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 روشی جدید ارائه، به علت اهمیت تعیین کمی ترکیبات آروماتیک تک حلقهای در حوزه صنعت و محیط زیست، در این پژوهش- چکیده
( به دلیل سرعت باالی اندازهگیری و مقرون به صرفه بودنLIF)  روش فلورسانس القای لیزری، در بین روشهای موجود.گردیده است
. تعیین گردید412 nm  لیزر، منبع تابشی برای فلورسانس القایی لیزری در ترکیب تولوئن.جهت اندازهگیری مورد استفاده قرار گرفت
 غلظتهای مختلف تولوئن در، به دلیل شدت باالی قله فلورسانسی در تولوئن. به دست آمد508 nm ،طولموج قله فلورسانسی تولوئن
 با استفاده از روش تحلیل دادهها.اتانول (درصد وزنی) تهیه شد و توسط چیدمان فلورسانس القایی لیزری مورد سنجش واقع گرفت
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Detection and measurement of Toluene in Ethanol by Laser Induction
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Abstract- In this research, a new method is presented due to the importance of the quantitative determination of single-ring
aromatic compounds in the field of industry and environment. Among the existing methods, the Laser Induction Fluorescence
method (LIF) was used due to the high speed of measurement and cost-effectiveness for measurement. Laser 412 nm was
determined as the radiation source for LIF in the combination of toluene. Toluene fluorescence peak wavelength was
determined at 508 nm. Due to the high intensity of peak of fluorescence in toluene, different concentrations of toluene in
ethanol (wt.%) were prepared and measured by LIF arrangement. Using the data analysis method (regression), the calibration
curve of the signal was obtained based on the concentration of toluene in ethanol. The linear working range of this calibration
curve was determined to be between 20% to 95%. The determination coefficient (R2) and the standard deviation of the
calibration curve obtained 0.995 and 118/3 respectively.
Keywords: Laser Induction Fluorescence, Calibration, Toluene, Ethanol.
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 -1مقدمه
پيشرفت روز افزون علم و فناوری به ویژه در بخش صنعت
نفت و پتروشيمی باعث شده تا مواد آروماتيک تک
حلقهای (حلقهی بنزن) مانند تولوئن بيش از پيش مورد
استفاده قرار بگيرند .تولوئن به طور گسترده به عنوان یک
ماده خام صنعتی و به عنوان حالل استفاده میشود.
بيشترین تأثيرات مضر تولوئن بر روی سيستم عصبی
مرکزی مغز انسان و حيوانات است .تولوئن به وسيله
اختالل در سيستم تنفسی باعث آریتمی قلبی شده و
حتی این عارضه باعث مرگ میشود .اختالل در کبد ،کليه
و ریه ،اختالالت التهابی و اختالل در حرکت چشم و تأثير
بر سرعت عمل از دیگر مضرات این ماده است.

100
در ادامه به نتایج به دست آمده از این آزمایشها پرداخته
میشود.

 -2تئوری
با توجه به کاربرد و اثرات زیست محيطی ماده تولوئن،
شناسایی این مواد در محيط دارای اهميت است.
روشهای شناسایی (تشخيص) این ماده عبارتند از:
روشهای رامان ،فروسرخ ،فلورسانس القای ليزری،
کروماتوگرافی .هر کدام از این روشها در شناسایی مواد
آروماتيک موفق عمل میکنند ،اما بنا به داشتن
پارامترهایی همچون مقرون به صرفه بودن ،دقت ،قابليت
جابجایی ،مدت زمان عملکرد و شرایط آمادهسازی نمونه
نسبت به یکدیگر ارجحيت مییابند .روش فلورسانس
القای ليزری به دليل داشتن مزایایی همچون قابليت
سنجش سریع ،عدم نياز به آماده سازی نمونه ،حساسيت
و سرعت باال ،ارزان و قابل حمل بودن آن در بين
روشهای موجود بهترین روش برای شناسایی ماده تولوئن
است ]1و.[2

شکل  :1چيدمان

آزمایشLIF

آن چه که به طور واضح رخ داد قله قوی فلورسانس در
طول موج  508نانومتر بود و این یعنی طول موج تحریک
 412نانومتر برای ماده تولوئن مناسب است .شکل 2
بيناب فلورسانس تولوئن در طول موج تحریک 412
نانومتر را نشان میدهد .در شکل مشاهده میشود که
بيناب مربوط به اتانول نيز حضور دارد و اتانول به ازای
طول موج  412نانومتر از خود فلورسانسی نشان نمیدهد.
اندازهگيریها توسط اسپکترومتر اوشن اپتيک مدل HR
 4000انجام شده است.
الزم به ذکر است در این شکل و در محدودهی 400
نانومتر قلهی طول موج  412نانومتر مربوط به ليزر قابل
مشاهده نيست چرا که دستگاه اوشن اپتيک  HR 4000تا
حدود  16000فوتون شمارش میکند و برای بيشتر از
آن به حالت اشباع میرود و از آن جایی که طول موج ليزر
 412نانومتر دارای شدت باالیی است لذا این محدوده در
دستگاه اوشن اپتيک به حالت اشباع میرسد.

 -3نحوه انجام کار
به منظور بررسی بيناب فلورسانس ماده تولوئن با برپایی
چيدمان بيناب  LIFمطابق با شکل  1و استفاده از ليزر
 412 nmآزمایشها انجام گرفت و بيناب فلورسانس
مربوط به این ماده به دست آمد .در شکل  1منبع نوری
(ليزر  412نانومتر) به نمونه که در ظرف کوارتزی است
تابيده شده و تابش فلورسانس آن تحت زاویه  90درجه
توسط تار نوری جمعآوری میشود این تابش به واحد
اسپکترومتر انتقال یافته و بر روی نمایشگر نمایش داده
میشود .برای شناسایی بهتر تولوئن در ترکيب با دیگر
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مواد ،فاز مایع تولوئن در ترکيب با اتانول و در درصدهای
مختلف نيز بررسی شد .غلظت تولوئن در حالل اتانول در
این تحقيق بر اساس درصد وزنی گزارش میگردد .درصد
وزنی محلول با معادله زیر نشان داده شده است.
غلظتسازی در این تحقيق با استفاده از این معادله
صورت پذیرفته است.
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به منظور بررسی دقيق اثر افزایش درصد حجمی اتانول در
تولوئن ،ميزان دقيق شدت هر قله بر حسب غلظت متناظر
با آن رسم میشود .شکل  4نمودار شدت بر حسب غلظت
را نشان میدهد.

پهنای نيم بيشينه قله اندازهگيری شد و مقدار پهنا
 132 nmنانومتر حاصل گردید .با توجه به اینکه شدت
فلورسانس در طول موج  412نانومتر برای تولوئن بسيار
زیاد است ،ليزر  412نانومتر به همراه تولوئن به عنوان
ماده ی هدف برای شناسایی آن در دیگر مواد مانند اتانول
انتخاب گردید.
در ادامه با استفاده از تولوئن و اتانول ،غلظتهای مختلف
تولوئن در اتانول مطابق روش محلولسازی ساخته شد.
غلظت محلولها به ترتيب ،60 ،50 ،40 ،30 ،25 ،20
 90 ،80 ،70و  95درصد وزنی است .در بيناب فلورسانس
برای غلظتهای متفاوت (شکل  ،)3قله فلورسانی در بازه
طول موجی  490 nmتا  510 nmمشاهده گردید.

شکل  :4نمودار شدت قلهها بر حسب غلظتهای مختلف تولوئن

معادله خطی ،منحنی کاليبراسيون حاصل از نتایج تحليل
داده ،به صورت معادله زیر است:
)I = 57.673 (±1.446) C + 843.723)±89.218

جابجایی قرمز در شکل  3بيشتر در غلظتهای باالی
اتانول (باالی  )%75مشاهده میگردد (جدول .)1این
جابهجایی به این دليل اتفاق میافتد که یک حالل قطبی
با یک مادهی فلروفور به صورت همگن (یکنواخت) مخلوط
میشود .مولکولهای حالل مولکولهای فلروفور را احاطه
میکنند و در نتيجه دوقطبی الکتریکی آنها بر روی
مولکولهای فلورسانس دهنده اثر گذاشته و باعث
میشوند تا سطح انرژی تراز کاهش یافته و در نتيجه
جابهجایی طول موجی قرمز ایجاد گردد ].[5
طول موج ()nm
درصد تولوئن

شکل :3فلورسانس گسيلی از تولوئن با طول موج تحریک ليزر
 412 nmدر غلظتهای مختلف.

در بررسی تشخيص تولوئن در اتانول به روش  LIFو بنا به
نتایج حاصل شده دو موضوع بسيار خودنمایی میکنند:
 -1تغييرات شدت فلورسانس با اضافه شدن اتانول.
 -2جا به جایی پيکهای فلورسانس در حد چند نانومتر
برای غلظتهای مختلف.

504

505

506

506.5

507

510

60

50

40

30

25

20

جدول :1بيشينه قله طول موج فلورسانس به ازای غلظتهای مختلف
تولوئن

 -4بحث و بررسی
در این پژوهش با انتخاب روش القای ليزری فلورسانس و
با برپایی چيدمان خاص به تشخيص ماده تولوئن پرداخته
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شکل  :2فلورسانس گسيلی از تولوئن و اتانول با طول موج تحریک
412nm
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شد .منبع نوری استفاده شده به منظور تحریک ماده
تولوئن ليزر  412 nmبود .نور فلورسانس ناشی از تحریک
ماده تولوئن توسط تار نوری جمعآوری و به واحد
آشکارساز (اسپکتروفوتومتر) انتقال مییافت .نتایج نشان
داد که طول موج ليزر  412نانومتر توانایی خوبی در
تحریک تولوئن دارد و میتواند سيگنال فلورسانس قوی
ایجاد کند که نشان دهنده انتخاب خوب طول موج ليزر
است .به منظور شناسایی بهتر تولوئن در ترکيب با دیگر
مواد ،فاز مایع تولوئن در ترکيب با اتانول و در درصدهای
مختلف نيز بررسی شد .الزم است بدانيم که عالوه بر
جابجایی طول موجی در شکل  3کاهش شدت فلورسانس
مربوط به کم شدن مقدار تولوئن است و در نتيجه روی
پهنای فلورسانس نيز تاثيرگذار است.
با توجه به شکلهای  3 ،2و  4و معادله منحنی
کاليبراسيون میتوان بيان نمود که حتی اگر فاز تولوئن در
خاک نيز وجود داشته باشد ،با حل کردن تولوئن خاک در
اتانول و استفاده از منحنی کاليبراسيون میتوان تولوئن
خاک را تشخيص و اندازهگيری نمود.
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موضوع میتواند کمک کند تا سامانه تشخيص غلظت
تولوئن در محيطهای مایع برپا شود.
 .6محدوده پویای شناسایی شده بر پایه آزمایشات برای
تشخيص ترکيب اتانول و تولوئن 20 ،درصد تا  95درصد
تولوئن است.

همچنين نتایج تحقيقات نشان داد که اگر سامانه
تشخيص تولوئن در محيطهای مایع ساخته شود ،باید
اثرات قطبی بودن یا نبودن حالل (محيطهای مایع) به
منظور قابليت انتخابگری سامانه تشخيص در نظر گرفته
شود زیرا اضافه شدن حالل قطبی باعث میشود تا سطوح
انرژی تغيير کند و در نتيجه جابهجایی طول موجی قرمز
یا آبی رخ دهد.

سپاسگزاری

 -5نتیجه گیری

جا دارد از زحمات کليه اساتيد و همکاران به ویژه
دکتر مظاهری ،دکتر نظری ،مهندس موسوی و پژوهشکده
اپتيک و ليزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر که در انجام این
کار سهيم بودند ،قدردانی نمایم.

 .1تحقيقات نشان داد که از ميان روشهای شناسایی،
روش فلورسانس القای ليزری ) (LIFروش مناسبتری
است چرا که دارای دقت باال ،مقرون به صرفه ،ایمنی
مناسب ،زمان عملکرد سریع و با قابليت پرتابل شدن
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موج بسيار مناسب است.
 .4طول موج قله فلورسانس برای تولوئن  508 nmاست.
 .5یکی دیگر از موارد مهم که در آزمایشات نشان داده شد
رفتار خطی شدت فلورسانس با غلظت تولوئن بود که این
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 .7با افزایش غلظت اتانول در تولوئن ،شدت فلورسانس
کاهش مییابد به دليل آنکه عامل خاموشی یعنی اتانول
باعث این پدیده میشود و در واقع اتانول عامل خاموشی
فلورسانس تولوئن است.

