دستور العملھای آماده سازی نمونه ھای بيولوژی گياھی جھت اندازه گيری فلزات سنگين
 -١روش :Dry ashing
يک گرم نمونه )گياھی يا جانوری ( در کوره با دمای  ۵٠٠-۴۵٠درجه سانتی گراد برای  ١۶ساعت خشک ميکنيم .يک
سی سی اسيد نيتريک غليظ به نمونه خشک شده اضافه ميکنيم تا رنگ نمونه سفيد شود .مجددا ٌ برای  ۶ساعت در کوره قرار
ميدھيم .سپس يک الی دو سی سی اسيد نيتريک غليظ اضافه می کنيم و از کاغذ صافی )با مشخصه نوار آبی (عبورمی دھيم
.نمونه با آب مقطر به حجم ده سی سی می رسانيم.
:Wet ashing -٢
بعد ازماکروويو بھترين روش است و در مورد برخی از فلزات که در فاز گازی و فرارمی باشند نظير جيوه از اين روش
استفاده می شود.
يک گرم نمونه گياھی يا جانوری با مخلوط اسيدی اسيد نيتريک و آب اکسيژنه )به نسبت  (۶:٢به ميزان  ١۶سی سی تا
 ١٣٠درجه سانتی گراد برای  ۴ساعت روی ھيترحرارت می دھيم  .دوباره مخلوط اسيدی را اضافه می کنيم  .پس از سرد
شدن  ۵ ،سی سی آب مقطراضافه می کنيم .از کاغذ صافی نوار آبی عبور می دھيم .نمونه را با آب مقطربه حجم  ١٠سی
سی می رسانيم .بالنک را ھم به ھمين ترتيب انجام ميدھيم.

) : Microwave digestion -٣بھترين روش( ساده ترين و بيشترين بازدھی
يک گرم نمونه گياھی يا جانوری دقيقا ٌ وزن شود و به ظرف تفلون  ١٠٠سی سی منتقل می کنيم .نمونه با مخلوط اسيدی اسيد
نيتريک و آب اکسيژنه به نسبت )به نسبت  (۶:٢ھضم می شود.در ماکروويو قرار می دھيم.
 ٢دقيقه در  ٢ ، W ٢۵٠دقيقه در صفر ۶ ، Wدقيقه در  ۵ ، W ٢۵٠دقيقه در  ٨ ، W ۴٠٠دقيقه در، W۵۵٠
 ٨دقيقه  ، ventسپس نمونه را با آب مقطر به حجم  ١٠سی سی می رسانيم.
الزم به ذکر است بھترين روش برای آماده سازی نمون ھا جھت سنجش کليه فلزات استفاده ازروش

Microwave

 digestionمی باشد و پس از آن روش  Wet ashingو اگر استفاده از دو روش فوق مقدور نبود در نھايت ازروش Dry
 ashingميتوان استفاده نمود.

 -۴ھضم گياھی برای جيوه )در صورت نداشتن ماکروويو(
بافتھای گياھی درون کسيه ھای کاغذی در نمونه در کاغذ جداگانه در  ٧٠درجه سانتی گراد خشک می شوند ٠/١ .گرم از
نمونه خشک در ظرف پالستيکی  ۵٠سی سی قرار داده می شود ١۵ .سی سی اسيد نيتريک اضافه می شود .يک شب و
يک روز در اين وضعيت می ماند .سپس درحمام آب  ١٠٠درجه

يک ساعت قرار می گيرد .نمونه ھا به ظرفھای پلی

اتيلنی انتقال داده می شوند و با آب مقطر به حجم  ١٠سی سی می رسانيم  ،بالنک ھم به ھمين روش.
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