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 ههه:ههههدمههههقههههم

 

هاي مختلف داراي اهمي  اس   لذا به شرح مختصقري از از جنبهطال و  پاالديم گيري مقادير دو فلزاندازه

 خواهيم داش   اهمي  و كاربردهاي اين دو فلز پرداخته و سپس مروري بر منابع منتشره در اين زمينه

صر داراي توسط والستون كشف شد  اين عن 1803پاالديم در سال 

10d4ساختار الکتروني 
 

]Kr[   مي باشد   پاالديم  فلزي  خاكستري  رن   با

هاي    از ويژگي]1[اس  g/mol 4/106  و  جرم  اتمي  C1555  نقطه  ذوب  

فيزيکي مهم آن توان حل كردن هيدروژن به ميزان هزار برابر وزن خود اس  

پاالديم بصورگ ناخالصي در كه بيش از ديگر فلزاگ دسته پالتين مي باشد  

شود  معادن غني آن در آفريقاي سن  هاي معدني مس و نيکل ياف  مي

جنوبي، روسيه )كوههاي اورال( و كانادا وجود دارند كه در آنها پاالديم 

بصورگ سولفيد و آرسيند مي باشد  پاالديم به وسيله سرخپوستان در فلزاگ 

شده اس   فلز پاالديم به آرامي در تزئيني و جواهراگ به وفور استفاده مي 

تن در 100شود  پاالديم به ميزان اسيد نيتريك يا اسيد سولفوريك داغ حل مي

  ]2[شودسال توليد مي

عمده مصارف پاالديم در كاتاليزورهاس   بعنوان مثال در هيدروژن 

داركردن، هيدروژن زدايي همچنين در فرايند توليد نيتريك اسيد از 
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ها جه  زدودن ديالگ نفتي و همچنين در اگزوز اتومبيلآمونياك، تب

اكسيدهاي ازگ و منو اكسيد كربن استفاده مي شود  پاالديم در صنايع 

مکانيك و الکترونيك نيز كاربردهاي متعددي يافته اس   كاربردهائي مانند 

استفاده در ظروف مقاوم در برابر خوردگي شيميائي، همچنين رطعاگ 

ر برابر پيچش، و مقاوم  خيلي زياد در مقابل عمل تبخير در مکانيکي مقاوم د

رله ها كه هنگام بررراري جريان الکتريکي در محل بررراري اتصال جرره هاي 

  ]2[دهد بزرگ رخ مي

اگ سقکه اي زو جزو دسته فلق س  Auتناوبي با عالم  اختصاري  نهم جدول هفتاد و عنصرطال 

كقه بيشقتر همقراه  رسم  در بيليون مقي شقود 4ر پوسته زمين بالغ بر محسوب ميگردد  فراواني نسبي طال د

 1ميزان طال در آب دريا حقدود طال داراي تنها يك ايزوتوپ طبيعي مي باشد  تلوريد ها ياف  مي گردد  

تاكنون روش ارتصادي براي استحصال طال از آب دريا كشف نشده اس   طقال بوده لذا رسم  در ميليون 

 ماننقد اينکقا و آزتقك و تمقدن مصقر دس  بشر در بقاياي تمدن هاي باستاني آمريکقابصورگ مصنوعاگ 

ولقز  ،كاليفرنيقا ،سقيبري روسقيه ،آفريققاي جنقوبي شده اس   عمده مراكز استحصقال طقال دربوفور ياف  

دو روش استفاده شده جه  استحصقال  شمال غرب كانادا و آالسکا ررار دارند  ،جديد در استرالياجنوبي 

از سن  معدن يکي ملغمه سازي بکمك جيوه و ديگري جداسازي به كمك عامل كمپلکس كننقده  طال

 g/mlدانسقيته  ،g/mol 9665/196 مقتققوسطداراي جققرم اتمقي زرد رنق   ايقن فلقز بقراقسيانيد اس   

عمقده مصقارف طقال در صقنايع  د نمقي باشق C 2808نقطقه جقوش آن   و C 1064ذوب   نقطه ،32/19

   ]1[هوافضا و سطوخ انعکاس دهنده امواج گرمائي مي باشد ،الکترونيك ،دندانپزشکي ،جواهرسازي
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 بررسي منابع)پايه هاي نظري و پيشينه پژوهش(:

 

تغيير رن  يك سيستم با تغيير در غلظ  يکي از اجزاء سازنده آن سيستم، اسقاس روشقي را تشقکيل مقي 

 تجزيه اسپکتروفتومتري مي نامد  رن  معموالً به عل  تشکيل يك تركيقب معموالًآنرا دهد كه شيميدان 
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رنگي در اثر افزايش يك واكنشگر مناسب توليد مي شود، يا اينکه مي تواند ذاتقاً در خقود جسقم سقازنده 

مورد نظر باشد  مي توان شدگ رن  را با شدگ رنگي كه در اثر تحق  تقيثير رقرار دادن مققدار معينقي از 

 طريق مشابه به دس  مي آيد، مقايسه كرد  جسم به

فرايندهاي مضر بودن و سودمندي آنها را در طال و  پاالديم مختلف ويژگي هاي شيميائي يون هاي

به همين دليل مقدار اين يونها در نمونه هاي از اين نوع مهم مي   متعددي سبب شده اس حياتي 

و مصنوعي  حياتيدر نمونه هاي محيطي،طال  و يمپاالدباشند  ايجاد روشهاي جديد در اندازه گيري 

بدليل گزارشهاي متعددي كه در مورد نقش يونهاي مختلف اين فلزاگ وجود دارد، داراي اهمي  

 مي باشد 

 

 روش های خودکار تجزیه ای مقدمه ای بر

هاي مختلف مانند صقنع ، بهداشق ، تغذيقه و غيقره، بايسقتي هاي روزافزون در حوزهبا پيشرف 

گيقري شقوند  بنقابراين ها كه گاهي اوراگ غلظ  آنالي  در آنهقا كقم اسق ، انقدازهداد زيادي از نمونهتع

شقود  ايقن هاي خودكار به جاي انسان در فرآينقدهاي آزمايشقگاهي بيشقتر احسقاس مقيجايگزيني سيستم

انسقان بقه شروع شده اس   البتقه الزم بقه ذكقر اسق  كقه آزمايشقگاههاي بقدون  1960جايگزيني از دهه 

صورگ يك روياي دس  نيافتني اس ، زيرا انجام بسقياري از كارهقا چقه از نظقر عقالنقي و چقه از لحقا  

فيزيکي به وجود انسان وابسته اس   به طور كلي مزايا و اهقدافي كقه در خودكقار كقردن آزمايشقگاهها و 

كه در اينجا بقه برخقي از آنهقا باشند زيي وجود دارند بسيار متنوع ميجاي به طور كامل يا روشهاي تجزيه

 شود:اشاره مي

هقا هقا يقا بقا ارزش بقودن آنهقا، آنقاليز دسقتي اينگونقه نمونقهبرخي از موارع به عل  زيقاد بقودن نمونقه -1

 پذير نيس  امکان

ها( و يا حتي ناپايدار هستند كقه در روشقهاي برخي از واكنشگرها خطرناك، گران ريم  )مانند آنزيم -2

 توان اين واكنشگرها را مورد استفاده ررار داد حتي ميخودكار برا

اي دارنقد و به طور كلي در آزمايشگاههاي بزرگ )مانند بيمارستانها( كقه نيقاز سقريع بقه نتقايج تجزيقه -3

ها براي كنتقرل فرآينقدها نيازمنقد هسقتند، سقرع  ارائقه آزمايشگاههاي صنعتي كه به دسترسي مداوم داده
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اي را در اختيقار هقاي تجزيقههمي اس  كه روشقهاي خودكقار بقا سقرع  بيشقتري دادهنتايج عامل بسيار م

 دهند كاربران ررار مي

 يابد هاي پرسنلي و مواد كاهش ميبا خود كار كردن روشها، بخش بزرگي از هزينه -4

ناشي  با توجه به حذف يا كم اثر شدن نقش انسان در روشهاي خودكار، ميزان خطاهاي معين و نامعين -5

 يابد از عوامل انساني كاهش مي

هقا هسقتند  در اينگونقه مقوارد اي براساس گقردآوري تعقداد زيقادي از دادهبرخي از تکنيکهاي تجزيه -6

ها، سرع  عملياگ را افزايش داده و خطاهقاي ثبق ، ها و پردازش دادهخودكار كردن مراحل گرفتن داده

 دهد ها را كاهش ميضبط و بازنويسي داده

اي در بعضي از اوراگ، با دخال  انسان انجام نشدني اس  مانند هاي تجزيهها يا روشبرخي از تکنيك -7

 هاي جذب اتمي هاي گرافيتي در روشاي كورهگرم كردن برنامه

اي ذكر گرديقد، خودكقار صرف نظر از محاسني كه در باال براي خودكار كردن روشهاي تجزيه

اي هي اين عيب عمده را دارد كه شقيميدانها بقه آرامقي از فرآينقدهاي تجزيقهكردن فرآيندهاي آزمايشگا

شقود  در نتيجقه هنگقامي كقه فقرد بقا يقك فرآينقد گيرند و عامل تجربه به فراموشي سقپرده مقيفاصله مي

  ]3[هاي الزم را نخواهد داش شود توانايي و رابلي غيرخودكار روبرو مي

 

 ودکار های خدسته بندی تجزیه کننده -1

تجزيه كننده هاي خودكار با توجه به معيارهاي متفقاوتي از ربيقل درجقه خودكقار كقردن، نحقوه 

شوند  با و واكنشگرها، تعداد اجزاي مورد تجزيه، ميزان انعطاف پذيري و    دسته بندي مي جابجايي نمونه

تقوان بقه صقورگ زيقر دسقته هاي خودكار را ميتوجه به نحوه جابجايي نمونه و واكنشگرها، تجزيه كننده

 :]4[بندي كرد

 هاي ناپيوستهتجزيه كننده -1

 هاي روبوتيك )ماشيني(تجزيه كننده -2

 هاي جرياني پيوستهتجزيه كننده -3

 هاي جرياني منقطع شدهتجزيه كننده -3-1

 هاي جريان غيرمنقطعتجزيه كننده -3-2

 (FIA) پيوسته روش تزريق در جريان -3-2-1
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 ]5[ (SIA)زريق متوالي روش ت-3-2-2

 

 های ناپيوسته )مجزا(تجزیه کننده -1-1

شود  سپس نمونقه بقه طقور مکقانيکي بقه گرها هر نمونه درون يك ظرف ريخته ميدر اين تجزيه

شود كه در آنجا مراحل متفاوگ تجزيه )پذيرش نمونه، رريقق كقردن، نقاط مختلف تجزيه كننده منتقل مي

هقا بقه آشکارسقاز شقود  سقرانجام نمونقهكردن، گرم كردن و غيره( انجام ميافزودن واكنشگرها، مخلوط 

شقود، عمليقاگ ايقن ( ديقده مقي1گردنقد  همقانطوري كقه در شقکل )اي ثب  مقيرسند و عالئم تجزيهمي

شود به طوري كه در آنها محلولها گرها شبيه كارهايي اس  كه به طور دستي توسط انسان انجام ميتجزيه

  ]6[كنندو ظروف حاوي محلولها به وسيله تسمه يا نقاله حرك  مي ثاب  هستند

 

 های روبوتيکتجزیه کننده -1-2

ها با استفاده از يك روبوگ كوچك و بسيار دريق كه حركاتش به صورگ يقك اين تجزيه كننده

ريقزي هگيقري از يقك ريقز پردازنقده برنامق((  معموالً روبوگ بقا بهقره2كنند )شکل )انسان اس  عمل مي

اي از ابزارهقا )رريقق شود و نمونه و محصوالگ به دس  آمقده از مراحقل مختلقف را در بقين مجموعقهمي

  ]3[كندها( و دستگاهها )ترازو، فتومتر و   ( جابجا مي كننده، استخراج كننده، سانتريفوژ، گرمکن
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 واكنشگرها  2Rو  1R: رريق كننده، D  گر ناپيوسته )مجزا( شماي كلي تجزيه :(1شکل )

 ]3[مي باشند 

 

 

 

 ]3[واكنشگرها مي باشند  2Rو  1R: رريق كننده، D  بوتيك وگر رشماي كلي تجزيه :(2شکل )     

 

 

 

 

 

 (CFA)های جریان پيوسته تجزیه کننده -1-3

د هايي كه در آنها رقرار دارنقها به طور متوالي از محفظههاي جريان پيوسته، نمونهدر تجزيه كننده

شوند تا مراحل تجزيه تکميل شود  مخلوط نهايي به درون يك لوله مکيده شده و در لوله به جلو رانده مي

اي گردد و به محض رسقيدن بقه آشکارسقاز يقك عالمق  تجزيقهواكنش به سم  آشکارساز هداي  مي

اح  آن بقراي شود  اين عالم  ذاتاً گذراسق  و ارتفقاع يقا مسقكند كه در همان لحظه ثب  ميايجاد مي

اي جريقان   همانگونه كه ربالً اشاره شد روشهاي تجزيه]7[رودمحاسبه غلظ  جزء مورد تجزيه به كار مي

باشند كه در اين بخش اشاره مختصقري بقه روشقهاي منقطقع پيوسته به صورگ منقطع شده و غيرمنقطع مي

غير منقطع )تزريق در جريان پيوسته(  شود و با توجه به اينکه در اين پروژه از روش تجزيه جريانيشده مي

 اي به طور مفصل توضيح داده خواهد شد استفاده شده اس  اين تکنيك در بخش جداگانه
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گيقري خودكقار اوره و بقراي انقدازه 1970و  1960گرهاي جرياني منقطع در دهة اولين بارتجزيه 

هاي هقوا منقطقع ، جريان به وسيله حبابگرهاهاي خون به كار گرفته شدند  در اين تجزيهگلوكز در نمونه

اي كه اين حبابهقا پقيش از رود به گونهشده و نمونه توسط اين جريان حمل شده و به سوي آشکارساز مي

گرهاي جريان منقطع شقده بقا هقوا ( شمايي از تجزيه3  در شکل )]8[شوندرسيدن به آشکارساز حذف مي

 نشان داده شده اس  

 

 

  ]3[واكنشگرها مي باشند 2Rو  1R: رريق كننده، D گر جرياني منقطع شده با هوا تجزيه :(3شکل )  

 شقوندهاي هوا فاصله كمقي از هقم داشقته و بقه داليقل زيقر بقه كقار گرفتقه مقيگرها، حبابدر اين تجزيه

]9[ : 

 

 كنند هاي هوا پخش شدن نمونه را كم ميحباب -1

 كنند ري ميهاي متوالي جلوگياز آلودگي عرضي نمونه -2

 گردند هاي حامل ميموجب تميز شدن ديواره لوله -3

شقود و در وارقع پيکهقاي متققارن هاي جلو و عقب آن حفظ مقيهاي غلظتي به صورگ تيز در لبهپيك -4

 گردد براي هر نمونه ايجاد مي

 شود مخلوط كردن واكنشگرها بهتر انجام مي -5

 هاي هوا عالوه بر مزاياي فوق داراي معايب زير هستند:ه حبابهاي جدا شده به وسيلاستفاده از سيستم
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 شود ها فشرده ميجريان منظم نيس  و حال  ضرباني دارد زيرا هوا راح  تر از مايع درون لوله -1

 گيري شود جريان ربل از آشکارساز بايد حباب -2

و در نتيجه بر پاسخ آشکارسازهاي  هاي پالستيکي، الکتريسته ساكن ايجاد كردههاي هوا در لولهحباب -3

 گذارند پتانسيومتري تيثير مي

 جابجايي جريان يا متورف كردن و دوباره به راه انداختن آن، با در  خوبي رابل كنترل نيس   -4

هاي اشاره شده در باال، روشهاي تجزيه جريقاني منقطقع بقا روشقهاي جريقان پيوسقته با توجه به محدودي 

 جايگزين شد  (FIA)روش تزريق در جريان  )غير منقطع( يعني

 

 

 

 

 

 

 

 (FIAگر تزریق در جریان پيوسته)تجزیه-1-4
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باشد كه در اواسط دهه روش تزريق در جريان پيوسته يك روش جرياني پيوسته و غير منقطع مي 

ها كه نمونه   برخالف روشهاي ناپيوسته )مجزا(]10و11[ها ارائه شدهفتاد به عنوان روشي براي آناليز نمونه

تقوان تعقداد نامحقدودي از مقي FIAشقوند، بقا روش به طور همزمان در ظروفي با اندازه محدود آناليز مي

ها به طور متوالي و با فواصل منظم نمونه FIAگيري كرد  در روش ها را سريع و به طور متوالي اندازهنمونه

  ] 12[كنندحامل به سم  آشکارساز حرك  ميبه درون جريان حامل مايع تزريق شده و به وسيله جريان 

گر تزريق در جريان تقك كانالقه نشقان داده شقده اي از اجزاي اصلي يك تجزيه( شماي ساده4در شکل )

شقوند و يقك سيسقتم پيشقران اس   در اين سيستم، محلول حامل و واكنشگرها در مخقزن نگهقداري مقي

كند  نمونه مستقيماً به درون جريان حامل تزريق شده و پس يها ايجاد مجريان ثابتي از حامل را درون لوله

كند كه رسد و سيگنال گذرايي ايجاد ميمياز عبور از منطقه اختالط و واكنش به سل جرياني آشکارساز 

  ]13[گرددبه وسيله ثباگ ثب  مي

 ]13[يك كاناله  (FIA)گر تزريق در جريان اي از تجزيهشماي ساده :(4شکل )

 

 

 

 

 

 

  FIAپدیده پاشيدگي و سيگنال  -1-4-1
مقي  Wهنگامي كه نمونه به  درون جريان حامل تزريق مي شود داراي پروفايل جريان مستطيلي بقا پهنقاي 

الف((  ورتي نمونه از منطقه اختالط و واكنش عبقور مقي كنقد، در جريقان حامقل پاشقيده -5باشد )شکل )

ابد  پاشيدگي در اثر دو فرايند همرفق  و انتشقار ايجقاد مقي شده و پهناي پروفايل جريان آن افزايش مي ي
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گردد  همرف  ناشي از جريان آرام اس  كه در آن سرع  خطي نمونقه در ديقواره لولقه هقا تقريبقاً صقفر 

اس  در حاليکه در مركز لوله سرع  خطي نمونقه در حقدود دو برابقر مقي باشقد  نتيجقه ايقن امقر، ايجقاد 

ب( نشان داده شده اس   در صد ميلي ثانيه ابتقدائي -5ي باشد كه در شکل)پروفايل جريان سهمي شکل م

پس از تزريق، پديده همرف  مهمترين عامل پوشيدگي مي باشد  عامل دوم پاشيدگي نمونه، پديده انتشقار 

اس  كه به عل  گراديان غلظتي بين نمونه و جريان حامل به وجقود مقي آيقد  انتشقار بقه صقورگ مقوازي 

عمودي )شعاعي( نسب  به جريان حامل رخ مي دهقد كقه انتشقار شقعاعي نققش مهمتقري در )محوري( و 

پاشيدگي نمونه دارد  انتشار شعاعي سقرع  خطقي نمونقه را در مركقز لولقه كقاهش مقي دهقد درحاليکقه 

سرع  خطي نمونه در كناره هاي لوله افزايش مي يابد  انتشار باعث مي شقود كقه پروفايقل جريقان نمونقه 

ج(( و از پاشيدگي نمونه ها به درون يکديگر در جريان حامل جلوگيري -5يير باري بماند )شکل )بدون تغ

ثانيه پس از تزريقق نمونقه  20-3مي كند  هر دو عامل همرف  و انتشار سهم مهمي در پاشيدگي در حدود 

ي اسق  و باعقث پديده پاشيدگثانيه پس از تزريق، فقط انتشار عامل اصلي در  25دارند  با گذش  حدود 

   ]13[د( مي شود -5ايجاد پروفايل جرياني مشابه شکل )

 ]13[تيثير پاشيدگي بر پروفايل جريان نمونه در لحظاگ مختلف  :(5شکل )

 

 

آيقد  گرام از رسم سيگنال آشکارساز به صورگ تابعي از زمان به دس  مي ق FIAيا  FIAمنحني 
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مرفق  و انتشقار در پاشقيدگي نمونقه نققش دارنقد، نشقان ق گرام را در شرايطي كقه ه FIA( يك 6شکل )

ايقن متغيرهقا بقه د  دهقگرام را تحليل كرد نشان مي ق FIAتوان (، متغيرهايي كه با آن مي6دهد  شکل )مي

 شوند:صورگ زير تعريف مي

 

 ]13[فرضي به همراه متغيرهاي مهم آن  FIAسيگنال  :(6شکل )   

 

زمان الزم براي اينکه نمونه پس از لحظه تزريق به آشکارساز برسد  زمقان ، عبارگ اس  از )at(زمان عبور 

باشد  اختالف بين زمان عبور و زمان زمان الزم براي ايجاد حداكثر سيگنال پس از تزريق مي (T)ماندگي 

بقه  tنشان داده شده اس   ورتي كه فقط همرف  عامل اصلي پاشيدگي نمونقه اسق ، مققدار  tماندگي با 

 Tو  atيابد  متغيرهقاي شود و با وارد شدن سهم انتشار در پاشيدگي، مقدار آن افزايش مينزديك مي صفر

 گيرند براي تعريف زمان الزم براي رسيدن نمونه از تزريق كننده به آشکارساز مورد استفاده ررار مي

، tشوند  خص ميمش Tو  tزمان الزم براي عبور نمونه از سل جرياني آشکارساز با متغيرهاي  

زمان خط پايه ق تا ق خط پايه اس  و فاصله زماني اس  كه رسم  جلوئي پروفايل جريان نمونه بقا رسقم  

باشد و زمقان الزم بقراي برگشق  سقيگنال از حقداكثر ، زمان برگش  ميTشود  انتهايي آن جايگزين مي

باشقد كقه نشقان دهنقده مقي (h)فاع پيك ق گرام، ارت FIAمقدار خود به خط پايه اس   مهمترين متغير در 

اختالف بين مقاديرسيگنال در حداكثر و در خط پايه اس   ارتفاع پيك به طقور مسقتقيم يقا غيرمسقتقيم بقا 

، فركقانس تزريقق (T)شود  زمان برگش  غلظ  آنالي  رابطه دارد و از آن در كارهاي كمي استفاده مي

دهد كه هرگاه نمونقه دوم پقس از ( نشان مي7  شکل )]13[كندمينمونه و در نتيجه سرع  آناليز را تعيين 

رسقد  به حدارل مققدار مقي FIAهاي از تزريق اول، تزريق گردد ميزان همپوشاني منحني Tگذش  زمان 

 گردد ، حداكثر سرع  نمونه برداري و آناليز ايجاد ميTها در فاصله زماني بنابراين با تزريق نمونه
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 ]13[ر زمان برگش  بر فركانس نمونه برداري اث :(7شکل ) 

 

 ضریب پاشيدگي  -1-4-1-1

اي تزريق در جريان پيوسته، ميزان پاشيدگي يکي از متغيرهاي مهقم هاي تجزيهدر طراحي سيستم

 (D)گر تزريق در جريان، با ضريبي بنقام ضقريب پاشقيدگي باشد  ميزان پاشيدگي نمونه در يك تجزيهمي

رتي كه محلول نمونه در لوپ تزريق رقرار دارد ولقي هنقوز وارد جريقان حامقل نشقده گردد  ومشخص مي

باشد  اگر اين محلول با يقك آشکارسقاز پيمقايش شقود در اينصقورگ مي (C)اس ، داراي غلظ  ثاب  

( ايجقاد 8يك پروفايل غلظتي مستطيلي همگن مشابه پروفايل غلظتي نشان داده شده در سم  چپ شکل )

باشقد  هنگقامي كقه نمونقه بقه متناسقب مقي (C)رتفاع اين پروفايل غلظتي با غلظ  اوليه نمونه گردد  امي

درون جريان حامل تزريق شود، پديقده پاشقيدگي رخ داده و پروفايقل غلظتقي نشقان داده شقده در سقم  

ان گردد  شکل اين پروفايل غلظتي به عواملي نظير هندسه كانقال، سقرع  جريق( ايجاد مي8راس  شکل )

باشقد و غلظق  نمونقه در يقك رسقم  هاي پيوسته مياي از غلظ و    بستگي دارد و به صورگ مجموعه

 هاي مجاور يکسان نيس  با رسم  (C)معين از جريان حامل 
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 شماي پروفيل غلظتي آنالي  در لحظه تزريق )سم  چپ( و خروجي آشکارساز :(8شکل )

 ]4[)سم  راس (  

بقه غلظق  نمونقه بعقد از  (C)صقورگ نسقب  غلظق  نمونقه ربقل از پاشقيدگي بقه  (D)ضريب پاشيدگي 

 شود، يعني:تعريف مي (C)پاشيدگي 

(1)  
C

C
D



 

ق گقرام  FIAها با روشهاي تزريق در جريان، از ارتفقاع مقاكزيمم در گيريبا توجه به اينکه در اكثر اندازه

تقوان اس   بقر ايقن اسقاس مقي maxC=Cباشد يعني مي maxCدل شود در اينصورگ غلظ ، معااستفاده مي

 نوش :

(2)    )D<<0(          
maxC

C
D



 

ترين روش براي ساده و سريع اس   ساده FIAهاي در سيستم (D)گيري ضريب پاشيدگي اندازه

رن  تزريق شقده و ارتفقاع ، اين اس  كه ابتدا يك محلول رنگي به درون جريان حامل بيDگيري اندازه

شود  سپس محلول رنگي به تنهايي )بدون جريان حامقل( از درون گيري مياندازه (H)پيك حاصل از آن 

گقردد و گيري مقياندازه (H)سل جرياني آشکارساز عبور داده شده و ارتفاع پيك حاصله در اين حال  

 شود:از رابطه زير مقدار ضريب پاشيدگي محاسبه مي

(3)                 
maxC

C

H

H
D



 

انقواع مختلقف  Dمتفقاوگ اسق   بقا توجقه بقه مققدار  D، مققادير عقددي FIAهقاي مختلقف براي سيستم

 : ]8[پاشيدگي وجود دارد

: اين پاشيدگي هنگقامي وجقود دارد كقه نمونقه تزريققي بقه صقورگ رريقق شقده بقه پاشيدگي محدود -الف

، به عنوان يك وسيله انتقال و ارائقه نمونقه بقه آشکارسقاز FIAديگر سيستم  به عبارگ  رسدآشکارساز مي

كند )مانند الکترودهاي انتخابگر يون يقا اسپکتروسقکوپي جقذب اتمقي(  در ايقن نقوع پاشقيدگي عمل مي

 اس   D=1-2 معموالً

ه و : حالتي اس  كه آنالي  بقا جريقان حامقل يقا يقك واكنشقگر مناسقب واكقنش دادپاشيدگي متوسط -ب

 اس   D=2-10كند  در پاشيدگي متوسط محصول رابل آشکارسازي توليد مي
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: اشاره بر اين داردكه غلظ  نمونه آشکارسازي شقده بيشقتر از نمونقه تزريقق شقده پاشيدگي کاهش یافته -ج

باشد  به عبارگ ديگر تغليظ مستقيم نمونه انجام گرفته اسق  )بقه عنقوان مثقال بکقارگيري يقك سقتون مي

  ]9[  اس  >1D(  در پاشيدگي كاهش يافته FIAگر يون در سيستم تبادل

 

  (T)و زمان برگشت  (h)عوامل مؤثر بر ارتفاع پيک  -1-4-2

اشاره شد ارتفاع پيقك و زمقان برگشق  بقه ترتيقب تعيقين كننقده حساسقي  و  ربألهمانگونه كه 

ثير پاشقيدگي پروفايقل جريقان باشند  دو پارامتر فوق تحق  تقيمي FIAگيري در يك روش سرع  اندازه

گيرند كه ميزان پاشيدگي نمونه نيز به نوبه خود متيثر از متغيرهاي فيزيکي و شيميايي سيسقتم نمونه ررار مي

FIA باشد  متغيرهاي فيزيکي كه بر ارتفاع پيك و زمان بازگش  تيثيرگقذار هسقتند عبارتنقد از: حجقم مي

اختالط و وجود نقاط اخقتالط  همچنينهندسه منطقه واكنش نمونه تزريقي، سرع  جريان، طول و رطر و 

واكنشققگرهاي كانالهققاي مختلققف  عققالوه بققر متغيرهققاي فيزيکققي، سققينتيك واكنشققهاي شققيميايي نمونققه و 

 واكنشگرها در جريان حامل نيز بر ارتفاع پيك و زمان برگش ، تيثيرگذار هستند 

تقوان بقه كمقك آن بقراي يقك سقري از متيسفانه تاكنون تئوري مشخصي ارائه نشده اسق  كقه ب

متغيرهاي فيزيکي و شيميايي مشخص، مقادير ارتفاع پيك و زمقان برگشق  را پقيش بينقي كقرد  بنقابراين 

گيرد  بقا ايقن اي براساس تجربه و آزمايش انجام ميبراي حل يك مشکل تجزيه FIAهاي طراحي سيستم

کي و شيميايي وجقود دارد مقثالً در غيقاب اثقراگ وجود برخي از مشاهداگ در مورد اثراگ متغيرهاي فيزي

شيميايي، حساسي  بيشتر )پيکهاي بلندتر( معموالً از طريق افزايش حجم تزريق، افقزايش سقرع  جريقان، 

شود  به جقزء در مقورد حجقم تزريقق، بقا بقه كقارگيري هاي واكنش حاصل ميكاهش طول و رطر مارپيچ

هقاي تزريقق كنقد  حجقمانس نمونه برداري افزايش پيدا مقيشرايط فوق زمان برگش  كاهش يافته و فرك

  ]13[يابدگيري كاهش ميزياد، زمان برگش  را افزايش داده و سرع  اندازه

 

 FIAسيستم دستگاهي  -1-4-3

( نشقان داده شقده اسق   ايقن 4گر تزريق در جريقان پيوسقته در شقکل )اجزاي اصلي يك تجزيه

ن، تزريق كننده نمونه و آشکارساز  اين اجزاء به وسيله سيستم انتققال بقه اجزاء عبارتند از: يك واحد پيشرا

شوند تقا نمونقه بقا جريقان حامقل و واكنشقگرها بقا هقم مخلقوط شقده و بقه آشکارسقاز يکديگر متصل مي

  ]13[برسند

 

 واحد پيشران -1-4-3-1



 T 
 

د  نققش اصقلي شقوها به عنقوان واحقد پيشقران اسقتفاده مقي، معموالً از پمپFIAدر دستگاههاي 

باشد  يکقي از رايقج تقرين ها حرك  دادن جريان حامل، واكنشگرها و نمونه در كانالهاي موجود ميپمپ

( 9گيرد، پمپ پريسقتالتيك اسق   همانگونقه كقه در شقکل )مورد استفاده ررار مي FIAهايي كه در پمپ

دار حلققوي چرخقان رقرار شود، پمپ پريستالتيك شامل غلطکهايي اس  كه در اطراف يك ممشاهده مي

گيرنقد  هاي حامل واكنشگرها يا جريان حامل بين غلطکها و يك صفحه ثاب  در باال، ررار مقيدارند  لوله

ايجقاد  ها را فشرده كرده و جرياني در جه  چرخش مقدار حلققويبا چرخش مدار حلقوي، غلطکها لوله

هقا، تنظقيم   چرخش پمقپ و رطقر لولقهگردد  سرع  جريان در يك پمپ پريستالتيك با كنترل سرعمي

هاي ايجاد كنند  عيب عمده پمپ ml/h 40-0005/0ها رادرند جريانهايي با سرع  شود  اين نوع پمپمي

شود كه اين امر نوساناتي در اي ميهاي جريان زياد، جريان آنها ضربهپريستالتيك اين اس  كه در سرع 

 ]13[كند سيگنال ايجاد مي

 

 

 ]13[شمايي از يك پمپ پريستالتيك  :(9شکل )

 

 

 های تزریق نمونه و آشكارسازهاسيستم -1-4-3-2

هققا و هققاي تزريققق نمونققه و آشکارسققازها از نظققر نققوع و كققارايي، مشققابه تزريققق كننققدهسيسققتم

، FIAهقاي هسقتند  در سيسقتم (HPLC)آشکارسازهاي به كار رفته در كروماتوگرافي مايع با كارايي باال 

باشد  اين حجم به وسيله يك لوپ خارجي با طقول مي l 200-1نه تزريقي معموالً در محدودة حجم نمو



 U 
 

يقك  FIAكقم اسق  لقذا  FIAشود  با توجه بقه اينکقه حجقم نمونقه تزريققي در و رطر مناسب كنترل مي

كنقد  باشد كه با سرع  نمونه برداري باال، كمترين مقدار فاضالب را توليقد مقيتکنيك ساده و ميکرو مي

هقاي نشقري، ، بيشقتر براسقاس روشقهاي جقذب اتمقي، سيسقتمFIAآشکارسازهاي به كار رفتقه در روش 

  ]14[كنندفلوريمتري، الکتروشيميايي، شکس  سنجي، اسپکتروفتومتري و فتومتري كار مي

 

 

 

 

 

Abstract: 

A new simple flow injection method using 5-(p-dimethyl 

aminobenzylidene)rhodanine has been developed for Simultaneous 

determination of gold and palladium  in micro- and nano-gram scales. 5-

(p-dimethyl aminobenzylidene)rhodanine reacts with Pd(II) and Au(III) 

to form similar red colored chelates. Under optimum chemical and 

instrumental condition, Beer΄s law was obeyed in the range of 200-1800 

ng of gold and in the range of 100-1600 ng of palladium. Sampling 

frequency of the method was about 30 h-1. The effects of foreign ions 

were investigated. The method can be used for simultaneous 

determination of gold to palladium ration 1:5 to 7:1.   

 

 


