
       

  

  

  دانشکده علوم

  گروه شیمی کاربردي

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  ي شیمی گرایش شیمی تجزیهدر رشته

  عنوان:

پروپان سولفونیک -1-متیل-2-میدوآآکریل-2( یپلبر پایه  جاذب مغناطیسی

  اسید) به منظور استخراج فاز جامد

  :استادراهنما

  دکتر حبیب اله اسکندري

  استاد مشاور: دکتر مریم خوشکام

 :پژوهشگر

 عزیز قاسمی

  1395 زمستان

   



       

  

 

 

  عزیزنام:                                                     قاسمیدانشجو:  خانوادگی نام

اسید) به منظور استخراج سولفونیکروپانپ-1-متیل -2-آمیدوکریلآ -2عنوان پایان نامه:  جاذب مغناطیسی بر پایه پلی (

  فاز جامد

 استاد مشاور: دکتر مریم خوشکام                            استادراهنما: دکتر حبیب اله اسکندري

ـــ ناس ـــ کارش ـــیلی:  ـــیمی           ارشـــد      یمقطع تحص ته: ش ـــ یهرش یه                  تجز ـــیمی تجز گرایش: ش

                            30/11/1395: تاریخ دفاع              علوم پایه  دانشکده:       دانشگاه: محقق اردبیلی

  134تعداد صفحات  

  چکیده:

. است اکردهیدپمغناطیسی براي جداسازي استخراج فاز جامد مغناطیسی توسعه  شدهاصالحي هاجاذبدر این دهه تهیه 

ستخراج ایت ها روي جاذب مغناطیسی جذب و بوسیله یک میدان مغناطیسی آنالدر روش استخراج فاز جامد مغناطیسی 

سرانجام آنالیز یم شویش  سپس آنالیت ها  سی آنیونی شوند. در این پروژه یک ماده نانو ذرات یمشوند.   عنوانبهمغناطی

سید آ -2 یک جاذب کارا، سولفونیک ا ضور متیلن بر روکریل آمیدو متیل پروپان  شده و در ح سطح نانو ذرات پلیمره  ي 

صالآمید به عنوان آکریلبیس شد. نیتریت دهندهات ستفاده  ضی ا شکیل دي آز با عر سپس با متوکلوپرآمید ت  -ا(-Nو و 

سیله NED( نیآمدينفتیل) اتیلن شکیل و بو سیدي رنگ کاتیونی ت شد. در محیط ا شکیل  اذب ج) جفت و رنگ آزو ت

یین نیتریت و یونی براي تعکاتبا یک محلول اتانولی بازي واجذب شــد. جاذب  شــدهجذبپلیمري اســتخراج گردید. رنگ 

ــخیص براي نیتریت و  ــد. حد تش ــوربایددي نیترات به کار برده ش ــوربایزواایزوس و  4/0و  08/0ت به ترتیب یترانيدیدس

ــد. بر میلی نانوگرم 1-90 و 1/0 -38محدوده خطی پیروي از قانون بیر  ــاهده ش ي هانمونهیري روش در گاندازهلیتر مش

یین اسپکتروفتومتري فنیل شد. در بخش دیگري از این پروژه به تع کاربردهبهیت موفقحقیقی آب، خاك، پالسما، ادرار با 

حد تشخیص  طیف گیري شد. نانومتر 524 موجطولبا اسپکتروفتومتري در  شود. رنگ واجذب شدههیدرازین مربوط می

براي بررسی   زین مشاهده شد.فنیل هیدرا لیتر برايبر میلی نانوگرم 1-110 ریباستفاده از قانون  و محدوده خطی 07/0

ب، خاك، آهاي حقیقی هیدرازین در نمونهکیفیت رو ش اســـپکتروفتومتري اســـتخراج فاز جامد براي اندازه گیري فنیل 

 کار برده شد.پالسما، ادرار به

سی، هایدواژهکل ستخراج فاز جامد مغناطی سولفو-1-متیل-2-آکریالمیدو-2: ا سوربایدپروپان  سید، ایزو دي نیترات،  نیک ا

  درازینهی لی، فنتیترین
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  مقدمه 

  تیتریو ننیترات  يریگاندازه و لزوماهمیت  

 شـتریب يآن برا تیفیک اسـت، ینیرزمیزاز منابع  میرمسـتقیغو  میمسـتق طوربه یدنیآب آشـام شـاءنم جاکهازآن

ستمهم  ،کنندیم افتیدر هاچاه قیمنابع را از طر نیا یسادگبهکه  یمردم عبور از  لیبه دل ینیرزمیز يهاآب. منابع ]1[ا

ــتهمختلف  يهاهیال ــو یمتفاوت تیفین از کیزم يپوس ــالب هیتخل شیافزا گرید يبرخوردارند. از س ــهر يهافاض و  يش

سموم و کودها زائدمواد  ،یصنعت ش يشتریب تأثیرآب  تیفیبر ک زین ییایمیش يجامد و کاربرد  ست. امروزه با  دهیبخ ا

ــت  ینیرزمیزمخازن آب  ریتوجه به بروز افت مداوم و کاهش ذخا ــابقهیب کاهش ،یمنابع آب ازحدشیببه علت برداش  س

 یزمان از مکان باگذشــت یکه حجم آب گرفتهشیپرا در  يروند یمیاقل راتییتغدو دهه گذشــته و  یدر ط یبارندگ زانیم

ـــارف  یفعل ازین گریاز طرف د ،افتهیرییتغ گریحالت د گاز) به ،جامد ،عی(ما یاز حالتو  گریبه مکان د به آب جهت مص

حفاظت از  .باشـدیمبرخوردار  ايژهیو تیامر از اهم نیبه ا یدگیو لذا رسـاسـت  افتهیشیافزا و ... یصـنعت ،یدنیآشـام

امر را  نیا لیدر طول دو دهه گذشــته دچار تحول شــگرف شــده اســت. دال نهیزم نیدر ا ازیموردنمنابع آب و اقدامات 

ضر تخل آبمنابع  يهاندهیآال تیفیو ک تیکم نوع، ادیز راتییتغ توانیم ستجو کرد. در حال حا ضالب هیج خام  يهافا

کشت متناوب و کنترل نشده و مصرف  ،ییزداجنگل ز،یآب ر يهاحوزه يو نابود بیتخر ،يو کشاورز یصنعت ،يشهر

آب  تیفیو ک تیکم ،شدتبهاز مناطق  ياریاز منابع آب در بس هیرویب يبرداربهره ،ییایمیش يسموم و کودها ازحدشیب

  .]1[را کاهش نموده است ینیرزمیزو  یسطح

ستند که در  ینیرزمیز يهاآبمنابع  ندهیاز عوامل آال تروژنین باتیترک سط  زانیم ریاخ يهاساله در  هاآنمتو

  .است شیرو به افزا يو کشاورز یصنعت ،يشهر يهافاضالببه علت گسترش انواع  ینیرزمیز يهاآب

 لیتبد تیتریبه ن تراتیکه در دستگاه گوارش فرم ن افتدیاتفاق م یزمان یدنیآشام يهاآبدر  تراتین هیاول خطر

را با خود  ژنیاکس تواندینم تیو درنهاقرمز شده  يهاگلبول نیشدن آهن موجود در هموگلوب دیباعث اکس تیتریشود. ن

) در صــورت عدم اندشــناخته یســندرم کودکان آب عنوانبهآن را  ی(بعضــ ندیگو اینمیحالت متهموگلوب نیحمل کند، به ا

 لیتبد عیسر ییتوانا ،سال کی يپوست کبود شود. در افراد باال ایو  رندیبدن ممکن است بم يهاسلول، ژنیحضور اکس

 مزقر يهاسلولدر  نیمقدار متهموگلوب ت،یتریو ن تراتین يسطح باال رغمیعلوجود دارد و  نیبه هموگلوب نیمتهموگلوب

ــ ریدر کودکان ز هرحالبه، ماندیم یخون کمتر باق ــش ماه، س ــتمیش کاهش  ییعدم تکامل، توانا لیبه دل هاآن یمیآنز س

 ســتمیســ یلیدر افراد ســالمند که به دال نیمچن. هافتدیاتفاق م اینمیرا ندارند و متهموگلوب نیبه هموگلوب نیمتهموگلوب

حد مجاز  کایامر یانجمن بهداشــت عموم 1962 در ســال .رخ دهد اقاتف نیممکن اســت، هم دهیدصــدمه هاآن یمیآنز
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شام در آب تراتین سبرا  یدنیآ سب( تریلدر  گرمیلیم 10 تروژنین برح صتریدر ل گرمیلیم 50 تراتین برح نمود.  هی) تو

ستاندارد  نیا سالمت کودکان،  منظوربها ساسحفظ  سته بر ا سترسقابل يهادان  گرید ناكعامل بالقوه خطر .شد نییتع د

  از همه منابع دارد. تراتیو ن تیترین افتیو در يفرد يهاواکنشبه  یافراد بستگ ریسا يبرا

ــل از اح تیترین عالوهبه ــط  تراتین يایحاص ــتگاه گوارش با  ،هايباکترتوس ــوم  يهانیآمدر دس نوع دوم و س

 یدنیشامدر آب آ تیترین زانیم تراتین برخالف .]2[هست زاسرطانماده  نیدهد که ا ینیآم تروزین لیو تشک شدهبیترک

  است. شدهيفراورپخته و  يهاگوشت ژهیوبهاز غذاها  یبعض اگرچهکم بوده 

 نیتروژن يچرخه 

ست. مقدار معینی از این نیتروژن،  78حدود  شکیل داده ا صد از جوّ زمین را نیتروژن ت مداوم از جوّ  طوربهدر

» نیتروژن يچرخه«آب، هوا و موجودات زنده . به گردش مداوم نیتروژن بین خاك، شـــودیمداده  باز پسگرفته و به آن 

نیتروژن یکی از اجزاي  درواقعحیــات بـه نیتروژن احتیــاج دارنـد.  يادامـه. تمــام موجودات زنـده براي نـدیگویم

شک ست که وجود هر دو براي  هانیپروتئ يدهندهلیت سیدهاي نوکلئیک ا ست يادامهو ا ضروري ا سمتی از . حیات  ق

ـــودیماز آن جدا  رعدوبرقوا هنگام نیتروژن موجود در ه ـــودیمناگهانی بار الکتریکی باعث  يهیتخل. ش مقداري از  ش

سیژن و نیتروژن موجود در هوا  سیدهاي نیتروژن پس از حل  باهماک سیدهاي نیتروژن به وجود آید. اک شوند و اک ترکیب 

نیز  هاجلبکو  هايباکتربرخی از  .کنندیمو ترکیبات نیتروژن دار تولید  شــوندیمشــدن در آب با ســایر عناصــر ترکیب 

برخی از گیاهان مثل نخود، لوبیا، نخودفرنگی  يشهیرکه در  یخاص يهايباکتر. کنندیمنیتروژن موجود در هوا را جذب 

ه از گیاهان با اســـتفاد .دهندیمو در اختیار گیاه قرار  کنندیممســـتقیم جذب  طوربهو غیره وجود دارند، نیتروژن هوا را 

گیاهان و جانوران پس   .کنندیمرا وارد بدن خود  هانیپروتئو جانوران با خوردن گیاهان، این  سازندیمنیتروژن، پروتئین 

ترکیبات نیتروژن دار وارد خاك شده، توسط  بیترتنیابه. شوندیمموجود در خاك تجزیه  کنندگانهیتجزاز مرگ توسط 

صرف  سایر جانوران گیاهخوار وارد بدن خود شوندیمگیاهان م . جانوران، ترکیبات نیتروژن دار را با خوردن گیاهان یا 

ـــکل  يکنندههیتجز يهايباکتر. کنندیم موجود در خاك مقداري از ترکیبات نیتروژن دار خاك را به نیتروژن گازي ش

ـــودیموا گرفته و مصـــرف همان اندازه نیتروژنی که از ه تقریباً بیترتنیابه. کنندیمتبدیل   .گرددیبازم، مجدداً به آن ش

ندامنیتروژن موجود در هوا از خاك،  درواقع هاو  کندیممختلف گیاهان و بدن جانوران عبور  يهاا دوباره هوا  تیدرن

ا ســال طول بکشــد؛ ولی هر مولکول نیتروژن ســرانجام به هو هاونیلیم. این کار ممکن اســت هزاران و یا حتّی شــودیم

  .[3]گرددیبازم
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  چرخه نیتروژن :1-0شکل 

 1فناوري نانو 

یک رویکرد  دانش و فنی است که اخیراً توجه زیادي را به خود معطوف کرده است. این فناوري که فناوري نانو

شته ست، توانایی تولید مواد، ابزار و جدید در تمامی ر ستگاهها ستنوین را با  يهاد سطوح اتمی و مولکولی  يکارد در 

ستره شکی، فناودارد. گ ستی، مواد، فیزیک، مکانیک، برق، الکتروي کاربرد این فناوري در علوم پز شیمی به ري زی نیک و 

ـــت که می ـــی نو براي حل هاي بزرگ علمی دنیا نام برد. این فناوري ریکی از انقالب عنوانبهتوان از آن حدي اس وش

و یا پاسخ فع رکند که تاکنون بشر موفق به گویی به بسیاري از سؤاالت مطرح در علوم مختلف ارائه میپاسخ مشکالت و

ست. به همین دلیل، از این فناوري  هاآندادن به  شده ا صنعتی و علمی قرن ب عنوانبهن ست و یکم یاد میانقالب  کنند. ی

که جا به نحو مطلوبی تغییر می ازآن نانومتري  یاس  ند، خواص مواد در مق ناورک بهپنجره ينانو ف جدید  یاي مواد اي   ،دن

  .[4]اخت مواد و تجهیزاتی با کارایی بیشتر استآن امکان س نتیجهکه  بازنمودهاست

                                              

 

1. Nanotechnology 
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شوند نانو از کلمه یونانی  شده که به معناي  2"نانوس"پی شتق  ست "خیلی کوچک"یا  "کوتوله"م تواند می و ا

شوندي براي هر واحدي مانند ثانیه و عنوانبه ست. بنابراین  یا لیتر به کار پی نانو رود که به معناي یک میلیاردم آن واحد ا

ست.  هاآنکند که در هایی کار میدر حوزه يفناور صحبت  ينانو فناوري درباره نکهیبااابعاد در محدوده نانومتر ا سیار  ب

ست، اما اجماع کمی سلطنتی وي نانو وجود دارد. در گزارشي تعاریف مربوط به حوزهدرباره شده ا  هاي اخیر انجمن 

 است: شدهانیبزیر  صورتبهابعادش،  از نظرصرف ينانو فناورآکادمی سلطنتی مهندسی در انگلستان، تعریف 

نترل شکل و اندازهاستفاده از کها با ها و سامانهکاربرد ساختارها، طرح ، طراحی، شناسایی، تولید وينانو فناور

  .[4]ي مواد در مقیاس نانو است

ــد. ریچارد فا 3ایده فناوري نانو از طرف ریچارد فایمن هاي یمن که به خاطر کمکفیزیکدان آمریکایی مطرح ش

شــایانش به الکترودینامیک کوانتومی (موضــوعی بســیار دور از فناوري نانو) جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرده بود، در 

در ها و امکان تولید مواد به بحث در مورد قابلیت 4"فضاي زیادي در پایین وجود دارد«تحت عنوان  1960سال  اجالس

ســاخت ســاختارهاي کوچک جدید با خواصــی بســیار  منظوربههاي منفرد اتم يکاردســتنانو پرداخت. فایمن مقیاس 

ــاخت مدارها را در مقیاس نانومتر ( ــنهاد کرد. وي س ــر رایانه عنوانبهمتفاوت را پیش ــور کرد. عناص هاي قدرتمندتر) تص

واقعیت ز فرضــیات او به بســیاري ا اکنونهم، تفکر فایمن بازتاب چندانی توســط دانشــمندان آن زمان نداشــت اگرچه

  [4].پیوسته است

شیمی کوانتوم  هاآنترند. بنابراین تر و از توده جامد کوچکهاي منفرد بزرگها و مولکولاز اتم نانو ذرات نه از 

رود دارند. با انتظار می هاآناز  ازآنچهکنند و خواصـــی کامالً متفاوت مطلق و نه از قوانین فیزیک کالســـیک پیروي نمی

 اندعبارت هاآنشویم که دو مورد مهم از می روروبه، با تغییر برخی از خواص فیزیکی نانو ذراتبه  ذرات کرویمگذر از 

از: افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتومی. افزایش نسبت مساحت سطحی 

هاي هاي واقع در ســطح ذره به رفتار اتمدهد، باعث غلبه یافتن رفتار اتمبا کاهش اندازه ذره رخ می جیتدربهبه حجم که 

گذارد. افزایش سطح، ذره در حالت انزوا و بر تعامالت آن با دیگر مواد اثر می شود. این پدیده بر خصوصیاتدرونی می

سه با تعداد ها یا اتمدهد زیرا تعداد مولکولافزایش می شدتبهرا  نانو ذراتپذیري واکنش سطح در مقای هاي موجود در 

ست، ها یا مولکولاتم سیار زیاد ا شدنتمایل به کلوخه شدتبهین ذرات که ا ياگونهبههاي موجود در توده نمونه ب  5اي 

سیاري از مواقع اکسید می سرعتبهقرارگیري در هوا،  محضبهفلزي،  نانو ذراتدر مورد  مثالعنوانبهدارند.  شوند. در ب

                                              

 

2. Nanos 

3. Richard Feynman 

4. There is Plenty of Room in the Bottom 

5. Agglomeration 
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 هاآنرا به  دارکنندهیپایک  اي شــدن، جهت پیشــگیري از واکنش بیشــتر و کلوخهنانو ذراتبراي حفظ خواص مطلوب 

ضافه م ستهیا ساختار ه سته می-کنند که منجر به ایجاد یک  ساختار پو سی  نانو ذراتشود. در این  یک  عنوانبهمغناطی

ــته ــط پوس ــته توس ــیده می دارکنندهیپااي از عامل هس ــوندپوش گردند. این و بدین ترتیب از عوامل محیطی حفظ می ش

هاي غیر (شامل پلیمرها و عامل فعال سطحی) و پوششهاي آلی توانند به دو صورت پوششمی دارکنندهیپاهاي پوشش

نانو ارجی توانند با اکسیداسیون مالیم الیه خکه می اکسیدها و نقره ،طال بها مانند آلی (شامل سیلیکا، کربن، فلزات گران

  .[4]باشندتولید شوند)  ذرات

 نانو ذرات مغناطیسی 

بروز  به توانمی عمده طوربه که است مغناطیسی خاصیت کند،تغییر می ماده ابعاد کاهش با که خواصی ازجمله

شاره سیسوپر پارامغناطاي چون پدیده  حوزه یک عنوانبه اندتومی ذره هرمتر، نانو چند حد تا ذره ابعاد کاهش با. نمود ا

سی سی نانو ذرات .شود گرفته نظر در مغناطی ستند و کمی هايحوزه تعداد داراي مغناطی شدن ه  ترساده هاآن مغناطیس 

ست ساس بر دیگر طرف از. ه ستم یک در ینظمیب ترمودینامیک، دوم قانون ا  ،يخودخودبه فرآیند یک در منزوي سی

 طبیعی ضــعیتو به برگشــت براي شــدیدي تمایل شــوند،می خارج طبیعی حالت از که موادي بنابراین. یابدمی افزایش

ست مورد این در مثالی مغناطیس شدن و خوددارند سی نانو ذرات چون اما؛ ا مغناطیس  رايب زیادي نیروي به نیاز مغناطی

 ادند دســـت از براي چندانی تمایل شـــدن مغناطیس از پس و گیرندنمی فاصـــله طبیعی حالت از خیلی ندارند، شـــدن

 [5].ندارند اولیه وضعیت به بازگشت و مغناطیسی خاصیت

سته نانو ذراتدر مورد  سیار زیادي واب سایر خواص فیزیکی تا حد ب سی و  ذره هستند.  اندازهبه، خواص مغناطی

عبارت است از ترکیب شیمیایی،  هاآنترین که کلیدي شودتوسط چندین فاکتور تعیین می نانو ذراتخاصیت مغناطیسی 

ســاختاري غیر همگن  ازلحاظنوع و درجه نقص کریســتالی شــبکه، اندازه ذره و شــکل آن، مورفولوژي (براي ذراتی که 

ستند)،  ساختار نانو کنندهاحاطهبین ذره با بافت  برهمکنشه شکل، ترکیب و  توان ذره میو ذرات مجاور. با تغییر اندازه، 

 يهایژگیومغناطیســـی داراي  نانو ذرات [6].را کنترل کرد هاآنوصـــیات مغناطیســـی مواد بر پایه تا حدي خصـــ

ـــوپر يفردمنحصـــربه ـــیویتههمچون س ، آنیزتروپی باال، دماي کوري پایین، مغناطیس پذیري باال پارا مغناطیس، کوئرس

ري براي محققان به دلیل گســتره وســیع کاربردشــان هاي بســیاداراي جذابیت نانو ذراتاین . [4]مغناطیســی باال هســتند

سی،  سیاالت مغناطی ضر این  يسازرهیذخهمچون  ستند. در حال حا ستی ه  نانو ذراتاطالعات، کاتالیز و کاربردهاي زی

سی داراي کاربرد ستی مهمی مغناطی شکارسازي واحد يزمینهدرهاي زی سی و آ ستی مغناطی سازي زی هاي بیولوژیکی جدا
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ـــلول، ـــانی هدفمند)MFH 7و6MRI پروتئین، آنزیم، ویروس و غیره)، تشـــخیص طبی و درمانی ( (س و  8، دارورس

  .]4[بیولوژیکی هستند 9 يگذاربرچسب

سی می نانو ذراتفلزي،  نانو ذراتترین انواع از مهم شممغناطی شند که به دلیل خواص چ  ياالعادهوقفگیر و  با

ــمه . این خواص از محدودیت اندازه و اثرااندداکردهیپها که دارند کاربردهاي زیادي در انواع زمینه ــرچش ــطحی س ت س

 :از اندعبارتمغناطیسی  نانو ذراتشود. انواع می نانو ذراتگیرد که باعث برتري خواص مغناطیسی می

  فلزات خالص از قبیل آهن، نیکل، کبالت -

  بیل مگنتیت و مگمایتاکسیدهاي فلزي از ق -

  FePt, CoPtآلیاژهاي فلزي همانند  -

 نانو ذرات بر پایه آهن 

ــی،  نانو ذراتیکی از انواع  ــتن خواص و  نانو ذراتمغناطیس ــتند که به دلیل داش ــی بر پایه آهن هس مغناطیس

هیدروکسید) –ا، اکسیدنوع اکسید آهن (اکسیدها، هیدروکسیده 16 یطورکلبهاند. هاي خاص اهمیت فراوانی یافتهویژگی

اکسیدهاي  نیپرکاربردترو  نیترمهمتا از سه  12 هماتیت و 11 ، مگنتیت10 مگمایت نانو ذراتاز این میان  ؛ کهوجود دارد

ستند و  سطهبه هرکدامآهن ه شتن ویژگی و کاربرد خاص اهمیت یافته وا سیددا هاي آهن داراي ترکیبات مختلف اند. اک

ــت.  ــی متفاوت اس ــتفاده از خواص  باهدف موردعالقه، ترکیبات نیبنیدرابوده که هر ترکیب داراي خواص مغناطیس اس

اســت). این مواد  Niو  Mn ،Cu ،Co شــامل M (که در آن 3O2Fe ،4O3Fe ،MO3O2Feاز:  اندعبارتمغناطیســی 

صیت  سید سیمغناط يفرداراي خا ستند. اک سه با مواد  سیمغناط يفرهاي ه مانند آهن، کبالت و  سیفرو مغناطدر مقای

تر بوده و خواص مغناطیســی اما در برابر اکســیداســیون مقاوم ،دهندمغناطیســی کمتري نشــان می العملعکس ذاتاًنیکل 

سیدپایدارتري دارند. فریت سی پیچیدهها اک سیاي میهاي مغناطی شند که از اک صلی  عنوانبه یتیظرفسهد آهن با جزء ا

شک ستند که در طول کمتر از . فریتاندشدهلیت سی نرمی ه اند. مگنتیت و هاي فراوانی یافتهکاربرد قرنمینها مواد مغناطی

هاي بســیاري را به خود اختصــاص ها بوده و در این راســتا پژوهشترین مواد براي ســاخت فرو ســیالمگمایت مرســوم

                                              

 

6- Magnetic Resonance Image 

7- Magnetic Fluid Hyperthermia 

3- Targeting drug delivery 

9 . labeling 

10 . maghemite 

11 . magnetite 

12 . hematit 
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 730با ســاختار اســپینل معکوس اســت. ســلول واحد مگنتیت داراي حجم  سیمغناط يفراند. مگنتیت یک ماده داده

  .]7[است 4O3Feمولکول  8و داراي  آنگستروم

  

  

 

  ساختار مولکولی مگنتیت و مگمایت :2-0شکل 

ــی از  ــی مگنتیت ناش ــتآهن آن  يهاونیممان مغناطیس ــور دارند.  هس که در دو حالت واالنس متفاوت حض

ست. هر دو ماده  مگمایت سی نزدیک به مگنتیت ا شابه و خواص مغناطی ساختار م ستند، با این  سیمغناط يفرداراي  ه

 است ترفیضعخواص مغناطیسی مگمایت کمی از مگنتیت  یطورکلبهتفاوت که مگمایت مغناطیس اشباع کمتري دارد. 

شبکه يهابرهمکنشکه علت آن  ست. زیر  ست.  رنگياقهوهتر و مگمایت رنگ، مگنتیت تیره ازنظراي ا ساختار،  ازنظرا

شامل  ست 3Fe+ يهاونیمگمایت تنها  صف  . دره ضع چهار 3Fe+ يهاونیساختار بلوري مگمایت، ن وجهی و در موا

اســت.  1به  2با نســبت  2Fe+و    3Fe+يهاونی. مگنتیت شــامل اندقرارگرفتهوجهی نصــف دیگر در مواضــع هشــت

در  2Fe+ يهاونیوجهی و تمام وجهی و نصف دیگر در مواضع هشتدر مواضع چهار 3Fe+ يهاونینصف  کهيطوربه

 يهاتیموقعدر  2Fe+ يهاونیمغناطیسی  يهاممانبنابراین ممان مغناطیسی کل ناشی از ؛ وجهی قرار دارندمواضع هشت

شت ست. در میان فریته ست. مگنتیت وجهی ا شباع در دماي اتاق ا هاي فلزي، مگنتیت داراي باالترین مقدار مغناطش ا

زیرا ؛ هاي فلزي هستندویربرداري تشدید مغناطیسی در بین تمام اکسیدترین ماده براي کاربرد در تصیا مگمایت مناسب

 آبی پایدارند و در دماي بدن و تحت میدان مغناطیسی اعمالی کم، مغناطش اشباع باالیی دارند. يهامحلولاین مواد در 
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 مغناطیسی نانو ذراتهاي سنتز روش 

، تجزیه 13یهم رسوبهاي توان روشمی ازجملهگیرد. هاي مختلفی انجام میمغناطیسی به روش نانو ذراتسنتز 

ها مغناطیســی به این شــیوه نانو ذراترا نام برد. انواع مختلفی از  16ییگرما درویه، ســنتز 15ونیامولســ کرویم، 14گرمایی

. در میان این 4O3Fe،3O2Fe-γ ،4O2CoFe ،4O2MnFe ،4O2MgFe ،4O2NiFe ،NiO ازجمله اندشــدهســاخته

 .[4]آوردرا فراهم می نانو ذرات، روشی بسیار ساده است که امکان سنتز سریع و آسان این یرسوبهم ها روش روش

 رسوبیروش هم 

سان ازجمله ست که نانو ذراتبراي تولید  هاروشترین آ سی مگنتیت و مگمایت ا سترده طوربه مغناطی  براي گ

زیاد  دشدهیلتو نانو ذراترسوبی این است که تعداد مزیت اصلی فرایند هم شود.می استفاده پزشکی -زیست يکاربردها

حدود اسـت. روش کنند، متنظیم میاما کنترل توزیع اندازه ذره به دلیل اینکه تنها عوامل سـینتیکی رشـد بلور را ؛ هسـت

ـــاس در هم آمیختن  دماهاي باال  بازي باال و در دماي اتاق یا در باقدرتدر محلولی  2Fe+و  3Fe+ يهاونیفوق بر اس

شکل این  ست. اندازه و  ستوار ا ستفاده يهانمکبه نوع  نانو ذراتا سولفات، نیترات،  موردا و غیره)،  ر کلراتپ(کلرید، 

سبت سایر پارامترpH، دماي واکنش، 2Fe+ و 3Fe+ يهاونی مولی يهان سرعت هاي درگیر در وا، قدرت یونی و  کنش (

  .]8[یر است زمعادله  صورتبهتشکیل مگنتیت  قطره و غیره) بستگی دارد. واکنش شیمیایی واردکردن، سرعت هم زدن

  O2+ 4H 4O3→ Fe -+ 8OH 3++ 2Fe 2+ eF   ):                  1-1رابطه (

ـــوب کامل با توجه به ترمودینامیک این واکنش انتظار می و با نســـبت  14تا  8بین  pHدر  4O3Feرود رس

پایداري زیادي ندارد و  4O3Fe وجودنیبااکننده روي دهد. یک محیط غیر اکسید)، در Fe2+Fe :3+( 1:2استوکیومتري 

سیژن به مگمایت تبدیل می ضور اک ست و مگنتیت در ح ساس ا سیژن ح ست که به اک تحت  هاواکنششود، لذا الزم ا

گاز  ظتاتمســـفر  حاف ندهم باب کن ند. ح جام گیر گاز نیتروژن در محلول نیتروژن ان هانههاي  جب  تن جلوگیري از مو

 یونی قدرت و pH افزایش با ذرات گردد، بلکه کاهش اندازه ذرات را نیز در پی دارد. اندازهاکســـیداســـیون مگنتیت می

 یا در حضور تواندمی سنتز شیوه این. دارند تأثیر ذرات الکترواستاتیکی سطحی بار روي بر پارامتر دو هر. یابدمی کاهش

ستران، مانند سطحی دهنده کمپلکس عوامل غیاب . گیرد انجام) PVA(الکل  ونیل پلی یا) PEG(گلیکول  لنیاتیپل دک

 شــوند. روشمی اســتفاده نانو ذرات زیســتی ســازگاري و پایداري ایجاد منظوربه اغلب ســطحی دهنده کمپلکس عوامل

                                              

 

13. Co-Precipitation 

14. Thermal Decomposition 

15. Microemulsion 

16. Hydrothermal Synthesis 
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ــوبی ــایر  همرس ــبت به س ــود،انجام می يترنییپامانند تخریب حرارتی و هیدروترمال در دماي  هاروشنس اما عیب  ش

 اي که این روش دارد، گستره وسیع توزیع اندازه ذرات است.عمده

 امولوسیونمیکرو 

شده است.  کاربردهبه اندازههمهمسان و  یسنتز نانو ذرات مغناطیس يبرا ياگسترده صورتبهمیکرو امولسیون 

است:  شدهلیتشکجزء  3و از  باشدیمپایدار  یترمودینامیک ازنظرکه  هست یمیکرو امولسیون سیستم تک فاز ایزوتروپیک

به  يخود به خود صورتبهممکن است  یفعال سطح يهامولکول. شودیمنامیده  یکه فعال سطح مولکولآب، روغن و 

 چنین در .)nm100-10( 1یا امولسیون آب در روغن )nm10-1 (ند،یمتفاوت درآ يهااندازهبا  ییهاقطرهشکل نانو 

 اطراف جدا آلی حالل از را هاآن که شودمی پوششی از ماده فعال سطحی احاطه با آهن نمک آبی محلول نانو قطراتی،

 تحمیل ذره روي تشکیل 2نانو واکنشگاه عنوانبه را هاحفره و ترمودینامیک سنتیک تواندمی سیستم این بنابراین کند.می

  کند.

 را نانو ذرات شدر و زاییکه هسته کنندفراهم می را ياحوزه ماده فعال سطحی با شده پایدار هايواکنشگاهنانو

 دادن تغییر با دتوانمی است که ینانو ذراتتنوع  ها،معکوس یا امولسیون مایسل يهايفناور اصلی کند. مزیتمی محدود

 بسیار وشیر میکرو امولسیون روش .آید به دستواکنش  شرایط یا دیگر و روغنی فاز ماده فعال سطحی، ماهیت و مقدار

باالیی  حجم نیاز به وشر این اما؛ باشدمختلف می يهايمورفولوژ با شکلهم و اندازههم ذرات نانو سنتز براي مؤثر

  ].9[باشدروش پایین می این با نانو ذرات تولید راندمان و دارد حالل

 تجزیه حرارتی 

ستفاده ،موادنانو  سنتز هايروش پرکاربردترین از یکی ست دنظرمور هايماده تخریب پیش براي حرارت از ا . ا

  داریم: حرارتی تخریب نوع دو

 پایین دماي در و آلی ترکیبات فعال سطحی از استفاده با -1

  باال دماي در و آلی ترکیبات فعال سطحی از استفاده بدون -2

سطحی از چون دوم درروش ستفاده آلی ترکیبات فعال  سیار يهایدردم فرآیند شود،نمی ا ؛ گیردانجام می باال ب

                                              

 

1.Water-in-oil 

2.Nano-reactor 
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ستفاده اول درروش اما سطحی از ا  که گرددمی موجب دهد،می کاهش را واکنش اینکه دماي بر عالوه آلی ترکیبات فعال 

. است برخوردار بیشتري اهمیت اول این روش از نوع .نیاینددر ايکلوخه صورتبه و جداشده هم از یخوببه نانو ذرات

سانبه فرآیند این ست، کنترلقابل یآ سطحی دما و میزان زیرا ا  عوامل، این تعیین با و نمود تعیین توانمی را ترکیب فعال 

 یک عنوانبه ماده باشند. پیشمی فلزي -آلی هايخوشه معموالً شوندمی که استفاده هاییماده شود. پیشمی کنترل فرایند

ــروع آن از هدف فرآورده که کندمی عمل آغازگر مولکول ــد به ش ــرایط و زمان برحســب و کرده رش  اندازهبه واکنش ش

  .[10]رسدمی نانو یا میکرو

 هیدروترمالسنتز  

هاي باالتر و در دما psi 2000هایی با فشار باالتر از ها یا در اتوکالوهاي آبی در راکتوردر محیط هاواکنشاین 

ــانتی 200از  ــکلگراد انجام میدرجه س ــلی براي ش گیري فریت از طریق روش هیدروترمال وجود گیرند. دو روش اص

سیون یا  سیدا سیدهاي فلزي.  يسازیخنثدارد، هیدرولیز و اک  درروشهاي دو ظرفیتی نمک کهغیرازاینمخلوط هیدروک

ستفادهاول  ستند. در فرایند هیدروترمال اندازه ذره قرار می موردا شبیه به هم ه سیار  گیرند، در بقیه موارد این دو روش ب

ها تحت شرایط ثابت به دماي شود. این سرعتو رشد دانه کنترل می یزنجوانهتوسط سرعت فرایندهاي  اساساًبلور، در ت

شود بیشتر از سرعت رشد بوده و موجب کاهش اندازه ذره می یزنجوانههاي باالتر سرعت واکنش وابسته است. در دما

شود یا ]11[ ستفاده  صی ا سطحی خا وجود دارد. ونگ و همکارانش  نه. دو روش عمده بر مبناي اینکه از ترکیب فعال 

ـــطحی ارائه  ينانو پودرهابراي تهیه  يامرحلهتکیک فرایند هیدروترمال  ـــتفاده از ترکیب فعال س مگنتیت بدون اس

ر متر دنانو 27مگنتیت با قطر  نانو ذرات. از طرف دیگر ژنگ و همکارانش یک روش هیدروترمال براي تهیه [12]کردند

سطحی دي ضور ترکیب فعال  سینات مطرح کردندسولفوسدیم  اکتیلح روش هیدرو ترمال قادر به  عالوهبه .[13]سوک

 د.نباشاکسید آهن و غیره می یتوخال، کره هانانو مکعباکسید آهن همچون  رمعمولیغ ينانو ساختارهاتولید 

 ییشیمیاروش سونو 

ــیمیایی ــونوش ــاختروش از یکی روش س ــید فلزي نانو ذرات هاي س ــت. در این روش، فاز مایع در اکس  اس

ــیمیایی واکنش هامولکول ــونیک امواج تابش تحت را ش ــونیک امواج تابش .دهندمی انجام آلتراس  باعث تواندمی آلتراس

 مشکل هاآن وقوع عادي شرایط در که شود ییهاواکنش بروز موجب نیز و شده شیمیایی يهاواکنش به بخشیدن سرعت

سونیک ناشی از تولید، رشد و فروریختن  شیمیایی امواج آلترا ست. اثر  ست.  هاحبابا صوتی  زشیفروردر درون مایع ا

ـــرایطی که در این نقاط ایجاد اي درون فاز گازي حباب در حال ریزش ایجاد می، تولید امواج ضـــربههاحباب کند. ش

ست از دماهاي گذرا در حدود  اندشدهنییتعتجربی  طوربه .شودمی شارهاي  K 5000که عبارت ا سفر و  1800و ف اتم

شدن در بیش از  يهاسرعت شرایط  K/s 1010سرد  سب بوده و اثر  العادهفوقاین  سیار منا براي تولید فازهاي جدید ب
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شتگی  محدودکننده شرایط  دارد نانو ذراتبر روي انبا شی از  ست. تولید  هم زدنپایدار که نا سونیک ا سط امواج آلترا تو

  .]11[است گرفتهانجامآرگون  اثریبتوسط سونیکاسیون استات آهن در آب تحت گاز  یآسانبهمگنتیت  نانو ذرات

 ژل سل روش 

ـــل ـــاخت ژل یک روش م -فرایند س ـــت. این فرایند بر مبناي  نانو ذراتحلولی براي س اکســـید فلزات اس

سیل ستهیدروک ستوار ا شکل می دار کردن و چگالش مولکولی پیش ماده در محلول ا سل از آن   گریدعبارتبه؛ گیردکه 

لیمریزاسیون پدارند. چگالش و  قرار مایع یک در که پلیمري است یا و کلوئیدي جامد ذرات از پایدار سوسپانسیون سل،

شبکه  شکیل یک  سید فلز می يبعدسهغیر آلی متعاقب آن، منجر به ت شانشود که اک ست.  دهندهن این  جاکهازآنژل ا

ــتگیرند، براي در دماي اتاق انجام می هاواکنش ــکل، عملیات حرارتی به دس ــت.  آوردن حالت نهایی بلوري ش الزم اس

سینتیک،  نیترمهم شد، هیدرولیز،  يهاواکنشعواملی که بر روي  که و خواص ژل اثر شب تاًینهاچگالش و  يهاواکنشر

  [14].هم زدنو  pHاولیه،  يهانمکاز حالل، دما، غلظت  اندعبارتگذارند می

 1سیال مغناطیسی 

ستفاده از  نانو ذراتیکی از کاربردهاي  سی که  هاآنا سیاالت مغناطی ست.  سی ا سیاالت مغناطی سدر   االتیفرو 

سال  .شوندنامیده می ستفن پاپل 1965در  سا 2توسط ا سازمان فضایی آمریکا، نا سیاالت در  منظوربه 3در  کنترل حرکت 

نانومتر) از جنس فلزاتی که  10-100هاي مغناطیسی از ذرات بسیار ریز کلوئیدي (در حدود فضا ساخته شدند. محلول

براي ساخت این سیاالت معموالً از ذرات مغناطیسی شوند. خاصیت مغناطیسی دارند به حالت سوسپانسیون، ساخته می

ستفاده می4O3Feاکسید آهن ( ) 3O2MnFe) و فریت منگنز (3O2CoFe، اما ذرات دیگري چون فریت کبالت (کنند) ا

ستفاده می العمل شوند. این سیاالت در حضور میدان مغناطیسی از خود عکسکه داراي خاصیت مغناطیسی هستند نیز ا

 زمانمدتشـت کلوئیدي هسـتند ولی پس از گذ صـورتبهدر مایع به علت ریز بودن  شـدهپخشدهند. ذرات نشـان می

که در این صورت حالت کلوئیدي آن از بین رفته، ذرات  دهندرا تشکیل می يتربزرگو ذرات  وستهیپهمبهنسبتاً کوتاهی 

 استکه اشاره شد طورهمانبه همین علت  .دهنددست می را از و خاصیت مغناطیسی خود است نشین شدهدر محلول ته

سنتز یا  سطحی یا پلیمرها در طی  شدن ذرات جلوگیري  ازآنپساغلب با افزودن عامل فعال  ستن و بزرگ  از به هم پیو

جذب شوند  نانو ذراتشیمیایی یا فیزیکی بر روي سطح  طوربهتوانند پلیمرها عامل فعال سطحی می یطورکلبهکنند. می

اي (دافعه فضایی و دافعه الکترواستاتیکی) ایجاد ند که نیروهاي دافعهرا تشکیل ده ییدوتاتنها یا  هیالکیو  )1-1(شکل

                                              

 

1. Ferrofluid 

2. Stephen Pappell 

3. NASA 
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شدن می سبب پخش   جهیدرنت شود ودر یک حالت کلوئیدي پایدار می هاآنو حفظ  نانو ذراتکنند. این نیروهاي دافعه 

سی عملهاآن ستاتیکی و مغناطی  نانو ذراتصویري از این شود. تتعدیل می نانو ذراتکننده بین ، نیروهاي جاذبه الکتروا

) مشاهده 3-1در شکل ( انددرآمدهبه حالت پایدار  پروپان سولفونیک اسید-1-متیل-2-آکریالمیدو-2 مونومرکه توسط 

ــودمی ــش .[15]ش کردن و ایجاد  عامل منظوربهتوانند می هاآنو پایدار کردن  نانو ذراتها عالوه بر حفاظت از این پوش

 روند. جداســازي آســان و به کار ... اتصــال براي عوامل ویژه مانند عوامل کاتالیزوري، داروهاي مختلف و يهاســراچه

هاي حامل عنوانبهرا  هاآنمیدان مغناطیسی خارجی، کاربرد شده، توسط یک  عاملمغناطیسی  نانو ذراتاین  يشدهکنترل

ستی در سی، بازیافت کاتالیزورها در، ممکن میشدهتیتثبفرایندهاي آنزیمی  کاتالی سازي مغناطی یک  سازد. همچنین جدا

سبت به روش واکنش فاز مایع را سانن سانتریفیوژ، آ سیون و  همچنین این مواد براي بهبود  .]16[سازد تر میهاي فیلترا

صاویر شتر در  و ایجاد 1MRI ت در بدن نیز براي هدایت دارو و  یدارورسان ينهیدرزم.]16[روند به کار می هاآنتباین بی

سلول ينهیزمدرو  شدهنییتعاي از پیش به نقطه موردنظرترکیب  سی  سازي مغناطی  .اندداکردهیپها نیز کاربرد فراوانی جدا

توان با اضافه کردن مقداري از این محلول ، می2هازتراشهیرچنین براي استفاده در در باال هم ذکرشدههاي استفاده رازیغبه

 .]17[ها به حرکت درآورد سیال را درون کانال ها و با اعمال میدان مغناطیسی، آنتراشه زیردرونمغناطیسی به سیال 

 

ــبهمغناطیســی آهن پایدار شــده  نانو ذرات :3-0شــکل  نیک پروپان ســولفو-1-متیل-2-کریالمیدوآ-2 لهیوس

 .]18[اتصال عرضی عنوانبهومتیلن بیس آکریل آمید  اسیدبعنوان مونومر

 3استخراج فاز جامد 

شد  سترش رو به ر ش ستیزطیمح يهاندهیآالگ سان  يهاتیفعالاز  یکه نا ستان در  یمهم محرك رويین ،ه

از آب و برطرف کردن  هاندهیآال حذف یدر پ هیتجز دانانیمیبوده اســت. شــ ياهیتجز هايروشو  ها کیتکن شــرفتیپ
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ستخراج ما تریمیقد يهاروش بیمعا س ديیجد يهاروش ع،یما-عیهمچون ا که از آن جمله  اندکرده یو معرف یرا برر

 استخراج فاز جامد است.

ـــتخراج با فاز جامد،  در ـــوندیمجامد منتقل  فازکیبه  عیما فازکیاز  هانمونهاس از  تواندیمفاز جامد  نی. اش

شد که  کایلیس زیذرات پر منفذ و ر -متیل-2-آکریالمیدو-2مانند ، مریپل کی تواندیم ایشده  وندیبه آن پ یآل فازکیبا

  .باشدیا پلی استایرن  AMPS) دیاسپروپان سولفونیک -1

جداسازي است که فاز جامد عمدتاً در درون یک لوله کوچک و در تماس  فنیک  (SPE) استخراج فاز جامد

ــاس ویژگیبا فاز مایع قرار داده می ــود. فاز جامد بر اس ــیمیایی خاص خود با نمونه برهمش ــبب هاي ش کنش کرده و س

ضی از اجزاء آن می سط جامد، با رج میشود و باقی ترکیبات از لوله خابازداري بع شده تو سپس اجزاء بازداري  شوند. 

  .]19[ شامل سه یا چهار مرحله متوالی است "معموالًفرآیند استخراج فاز جامد  شوند.حالل مناسبی شسته می

سته و ستخراج با فاز جامد به دو روش پیو صورت مینا ا سته  سته مرحله درروشگیرد. پیو ستخراج وناپیو  ي ا

ـــتخراجي جدا از هم بوده و ماده کامالًمراحل آنالیز  ـــدهاس ـــتگاه کروماتوگرافی یا ابزار دیگر  ، براي آنالیز باید بهش دس

ــود. تجزیه ــتون درروشاي منتقل ش ــته، س ــتخراج به پیوس ــتقیم با اس ــتگاهطور مس ــتگاه تجزیه يهادس اي همانند دس

وارد دســتگاه  خودکارطور از ســتون اســتخراج، به شــدهخارجمحلول شــویشــی  رونیازاشــود، کروماتوگرافی جفت می

شده و فرآیند تفکیک و جدا سته با فاز جامد صورت می آنجاسازي در کروماتوگرافی  ستخراج پیو داراي گیرد. روش ا

  :باشدمزایایی به شرح زیر می

  پیوسته، احتمال آلوده شدن نمونه طی مراحل انتقال، کمتر است. درروشبسته بودن سیستم  لیبه دلالف) 

شوند، دقت کار کمتر اي تزریق نمیبه دستگاه تجزیه شدهاستخراجهاي ي گونهناپیوسته چون همه درروشب) 

  است.

سته، طی انتقال گونه درروشج)  ستخراجي ناپیو ست رفتن نمونه  شدها ستگاه آنالیز، امکان از د از  و حاللبه د

 [20].پیوسته این امکان کمتر است درروشطریق تبخیر وجود دارد، ولی 

 سازي فاز جاذبآماده 

این  ؛ کهیک حالل مناسب آماده شود لهیوسبهالزم است که جاذب  اغلب قبل از بازداري آنالیت بر روي جاذب

جاذب و هاي احتمالی موجود در ماده هاي عاملی شده و نیز ناخالصیگروه یحالل پوشسبب مرطوب شدن فاز جامد و 

ضاهاي خالی آن برد. همدارنده را از بین مییا ظرف نگه چنین این کار باعث حذف هواي موجود در جاذب و پر کردن ف

 شود.با حالل می
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Abstract: 

In this decade, magnetic or magnetically modified adsorbents have been 
prepared and used for magnetic solid phase extraction (MSPE), extensively. In MSPE 
analytes are adsorbed on to the magnetic adsorbent and then the adsorbent with the 
adsorbed analytes are separated from the sample solution using an external magnetic 
field. The analytes are finally eluted from the adsorbent and analyzed.The present 
work an efficient adsorbent 2-Acrylamido-methylpropane sulfonic acid was 
polymerized on the surfaces of magnetite nanoparticles in the presence of N, N′-
methylenebisacrylamide as the cross-linking agent. Metoclopramide was diazotized 
with nitrite and then was coupled with N-(1-Naphthyl) ethylenediamine to prepare an 
azo dye. In acidic media the azo dye was present as a cationic dye and therefore was 
extracted by the prepared polymeric adsorbent. The dye was desorbed by a basic 
ethanolic solution and was monitored spectrophotometrically. The prepared cationic 
adsorbent was applied to the enrichment-determination of nitrite and 
isosorbidedinitrte. The limit of detection was found for nitrite and isosorbidedinitrte 
0/08 and 0/4 ng mL- respectively. Beer’s law was obeyed in the range for nitrite and 
isosorbidedinitrte 0/1-38 and 1-90 ng mL-1 respectively. The developed method was 
applied, successfully, for the analysis of water, urine, plasma samples.The other part 
of this project is related to spectrophotometricdetermination Phenylhydrazine. The 
dye was desorbed and was monitored spectrophotometrically at 524 nm. The limit of 
detection was found as 0/07 ng mL-1and Beer’s law was obeyed in the range of 1-
110 ng mL-1. The recoveries were in the range 95.7-99.8% for entire of the linear 
range.  For examining the suitability of the presented SPE-spectrophotometric method for 
ISDN determination in real samples, the method was applied to various water, soil, plasma, 
urine . 

Keywords: Solid phase extraction, Magnetite nanoparticles nitrite, 
Isosorbide,Nitrite, Phenylhydrazine, Spectrophotometric 



  

 

 

 

 

  

  

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Science  

Department of Chemistry 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of M.Sc. 
in Analytical chemistry  

Title: 

Magnetic poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid) adsorbent for solid 
phase extraction  

Supervisor: 

Habibollah Eskandari (Ph. D) 

Advisor: 

Maryam khoshcam (Ph. D) 

By: 

Aziz Ghacemi 

Feb. 2017 

 

 

 

 

  


