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Η φασματομετρία μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος μεμονωμένων
σωματιδίων (single particle inductively coupled plasma mass spectrometry, spICP-MS) είναι
μια νέα αναλυτική τεχνική, κατάλληλη για τον προσδιορισμό νανοσωματιδίων (NΣ) που
περιέχουν κάποιο μέταλλο και βρίσκονται σε δείγματα με πολύπλοκες μήτρες, π.χ.
περιβαλλοντικά και βιολογικά. Παρέχει εξαιρετική ευαισθησία, χαμηλά όρια ανίχνευσης (ng
μετάλλου ανά L δείγματος) και υψηλή εκλεκτικότητα για τα περισσότερα ισότοπα μετάλλων,
επιτρέποντας έτσι την ανίχνευση μεμονωμένων NΣ ως στιγμιαία σήματα (signal spike).
Διαδοχικά στιγμιαία σήματα διαχωρίζονται χρονικά αφού τα διαλύματα περιέχουν χαμηλό
αριθμό ΝΣ και έτσι ανιχνεύεται στιγμιαίο σήμα μόνο όταν εισέλθει στο πλάσμα ένα ΝΣ. Η
ένταση κάθε στιγμιαίου σήματος μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την ποσότητα μετάλλου
που περιέχεται στο κάθε ΝΣ μετά την εφαρμογή κατάλληλης βαθμονόμησης. Οι μετρήσεις
που λαμβάνονται κατά την ανάλυση spICP-MS δίνουν ποσοτικές πληροφορίες που αφορούν
τη μάζα μετάλλου που βρίσκεται σε κάθε ΝΣ (metal mass fraction), την κατανομή μεγεθών
των ΝΣ (size distribution), τη μέση διάμετρο των ΝΣ (mean diameter), τη διασπορά μεγεθών
των ΝΣ (polydispersity) και την αριθμητική τους συγκέντρωση (number concentration).

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθεί λεπτομερής μελέτη των αναλυτικών
παραμέτρων που επηρεάζουν τον προσδιορισμό μεμονωμένων ΝΣ, συμπεριλαμβανομένης
και της αβεβαιότητας που η κάθε παράμετρος εισαγάγει. Βελτιστοποίηση των
σημαντικότερων αναλυτικών παραμέτρων θα συζητηθεί, κυρίως όσον αφορά το χρόνο
ανίχνευσης του κάθε ΝΣ (detector dwell time), τον τρόπο εισαγωγής του δείγματος (mode of
sample introduction), την απόδοση εκνέφωσης και μεταφοράς του δείγματος στο πλάσμα
(nebulization and transportation efficiency), και τις συνθήκες λειτουργίας του πλάσματος
(plasma operating conditions). Επιπλέον, οι περιορισμοί της τεχνικής, συμπεριλαμβανομένης
της δυσκολίας χαρακτηρισμού άγνωστων ειδών ΝΣ, τον προσδιορισμό της υδροδυναμικής
τους διαμέτρου, καθώς και την ανάγκη για βελτιωμένα όρια ανίχνευσης μεγέθους, θα
παρουσιαστούν σε συνδυασμό με τις τρέχουσες προσπάθειές μας να ξεπεραστούν. Τέλος θα
δοθούν παραδείγματα για τον προσδιορισμό ΝΣ αργύρου (Ag) και χρυσού (Au) στο
θαλασσινό νερό και σε βιολογικά συστήματα.
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