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 یپالسما روش از استفاده با ،نیروگاه بوشهر خاک نمونه در موجود ومیاوران زانیم یریگ اندازه

 ییالقا شده جفت
 

 (3)زاده،قاسم یاری اهلل – (2) *،محمدرضایعباس -(1) نیحس ،محمدییدوا انیفیشر

  یا هسته یمهندس دانشکده ، یبهشت دیشه انشگاهد 3و2و1

 :چکيده
ستفاد پژوهش نیا در سی با ا شهر مورد برر شده القایی مقدار اورانیوم موجود در نمونه خاک نیروگاه بو ه از روش پالسمای جفت 

 یگذار نام ،یستتاختمان یبلوکها نام با که بودند بوشتتهر یروگاهین واحد مختلف یبلوکها از ها خاک نمونه ،.استتتقرار گرفته 
  سهیمقا منظوربه یدیاس یانحالل یبرنامه سه .گرفتند قرار یبررس مورد6C  و 9A , 10A, 5B یبلوکها گرید عبارت به. دندیگرد

س انحالل تیماه و نوع نظر از ستفاده ،یریگاندازه در یدیا  شده حل عناصر از یقیدق ییشناسا ج،ینتا بهتر لیتحل یبراده اند. ش ا
صر و نمونه، همراه ست، دارند یریگ اندازه مورد موج طول یرو بر یتداخل اثرات که یعنا شده ا صول اطمینان به  ارائه  برای ح

 .گرداند یم قیتصد را مذکور جینتا که دیگرد استفاده یریگ اندازه نیهم یبرا زین ها و روشهای دیگری دستگاه از لذادادها 

 یموج طول تداخل ،ینشر یسنج فیط ، ییالقا شده جفت یپالسما روش، یعنصر زیآنال  :کليدي کلمات

 : مقدمه

  اتم و بوده 2ینشر یسنج فیط نوع از که است یعنصر زیآنال ستمیس کی ،ییالقا شده جفت یپالسما ای ICP1 دستگاه

سما کمک به آن در 3یساز سط شده دیتول یپال ست، آرگون عمدتاً که اثر یب گاز کی تو   منبع.]1[ردیپذیم صورت ا

سما زیآنال روش نیا در یانرژ   یدارا که (اثر یب) یگاز مثبت یهاونی و هاالکترون از یامجموعه به واقع در بوده، پال

ستند باال یدما و یانرژ سما ه سما یکل بار جزء دو نیا غلظت بودن باال وجود با البته شود،یم گفته پال   صفر بایقرت پال

  طول با امواج از روش نیا در. باشدیم پالسما ایجاد یبرا روش ترین متداول ییالقا شده جفت پالسمای روش .است

 اب آن رابطه و اتم یختگیبرانگ بر ،ینور یسنج فیط یهاروش اساس .شودیم استفاده پالسما تولید برای میکرونی موج

  یبرا باشد،یم مات یرونیب یترازها یانرژ رییتغ از یناش که پرتو نشر نیا. است استوار سیالکترومغناط پرتو نشر ای جذب

                                                 
1 Inductively Coupled Plasma 
2 Emission 
3 Atomization 
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ص مقدار اتم هر شخ شر، ای جذب نیا به مربوط فیط مطالعه با توانیم نیبنابرا و بوده یم س را نظر مورد اتم ن   ییاشنا

   [.2]کرد

  پالسماي جفت شده القایی سيستمدر  نمونه زيآنال مراحل

  باشندمی ذیل بصورت پالسمای جفت شده القایی روش در نمونه زیآنال مراحل و دستگاه این اصلی اجزای

 طتوس انحالل د،یاس توسط انحالل جمله از. دارند یخاص یهاروش به هیته به ازین هانمونه یبرخ:  4نمونه یساز آماده -1

 صورت به را آنها معموال ICP  روش در جامد یهانمونه زیآنال یبرا .[3]... و ویکروویما امواج توسط انحالل گرما،

 امواج توسط انحالل .دیگرد استفاده ویکرویما امواج توسط انحالل روش از پژوهش نیا در. میآوریم در محلول

 .ردیگیم صورت فشار تحت محفظه کی درون و یفشار و ییدما شده کنترل طیشرا در ویوکرویما

 محلول صورت به نمونه ورود یبرا .شودیم لیتبد خود 5غبار و گاز از یگرد به عیما حالت نیدرا :غبار به عیما لیتبد -2

 پاشش محفظه و پاشمه ،کیستالتیپر پمپ یاصل قسمت سه از خود همجموع نیا. میکنیم استفاده پاشمه ستمیس از

 قیتزر [.4] باشدیم پاشمه سمت به آن پمپاژ و شلنگ داخل به محلول نمونه مکش پمپ، فهیوظ .استشده لیتشک

 حل یمناسب بصورت ها اتم که شودیم موجب ای شودیم پالسما شدن خاموش باعث ای پالسما درون به عیما میمستق

 لیتبد یبرا پاشمه کی از هامحلول یبرا رو نیا از .شد خواهد نشر و یختگیبرانگ در ییکارا کاهش سبب نیا که نشوند

 محفظه درون به پاشمه توسط شده دیتول غبار. شودیم استفاده کرومتریم 11 تا 1 قطر با ذرات شامل غبار به عیما انیجر

  [.5]شودیم پاشش

 .شودیم لیتبد گاز به ماندهیباق عیما و جامد یهابخش و هشد خارج آب: ریتبخ -3

 ینثخ ییایمیش طیمح و پالسما ادیز یدما. دارند حضور هااتم فقط و شده شکسته یگاز فاز یوندهایپ:   6یساز اتم -4

 شده لیتشک ارتزکو ازجنس یمشعل در پالسما ابتدا روش نیا در نمونه زیآنال منظور به .دارند یادیز تیاهم مرحله نیا در

 شده یپاشهم پالسما داخل به نمونه سپس شود،یم تیتقو ییویراد فرکانس سیمغناط دانیم کی در ییالقا زوج لهیبوس و

                                                 
Sample preparation 4 

Aerosol 5 

nAtomizatio 6 
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 در و تهگرف قرار یاتم بمباران معرض در شده حل نمونه یاسپر. شودیم زهیونی و یاتم ر،یتبخ پالسما، یباال یدما در و

 طول شعتشع تینها در. شوندیم ختهیبرانگ یالکترون بصورت ونهای و آزاد یاتمها و شده زهیونی ریمتغ یحرارتها درجه

 [.4]ندکیم فراهم را یعنصر یفیک و یکم زیآنال کی ،(است عنصر هر کوانتوم با متناسب آن شدت که) ریمتغ یموجها

 یهاترونالک و هاونی و شده رگونآ گاز شدن زهیونی سبب تسال چیپ میس کمک به شده دیتول جرقه پالسما، مشعل درون

 انیجر جادیا بسب تینها در و داده برهمکنش ییالقا چیپ میس توسط شده دیتول یسیمغناط دانیم با ونیزاسیونی از حاصل

 oK 11111 حد در و باال اریبس پالسما یدما شوندیم ستمیس در یمشخص و مدور یرهایمس در( پالسما) ونهای و الکترون

 ارتفاع در ای ناحیه پالسما، شفاف ناحیه. [1] است( مترمکعبیسانت بر ک)ی 1611 تا 1411 حد در الکترون انیجر چگالی و

 این در که چرا است، متریلیم 21 تا 15 ارتفاع  عمدتاً بررسی محدودة ولی است،  پیچ سیم یباال از یمتریلیم 31 تا 11

 .دارند را یونیزاسیون میزان بهترین  ها اتم محدوده

 اثر در .کنندیم منتشر مشخص موج طول با ینور و گرفته یانرژ شده جادیا تصادمات از هااتم:  نشر و یختگیبرانگ -5

 از ینور فیط مجموعه نیا سپس. گرددیم ساطع اتم هر یبرا ینور فیط ها، اتم تیظرفی  هیال یهاالکترون کیتحر

 . گرددیم متمرکز آشکارساز سمت به لنز کی قیطر

 یکم لحاظ از آشکارساز توسط و شده هیتجز 8منشور و 7پراش یتور توسط شده منتشر پرتو:  نور صیتشخ و هیتجز -6

 طول و شرن شدت برحسب ینمودار یرو به و لیتبد یکیالکتر پالس به ها فیط نیا آشکارساز در .شوندیم یریگاندازه

 اراختی در را نور فیط از محدودی ناحیه که هستند یابزار هاگزین موج طول. شوندیم داده شینما توریمان یرو بر موج

 بقیه زا و انتخاب موجها طول این از قسمتی و تفکیک خود دهنده تشکیل موجهای طول به تابش ابزار نیا در. گذارندمی

 ورن یها فیط آشکارساز که صورت نیبد. باشدیم نظر مورد یها موج طول آنالیز آشکارساز فهیوظ. [7و6]شوندمی جدا

 شینما ورتیمان یرو بر موج طول و نشر شدت برحسب ینمودار صورت به و لیتبد یکیالکتر پالس به را شده دهیتاب

 [ 8. ]دهدیم

                                                 
Grating 7 

Prism 8 
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 کی روی بر ایدریچه توسط پالسما، مشعل از آمده بدست نور ، یانقطه یآشکارساز با همزمان زیآنال ستمیس کی در

 فوتون یآشکارسازها به مختلف، هایزاویه در گوناگون های موج طول با امواج تابباز و شده هدایت مقعرپراش یتور

 . رسدمی دارند، قرار  9رولند دایره به موسوم ای دایره روی بر که ثابت افزای

 : نتایج

 که بودند بوشهر یروگاهین واحد مختلف یبلوکها یخاکها نمونه پژوهش، نیا در یریگ اندازه مورد مجهول یها نمونه

 .گرفتند قرار یبررس مورد6C  و 9A , 10A, 5B یبلوکها گرید عبارت به .دندیگرد یگذار نام ،یساختمان یبلوکها نام با

 ،یریگاندازه در یدیاس انحالل تیماه و نوع نظر از سهیمقا منظوربه یدیاس یانحالل یبرنامه سه  شده،انجام مطالعات با

 :شندبایم ریز شرح به که شدند استفاده

 تریلیلیم 2 و دیاسکیترین تریلیلیم 2 د،یاسکیدروکلریه تریلیلیم 6 از برنامه، نیا در( : 622) 1 شماره یدیاس انحالل

 .شد استفاده دیاسکیدروفلوئوریه

 تریلیلیم 3 و دیاسکیسولفور تریلیلیم 3 د،یاسکیفسفر تریلیلیم 3 از برنامه، نیا در( : 333) 2 شماره یدیاس انحالل

 .شد استفاده دیاسکیدروفلوئوریه

 تریلیلیم 2 و دیپروکس دروژنیه تریلیلیم 2 د،یاسکیترین تریلیلیم 4 از برنامه، نیا در( : 422) 3 شماره یدیاس انحالل

 .دیگرد استفاده دیاسکیدروفلوئوریه

 می گردند ارائه ریز ینمودارها و جداول توسط یریگ اندازه از حاصل جینتا

                                                 
Roland Circle 9 
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 متفاوت یانحاللها نوع با مجهول یها نمونه یبرا میاوران 279 موج طول شده یریگ اندازه ینشر فیط (:1) شماره کلش

 

ها بسته به نوع طیف  به خوبی تداخل حاصل از طیف های نشری دو عنصر مختلف را نشان می دهد. تداخل این شکل

 های حاصل، می توانند سازنده یا مخرب باشند. 

 

 
 متفاوت یانحاللها نوع با مجهول یها نمونه یبرا میاوران 419 موج طول شده یریگ اندازه ینشر فیط :(2) رهشما شکل

رد مو شکل فوق طیف بسیار مناسبی از عنصر مورد اندازه گیری به ما می دهد. همانطور که مشاهده می شود، قله نقطه

اندازه گیری زمینه، اختالف مناسبی دارد. همانطور که انتظار می  اندازه گیری ما، مستقل از نقاط اطراف می باشد و با میزان

با استفاده از اطالعات رود، در نمونه های با میزان مختلف عنصر مورد اندازه گیری، قله در نقطه مورد نظر باالتر می رود.

 به خوبی می توان اطالعات شکلهای بدست آمده را تجزیه و تحلیل کرد. 1شماره جدول 
 

 ندینما تداخل جادیا ما يريگ اندازه در است ممکن که يعناصر(: 1) شماره لجدو  

 نامطلوب عناصر موياوران موج طول
393/279 Gd II, W I, Tm II, Mn I, Mg II, Es II, Ta I 
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413/349 Kr II, Ac II, Tc I, Am II, Yb I, Gd I, V I, Os I, Sm II, Co I 

 

. لذا برای شندبا انند بسته به میزانی که در نمونه موجود باشند، بر روی نتیجه تاثیرگذارهر کدام از عناصر ذکر شده می تو

شناخت کاملی از نمونه  صحیح، باید  شته تحلیل  صر دا سبی  این عنا صر همراه نمونه و میزان ن مورد اندازه گیری و عنا

 اورانیم را نشان می دهد. ، مقادیر اندازه گیری شده از عنصر مورد نظر ما یعنی3و  2جداول  باشیم.

 ICP-OES دستگاه توسط 10Aو  9Aخاکهای دو بلوک  نمونه در میاوران مختلف ینشر فیط 2 شده یریگ اندازه ریمقاد(: 2) شماره جدول
 

 جدول شماره

 ریمقاد(: 3)

 اندازه یریگ

 2 شده فیط

 ینشر مختلف

 ICP-OES دستگاه توسط  6Cو   5Bخاکهای دو بلوک  نمونه در میاوران

 

از 

ورد مطالعه مآنجایی که هدف، اندازه گیری میزان اورانیم است، نکته قابل توجه، اختالف بسیار زیاد بین دو طیف تابشی 

البته میزان این عنصر، به مراتب بیشتر از است. از آنجایی که در نمونه خاک ما قطعا منیزیم وجود خواهد داشت و به 

اورانیم خواهد بود، می توان اختالف به وجود آمده را توجیه کرد و نتیجه گرفت که مقدار ذکر شده برای این طول موج، 

 ( هم این تداخل را به خوبی نشان می دهد.1طیف تابشی آن می باشد.شکل شماره )حاصل از اندازه گیری منیزیم و 

 : گيري ونتيجه بحث

 طول یرو رب یتداخل اثرات که یعناصر و نمونه، همراه شده حل عناصر از یقیدق ییشناسا دیبا ج،ینتا بهتر لیتحل یبرا

در  که باشد یم یتداخل اثرات نوع نیا کننده روشن یبخو به( 1) شماره شکل .میباش داشته دارند یریگ اندازه مورد موج

 آن مقدار و دارد وجود Mg+2 قطعا ما نمونه در که ییآنجا از و دارند ینشر فیط تداخل ،Mg+2 با U 279 موج طولآن 

 یموج ولط تداخل احتمال که یعناصر ،( 1) جدول در. باشد استناد قابل ما یبرا تواند ینم داده نیا لذا است، توجه قابل

 رگذاریتاث ما یریگ جهینت در مقدارش به توجه با تواند یم عنصر هر و دهیگرد انیب دارد را میاوران خواص موج طول هر در

 9A622 9A333 9A422 10A622 10A333 10A422 نمونه نام

 410/044 ينشر فيط در مقدار

(Mg/l) 
307/14 463/8 489/14 892/10 021/12 631/17 

 394/279 ينشر فيط در مقدار

(Mg/l) 
141/193 466/174 948/194 184/704 400/792 909/798 

 5B622 5B333 5B422 6C622 6C333 6C422 نمونه نام

 410/044 ينشر فيط در مقدار

(Mg/l) 
083/0 479/0 304/0 380/4 809/3 887/4 

 394/279 ينشر فيط در مقدار

(Mg/l) 
088/773 446/742 943/777 778/706 427/708 009/773 
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 را ما شیآزما مورد طیمح در اش ینشر فیط یرو بر اثرگذار نامطلوب عنصر نیکمتر که 410/044 موج طول لذا. باشد

 یریگ هجینت یبرا روش کی فقط از استفاده ،یشگاهیآزما یها داده در. گردد یم ابانتخ یاصل جهینت عنوان به دارد، وجود

 فادهاست یریگ اندازه نیهم یبرا زین ها و روشهای دیگری دستگاه از پژوهش، نیا در لذا ندارد، ییباال نانیاطم تیقابل

 مناطق یآلودگ مقدارمیتوان  ،یریگ ندازها این نوع  از استفاده با توان یم. گرداند یم قیتصد را مذکور جینتا که دیگرد

  .نمود محاسبه را مختلف افراد به یتابش دز و کرد سهیمقا هم با را مختلف
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