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مایع پراکنده کننده برای پیش تغلیظ و -معرفی روش میکرواستخراج مایع

 اندازه گیری نمونه های معدنی
 

 (دهنده مقالهارایه) *3مریم خزاعی، 2 مینارضایی کهخاژاله، 9 مهناز خراشادی زاده
 

 ودبیر دبیرستان های بیرجند تربیت معلممدرس  –کارشناس ارشد شیمی  1
دبیردبیرستان های بیرجند –شیمی  کارشناس 2  

 دبیر دبیرستان های بیرجند -دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی 3
 

 

 چکیده
د آمده به وجو( DLME)مایع پراکنده کننده -به تازگی عالقه روزافزونی در استفاده از میکرواستخراج مایع

 . این روش که توسط دکتر رضایی و دکتر اسدی ابداع شده ، زمینه ی جدیدی درجداسازی به وجود آورد.است

DLME مایع است که در آن فاز گیرنده نسبت به فاز دهنده در مقایسه -مینیاتوری شده استخراج مایع شکل

 با سایر روش های دیگر تا حد زیادی کم شده است 

با تکنیک های آن ترکیب ،عوامل مؤثر در بازده استخراج در این روش و DLME معرفی روشدر این مقاله ، 

تجزیه ای مختلف نظیر اسپکترومتری جذب اتمی ، اسپکترومتری نشر القایی نوری ، پالسمای جفت شده 

های هم چنین پیشرفت .  القایی و کروماتوگرافی گازی برای اندازه گیری نمونه های مختلف بحث خواهدشد

استفاده از  ،میکرو استخراج مایع مایع پراکنده شده مبتنی بر انجماد قطره آلی شناوراخیر در این تکنیک نظیر  

میکرو استخراج مایع مایع پراکنده شده ،  استفاده از مایعات یونی،  حالل کمکی برای تنظیم دانستیه محلول

فاده از میکرو ستون برای جمع آوری قطرات آبگریز است و پراکنده کننده-میکرو استخراج جابجایی، فسخ حالل

مورد بحث قرار خواهد گرفت و در پایان مقایسه این روش با سایر روش های میکرو استخراج  به جای سانتریفوژ

 و محدودیت های این تکنیک ارائه خواهد گردید

          

 کلیدیکلمات 
 تشکیل کمپلکس –نمونه های معدنی-تغلیظپیش –مایع پراکنده کننده  -میکرو استخراج مایع

 

 

 

 
                                                           

               sadaf_shimibirjand@yahoo.com: 
  20151341190:همرا 25314445352:ایمیل        تلفن*
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  .... مایع -معرفی روش میکرو استخراج مایع                      
                    

 

 مقدمه
 به عنوان که بوده پیچیده ترکیبات بسیار حاوی اغلب میشوند، گرفته طبیعی منابع از که نمونه هایی یا بیولوژیکی نمونه های

 هستند ناچیز قدریبه  نظر مورد آالینده ترکیبات یامقادیر و مینمایند دخالت اندازه گیری و تجزیه فرایند در مزاحم عوامل

 ناسازگار تجزیه فرایندهای با یا و نباشد اندازه گیری قابل نیز سیستمهای آشکارسازی قویترین با است ممکن که

 لذا .میباشند زیستی آثارزیانبار دارای کم مقادیر همان در خطرناک آالینده های از بعضی است، مشخص که همانطور.باشند

 نمونه در را آالینده ها از مقادیری چنین بتوان تا نمود وتدوین بررسی را اختصاصی و حساس بسیار روشهای که دارد ضرورت

 .اندازه گرفت باال صحن با و دقیق به طور

 از تجزیه ای دستگاه های .گرفته است صورت نمونه اندازهگیری تکنیکهای از استفاده در چشمگیری رشد اخیر دهه چند طی

 پیشرفتها همین تاثیر تحت نیز میکرو ابزارهای و همینطورحسگرها و میکروسکوپی ، اسپکتروسکوپی کروماتوگرافی، قبیل

 بیشتر در هنوز غیرتخریبی و دقیق بسیار اندازه گیری های تجزیه ای، ابزارهای درساخت پیشرفت علیرغم اما .قرارگرفته اند

 آماده سازی نمونه مرحله چند یا یک موارد اغلب در موجود، روش های بهبود به کمک جهت لذا .امکان پذیرنمی باشد موارد

 .است ضروری

 شده داده شکل زیرنشان باشنددر می نیز نمونه آماده سازی مرحله شامل که آنالیز فرایندهای با همراه رایج مراحل از برخی

 است

 اندازه گیری فرآیند مراحل-

 مورد گونه های جداسازی و تغلیظ به که منجر است استخراج مرحله شامل عمدتاً تجزیه ای فرآیند یک در نمونه آماده سازی

 توجه .است وابسته استخراج کننده فاز نوع و نمونه نوع کار، به شرایط استخراج روش انتخاب .میگردد نمونه بافت از نظر

 .گردند جدید اصالحات دستخوش روش ها این که است شده این باعث نمونه روش های آماده سازی به شیمیدانان اخیر

 روشهای پیداکردن و کم بسیار مقادیر گیری اندازه امکان و نمودن خودکار حالل، مصرف کاهش برای تعیین راهکارهایی

 را نمونه آماده سازی روش های شکل زیر انواع.میباشد اصالحی روشهای این مهم اهداف جمله از محیط زیست با سازگار

 می دهد نشان

 

 

 

 

 

پیشرفت  وجود با وسیع های

 های تکنیک در اندازه

 عملیات گیری، سازی آماده
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 قدیمی روشهای .میگیرد صورت حالل با استخراج و سوکسله مانند نوزدهم قرن تکنولوژی مبنای بر اغلب نمونه جداسازی و

 روش این در عالوه به .شود می نمونه هدررفتن باعث که باشند می متعددی مراحل شامل و بوده گیر وقت و پرهزینه اغلب

 المللی بین قراردادهای طی آنها مصرف و بوده مضر زیست محیط برای که شده استفاده آلی حاللهای زیادی مقادیر از ها

 زمان از طوالنی زمان مدت لذا و بوده مشکل روشها این کردن اتوماتیک و سازی کوچک همچنین .است شده اعالم ممنوع

 شود می نمونه سازی آماده آنالیزصرف هر

 می جلوه بیشتر نمونه سازی آماده مرحله اهمیت طبیعی، های نمونه بافت پیچیدگی و ها آالینده کم بسیار غلظت علت به

 مصرفی حالل حجم یا و هستند حالل از عاری یا که اند شده کالسیک روشهای جایگزین متنوعی های تکنیک امروزه .کند

 میتوان را نمونه سازی آماده روشهای .کرد محسوب ل حال از عاری های روشء جز را آنها توان می که است کوچک آنقدر

 سمت به تجزیه شیمی در تدریجی و تکاملی روند.کرد بندی طبقه مختلفی های دسته در کننده فازاستخراج نوع براساس

 روش چندین بنابراین، . است آلی حالل مصرف کاهش همچنین و نمونه سازی آماده شدن مینیاتوری و سازی ساده

 شده معرفی ای تجزیه های روش حساسیت و کیفیت بودبه و نمونه تغلیظ پیش آنالیز، مراحل کاهش برای میکرواستخراج

  است

 است مایع -مایع استخراج شده مینیاتوری حالت مایع فاز میکرواستخراج روش

 اهداف مینیاتوری شدن استخراج

 :مزایای مینیاتوری شدن

 از نمونه های اولیه با ابعاد کوچک تر جهت تجزیه مقادیر بسیار کماستفاده -

 ویژه گری و یا انتخاب گری بیشتر در استخراج-

 افزایش توانمندی بالقوه جهت خودکار نمودن روش -

 یافتن روش هایی سازگار با محیط زیست که کمتر از مواد شیمیایی آالینده و حالل های آلی استفاده نمود-

 DLME :شده پراکنده مایع  مایع استخراج میکرو روش

در سه سال . برای پیش تغلیظ آنالیت های معدنی و آلی به کار می رودکنیک های جالب و قابل توجه است ویکی از تاین روش 

 در جدید تکنیک همکارانشی ک و  اسدی رشد چشمگیری داشته است اخیراً دکتر اخیر کاربرد این روش برای یون های فلزی

 دارای و سریع ساده، هزینه، کم بسیار که نمودند ارائه تایی سه حالل سیستم یک بر اساس مایع، فاز استخراج میکرو زمینه

 پراکنده آلی حالل یک دوم است جزء کننده استخراج آلی ل حال یک شامل روش این . باالست العاده فوق فاکتور تغلیظ

 .است نمونه آبی محلول سوم، جزء و باشد دارا را آلی و آبی فاز دو هر در انحالل قابلیت بایستی که است کننده

 به (میلی لیتر 2تا  2) کننده آلی استخراج حالل از ( میکرولیتر چند)مشخصی  حجم ابتدا که است صورت بدین کار روش

 لیتر میلی 5 به سرعت به مخلوط این سپس (میلی لیتر 5تا1بین ) شود می افزوده کننده پراکنده حالل مشخصی از حجم

 محلول یک گرفتن شکل شاهد عمل، این با .می شود اضافه دارد، قرار مخروطی نوک با سانتریفوژ لوله یک در که آبی نمونه

 سانتریفوژ، از بعد .گیرد می قرار سانتریفوژ تحت کوتاهی ت مد برای شکل ابری محلول این سپس .بود خواهیم مانند ابر

 شفاف و جداگانه فاز یک صورت به و شده جدا محلول توده از است، آنالیت ها از غنی اکنون که کننده استخراج آلی حالل

 آلی حالل این از بخشی توان می تزریق میکروسرنگ یک از استفاده با . گیرد می قرار سانتریفوژ لوله شکل وطی مخر ته در

کرده و به دستگاه  برداری نمونه بعدی آنالیز منظور به را

 های آنالیز فرستاد

 حجم حالل استخراج گر در حد میکرو لیتر است

ناحیه سطح بین حالل استخراج گر و نمونه آبی در تشکیل 

محلول ابری شکل زیاد شده و حالت تعادل خیلی سریع و 
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  در نتیجه زمان استخراج کوتاه می شودکه مهمترین مزیت این روش است

 DLLME عوامل مؤثر در بازده
 تأثیر اضافه شدن الکترولیت-زمان استخراج-حالل پراکنده کننده-استخراج گرحالل -

 حالل استخراج گر

 ثابت توزیع و انتخاب گری مهمترین پارامترها در انتخاب حالل استخراج گر هستند

 تانتخاب گری به معنی  توانایی حالل در برداشتن ترکیبات مورد نظردر نمونه اصلی نسبت به دیگر ترکیبات اس

 حالل استخراج گر باید قادر به استخراج آنالیت مورد نظر باشد و در عین حال حاللیت آن در آب کم باشد

 حالل استخراج گر معموال باید دانستیه بیشتری  نسبت به آب داشته باشد

 حالل استخراج گر حجم

 EFمورد نظر کاهش می یابدو در نتیجه  افزایش حجم حالل باعث افزایش حجم فاز آلی پایانی شده و در نتیجه غلظت آنالیت

 کاهش می یابد

 در ضمن حجم حالل باید به اندازه ای باشد که بتوان آن را بعد از سانتریفوژ جمع آوری کرد

 پس حجم حالل باید بهینه گردد

 حالل پراکنده کننده

شد و هم در فاز آلی تا امولسیون سازی ویژگی مهم حالل پراکنده کننده این است که هم باید حاللیت باالیی در آب داشته با

 به خوبی انجام شود

 حالل پراکنده کننده باعث کوچک شدن اندازه قطرات می شود 

 تتراهیدروفوران و اتانول به عنوان حالل پراکنده کننده به کار می روند–استو نیتریل -متانول–استون 

 حجم حالل پراکنده کننده

حجم حالل پراکنده کننده مستقیما بر روی تشکیل محلول ابری ،ودر نتیجه درجه پراکنده شدن حالل استخراج گر در فاز آبی 

 و به دنبال آن بازده استخراج تأثیر دارد 

کامل نمی تواند به درستی حالل استخراج گر را در فاز آبی پراکنده کند و در نتیجه محلول ابری شکل به طور  حجم کم حالل

 تشکیل نمی شود

 با افزیش حجم حالل ، قابلیت انحالل آنالیت ها را در آب افزایش می یابد و فرآیند استخراج ناقص خواهد بود

 زمان استخراج

به عنوان زمان بین تزریق مخلوط استخراج گرو حالل پراکنده کننده با سانتریفوژ تعریف می  DLLMEزمان استخراج در 

 شود 

این زمان کوتاه مربوط به سطح تماس زیاد فاز .بالفاصله بعد از تشکیل محلول ابری در زمان کوتاهی انجام می شوداستخراج 

 آبی و حالل استخراج گر می باشد

 تأثیر اضافه شدن الکترولیت

نظر در حالل  با افزایش قدرت یونی در محلول که به دلیل افزایش نمک ایجاد می شود، معموال قابلیت حل شدن آنالیت مورد

 استخراج گر در فاز آلی کاهش می یابد

 در بعضی از تحقیقات الکترولیت نفوذ مؤثری در بازده استخراج نداشته است

  DLLMEکاربرد های
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DLLME  می تواند با تکنیک های مختلف اندازه گیری ترکیب شود به همین دلیل به طور گسترده ای برای اندازه گیری

البته در این مقاله بیشتر بر روی آنالیز گونه های معدنی پرداخته شده . آلی و معدنی به کار برده می شود آنالیت ها از ترکیبات

 . است

این یون ها را باید با  DLLMEبه همین دلیل در روش .معموال یون های ساده گرایشی به حل شدن در حالل آلی ندارند 

 ت حل شدن زیادی در فاز آلی دارندترکیبات خاصی تبدیل به کمپلکس هایی کرد که قابلی

  DLLMEپیشرفت های انجام شده در

  DLLME-SFO: میکرو استخراج مایع مایع پراکنده شده مبتنی بر انجماد قطره آلی شناور-

 ICPو یا قابل ردیابی با دستگاه هایی نظیر(نقطه ضعف روش)حالل های آلی سنگین معموال سازگار با محیط زیست نیستند

باشند و در نتیجه در بعضی موارد نیاز به حالل استخراج گر سبک تر از آب می باشد که برای جدا کردن فاز نمی  GCو

استخراج شده می توان از انجماد قطره آلی  استفاده کرد در این روش از حاللی استفاده می شود که نقطه ذوب نزدیک به 

 .را داشته باشد( درجه  32تا  12محدوده )دمای اتاق 

 :ستفاده از حالل کمکی برای تنظیم دانستیه محلولا-

چنان چه حالل استخراج گر سبک تر از آب استفاده شود  می توان با استفاده از حالل کمکی چگالی مخلوط آلی را بیشتر از 

 آب نمود و در نتیجه بعد از سانتریفوژ نیازی به ابزار خاص یا مراحل اضافی وجود ندارد

  IL-DLLMEیونی استفاده از مایعات -

 در این روش به جای استفاده از حالل های سمی مانند هیدرو کربن های کلر دار از مایعات یونی استفاده می شود

 استفاده از جذب سطحی توسط نانوذرات نیز برای جدا کردن فاز آلی پیشنهاد شده است

این مایعات یونی در فاز آبی بیشتر شده  و محلول ابری البته در غلظت باالی نمک به دلیل افزایش قدرت یونی محیط ،حاللیت 

 به خوبی تشکیل نمی شودودر نتیجه کارایی این مواد کم می شود

 برای رفع این مشکل می توان از اثر یون مشترک استفاده نمود وحاللیت مواد یونی در آب را در غلظت باالی نمک کم نمود

  ST-DLLME:سخ حاللمیکرو استخراج مایع مایع پراکنده شده ف -

این تکنیک فقط برای حالل استخراج گر با 

 دانستیه کم به کار می رود

 

 

 

  D-DLLME:پراکنده کننده -میکرو استخراج جابجایی-5

این روش برای از بین بردن دخالت های ناشی  از رقابت بین یون های فلزی موجود با 

 .آنالیت برای واکنش با عامل کمپلکس دهنده است

 اصل این روش متکی است به پایداری متفاوت یون های کمپلکس است

 این روش برای پیش تغلیظ یون نقره دیده می شود مقابلدر شکل 

 

استفاده از میکرو ستون برای جمع آوری قطرات آبگریز به جای  -3

 سانتریفوژ
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  .... مایع -معرفی روش میکرو استخراج مایع                      
                    

 

  با تکنیک های آنالیز دستگاهی DLLMEترکیب 

 :ازانواع روش های متداول عبارتند 

GC،HPLC    ،AAS   ،ICP  ،UV-Vis    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AASبا  DLLMEترکیب 

برای پیش تغلیظ و تعیین آنالیت های معدنی مختلف ترکیب  DLLMEاسپکتروسکوپی جذب اتمی به طور گسترده ای با 

 زیرا در این روش نیاز به مقدار خیلی کم نمونه دارد.می شود

 در جدول بعد تعدادی از یون های فلزی اندازه گیری شده در این روش مشخص شده 

  ICPبا  DLLMEترکیب 

خیلی  سازگار  ICPاست چون حالل های چگال با  AASبا پالسمای جفت شده القایی کم تر از  DLLMEکاربرد ترکیب 

 نیستند باید حالل استخراج گر قبل از معرفی نمونه تبخیر شود

با این روش اندازه  کروم،مس،نیکل ورویبه کار می رودیون های  ICPفاده از حالل های سبک بیشتر در ترکیب با روش است

 گیری شده اند

  UV-Visبا  DLLMEترکیب 

برای تعیین کمی یون های فلزی به کار می رود  نظیر یون های کبالت ،  UV-Vis اسپکتروسکوپی   DLLMEترکیب 

 سرب ، مس، پاالدیوم، آهن ،مولیبدن،جیوه ،طال 

  GCبا  DLLMEترکیب 

برای تعیین گونه های معدنی خیلی محدود هستندو بیشتر مربوط به ترکیبات معدنی می شود که  GCبا  DLLMEترکیب 

 فرار و پایدار حرارتی هستند

 با سایر روش های استخراج  DLLMEمقایسه 

  DLLMEمزایای 

  سازگار با محیط زیست-3فاکتور پیش تغلیظ باال-5ریکاوری باال-4هزینه پایین-3سرعت باال-2سادگی عمل-1

 یک مرحله ای بودن-9

مزایایی نظیر زمان  DLLMEروش  SD-LPME      ،HF-LPME  در مقایسه با سایر روش های میکرو استخراج نظیر ،

 کوتاه کل استخراج ،هزینه کم ، دارد 

 به علت استفاده از سرنگ به عنوان نگه دارنده قطره مشکالتی به وجود می آید SD-LPMEدر 

 سریع تر است   DLLMEهر دو روش دارای حساسیت و ریکاوری مشابه هستند البته   CPE در مقایسه با 
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DLLME ر هنگام تزریق مخلوط به فاز آبی    یک روش ساده و تمیز است د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DLLMEمحدودیت ها و چشم اندازهای آینده  در 

1-DLLME برای ماتریکس های پیچیده بیو لوژیکی مناسب نیست و بنابراین به پیشرفت های بیشتری در آینده نیاز است 

برای جلوگیری از این مشکل استفاده از انرژی فرا صوت و یا استفاده از . حجم حالل پراکنده کننده باالاست DLLMEدر -2

 سورفکتانت کاتیونی به جای حالل پراکنده پیشنهاد شده است

 تا حد زیادی آن را برطرف کرده است D-DLLMEروش .الزم است DLLMEتشکیل کمپلکس فلزی در -3

 اده از میکروستون به جای سانتریفوژ تا حدی آن را برای آنالین شدن و خودکارشدن مناسب کرده استاستف. آنالین نیست -4

استفاده از روش  گام به گام متداول است که در آن اثر هر عامل به طور تجربی  به ترتیب بررسی می  DLLMEمعموال در 

ی هم در نظر گرفته نمی شود و در ضمن وقتی تعداد عوامل شود ولی عیب این روش این است که اثرات متقابل پارامترها بر رو

 زیاد است این روش کاربردی ندارد

 بنابراین استفاده از طرح های آزمایشی که بهترین شرایط استخراج را با تعداد کم آزمایش انجام دهد توصیه می شود

  جمع بندی

 :این روش عبارت بودندمزایای  در این مقاله تعیین گونه های معدنی مورد بررسی قرار گرفت

 سادگی عملیات، سرعت، هزینه پایین و عوامل غنی سازی باال

 بنابراین در شیمی سبز کاربرد زیادی دارد

 این روش جدید است و احتماال پیشرفت های زیادی در آینده خواهد داشت

 

 مراجع

 
H.                          M. Al-Saidi, A.A. Emara Journal of Saudi Chemical Society(2011) 

J. Li ,W. Lu , J. Ma , L. Chen Microchim Acta175 (2011) 301–308. 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

