذره-
طیفسنجی جرمی

Single Particle Inductively Coupled
Plasma- Mass Spectrometry

spICP-MS

میکروسکوپی الکترونی عبوری روبشی

Scanning Transmission Electron
Microscopy

STEM

میکروسکوپی الکترونی عبوری

Transmission Electron Microscopy

TEM

کربن آلی کل

Total Organic Carbon

TOC

Ultrapure Water

UPW

نور مرئی و فرابنفش

Ultraviolet and Visible light

UV-Vis

فلورسانس پرتوی ایکس

X-ray Fluorescence

XRF

آب فوق خال

1- Particle cloud
2- Channel void time of carrier flow
3- Cross-flow rate

5

روشهای اندازهگیری و کارهای قابل انجام
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 9-5مثالهایی برای کارهای آشکارسازی و شناسایی در ماتریسهای پیچیده

از آنجاکه ارزیابی ریسک نانواشیا ،در بین سایر مروارد ،بره مشخصرهیرابی نانواشریاء و کلوخرههرای آنهرا در
بخشهای مختلف زیستمحیطی نیاز دارد ،روشهای آنالیزی مناسب باید بهکار رود تا تعیین توزیع اندازه و
غلظت نانوشیء امکانپایر شود.
طبو هد این استاندارد ،توصیه میشود خوا شناختهشده قبلی ،همچون ترکیببندی شیمیایی مقدماتی
و /یا ریختشناسی این نانواشیاء ساختهشده استفاده شوند تا آنها از نانواشیاء پسزمینه طبیعی متمایز شوند.
همچنین ،روشهای آنالیزی کمّی موردنیاز است تا نانواشیاء در غلظتهای زیسرتمحیطری را تعیرین کنرد و
ارزیابی مواجهه و اثر را مقدور سازد.
اطمینان حاصل شود که این روشها از نظر حداقل اندازه ذرات و غلظت مواد به اندازه کافی حساس هسرتند.
بیان بازههای اندازه و غلظت اندین ماده نمونه در پیوست الف ارائه شدهاست.
حین مطالعه ایمنی فراورده یا ارزشیابی ریسک ،اندین مثا آشکارسازی (نانو) مواد در ماتریسهای پیچیده
بررسی شدهاست ،بهطور مثا  ،سیلیکا در سوو گوجه فرنگی ،تیتانیم دیاکسید در کرم ضد آفتاب ،نانوذرات

1 - Possible tasks
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نقره در فاضالب ،نانوذرات رنگدانهدار و پرکننده در پوششها و اندسازههای بسپار و همچنین نانولولههرا در
اندسازهها.
اندین رهیافت عمومی برای آمراده کرردن یرک نمونره پیچیرده بررای آنرالیز  FFFدر پیوسرت ب خالصره
شدهاست.
مثا هایی برای آنالیز نانوذرات نقرره در ترزیین شریرینی (برهوسریله  )EMو در گوشرت جوجره (برهوسریله
 )spICP-MSدر پیوستهای پ و ت ارائه شده است.
 7-5مروری بر روشهای اندازهگیری

روشهای جزءجزء کردن جریان بر پایه میدان ( ،)FFFمیکروسکوپی الکترونی ( )EMو پالسمای جفرتشرده
القائی تکذره -طیفسنجی جرمی ( )spICP-MSکه در این استاندارد در بند  9توصیف شدهاسرت ،در زمرره
جدیدترین رهیافتهای محقروشرده اسرت کره قرادر بره آشکارسرازی و شناسرائی نانواشریاء در تعردادی از
ماتریسهای پیچیده (بهطور مثرا فاضرالب ،قسرمتهرای زیسرتمحیطری) اسرت .ایرن روشهرا برهخروبی
شناختهشده هستند ولی کاربردهای آنها ،بهخصو برای آشکارسازی انواع جدیدتر نانواشیاء برهطرور مثرا
آب و غاا هنوز در دست تدوین است .تجارب میتوانند از حوزههایی همچون شیمی زیستمحیطری ،شریمی
غاا ،پژوهش نانوماده طبیعی و شیمی کلوئید بنیادی بهدست آید .ایرن روشهرا برر پایره پدیردههرا و اصرو
مختلف فیزیکی هستند و برای آنالیز اندازه ذره ،نتایج مختلف میتواند (بهطور مثرا قطرر هیردرودینامیکی،
قطر کروی معاد  ،طو  /شعاع) حاصل شود.
روشهای  ،FFFیک خانواده از روشهای جداسازی جریان پایه هستند که قادرند بهصرورت فیزیکری مطرابو
جرررم و انرردازه مولکررولی ،درشررت مولکررو هررا و ذرات را از یکرردیگر جرردا کننررد .روشهررای  FFFبرررای
اندازهگیری توزیع اندازه ذره بهکار میروند ،فکیکت 3ویژه ذرات ناشی از ترکیببندی شیمیایی آنها فقرط در
اتصا با سامانههای آشکارسازی به همراه جداسازی در  FFFبهدست میآید.
بهشرط آنکه نانواشیاء بتوانند بهصورت نمایندهای از یک پراکنه پایدار به حامل نمونه مناسب (برهطرور مثرا
توریهای  )TEMمنتقل شوند ،میتوان ازروشهای میکروسکوپی الکترونی روبشی و عبروری ()TEM/SEM
استفاده کرد تا نانواشیاء بر پایه پراکندگی ناکشسان و کشسان یک باریکه الکترونی مروازی یرا همگررا مرئری
شوند .آنالیز تصاویر  ،EMتخمین توزیعهای تعداد -پایه ابعاد خرارجی تصراویر دوبعردی نانواشریاء را ممکرن
میسازد .نانواشیاء ویژه میتوانند بر پایه خوا مشخصه ،همچون ریختشناسی ،سراختار بلورنگاشرتی 2و در
ترکیب با روشهایی همچون  EDXیا  ،EELSترکیببندی عنصری با تفکیکپایری فضرایی برات ،شناسرایی
شوند.

1- Discrimination
2 - Crystallographic
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نانواشیاء در کلوخهها و انبوههها ( ،)NOAAکه در اثر آمادهسازی نمونه پراکنش نیافتهاند ،با ایرن وجرود ،در
حالتهای ویژه بهوسیله  EMبدون جداسازی فیزیکی میتوانند آشکار شوند.
از روش  spICP-MSمیتوان برای آشکارسازی و مشخصهیابی نانواشیاء با براسبهای عنصری قابل رؤیت با
 ICP-MSدر تعلیقههای آبی استفاده کرد .روش  spICP-MSمزیت عرالی دارد ،زیررا امکران تعیرین غلظرت
عددی ذرات ،و تخمین اندازه ذره و توزیع ذره اندازه -پایه را فراهم میکند .غلظتهای عددی ذره میتواند در
تعلیقههای آبی در بازهای از  389تا  385ذره بر لیتر تعیین شرود و بنرابراین رقیروسرازی نمونره نیراز اسرت.
رقیوسازی نمونه اغلب مزیتی همچون کاهش اثر تداخل ماتریس و سیگنا های پسزمینه را دارد.
عالوه بر روشهای آشکارسازی شناختهشده ،روشهای جایگزین کمتر شناختهشده یرا روشهرایی کره هنروز
دردست تدوین هستند ،در پیوست ث توصیف شدهاند .این روشها ممکن است برای نیازهای خاصی برهکرار
بردهشوند که بهطور کامل بر غلظت ذره ،اندازه ذره یا ترکیببندی ذره تمرکز ندارند.
برخی از روشهای آشکارسازی جایگزین و روشهای دردست تدوین برای کاربردهای خاصی در حوزه علمری
طراحی شدهاند .در برخی موارد ،روش برای نانواشیاء خاصی است که راحتتر طراحی و ردیابی شروند .بررای
مثا  ،نانواشیائی که با عنوان خا ایزوتوو برای مطالعات زیانباشت 3و مطالعات زیستمحیطی پویا که نیاز
به تمایز قائلشردن برین محتروی نرانومواد هرد  2و غلظرتهرای پرسزمینره عنصرری را دارنرد ،طراحری
شدهاند و همچنین انجام آزمون با غلظتهای واقعگرایانه زیستمحیطی را امکانپایر میکنند.
6

رهنمودهای آمادهسازی نمونه ،آشکارساازی ذره و شناساایی نانواشایاء در مااتریسهاای

پیچیده
 9-6رهیافتی برای «آشکارسازی و شناسایی یک جمعیت مرتبط نانواشیاء بر پایه دانش قبلای»
(نمودار رهنمود)
کاربرد توسعه سامانمند روشهای اجرایی آمادهسازی نمونره و انردازهگیرریهرای نهرایی بررای آشکارسرازی،
مشخصهیابی و کمّیسازی نانواشیاء معدنی از قبل شناختهشده ،برهجرای ارزشریابی «یکجرا» 1بره ارزشریابی
مرحلهای نیاز دارد .توصیه میشود این ارزشیابی مرحلهای ،بهمنظور بهدست آوردن اطالعات مطلوب اندازهها
و غلظتهای ذره ،با یک عدم قطعیت (اندازهگیری) مرتبط با هر گام یا روش برهکراربرده شرده همرراه شرود.
آمادهسازی نمونه ،علیرغم استفاده از ابزارهای آنالیزی قوی ،احتماتً االش برانگیزترین بخش فرایند آنرالیزی
است .بنابراین ،بهمنظور ارزشیابی هرگام مقدماتی منفرد و رهیافت (اندگانه) روشمند برای دستیابی به یرک
ارزشیابی پیدرپی برای هر گام تک ،یک الگوی پروتکل میتواند مورد استفاده قرار گیرد .این الگوی پروتکرل
برای آشکارسازی ،مشخصهیابی و کمّیسازی نانواشیاء معدنی از قبل شناختهشده ،پیادهسازی میشود [.]1

1 - Bio-accumulation
2 -Targeted
3- All-in-once

5

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 77222چاپ اول) :سال 9911

از یک الگوی پروتکل میتوان بهمنظور ارزشیابی هر گام مقدماتی منفرد و رهیافت (اندگانه) روشمند بررای
آشکارسازی ،آنالیز اندازه و کمّیسازی مقدار نانواشیاء معدنی شناختهشده قبلی ،استفاده کرد.
توصیه میشود کاربر از الزاماتی مانند بازیابی غلظت ذره ،توزیع اندازه و الزامات مربروط بره حساسریت روش
اندازهگیری بهکاربردهشده و همچنین تفسیر دادههرای حاصرل در طری فراینرد آمرادهسرازی نمونره /فراینرد
پایدارسازی ،آگاه باشد.
براساس اطالعات خوا فیزیکوشیمیایی ذرات هد و ماتریس ،یرک راهبررد آمرادهسرازی نمونره مناسرب،
انتخاب میشود (شکل ( . )3یرک راهبررد تخریرب مراتریس ،جداسرازی فیزیکری و /یرا جردایش نانوشریء و
پایدارسازی ،بسته به برهمکنش محتمل ذرات هد با اجزای ماتریس ،انتخاب میشود.
پایدارسازی نانوذرات پس از هضم /جداسازی برای بهدست آوردن پراکنه پایدار ضرروری اسرت .ایرن موضروع
ممکن است به تنظیم مقدار یک  pHویژه و /یا افزودن عاملهای پراکنش نیاز داشته باشرد .کیفیرت تعلیقره
حاصل با بیشینه کردن بازیابی ذرات هد (از طریو مقایسه غلظتهای شناسانه 3مناسب در نمونه استخراج
شده و در نمونه اصلی) بهینه میشود ،درحالیکه انتظار میرود بار ماتریس بهطور قابلمالحظهای کاهشیابد.
عالوهبر آن ،توزیع اندازه ذره تعلیقه حاصل اندازهگیری میشود ،تا حضور ذرات در بازه میکرومتر و نرانومتر و
همچنین پتانسیل زتای ماده ذرهریز در نمونه شناسایی شود .پیرو بهینهسازی پراکنش (بازیرابی ،برازه انردازه
ذره ،پایداری) مناسبترین ابزار(های) برپایه بازه اندازه ذره ،بازه غلظت و عمرلآوری ضرروری قبرل از آنرالیز
خا برای هر روش انتخاب میشود (میشوند).

1 - Identifier
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نمونه نانو اشیاء در ماتریسهای پیچیده

زیربند  2-9و 1-9

جداسازی ذرات از ماتریس با استفاده از
دانش قبلی

تفاوتهای فیزیکی یا شیمیایی بین ذره هدف و
ماتریس به طور مثال انحاللپذیری ،چگالی ،اندازه

جدایش

جداسازی فیزیکی

تخریب ماتریس

فراصوت کردن ،پراکنشیارها

صافش ،سانتریفیوژ کردن

روشهای هضم تطبیقدادهشده

خصوصیات مناسب برای روشهای آنالیزی

بیشینه بازیابی آنالیت هدف

تعلیقه آمادهشده با نانواشیاء
ارزیابی کیفیت فرایند آمادهسازی
ارزیابی خواص

غلظت

اندازه (DLS:استاندارد ملی ایران
39254:3159

)ICP-OES (EN ISO 11885: 2009
)ICP- MS (EN ISO 17294-1: 2006

پتانسیل زتا (تحرک الکترونی)

زیربند 3-5-9

غلظرررت ذره هرررد ،
خوا استخراج

بازه گزارششده
بازه نشانگر

بازه کاری ابزار (غلظت جرمی)

پیش غلظت با پروتکلهای رقیوسازی

اصالح آمادهسازی نمونه ،ویژه توسعه

بازه کاری ابزار (اندازه)

ویژه عنصری

عملآوری نمونه قبل از آنالیز
حذف ذرات بزرگ اندازه <91 μm

حذف ذرات با بزرگ اندازه < 9 μm

سانتریفیوژ کردن روی توری
عملآور ویژه ی -توری

زیربند 9-5-2
نمونه خارج از محدودههای ابزار

انتخاب ابزار

توزیع اندازه نانواشیاء کامالً مجزا هد
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 عملآوری نمونه قبل از آنالیز
 روششناسی ابزاری
آمادهسازی نمونه

آنالیز عاملهایی که در فقدان معیار کیفیت مشارکت دارند.

توزیع اندازه نانواشیاء کامالً مجزا هد
معیار کیفیت ویژه ابزار
بازیابی (آشکارسازهای مختلف)
شکل فرکتوگرام

تعاد جرم
اندازه ذره کمینه پسزمینه حل شده

وارسی معقو بودن عامل rg/rh

زیربند 9-9

حتی توزیع ذرات روی توری
ذرات به خوبی جدا شده

ارزشیابی

معیار کیفیت برآورده نشده

اندازهگیری نمونه و تضمین کیفیت
آنالیز تکرار اندین آزمون

آنالیز تکرار اندین آزمون

آمار شمارش تکرار
اندین آزمون

توزیع اندازه ارزشیابیشده نانواشیاء هد

شکل  -9طرح رهنمود برای راهبرد آمادهسازی نمونه

برای روشهای اندازهگیری در شکل  3به استانداردهای زیر مراجعه شود:
1- EN ISO 11885, water quality-Determination of selected elements by inductively
)coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :38454سا  ،3149کیفیت آب -اندازهگیری عناصر انتخابشده به روش اسپکترومتری
نشر نوری با پالسمای جفتشدهی القایی ،با استفاده از استاندارد  ISO 11885: 2007تدوین شدهاست.
2- ISO 17294-1,Water quality- — Application of inductively coupled plasma mass
spectrometry (ICPMS)– Part 1: General guidelines
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :35559 -3سا  ،3152کیفیت آب -کاربرد طیفسنجی جرمی پالسرمای جفرتشرده
القایی -قسمت او  :راهنماییهای کلی ،با استفاده از استاندارد  ISO 17294-1 :2004تدوین شدهاست.
)3- ISO 22412, Particle size analysis — Dynamic light scattering (DLS

32

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 77222چاپ اول) :سال 9911
یادآوری -استاندارد ملی ایران شماره  :39259سا  ،3159آنالیز اندازه ذره -پراکندگی نرور دینامیرک ( ،)DLSبرا اسرتفاده از
استاندارد  ISO 22412: 2017تدوین شدهاست.

4- ISO 19430, Particle size analysis- Particle tracking analysis (PTA) method.
7 -6

اطالعات در مورد نانواشیاء مورد نظر

ازآنجاکه در این استاندارد فرض میشود که دانش قبلی از نانواشیاء موردنظر وجود دارد ،توصیه میشود
اندین پارامتر فیزیکوشیمیایی از قبل شناخته شدهباشد .پارامترهایی همچون اگالی ذره ،کرویبودن ،توزیع
اندازه و ضریبشکست میتواند بهوسیله اندازهگیری نانوماده خال یا اجزای نانومقیاس ،یا بهوسیله
اندازهگیری نانوذرات در تعلیقه خال (تمیز) از قبل ارزشیابی شود .درصورتیکه روش اندازهگیری با ماتریس
تداخل نکند ،اطالعات عنصری باید از قبل دانسته شود ( ICP-MS ،ICP-OES ،XRFو غیره) ،زیرا تزم
است تحلیلگر در حالت استفاده از  spICP-MSو  TEMتوسعهیافته بهوسیله روشهای آنالیزی ،یک جرم
(ایزوتوپی برای پایش) را انتخاب کند.
وقتی که نانواشیاء بر پایه آلیاژهای فلزی باشند ،توصیه میشود استوکیومتری و همچنین اطالعات در مورد
ذرات پوشش دادهشده سطح شناخته شود .اطالعات پیشرفته شکلگیری کلوخه و حضور انبوهه میتواند
موضوع دیگری باشد که در طی توسعه یک راهبرد نمونهبرداری درنظر گرفته میشود .توصیه میشود هنگام
انتخاب نانواشیاء موردنظر ،حساسیت پتانسیل اکسایش -کاهش ذرات درنظر گرفته شود (بهطور مثا  ،ذرات
 .)Agتأثیرات عنصری یا تأثیرات موردانتظار دیگر نانواشیاء بهکاربردهشده /ارائهشده (بهطورمثا تداخلهای
ذرات بزرگ) ممکن است رخ دهد .اسپایککردن 3نمونه (افزودن غلظت و نوع تعریفشده آنالیت ،به راهنمای
 ISO Guide 35مراجعه شود) میتواند در هر یک از سطوح مرتبط واقعی که نیاز به گام غلظت دارد یا در هر
سطح بازه کاری اندازهگیری ابزار انجام شود.
 9-6اطالعات در مورد ماتریس نمونه
ماتریس نمونه باید از قبل بهخوبی تعریفشده باشد .پارامترهایی همچون  ،pHمیزان نمک ،TOC ،ماده
خشک ،رسانندگی ،میزان اربی و میزان (پسزمینه) عنصری ممکن است بهمنظور تصمیمگیری مناسب
بودن ماتریس برای اسپایککردن ،بحرانی باشد .غالباً ذرات در ماتریس جاسازی شدهاند و نظر به اینکه
ماتریس ممکن است حین رقیوسازی رسوب کند ،ممکن است حین هر گام آمادهسازی نمونه ،اتال (ذرات)
عالوه بر جابسطحی برگشتناپایر 2ظاهر شود .نیاز است که همگنی ماتریس موردتوجه قرار گیرد،
همانگونهکه پایداری در بازه زمانی (تجربی) بیشتری موردنیاز است .داشتن دانش قبلی از نانواشیاء و ماتریس
باید اجازه انتخاب یک راهبرد آمادهسازی نمونه را بدهد.

1- Spiking
2- Irreversible adsorption
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 4-6ارزیابی کیفیت فرایند آمادهسازی نمونه
 9-4-6تعلیقه ،پراکنش با ارزشیابی بازیابی 9و ارزیابی خاصیت

7

گامهای آمادهسازی نمونه بسته به کاربرد انتخاب شده و ممکن است :هضم اسیدی ،استخراج کلوئیدی (با
استفاده از یک سطحفعّا مناسب برای این کاربرد) ،جداسازی (با مالحظه خا بازیابی همچون جداسازی
کامل از یک ماتریس پیچیده ممکن است بحرانی باشد) ،هضم زیمایه ،1استخراج حلّا یا سانتریفیوژ کردن
(مرکزگریزی) یا تهنشینی برای دستیابی به یک پراکنه پایدار باشد .اولتراسانتریفیوژ کردن برای یک نمونه با
غلظت یونی بات ،ممکن است کمک کند.
در هر نقطه از ارزشیابی ،بازیابی عنصری کلی را میتوان انجام داد (پبادهسازی عمل هضم در ترکیب با
اندازهگیریهای  ICP-MSو  .)ICP-OESبازیابی باید آزموده شود.
مقادیر در بازه  98%تا  328%هستند .بازیابی مقادیر کمتر فقط زمانی میتواند پایرفته شود که تکرارپایری
بهخوبی تعریف شده و کافی باشد و نشان دادهشود که بازیابی مستقل از اندازه ذره است .درصورت تردید،
بازبینی با یک نمونه اسپایک یا محیطهای شاهد (بهطور مثا آب) میتواند برای ارزشیابی روش مفید باشد.
پروتکل باید همه پارامترهای روشهای اجرای مورداستفاده و عوامل را توضیح دهد .عالوهبر آن ،دراین
استاندارد گزارش کیفیت فرآیند آمادهسازی الزامی است .بنابراین ،بازیابی ذرات موردنظر (بهوسیله مقایسه
غلظتهای یک شناسانه مناسب در نمونه استخراجشده و در نمونه اولیه بهوسیله  ICP-MSیا )ICP-OES
باید در پروتکل کمّیسازی شود.
پراکنش و پایدارسازی نانوذرات پس از هضم /جداسازی بهوسیله تنظیم یک مقدارخا  pHو/یا افزودن
عوامل پراکنش و عملآوری فراصوت ،با توزیع اندازه ذره و پتانسیل زتای محتمل بهعنوان خوا نهایی
محصو استخراج باید گزارش شود [ .]4عالوه بر آن پس از تخریب ماتریس ،پراکنش و پایدارسازی (ذرات)
برای گام صافش یا سانتریفیوژ کردن موردنیاز است و ممکن است بهعنوان بخشی از توصیف این فرایند میانی
آمادهسازی نمونه گزارش شود.
 7-4-6اندازهگیری توزیع اندازه اولیه و اندازهگیری غلظت جرمی همه نانواشیاء مجزا

بسته به نمونه آزمون تحت بررسی ،ممکن است راهبرد آمادهسازی نمونه خیلی پیچیده باشد .بنابراین در
توسعه روش ،معیار کیفیت هر گام آمادهسازی نمونه باید ارزشیابی شود.
همانگونهکه در جدو  3نشان داده شدهاست ،این ارزشیابی میتواند بهعنوان بازیابی ،تکرارپایری،
تجدیدپایری ،LOD ،تحملپایری و پایداری (محصوتت استخراج /تعلیقهها) انجام شود.

1- Recovery evaluation
2- Property assessment
1
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جدول  -9توضیح پارامترهای مورداستفاده در ارزشیابی یک گام آمادهسازی نمونه
توصیف

پارامتر

مقادیر در بازه  98%تا  328%هستند .بازیابی (مقادیر) کمتر
فقط زمانی میتواند پایرفته شود که تکرارپایری بهخوبی
تعریف شده و کافی باشد و نشان دادهشود که بازیابی مستقل

بازیابی (عدد/جرم)

از اندازه ذره است.
توصیه میشود که معادله هورویتز برای تعیین یک مقدار
حدی استفاده شود.
تکرارپایری (جرم)

RSDr  C 0.15

()3

که در آن  Cغلظت جرمیالف است که به صورت کسر
اعشاری اعتبارسنجی شدهاست [.]7[ ]6
توصیه میشود که معادله هورویتز برای تعیین یک مقدار
حدی استفاده شود:
تجدیدپایری (جرم)

RSDR  2C 0.15

()2

که در آن  Cغلظت جرمیالف است بهصورت کسر اعشاری
اعتبارسنجی شدهاست.
برای  ،spICP-MSحد آشکارسازی ،بر پایه تعداد پیکها در
آمادهسازی نمونه شاهد است.
حد آشکارسازی (تعداد)

(LODc  3.29   N   2.72 )1
0.5

که در آن  Nتعداد پیکها در آمادهسازی نمونه شاهد است.
تحملپایری (انواع مختلف ماتریسهای مرتبط)

ضروری است حداقل سه نوع مختلف ماتریس درج شود
(بهطور مثا  ،خاک شامل شن ،کاهگل ،رس)

پایداری محصوتت استخراج نمونه با توجه به توزیع اندازه و
غلظت نانوشیء

پس از آمادهسازی نمونه ،محصوتت استخراجی /تعلیقهها به
مدت یک تا اهارده روز برای تعیین پایداری ذخیره شوند

الف -هنگامیکه اندازه ذره و ترکیببندی شناخته شدهباشد ،غلظتهای عددی ممکن است به غلظتهای جرمی و برعکس تبدیل شوند.
1-Horwitz
2- Robustness

گامهای آمادهسازی نمونه ممکن است توزیع اندازه را تغییر دهد ،همانگونهکه بهعنوان مثا فرایند هضم
اسید ممکن است بسیار تهاجمی باشد؛ تغییر در حالت کلوخگی یا انبوهش بهوسیله سونیککردن 3و
1 - Sonication
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همچنین اثر پیرسازی 3نانواشیاء در ماتریس (واکنشهای اکسایش -کاهش) ممکن است اتفاق بیفتد.
همچنین توصیه میشود ارزشیابی شود که آیا نگهداری نمونه ممکن است بر توزیع اندازه ذره و همچنین
غلظت یونی (که ممکن است در موارد خا با گاشت زمان افزایش یابد) تأثیر بگاارد [.]5
غربالگری اولیه میتواند بازتابکننده عملکرد تحلیلی همه گامهای آمادهسازی نمونه شامل اطالعات مطلوب
بهطور مثا شناسایی ماده و بازه اندازه (ذرات) باشد .غلظتهای ذره به حا ماتریس مرتبط است و این
اندازهگیری اولیه ممکن است غلظتهای ذره را ارزشیابی کند.
توصیه میشود تحلیلگر ،معیارهای کیفی را ارزشیابی و پیدرپی بررسی کند که آیا ذرات با خصوصیات ماده
موردنظر (ترکیببندی عنصری ،ریختشناسی) تطبیو میکند ،توزیع اندازه ذره ایست ،مقدار ذرات اقدر
است .ضروری است دستور زیر رعایت شود :در ابتدا شناسایی ماده و به دنبا آن
اندازهگیری اندازه و داده کمّی .تعداد ذرات (تعداد ذرات نماینده برای نمونه باشند) که با  EMاندازهگیری
شدهاست ،باید طبو استاندارد  ISO 14488ارزشیابی شود.
رقیوسازی پیاپی دهبرابری ،ممکن است به ارزشیابی خطیبودن رقیوسازی ،اتال نانواشیاء ناشی از برجاب
دیوارهای ویا شیشهای کمک کند .همچنین ممکن است این عمل کمک کند به اینکه آیا استخراج نقطه
ابری ،غنیسازی نمونه یا سانتریفیوژ کردن برای رسیدن به بازه عملکرد دستگاه ،موردنیاز است یا خیر.
اگر خوا تعلیقه ،بازههای غلظت و اندازه مجاز برای انتخاب روش مناسب را براورده کند ،سپس به زیربند
 9-9مراجعه کنید ،درغیراینصورت زیربند  3-5-9را دوباره انجام دهید و معیار کیفیت از پیش
انتخابشده را دوباره بررسی کنید.
جدو الف 3 -در پیوست الف ،شرحی از بازه غلظت و اندازه وابسته به ماده را برای روشهای انتخابی ارائه
می کند.
5-6

اندازهگیری نانواشیاء موردنظر و ارزشیابی

نمونه با ابزار انتخابی اندازهگیری میشود و توزیع اندازه ذره حاصل در برابر معیارهای خا
میشود.

ابزار ارزیابی

انتخاب ابزار یا آمادهسازی نمونه بسته به عوامل مربوط به معیارهای کیفی براورده نشده ،باید بهینه شود.
معیارهای کیفیت مربوط به اندازهگیری نمونه و تضمین کیفیت برای هر روش اندازهگیری با جزئیات در بند
 9توضیح داده میشود.
اگر این معیارها براورده شود ،ابتدا تغییرات دستگاه با تکرار اندازهگیری روی نمونه مشابه تعیین شود .سپس،
همه مراحل آمادهسازی نمونه دوباره تکرار شده و تاکید شود که دو آزمون تکراری باید کامال مستقل از
یکدیگر باشند ،یعنی آمادهسازی نمونه برای هر آزمایش تکراری باید بهصورت جداگانه انجام شود.
1 - Aging

39

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 77222چاپ اول) :سال 9911

برای کنتر کیفی کل روش اجرای اندازهگیری ،سه تکرار آزمون شامل آمادهسازی نمونه با استفاده از تطبیو
با ماده مرجع گواهیشده ( )CRMیا ماده مرجع گواهینشده ( )RMانجام شود .تزم است این  CRMها یا
 RMها ،درحالت ایدهآ  ،موازی با نمونههای آزمون روش اجرا آنالیز شوند.
آمادهسازی نمونه (به زیر بند  3-5-9مراجعه شود) ،اندازهگیری توزیع اندازه اولیه و اندازهگیری غلظت جرمی
همه نانواشیاء مجزا (به زیربند  2-5-9مراجعه شود) یا اندازهگیری نانواشیاء موردنظر (به زیربند  9-9مراجعه
شود) ،بسته به معیارهای کیفی براورده نشده ،تزم است که دوباره انجام شود.
2

روشهای اندازهگیری انتخابی برای آشکارسازی و شناسایی نانواشیاء

 9-2روش جزءجزء کردن جریان بر پایه میدان ()FFF
9-9-2

کلیات

روش جزءجزء کردن جریان بر پایه میدان ،یک خانواده از روشهای جداسازی بر پایه جریان است که قادر
است بهصورت فیزیکی درشتمولکو ها و ذرات را جدا کند درشتمولکو ها «ذرات» نامیده میشوند ،مگر
اینکه مشخ نشدهباشد .اعضای خانواده  FFFمطابو نیروی میدان خارجی بهکار بردهشده برای دستیابی به
جداسازی ذره طبقهبندی شدهاند .دراینجا ،فقط روی روش جزءجزء کردن جریان بر پایه میدان ( ،)F4تمرکز
شدهاست که درحا حاضر موفوترین روش معرفی شدهاست .همچنین ،فقط حالت براونی جزءجزء کردن که
برای نانوذرات بهکار میرود ،موردتوجه قرار خواهد گرفت .تدوین استانداردسازی گستردهتر روش  ،FFFاز
جمله  FFFسانتریفیوژ را میتوان در استاندارد  ISO/TS 21362یافت.
همچون ستون جداسازی در روش کروماتوگرافی FFF ،فقط یک افزاره برای جداسازی ذرات از یکدیگر است،
آنالیز ذره ،بهطور مثا  ،اندازه ذره ،توزیع اندازه ذره یا تفکیک ویژه ذرات ناشی از ترکیببندی شیمیایی آنها
فقط با سامانههای آشکارسازی همراه با جداسازی بهوسیله  FFFبهدست میآید .بنابراین ،نتایج بهدستآمده
بهوسیله  FFFبهصورت بحرانی وابسته به آشکارسازهای جفتشده با سامانه  FFFو توانایی آنها است تا
پارامتر(های) مطلوب بهصورت کمّی گزارش شود .نمونه باید یک پراکنه پایدار در حلّا های آبی یا آلی باشد
و قطر هیدرودینامیکی بیشینه ذرات در نمونه از  3 µmافزونتر نباشد .بازه پویا (نسبت بین بزرگترین و
کواکترین قطر هیدرودینامیک ذره که میتواند بهصورت کمّی در  F4جداسازی شود) در اغلب حاتت
کواکتر از  28است .بازه اندازه بزرگ پوشش دادهشده بهوسیله سازگار کردن شرایط جداسازی نیاز به
تالش مضاعف دارد تا اطمینان حاصل شود که روش کماکان اندازههای صحیح ذره را برای همه بخشهای
نمونه تولید میکند.
7-9-2

نظریه و اصل جزءجزء کردن -اصل جزءجزء کردن

روش  F4بهصورت مشابه بهعنوان سامانههای جداسازی کروماتوگرافی مایع ( )LCارائه شده است که در آن
مجرای جداسازی  F4جایگزین ستون کروماتوگرافی شدهاست و یک مدو کنتر جریان اضافی ،عملیات F4
را با کنتر جریانهای شارش برای گامهای مختلف آنالیز :تزریو ،متمرکزسازی و جداسازی اداره میکند.
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بخش کواکی از نمونه (در بازه میکرولیتر پراکنه پایدار ،حاوی ذرات با مقادیر نانوگرم تا میکروگرم) به
مجرای  F4تزریو میشود و در میان مجرا بهوسیله شارش حامل (در بازه میلیمتر بر دقیقه) حمل (ترابرد)
میشود .در  ،F4ذرات بهوسیله ماند مربوط به اندازه ذره ،در مجرای باز فیلم مانند  F4و بر خال روشLC
جدا میشوند و هیچ فاز ساکنی اعما نمیشود .جریان حامل اولیه (قابل مقایسه با محلو حامل در )LC
در میان مجرای باریک ،پروفایل جریان سهموی را با بیشترین سرعت جریان در مرکز مجرا و کمترین
سرعتها (بهصورت نظری صفر) در دیوار انباشت میسازد .ماند ذرات مربوط به جریان حامل بهدلیل خود
نفوذی ذرات و برهمکنش آنها با میدان خارجی است که در  F4یک جریان متقاطع است و عمود بر حرکت
ذرات در میان مجرا عمل میکند و ناشی از جریان حامل اولیه است (به شکل  2مراجعه شود) .در مجرا،
جریان متقاطع ،ذرات را به سمت دیوار توده حرکت میدهد .دیوار توده یک غشاء فراصافش 3با قطع وزن
مولکولی ) 2(MWCOبین  188 g mol 1و  388 g mol 1است .غشای  MWCOبهگونهای انتخاب میشود
که کواکترین ذره موردنظر را در مجرا نگه دارد درحالیکه سیا شارش متقاطع میتواند از غشاء بگارد .در
حالت تعاد  ،نفوذ به عقب ذرات از دیوار انباشت ،در مقابل جریان متقاطع عبورکننده از غشاء ،منجر به
ابرهای نفوذی یازشها 1میشود که بهطور مستقیم به ضریب نفوذ ذرات مرتبط است .در پروفایل شارش
سهموی حامل ،ارتفاعهای ابر میانگین کواکتر از ذرات بزرگ منجر به حمل آهستهتر نسبت به ذرات
نفوذی بزرگتر میشود .این ذرات بزرگتر ابرهای باتتری را میسازد .پارامتری که در  F4تعیین میشود،
ماند یک ذره در مجرا در مقایسه با ماده غیرتأخیری است .تأخیر میتواند به ضریب نفوذ ذره مربوط باشد.
برای کُره جامد همگن ،ماند در مجرا همچنین میتواند مربوط به شعاع هیدرودینامیکی آن کُره از نظر معادله
استوکس -انیشتین باشد .دقت عملیات  F4و نظریه ماند با جزئیات ،بهطور مثا  ،در هاسِلو  ،]6[ 5نظریه و
کاربرد  FFFبا جزئیات در استاندارد  ISO/TS 21362ارائه شدهاست .شکل  2طرحواره یک ایدمان  F4را
نشان میدهد که میتواند با طراحی هر مجرای  F4جریان همچون جزءجزء کردن جریان بر پایه
میدان -جریان نامتقارن 9یا جزءجزءکردن جریان بر پایه میدان -جریان لیف توخالی ( )hF5تباد شود.

1 - Ultrafiltration
)2 - Molecular Weight Cut-Off (MWCO
3 -Extension
4 - Hassellov
)5 - Asymmetric Flow- Field Flow Fractionation (aF4
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آنالیز
برونخط

جزء-جمعکننده

کنتر کننده جریان

آشکارساز(ها)

برخط

فلورسانس

سامانه

پمپها
مواد زائد

نمونهگیر خودکار

برخط

مجرا

نفوذ
ارتفررراع مجررررا
تقریبررررراً از 98
 mتررا m
998

شررررارش
حامل بره
آشکارساز

شارش حامل از پمپ

شکل  -2ایدمان (جانمایی) اساس جداسازی F4
شارش متقاطع میدان خارجی بهوسیله شارش متقاطع

شکل  -7چیدمان و اصل جداسازی F4

9-9-2

اصل آشکارسازی

پس از جداسازی مطابو ضریب نفوذ /قطر هیدرودینامیکی بهوسیله ماند در مجرای  ،F4ذرات شستشوشده
باید کمّیسازی شوند تا توزیع اندازه ذره بهدست آید .روش کمّیسازی بهطور اساسی نوع و شیوه وزندهی
توزیع اندازه حاصل را تعیین میکند (اگالی عددی ذره ،اگالی جرمی ذره و ترکیببندی عنصری روی
اندازه) .برای بهدست آوردن توزیعهای اندازه کمّی ،ضروری است که بازیابی ذره کل تعیین شده و بات باشد
(بزرگتر از  )58%و رابطه کمّی بین سیگنا اندازهگیریشده و ذرات شستشوشده (بتواند) ایجاد شود .این
رابطه باید مستقل از خوا ذرات مختلف بوده و حداقل مستقل از اندازه ذره باشد .این پیشنیازها در
بسیاری از حاتت براورده نمیشوند.
الف -در میزان جاب  ،UV-Visسیگنا حاصل از ذرات که فقط نور را در طو موج گزیده پراکنده میکنند،
نهتنها تابعی از غلظت جرمی ذره هستند ،بلکه وابسته به اندازه ذره و ضریبشکست ماده نیز هستند.
مدرنترین  LCها بر پایه آشکارسازهای  UV-Visبهینه شدهاند تا اثر نور سرگردان را کاهش دهند ،که
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در این حالت نور سرگردان ،سیگنا استفادهشده برای آشکارسازی است .اثر این سنجشها آن است
که ذراتی که فقط نور را پراکنده میکنند ،با نسبت بسیار پایین سیگنا به جرم آشکار میشوند ].[10
ب -با استفاده از طیفسنجی جاب  UV-Visبرای آشکارسازی ذرات جاذب نور در نمونههای همگن ،رابطه
سیگنا به جرم ذره (کالیبراسیون جرمی) اغلب میتواند روی نمونه کامل ،جزءجزءنشده ،انجام شود.
اون نمونه ممکن است حاوی انواع گوناگون ذرات با اندازهها و جاب ویژه مختلف باشند ،این مقدار
میتواند برای ذراتی که باید کمّیسازیشوند ،بیفایده باشند .کالیبراسیونهای جرمی بهدستآمده از
کل نمونه ،اغلب برای مؤلفههای جداسازیشده نمونه منفرد صحیح نیست.
پ -در آشکارسازی پراکندگی نورپویا ( )DLSیا ایستا ( ،)MALSهنگامیکه شدت نور پراکندهشده برای
آشکارسازی استفاده میشود ،اثر اندازه ذره و ضریبشکست روی رابطه سیگنا به جرم ذره حتی
قویتر از جاب  UV-Visفقط برای ذرات پراکندهکننده نور است [ .]10هراند نظریه پراکندگی نور
میتواند برای محاسبه غلظتهای جرمی ذرات شستشوشده استفاده شود ،اگر ذرات الزامات نظریه
بهکاربردهشده را براورده کنند و خصوصیات اپتیکی آنها شناخته شدهباشد .این مورد بهندرت حالتی
برای نمونههای ناهمگن است .اصوتً سیگنا حاصل از آشکارسازی پراکندگی نور باید قادر به تولید
یک شدت وزندهیشده توزیع اندازه ذره بوده و قابلمقایسه با آشکارسازی پراکندگی نور پویا
نمونههای جزءجزءنشده باشد .این مورد تاکنون برای نمونههای ناهمگن تدوین نشدهاست.
ت -آشکارسازی ویژه عنصری همانگونه که بهوسیله پالسمای جفتشده القائی -طیفسنجی جرمی
( ،)ICP-MSپالسمای القائی -طیفسنجی نشر نوری ( ،)ICP-OESطیفسنجی جاب اتمی ()AAS
در جزءهای جمعآوریشده بهدست میآید ،ذرات نمونه باید فقط شامل عنصر آشکارسازیشده باشد یا
استوکیومتری باید معلوم و ثابت بر حسب اندازه باشد [ ،]9[ ]8تا توزیع اندازه ذره کمّی را فراهم کند.
هراند جرم ذره کل را اغلب نمیتوان با این روشها به دست آورد .این روشها برای برخی از عناصر
اصلی که کسر مرتبط با بسیاری از ذرات را تشکیل میدهند و با این ابزارها قابلدستیابی نیستند،
همانند کربن ،اکسیژن ،هیدروژن و نیتروژن ،کاربرد ندارد.
کاربرد سامانههای آشکارسازی مناسب و ترکیب آنها میتواند تفکیک انواع ذره مختلف را فراهم کند ،اگراه
آنها توزیع اندازه ذره کمّی صحیحی بهدست نمیدهند.
برای تعیین کمّی جزء اندازه کواک ،غشاء مورد استفاده بهعنوان دیوار انباشت باید قطع اندازهای
( )MWCOداشته باشد که کمتر از  98 %اندازه کواکترین ذره /مولکولی بوده و بهوسیله  F4آنالیز
میشود.
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4-9-2

عملکرد

درستی توزیع اندازه اندازهگیریشده ،به ترکیبی از فرایند جداسازی و اندازهدهی صحیح در  F4و کمّیسازی
صحیح ذرات در آشکارسازهای پیرو بستگی دارد .اگر فقط رفتار ذرات در مجرا ایدهآ باشد ،زمان /حجم ماند
میتواند بهصورت صحیح به ضریب نفوذ یا قطر هیدرودینامیکی از منظر نظریه  FFFیا کالیبراسیون خارجی
مرتبط شود .تداخلهای جزئی از شکل ذره ،دافعه الکترواستاتیکی (ایستابرقی) یا استریکی (ریختاری) از
غشاء ،اثرات غلظت ذره و ذرات با شکل و اندازه بزرگ ،نتیجه جزءجزءکردن را بیمعنا میسازد .بدون
اندازهگیری ذره مستقل (همانگونهکه بهوسیله آشکاسازهای پراکندگی نور برخط یا بررسیهای  EMدر
جزءهای نمونهبرداریشده بهدست میآید) ،آنالیز  F4یک نمونه ناشناخته ،میتواند بسیار نادرست باشد.
بنابراین ضروری است که سنجشهای کنتر کیفیت که اندازهگیری صحیح و کمّیسازی صحیح را اثبات
میکند ،در توسعه روش برای یک نمونه ناشناخته ،استفاده شود.
اینسنجشها به شرح زیر هستند:
الف -تعیین بازیابی از آشکارسازهای مختلف (  ،UV-Visشدت در زاویه پراکندگی  58oو برابر با یا کمتر از
 29oو  .)ICP-MSدلیل استفاده از زوایای پراکندگی مختلف آن است که بر بخشهای مختلف اندازه
ذره نمونه تأکید دارند :زاویه پراکندگی 58oمیتواند بهعنوان نمایش «کلی» ذرات در نمونه وزاویه
پراکندگی  >29oحساستر به ذرات بزرگتر دیده شود .بازیابی کمتر روی  29oنسبت به  58oاتال
ذرات بزرگتر را آشکار میکند.
ب -همانگونهکه برپایه نظریه  FFFانتظار میرود ،اثبات میشود که نظریه جزءجزء کردن با تغییر شرایط
جاری واکنش نشان میدهد.
پ -اندازه مستقل بهوسیله پراکندگی نور اندزاویهای ( )MALSیا  DLSبرخط یا برونخط (در اجزای
جمعآوریشده) آنالیز شود .ساخت پراکندگی نور بر پایه اندازه ذره برحسب قطر هیدرودینامیکی رسم
میشود .برای شکل ذره و نمونه ، rg/rh ،در بازههای عددی متفاوت میتواند معنیدار باشد .توصیه می-

شود برای ذرات تقریباً کروی و انبوهههای فشرده ،بین  8/999و  3و برای ذرات تقریبا کروی و انبوهه-
های فشرده ،یا بین  3و 3/9برای ذرات کشیده مانند صفحات ،میلهها یا انبوهه های نامنظم درنظر
گرفته شود.
ت -میکروسکوو الکترونی روبشی ( ،)SEMمیکروسکوپی الکترونی عبوری ( ،)TEMذرات شستشوشده در
اجزاء حجمهای ماند زیاد ،متوسط و کم را آنالیز میکند.
نکات (الف) و (ب) ،الزام کمینه است ،از نکات باقیمانده (ت) و (ث) حداقل یکی باید انجام شود.
آنالیز سهگانه استاندارد اندازه ذره تکپراکنده 3با توجه به حالت 3توزیع باید در بازه  ± 1 %انجام شود.

1 - Monodisperse
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حساسیت و همچنین حدود آشکارسازی ( )DLیا حدود کمّیسازی ( )LOQفقط میتواند برای سامانههای
منفرد یا نمونههای معین دادهشود .این پارامترها با پهنای توزیع ،جرم تزریقی مجاز بیشینه ،شرایط جداسازی
و سامانههای آشکارسازی بهکار بردهشده ،تغییر میکنند .در متون علمی معمو نیست که حدود کمّیسازی
( )LOQیا ( )DLگزارش شود .معموتً بار مجرا تقریباً  38 µgاز ذرات است ،بدون غلظت روی -مجرا یا
پیش -مجرا LOQ ،2در آشکارسازی  ICP-MSحدود مقادیر  3 µgL-1است .تکرارپایری از نظر حالت توزیع
اندازه ذره و مساحت پیک معموتً  ± 9 %است .این دقت با روش بهینه از بازیابیهای خوب و پس از تعاد
مناسب غشاء با محلو حامل و اندین (دفعه) تزریو نمونه بهدست میآید.
انتخابی بودن برای ذرات موردنظر روی مولفههای ماتریس وابسته به استفاده و ترکیب مناسب سامانههای
آشکارسازی و سازگار با مشخصههای ذرات موردنظر و ماتریس نمونه است .استفاده از آشکارساز طیفسنج
( ،UV-Visفلورسانس ،)ICP-MS ،انتخابیبودن برای مشخصههای خا یک نمونه (جاب تشدیدی
پالسمون برای ذرات فلزی ،ترکیببندی عنصری و غیره) را مقدور میسازد.
اگر یک برنامهسازی میدان استفاده شود ،واپاشی خطی نرخ جریان متقاطع بر حسب زمان باید ارجح باشد .از
توابع واپاشی با شیب تند ( )>-8/89mL/min2باید اجتناب شود و نرخ جریان متقاطع در بخشی از برنامه
میدان که از آن ،توزیعهای اندازه ذره استخراج میشود ،هرگز نباید به صفر کاهش یابد.
5-9-2

آمادهسازی نمونه

نمونه واردشده به  F4باید حاوی ذرات در پراکنه پایدار باشد .فقط در حالتیکه اجزای ماتریس نمیتواند
بهوسیله روش آشکارسازی از ذرات موردنظر متمایز شود (بهطور مثا  ،اگر فقط شدت سیگنا آشکارساز
 MALLSمورد استفاده قرار میگیرد) یا اگر اجزای ماتریس با فرایند جزءجزء کردن تداخل کنند ،آنها تا
جاییکه ممکن است باید خارج شوند .ذرات (در راستای بلندترین محور) نباید اندازهای بزرگتر از 3 µm
داشته باشند .ترکیببندی حامل مورد استفاده در  F4برای حمل ذرات میان مجرا باید با مشخصههای ذرات و
غشای مورد استفاده بهعنوان دیوار انباشت ،سازگار باشد .اسبیدن ذرات به غشاء و سطوح سامانه باید
بهوسیله انتخاب حامل ،کمینه نگه داشته شود .در زمان یکسان پیش شستشوی ذرات بهوسیله دافعه
استریکی یا ایستا برقی از غشاء ،همچنین باید کنتر شده و بهوسیله ترکیببندی حامل کمینه شود .برای هر
نوع از نمونه آزمون ،فرایند جزءجزءکردن باید بهینه شده و تناسب آن برای هد بهوسیله دادههای تحلیلی
نشان داده شود .یک نمونه که برای تزریو مستقیم به  F4مناسب نیست (ذرات خیلی بزرگ ،ساختارهای
انبوهیده یا اجزای ماتریس نامناسب برای  )F4نیاز به آمادهسازی نمونه دارد .این روش باید بهگونهای اجزای
تداخلی ماتریس ذرات با اندازههای بزرگتر از اندازه (مطلوب) را خارج کنند و ذرات مطلوب در انبوهش را
پایدار سازند .روش اجرا و تغییرات ممکن نمونه باید در گزارش آزمون مستندسازی شود.

1- Mode
2 - Pre-or on-channel
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حا ماتریس میتواند با رهیافتهای متفاوتی بهدست آید:
الف -استخراج ذرات از ماتریس بهوسیله روشهای سانتریفیوژ کردن ،صافش ،ستون یا استخراج نقطه ابر
اگر مناسب باشد؛
ب -تخریب ماتریس بهوسیله حکاکی شیمیایی .اگر ذرات ،نسبت به حمله شیمیایی مقاوم باشند (بهطور
مثا ذرات  ،)TiO2 ،Au ،SiO2ماتریس پایه آلی حاصل از عملآوری پساب میتواند بهوسیله
 HNO3/H2O2یا هضم زیمایهای 3نابود شود
پیشاپیش باید سازگاری روش اجرا با خصوصیات ذرات موردنظر آزموده شود .باقیماندههای اجزای ماتریس
اگر با فرایند جزءجزءکردن تداخل نکند و همچنین حالت انبوهش و خصوصیات ذرات را تغییر ندهند و
سامانه آشکارسازی انتخابی در دسترس باشد ،میتواند پایرفته شوند.
6-9-2

گزارش آنالیز و تفسیر نتایج

ماند نمونه در  F4به ضریب نفوذ ذرات آنالیزشده بستگی دارد و میتواند به قطر هیدرودینامیکی تبدیل شود.
دادههای خام بهدستآمده از  F4زمان ماند ،سیگنالی است که بهوسیله یکی از آشکارسازها گزارش شدهاست.
اگر مدت زمان ماند بتواند به قطر هیدرودینامیکی یک ذره از راههای زیرمرتبط شود:
الف -نظریه ماند FFF؛
ب -کالیبراسیون خارجی با استانداردهای اندازه ذره؛
پ -اندازه خارجی ذره گزارششده بهوسیله آشکارسازهای پراکندگی نور جفتشده با مجرای  DLS( F4فقط
قطر هیدرودینامیکی را گزارش خواهد داد MALS ،هنگامیکه مد ذره کروی استفاده شدهاست ،قطر
هندسی را گزارش خواهد داد و هنگامیکه سایر مد ها بهکاربردهشوند ،ریشه میانگین مربعی شعاع یا
شعاع ارخش 2را گزارش خواهد داد)؛
و اگر سیگنا آشکارساز بتواند به جرم یا غلظت عددی ذره مرتبط شود ،یک توزیع اندازه ذره مرتبط میتواند
ایجاد شود .این توزیع اندازه ذره در جایی است که هر نقطه داده( 1برش) 5گزارششده ار طریو آشکارساز،
بهوسیله زمان ماند یا حجمش به قطر ذره مرتبط است .این امر در بعضی موارد با نرمافزار تهیهشده توسط
سازنده سامانه  F4قابلدستیابی است .در بیشتر موارد و به سبب انواع مختلف آشکارسازها و سیگنا ها که
میتوانند استفاده شوند ،پردازش دادهها در نرمافزار صفحه گسترده 9انجام میشود .این عمل پس از بازیابی

1 - Enzymatic digestion
2- Gyration
3- Datapoint
4 - Slice
5- Spread software
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دادههای خام یا کالیبرهشده از نرمافزار کنتر آشکارساز مربوطه ،صورت میگیرد .ضروری است که دادههای
خام فراهمشده بهوسیله آشکارسازها ،عاری از تأثیر پسزمینه باشند و برای مشخصهیابی ذره که میتواند در
ایجاد یک توزیع اندازه مورد استفاده قرار گیرد ،کالیبره شوند.
آنالیز  F4یک تکپراکنه یا مخلوطی از اندین جمعیت ذره تکپراکنه ،بهصورت ایدهآ توزیعهای تک
مودا

3

(یک نوع ذره) تا اند مودا از پیکهای توزیعشده گوسی بهخوبی تفکیکشده را تولید میکند.

درمقابل ،آنالیز نمونههای اندپراکنه میتواند فراکتوگرامها 2و توزیعهای اندازه مرتبط با هندسههای مختلف
را تولید کند .برای مورد او در بات و درصورتیکه پیکها به خوبی تفکیک شده باشند ،میانگین (های) اندازه
ذره میتواند از حالتهای توزیع بهدست آید .پهنای یک پیک نه تنها بهوسیله تغییر در اندازه ذره در نمونه،
بلکه بهوسیله اثرات پهنشدگی باند 1حین آنالیز ،تحتتاثیر قرار میگیرد ،از اینرو ،توزیع واقعی (اندازه ذره)
پیرامون میزان اندازه متوسط معموتً در دسترس نیست .برای مورد دوم در بات ،تولید میانگین اندازه ذره
میتواند از طریو آنالیز پیک بهدست آید (برای مثا از یک نمونه توزیعشده بهصورت لگاریتم طبیعی) ،یا
حتی میتواند بیمعنی باشد ،هنگامیکه یک فراکتوگرام پهن بدون پیکهای برجسته حاصل شود.
نیازمندیهای گزارشدهی در استاندارد  ISO / TS 21362به تفصیل شرح داده شدهاست.
 7-2روش میکروسکوپی الکترونی ()EM

9-7-2

کلیات

رهیافت پیشنهادی مستلزم این است که ماتریس پیچیده حاوی نانواشیاء بهگونهای عملآوری شود که
پراکنش از نانواشیاء موردنظر بهدست آید .این تغییرات نمونه باید در گزارش آزمون نهایی مستند شود.
آزمونههای مناسب برای آنالیز  EMبهوسیله در تماس قراردادن این پراکنه با حامل نمونه (توری ،)TEM
آماده میشوند .بخشی از نانواشیاء که بهصورت بهینه نانواشیاء موجود در ماتریس را نشان میدهد و اجازه
آشکارسازی مجزای نانواشیاء را میدهد ،میتواند روی توریها نشانده شود .بر اساس معیارهای ویژهای از
قبیل اندازه ،شکل ،ساختار بلورشناختی و ترکیببندی عنصری ،نانواشیاء مجزای مطلوب در میکروسکوو
الکترونی شناسایی و قابلرویت میشوند .آنالیز تصویر اجازه آشکارسازی تصاویر 5دوبعدی نانواشیاء و
اندازهگیری اندازهدههای اندگانه را برای هر ذره مجزا میدهد .نانواشیاء با توزیعهای مبتنی بر تعداد آنها و
آمار توصیفی مربوط به اندازهدههای انتخابی ،مشخصهیابی میشوند .بهدلیل تفکیکپایری فضایی باتی آن
در دو بعد ،آنالیز  EMبازه  3 nmتا  3888 nmرا پوشش میدهد .تا حدودی ،ذرات سازنده میتوانند در

1- Modal
2- Fractogram
3- Band
4- Projections
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نانواشیاء انبوههها و کلوخهای شناسایی شوند .رهنمود در مورد تعیین و گزارشدهی شکل و توزیعهای اندازه
(ذرات) بر پایه تصاویر  SEMو  TEMاز هر دو (گروه) ذرات نانومقیاس و ذرات بزرگتر از نانومقیاس در
استانداردهای  ISO / DIS 19749و  ISO 21363ارائه شدهاست.
7-7-2
9-7-7-2

اصول اندازهگیری میکروسکوپی الکترونی
کلیات

روشهای مختلف  EMقابلاستفاده است .روش  TEMمعمو  ،الکترونهای عبوری از یک (نمونه)
روشنسازیشده (بهوسیله باریکه الکترونی) موازی را آشکارسازی میکند .در  SEMو  ،STEMیک باریکه
الکترونی متمرکز ،روی آزمونه روبش میشود و سیگنا های ویژهای (پراکندگی کشسان ناهمدوس
الکترونهای پراکندهشده رو به جلو در  STEMو الکترونهای ثانویه و الکترونهای برگشتی در  )SEMثبت
میشوند.
آنالیز تصویر و دادههای تصاویر  SEMو  TEMیکسان هستند .توصیه میشود بین تصاویر ( TEMروشنایی
موازی)( SEM ،روبش یک باریکه متمرکز و آشکارسازی الکترونهای ثانویه ( )SEیا الکترونهای برگشتی
( ))BSEو ( STEMروبش یک باریکه متمرکز و آشکارسازی الکترونهای عبوری) تفاوت گااشته شود.
7-7-7-2

میکروسکوپی الکترونی عبوری )(TEM

عالوهبر تصویربرداری میدان روشن ( 3)BFمعمو  TEM ،شامل روشهای مختلف آشکارسازی از جمله
 TEMبا تفکیکپایری بات و پراش الکترونی است .روشهای پیشرفته اخیر فقط میتوانند بهطور موثر برای
شناسایی نانواشیاء بلوری موردنظر ،بهکار روند.
آنالیز تصاویر  BF-TEMاجازه آشکارسازی تمامی نانواشیاء قابلرویت مجزا را میدهد .تصویربرداری میدان
روشن معمو نسبت به حاتت تصویربرداری پیشرفتهتر دارای این مزیت است که بهطورگستردهای در
دسترس است و میتواند به روش نیمه خودکار اعما شود .در حالت تصویربرداری میدان روشن ،بخشی از
باریکه الکترونی عبوری بهطور معمو در یک دوربین  CCDثبت میشود .تباین تصویر ناشی از جاب و
پراکندگی الکترونها در آزمونه بهدلیل ضخامت و ترکیببندی ماده (یعنی تباین جرم -ضخامت) و ناشی از
جهتگیری بلور (یعنی تباین پراش) است.
ذرات موجود در آزمونههای تولیدشده از نانواشیاء در پراکنه ،بهاندازه کافی نازک هستند تا یک باریکه
الکترونی را عبور دهند به نحویکه یک سیگنا از الکترونهای عبوری بتواند ثبت شود.

)1 - Bright field (BF
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شکل

با ترکیب تصویربرداری  TEMمیدان روشن با آنالیز تصویر ،اعداد بر پایه توزیعهای اندازه و خوا
نانواشیاء تصویربرداریشده را میتوان برای مقادیر زیادی از نانواشیاء بهدست آورد .اگراه میتوان خوا

سه

بعدی ذرات را با استفاده از روش توموگرافی الکترونی در حا توسعه تخمین زد ،این روش اجرا نیاز به
گامهای آمادهسازی نمونه ،تصویربرداری ،روش بازسازی ،بخشبندی تصویر و آنالیز دارد که در
حا حاضر ،اندازهگیری دقیو مقادیر زیادی از ذرات ،بهدلیل زمانبر بودن و کار زیاد 3محدود میشود.
 9-7-7-2میکروسکوپی الکترونی روبشی شامل میکروسکوپی الکترونی عبوری روبشی

در میکروسکوو الکترونی روبشی؛ یک پروب (کاوند) الکترونی متمرکز باریک روی آزمونه را روبش میکند.
برهمکنش پروب الکترونی با آزمونه (پراکندگی ناکشسان و کشسان) منجر به مجموعهای از سیگنا ها
میشود که میتوانند با آشکارسازهای مربوطه ثبت شوند .آشکارسازها برای الکترونهای ثانویه ،برگشتی و
عبوری در دسترس هستند .عالوهبراین ،اطالعات عنصری در مورد نمونه را میتوان یا با آنالیز انرژی پرتوهای
ایکس (آنالیز پرتو ایکس بر اساس توزیع انرژی )EDX ،و یا با انرژی الکترونهای عبوری (طیفسنجی اتال
انرژی الکترون ( ))EELSبهدست آورد .الکترونهای  ،SEالکترونهایی هستند که بهوسیله باریکه الکترونی
اولیه (ورودی) از پوستههای خارجی یک اتم به بیرون رانده میشوند .الکترونهای کم انرژی (با انرژی کمتر
از  )98 eVهستند و از سطحی بسیار نزدیک به سطح خارجی آزمونه نشأت میگیرند .بنابراین از  SEبرای
تصویرسازی توپوگرافی آزمونه استفاده میشود.
الکترونهای  BSEالکترونهای اولیهای هستند که بهدلیل مجموعهای از فرایندهای پراکندگی کشسان (و
ناکشسان) از آزمونه بازپسزده 2میشوند .انرژی  BSEاز  SEباتتر است و میتواند به اندازه انرژی
الکترونهای اولیه باشد .بازده (تصویربرداری با)  BSEبه شدت وابسته به عدد اتمی آزمونه است و بنابراین
میتوان از  BSEبرای تصویرسازی یک تباین عنصری 1استفاده کرد.
یک جایگزین برای تصویربرداری معمو با استفاده از الکترونهای ثانویه ،استفاده از یک آشکارساز عبوری
است که الکترونهای نفوذکننده به نمونه را آشکارسازی میکند .الکترونهای عبوری ،الکترونهای اولیهای
هستند که از میان نمونه عبور میکنند .بسته به میزان پراکندگی ،الکترونهای عبوری بهوسیله یک
آشکارساز ( BFپراکندهنشده و پراکندهشده در زوایای بسیار کواک) ،یک آشکارساز میدان تاریک حلقوی
(پراکندهشده در زوایای متوسط) یا یک آشکارساز میدان تاریک حلقوی زاویه بات ( ،HAADFپراکندهشده در
زوایای بسیار بات) آشکارسازی میشوند .برای بزرگنماییهای اعما شده برای اندازهگیری خوا

اندازه و

شکل نانومواد ،سیگنا ثبتشده بهوسیله آشکارساز  ،BFیک تباین جرم -ضخامت را نشان میدهد ،سیگنا

1- Time and labor-intensive limiting
2 - Ejected back
3 - Elemental contrast
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میدان تاریک حلقوی نه تنها به وزن اتمی وابسته است بلکه شامل پراش براگ نیز میباشد و سیگنا
 HAADFبه شدت وابسته به وزن اتمی (تقریباً متناسب با  )Z2است و شامل پراش براگ نمیشود .بنابراین،
آشکارساز  HAADFترجیحاً برای آشکارسازی نانواشیاء متشکل از عناصر سنگین استفاده میشود.
آنالیز  :EDXفرایندهای پراکندگی ناکشسان باریکه الکترونی اولیه با آزمونه ،منجر به تولید پرتوهای ایکس
میشود .در بسترهای برماشتراتنگ 3پیوسته ،هنگامیکه یک الکترون از پوسته درونی یک اتم به بیرون رانده
میشود و یک الکترون از پوسته بیرونی بهجای خالی در پوسته درونی فرو میافتد ،پرتوهای ایکس مشخصه
ایجاد میشوند .اختال انرژی بین این دو تراز انرژی ویژه هر عنصر است و بهصورت پرتو ایکس نشر میشود.
بنابراین ،ترکیب عنصری نانواشیاء تکی میتواند با اندازهگیری انرژی پرتوهای ایکس نشرشده تشخی

داده

شود.
آنالیز  :EELSفرایندهای پراکندگی ناکشسان منجر به اتال انرژی الکترونهای اولیه میشوند .الکترونهای
پراکنده رو به جلو مقدار انرژی مشخصی را از دست دادهاند امّا فقط در زوایای بسیار کواکی پراکنده شدهاند
و بنابراین تقریباً در محور نوری باقی میمانند .میزان انرژی اتالفی در اثر پراکندگی ناکشسان به عناصر
آزمونه بستگی دارد و با بهدست آوردن تفاضل انرژی اندازهگیریشده الکترونهای عبوری از نمونه (با استفاده
از یک طیفسنج اتال انرژی الکترونی) و انرژی اولیه الکترون میتواند تعیین شود .بنابراین ،ترکیب عنصری
نانواشیاء را میتوان با استفاده از  EELSبهدست آورد.
9-7-2

مقادیر شاخ

عملکرد میکروسکوپی الکترونی

عدم قطعیتهای اندازهگیری آنالیزهای  TEMمواد مرجع بهوسیله یک رهیافت

بات-به-پایین در مراجع [ ]13و [ ]14گزارش شدهاست .این مواد مرجع تقریباً تکپراکنه و تقریباً کروی
تخمینزدهشدهاند .نتایج زیر به عدم قطعیتهای مرتبط با آمادهسازی آزمونه ،تصویربرداری و آنالیزهای
تصویر  EMاشاره دارد و عدم قطعیتهای مرتبط با نمونهبرداری و آمادهسازی نمونهای را که کامالً وابسته به
ماده و ماتریس هستند ،شامل نمیشود .یک عدم قطعیت ترکیبی (سطح اطمینان  )94 %از مرتبه ، 1 %
برای اندازهگیریهای  TEMاندازهدههای تک بعدی ،مانند قطر ،گزارش شدهاست .بیشترین سهم در عدم
قطعیت دادههای قطر دایرهای معاد ( ،)ECDاز ارزیابی صحت روش ناشی میشود .این عدم قطعیت بزرگتر
از عدم قطعیت درون -آزمایشگاهی است که با ترکیب تکرارپایری ،دقت متوسط و عدم قطعیت کالیبراسیون
محاسبه میشود .تکرارپایری بزرگترین عامل عدم قطعیت در عدم قطعیت ترکیبی درون -آزمایشگاهی بود.
عدم قطعیت کالیبراسیون به روش کالیبراسیون بهکاربردهشده در بازهای از  8/3 %تا  3 %بستگی دارد .برای

1- Bremsstrahlung
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اندازهگیریهای اندازه ذرات اولیه نانواشیاء برخا مانند ،3عدم قطعیتهای درون -آزمایشگاهیای (سطح
اطمینان  )94%از مرتبه  9%گزارش شدهاند.
برای آشکارسازی و اندازهگیری انتخابی نانواشیاء موردنظر ،شناسانههای منحصر به فردی همانند شکل و
ترکیب عنصری تزم است.
برای اطمینان از اینکه روش پیشنهادی ،ذاتاً با تغییر کارور (اپراتور)  TEMتغییر نمیکند ،خودکارسازی
انتخاب ذره و جنبههای آنالیز تصویر نیاز است.
بازه کاری مفید  EMبهوسیله حدود پایینتر و باتتر کمّیسازی اندازه تعریف شدهاست .حد پایینتر
کمّیسازی اندازه بر اساس معیار مرکوس ]15[ 2محاسبه میشود .او نشان داد اگر مساحت سطح ذره حداقل
از صد پیکسل تشکیل شدهباشد ،که متناظر با یک قطر دایره تقریباً  33پیکسلی است ،از انحرا های
سامانمند بزرگ (> )38 %در اندازهگیریهای اندازه میتوان اجتناب کرد .برای ذرات غیرکروی مانند میلهها و
الیا  ،یک بعد خارجی کمینه  38پیکسلی پیشنهاد شدهاست .براساس این معیار میتوان با درنظر گرفتن
اندازه پیکسل دوربین  ،CCDبزرگنمایی کمینه را محاسبه کرد.
براساس کواکترین و بزرگترین اندازه ذره تخمینزده شده در یک آنالیز کیفی از آزمونه ،میتوان ارزیابی کرد
که آیا حدود تفکیکپایری پیکربندی میکروسکوو /دوربین اجازه اندازهگیری دقیو اندازه را میدهد یا خیر.
حد باتتر کمّیسازی اندازه بهوسیله میدان دید محدود شدهاست و همانطور که در استاندارد
 ISO 13322-1پیشنهاد شدهاست ،در یکدهم اندازه تصویر تنظیم میشود .بازه کمّیسازی اندازه مفید
میتواند از حدود باتتر و پایینتر کمّیسازی اندازه محاسبه شود.
رابطه بین تعداد ذرات اندازهگیریشده و عدم قطعیت اندازهگیری برای هر اندازهده مرتبط (و در حالت ماده
اندگانه ،1برای هر زیرجمعیت) را میتوان بهعنوان مثا از طریو یک مطالعه اعتبارسنجی تعیین کرد .تعداد
ذرات موردنیاز برای تخمین اندازهده ویژه با عدم قطعیت معین را میتوان از این رابطه تخمین زد [ .]13این
رابطه در شکل ت 3-نشان داده شدهاست .درصورتیکه اندازهده توزیع (زیر) جمعیت موردنظر در مقیاس
لگاریتمی ،متقارن باشد ،متناوباً تعداد ذراتی که اندازهگیری میشوند را میتوان با پیروی از روش پیشنهادی
ماسودا 5و گوتو ]16[ 9در استاندارد  ISO 13322-1محاسبه کرد.

1- Fractal-like
2- Merkus
3- Multimodal material
4- Masuda
5- Gotoh
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آنالیز موادی که نسبت به باریکه الکترون و شرایط خالء بات حساس هستند ،االش برانگیز است و به
تجهیزات پیشرفتهای نیاز دارد که برای این نوع از آنالیزها به سختی در دسترس است.
اندازهگیری ابعاد خارجی کمینه نانوصفحهها در آنالیز  ،EMبا توجه به جهتیافتگی ترجیحی آنها روی حامل
نمونه ،سوگیری شدهاست.
4-7-2

آمادهسازی آزمونه میکروسکوپی الکترونی

رهیافت پیشنهادی مستلزم این است که ماتریس پیچیده شامل نانواشیاء بهگونهای عملآوری شود که پراکنه
حاوی نانواشیاء موردنظر با غلظت بهاندازه کافی بات بهدست آید .استفاده از توریهای  TEMبرای همه انواع
آنالیزهای  STEM ،TEM( EMو  )SEMتوصیه میشود.
آزمونههای مناسب برای آنالیز  ،EMبا در معرض تماس قراردادن این پراکنه با حامل نمونه (توری )TEM
آماده میشوند .بخشی از نانواشیاء از طریو انواع مختلف برهمکنشها (ایستابرقی ،غیرقطبی ،واندروالس)... ،
به توری ( )TEMمتصل میشوند .بخشی از نانواشیاء بهصورت بهینه ،نشاندهنده نانواشیاء موردنظر در
ماتریس هستند و اجازه آشکارسازی نانواشیاء را بهصورت جداگانه میدهند .این نانواشیاء بهوسیله تطبیو
دادن غلظت نانواشیاء و نوع و بار توری  TEMروی آنها نهشته میشوند (رسوب میکنند).
برهمکنش نانوماده با یک توری  TEMبهشدت بهوسیله بار توری تعیین میشود .بهطور کلی ،توریهای
پوششدار کربنی تازه آمادهشده ،آبگریز هستند یا بار منفی بسیار کمی دارند .بسته به زمان آمادهسازی و
انبارش توری ،این بارها تمایل به ترک سطح آبگریز و ناپدیدشدن دارند .برای ذرات بدون بار و محیطهای
آبگریز ،توریهای عملآورینشده توصیه میشود .برای ذرات باردار در محیطهای قطبی ،توریهای
آبدوست مورد نیاز است .آبدوستی توریهای  TEMبا پیشعملآوری آنها با (رنگ) آلکیان 3آبی میتواند
افزایش یابد .بار مثبت حاصل بهشدت اتصا نانوماده با بار منفی را افزایش میدهد [ .]17در عوض ،بارهای
منفی را میتوان با تخلیه درخشی( 2به توری  )TEMوارد کرد که بهشدت اتصا نانوماده با بار مثبت را
افزایش میدهد .در حالت ناشناخته بودن بار نانوماده ،ارزشیابی رهیافتهای متفاوت عاقالنه است.
بازیابی نانوذرات از پراکنه ،بهطور کلی با شناورکردن توری روی یک قطره پراکنه (توری روی قطره) [،]18
[ ]19یا با قرار دادن یک قطره پراکنه روی توری (قطره روی توری) [ ]22[ ،]21[ ،]20انجام میشود.

1- Alcian
2- Glow
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اولتراسانتریفیوژ کردن مستقیم روی توری یک روش اضافی برای نهشت (رسوب) نانواشیاء در توریهای
 TEMاست .اولتراسانتریفیوژ کردن اجازه بازیابی کمّی نانوذرات از محیط مایع را میدهد [ .]23مزیت روش
این است که نانوذرات بهصورت فعا غلیظ شده و بهطور کمّی روی توری  TEMسانتریفیوژ میشوند.
غلظت نانواشیاء باید طوری تنظیم شود که تعداد ذرات در هر میکروگرا (ریزنگار) 3برای آنالیز بعدی بهینه
باشد .ذرات نباید با یکدیگر در تماس بوده یا با هم ،همپوشانی داشته باشند .غلظتهای بهینه ،همانطورکه در
پیوست پ نشان داده شدهاست ،از نمونهای به نمونه دیگر تغییر میکند .غلظتهای بات را با درنظر گرفتن
سازگاری رقیوکننده با بارهای ذره ،میتوان بهراحتی با رقیوسازی کاهش داد .برای افزایش انتخابی غلظت
نانواشیاء در پراکنه ،روشهای آمادهسازی نمونه باید تنظیم شود.
برای نمونههای اندپراکنه ،روش توری روی قطره ممکن است منجر به پیوند ترجیحی بخشی از ذرات
کواکتر شود ،درحالیکه روش قطره روی توری ممکن است منجر به یک پیوند ترجیحی بخشی از ذرات
بزرگتر شود .در انین مواردی ،بهمنظور اجتناب از سوگیری ،اولتراسانتریفیوژ کردن روی توری توصیه
میشود.
برای جلوگیری از ایجاد رسوبات نمکی از مایعات در حا خشک شدن ،باید مایع روی توری  TEMخارجشده
و توریهای  TEMدر آب شسته شوند.
مراحل اضافی شستشو ،سیگنا پسزمینه توری را با خروج نمکهای اضافی و مواد آتینده کاهش میدهد.
شستشوی گسترده ممکن است منجر به اتال انتخابی ذرات بزرگتر از توری شود که توصیه میشود از آن
اجتناب شود.
در اصل ،میکروسکوپی الکترونی کرایو ،]24[ 2میتواند جهت آمادهسازی نمونهها و اندازهگیری نانوذرات در
محیط آبی استفاده شود .این روش به خلو

و غلظت بسیار باتی ذرات پراکنه نیاز دارد که بهندرت میتوان

هنگام آشکارسازی و شناسایی نانوذرات در یک ماتریس پیچیده به آن دست یافت.
5-7-2

تفسیر نتایج میکروسکوپی الکترونی

نانواشیاء موردنظر روی میکروگرا های  EMبراساس مقدار (رنگ) خاکستری آنها بهطور نیمه خودکار
شناسایی و اندازهگیری میشوند .اندازهدههای اندگانه بهطور همزمان برای هر تکذره اندازهگیری میشوند.
توضیحات با جزییات بیشتر در مورد اندازهدهها در استاندارد  ،CEN / TS 17010: 2016بند  9ارائه
شدهاست.

1- Microghraph
2- Cryo-TEM
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مثا هایی از مجموعههای پارامترها در کتابنامه ارائه شدهاست [ .]22آنالیز همبستگی متقابل (الیپایی)

3

میتواند برای ردهبندی اندازهدههایی با همبستگی بات استفاده شود .ارائه حداقل یک اندازهده از هر رده
بهصورت کارآمد اطالعات را نمایش میدهد .برای هر پارامتر میتوان آمار توصیفی با جزییات بیشتر ارائه داد.
برای اندازهدههایی که بهطور عادی توزیع شدهاند ،پارامترهای پارامتری 2مانند میانگین ،انحرا استاندارد و
خطای استاندارد از مقدار میانگین مناسب هستند ،درحالیکه برای اندازهدههای بهطور غیرعادی توزیعشده،
پارامترهای غیرپارامتری از قبیل میانه 1و تخمینهای صدک  29و  99مناسب هستند .عالوهبر این ،میتوان با
برازش منحنی ،توزیع بر پایه عدد هر اندازهده را تعیین و بهصورت کمّی توصیف کرد .دسترسی به اندازهده
اندگانه امکان انتخاب یک اندازهده بر حسب تابعی از یک هد ویژه را فراهم میکند .تخمین قطر دایرهای
معاد ( 5محاسبه شده از مساحت سطح تصویرسازیشده در  ،)EMبرای مثا برای ارتباط نتایج  EMبا نتایج
روشهایی با فرض ریختشناسی ذره کرویوار (مانند سانتریفیوژ کردن دیسکی و پراکندگی نور پویا) مفید
است .تخمین اندازهدههایی از قبیل کمینه فرت 9و قطر دایره محاطی بیشینه ،وابسته به ارزیابی ابعاد خارجی
کمینه یک ذره در مفاد تعریف نانوماده است.
خوا

ذره با آنالیز تصویر تعیین میشود .استاندارد  ISO 13322-1یک توصیف استانداردشده از روش

مورداستفاده برای آنالیز ذرات ،از جمله نانواشیاء ،در تصاویر ایستا ،شامل تصاویر میکروسکوو الکترونی را
ارائه میدهد.

استاندارد  ،ISO 21363فناوری نانو– اندازهگیریهای توزیعهای اندازه و شکل ذره بهوسیله میکروسکوپی
الکترونی عبوری ،شامل مراحل پروتکل بسیار خودکار برای تصویربرداری ،گرفتن ذره ،ارزیابیهای کیفیت
داده ،گردشهای کار ،مقایسه داده توزیع با مد های مرجع؛ ارزیابیهای عدمقطعیت اندازهگیری و ابزارهای
دیداریسازی داده میباشد .براساس یافتههای مطالعات مقایسه میان آزمایشگاهی 9روی عملآوری ذرات
تماسی ،کمینه مساحت ذره برای دقت توصیفکننده ،کمینه تعداد ذرات برای آنالیز و تصویربرداری خودکار
و آنالیز قالب گنجانده شدهاست.
آنالیز تصویر بهطور معمو شامل مراحل زیر است:
 آمادهسازی تصویر :برای بهسازی جداسازی ذرات موردنظر از پسزمینه ،روشنایی ناهمگن تصویر اصالحمیشود ،نوفه تصاویر کاهش مییابد و تباین تصویر با استفاده از فیلترهای تصویری مناسب بهینه میشود.
1 - Cross correlation
2 - Parametric parameters
3 - Median
)4 - Equivalent circle diameter (ECD
5- Feret Min
6 - Interlab
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 تنظیم و میزانسازی مقدار آستانه :ذرات با بهینهسازی مقدار قطع جامع ،بهوسیله آستانهگااری موضعی یافیلترهای آشکارسازی لبه ،از پسزمینه جدا میشوند.
 تعیین سطح آشکارسازی :همانطورکه در استاندارد  ISO 13322-1شرح داده شدهاست ،با تنظیم فریماندازهگیری ،از آشکارسازی ترجیحی ذرات اجتناب میشود.
 تنظیم پارامترهای آشکارسازی و آشکارسازی نانواشیاء :بر اساس دانش قبلی ،ذرات در آنالیز گنجانده و یا ازآن خارج میشوند.
 انتخاب اندازهدهها و اندازهگیری نانواشیاء :مطابو با استاندارد  ،ISO 9276-6اندازهدههای شکل وریختشناسی بر حسب تابعی از هد آنالیز انتخاب میشوند.
دادهها برای پردازش آماری بیشتر ثبت میشوند:
 نتایج آنالیز اندازه ذره مطابو با استانداردهای  ISO 9276-2و  ISO 9276-5نشان داده میشود. شکل و ریختشناسی ذره توصیف شده و از نظر کمّی مطابو با استاندارد  ISO 9276-6ارائه میشود. یک منحنی تجربی براساس دادههای یک مد مرجع همانند استاندارد  ISO 9276-2تنظیم میشود. ذرات مطابو با استاندارد  ISO 9276-4ردهبندی میشوند. 9-2پالسمای جفتشده القایی تک ذره -طیفسنجی جرمی )(spICP-MS
 9-9-2اساس سنجش

در پالسمای جفتشده القایی تک ذره -طیفسنجی جرمی ( ،)spICP-MSنانوذرات با براسبهای عنصری
قابلمشاهده برای  ICP-MSدر یک تعلیقه نمونه وارد  ICP-MSشده ،یک پَرشار 3از یونهای عنصر در
مشعل پالسما تولید میکنند .این پَرشار بهعنوان یک پالس سیگنا در طیفسنج جرمی آشکارسازی میشود
و در نانوذراتی که بهصورت جداگانه آشکارسازی شدهاند ،امکان تعیین غلظت ذره در تعلیقه را همانند جرم
عنصر میدهد .براساس جرم ذره ،ترکیببندی ،اگالی و شکل ذره مفروض ،میتوان اندازه ذره را تخمین زد.
تفکیکپایری زمانی کافی (بهطور معمو در بازه  388µsتا  )38 msو غلظت ذره تزم است تا اطمینان
حاصل شود که هر پالس سیگنا فقط از یک ذره سراشمه میگیرد و این روش به نام « ICP-MSتک ذره»
نامیده میشود .در نتیجه ،نمونهها برای دستیابی به یک غلظت عددی ذره به اندازه کافی کم ،باید عموماً
رقیو شوند تا اطمینان حاصل شود که از احتما آشکارسازی دو یا اند ذره بهطور همزمان ،میتوان
1- Plume

12

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 77222چاپ اول) :سال 9911

صر نظر کرد .از آنجا که رقیوسازی نمونه ممکن است منجر به رقیوسازی ماتریس نیز شود ،تداخلهای
ماتریس کمینه میشود .این روش ،جایگزین سریع و آسان برای اغلب روشهای پیچیدهتر آمادهسازی نمونه
است [ .]25هراند ،هنگام رقیو کردن نمونهها در ایزی غیر از ماتریس اصلی ،توصیه میشود که دقت شود
تا از تغییرات در خصوصیات ذره از جمله لیگاندهای سطحی اجتناب شود .مفهوم بهرهبرداری از ICP-MS

برای آنالیز تک ذره و تعلیقههای کلوئیدی برای اولین بار توسط مککارتی 3و دگولدر ]26[ 2منتشر شد و
برای مجموعهای از ذرات در تعلیقههای آبی مورد آزمایش قرار گرفت .اخیراً spICP-MS ،بهعنوان ابزاری
برای تعیین نانوذرات [ ]27و کاربردهای مختلفی توصیف شدهاست :طال در نمونههای زیست -تحلیلی [،]28
[ ، ]29سرب در ذرات هوابرد [ ،]30نقره محلو و ذرهریز [ .]33[ ،]32[ ،]31اخیراً ،روشهای آنالیز کامالً
معتبر با استفاده از  spICP-MSمنتشر شدهاست [ ،]34مناسب بودن این روش در آزمونهای میان
آزمایشگاهی 1آزموده شدهاست [ ،]36[ ،]35نرمافزار پردازش دادهها در دسترس قرار گرفتهاست [ ]37و
استاندارد  ISO 19590در مورد این روش منتشر شدهاست
استفاده از زمانهای انتظار کوتاهتر ( )98 µsاخیراً توسعه یافتهاست که امکان آشکارسازی دقیوتر و
یکپاراگی سیگنا

نانوذره را فراهم میآورد .درنتیجه میتوان اندازههای ذره کواکتر (کواکتر از

 )38 nmرا تعیین کرد و آشکارسازی اند عنصری امکانپایر میشود [ .]39[ ،]38آشکارسازی اندگانه
صحیح با استفاده از یک  ICPترکیبشده با یک طیفسنج جرمی زمان پرواز ( )ICP-TOFMSدر حالت تک
ذره امکانپایر است .درحالیکه اخیراً انین دستگاهی توسعه یافتهاست ،حساسیت کمتر آن در مقایسه با
یک دستگاه اهارقطبی ،براورد اندازه ذره را به  98 nmمحدود میکند.
7-9-2
LODSIZE.

عملکرد

کواکترین نانوذره قابلآشکارسازی با استفاده از  ،spICP-MSبا حساسیت سامانه  ICP-MSو

امکان تمایز سیگنا های ذره از نوفه پسزمینه تعیین میشود .برای نانواشیاء  Auو  ،Agبا استفاده از یک
اهارقطبی استاندارد  ،ICP-MSکواکترین اندازه ذره قابلاندازهگیری معموتً از  39 nmتا  28 nmاست
[ .]41ذرات اندازهشده کواکتر ممکن است با استفاده از طیفسنجهای جرمی با هندسهای که امکان
بازدههای عبور باتتر را میدهد ،اندازهگیری شود .بهعنوان مثا  ،با استفاده از یک  ICP-MSمیدان قطاعی

5

میتوان نانواشیاء طال به کواکی  38 nmرا آشکارسازی کرد .برای نانوذرات  TiO2و  SiO2با نوفه پسزمینه
بات در  LODSIZE ،ICP-MSبه ترتیب  98 nmو  288 nmاست ،اگراه توسعههای فنی اخیر مانندICP-MS

اهار قطبی سهگانه ،امکان آشکارسازی اندازههای کواکتر این ذرات را فراهم میکند .با استفاده از یک
1 - McCarthy
2 - Degueldre
3 - Intra-Labratory
4 - Sector field
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 ICP-MSدارای طیفسنج جرمی با تفکیکپایری بات LODSIZE ،برای  TiO2میتواند تا  28 nmکاهش
یابد.
با تعویض لوله مشعل پالسمائی کوارتز با نوع سرامیکی و با استفاده از یک واکنش یا محفظه برخورد 3با متان
بهعنوان گاز واکنشی ،ذرات  SiO2کواکتر از  388 nmاندازهگیری شدهاست [ .]38اخیراً روشی برای
تخمین

LODSIZE

توصیف

شده

و

برای

نانوذرات

متشکل

از

58

عنصر

مختلف

بهکار رفتهاست [.]42
 LODCONC.از آنجا که غلظت به تعداد پالسهای سیگنا مشاهدهشده ارتباط دارد ،این حد آشکارسازی به
تعداد پالسهای سیگنا در زمان شاهد و زمان کلی دادهگیری مرتبط است .در غیاب آتیندههای نانوذره و
اثرات حافظه ،حد آشکارسازی یک فرایند شمارش رایج همانند  ،spICP-MSسه پالس در طو کل زمان
دادهبرداری است [ .]43براساس تنظیمات تجربی و بازده مهپاشی  LODCONC ،2 %در حدود  398ذره در هر
میلیلیتر است .هراند ،در عمل این بهدلیل اثرات حافظه و سیگنا های پسزمینه واقعی نیست و
 LODCONCواقعی درحدود  988ذره در هر میلیلیتر است .برای نانواشیاء  Auو  98 Agنانومتری این
 LODCONCمعاد است با غلظتهای جرمی  3 ngl-1و  ،9 ngl-1برای نانواشیاء  398 TiO2نانومتری و SiO2

 988نانومتری به ترتیب معاد با غلظتهای جرمی  98 ngl-1و  388 ngl-1است.
بازه دینامیکی غلظت .بازه دینامیکی غلظت بهوسیله تعریف تک ذره محدود میشود ،به این معنا که در هر
رویداد ،نیاز به اجتناب از ذرات متعدد است .اون ذرات بهطور مستقل از یکدیگر وارد میشوند ،میتوان از
آمارهای پواسون 2برای تخمین احتما ورود یک یا اند نانوذره به پالسما در طی یک دوره زمانی انتظار و
آشکارسازی بهعنوان تک ذره استفاده کرد .در عمل ،بازه غلظت دینامیکی در حدود یک عامل از  388است و
اگر تعداد رویدادهای اندین نانوذرهای قابلتوجه باشد ،با افزایش غلظت ذره انحرا

از خطیبودن قابل

مشاهده خواهد بود .تبوردا 1و همکارانش احتما وقوع انین رویدادهایی را محاسبه کردند و انتخاب یک
غلظت بحرانی عددی نانوذره ،برای کمینهسازی وقوع رویدادهای اندنانوذرهای را بحث کردند [.]44
بازه دینامیکی اندازه .جدا از بیشینه تعداد ذرات ،از آنجاکه تبخیر ذرات بزرگ هنگام پرواز در پالسما
ممکن است فقط جزئی باشد ،دانستن آنکه بیشینه اندازه ذره اقدر میتواند باشد ،مهم است .دگالدره 5و
همکاران این مسئله را با محاسبه زمان تبخیر ذرات  UO2بهعنوان تابعی از اندازه ذرات و زمان ماندگاری در

1- Collision cell
2- Poisson
3- Laborda
4- Degueldre
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پالسما ارزشیابی کردهاند [ .]45محاسبات آنها نشان میدهد که بزرگترین اندازه ذره تقریباً 2888 nm
خواهد بود که بهوسیله سایر اندازهگیریها تأیید شدهاست [ .]47[ ،]46بنابراین به نظر میرسد که پایرش
یک بیشینه اندازه ذره  3888 nmقابلاطمینان است ،اگراه باید درنظر داشت که ذرات ریزاندازه 3ممکن
است یک شدت سیگنا را خارج از بازه خطی آشکارساز ،تولید کنند.
تکرارپذیری .تکرارپایری بهعنوان انحرا استاندارد نسبی در تحلیل تکرار اندین آزمون 2تعلیقههای آبی
تعیین شدهاست .تکرارپایری غلظت (و جرم) ذره برای نانواشیای طال و نقره  98نانومتری در یک غلظت
جرمی  98 ngl-1از  38 %تا  39 %بود .بهطور کلی انتظار میرود که تکرارپایری غلظت (یا جرم) ذره کمتر
از  29 %باشد .بهطور کلی تکرارپایری برای تعیین اندازه یعنی ارتفاع پالسهای سیگنا کمتر از  38 %است.
(این مقدار) همچنین بهعنوان انحرا استاندارد نسبی در تحلیل تکرار اندین آزمون تعلیقههای آبی تعیین
شدهاست.
صحت .9تعیین اندازه ذره در  ،spICP-MSبه تعدادی از فرضیات متکی است .خاصیت اندازهگیریشده اصلی
ذره ،شدت سیگنا

است که از آن جرم ذره با استفاده از منحنیهای آماده استاندارد تهیهشده از

استانداردهای یون ،محاسبه میشود .براساس فرضیات استوکیومتری ،اگالی و شکل ،اندازه ذره محاسبه
میشود .بنابراین صحت باید با استفاده از مواد مرجع گواهیشده مناسب ،مواد مرجع یا استانداردهای درون
آزمایشگاهی با اندازههای ذره بهخوبی تعریف شده ،تعیین شود .مثا هایی از مواد مرجع مبتنی بر نانوذره طال
که بهطور گسترده برای این منظور مورد استفاده قرار گرفتهاست ،میتوانند در متون علمی یافت شوند [.]48
در یک آزمایشگاه مجرب بر اساس قُطرهای اسمی ذره ،سوگیری کمتر از  58 %خواهد بود.
تحملپذیری .نمونهها اغلب باید تا حد زیادی رقیو شوند تا با بازه دینامیکی  spICP-MSسازگار شوند و
ماتریس نمونه نیز بهتبع آن رقیو شده و در نتیجه تداخالت ماتریس بالقوه کاهش مییابد .هراند ،اجزا یا
ترکیبات ماتریس اضافهشده برای پایداری تعلیقه ،ممکن است هنوز هم با غلظت ذره تداخل داشته باشند،
بهویژه هنگامیکه ترکیبات شبهصابون منجر به یک بازده مهپاشی افزایشیافته میشوند .هنگامیکه ترکیب
رقیوکننده مشابه ماتریس نمونه باشد ،ممکن است تداخالت کاهش نیابند.
9-9-2

آمادهسازی نمونه

اندازهگیری با  spICP-MSمستلزم آن است که ماتریس پیچیده حاوی نانوذرات عملآوریشده باشد،
بهگونهای که تعلیقهای شامل نانوذرات حاصل شود .عالوهبراین ،توصیه میشود غلظت عددی نانوذرات در

1 - Micro sized particles
2 - Replicate
3 - Trueness
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بازه  ،spICP-MSبهطور معمو از  385 particles ml-1تا  ،389 particles ml-1تنظیم شود .درصورت نیاز
به پایداری ذره ،تعلیقههای با غلظتهای بات را میتوان با رقیو کردن در آب یا در محلو سدیم دودسیل
سولفات (( )SDSبا غلظت)  8/3 mMکاهش داد .تعلیقههای نانوذره که از قبل پایدار شدهاند (بهعنوان مثا
استانداردهای نانوذره) بهخوبی بهوسیله رقیوکننده با ترکیب مشابه ماتریس رقیو میشوند .فقط اطالعات
محدودی راجع به روشهای آمادهسازی نمونه در متون علمی موجود است .بهطور کلی ،توصیه میشود
آمادهسازی نمونه ،دستیابی به یک پراکنه رقیوشده پایدار را تضمین کند و از تغییر مشخصات ذره (یعنی
شکل ،اندازه و حالت انبوهش) اجتناب کند .برخی از رهنمودهای کلی در اینجا آورده شدهاست.
نمونههای آبی .بهطورکلی ،نمونههای آبی شامل نانوذرات ،فقط به آمادهسازی محدود نمونه نیاز دارند زیرا
قبل از آنالیز ابزاری ،رقیوسازی زیادی انجام میشود .معموتً رقیوسازی ساده با آب خال شده (بهطور
معمو آب با مقاومت (ویژه) >  34 MΩ.cmو نمکهای محلو <  )9 ppbکافی است .در موارد دیگر ،نمونه
برای اند دقیقه (بهوسیله پروب) سونیک میشود درحالیکه بهمنظور اجتناب از افزایش دمای تعلیقه ذره،
لوله یا ظر نمونه با آب -یخ خنک میشود .ممکن است این روش اجرا در فاضالب و محیطهای کشت آبی
آزمونهای سمشناسی استفاده شود .برای پایداری تعلیقههای نانوذرات ،ممکن است شویندههایی مانند SDS

یا پروتئینهایی مانند آلبومین سرم گاوی ( )BSAافزوده شود ،اگراه باید درک کرد که این ممکن است بر
بازده مهپاشی  ICP-MSتأثیر بگاارد.
نمونههای زیستی و غذایی .هضم زیمایهای یک روش نرم برای پردازش انین نمونههایی است .جزئیات
آمادهسازی در جای دیگر گزارش میشود [ .]49هضم زیمایهای نمونهها به بهترین نحو در دو مرحله انجام
میشود .ابتدا بافر هضم در یک لوله به نمونه اضافه میشود ،در حالیکه لوله خنک میشود ،بافر و نمونه
مخلوط و سونیک میشوند .دوم ،زیمایه اضافه شده و لوله برای مدت معینی در دمای  19درجه سانتیگراد
در گرمخانه 3نگهداری میشود .پس از خنکسازی به دمای اتاق ،هضم با آب خال

رقیو میشود.

محصوالت غیرغذایی .محصوتت غیرغاایی مانند محصوتت آرایشی ممکن است با آمادهسازی تعلیقههای
ذره از این محصوتت آنالیز شوند .برای این منظور ،مقدار کمی از محصو در یک حلّا با قطبایی 2معتد ،
بهعنوان مثا اتانو  ،پراکنده میشود .بهمنظور پایداری تعلیقه ذره ،این پراکنه اولیه در اتانو و درنهایت در
آب خال

شده یا  ،SDS 8/3 mMبیشتر رقیو میشود .توصیه میشود برای پیشگیری از تداخالت ماتریس،

میزان اتانو محلو نهایی بیش از  3 %نباشد .اخیراً یک رهیافت مبتنی بر رقیوسازی مستقیم کرم

1 - Incubated
2 - Polarity
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ضدآفتاب در  Triton X-100 % 3و رقیوسازی بیشتر نمونه در آب فراخال

[ ]50برای اندازهگااری ذرات

تیتانیا بهوسیله  spICP-MSگزارش شدهاست.
4-9-2

تفسیر نتایج

بهطورکلی نرمافزار ارزیابی داده هنوز موجود نیست .فقط اخیراً تأمینکنندگان  ICP-MSشروع به ضمیمه
کردن انین نرمافزاری در سامانههای جدید  ICP-MSنمودند .اطالعات مربوط به محاسبه و ارزشیابی داده را
میتوان در منابع علمی [ ]47[ ، ]37[ ، ]27پیدا کرد و یک صفحه گسترده 3برای انجام محاسبات تزم را
میتوان از طریو اینترنت بارگیری کرد [.]51
مراحل و محاسبات زیر برای تعیین اندازه ذره ذرات موجود در تعلیقه آبی مورد نیاز است:
مرحله  :3کالیبراسیون سامانه .بازده مهپاشی یا انتقا سامانه  ICP-MSرا با استفاده از یک نانوذره بهخوبی
مشخصهیابیشده ،تعیین کنید .عامل پاسخ آشکارساز را برای آنالیت موردنظر با استفاده از مواد مرجع یونی
گواهیشده برای کالیبراسیون تعیین کنید .بازده انتقا را به شرح زیر محاسبه کنید:
N P 1000
.
cn V

()5

n 

که در آن:
  nبازده انتقا است؛
NP

تعداد ذرات آشکارسازیشده در زمان روبش ( )min-1است؛

 c nغلظت عددی ذره ( )l-1است؛
 Vشار ورودی نمونه ( )ml min-1است.

مرحله  :2غلظت عددی ذره .غلظت عددی ذره را از تعداد پیکهای مشاهدهشده در زمان روبش ثبتشده
بهوسیله ابزار  ICP-MSتعیین کنید .غلظت عددی ذره را بهصورت زیر محاسبه کنید:
N P 1000
.
n V

()9

cn 

که در آن:
cn

غلظت عددی ذره ( )l-1است؛

1 - Spreadsheet
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 N Pتعداد ذرات آشکارسازیشده در زمان روبش ( )min-1است؛
  nبازده مهپاشی است؛
 Vشار ورودی نمونه ( )ml min-1است.

مرحله  :1اندازه ذره .با فرض یک شکل کروی ،اندازه ذره ا استفاده از جرم ذره تعیین میشود .اگر شکل ذره
شناختهشده باشد ،شکل واقعی میتواند در محاسبه درنظر گرفته شود .این موضوع منجر به (تعیین) دقیوتر
اندازه ذره میشود .جرم ذره از ارتفاع یا مساحت پیک در زمان روبش ثبتشده بهوسیله ابزار ICP-MS

محاسبه میشود .جرم ذره به شکل زیر محاسبه میشود:
I p t d V n M p
.
.
RFion 60 M a

()9

mp 

که در آن:
 m pجرم ذره ( )ngاست؛
 I pشدت سیگنا ذره در نمونه ( )cpsاست؛
 RFionپاسخ  ICP-MSبرای استاندارد یون ( )cps µg-1 l-1است؛
3

 tdزمان انتظار ( )sاست؛
 Vشار ورودی نمونه ( )ml min-1است؛
  nبازده مهپاشی است؛
 M pجرم مولی ماده نانوذره است؛
 M aجرم مولی آنالیت اندازهگیریشده است.

با فرض یک شکل کروی ،اندازه ذره بهصورت زیر محاسبه میشود:
()9

.104

6m P

 P

3

dP 

که در آن:
 d pقطر ذره در نمونه ( )nmاست؛

1 - Dwell time
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 m pجرم ذره ( )ngاست؛
  pاگالی ذره ( )g ml-1است.

میانگین اندازه ذره و توزیع اندازه ذرات در تعلیقه نمونه را میتوان از نتایج ذرات ،جداگانه محاسبه کرد.
2

فهرست الزامات گزارشدهی برای آمادهسازی نمونه ،آشکارسازی و شناسایی نانواشیاء در

ماتریسهای پیچیده
 9-2گزارشدهی عمومی

نتایج اندازهگیری و دادههای عملکرد و کنتر کیفیت مرتبط ،باید بهطور کلی مطابو با
 EN ISO / IEC 17025: 2017و بهطور خا

استاندارد

به شرح زیر باشد:

الف -عنوان بهطور مثا  ،گزارش آزمون؛
ب -نام و آدرس آزمایشگاه و مشتری؛
پ -شماره سریا یا شناسایی منحصربه فرد مشابه برای گزارش که تزم است در هر صفحه ظاهر شود؛
ت -جزئیات شناسایی مشتری برای نمونهها و شناسانههای مورداستفاده در آزمایشگاه؛
ث -تاریخ تحویل اقالم و تاریخ آزمایش؛
ج -ارجاع به این استاندارد؛
چ -نام ،سمت و امضای شخ

مسئو و تاریخ گزارش؛

ح -بیان اینکه نتایج فقط در مورد اقالم آزمودهشده استفاده شود؛
خ -شناسایی (معرفی) روش آنالیز مورداستفاده؛
د -توضیح اینکه کدام شناسانه فیزیکی یا شیمیایی برای نانواشیاء هد انتخاب شدهاست؛
ذ -نتایج نهایی آزمون با واحدها و یک بیانیه عدم قطعیت اندازهگیری.
 7-2گزارشدهی آمادهسازی نمونه ،شرحدادهشده در بند 6

الف -تفاوتهای فیزیکی یا شیمیایی بین ذرات هد و ماتریس؛
ب -روشاجرایی که اجزا ،عوامل و پارامترهای تداخلی ماتریس را حا میکند؛
پ -تحملپایری (قابلیت اجرای روش اجرا برای انواع مختلف ماتریسهای مرتبط)؛
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ت -روش اجرایی که ذرات بیش از اندازه بزرگ را حا میکند (صافش یا سانتریفیوژ کردن) و پارامترهای
(آن)؛
ث -روش اجرای پراکنش ،عوامل پراکننده و عملآوری فراصوت (اگالی انرژی ،بهعنوان مثا بر حسب
)J ml-1؛
ج -روش اجرای پایدارسازی ،برقراری یک مقدار  pHخا

و/یا افزودن عوامل (بهعالوه ،پیش از این

پراکنش و پایدارسازی برای صافش یا سانتریفیوژ کردن تزم هستند و باید بهعنوان بخشی از این
فرایند میانی آمادهسازی نمونه گزارش شود).
چ -توزیع اندازه ذره ،غلظت و پتانسیل زتای محتمل ،بهعنوان خوا

نهایی محصو استخراجی؛

ح -ثبات توزیع اندازه نانوشیء و غلظت آن در نمونه پایدارشده؛
خ -بازیابی ذرات هد

(از طریو مقایسه غلظت یک شناسانه مناسب در محصو استخراجی و در نمونه

اصلی ،بهعنوان مثا از طریو  ICP-MSیا .)ICP-OES

9-2

گزارشدهی اندازهگیری شرحدادهشده در بند 2

الف -اطالعات مربوط به ماده اسپایکشده و یا مواد مرجع مورداستفاده؛
ب -حد آشکارسازی (تعداد /جرم)؛
نتایج ارزیابی اندازهگیری ،با استفاده از تحلیل تکرار اند آزمایش یا آمار شمارش:
پ -تکرارپایری (تعداد /جرم)؛
ت -تجدیدپایری (تعداد /جرم).

58

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 77222چاپ اول) :سال 9911

پیوست الف
(آگاهیدهنده)
بازههای نشانگر اندازه و غلظت روشهای اندازهگیری انتخابی
جدول الف  -9شرح کاربردهای روشهای اندازهگیری ،بر اساس نانواشیاء انتخابی٭

FFF

مواد

اندازه

و

ث

SEM
ت

غلظت
-1

اندازه کمینه

غلظت

الف

-1

 EDXیا TEM

اندازه کمینه

spICP-MS

غلظت

الف

-1

بازه اندازه

ب

غلظت
-1

][nm

] [mg l

][nm

] [mg l

][nm

] [mg l

][nm

] [mg l

اکسید آلومینیوم

3-3888

 1ج3

9-38

3-988

3-1

3-988

98-3888

8/89-9

ج1

ج5

کربن سیاه

3-3888

9 ،3

9-38

اکسید سریم

3-3888

ج1

3

9-38

نانوذرات طال

3-3888

ج1

3

نانوذرات آهن

3-3888

ج1

9

پلی استایرن

3-3888

ج ،385ج93

9-38

3-1

3-988

3-1

3-988

3-1

3-988

3-988
3-988
3-988

غیرکاربردی
28-3888
98-3888

غیرکاربردی
8/889-8/9
8/889-8/9

9-38

3-988

3-1

3-988

98-3888

8/89-9

9-38

3-988

3-1

3-988

غیرکاربردی

غیرکاربردی

دیاکسیدسیلیکون
گرمازا
رسوبدهیشده
کلوئیدی

3-3888

ج381

9-38

3-988

3-1

3-988

388-3888

8/89-9

نانوذرات نقره

3-3888

ج31

9-38

3-988

3-1

3-988

28-3888

8/889-8/9

دیاکسید تیتانیوم

3-3888

ج91

9-38

3-988

3-1

3-988

98-3888

8/89-9
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اکسید روی

3-3888

ج91

9-38

3-1

3-988

3-988
FFF+UV-vis.

٭ براساس نظر متخص

98-3888
ج5

FFF+ICP-MS,

ج1

FFF+DLS,

ج2

8/89-9
FFF+MALS,

ج3

برای تجهیزات موجود بهطور گسترده.

الف -غلظت آزمونه بهکار رفته در آزمایشها .برای غلظت کمتر ،غنیسازی توصیه میشود .برای مشخصهیابی دقیو 9 ،ذره تا  38ذره در هر میدان دید ،هد قرار گرفتهاند .بازه غلظت وسیع پراکنههای کاری ناشی از وابستگی شدید
به اندازه ذره است.
ب -غلظت نمونه قبل از رقیوسازی نهایی.
و  -بازه اندازه ذره با استفاده از قدرتهای میدان مختلف .گسترهای از بازه دینامیکی (از کواکترین ذره جداشده از پیک تهیجا تا بزرگترین ذرهای که هنوز از وارونگی استریکی تحتتأثیر قرار نگرفتهاست) معموتً در حدود 28
است (بهطور مثا  38 nmتا  )288 nmو فقط با بهینهسازی دقیو روش ،امکان گسترش است.
ت -غلظتهای باتتر میتواند با رقیوسازی نمونه آنالیز شود( ،مسئله) بحرانی بیشتر ،جرم کل نمونه است و غلظت آن کم اهمیتتراست .محدودیتها درباره غلظتهای باتتر از بیشینه بارگااری مجرا ناشی میشود و به پارامترهای
عملیاتی از قبیل اگالی شار -متقاطع (↓) ،بار کمتر به همراه اگالی شار -متقاطع باتتر ،ارتفاع مجرا (↑) ،زمان تمرکز (↓) و نرخ شار تمرکز (↓) به اضافه اندازه ذره (↑) و ضخامت تیه مضاعف (↓) بستگی دارد .بهطورکلی هراه
مقدار پارامتر بزرگتر باشد ،بیشنه بار کمتر (↓) یا بیشتر (↑) میشود .بیشینه بارگیری را که منجر به اضافه بار و پیششویش شدید نشود ،میتوان از طریو مقایسه آنالیزها با بارگیریهای مختلف یافت .یک تخمین خوب این است
که اضافه بار مجرا تقریباً از حدود  38 µgجرم تزریقی کلی (ذرات هد و اجزای ماتریس) ظاهر میشود اما بسیار زیاد به سامانه وابسته است.
کمینه غلظت ها به نمونه ،سامانه و روش وابسته است و یک عدد کلی را نمیتوان درنظر گرفت .مقادیر دادهشده برای تجهیزات استاندارد در کار معمو با حجم نمونه  388 µlو پهنای پیک حجم شویش  28 mlتخمین زده
میشود .همه سامانههای آشکارسازی پراکندگی نورپایه ( UV-Vis ،DLS ،MALSدر حالت کدری) دارای حساسیتهای وابسته به اندازه ذره ،ضریبشکست و تجهیزات هستند .مقادیر دادهشده برای ذرات  388 nmتخمین زده
میشود.
ث -مقادیر مشخ شده به قابلرویت ساختن ذره با استفاده از  EMاشاره دارد .شناسایی ذره بر اساس آنالیز عنصری  EDXنیازمند ذراتی در مرتبه (اندازه)  9 nmتا  38 nmاست .حتی اندازههای بزرگتر ذره در مرتبه 28 nm
تا  98 nmبهطور مثا در مورد نانوذرات کربن سیاه ،پلیاستایرن و سیلیکا میتواند مورد نیاز باشد .ذرات کربن سیاه و پلیاستایرن نیازمند زیرتیههای عاری از کربن میباشند (بهطور مثا توریهای  TEMاز جنس )Si3N4
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پیوست ب
(الزامی)
نظریه جدایشهای  ،F4احتیاطها هنگام جداسازی توزیعهای گسترده اندازه ذره
و آمادهسازی نمونه
ب 9-نظریه جدایشهای F4

در  ،F4ذرات در مقایسه با سرعت حامل ،تاخیری را در حرکتشان در راستای مجرا تجربه میکنند .برای
ذراتی که تحت حالت جزءجزءشدن معمولی یا براونی قرار دارند ،تاخیر با ضریب نفوذ ذره کاهش مییابد.
مقایسه میانگین سرعت حامل با سرعت ذره ،نسبت ماند را میدهد .این نرخ ماند  Rاز یک ذره بهوسیله
(رابطه زیر) داده میشود:
(ب)3-

 1 
2
 6 coth 
  12
2




v0
velution



t0
telution

R

که در آن زمان تهیجا یا حجم تهیجا ،شویش یک جزء غیرمتاخر را نشان میدهد و درنتیجه حجم داخلی
مجرا ،  ،پارامتر ماند (ضخامت ابر میانگین بدون بعد) است که بهوسیله

 l w

داده میشود( .در این

رابطه)  lضخامت میانگین ابر ذره نفوذی و  wارتفاع مجرا است .برخی از تقریبهای غالباً کاربردی  Rعبارتند
از:
(ب)2-
(ب)1-

R  6  12 2

R  6

یکی از تقریبهای بسیار دقیو که اغلب بهکار برده نمیشود (رابطه زیر) است:
(ب)5-

R
6 3 1  R 



شکل ب 3-نشان میدهد که تقریب (ب )2-فقط برای  R>8/9از راه حل صحیح منحر میشود ،که تقریباً
مربوط به یک ذره غیرتاخیری است .شویش نزدیک به پیک تهیجا ،ممکن است ذراتی که بهنظر میرسد از
تهیجا جدا شدهاند را تحتتأثیر قرار دهد .درحالیکه تقریب (ب )1-که پیش از این برای  R>8/1برابر با
 1/1حجمهای تهیجا است ،منحر و تقریب (ب )5-حتی با ماند بسیار کم  R>8/9با راهحل صحیح کامالً
مطابقت دارد.
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پارامتر  λرا میتوان مستقیماً از نیروی اصطکاک ذرات ،ابعاد مجرا و نرخهای شار متقاطع بهصورت زیر بدست
آورد:
kTV0

(ب)9-





2

fw Vc

ضریب اصطکاک  fبا استفاده از قانون استوک یا معادله انیشتین میتواند به خوا

فیزیکوشیمیایی ترکیبات

نمونه مربوط شود .با  ،nگرانروی دینامیکی سیا حامل و  dقطر ذره ،دو معادله اساسی برای  F4بازیابی
میشوند:
(ب)9-
(ب)9

kTV0


3 nVc w d

stokes 

2

V0 D

2

einstein 

Vc w

ب 7-کالیبراسیون  F4با استفاده از نظریه  F4یا مراجع خارجی

نسبت ماند اندازهگیریشده  Rبهصورت ایدهآ و بدون کالیبراسیون خارجی ،میتواند با استفاده از اصو
اولیه ،بهطور مستقیم به ضریب نفوذ یا قطر هیدرودینامیکی تفسیر شود .هراند برای این رهیافت ،ابعاد مجرا
باید دقیقاً شناخته شده و ثابت باشند .از سوی دیگر ،تبدیل زمان یا حجم ماند به قطر هیدرودینامیک یا وزن
مولکولی میتواند بهوسیله کالیبراسیون با استاندارهای اندازه ذره یا استانداردهای وزن مولکولی انجام شود
(درصورت در دسترس بودن از مواد مرجع گواهیشده استفاده شود) .حداقل سه کالیبرهکننده موردنیاز است؛
توصیه میشود که آنها از نظر اندازه برابر باشند و تزم است همه بازه اندازههای ذرات که بهوسیله نمونه
پوشش داده شدهاست ،گسترده شوند .استفاده از کالیبرهکنندهها با یک منحنی کالیبراسیون خطی حاصل،
یک خطای مشابه در حجمهای ماند کم ،همانند رابطه (ب )1-را معرفی میکند .باید تأکید شود که
بهکاربردن نظریه  F4با رابطه (ب )1-و ابعاد مجرا که از اجرای یک استاندارد اندازه ذره منفرد بازیابی میشود،
همسان با یک کالیبراسیون منفرد استاندارد با منحنی کالیبراسیون خطی است.
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شکل ب -9 -عامل ماند  Rبر حسب تابعی از پارامتر ماند (ضخامت ابر نسبی بهدست آمده از راهحل دقیق)،
تقریبهای عمومی یا کالیبراسیون خطی خارجی با استانداردهای اندازه ذره

درحالیکه نظریه  FFFو فرمو (ب )3-بهطور دقیو غیرخطی بودن ماند ذرات در زمان ماند کم و متوسط را
توصیف میکنند ،آنها در توصیف غیرخطی بودن در زمان) ماند بات موفو نیستند .هر اه ذرات بزرگتر
شوند ،حرکت آنها در مجرا کاهش مییابد .حرکت این ذرات بهوسیله نفوذ و بیشتر با ابعاد فیزیکیشان
کنتر میشود .این ناحیه گاار ،وارونگی استریک نامیده میشود و با معکوس شدن (وارونگی) ترتیب شویش
همراه است .بهطور معمو این وارونگی با شویش زودهنگام ذرات بزرگتر آغاز میشود ،زمانیکه این وارونگی
بهوسیله یک تابع کالیبراسیون خطی اصالح شود .محدودیتی که روی وارونگی مشاهده میشود به اندازه ذره،
شکل و اگالی و همچنین ارتفاع مجرا و نرخهای شار متقاطع بستگی دارد .از این رو با استفاده از
استانداردهای اندازه کروی بهراحتی قابلپیشبینی و استنباط نیست .برای ذرات کروی پارامتری ماند R

بهعنوان تابعی از قطر هیدرودینامیکی در شکل ب 2-داده شدهاست .واضح است که ماند فقط برای یک بازه
اندازه حدوداً  3/9برابر اندازه خطی است و بهصورت خا

نرخهای شار متقاطع بزرگ ،باعث وارونگی استریک

میشود .این وارونگی برای ذراتی که خیلی بزرگتر از  388 nmنیستند ،اتفاق میافتد .این یکی از دتیلی
است که کاهش شار متقاطع در هنگام اجرای جداسازی ،انحرافات غیرقابلپیشبینی از رفتار ایدهآ ذرات در
مجرا را معرفی میکند و منجر به توزیعهای نادرست اندازه برای نمونههای دارای توزیع اندازه ذرات گسترده
خواهد شد.
در شکل زیر ،ب ،2-غیرخطی بودن در ماند کم و در وارونگی استریکی ،محاسبهشده برای کرههای همگن
ایدهآ  ،نشان داده شدهاست .برای مقایسه ،نتیجه کالیبراسیون خطی یا استفاده از فرمو (ب )1-برای یک
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شار متقاطع  8/9 ml min-1نشان داده شدهاست .ابعاد مجرای  F4متقارن شبیهسازیشده عبارتند از :طو
 ،28 cmعرض  ،3/9 cmارتفاع .198 µm

شکل ب -7 -وابستگی ماند ذره به قطر هیدرودینامیکی در نرخهای شار متقاطع مختلف بر حسب واحد میلیلیتر
در دقیقه

همچنین از شکل ب 2-کامالً مشخ

است که برای هر نرخ شار متقاطع دادهشده ،یک بیشینه ماند برای

یک بیشینه معین اندازه ذره میتواند حاصل شود (مقدار حدی ،بهعنوان مثا

 388حجم مجرا در

 3 ml/minuteبرای بیشینه قطر هیدرودینامیکی ذره  )988 nmو ذرات بزرگتر ،از میان ذرات کواکتر در
حجمهای مجرای کم شستشو میشوند .هنگامیکه نمونه شامل ذراتی است که در سرتاسر بازه مقدار حدی
توزیع میشوند ،افزایش نرخ جریان متقاطع ،جزءجزء کردن را بهبود نخواهد داد .محاسبات ارائهشده در شکل
ب 2-بر پایه بعد ذرات کروی است ،با ذرات غیرکروی شبیه پودر پولکی ،مقدار حد ،کم تعریف میشود و
ممکن است به جای قطر هیدرودینامیکی پودر پولکی ،به بیشینه ابعاد خارجی بسیار مرتبط باشد (بهطور
مثا قطر پودر پولکی).
ب 9-رهیافتهای آمادهسازی نمونههای پیچیده برای FFF

آنالیز نانوذرات در جزءجزءکردن جریان بر پایه میدان ( )FFFبه نمونهای بهعنوان یک پراکنه مایع نیاز دارد
که در آن ذرات هد در برابر کلوخهشدن پایدار باشند .همچنین ماتریس نمونه ممکن است شامل (نانو)-
ذرات باشد تا زمانیکه نانوذرات از جزءجزء شدن صحیح ذرات هد در مجرای  FFFجلوگیری نکنند و از
آشکارسازی استفاده شود که برای ذرات هد

انتخاب شدهباشد و بهوسیله ذرات یا اجزای ماتریس مختل
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نشود .این پیشنیازها یک ضرورت مهم در آمادهسازی نمونه را مطرح میکنند .از آنجاییکه بهمنظور
دستیابی به یک توزیع اندازه ذره ،زمانهای شویش ذرات هد

با آن استانداردهای اندازه ذره مقایسه

میشود ،شرایط اجرا در  FFFهمانند ترکیب حامل و انتخاب غشاء باید بهینه شود تا جداسازی مناسب ذرات
در  FFFامکانپایر باشد .شویش غیرایدهآ ذرات استاندارد یا ذرات هد

منجر به تعیین نادرست توزیع

اندازه و اندازه خواهد شد .استفاده از یک روش اندازهگااری مستقل برخط نوری  MALSیا  ،DLSبرای
حصو اطمینان یک جزءجزء کردن صحیح و اندازهگااری ذرات هد  ،حداقل حین توسعه روش توصیه
میشود.
اندین رهیافت کلی برای آمادهسازی یک نمونه پیچیده برای آنالیز  FFFوجود دارد:
الف -ماتریس با جزءجزء کردن و آنالیز تداخلی ندارد.
این وضعیت ممکن است هنگامی رخ دهد که ماتریس حاوی مواد و/یا ذراتی باشد که به شیوه یکسان با
ذرات هد  ،جزءجزء شوند و سامانههای آشکارسازی بهصورت انتخابی و بدون مداخله اجزای ماتریس
میتواند آنها را آشکارسازی و کمّیسازی کند .در اینجا ممکن است سونیککردن و آمیختگی /رقیو-
سازی با مایع حامل برای مطابقت با ترکیببندی حامل کافی باشد .یک مثا  ،رقیوسازی یک کرم
آرایشی مخلوط با سطحفعّا مناسب که ذرات هد را پایدار میکند و ترکیبات ماتریس روغن /آب به
اشیائی (در نهایت مایسلها (ریشا ها) که با جزءجزء کردن تداخل نمیکنند و در آشکارساز رویت نمی-
شوند ،را «حل» و یا پراکنده میکنند ( ICP-MSاغلب مناسب است ،ولی  MALSهمیشه مناسب
نیست ،زیرا مایسلها را آشکارسازی خواهد کرد) .احتما دیگر این است که اجزای ماتریس بسیار
کواکتر از ذرات هد باشند از اینرو یک قطع غشایی انتخاب میشود که ذرات هد را در مجرا نگه
دارد ،در حالیکه اجزای ماتریس حین تزریو و تمرکز از مجرا شسته میشوند .یک مثا میتواند یک
نوشیدنی غیرالکلی یا یک بستنی یخی (شکرپایه) حاوی نانوذره باشد که میتواند در آب فراخال

حل

شود .در اینجا اجزای ماتریس شامل قندها و الکترولیتهایی است که بهطور مثا از یک غشاء با
 38 kg mol-1 MWCOعبور میکنند ،درحالیکه  ENPهای بزرگتر از  1 nmتا  9 nmبهصورت کمّی
در مجرا نگه داشته میشوند.
ب -ماتریس شامل ترکیباتی است که وقتی به همراه ذره هد

تزریو میشود از جزءجزء شدن مناسب

جلوگیری میکند.
 -9ذره هد را میتوان از ماتریس استخراج کرد (استخراج کلوئیدی).
بهطور کلی یک تفاوت در خوا

شیمیایی و/یا فیزیکی بین ترکیبات ماتریس و ذره هد ضروری است .در

جداسازی اگالی بهمنظور بهبود جداسازی میتوان با استفاده از سانتریفیوژ کردن ساده ،جمعآوری و
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بازپراکنش پودر پولکی یا به کمک مایعات سنگین (گرادیان ساکارز ،محلو پلیتنگستات سدیم )3از اگالی
دیگری بهره جست .در اینجا ضروری است که ذرات هد برهمکنش نداشته باشند /به اجزای نمونه از قبیل
لختهها در فاضالب و آبهای سطحی و یا ذرات خاک در خاک شدیداً متصل شوند .اگر این حالت باشد ،یک
اصالح شیمیایی سطوح ذره با افزودن یک ماده سطحفعّا  ،تغییر  pHیا (در مورد خاک) تباد متوالی
کاتیونی و شستشو /لختهزدایی میتواند ذرات هد را از اجزای ماتریس تداخلی جدا کند .البته در این موارد،
ریسک بازیابیهای کم باقی میماند.
 -7بهمنظور فعّا سازی یک پراکنه پایدار برای آنالیز ،حا ماتریس ضروری است.
روشهای اجرایی کالسیک آنالیز شیمیایی ،ممکن است در اینجا بهکار رود ،هراند ذرات باید در برابر حمله
شیمیایی مقاومت کنند درحالیکه توصیه میشود ماتریس تخریب شود /کاهش یابد /2تبدیل شود تا حدی
که آنالیز  FFFبتواند انجام شود .از این رو یک روش اجرایی باید بهکاربرده شود که از یک اختال فیزیکی یا
شیمیایی بین ذرات و ماتریس استفاده کند .یک ماتریس متشکل از اجزای غالباً آلی (لختههای لجن فاضالب،
نامیزه روغن و آب) در برابر حمالت اکسیدکننده با مخلوطی از اسیدها و پراکسید هیدروژن آسیبپایر است.
در ضمن ممکن است ذرات در مقابل آن حمالت مقاوم باشند .یک نمونه ،ذرات سیلیس ( )E551در سوو
گوجه فرنگی است .در انین موردی ،ماتریس میتواند کامالً تخریب شود درحالیکه ذرات ،توزیع اندازهشان
را حفظ میکنند .هضم زیمایه میتواند برای ذرات بسیار آسیبپایرتر مورد استفاده قرارگیرد ،بهعنوان مثا
 AgNPدر گوشت .حتی توزیع اندازه ذرات  TiO2در کرم ضدآفتاب در برابر حمله  HNO3 / H2O2تغییر
نمیکند .البته این روش اجرا باید با احتیاط زیاد بهکار برده شود ،اون خوا

دیگر ذرات و همچنین

پوششدهی ممکن است به شدت بهوسیله آن حمالت شدید تغییر کند.
روشهای اجرای فوق با موفقیت بهکاربرده شدهاند و صحهگااری موفقیتآمیزی (درون آزمایشگاهی ،آزمون
ارخشی رابین 1با تعداد اندکی از آزمایشگاهها) از جمله مقایسه با مواد اصلی موجود در نمونههای پیچیده را
پشتسر گااشته است .اطالعات با جزئیات بیشتر در کتابنامه در دسترس است [.]52-57

1 - Sodium polytungstate solution
2 - Reduced
3 - Round robin
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پیوست پ
(آگاهی دهنده)
مثال :آنالیز رهایش ذرات از پوشش نقرهای رنگ مرواریدها بهوسیله ترکیبی از آنالیز TEM

توصیفی ،پراش الکترون TEM ،تحلیلی و  TEMکمّی
پ  9-رهیافت و روششناسی
نقره فلزی ،یک افزودنی غاایی موردتأیید اتحادیه اروپا ) 3(EUاست که بهعنوان  E174ارجاع داده میشود.
بهطور کلی فرض بر این است که نقره فقط به شکل توده در زنجیره غاایی وجود دارد .اهدا

این مثا

نمایش آن است که عملآوری ساده با آب «مرواریدهای نقرهای» بهمنظور تزئین شیرینی منجر به رهایش
ریزجزء نانوذرات نقره از ماتریس بهوسیله ترکیبی از آنالیز توصیفی  ،TEMپراش الکترون TEM ،تحلیلی و
 TEMکمّی میشود.
نمونههای شامل «مرواریدهای» نقرهای که برای تزیین شیرینی بهکار برده میشوند از یک فروشگاه محلی
بهدست آمده ،در حالیکه مواد آزمون نماینده  ]52[ NM-300Kبهعنوان یک کنتر مثبت ،تحت شرایط
آزمایشگاهی مشابه مورد آنالیز قرار میگیرند.
پوشش نقره مرواریدها با وارد کردن آنها در قطرات آب از بخش داخلی جدا میشود .آزمونههای  TEMاز
پراکنه حاصل و پراکنه  NM-300Kبهوسیله روش توری روی قطره آماده میشوند [ .]53برای آنالیز نانوذرات
نقره ،ضروری است که آزمونهها در همان روز آماده و آنالیز شوند ،زیرا واکنشپایری نانوذرات نقره با پایداری
نمونه سازگار است [.]54
برای آنالیز کیفی ،میکروگرا های  TEMمیدان روشن ،در بازه بزرگنماییهایی از  2888برابر تا 388888
برابر و در حدود  988 nmکمتر از کمینه شرایط تباین ثبت میشوند .همگنی ،پایداری و توزیع مواد روی
توری بر اساس این تصاویر صحهگااری میشود.
آنالیز عنصری ذرات با استفاده از  TEMتحلیلی پیشرفتهای انجام میشود که اجازه دستیابی به اطالعات
تحلیلی با تفکیکپایری به اندازه کافی بات بهمنظور تعیین ترکیببندی عنصری هر کدام از نانوذرات مجزا را
میدهد.

1 - European Union
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برای آنالیزهای کمّی  ،TEMبا انتخاب یک بزرگنمایی بر اساس اندازه کواکترین ذرات موردنظر
مشاهدهشده حین آنالیز کیفی ( TEMتقریباً  1نانومتر) ،از انحرا های سامانمند در اندازهگیریهای اندازه
جلوگیری میشود .این مقدار که براساس معیار مرکوس [ ]15برای بزرگنمایی  55888برابری و اندازه
پیکسل متناظر  8/22نانومتری محاسبه شدهاست ،بیش از کواکترین حد  2/5 nmکمّیسازی است .برای
دوربین  4x4 Kبهکاربرده شده ،این حاکی از آن است که حد باتی کمّیسازی اندازه  ،44 nmیک دهم اندازه
تصویر مشابه آنچه که در استاندارد  ISO 13322-1ارائه شده و یک بازه کاربردی کمّیسازی اندازه از
 2/5 nmتا  44 nmاست .یک روش اجرای انتخاب میکروگرا

سامانمند ،انتخاب تصویر تصادفی بدون

سوگیری را همانگونهکه در منبع [ ]13شرح داده شدهاست ،تضمین میکند .برای بهدست آوردن نتایج کمّی،
آشکارسازی آستانه-پایه بر اساس جرم -ضخامت ذرات موجود در تصویر با استفاده از نرمافزار آنالیز تصویر
بهکار میرود .این نرمافزار از رهیافت معرفیشده توسط دیتیمرمن و همکارانش [ ]55و ورلیزن و همکارانش
[ ]56پیروی میکند.
عدم قطعیتهای اندازهگیری وابسته به اندازهگیری  TEMکمّی خوا

ذره ،با استفاده از یک رهیافت بات به

پایین ،براساس اندازهگیریهای نقره نماینده ماده آزمون  NM-300Kتخمین زده میشود .بهدلیل عدم
دسترسی به مقادیر گواهیشده برای  ،NM-300Kصحت و عدمقطعیت صحت را نمیتوان ارزیابی کرد .اندازه
میانه میانگین ،انحرا

معیار متناظر ،دقت درون آزمایشگاهی ،عدمقطعیت کالیبراسیون و عدمقطعیتهای

ترکیبشده آزمایشگاهی مطابو با استاندارد  ISO 5727-2تعیین میشوند .بهطور خا  ،تکرارپایری
(تغییرپایری در مدت یک روز) و دقت متوسط (تغییرپایری روز به روز) برای اندازهگیریها روی
 NM-300Kبه روش شرح دادهشده توسط دیتیمرمن و همکارانش ،تخمین زده میشود [ .]57سه ویا
مختلف در پنج روز یک هفته آنالیز میشوند .در هر روز ،سه آزمونه  TEMاز یک ویا آماده میشود .از هر
آزمونه  ،TEMمیکروگرا های ده ناحیه روی توری ثبت و آنالیز میشوند .کالیبراسیون بزرگنمایی
میکروسکوو با استفاده از روش توری-متقاطع به کمک یک روشکار کالیبراسیون خودکار با پیروی از
رهنمودهای  ASTM-E766انجام میشود [ .]58عدم قطعیت کلی درون آزمایشگاهی ،تکرارپایری ،دقت
متوسط و عدم قطعیت کالیبراسون را ترکیب میکند و بر اساس میانگین اندازهده میانه هر یک از پارامترهای
انتخابی ،محاسبه میشود.
پ 7 -نتایج

نتایج جامع شامل میکروگرا های نماینده ،الگوهای پراش ،نقشههای عنصری ،توصیفهای ذرات
مشاهدهشده و شکلها و جداو نشان دادهشده را میتوان در [ ]59مورد ارجاع قرار داد.
بازرسی کیفی  TEMنشان میدهد که یک عملآوری ساده با آب ،ذرات نانومقیاس را از پوشش مرواریدها
رها میکند .ذرات منفرد اغلب یک ساختار کروی سه بعدی را نمایش میدهند ،درحالیکه ذرات کلوخهشده
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و انبوهیده یک ریختشناسی پیچیده را نشان میدهند .بر اساس تباین پراش ،حتی ذرات منفرد نیز
بهگونهای نشان داده میشوند که شامل اندین بلورک هستند .قند در همه آزمونهها ،روی هر بخش از توری
 EMیافت شده و باعث ایجاد نوسانات شدت در پسزمینه تصاویر  TEMمیشود .کواکترین ذرات
مشاهدهشده از مرتبه  1 nmهستند .به عالوه ،ذرات خیلی کواک (<  )38 nmاز ذرات بزرگتر
(> 388 nmنانومتر) بیشتر مشاهده میشوند .ظاهر کلی و ریختشناسیهای مشاهدهشده ذرات شویششده
از مرواریدهای نقرهای شبیه به ظاهر و ریختشناسی مواد آزمون نماینده  NM-300Kاست .میکروگرا های
 ،TEMیک توزیع یکنواخت ذرات روی توری را نشان میدهند که با استفاده از روش اجرای انتخاب
میکروگرا

سامانمند ،امکان جمعآوری تصویر تصادفی بدون سوگیری برای آنالیز کمّی را میدهد .نتایج

یکسانی در آزمایشهای تکراری بهدست میآید.
الگوهای پراش نشاندهنده ذرات شویششده از مرواریدهای نقرهای با الگوی پراش نقره ()NM-300K
مطابقت داشته که دتلت بر حضور ذرات نقره دارد .هراند بخش بزرگی از شدت در الگوی پراش از ذرات
(توده) بزرگتر ناشی میشود ،این سیگنا در الگوی پراش نمیتواند فقط به ذرات نانو مقیاس نسبت داده
شود.

مقایسه نقشههای عنصری  EDXنقره با تصاویر  HAADF-STEMنشان میدهد که توزیع نقره منطبو بر
موقعیت ذرات روی تصاویر  HAADF-STEMاست .وجود دیگر عناصر شیمیایی مشاهده شده ،مانند مقادیر
اندک اکسیژن و کربن ،میتواند به سیگنا های پسزمینه نامشخ

نسبت دادهشود .مقایسه توریهای مس

و نیکل ،سیگنا های مس و نیکل طیف  EDXسراشمهگرفتهشده از نمونه را مستثنی میکند .در نتیجه،
آنالیزهای  HAADF-STEMو  EDXتایید میکنند که ذرات نقره موردنظر ،ذراتی هستند که میتوانند
براساس تباین جرم -ضخامت در تصاویر  BF-TEMمعمو به سهولت از پسزمینه متمایز شوند و در
 BF-TEMمعمو کمّیسازی شوند.
رهیافت آنالیز کمّی  TEMبا استفاده از آشکارسازی نیمه خودکار و اندازهگیری ذرات نقره شویششده روی
تصاویر  BF-TEMبر اساس تباین جرم -ضخامت آنها ،اندازهگیری مجموعهای از اندازهدههای اندازه و شکل
را بهطور همزمان ممکن میسازد .جدو ت 3-مقادیر میانه اندازهدههای انتخابی اندازه و شکل را نشان
میدهد .این اندازهدهها ذرات نقرهای شویششده را مشخصهیابی میکنند .آمارهای توصیفی بیشتر برای 21
پارامتر در [ ]59ارائه شدهاست .اندازهده اندازه کمینه فرت ،کمینه مسافت خط مماسهای موازی در مرزهای
ذره مخالف را تخمین زده و کمینه بعد خارجی ذره مشخ شده در تعریف  ECنانومواد را تقریب میزند
[ .]60در این حالت ،توزیع کمینه فرت ذرات شویششده از مرواریدها ،تقریباً در سرتاسر بازه مفید 8/25
نانومتر تا  44نانومتری قرار میگیرد .مقدار کمینه فرت کواکتر از  ،388 nmبرای  55/9 %ذرات
شویششده از مرواریدها اندازهگیری میشود؛ اینگونه مواد بر طبو تعریف  ECبهعنوان نانومواد توصیف
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میشوند .بخش کواکی از ذرات باتتر از حد باتی کمّیسازی  44 nmشامل کلوخهها و انبوههها هستند.
ذرات شویششده براساس حالت کرویبودن آنها ،میتوانند مطابو با کرومبین و اسالس ]61[ 3بهعنوان
ذراتی با کرویت متوسط ردهبندی شوند .این مشاهده فرضیه کروی بودن ذرات را پشتیبانی میکند که پایه و
اساس محاسبات آنالیز اندازه بهوسیله  spICP-MSاست.
از آنجا که ذرات شویششده دارای خوا

مشابهی با ذرات مواد آزمون نماینده  NM-300Kهستند ،فرض بر

این است که عدمقطعیتهای اندازهگیری آنالیز کمّی  TEMذرات شویششده را میتوان با عدم قطعیت
اندازهگیری تعیینشده در یک مطالعه صحهگااری از آنالیز کمّی ( NM-300K TEMخالصهشده در جدو
و )3-تقریب زد.
از مطالعه اعتبارسنجی  ،NM-300Kرابطه بین تعداد ذرات اندازهگیریشده و عدمقطعیت اندازهگیری کمینه
فرت تعیین میشود .شکل و3-رابطه بین عدمقطعیت درونآزمایشگاهی (  )94٪ ، u labمیانگین میانه کمینه
فرت و تعداد ذرات اندازهگیریشده محاسبهشده برای زیر مجموعهداده  Nذره را نشان میدهد .همانطورکه
قبالً هم برای آنالیز  TEMذرات سیلیکای تقریباً کروی و تقریباً تکمودا مشاهده شده بود ،هنگامیکه تعداد
ذرات بیشتر از  388باشد ،عدمقطعیت اندازهگیری فقط تاحدودی با تعداد ذرات کاهش مییابد [ .]62فرض
بر این است که دقت تخمین میانه اندازه کمینه فرت از  188ذره شویششده از مرواریدهای نقرهای به همان
مرتبه بزرگی اندازه ذرات  NM-300Kاست .بنابراین هنگامیکه تعداد بسیار بیشتر از  188ذره آنالیز شوند،
اندازهگیریهای خوا

ذرات شویششده بسیار دقیو نخواهد بود.

1- Krumbein and Sloss
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جدول پ -9 -مقادیر میانه اندازهدههای انتخابی که ذرات نقره شویششده را با استفاده از عدم قطعیت استاندارد
و گستردهشده مشخصهیابی میکنند
مقادیر میانه
برای ذرات

labالفu

عدم قطعیت استاندارد نوع A

شویششده

عدم قطعیت
استاندارد
نوع B

ur

uip

ulab

الف

ulab

الف ،ب

ucal

)ECD (nm

29/8

8/55

8/32

8/98

8/22

8/99

کمینه فرت )(nm

21/1

8/ 9

8/32

8/93

8/23

8/99

محیط ()nm

99/9

2/59

8/95

1/81

8/99

1/31

مساحت ()nm2

55/1

32/22

2/55

32/59

9/89

31/49

و

949

8/889

8/885

8/889

N/A

8/889

و

3/248

8/889

8/882

8/889

N/A

8/889

و

8/444

8/881

8/889

8/889

N/A

8/889

نسبت منظری
کوژی

کرویت

 urعدم قطعیت مرتبط با تکرارپایری که در استاندارد  ISO 5725-2تعریف شدهاست.
 uipعدم قطعیت مرتبط با دقت متوسط که در استاندارد  ISO 5725-2تعریف شدهاست.
 ulabعدم قطعیت درون آزمایشگاهی که در استاندارد  ISO 5725-2تعریف شدهاست.
 ucalعدم قطعیت کالیبراسیون که در استاندارد  ISO 5725-2تعریف شدهاست.
الف -عدمقطعیتهای اندازهگیری بر اساس یک مطالعه اعتبارسنجی اندازهگیری  NM-300kبا  TEMکمّی تخمین زده میشود.
ب -عدمقطعیت درون آزمایشگاهی  %94گسترده شده
و -اندازهده بدون بعد

شکل پ -9-رابطه بین عدم قطعیت درون آزمایشگاهی ( )ulab,68%میانگین میانه کمینه فرت و تعداد ذرات
اندازهگیری شده در هر زیر مجموعهداده
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پیوست ت
(آگاهی دهنده)
مثال :روش  ICP-MSتکذره برای اندازهگذاری و تعیین کمّی نانونقره در گوشت جوجه
ت  9-مقدمه

در اینجا یک روش اعتباردهیشده برای اندازهگااری و کمّیسازی نانونقره در گوشت جوجه با استفاده از
پالسمای جفتشده القایی تک ذره -طیفسنجی جرمی ( )spICP-MSتوصیف میشود [ .]63نمونهها با
استفاده از هضم زیمایه پردازش میشوند .این روش از رقیوسازی هضم و آنالیز ابزاری هضم رقیوشده
بهوسیله  spICP-MSپیروی میکند .این روش مطابو روش اجرا برای تعیین پسماندهها در مواد غاایی با
منشأ حیوانی و تصمیم کمیسیون اروپایی  ،EC/675/2002صحهگااری شدهاست [ .]64ضروریات توصیف
روش و نتایج اعتباردهی در زیر ارائه شدهاست ،با این وجود توصیه میشود به متن اصلی مراجعه شود [.]63
ت 7-توصیف روش
ت 9-7-مواد و روشها

نانوذرات طالی ( )RM8013کروی شکل با قطر اسمی  98 nmو با غلظت جرمی  98 mg l-1پایدار شده در
یک بافر سیترات برای تعیین بازده مهپاشی مورداسترفاده قرار گرفرتهاست .یک استراندارد پایه به غلظت
 ،98µg l-1با رقیوسازی  98µlاز  RM8013تا  98 mlبا آب فراخال

( )UPWآماده شدهاست .استاندارد،

پیش از استفاده به مدت  38دقیقه در یک حمام فراصوتی قرار دادهشد .برای تعیین بازده مهپاشی ،یک
استاندارد کاری  98 ng l-1بهصورت روزانه با رقیوسازی  98 µlاز استاندارد پایه تا  98 mlبا استفاده از
 UPWآماده میشود .این استاندارد بهصورت روزانه آماده میشود ،اگراه این استاندارد در دمای اتاق برای
اندین روز پایدار میماند.
یک استاندارد نقره یونی ،Ag 100 mg l-1 ،برای کالیبراسیون جرم مورد استفاده قرار گرفتهاست.
استانداردهای کالیبراسیون در بازه غلظت  9µg l-1 -8/2 µg l-1در  UPWآماده شدهاست.
پروتئیناز ،822 U ml-1 ،K 3برای هضم زیمایه استفاده شدهاست .بافر هضم شامل  38 mMبافر 3 % ،Tris
تریتون  X-100و  3 mMاستات کلسیم در ( pHمعاد )  5/9بود .بافر هضم با انحال
 58 mgاستات کلسیم منوهیدرات در  288 mlآب فراخال

 988 mgبافر  Trisو

( )UPWآماده شدهاست 9 ml .تریتون X-100

1- Proteinase

95

استاندارد ملی ایران شمارۀ ( 77222چاپ اول) :سال 9911
به محلو اضافه شده و با یک همزن مغناطیسی تا انحال کامل مخلوط شد .این محلو با استفاده از UPW

تا حجم نهایی  988 mlبیشتر رقیو شد.
ت 7-7-آمادهسازی نمونه

گوشت جوجه از فروشگاههای محلی خریداری شد .مقدار  288 mgگوشت جوجه با یک ااقوی جراحی به
قطعات کواک بریده شده و داخل یک لوله پلی اتیلن ( 38 )PEمیلی لیتری قرار داده شد .هضم زیمایه در
دو مرحله انجام شد:
 مرحله  )3افزودن  5 mlبافر هضم (38 mMبافر  3 % ، Triتریتون  X-100و  3 mMاستات کلسیم در( pHمعاد )  ،)5/9به مدت  3دقیقه بهشدت همزده و با توان  5وات به مدت  9دقیقه سونیک شد
(سونیککردن پروبی در حمام یخ)؛
 مرحله  )2افزودن  29 µlزیمایه (پروتئیناز)  )K 822 U ml-1و به مدت  1ساعت در دمای  19درجهسانتیگراد نگهداری شد .پس از سرمایش تا دمای اتاق ،هضم از  3888تا  38888برابر در آب فراخال
رقیوشده و بهوسیله  spICP-MSآنالیز شد.
ت 9-7-آنالیز ابزاری

یک دستگاه  ICP-MSمد  Thermo Scientific Xseries 2مجهز به یک مهپاش مخروطی شیشه هممرکز
و یک محفظه افشانه مهره برخوردی کوارتز 3استفاده شد .دادهبرداری با استفاده از نرمافزار
 Thermo PlasmaLabدر حالت آنالیز تفکیک زمانی انجام شد .زمان انتظار در  1 msبا زمان کل
دادهبرداری 98ثانیه در هر اندازهگیری تنظیم شد .ایزوتووهای اندازهگیریشده برای طال و نقره به ترتیب
m/z

 359وm/z

 389بودند .تداخلهای اند اتمی (بساتمی) امکانپایر است ،بهعنوان مثا

 91Zr16Oبرای 107Ag؛ هراند ،با توجه به اینکه تداخل یک  NPنیست ،این منجر به یک سیگنا پسزمینه
پیوسته خواهد شد و بنابراین میتواند از سیگنا های  NPناپیوسته متمایز شود .بهطور معمو یک مجموعه
نمونه از نمونههای شاهد سامانه ،استاندارد نانوذره طال (( )98 ng l-1برای تعیین بازده مهپاشی)،
 8/2-9 µg l-1استانداردهای نقره یونی برای کالیبراسیون و تعلیقههای رقیوشده نمونه استفاده میشود.
تعلیقههای رقیوشده شامل نمونههای شاهد روش و یک نمونه شاهد پردازششده (که آنالیت دقیقاً قبل از
آنالیزهای ابزاری به آن اضافه شدهاست) هستند (ماتریس تطبیو یافته با استاندارد بازیابی).

1 - Quartz impact bead spray chamber
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ت 4-7-پردازش دادهها

دادههای خام شمارششده با واحد تعداد بر ثانیه برحسب شدت از نرمافزار  Thermo PlasmaLabاستخراج
شده و برای انجام محاسبه غلظتهای ذره ،اندازههای ذره و توزیعهای اندازه ذره به یک صفحهگسترده منتقل
میشود [ .]51محاسبه بازده انتقا و جرم و اندازه ذره همانند روش شرحدادهشده در زیربند  5-1-9این
استاندارد است.
ت 9-نتایج و بحث
ت 9-9-هضم زیمایهای نمونه :شرایط مالیم برای حفظ مشخصات ذره

بهطور کلی ،یک روش مناسب آمادهسازی نمونه بهمنظور جداسازی نانوذرات از یک ماتریس پیچیده اساسی
است .این روش برای دستیابی به یک تعلیقه پایدار ذره جهت آنالیز ابزاری به اندازه کافی پایدار است .مزیت
 spICP-MSنسبت به سایر روشهای تحلیلی در آشکارسازی فوقالعاده حساس سطح کمتر از  ng l−1تکیه
دارد و امکان کاربرد یک فاکتور رقیوسازی بات را فراهم میکند .رقیوسازی بات بهطور طبیعی در کاهش اثر
ماتریس سهیم است (در مورد نانوذرات نقره  98نانومتری ،غلظت جرمی مناسب نوعی نمونههای
اندازهگیریشده از  28 ng l-1تا  98 ng l-1است) .تعداد بسیار کمی پروتکل کلی آمادهسازی نمونه از یک
ماتریس پیچیده برای نانومواد (و بهصورت ویژه از میان انواع ماتریسهای جامد) ،بهطور کلی با ویژگی یک
ماتریس بزرگ ذره توصیف شدهاست .مثا هایی از جداسازی فیزیکی برای مایسلها در نوشیدنیها [،]62
استفاده از شرایط سخت مانند اسیدهای قوی و دماهای بات برای هضم ماتریس در ماتریسهای غاایی حاوی
ذرات تیتانیا [ ]66ارائه شدهاست .هراند ،رهیافت نامبردهشده در مورد نانوذرات نقره نامناسب است ،زیرا
نانوذرات نقره ( )AgNPsنسبت به ذرات تیتانیا آسیب پایرتر هستند و میتوانند دستخوش تغییرات متعددی
از جمله تجزیه بهوسیله اکسیژن مولکولی و پروتونها [ ،]67واکنشها با گونههای گوگرد کاهشیافته و
کلراید [ ،]69[ ،]68و پیوند به پروتئینها [ ]70شوند .هضم زیمایهای با استفاده از پروتئیناز  Kکه در اینجا
ارائه شدهاست بهعنوان یک روش هضم مالیم انتخابی است تا از شرایط سخت ،هضمهای مبتنی بر اسید
مرسوم نوعی برای تعیین عنصر سنگین و کمیاب در مواد غاایی و از واکنشهای مضر برای یکپاراگی آنالیت
موردنظر اجتناب شود .برای تسهیل فرایند هضم ،نمونه قبل از افزودن پروتئیناز  Kسونیک میشود و از
استفاده از کلرین در بافر زیمایه اجتناب میشود .پس از (عملیات) هضم ،بهمنظور آنالیز با ،spICP-MS
هضم با آب فراخال

رقیو میشود.

یک مشکل کلی در توسعه و صحهگااری روش ،عدم دسترسی به مواد مرجع نماینده برای نانومواد در
ماتریسهای پیچیده است .در زمانیکه این مطالعه انجام شده ،هیچ مواد مرجع گواهیشدهای یا ماده مرجعی
برای تعیین نانوذرات نقره در گوشت جوجه یا هر ماده غاایی دیگر وجود نداشتهاست؛ از این رو در سرتاسر
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این مطالعه برای صحهگااری از نمونههای اسپایکشده استفاده شد .اسپایکها شامل تعلیقههایی از نانوذرات
نقره  Ag NPبهخوبی مشخصهیابی شدهبودند و در شروع روش اجرای تحلیلی ،بهطورکلی گوشت جوجه
بریدهشده به ماتریس نمونه اضافه میشود .در این مطالعه [ ]71کمینه اندازه نمونه تحلیلی جهت دستیابی به
دقت تحلیلی مشخ

با استفاده از رابطه  Gyتعیین شد .محاسبات نظری نشان میدهند یک اندازه نمونه که

فقط  8/83 gاز یک نمونه حاوی نانوذرات نقره (با اندازه)  388 nmبا غلظت جرمی ذره  3 mg kg-1است
برای دستیابی به دقت تحلیلی بهتر از  38 %کافی است .عالوه بر این 8/83 g ،نمونه از این ماده شامل ng

 38از  388 nmنانوذرات نقره (با اندازه)  388 nmاست که هر کدام دارای جرم مجزایی در حدود 9 fg
هستند .بنابراین تعداد ذرات موجود در نمونه  2 × 389بود.
ت 7-9-طراحی مطالعه و نتایج صحهگذاری

روشی که در اینجا ارائه شدهاست با تبعیت از روشکار صحهگااری برای تعیین پسماند در مواد غاایی با
منشاء حیوانی ،شرحدادهشده در سند تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا  ،EC /657/2002صحهگااری شد
[ .]64هفت تکرار آنالیز در سه سطح غلظت و در سه روز مختلف انجام شد .برای تعیین خطیبودن ،یک
منحنی غلظت هفت نقطهای از استانداردهای نانوذره نقره  Ag NPتطبیوشده ماتریسی در هر یک از این
روزها گنجانده شدهاست .یک طرحواره از ایدمان صحهگااری استفادهشده در جدو ت 3-ارائه شدهاست.
سطح صحهگااری  38 mg kg-1بود.
جدول ت -9 -طراحی تجربی برای مطالعه صحهگذاری اندازهگذاری و تعیین کمّی نانوذرات نقره در گوشت جوجه
بهوسیله  ICP-MSتک ذرهای (اقتباسشده از مرجع [)]60
روز

خطیبودن

صحت/تکرارپذیری/تجدیدپذیری

بازیابی

گزینشپذیری/
ویژگی

آنالیز کل

9

 9نقطهای

 1سطحی ()2/9 VL،3/8 VL ،8/9 VL
 9تکراری

3

 9نمونه شاهد

19

7

 9نقطهای

 1سطحی ()2/9 VL،3/8 VL ،8/9 VL
 9تکراری

3

 9نمونه شاهد

19

9

 9نقطهای

 1سطحی ()2/9 VL،3/8 VL ،8/9 VL
 9تکراری

3

 9نمونه شاهد

19

یادآوری -سطح صحهگااری ( 38 mg kg-1 )VLبود.

تعداد بیشتری نمونه برای تعیین گزینشپایری ،تحملپایری و پایداری مورد آنالیز قرار گرفت.
گزینشپایری میزان حد مداخله سایر مواد در تعیین آنالیت یعنی نانوذره نقره  Ag NPاست .برای تعیین
گزینشپایری در برابر اجزای اصلی ماتریس ،تمامی  23نمونه شاهد با گنجاندن هفت ماتریس شاهد در هر
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روز صحهگااری ،موردتحلیل قرار میگیرند .نیازی به تعیین گزینشپایری نسبت به سایر NPهای
غیرنقرهای نیست ،زیرا بهدلیلآنکه در  ،spICP-MSابزار فقط به مقدار  3 m / zتنظیم شدهاست ،خود
آشکارسازی  ICP-MSبسیار انتخابی است .در واقع ،به دلیل تفکیکپایری زمانی بات ،فقط میتوان مقدار
 3 m / zرا با استفاده از ابزارهای  ICP-MSدر دسترس حاضر اندازهگیری کرد .این روش همچنین نسبت به
حضور اشکا غیرنانو از همان عنصر بهطور مثا یونهای نقره انتخابی است زیرا برای مشاهده ذرات تک باید
رقیوسازی بیشتری بهکار رود .اگر یونهای نقره  Agدر غلظتهای باتیی وجود داشته باشند ،ذرات هنوز هم
میتوانند در زمان روبش بهعنوان اسپایکها روی یک سیگنا پیوسته پسزمینه یونها برهمنهاده شوند.
تحملپایری روش با تغییر تعدادی از پارامترهایی که گمان میرود بر نتایج اندازهگیری اثر میگاارند ،تعیین
میشود .متغیرهای مورد آزمایش در این مطالعه ،زمان سونیککردن ،زمان و دمای هضم و عامل رقیوسازی
قبل از آنالیز ابزاری بودند .پایداری به دوام مواد نمونه آمادهشده (در زمان نگهداری) ،هضمها و هضمهای
رقیوشده اشاره دارد و با اعما زمانهای مختلف تعاد پس از اسپایککردن و آنالیز مجدد مواد آمادهشده
در اولین روز و دومین روز صحهگااری تعیین میشود.
ت 9-9-تکرارپذیری ،تجدیدپذیری و صحت

تکرارپایری ،تجدیدپایری و صحت بهوسیله اسپایککردن نمونههای شاهد در سه سطح غلظت تعیین شد:
 8/9برابر سطح صحهگااری ( 3/8 ،)VLبرابر  VLو  2/9برابر  VL .VLدر  38 mg kg-1تنظیم شد .نمونهها
در هفت مرحله در سه روز مختلف آنالیز شدند .هر یک از این سه روز بیش از یک هفته از هم جدا بودند.
دادههای اندازهگیری برای قطر ذرات و غلظت تعداد -پایه ذره و غلظت جرم -پایه ذره با استفاده از آنالیز
 ANOVAارزیابی میشوند .نتایج تکرارپایری ،تجدیدپایری و صحت در جدو ت 2-آورده شدهاست.
نتایج صحت نشان میدهد که مقادیر میانگین بهدست آمده برای پارامترها در هر سه سطح صحهگااری
نزدیک به مقادیر مورد انتظار است .تکرارپایری و تجدیدپایری هر دو بهعنوان انحرا

معیارهای نسبی

استاندارد بیان شدهاند .این مقادیر با استثناهایی برای غلظتهای عددی و جرمی ذره ،به اندازه  38 %است.
این تعجبآور نیست زیرا در همه موارد از همان عامل رقیوسازیای استفاده شدهاست که قبل از آنالیزهای
 spICP-MSمنجر به تعداد ذرات کمتر در سطح  8/9 VLو از این رو تکرارپایری کمتری میشود .از آنجاکه
در این مطالعه نانومواد توزیع اندازه نسبتاً باریکی دارند ،میانگین قطر ذره به تعداد ذرات مشاهدهشده بستگی
ندارد .از این رو ،تکرارپایری و تجدیدپایری در کلیه سطوح صحهگااری قابل مقایسه هستند .اختال نسبتاً
زیاد بین  RSDRو  RSDRLاز این واقعیت ناشی میشود که نتایج در روزهای مختلف ،تفاوتهای بزرگتری
را نشان میدهند.
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جدول ت -7-نتایج صحهگذاری برای تکرارپذیری ،تجدیدپذیری و صحت برای نانوذرات نقره با اندازه  61nmدر
گوشت جوجه ،تغییریافته از []63
قطر ذره تعیینشده بهوسیله ) n=79( spICP-MS
پارامتر

(9 mg kg-1 )8/9 VL

(38 mg kg-1 )3/8 VL

(29 mg kg-1 )2/9 VL

صحت

54%

54%

55%

تکرارپایری ()RSDr

8/4%

3/2%

3/4%

تجدیدپایری ()RSDR

9/2%

9/9%

9/8%

غلظت عددی ذره بهوسیله ) n=79( spICP-MS
پارامتر

(9 mg kg-1 )8/9 VL

(38 mg kg-1 )3/8 VL

(29 mg kg-1 )2/9 VL

صحت

52%

59 %

53%

تکرارپایری ()RSDr

35%

5/ 9 %

32%

تجدیدپایری ()RSDR

34%

32%

9/ 9%

غلظت جرمی ذره به وسیله ) n=79( spICP-MS
پارامتر

(9 mg kg-1 )8/9 VL

(38 mg kg-1 )3/8 VL

-1

(29 mg kg )2/9 VL

صحت

383%

54%

388%

تکرارپایری ()RSDr

33%

9/ 2%

5/ 5 %

تجدیدپایری ()RSDR

39%

5/ 5 %

4/ 5%

ت 4-9-خطیبودن و  ،LOD/LOQتحملپذیری ،ویژگی/گزینشپذیری

خطیبودن با آنالیز نانوذرات با اندازه  98 nmتطبیویافته با ماتریس در بازه بین  8/9 mg kg-1و
 98 mg kg-1تعیین شد .اگراه اختال هایی در پاسخ در طی سه روز صحهگااری وجود داشت ،خطیبودن
با نشان دادن ضرایب همبستگی >  8/55نشان دادهشد .در هنگامیکه عامل رقیوسازی  389استفاده شد،
حد آشکارسازی گزارششده ( )LODو حد کمّیسازی گزارششده ( )LOQبهترتیب برابر با 8/99 mg kg-1
و  3/8 mg kg-1بودند .هنگامیکه عامل رقیوسازی  385بهکاربرده میشود LOD ،و  LOQممکن است به
 8/89 mg kg-1و  8/3 mg kg-1کاهش یابد .تحملپایری با تغییر تعدادی از شرایط از جمله زمان
سونیککردن ( 9دقیقه تا  38دقیقه) ،زمان ( 3ساعت تا  25ساعت) و دمای ( 29درجه سانتیگراد تا 59
درجه سانتیگراد) هضم زیمایهای و عامل رقیوسازی قبل از آنالیز  spICP-MSآزموده شد .آزمایشها روی
نمونههای اسپایکشده با غلظت  38 mg kg-1و در سه تکرار انجام شد .نتایج برای قطر ذرات همانند غلظت
عددی و جرمی ارزیابی شد.
نتیجه کلیدی مطالعه این است که زمانهای متفاوت سونیککردن از  9دقیقه تا  39دقیقه منجر به نتایج
مختلف برای اندازه میانگین ذرات ،تعداد ذرات مشاهدهشده در زمان روبش و غلظت جرمی ذره نشدهاست؛
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زمان هضم از  3ساعت تا  25ساعت در دمای 19درجه سانتیگراد اثرات قابلتوجهی را بر میانگین قطر ذره و
غلظت جرمی ذره نشان ندادهاست .درحالیکه نتایج نشان میدهند که زمان هضم یک ساعت کافی است،
زمان هضم  1ساعت برای روش نهایی انتخاب شد تا این احتما را نیز تضمین کند که اختال

در

ساختارهای گوشت ممکن است نیازمند زمانهای هضم طوتنیتر باشد .سرانجام ،در بررسی اثر دما بر هضم،
اختالفی در قطر ذرات گستردهشده در بازه  93 nmتا  92 nmبا انحرا استاندارد حدود  8/9نانومتر در همه
موارد ،مشاهده نشد.
هراند غلظت جرمی ذره یک کاهش جزئی از  33/9 mg kg-1در (دمای)  29درجه سانتیگراد به
 5/8 mg kg-1در (دمای)  59درجه سانتیگراد نشان میدهد ،ولی دمای  19درجه سانتیگراد برای روش
نهایی انتخاب شد .تأثیر عامل رقیوسازی با رقیوکردن هضم یک نمونه ( 3/8 VLاز)  3888تا  388888برابر
آزموده شد .نتایج هیچ تاثیری روی غلظت جرمی و عددی ذره و روی میانگین اندازه ذره را نشان نداد.
گزینشپایری با استفاده از آنالیز  23نمونه شاهد گوشت جوجه ،آشکارسازی کمتر از  9پیک در هر زمان
روبش در همه وضعیتها و قابل مقایسهبودن با یافتههای  UPWتعیین شد .نتایج عملآوری دادهها با
استفاده از توسعه صفحه محاسبه اکسل ،غلظتهای جرمی ذره را ذیل روش  LODبرای تمامی  23نمونه
شاهد نمایان میکند و قطرهای ذرهای را که بهطور قابلتوجهی کواکتر از ذرات  98نانومتری مورد استفاده
در این مطالعه هستند ،نشان میدهد .بنابراین نویسندگان نتیجه گرفتند که این روش ویژه و انتخابی است.
آزمایشهای اضافی نشان داد که این روش قوی است و هضمها به مدت  1هفته در دمای  5درجه سانتیگراد
پایدار هستند .زمانیکه رقیوسازی برای آنالیز  ICP-MSتک ذره انجام میشود ،پایداری محدود است.
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پیوست ث
(آگاهی دهنده)
مروری بر روشهای آشکارسازی جایگزین
ث 9-کلیات

عالوه بر روشهای انتخابی مشخصهیابی نانوشیء در بند  9این استاندارد ،میتوان روشهای تحلیلی مختلف
دیگری برای آشکارسازی نانواشیاء شناختهشده در ماتریسهای پیچیده انتخاب کرد .هراند ،همه این
روشها قادر به مشخصهیابی کامل نانواشیاء موجود بهمعنی :شناساییکردن ،شمارش یا ویژگی اندازه نانواشیاء
نیستند .کاربرد آنها بهوسیله اساس آشکارسازی آنها (بهطور مثا  ،خوا

نوری ،قطر هیدرودینامیکی،

غلظت پایهای ،جنبش الکتریکی و غیره) به پارامترهای هد بستگی دارد و میتوانند برای ارزشیابی بازده
روش آمادهسازی نمونه از روشی مشابه توضیح ارائهشده در بند  9این استاندارد استفاده کنند.
با بهکارگیری این روشها ،بازیابی ذره نیز (بهعنوان مثا  )LIBDهمانند بازیابی خاصیت (بهعنوان مثا
توزیع اندازه ،میزان ایزوتوپی) برای بازبینی متقابل توسعه دادههای بهدست آمده از روشهای دیگر ،میتوانند
مورد استفاده قرار گیرند .بسیاری از این روشهای توصیفشده در اینجا ،هنوز در حا توسعه هستند و در
انتظار پیشرفتهایی در ابزارهای تحلیلی یا طراحی ویژه نانوشیء (ردیاب) هستند .در جدو ث 3-مروری بر
روشهای آشکارسازی جایگزین و کاربرد آنها ارائه شدهاست.
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جدول ث -9-مروری بر تعداد محدودی از روشهای جایگزین و کاربرد آنها
روش

آنچه که
اندازهگیری میشود

آنالیز ردیابی ذره
(( )PTAبه ث2-
مراجعه شود)

قطر هیدرودینامیکی

روشهای ردیابی با
استفاده از نانواشیاء
براسبدار ایزوتوپی
پایدار (به ث1-
مراجعه شود)

میزان ایزوتوپی
عنصری

سامانه تصویربرداری
فراطیفی ()HSIS
توانایی اندازه گرفتن و
بهوسیله پراکندگی در
شناسایی نانواشیاء
یک پسزمینه میدان-
معین ()UV-Vis
تاریک (به ث5-
مراجعه شود)

طیفنگاری
(به زیربند ث9-
مراجعه شود)

UV-Vis

اندازهگیری جاب
 UV-Visبرای
اندازهگیری اندازه یا
آشکارسازی

اطالعات

مزایا

توزیع اندازه تعدادپایه.
(بازه  18 nmتا
 3888 nmوابسته به
ضریبشکست
نانواشیاء)

دادهبرداری سریع

ردیابی شامل عناصری
از نانواشیاء
براسبدار ایزوتوپی توانایی استفاده جهت
پایدار بهعنوان میزان فهم مطالعات حتی در
حضور غلظتهای
عنصری در غلظتهای
پسزمینه بیشتر
مرتبط (کم) (بازه
 ppb-pptبهجای بازه
)ppm

توزیع فضایی و
مشخصات طیفی
( 38nmتا )288nm

طال ،نقره و مس
(تقریباً )38nm

دادهبرداری سریع

درجا انجام میشود و
میتواند بهعنوان یک
3
آشکارساز پساستونی
برای اندازهگیری
برخط استفاده شود.

معایب
تمایز دشوار ذرات از
مواد دیگر.
ذره پراکننده
ضعیفتر ،ناایز
پنداشته میشود.

فقدان اطالعات اندازه؛
فقط میزان ایزوتوپی
کلی بهدست میآید.

دانش طیفی برای
تفسیر مورد نیاز است.

توصیه میشود غلظت
نانواشیاء موردنظر به
اندازه کافی بات باشد
تا آشکارسازی شود.
جهتگیری:
اندازهگیری اندازه
بهعنوان تشدید
پالسمون سطحی
بهوسیله اندین عامل
تحتتاثیر قرار
میگیرد.

1 - Post-column detector
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اندازهگیری نانواشیاء
در مایعات با استفاده
از سامانه آنالیز تحرک
تفاضلی (( )DMASبه
زیربند ث 9-مراجعه
شود)

اندازهشده از طریو
تحرک الکتریکیشان
(توانایی پیمایش در
یک میدان الکتریکی)

بازیابی اندازه (ارزیابی
خاصیت) در یک بازه
 9 nmتا 3888 nm

آشکارسازی
فروشکست القایی-
لیزری (( )LIBDبه
زیربند ث 9-مراجعه
شود)

روش آشکارسازی
اندعنصری ،اندازه
ذره ،آشکارسازی/
شمارش ذره،

اندازه (تقریباً  )9nmو
غلظت (بازه )ngl-1

کروماتوگرافی
هیدرودینامیکی
( )HDCو ICP-MS
اندازهگزین (( )SECبه
زیربند ث 9-مراجعه
شود)

جداسازی اندازه/
اطالعات عنصری

تعلیقهها میتوانند
معرفی شوند ،اگراه
باید با استفاده از یک
مولد هواسل افشانه
الکتریکی ()EAG
بهصورت هواسل
درآیند.

حساسیت بات

غلظتهای باتی نمک
ممکن است تولید
هواسل را تحتتاثیر
قرار دهد.

هنوز بهصورت تجاری
بهطور گسترده در
دسترس نیست.

ICP-MS

جداسازی اندازه
( 9nmتا /)3288nm
اطالعات عنصری

میتواند بهصورت
پساستونی با
آشکارسازهای
متعددی جفت شود.

برهمکنشهای فاز
متحرک ،برجاب
عنصری برگشتناپایر

ث 7-آنالیز ردگیری ذره ()PTA

آنالیز ردیابی ذره ( )PTAیک روش میکروسکوو-پایه بوده که قادر به شمارش و اندازهگیری نانواشیاء در
تعلیقههای مایع رقیوشده است .هنگامیکه ذرات بهوسیله یک اشمه نور لیزری قوی روشن میشوند،
میتوان بهدلیل پراکندگی نور مکان آنها را مشاهده کرد .باریکه نور لیزر در یک صفحه عمود بر محور نوری
میکروسکوو قرار دارد ،ذرات باعث پراکندگی نور شده و منجر به ایجاد نقاط روشن قابل آشکارسازی
میشود .به دلیل حرکت براونی در محیط آبی ،حرکت ذرات را میتوان در طی یک دوره زمانی با استفاده از
یک دوربین جفتشده بار ( )CCDبا حساسیت بات ثبت کرد که امکان محاسبه ضریب نفوذ مربوط به قطر
هیدرودینامیکی ذره را میدهد (رابطه استوکس  -انیشتین) .سپس از نرمافزار برای ردیابی حرکت هر کدام از
ذرات از فریمی به فریم دیگر استفاده میشود .دقت اندازهگیری قطر هیدرودینامیکی ذره تک با کل زمان
ردیابی ذره ،تعیین میشود .برای زمان طوتنیتر ردیابی ذره ،دقت اندازهگیری قطر هیدرودینامیکی ذره -به
ذره افزایش خواهد یافت .نرمافزار تخصصی پردازش داده با توجه ویژه به گار زمانهای بهینهشده مورد نیاز
است و الگوریتمهای ردیابی ذره هد در هنگام ثبت را بهبود میبخشد.
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علیرغم این واقعیت که  PTAدر بسیاری از آزمایشگاهها مورد استفاده قرار میگیرد ،نیاز است که نتایج با
دقت تفسیر شوند ،زیرا این روش برای هر نانوشیء (وابسته به خاصیت نوری) به همان اندازه انتخابی نیست و
از حساسیت کمتری برای قطرهای ذره کمتر (طال و  TiO2با (قطر)  29 nmتا  18 nmرا میتوان مشاهده
کرد ،دیگر ذرات با ضریبشکست کمتر مشکلساز هستند) برخوردار است .روش  PTAبرای آشکارسازی
نانواشیاء در ماتریسهای پیچیده ،بهعنوان مثا فاضالب ،اشکا دارد .در این ماتریسهای پیچیده ذرات با
پراکندگی ضعیفتر متمایز شده و ردیابی آنها دشوارتر میشود.
روش  ،PTAاندازههای ذره هیدرودینامیکی نظری را از تعداد مرتبط آماری نانواشیاء شمارش میکند .ممکن
است در مقایسه با ابعاد واقعی ،انحرافاتی در دقت ،بهطور مثا برای ذرات با یک هندسه /کرویت درهمریخته،
ظاهر شود .در انین مواردی ،یک کالیبراسیون با ترکیبات مرجع آزمودهشده توصیه میشود .سختافزار
بسیار ساده  PTAدلیل پیشرفت این روش است و مبتنی بر یک عنصر نوری فلزی ،یک باریکه لیزر ،یک
میکروسکوو نوری معمولی مجهز به دوربین رقمی (دیجیتا ) و یک رایانه ردیابی /پردازش داده است.
هراند ،برای محاسبه قطر هیدرودینامیکی ،تزم است پارامترهای دقیقی شناخته شدهباشند؛ بهعنوان مثا
گرانروی حلّا و دما که روی فرایند نهایی پردازش داده تأثیر دارند .این روش برای اندازهگیری اندازه ذرات
بسپراکنه مناسب است و میتواند در طی مرحله آمادهسازی نمونه برای ارزیابی خاصیت استفاده شود
[.]72-77
ث 9-روشهای ردیاب با استفاده از نانواشیاء برچسبدار ایزوتوپی پایدار

نانواشیاء براسبدار ایزوتوپی برای مطالعات زیانباشت یا زیستمحیطی پویا طراحی شدهاند،که
اندازهگیریها برای تعیین مقدار ذره انباشتهشده در ماتریسهای پیچیده ،مانند نمونههای بافت یا آب مورد
نیاز است .براسب زدن ایزوتوپی ،تفاوت بین میزان عنصری پسزمینه و غلظتهای عنصری تازه انباشتهشده
همانند ذرات یا نشأت گرفته از نانواشیاء براسبدار را ممکن میسازد .با براسب زدن ایزوتوپی نانواشیاء،
یعنی با اصالح ترکیببندی ایزوتوپی ،حتی در غلظتهای زیستمحیطی واقعبینانه (کم) ،ردیابی عناصر آب
شویششده مطلوب امکانپایر است.
داده تحلیلی میتواند با اندازهگیری غلظتهای ایزوتوپی ویژه در نمونه بهوسیله  ICP-MSپس از هضم اسید
بهدست آید .با استفاده از غلظتهای ایزوتوپی و مقایسه آن با فراوانیهای ایزوتوپی طبیعی ،میتوان غلظت/
میزان عنصری ویژه نانوذره در هر ماتریس موردنظر را محاسبه کرد .هراند هیچ عنصری نمیتواند بدین
منظور مورد استفاده قرارگیرد ،بهمنظور بهبود دقت اندازهگیری ،توصیه میشود عنصر انتخاب بین دو
ایزوتوو انتخابشده از نسبت باتیی برخوردار باشد .بنابراین ،در عمل ،عناصری همانند  Zn ،Agو  Cuبا
امکان ایجاد ردیابهایی با نسبت ایزوتوپی افزایشیافته ،میتوانند مورد استفاده قرار گیرند (بهعنوان مثا
ذرات نقرهای پوشیدهشده با سیترات با  109Agغنیشده  55 %دارای فراوانی طبیعی 54/2 %؛ ذرات  ZnOبا
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 67Zn 58 %دارای فراوانی طبیعی 5/3 %؛ ذرات  CuOبا  65Cuغنیشده  55/5 %دارای فراوانی طبیعی
 .)18/4 %بهعنوان یک مزیت ،مس  Cuو روی  Znبهراحتی در طبیعت انباشته میشوند و عناصر مربوطه
برای مطالعات پایش مواجهه هستند.
این روش تحلیلی مستلزم دانش پسزمینه ایزوتوپی در نمونه و ماده مرجع پایدار با نسبتهای ایزوتوپی
شناختهشده است .مزیت این روش این است که تقریباً هر ماتریس نمونهای میتواند برای آنالیز شدن انتخاب
شود ،اون این روش از هضم اسید بهعنوان مرحله آمادهسازی نمونه استفاده میکند ،حداقل اگر نیازی نباشد
به تمایز بین ایزوتووهای موجود در ذرات و ایزوتوپهاییکه بهعنوان یونهای محلو وجود دارند .توصیه
میشود گزینش برای ایزوتووهای انتخابی بهوسیله کمینه احتما متاثر شدن از تداخلهای انداتمی و
همفشار (جرم برابر) بهصورت فزایندهای تحریک شود .بنابراین ،بهمنظور کاهش تداخلهای انداتمی توصیه
میشود که از یک ابزار  ICP-MSمجهز به محفظه برخورد و یا بهرهمند از تفاوت انرژی جنبشی 3استفاده
شود .استفاده از براسب زدن ایزوتوپی پایدار نانواشیاء بهمنظور مطالعه درک عناصر رهاشده از نانوذرات
مهندسیشده در محیطزیست و درون اندامگان در مقایسه با نانواشیاء براسبزدهشده غیرایزوتوپی از
نظرحساسیت دارای مزایا است .بهعنوان مثا با استفاده از  )28nm( ZnOاصالحشده با  ، 67Znحدود
آشکارسازی پایینتر قابلدستیابی است؛  9888 µg g-1برای مواجهه رژیم غاایی  Znبه  39 µg g-1افزایش
یافت .با استفاده از نانوکرههای  CuOاصالحشده با  65Cuبرای مطالعات زیستانباشتی 2در آبهای شیرین،
سطوح مس آشکارسازیشده حاصل از  8/2 µg l-1تا  18 µg l-1بهبود مییابد .قبالً ،این سطح آشکارسازی
بدون ردیابهای براسبزدهشده ایزوتوپی در انین غلظتهایی غیرممکن بود (بازه باتتر .]78-80[ )mg l-1
ث 4-سامانه تصویربرداری فراطیفی ( )HSISبهوسیله پراکندگی در پسزمینه میدان -تاریک

سامانه تصویربرداری فراطیفی ( )HSISیک روش میکروسکوپی است که نور پراکندهشده در ناحیه مرئی و
فروسرخ نزدیک ( 588( )VNIRنانومتر تا  3888نانومتر) را مشخصهیابی میکند .این نور از نانواشیاء در یک
پسزمینه میدان -تاریک میآید HSIS .نیاز به یک طیفسنج تصویربرداری فراطیفی قرار گرفته روی یک
میکروسکوو میدان -تاریک تقویتشده دارد .این طیفسنج بر اساس مختصات درخواستشده ،پیکسل به
پیکسل تصویر را آنالیز میکند که منجر به یک طو موج تعریفشده از نور پراکندهشده میشود (اطالعات
شیمیایی) .هر پیکسل حاوی مشخصات طیفی و داده توزیع فضایی است که پس از پردازش تصویر میتواند
به یک تصویر فراطیفی تبدیل شود .اطالعات اندازه برای ذرات معین از طو موجهای نور پراکندهشده آنها و
اصوتً بر اساس اثر پالسمونیک استخراج میشود.

1 - Kinetic energy discrinimation
2- Bioaccumulation
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برای آشکارسازی و مشخصهیابی اندازه نانوذرات مهندسیشده در نمونههای آب فراخال

و پیچیدهHSIS ،

میتواند همانند آب بومسازگان تاتب شبیهسازیشده و فاضالب استفاده شود .روش  HSISبرای
اندازهگیریها در بازه  38نانومتر تا  288نانومتر قابل بهکارگیری است [.]81-82
ث 5-ارزشیابی اندازه بهوسیله طیفسنجی UV-Vis

طیفسنجی  UV-Visیک روش بسیار مفید است که بهدلیل تشدیدهای پالسمون سطحی ( )SPRاز اندین
نانوشیء (بهعنوان مثا

طال  ،نقره و مس) ،تخمین اندازههای ذره را ممکن میکند SPR .نوسانات

الکترونهای باند رسانایی نانوشیء در پاسخ به امواج الکترومغناطیسی است که منجر به یک باند جابایی
مشخصه در بازه  UV-Visمیشود .جابایی دارای یک طو موج بیشینه ( )SPRmaxاست که به اندازه نانوشیء
بستگی دارد .بهعنوان یک عامل بحرانی ،این روش نیاز به تفسیر مناسبی از داده جاب  SPRmaxبهدستآمده
دارد بهنحوی که نتیجه بهوسیله عوامل اندگانهای (خوا

دیالکتریک محیط ،برهمکنشهای سطحی

فیزیکی و شیمیایی ،بار سطحی ،فاصله بین ذرهای ،شکل و انبوهش) تحتتأثیر قرار میگیرد .بهطور کلی
 SPRmaxبا اندازه نانوشیء افزایش مییابد و برای اشیاء خارج از منطقه اندازه نانومتر ناپدید میشود .از آنجاکه
طیفسنجی  UV-Visمستلزم یک آمادهسازی نمونه زمانبر نیست ،درصورتیکه غلظت نانوشیء برای
آشکارسازی به اندازه کافی بات باشد میتوان از این روش برای ماتریسهای پیچیده استفاده کرد .این روش از
اثرات ماتریس دستخوش تغییر میشود و در مورد مقادیر باتتر کلوخهای ،سیگنا جاب میتواند منحر
شود [.]83-85
ث 6-اندازهگیری نانواشیاء در مایعات با استفاده از سامانه آنالیز تحرک تفاضلی )(DMAS

سررامانه آنررالیز تحرررک تفاضررلی ) (DMASروشرری پیونرردی اسررت کرره یررک طبقررهبن ردیکننررده تحرررک
تفاضررلی (  ;DMCاسررتاندارد ملرری ایررران شررماره  :31418سررا  ، ]382[ )3145را برره یررک شررمارنده
ذرهاگا

) 3(CPC; ISO 27891بهعنوان آشکارساز جفت کردهاست.

در ابتدا با استفاده از یک هواسلساز افشانه الکتریکی ) (EAGنانواشیاء از حالت یک تعلیقه به یک هواسل
باردار تبدیل میشوند .اصل این روش افشانه الکتریکی مبتنی بر مهپاشی تعلیقه کلوئیدی است .این مهپاشی
از طریو یک مویینه است که هواسل باردار را در جریان گاز (بهعنوان مثا هوا و  ) CO2باقیمانده پس از
تبخیر ذرات مایع (نانواشیاء) ایجاد میکند .این ذرات از طریو تحرک الکتریکیشان (توانایی پیمایش یک
میدان الکتریکی) اندازهگیری میشوند که منجر به اندازهگیری قطر تحرک الکتریکی مربوطه )(EMD
میشود .این عامل عملکرد اساسی در اندازه ذره است.

 -3استاندارد ملی ایران شماره  :28929سا  ،3155ترراکم ذرات آیروسرل -کالیبراسریون شمارشرگرهای ذرات اگرا شرده ،برا اسرتفاده از اسرتاندارد
 ISO 27891:2015تدوین شدهاست.
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برای آشکارسازی نانواشیا در ماتریسهای پیچیده ،این روش از این مزیت برخوردار است که دقت مطلو
آنالیز تحرکی اساساً مبتنی بر فیزیک و ریاضیات است .نظر به اینکه این روش مستقل از اگالی ذرات است،
بنابراین هیچ کالیبراسیون اندازه و یا آنالیتهای کالیبراسیون تزم نیست .پاسخ اندازهگیریشده ابزار ،تحرک
الکتریکی است که کامالً متفاوت از پراکندگی نور معمو یا روشهای حرکت نفوذی است .اندازهگیری اندازه
تحتتأثیر بهعنوان مثا حضور ذرات بزرگ یا حبابهای هوا در کلوئید قرار نمیگیرد .این روش نسبت به
بسیاری از روشهای دیگر به مقدار کمی از نمونه ( )28 μmنیاز دارد و دارای توانایی آشکارسازی تغییرات
کواک در مقیاس توزیع اندازه است و در بازه اندازه معمو از  9 nmتا  3888 nmکارایی دارد .در نتیجه،
این روش قادر به اندازهگیری دقیو بینظمیها در محلو های کلوئیدی است و امکان آشکارسازی تغییرات
کواک در توزیعهای اندازه را بهدلیل سازوکارهایی همانند انحال یا کلوخهسازی فراهم میآورد.
الگوریتمهای پیچیده تصحیح داده برای اندازهگیری بسیار دقیو توزیعها بر اساس جنبش الکتریکی نیاز
نیست و بهعنوان یک مزیت ،هر اندازهگیری بهطور کلی حاوی تعداد قابلتوجهی از ذرات اندازهگیریشده
است که یک توزیع نماینده اندازه را تدارک میبیند .توصیه میشود احتما اینکه قطرهای حاوی دو یا اند
ذره باشد ،کم نگه داشتهشود و بنابراین توصیه میشود نمونههای رقیوشده بهطور متوسط ،اندازهگیری شوند.
بهعنوان یک کنتر  ،اندین رقیوسازی میتواند اندازهگیری شود تا ظهور کلوخههای القاءشده بالقوه را تایید
کند .علیرغم این حقیقت که اندین نانوشیء مانند  TiO2 ،SiO2 ،Ag ،Auو  Cuقابلسنجش و
اندازهگیری هستند اما با این روش شناسایی مواد امکانپایر نیست و روش مستقل از خوا

نوری نانوشیء،

وجود افزودنیها (بافرها  ،پراکندهسازها و غیره) یا حلّا های مورد استفاده /ارائه شدهاست .اگر نمونه حاوی
غلظت باتیی از نمکهای مختلف باشد ،باید توجه ویژهای شود زیرا این امر ممکن است در بازده افشانه
الکتریکی تأثیر بگاارد .مهپاشی الکتریکی DMAS -میتواند برای ارزشیابی بازیابی توزیع اندازه طی مراحل
آمادهسازی نمونه یا مقایسه توزیعهای بهدستآمده اندازه از سه روش آشکارسازی و شناسایی انتخابی
شرحدادهشده در بند  9استفاده شود [.]86-92
ث 2-آشکارسازی فروشکست القایی -لیزری ()LIBD

آشکارسازی فروشکست القایی -لیزری ( ،)LIBDیک روش تحلیلی بر اساس وقایع منحصربهفرد پالسمائی
است که حین برخورد باریکه متمرکز لیزر پالسی به یک نانوشیء در حا عبور رخ میدهد .فرایند فروشکست
ناشی از لیزر هنگامی اتفاق میافتد که یک نانوشیء جامد از میان حجم کانونی سلو نوری عبور میکند .در
این مرحله گرمایش قوی نمونه منجر به احتراق یک گاز یونیزهشده گرم و درخشان (پالسما) میشود .پالسما
با توجه به ترکیببندی عنصری نانوشیء در حا عبور ،نور گسیل میکند .لیزر متمرکز پالسی با یک جت
مایع بهعنوان یک افزاره نمونهگیری از تعلیقههای نانوشیء ترکیب میشود .عالوه بر سامانه معرفی نمونه جت
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مایع ،همچنین روشهای نمونهبرداری رسوبی کووت 3یا فیلتر امکانپایر است .با استفاده از حسگرهای
صوتی (همانطورکه نانواشیاء با انبساط انفجاری تبخیر میشوند) و دوربینهای ( CCDبرای ثبت وقایع
پالسما) با اندازهگیری انرژی برخورد و پالسهای لیزر ،میتوان رویدادهای منحصربهفرد پالسما را ثبت کرد.
ثبت این رویداد ،با توجه به اینکه  LIBDیک روش طیفی است ،با استفاده از یک طیفسنج برای
اندازهگیری طو موجهای منتشرشده از عنصر خا

از یک میکرو -پالسمای تولیدشده از لیزر انجام میشود.

روش  LIBDبا استفاده از آشکارسازی طیفسنجی نشر ،امکان آشکارسازی همزمان تمامی عناصر موجود در
نانوشیء را فراهم میکند.
پارامتر اندازهگیریشده ،احتما فروشکست )BP( 2است که در واقع نسبت تعداد وقایع پالسما به تعداد
پالسهای اعما شدهاست .در ( BPبرای انرژی خا

لیزر) ،همانند اندازه ذره به غلظت ذره نیز بستگی دارد.

توصیه میشود ،حتی با استفاده از یک ایدمان ،انرژی لیزر اعما شده براساس اندازه نانوشیء موردنظر
تنظیم شود .با استفاده از  ،LIBSنانواشیاء مختلف دارای احتما های فروشکست متفاوتی هستند که منجر به
استفاده توصیهشده از استانداردهای کالیبراسیون ویژه آنالیت هد میشوند BP .برای ذرات بزرگتر دارای
حد آستانهای در انرژی لیزر کمتر از نانو اشیاء کواکتر است.
شیبهای منحنیهای انرژی BP

کالیبراسیون ویژه آنالیت هد

به غلظتهای معین نانوشیء ساختهشده بهوسیله استانداردهای

بستگی دارد LIBD .یک روش تخصصی است که هنوز بهصورت تجاری در

دسترس نیست و اندین نویسنده از ایدمانهای مختلفی استفاده میکنند .تاکنون ،عالوه بر نتایج
نویدبخش LIBD ،دارای پاسخهای مختلفی برای نانواشیاء متفاوت است ،بنابراین ،کالیبراسیون با پارامترهای
بهینهشده برای عملکرد آن بسیار مهم است.
روش  LIBDبه عنوان روشی برای آشکارسازی نانوشیء بسیار نویدبخش است زیرا قادر اندازهگیری اندازه
نانواشیاء است و غلظت ذره را در تعلیقهها اندازهگیری میکند .این روش این مزیت را دارد که برای ذرات
کواک حساس است و یک مرحله رقیوسازی نمونه بهمنظور ثبت سیگنا های نانوشیء بهطور جداگانه
الزامی است .بهطور کلی  ،محدودیتهای اندازهگااری آشکارسازی در حدود  9 nmبا غلظتهای جرم ذره در
بازه  ng l-1پیشبینی میشود ].[93-95
ث ICP-MS 2-کروماتوگرافی هیدرودینامیکی ( )HDC-ICP-MSو  ICP-MSاندازهگزین ()SEC-ICP-MS

کروماتوگرافی هیدرودینامیکی( -پالسمای) جفتشدۀ القایی -طیفسنجی جرمی ( )HDC-ICP-MSبرای
مشخصهیابی نانواشیاء در ماتریسهای آبی استفاده میشود و یک جایگزین نوظهور برای کروماتوگرافی

1- Cuvette
2 -Breakdown probability
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اندازهگزین ( )SEC-ICP-MSاست که هر دو توزیعهای اندازه نانواشیاء را ارائه میدهند .مزیت پیوند به
 ،ICP-MSآن است که اطالعات عنصری استوکیومتری و کیفی را ارائه میدهد .ستون  ،HDCذرات را بر
اساس شعاع هیدرودینامیکیشان از هم جدا میکند .ستون  HDCموجود از مهرههای غیرمتخلخل ،مجراهای
شاری را ایجاد میکند که در آنها ذرات بهوسیله سرعت شار و سرعت شار در اطرا ذره با بزرگترین ذره در
اولین مرتبه از شویش از هم جدا میشوند .ذرات بزرگتر بهدلیل دافعههای استریکی به نواحی دیواره مجرا
نزدیک نمیشوند و بنابراین در مقایسه با ذرات کواکتر سرعت متوسط باتتری خواهند داشت .روش SEC

براساس تفاوتها در حجمهای هیدرودینامیکی نانوشیء بنا شدهاست .این روش با استفاده از مهرههای
متخلخل فشردهشده با فاز ثابت (که در آن تخلخلها ،ذرات را بر اساس اندازه و شکل خود حفظ میکنند)
عمل میکند.
برخی از مشکالت ذاتی ممکن است با  SECو  HDCبهدلیل واجاب غیرقابل بازگشت نانواشیاء به مرحله فاز
ثابت یا انبوهه ذره با بازیابی (اندازه) ضعیف بهعنوان یک نتیجه ایجاد شود؛ هراند ،ممکن است با افزودن
مواد سطحفعا در فاز متحرک شمارششده با تفکیکپایری جدایش کاهشیافته اجتناب شود .عالوه بر
 ،ICP-MSاین روشهای جداسازی را میتوان بهصورت پساستونی با سایر آشکارسازها ،بهعنوان مثا
 UV-Visجفت کرد [.]96-100
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