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در آناليز شيميایي برای تعيين مقادیر عناصر، چه در روش هاي كالسيک مانند تيتراسيون )حجم سنجی(، وزن سنجی و 
طيف سنجي نور مرئي و ماوراء بنفش و چه در روش هاي جدیدتر مانند طيف سنجي جذب اتمي و طيف سنجي نشر اتمي 
در محيط پالسماي جفت شده القایي، نمونه موردنظر  باید به طور كامل حل شود. روش هایی كه برای این منظور استفاده 
می شود با توجه به نوع نمونه اعم از این كه خاک، رسوب، بافت موجودات زنده، گياه و غيره باشد، با هم متفاوت خواهند 
بود و باید هم از نظر معرف ها و مواد شيميایی به كار رفته و هم از نظر وسایل و ابزار مورد نياز، مقرون به صرفه باشند. به 
دليل این كه هدف، آناليز عنصری نمونه  است، باید روش های به كاربرده شده طوری باشند كه ماهيت اصلی نمونه ها تغيير 

نکند و تمامی عناصر در محيط باقی بمانند.
اكسيد كننده،  به همراه مواد  آنها  از  یا مخلوطي مناسب  و  اسيدهاي معدني مختلف  از  این روش ها معموالً  بيشتر  در 
محلول هاي بازي و یا در مورد برخي عناصر مقاوم، از ذوب قليایي در حضور كمک ذوب هاي مناسب استفاده می شود. در 
واقع در حالت هاي عادي، آماده سازي نمونه تقریباً 60 درصد زمان كل آناليز را در بر می گيرد؛ در نتيجه، نقش مهمي در 

دقت و صحت نتایج حاصل از آناليز، به خصوص در مورد عناصر كمياب و ناچيز خواهد داشت.
در مورد نمونه هایی كه حاوی عناصر دیر گداز مانند: آلومينيوم، سيليسيم، زیركونيوم، برليوم، تاليم، النتانيوم و توریوم 
هستند، به دليل مقاومت شيميایی باال، آماده سازي آنها چه از نظر نوع و مقدار عوامل شيميایي و چه از نظر مدت زمان 

انجام فرآیند هضم، مشکالت زیادی را در پی خواهد داشت.

آماده سازی نمونه، جذب اتمی، نشر اتمی- پالسماي جفت 
شده القایي- ، هضم اسيدی، مایکروویو.

واژه های کليدی

آنچه که کارشناس 
آزمایشگاه آنالیز شیمیایی 

از آماده سازی نمونه
باید بداند

این مقاله، مروري بر چگونگی آماده سازي نمونه هاي 
اتمي و  با دستگاه جذب  مایع و جامد، به  منظورخوانش 
پالسمای جفت شده القایی نشر اتمی است. آماده سازي 
نمونه  برای انجام آناليز شيميایی، شامل بخش هاي بسيار 
به  آماده سازي  اگر  كه  به طوري  است  اساسی  و  مهم 
درستي انجام نگيرد، خطاهاي زیادي در نتایج آزمایش ها 

به وجود می آورد.

نویسندگان

تهمينه ذاتي مصلحتي1و5 *
 اشرف سادات کریمان2و5

 الهه ابولحسنی3و5 ، محمود رفيعی4و5 

T.maslehati@wri.ac.ir
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انواع نمونه

روش های هضم نمونه های مایع

هستند،  محلول  به صورت  ابتدا  از  كه  نمونه هایی  مورد  در 
دستگاه ها  به  آماده سازی  بدون  نمونه ها  عنصری،  آناليز  به منظور 
و  بوده  شفاف  كاماًل  نمونه ها  این كه  بر  مشروط  می شوند،  تزریق 

حاوی ذرات معلق نباشند.
آناليز عناصر غير محلول موجود در نمونه های مایع،  به منظور 
نمونه را باید به كمک اسيدهای معدنی هضم نمود. در این روش 
به  غليظ  اسيد  نيتریک  ميلی ليتر   5 آب،  نمونه  ليتر  یک  ازای  به 
نمونه اضافه می شود. برای هضم این نمونه، 100 ميلی ليتر از این 
مخلوط را برداشته و آن را درون بشر می ریزیم؛ سپس 5 ميلی ليتر 
هيدروكلریک اسيد 1 به 1 به آن اضافه می نمایيم و به مدت 15 

دقيقه، داخل حمام بخار یا روی هيتر قرار می دهيم ]1[.
سپس  و  فيلتر  نمونه  ابتدا  جامد،  مواد  وجود  درصورت  نکته: 
نمونه صاف شده را داخل بالن حجمی 100 ميلی ليتری ریخته و به 
كمک آب یون زدایي شده )دو بار تقطير( آن را به حجم می رسانيم.

دارد.  وجود  متفاوتی  هضم  روش های  عنصر،  نوع  به  توجه  با 
مورد  فلز  نوع  به  توجه  با  مایع  نمونه  به روش های هضم  ادامه  در 
نظر به تفکيک اشاره خواهد شد. به طور كلی، نيتریک اسيد برای 
هضم كليه فلزات مناسب است. استفاده از دیگر اسيدهای مکمل 
)پركلریک اسيد، سولفوریک اسيد، فلوئوریدریک اسيد و پركلریک 
اسيد 6( به منظور هضم كامل، برای برخی از عناصر توصيه نمی شود.

هضم نمونه حاوی نقره به دو روش انجام می شود:

1. مخلوط نيتریک اسيد و هيدروكلریک اسيد به نسبت 1 به3 
)یک حجم اسيد نيتریک و سه حجم هيدروكلریک اسيد( استفاده 

می شود.
2. مخلوط اسيد نيتریک و هيدروكلریک اسيد به نسبت 1 به3 
)یک حجم نيتریک اسيد و سه حجم هيدروكلریک اسيد( به عالوه 
آمونياكی  نقره  كلرید  تشکيل  برای  درصد   30 آمونياكی  محلول 

استفاده می شود.
هضم نمونه های حاوی قلع، آنتيموان و روتنيم به كمک مخلوط 
برخی  در  كه  می گيرد  انجام  اسيد  هيدروكلریک  و  اسيد  نيتریک 

مواقع استفاده از كلریدریک اسيد می تواند مفيد باشد.
عنصر سرب و توریم: در این نمونه ها از نيتریک اسيد استفاده 

می شود.
عنصر تيتانيم: مخلوط نيتریک اسيد و سولفوریک اسيد مورد 

استفاده قرار می گيرد.
مخلوط  از  نمونه ها  این  در  آلی:  مواد  حاوی  نمونه های  هضم 

نيتریک اسيد و پركلریک اسيد استفاده می شود.
مخلوط  از  نمونه ها  این  در  سيليسی:  مواد  حاوی  نمونه  هضم 
توجه  می شود.  استفاده  اسيد  فلوئوریدریک  و  اسيد  هيدروكلریک 
به هيچ  اسيد  فلوئوریدریک  از  استفاده  باشيد كه درصورت  داشته 
عنوان از دستگاه نشر شعله به منظورخوانش نمونه ها استفاده نشود.

بين  از  برای  اسيد،  فلوئوریدریک  از  استفاده  درصورت  نکته: 
گرم   0/5 نمونه،  از  ميلی ليتر   50 به  باید  آن  مخرب  اثرات  بردن 

بوریک اسيد افزوده شود.
نکته: به منظور هضم نمونه حاوی باریم، سرب و نقره هرگز از 

سولفوریک اسيد استفاده نشود.

هضم نمونه جامد

در روش هضم نمونه های جامد به صورت كالسيک، نمونه تحت 
و  شده  شکسته  پيوندها  تا  می گيرد  قرار  معدنی  اسيدهای  تأثير 

عناصر فلزی وارد فاز محلول شوند.
انواع روش های هضم:

  هضم به روش تيزاب سلطانی ]2[
این روش برای اندازه گيری فلزات از جمله كادميم، كروم، كبالت، 
نيکل، روی، وانادیم، آهن، منگنز، جيوه، سرب، موليبدن، كلسيم، 

منيزیم، آنتيموان، قلع و غيره مناسب است.
در این روش، یک گرم نمونه خشک را درون بشر توزین نموده و به 
آن 5 ميلی ليتر نيتریک اسيد غليظ و 15 ميلی ليتر هيدروكلریک 
اسيد غليظ اضافه می كنيم. سپس به مدت 30 دقيقه نمونه را در 
را روی هيتر در دمای 105 درجه  بشر  و  داده  قرار  دمای محيط 
تا عمليات  تا 45 دقيقه حرارت می دهيم  سانتی گراد به مدت 30 

هضم كامل شده و مایع شفافی حاصل شود.
نکته: در مورد هضم نمونه هایی كه حاوی مقادیر باالی سرب هستند، 
بعد از مرحله پایانی، 20 تا 25 ميلی ليتر آمونيم استات اشباع به 
محتویات بشر اضافه نموده و دوباره روی هيتر حرارت می دهيم تا 
بخارات سفيد رنگ از آن خارج شود. بعد از این مرحله، محتویات 
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و  می رسانيم  به حجم  ميلی ليتر   250 یا   100 بالن  داخل  را  بشر 
شعله  نشر  یا  و  اتمی  جذب  دستگاه های  به  اندازه گيری،  به منظور 

داده می شود.

  هضم چهار اسيد ]3[ 
در این روش، یک گرم نمونه خشک را درون بوته تفلونی توزین 
نموده و به آن 5 ميلی ليتر نيتریک اسيد غليظ اضافه می نمایيم و 
به مدت 30 دقيقه در دمای اتاق قرار می دهيم. سپس به آن 10 
غليظ  اسيد  فلوئوریدریک  ميلی ليتر  و 2  اسيد  پركلریک  ميلی ليتر 
درجه  تا 100  را  آن  دمای  و  گـذاشته  هيتر  روی  و  نموده  اضافه 
سانتی گراد افزایش می دهيم. در این روش چون هدف، هضم كامل 
نمونه جامد است، اضافه نمودن فلوئوریدریک اسيد تا شفاف شدن 
نمونه ادامه پيدا می كند. در پایان، 10 ميلی ليتر هيدروكلریک اسيد 
غليظ اضافه نموده و به مدت 10 دقيقه نمونه را در همان دما نگه 
می داریم. پس از سرد شدن نمونه، آن را به بالن حجمی 50 یا 100 

ميلی ليتری انتقال داده و با آب دو بار تقطير به حجم می رسانيم.

  روش هضم ذوب قليایی ]4[
همچنين  و   SiO2 و   Al2O3 حاوی  نمونه های  برای  روش  این 
نمونه هایی كه حاوی مقادیر باالیی از مس، روی و سرب هستند، 

مورد استفاده قرار می گيرد. روش ذوب قليایی بر دو نوع است:

روش اول

مواد شيميایی مورد نياز:
1. كربنات سدیم بدون آب

2. اسيد كلریدریک 6 نرمال
3. اسيد كلریدریک 12 نرمال

روش كار: در حدود 5 گرم كربنات سدیم را روی 1 گرم خاک 
خشک درون بوته پالتينی و یا نيکلی ریخته و آن را با خاک به طور 
كامل مخلوط نمایيد. سپس یک گرم كربنات سدیم را روی سطح 
مخلوط ریخته و در كوره گذاشته و كم كم دمای كوره را زیاد نموده 
تا به دمای 900 درجه سانتی گراد برسد؛ 15 تا 20 دقيقه در این دما 
بماند. سپس گاهی در بوته چينی را بردارید تا شرایط اكسيداسيون 
در آن ایجاد شود؛ در این مرحله، دما را تا 1000 درجه سانتی گراد 
افزایش  دهيد و به مدت 5 تا 10 دقيقه نمونه در این دما نگه داشته 
 شود. در اثر حرارت، مواد به صورت توده مذاب تغيير حالت می دهند. 
)در صورتی كه در پایان مرحله ذوب و در مرحله خنک شدن، حباب 
هوا در نمونه دیده شود به معنی ناقص بودن مرحله ذوب است. لذا 

حرارت دادن نمونه را به مدت 15 دقيقه ادامه می دهيم(.
محتویات  آرامی  به  ریخته سپس  بوته  درون  مقطر  آب  كمی 
نرمال   6 اسيد  ميلی ليتركلریدریک   5 می ریزیم،  بشر  درون  را  آن 
به بوته اضافه نموده تا موادی كه احتماال به ته بوته چسبيده است 
جدا شود؛ سپس آن را به بشر انتقال می دهيم. محتویات بشر، آماده 
القایی  شده  جفت  پالسمای  یا  و  اتمی  جذب  دستگاه  با  خوانش 

-  نشر اتمی است.

روش دوم

مواد شيميایی مورد نياز:
1. سدیم هيدروكسيد

2. پتاسيم هيدروكسيد.

هيدروكسيدهای سدیم و پتاسيم ذوب كننده های قليایی بسيار 
تركيبات  این  كه  داشت  توجه  باید  ولی  می شوند  محسوب  قوی 
نداشتن  عموميت  می گيرند.  قرار  استفاده  مورد  شرایط خاصی  در 
این گونه ذوب ها را می توان ناشی از دو عامل دانست؛ اول آن كه، این 
ذوب در بوته های پالتينی عملی نبوده و باید از بوته های طال، نقره 
و نيکل و یا بوته زیركونيم استفاده نمود و دیگر آن كه، این مواد 
را به آسانی به خلوص سایر ذوب كننده ها نمی توان به دست آورد. 
اشکال دیگر در مورد استفاده از پتاسيم هيدروكسيد این است كه 
مقدار زیادی نمک های پتاسيم به محلول اضافه می شود. این مواد 
به خاطر خاصيت جذب رطوبت زیاد، هنگامی كه حرارت زیاد باشد 

كف نموده و از ظرف خارج می شوند.
نيکلی  بوته  درون  را  درصد   30 سود  ميلی ليتر   5 كار:  روش 
ریخته، آن را تا مرحله خشک شدن حرارت می دهيم؛ سپس حدود 
0/03 گرم از نمونه را به آن اضافه نموده و عمل حرارت دادن را 
ادامه می دهيم تا ذوب انجام گيرد. بعد از خنک شدن بوته به كمک 
ميلی ليتری   1000 یا   500 بالن  به  را  بوته  محتویات  مقطر،  آب 
انتقال داده و برای خنثی شدن سود از 10ميلی ليتر هيدروكلریک 
اسيد غليظ استفاده می كنيم. بالن را با كمک آب یون زدایي شده 
به حجم می رسانيم. این محلول به منظور خوانش عناصر سيليسيم 
و آلومينيم )عناصر دیرگداز( با دستگاه جذب اتمی و یا پالسمای 

جفت شده القایی – نشر اتمی آماده است.

هضم گياه ]5[

روش اول

ابتدا اندام برگی نمونه را جدا نموده و با آب شستشو می دهيم؛ 
سپس در آون در دمای 60 درجه سانتي گراد آن را خشک می كنيم. 
نمونه خشک شده را آسياب نموده؛ یک گرم از آن را توزین و به 
اسيد  نيتریک  اسيد و 10 ميلی ليتر  فلوئوریدریک  آن 5 ميلی ليتر 
و 5 ميلی ليتر هيدروكلریک اسيد می افزایيم و آن را تا دمای 100 
درجه سانتی گراد حرارت می دهيم تا نمونه شفاف شود. سپس نمونه 
را با كمک نيتریک اسيد 4 درصد به حجم می رسانيم. نمونه برای 

خوانش با دستگاه جذب اتمی آماده است.

روش دوم

  Al ،B ،Ca ،Cu ،K ،Mg ،Na عناصر  اندازه گيری  به منظور 
P ،Pb ،Zn، 1 گرم نمونه خشک را داخل بشر وزن نموده و 10 
ميلی ليتر نيتریک اسيد به آن می افزایيم. مخلوط را روی هيتر قرار 
داده تا اسيد آن تبخير شود و حدود 1 ميلی ليتر از آن باقی بماند؛ 
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سپس 10 ميلی ليتر نيتریک اسيد، 2 ميلی ليتر آب اكسيژنه به آن 
اضافه می كنيم و دوباره حرارت می دهيم. در انتها محتویات بشر را 
به یک بالن 100 ميلی ليتری منتقل نموده و با آب آب یون زدایي 
شده به حجم می رسانيم. در صورتی كه نمونه احتياج به صاف كردن 
داشته باشد آن را با كاغذ صافی واتمن 42 صاف می كنيم. این نمونه 
اتمی  –نشر  القایی  پالسمای جفت شده  دستگاه  با  آماده خوانش 

است ]10[.

 هضم جانوران دریایی

  روش هضم جانوران کف زی ]6[
نمونه را با آب مقطر شستشو می دهيم و در آون در دمای پایين 
خشک می كنيم. نمونه خشک شده را آسياب و یک گرم از آن را 
توزین نموده و به آن 10 ميلی ليتر تيزاب سلطانی و 7 ميلی ليتر 
پركلریک اسيد 37 درصد اضافه نموده، روی هيتر گذاشته و حرارت 
می دهيم تا هضم، كامل شود. در پایان، نمونه به یک مایع شفاف 
تبدیل می شود. محتویات بشر را درون بالن 50 ریخته و با آب مقطر 

به حجم می رسانيم.

  روش هضم ماهی ]7[
روش اول

نمونه عضله ماهی را ابتدا با آب مقطر شستشو می دهيم و در 
دمای 60 درجه سانتي گراد در آون خشک می كنيم. نمونه خشک 
شده را آسياب، یک گرم از آن را توزین نموده و درون بشر ریخته 
و به آن 6 ميلی ليتر نيتریک اسيد غليظ اضافه می كنيم. نمونه را 
با آب مقطر به حجم 100ميلی ليتر می رسانيم و با دستگاه جذب 

اتمی و یا پالسمای جفت شده القایی –نشر اتمی آناليز می كنيم.

روش دوم

برای هضم نمونه های بيولوژیکی مانند عضله و كبد ماهی و گياه 
با استفاده از حمام شنی یا هيتر، حدود 0/2 گرم از نمونه خشک را 
در بوته تفلونی وزن می نمایيم. 5 ميلی ليتر نيتریک اسيد غليظ به آن 
اضافه نموده و درب ظرف را با پوشش آلومينيومی می بندیم و نمونه ها 
را در دمای اتاق به مدت 1 ساعت قرار می دهيم. سپس نمونه ها را 
روی هيتر در دمای 90 درجه سانتی گراد به مدت 3 ساعت قرار داده 
و اجازه می دهيم تا نمونه ها در دمای اتاق سرد شوند. سپس پوشش 
آلومينيومی را برداشته و محتویات داخل بوته را با كاغذ صافی واتمن 
42 صاف می نمایيم. محلول صاف شده را در بالن 50 ميلی ليتری با آب 
آب یون زدایي شده به حجم می رسانيم. نمونه آماده خوانش با دستگاه 

جذب اتمی و یا پالسمای جفت شده القایی – نشر اتمی است ]11[.

هضم نمونه انسانی )مو و ناخن( ]8[

و  را خرد  نمونه  را در آون خشک می نمایيم.  ناخن  یا  و  نمونه مو 

یک گرم از آن را توزین نموده، 10 ميلی ليتر تيزاب سلطانی و 7 
و  می نمایيم  اضافه  نمونه  به  درصد   37 اسيد  پركلریک  ميلی ليتر 
روی هيتر تا دمای 100 درجه سانتي گراد حرارت می دهيم تا هضم، 
كامل شود. نمونه شفاف را در بالن 50 ميلی ليتری با آب مقطر به 
یا  و  اتمی  با دستگاه جذب  آماده خوانش  نمونه  حجم می رسانيم. 

پالسمای جفت شده القایی – نشر اتمی است.

هضم با استفاده از ماکروویو ]9[

بنا  آزمایشگاهی  ماكروویو  دستگاه های  كمک  به  هضم  روش 
به مدل دستگاه و شركت سازنده، متفاوت است. ولی به طور كلی 
همه ماكروویوهای آزمایشگاهی براساس دمای 200 تا 240 درجه 

سانتی گراد و در فشار باال عمل هضم را انجام می دهند.
برای هضم  آزمایشگاهی  روش  چند  به  بعد  در جدول صفحه 

نمونه خاک و رسوب با دستگاه ماكروویو  اشاره شده  است.

نکات مهم در مورد کار با اسيد:

  هنگام استفاده از پركلریک اسيد دقت شود كه به آرامی و به 
مقدار كم به محلول اضافه شود. درصورت عدم رعایت موارد ایمنی 

احتمال انفجار وجود دارد.
یا  و  اسيدی  محلول های  برای  اكسيژنه  آب  از  استفاده  هنگام   
نمونه های حاوی مقادیر زیاد مواد آلی دقت شود از جوشيدن نمونه 

هنگام استفاده از H2O2 پرهيز شود.
 در نمونه هایی كه حاوی مقادیر كم سرب هستند به منظورتثبيت 

نمونه، pH مناسب، 5 تا 6 است.

شکل 1: نمونه ای از یك دستگاه ماکروویو
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برنامه

روتورمواد معرفپروفایل

مقدار

نمونه
زمان ماندگاريخنک كننده

روند  افزایش 
دما

قدرت

دما
ميلي گرم

1

2

45

20
15

240

0
دما

2 ميلي ليتر نيتریک اسيد

4 ميلي ليتر فسفریک اسيد

2 ميلي ليتر پركلریک اسيد

  HF

100
رس100-500

1

2

25

20
15

240

0
دما

ا ميلي ليتر نيتریک اسيد

2 ميلي لينر هيدروكلریک اسيد

3 ميلي ليتر فلوئوریدریک اسيد

HF 100100-500
رسوب 
رودخانه 

1

2

20

20
10

190

0
3 ميلي ليتر نيتریک اسيددما

9 ميلي لينر هيدروكلریک اسيد
MF 10050-300رسوب

براي انتخاب روش هضم مناسب، ابتدا باید به 
نمونه، روش  بافت  به  توجه  با  تا  نمونه دقت شود 
انتخاب  را  آن  مناسب  اسيدهاي  و  مناسب  هضم 
براساس  كه  داشت  توجه  باید  طرفي  از  نمود. 
انتخاب  آناليز  به منظور  كه  روشي  و  دستگاه  نوع 
مي شود، از اسيد و مواد مناسبي برای ذوب نمونه 
استفاده نمود تا در حد امکان مزاحمت هاي طيفي 

و دستگاهي به حداقل برسد.

ری
گي

جه 
نتي

پی نوشت

1. كارشناس ارشد شيمی خاک، موسسه تحقيقات آب

2. كارشناس محيط زیست، موسسه تحقيقات آب

3. كارشناس ارشد شيمي، سازمان زمين شناسي و اكتشافات 
معدني ایران

4. كارشناس ارشد شيمی، شركت توليدی و تحقيقاتی صنعتی 
آبسار كویر

آزمایشگاهی  شبکه  عنصری  آناليز  تخصصی  كارگروه  عضو   .5
فناوری نانو

نکات  رعایت  شده،  ذكر  های  اسيد  از  استفاده  هنگام  به   .6
است.  الزامی   MSDS ایمنی  برگه های  مطالعه  و  ایمنی 
به عنوان مثال، استفاده نادرست از پركلریک اسيد موجب بروز 

انفجار می شود.
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