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  معصومه: نامعباسی : نامخانوادگیدانشجو

-خراج فاز جامــداستوینیل ایمیدازول)به منظور-1پلی( تعویض کننده یونی مغناطیسی بر پایه :نامهپایانعنوان

  اندازه گیري بعضی گونه هاي مهم شیمیائی

  دکتر حبیب اله اسکندري: استادراهنما

  راول: دکتر ماندانا امیرياستادمشاو

  استادمشاوردوم: دکتر مریم خوشکام

  : شیمی                        رشتهکارشناسی ارشدی:مقطعتحصیل

  یمحققاردبیل:هدانشگا: تجزیه                                                                   گرایش

  115ات:تعدادصفح29/10/95 دفاع:تاریخعلوم         :دانشکده

  :چکیده

 استفاده از روش پلیمریزاسیون مغناطیسی با )دي ونیل بنزن-وینیل ایمیدازول-1پلی(نانوکامپوزیت یکدراین پروژه 

واتان ا برمب کاتیونی مغناطیسپلیمر به منظور تهیه یک جاذبشده  سنتز تینانوکامپوزسپس شد. رادیکالی سنتز

)، طیف SEMروبشی (الکترونی )، میکروسکوپXRDهاي پراش پرتو ایکس (توسط تکنیک جاذب جدید،واکنش داد.

 ينمونه سنجسیطمغنا) و تکنیکTGAسنجی حرارتی ()، تجزیه وزنFT-IRسنجی مادون قرمز (

یتریت و ن گیرياندازه-تغلیظبه منظورتهیه شده پلیمر مغناطیس یونی.بررسی قرار گرفت مورد(VSM)یارتعاش

و یا  (MCP)رامیدمتوکلوپواکنش با  بعد ازنیتریت مورداستفاده قرار گرفت. در استخراج فاز جامد مغناطیسی تتریل

نیومطی کاتیون آریل دي آزودي آزونیوم تشکیل داد،سپس  کاتیوندرمحیط اسیدي،  (SAC)سولفانیلیک اسید 

از  پلیمر مغناطیس یونیتوسط  . محصول رنگیجاد کردایرا  نفتول رنگ آزوي مربوطه- 1با  واکنش جفت شدن

 1/0 - 0/14و 05/0-0/9ي خطیتحت شرایط بهینه استخراج، کالیبراسیوننیتریت در محدودهمحلول آبی استخراج شد.

مده با هاي بدست آ. همچنین حد تشخیصبدست آمدSACو  MCPلیتر به ترتیب براي سیستم میلی گرم درنانو

 د.باشمی SACو  MCPلیتر به ترتیب براي سیستم گرم در میلینانو04/0و  03/0ترتیب برابر ها به این روش

آزوي  ل رنگهاي تشکیهیدرولیز قلیایی تتریل، نیتریت تولید کرد، نیتریت تولید شده بعد از شرکت در واکنش

در  تریل سیون تراج، کالیبرابهینه استخذکرشده براي نیتریت، به شکل یک رنگدانه آزو استخراج شد. تحت شرایط 

. ت آمدبدسSACو  MCPلیتر به ترتیب براي سیستم گرم در میلینانو 0/1-0/230و  5/0- 0/140هاي محدوده

یتر به ترتیب براي لگرم در میلینانو 7/0و  4/0هاي بدست آمده با این روش ها به ترتیب برابر همچنین حد تشخیص

هاي آب هدر نمون گیري نیتریت و تتریله براي اندازهژهاي ارائه شده در این پرود.روشباشمی SACو  MCPسیستم 

  و خاك  با موفقیت بکار گرفته شد.

 -لفانیلیک اســیدســو -تتریــل-)ندي ونیــل بنــز -وینیل ایمیدازول -1لی (پ-استخراج فاز جامد مغناطیسی: هاواژهدکلی

  نیتریت -متوکلوپرامید
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  6..........................................................................................................................یسیمراحالستخراجفازجامدمغناط: 1-1شکل

 !Error.........................................یپایدارکردنبادافعهفضای)b،یپایدارکردننانوذراتبادافعهالکتروستاتa) : 2-1 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error.......................................................................یسیپوششسطحنانوذراتمغناطیباتبرایانواعمتفاوتترک: 3-1 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error............................................................................کایلیدهشدهباسیپوشیسیازنانوذراتمغناطTEMریتصو: 4-1شکل

Bookmark not defined.  

 !Error....................................یسینانوذراتمغناطیدارینپایمورداستفادهجهتتضمیآلیازپوششهایبرخ: 5-1شکل

Bookmark not defined.  

 !Error.............یسیوکاربردآندراستخراجفازجامدمغناطMPS@PDE-2@SiO4O3Feسنتزنانوذرات: 6-1شکل

Bookmark not defined.  

 !Error..............................................................................................................یسیمغناطیمرهایمتفاوتپلیساختارها: 7-1شکل

Bookmark not defined.  
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: 8-1شکل

 !Error..............................................................................................................................................لیتترییایمیساختارش

Bookmark not defined.  

4O3Fe-کسنتزیشمات:1-2شکل

MPS.................................................................................................................................Error! Bookmark not 

defined.  

: 2-2شکل

 !Error.................................................................................................................................................یسیمرمغناطیسنتزپل

Bookmark not defined.  

 !MPS................................................................Errorتاصالحشدهبایمگنتیروبشیکروسکوپالکترونیرمیتصو: 2-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error........................................................................................یسیمرمغناطیپلیروبشیکروسکوپالکترونیرمیتصو: 3-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error............................................................................یسیمغناطیونی مریپلیروبشیکروسکوپالکترونیرمیتصو: 4-3شکل

Bookmark not defined.  

-FTهاي : طیف5-3شکل 

IR.....................................................................................................................................................Error! Bookmark 

not defined.  

 !Error.......................................................................................................یسیمغناطیونیمریمربوطبهپلTGAفیط: 6- 3شکل

Bookmark not defined.  

هاي : منحنی7-3شکل

 Error! Bookmark.....................................................................................................................................................مغناطش

not defined.  

 !Error........................................................................کمرحلهاستخراجوواجذبیلرنگآزووشماتیسازوکارتشک: 8-3شکل

Bookmark not defined.  
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 !Error........................................................................کمرحلهاستخراجوواجذبیلرنگآزووشماتیسازوکارتشک: 9-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error.......................................................................................................شنهادشدهیاستخراجفازجامدپیندکلیفرا: 10-3شکل

Bookmark not defined.  

) فشاهدونمونهیط( تیترینیریگبدستآمدهدرروشاندازهیجذبیهافیازطیانمونه: 11-3شکل

.......................................................................................................................................................................................MCPستمیدرس

..........Error! Bookmark not defined.  

) فشاهدونمونهیط( تیترینیریگبدستآمدهدرروشاندازهیجذبیهافیازطینمونها: 12-3شکل

........................................................................................................................................................................................SACستمیدرس

..........Error! Bookmark not defined.  

 !Error................................................................................يشنهادیپیهاتروشیدبرحساسیاثرغلظتاسیبررس: 13-3شکل

Bookmark not defined.  
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Bookmark not defined.  
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Bookmark not defined.  

 !Error.....................................................................................................تروشینفتولبرحساس-1 اثرغلظتیبررس:  17-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error.............................................................................................................تروشیاثرغلظتسودبرحساسیبررس: 18-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error.................................................................................................تروشیاثرزمانکوپلشدنبرحساسیبررس:  19-3شکل

Bookmark not defined.  

 !SAC........................................Errorتروشیجادرنگآزوبرحساسیدبعدازکوپلشدنوایاثراسیبررس:20-3 شکل

Bookmark not defined.  
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 !Error.................................................................................................تروشیاثرزمانکوپلشدنبرحساسیبررس:  21-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error.........................................................................................................تروشیبرحساسیشحجمفازآبیاثرافزا: 22-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error................................................................تروشیبرحساسیسیمغناطیونیمریاثرمقدارجاذبپلیبررس: 23-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error...........................................................................................تروشیاثرمدتزماناستخراجبرحساسیبررس:  24-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error.............................................................................................تروشیبرحساسیونیشقدرتیاثرافزایبررس: 25-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error..........................................................................................................تروشیاثرحاللواجذبکنندهبرحساس: 26-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error...................................................................................تروشیدحاللواجذبکنندهبرحساسیاثرغلظتاس:27-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error.....................................................................تروشیحساسیدرمحلولواجذبکنندهبررویحجمفازآب: 28-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error..............................................................................تروشیشحجممحلولواجذبکنندهبرحساسیاثرافزا: 29-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error......................................................................................تروشیحساسیشبررویاثرمدتزمانشویبررس: 30-3شکل

Bookmark not defined.  

 !MCP.............................Errorستمیتردرسیکروگرمبرلیم 5/0-0/9ازتیتریبودننیمحدودهخطیمنحن: 31-3شکل

Bookmark not defined.  

 !SAC..........................Errorستمیتردرسیکروگرمبرلیم 1/0-0/14 تازیتریبودننیمحدودهخطیمنحن: 32-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error...................................متفاوتسودیهاگرادودرحضورغلظتیدرجهسانت40يلدردمایزتتریدرولیه:33-3شکل

Bookmark not defined.  
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 !Error...................................متفاوتسودیهاگرادودرحضورغلظتیدرجهسانت 60 يلدردمایزتتریدرولیه: 34-3شکل

Bookmark not defined.  

 !Error..................................متفاوتسودیهاگرادودرحضورغلظتیدرجهسانت 80 يلدردمایزتتریدرولیه: 35-3شکل
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  ، تاریخچهيمقدمه، تئور-1

  آماده سازي نمونه-1-1

و تر تر و مقرون به صرفهتجزیه سریع هايفراهم نمودن روش منظوربهتجزیه  یشیمیهاآزمایشگاه

، ارزیابی 4، اندازه گیري3، جداسازي2سازي نمونه، آماده1اي همچون مراحل نمونه برداريانجامفرایندهاي تجزیه

ها شامل دو جزء تر وکاراتر باشند. نمونههاي تازهدر تفکر ارائه روشبایست همیشه می 6و تصمیم گیري5آماري

گیري شود که تاثیر بافت نمونه بر روي اندازهسازي، سعی میي آمادهباشند. در مرحلهمهم آنالیت و بافت می

هاي پایین غلظتهاي حاوي آنالیت آلی و معدنی با اي، براي نمونهآنالیت ناچیز گردد. این بخش از فرایند تجزیه

گردد با رساندن غلظت بسیار حائز اهمیت است. مرحله جداسازي معموال موجب تغلیظ آنالیت شده و باعث می

 اي برسد.هاي تجزیهي دستگاهگیري به وسیلهآنالیت به حد قابل اندازه

و همچنین ، کاهش حدتشخیص 8، صحت بیشتر7پذیريسازي نمونه، اصوال جهت افزایش گزینشآماده

قسمت  باشد.ها میگیريدر اندازه 10و دقت9گیرد که نتیجه آن افزایش حساسیتتغلیظ آنالیت صورت میپیش

 بیشنمونه  يسازآمادهي ها، بنابراین ضرورت بهبود تکنیکشودمیآن  يسازعمده زمان تجزیه نمونه صرف آماده

شود نمونه که نوعی جداسازي مقدماتی محسوب می سازيهاي آمادهشود. از مهمترین روشپیش احساس میاز 

استخراج فاز جامد ، استخراج فاز جامد، 14مایع - ، استخراج مایع13، انجماد12، تبلور مجدد11توان تقطیرمی

هاي تقطیر، تبلور مجدد و ترین معایب در روشرا نام برد. از مهم 1استخراج فاز جامد و میکرو 15یسیمغناط

                                                
 -1 Sampling 

 -2 Sample preparation 

 -3 Separation 

 -4 Quantization 

 -5 Statistical evaluation 

 -6 Decision 

 -7 Selectivity 

 -8 Accuracy 

 -9 Sensitivity  

 -10 Precision 

 -11 Distillation 

 -12 Recrystallization  

 -13 Freezing  

 -14 Liquid_Lliquid extraction 

 -15 Magnetic solid phase extraction 
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هاي آلی در مقادیر زیاد؛ در روش مایع، نیاز به حالل-در روش استخراج مایع ؛عملکرد آنها انجماد، ابتدایی بودن

هاي با غلظت پایین و در روش میکرواستخراج فاز استخراج با فاز جامد، پایین بودن کارایی خصوصا درمورد آنالیت

  جامد، زمان طوالنی جذب را نام برد.

  

  )SPE2(استخراج فاز جامد - 2- 1

 رود.میه کارنمونه ب سازيتغلیظ و خالص براينمونه است که  سازيآمادهجامد یک روش استخراج فاز   

ک فاز یایع به ز فاز ما(بافت نمونه) و جامد (جاذب) توزیع شده و  فاز مایع بین دودر استخراج فاز جامد، آنالیت 

 وسط یک حاللبا شستشو ت توانمیرا  ندشومیذرات جامداستخراج  وسیلهبه که يمواد شود.، منتقل میجامد

- می اصلینمونه  ها، بسیارکمتراز حجمشویش کامل آنالیت يمعموال حجم حالل مورد نیاز برا .نمودمناسب جدا 

پیوسته  و همچنینه این روش بصورت ناپیوستآید.میها بدست از آنالیت ياو بدین ترتیب نمونه تغلیظ شده باشد

در  و شودمی با محلول نمونه مایع مخلوطخوبی که در آن ماده جامد استخراج کننده ب باشدقابل انجام می

  .رودمیمایع به کار –استخراج مایع براياز موارد بهعنوان جایگزین مناسب  يبسیار

آنالیز داروها  بودکهبراي  XADيهانظیر رزین ییهاابتدا استخراج فازجامد بر پایه استفاده از جاذبدر 

 لیمريمواد پ دیگرپروپلین یا  پلیاز جنس معموال ، کنونیفاز جامد  يهاستونبدنه . گرفتمیمورد استفاده قرار 

. در کندمیگرم تغییر  10گرم تا میلی  50ها بین کننده این ستونپر . وزنمادهباشدمیمختلف  عاملیهاي با گروه

. معموال بااستفاده از شودسازي  مینالیت تغلیظوخالصآو  کندمیون عبور از میان ست مایعها نمونه این سیستم

و بعد از  گیردمیآنالیت صورت مقداري  سپس جذب ،توان محلول نمونه را عبور دادخآلمیفشار مثبت یا ایجاد 

 ستونی شبیهبه. بنابراین استخراج فاز جامد گرددج میآن ستون با حالل مناسب شستشو و نمونه خار

شود. میبه درون جاذب فاز جامد منتقل یمختلفاست که در آن ماده حل شده با مکانیسم ها یستونیکروماتوگراف

یا (آنالیت از محلول به فاز جامد و بازیافت کامل آن با یک حالل مقداري هدف از استخراج فاز جامد انتقال

 .[1]مناسب استمحلول) 

                                                                                                                                              
 -1 Micro solid-phase extraction 

Solid phase extraction  -2 
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هاي نهانند گوتوتغلیظ/جداسازي موادي درحد مقادیر کم که میبراي پیشبه طورکلی استخراج فاز جامد 

یکنواخت ارگذاریببا فازجامد، شود.یکی از مشکالت بزرگ استخراج آلی و معدنی باشند،ازبافت نمونه استفادهمی

مونه ند.بافت شوطوریکه اگر این عمل به خوبی صورت نگیرد باعث کاهش کارایی استخراجمیبه ،فاز جاذب است

اذب پذیري ج ر گزینشدکه این اثر به نوعی  ،تواند روي توانایی جاذب براي استخراج آنالیت اثرگذار باشدنیز می

د فاز جام تخراج باگیرد. از فواید اسفاز جاذب توسط حرارت یا حالل انجام می شود. واجذب آنالیت ازدیده می

الل و حتوان به سرعت باالي استخراج، فاکتور تغلیظ باال، کاهش مصرف هاي قدیمی، مینسبت به روش

  .[2]تکرارپذیري خوب اشاره کرد

  

  )MSPE1(استخراج با فاز جامد مغناطیسی- 3- 1

 هاياز  نمونه هاتیمقدار کم آنال ظیتغل شینمونه که در پ يآماده ساز هايروش نیاز جمله مهمتر

 امروزهاستخراجفازجامدمغناطیسی ( .مایع واستخراجفازرا نام برد - تواناستخراجمایعروندمیمحیطیبکارمیستیز

(MSPEهایاخیرتوجه زیادي دربسیاریازموارد میتواند جایگزینمناسبیبرایروشهایفوقباشد. اینروشدرسال

- ژگیدر استفاده ازنانوذراتمغناطیسیبهدلیلوی MSPEیقوت رابهخودجلبکردهاست،نقطه

  هایغیرمعمولوخاصمکانیکی،الکتریکی،نوري،مغناطیسیوغیرهنانوذرات می باشد.

-تحتعنوان فناوریحامل1973اینفناوریرابراي اولینباردرسال2رابینسون

ذراتمغناطیسیبعنوانجاذبیبسیار هایاخیرموجبشده استکهنانواستفادهازاینفناوریدر سال.[3]کردهایمغناطیسیمطرح

-کهباروشدرحالی،بهکاربردهشودهایی باحجمباالهاازنمونهایده آلبرایاستخراجسریعگونه

- بر بوده و بامشکالت زیادي همراه است. استخراجفازجامدبانانونهایباالزماهایجریانی،انجاماستخراجازحجم

ها همچون یونها و فلزات وشیکارا،سریعوحساسجهتجداسازیمقادیرناچیزانواع آنالیتتواندبهعنوانرذراتمغناطیسیمی

هاي حقیقی مختلف کشها و نیز ترکیبات دارویی ازطیف وسیعی از نمونهکشها و علفسنگین، انواع مواد آلی، آفت

اند، مسئول فرایند ذرات مغناطیسی با آنها عاملدار شدههایی که نانودر واقع گونه .رود هایمتفاوتبهکاربابافت

                                                
 -1 Magnetic solid phase extraction 
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، 1گاري زیستیتواند مبتنی بر برهمکنشهاي مختلفی همچون سازجداسازي هستند، که این جداسازي می

ذرات مغناطیسی میان نانو 5یا جذب فیزیکی4ژن، تشخیص آنتی3دهی فلوئورسانسی، عالمت2تشخیص شکل

ذرات به عنوان هسته و پوشش پلیمري به پوسته که در آن نانو- عاملدار شده با ترکیبات هدف باشد. ساختار هسته

رود. ها به شمار میاستخراج و جداسازي انواع گونهکند، داراي بیشترین کاربرد در عنوان پوسته عمل می

. شکل [4]کندذرات مغناطیسیواردمیدرجداسازیمغناطیسی،عاملجداسازینیروییاستکهمیدانمغناطیسیخارجیبرنانو

1-1 دهد. میناطیسی را به صورت شماتیک نشانجامد مغ مراحل استخراج فاز  

-رهازیکآهنذراتمغناطیسیازقبیالمکانجداسازیآسان وکاملبااستفادبنابراین باتوجهبهمزایاینانو

کند و در ضمن باازمحلول،کهازتولیدیکآالیندهثانویهجلوگیریمی

هیچنیازیبهسانتریفیوژکردنوفیلتراسیوننمونهبعدازاستخراجنیست 

هایی گردد و نیز دارا بودن سایر ویژگیوهمچنیننسبتسطحبهحجمباالیآنهاکهمنجربهافزایشظرفیتجذبیآنهامی

- ،هزینههایآلی،سادگیاستخراجازجملهتهیهسریع،ارزان،مصرفمقادیربسیارکمیازجاذببهجایاستفادهازحالل

ربرد قابلیتکا پذیریباال و نیزنشهایاندك،زمانآنالیزکوتاه، پایداري شیمیایی و حرارتی باال، حساسیتمطلوب،گزی

نواع ج یا حذف اعنوان یک گزینه برتر در استخرارا به ذراتهایحقیقی، استفاده از این نانودرگسترهوسیعیازنمونه

ست. ارح کرده هایاستخراجمطهاي متداول درروشمختلفی از ترکیبات آلی و معدنی بهعنوانجایگزینیبرایجاذب

د (با باشش میهاي باالیی از محلول نمونه، دیگر مزیت مهم این روآنالیت از حجمهمچنین قابلیت استخراج 

ونه را به راحتی ول نملیتر از محلمیلی 1000آوري و جداسازي فاز جاذب تا توان جمعاستفاده از این روش می

 .[5]انجام داد)

  

                                                
-1 Biocompatible 
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 : مراحل استخراج فاز جامد مغناطیسی1- 1شکل

 
 
 
 

 ي مغناطیسی در فرآیند استخراج فاز جامد مغناطیسیهاجاذب- 3-1- 1

به طور کلی، ذرات مغناطیسی شامل عناصر مغناطیسی نظیر آهن، نیکل، کبالت و اکسیدهاي این مواد و 

ي وسیعی از محدودهیسی یا سوپرپارامغناطیسی است. ذرات مغناطیسی در مغناطفروبا خصوصیات  هاآنآلیاژهاي 

 .]6[ي میکرو موجود هستنداندازهاندازه، از ذرات نانو گرفته تا ذرات با 

  

  مغناطیسی نانو ذرات-2- 3- 1

تر سخت مثالً فلزات. دهندیم یازخودبروزانشده وکنترلنامنظم  متفاوت،کامالً  سنانو،رفتارمواد درمقیا

،مادهبرخیازخواصفیزیکیخود را تغییر می نانو ذرات بهذرات  یکروم شوند. باگذرازیتر منرم وسرامیک

 تسطحبهحجموورودخواصذرهبهقلمرواثراتکوانتومی. ازجملهافزایشنسبتمساح :ازاند هاعبارتآن دهدکهدوموردمهماز

اي چون یدهپدتوانبهبروز یم به طورعمدهکه  یسیاستمغناط کند،خاصیتیمییر تغ ابعادمادهکاهش  باکه  یخواص

  يحوزه تواندبه عنوانیکیم، هرذرهنانومتر ابعادذرهتاحدچندکاهش  با. یسیاشارهنمودسوپرپارامغناط
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