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 چکیده 

 

 -UVجفت شده با اسپکترو فوتومتری  پخشی مایع  –مایع  در این مطالعه از روش میکرو استخراج 

VIS  که اساس آن بر پراکنده شدن یک حالل استخراج کننده به داخل یک  پاالدیوم برای اندازه گیری

جهت استخراج مخلوطی از  روشدر این فاز آبی در حضور یک حالل پخش کننده است، استفاده شد. 

امل پخش کننده( به درون محلول )عکلروفرم )حالل استخراج کننده( و سیس تری متیل آمونیوم برمید 

آلی و آبی جدا شده حاوی آنالیت تزریق شده تا محلول کدری ایجاد گردد. پس از سانتریفوژ دو فاز 

 ک اندازه گیری گردید.وسپس مقدار پاالدیوم در فاز آلی توسط روش اسپکترو فوتومتری

تخراج کننده و زمان ، حجم حالل اس pHاثر پارامترهای موثر بر کارایی میکرو استخراج مانند اثر 

 1600-50استخراج و سایر عوامل موثر دیگر بررسی گردید. منحنی کالیبراسیون در محدوده غلظتی 

خطی به دست آمد.این روش با  (R 2=9300.0میکروگرم بر لیتر از پاالدیوم و ضریب همبستگی )

    .استفاده شدموفقیت برای اندازه گیری پاالدیوم در نمونه های آبی 

 

 

 

 شی، اسپکترو فوتومتری، پاالدیوممایع پخ-میکرو استخراج مایعواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

 

دالر بوده است معادن دارای  099بیش از  4902پاالدیوم یکی از گرانترین فلزات دنیاست و قیمت هر اونس آن در سال 

پاالدیوم از ارزش زیادی برخوردارند و برای تعیین پاالدیوم این معادن از سنگ معدن استفاده می کنند که پیچیدگی های 

زیادی دارد و به همین دلیل برای اندازه گیری پاالدیوم و پیش تغلیظ آن از روش های متفاوتی استفاده می کنند پاالدیوم به 

عنوان کاتالیزور ایفای نقش می کند، مخصوصاً در عمل تصفیه نفت سرعت هیدروژن گیری و هیدروژن زدایی را زیاد  خوبی به

می کند از این جهت نیز استخراج و اندازه گیری آن حائز اهمیت است، همچنین هیدروژن به راحتی در پاالدیوم گرم شده 

به همین دلیل برای تهیه مبدلهای کاتالیست در صنعت خودرو سازی منتشر می شود که در خالص سازی گازها کاربرد دارد 

استفاده شده است که گازهای سمس خروجی از اگزوز را به ترکیبات بی خطر یا کم خطر تبدیل می کند ضمن اینکه بازیافت 

از این رو به دلیل کاربردهای فراوان  محصوالت حاوی پاالدیوم به ویژه مبدلهای کاتالیز یکی از منابع تولید عمده این فلز است.

تا کنون روش های متعددی برای پیش تغلیظ و اندازه و کمیاب و گران قیمت بودن اندازه گیری این فلز حائز اهمیت است. 

 گیری آلومینیوم استفاده شده، مانند:

 . (Tavakoli 2008,)اندازه گیری پاالدیوم به روش استخراج نقطه ابری

استفاده از روش استخراج نقطه ابری در نمونه های زیست محیطی به وسیله اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله اندازه پاالدیوم با 

 .(Ghaedi,2009 ) گیری شده است

ت پاالدیوم با استفاده از یک حالل استخراج گر هیدروکلریک اسید با دی بوتیل سولفوکسید جداسازی شده اساندازگیری 

(Pan,2009). 
از لیگاند تیوری دازین  که در این کارمایع پخشی -مقادیر کم پاالدیوم با استفاده از روش میکرو استخراج مایع اندازگیری

 .(Ahmadzadeh  2009,)  هیدروکلریک اسید برای تشکیل کمپلکس با پاالدیوم استفاده شده است

وم به وسیله سدیم بروهیدرید با درصد استخراج باال اندازه گیری پاالدیوم با استفاده از کربن اکتیو رسوبهای کاتالیزی پاالدی

(Sarioglan  ,2013). 

 

مایع پخشی و با  -در کار حاضر پیش تغلیظ پاالدیوم با استفاده از لیگاند اریو کروم سیانین به  روش میکرواستخراج مایع

 پیشنهاد شده است UV-Visibleاستفاده از اسپکتروفتومتری 

 روش تحقیق 

 

 ها:مواد و روش 

به عنوان عامل کمپلکس ساز  محلول و از اریو کروم سیانین  PHبرای تنظیم (PH=4استیک اسید)-در این کار از بافر سود

برای ایجاد کمپلکس پایدار با پاالدیوم استفاده شد. از مخلوط کلروفرم)حالل استخراجی( و ستیل تری متیل آمونیوم 

 استفاده شد. پاالدیوم)حالل پخشی( برای ایجاد محلول ابری و استخراج برماید
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 دستگاه ها:

نانومتر از دستگاه اسپکتروفوتومتر  809برای اندازه گیری جذب و رسم طیف های محلول های رنگی ایجاد شده در طول موج 

و  میکرولیتری استفاده شد 89.و میکروسل های کوارتزی  PerkinElmer ساخت کمپانی Lambda35مدل پرتویی دو

از میکروسرنگ ، ، جهت جدایی فاز ها مورد استفاده قرار گرفتH-11Nمدل  KOKUSANدستگاه سانتریفوژ 

جهت تزریق مخلوط حالل استخراج کننده و پخش کننده به محلول ابی نمونه و نیز برداشتن فاز  Hamiltonمیکرولیتری 09

 نیز استفاده گردید.ای پیرکس از قبیل بالن ژوژه، پیپت، لوله مخروطی و . . .  وسایل شیشه ، ته نشین شده استفاده شد

 

 روش کار:

 
52در این روش بالن حاوی یک میلی گرم بر لیتر پاالدیوم و 10    موالر اریوکروم سیانین به عنوان لیگاند، پس از به حجم

به آنها  سرنگو کلروفرم توسط  CTABرسانی توسط آب مقطر به لوله های مخروطی انتقال داده شده و سپس مخلوطی از 

ال داده شدند تزریق و محلولی کدر ایجاد شد پس از آن لوله های مخروطی به منظور جداسازی فاز آبی و آلی به سانتریفوژ انتق

انتقال داده شد و سپس اندازه گیری مقدار کم وارتزی و پس از جداسازی، فاز آلی توسط میکروسرنگ شیشه ای به میکروسل ک

 انجام شد. UV- Visibleپاالدیوم در فاز آلی توسط دستگاه اسپکترو فتومتر 

 

  یافته ها

 
 بررسی عوامل موثر در بازده استخراج:

را نشان می   PH( بررسی اثر 0)نمودارمحلول می باشد،   PHماندازگیری پاالدیدرجذب یکی از مهمترین فاکتورهای موثر 

 به عنوان بهینه انتخاب شد. =2PHدر نتیجه که  .دهد

 
 

 در اندازگیری پاالدیوم محلول pHبررسی اثر (1نمودار)
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( نشان داده شده است.با توجه به 4است،که  در نمودار)بافربررسی اثر حجم اندازگیری پاالدیوم بریکی دیگر از موارد تاثیر گذار 

 به عنوان حجم بهینه انتخاب شد. 934نمودار حجم 

 
 

 در اندازگیری پاالدیوم بررسی اثر حجم بافر(2نمودار)

 

 

 بررسی اثر حجم مخلوط حالل استخراجی و حالل پخشی است، براندازگیری پاالدیوم یکی دیگر از موارد تاثیر گذار 

 میکرولیتر به عنوان حجم بهینه انتخاب شد. 499( نشان داده شده است.با توجه به نمودار حجم تزریقی .که  در نمودار)

 

 
 

 در اندازگیری پاالدیم بررسی اثر حجم حالل تزریقی(3نمودار)
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 بحث و نتیجه گیری

 

ش تغلیظ گونه های حل      مایع پخشی، روشی ارزان، ساده، با سمیت پایین و توانایی باال برای پی -استخراج مایعروش میکرو 

 .اندازه گیری می شود  UV-Visibleکه پس از پیش تغلیظ با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری شده می باشد
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