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ات يطوني بطا   جاذب های جديد بر پايه زوج يون شدن عوامل فعال سطحیي کطاتیوني يطا مايعط    : تشکیل نامهپايان عنوان

 ينات به منظور استخراج فاز جامد بعضي آالينده ها  ژآل
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 : شیمي کاربردی                             رشته   کارشناسي ارشد                                            ي:تیصیل مقحع 

   اردبیلي میقق :دانشگاه                                        : شیمي تجزيه                     گرايش
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 :چکیده

-بطه منظطور پطیش    ايمیدازولیوم تهیه شد ومتیل-1-دودسیل-پیريدينیوم و آلژينات/ ادر اين پروژه، آلژينات/ ستیل

-4لیط مت-1هیپوکلريط  اسطتفاده گرديطدر در بخطش اول ايطن پطروژه،       فنطل آ و  گیری به ترتیطب، بطی   تغلیظ و اندازه

فنل آ میصول بنفش رنگطي تشطکیل   پ  کوپل آن با بی ساکسید شد و  (IV)توسط سريم  درازونیه نونیازولیبنزوت

واجطبب توسطط اتطانول     ريدينیوم از میلول آبي اسطتخراج شطدر  پیتوسط آلژينات/ ستیل فنل آبی دادر میصول رنگي 

گیری شدر پیطروی از اطانون   نانومتر اندازه 110صورت گرف ر جبب فاز اتانولي به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 

لیتطر مشطاهده   نطانوگرم بطر میلطي    1/0لیتر با حد تشخیص نانوگرم بر میلي 011-011و 1-011 غلظتي بیر در میدوده

 های آب و خاک بکار گرفته شدرفنل آ در نمونهگیری بی در روش ارائه شده در اين بخش با موفقی  برای اندازهش

توسط هیپوکلري  در مییط اسیدی اکسید شد و کوپطل   درازونیه نونیازولیبنزوت-4لیمت-1در بخش دوم پروژه، 

-0آزو تشکیل شده در شرايط بطازی روی آلژينطات/   آمین رنگ آزو آبي تشکیل دادر رنگدینفتیل(اتیلن -0) –Nآن با 

پروپانول صطورت گرفط ر فطاز شويشطي     -0جبب شد و سپ  شستشو با حجم کمي از  ايمیدازولیوممتیل -1-دودسیل

نانومتر به دسط  آمطدر منینطي کالیبراسطیون در      816اسیدی شد و جبب آن به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 

نانوگرم بر لیتر خحي بودر اين روش بطرای   8/1لیتر با حد تشخیص نانوگرم بر میلي 11-461و  0-11 غلظتي میدوده
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آ، هیپوکلريط ،  فنطل  ايمیطدازولیوم کلرايطد، بطی    متیطل -1-دودسیل-0پیريدينیوم کلرايد، : آلژينات، ستیلهاواژهد کلی
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 .BPA ............................................................. Error! Bookmark not defined یرنگ محصول استخراج سمیمکان -11-3  شکل
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 .NED............................................................. Error! Bookmark not defined یرنگ محصول استخراج سمیمکان -12-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined شاهد یجذب فیط همراه به آ فنلسیب به مربوط آمده بدست یجذب یهافیط -13-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... روش تیحساس بر MBTH غلظت ریتاث-14-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................... روش تیحساس بر سولفات کیسر ومیآمون  غلظت ریتاث-15-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ......... روش تیحساس بر BPA یرنگ محصول لیتشک واکنش زمان مدت ریتاث-16-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............ آ فنلسیب یریگاندازه تیحساس بر استخراج مرحله در طیمح pH ریتاث-17-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................... روش تیحساس بر دیکلرا ومینیدیریپلیست مقدار ریتاث-18-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... روش تیحساس بر ناتیآلژ میسد مقدار ریتاث-19-3  شکل

 Error! Bookmark not ................... روش تیحساس بر 6/1 یوزن نسبت تیرعا با دیکلرا ومینیدیریپلیست مقدار ریتاث-21-3  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... روش تیحساس بر استخراج زمان مدت ریتاث-21-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... روش تیحساس بر ندهیشو حالل ریتاث-22-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... روش تیحساس بر ندهیشو حالل حجم ریتاث-23-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ روش تیحساس بر واجذب زمان مدت ریتاث-24-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................روش تیحساس بر فوژیسانتر زمان ریتاث-25-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ روش تیحساس بر یونی قدرت ریتاث-26-3  شکل

 Error! Bookmark not ................ تریلیلیم در نانوگرم 3-111 یخط محدوده در آ فنلسیب یبرا یبنددرجه یمنحن-27-3  شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ......... تریلیلیم در نانوگرم 111-751 یخط محدوده در آ فنلسیب یبرا یبنددرجه یمنحن -28-3  شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ......... شاهد یجذب فیط همراه به تیپوکلریه میسد به مربوط آمده بدست جذبی یهافیط -29-3  شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ........ شاهد یجذب فیط همراه به تیپوکلریه میسد به مربوط آمده بدست جذبی یهافیط -31-3  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................................................ روش تیحساس بر دیاس کیدروکلریه غلظت ریتاث-31-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر MBTH غلظت ریتاث -32-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... روش تیحساس بر شیاکسا واکنش زمان ریتاث -33-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................... تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر NED غلظت ریتاث -34-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ............. تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر یرنگ محصول لیتشک زمان ریتاث -35-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................... تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر سود غلظت ریتاث -36-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................... تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر ناتیآلژ میسد غلظت ریتاث -37-3  شکل
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 Error! Bookmark not ... تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر دیکلرا ومیدازولیمیالیمت-3-لیدودس-1 غلظت ریتاث -38-3  شکل

defined. 

 Error! Bookmarkروش تیحساس بر 8/2 یوزن نسبت تیرعا با  دیکلرا ومیدازولیمیالیمت-3-لیدودس-1 مقدار ریتاث -39-3  شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...........................تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر استخراج زمان مدت ریتاث -41-3  شکل

 Error! Bookmark not .......تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر استخراج مرحله از پس فوژیسانتر زمان مدت ریتاث -41-3  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................. تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر ندهیشو حالل نوع ریتاث -42-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................... تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر ندهیشو حالل حجم ریتاث -43-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. تیپوکلریهمیسد یریگاندازه بر واجذب زمان ریتاث -44-3  شکل

 Error! Bookmark not ......... تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر واجذب مرحله از پس فوژیسانتر زمان مدت ریتاث -45-3  شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................. تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر دیاس کیدروکلریه غلظت ریتاث -46-3  شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................... تیپوکلریه یریگاندازه تیحساس بر یونی قدرت ریتاث -47-3  شکل

 Error! Bookmark not ..... تریلیلیم بر منانوگر 1-31 یخط محدوده در تیپوکلریه میسد یبرا یبند درجه یمنحن -48-3  شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ..تریلیلیم بر نانوگرم 31-281یخط محدوده در تیپوکلریه میسد یبرا یبند درجه یمنحن -49-3  شکل

defined. 
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 استخراج فاز جامد -1-1

و یک  جاذب یک فاز جامد در آن باشد کهمی ییک تکنیک استخراج (SPE) 1استخراج فاز جامد 

از اجزا  نمونه 2تمیز کردن. این روش معموال برای گیرندقرار میاستفاده  موردحاوی آنالیت  فاز مایع

 و است (LLE) 3مایع - مایع اساس استخراج مشابه SPE اساسشود. استفاده می مزاحم همچنین تغلیظ

 موجود ناپذیر استخراج مایع فاز دو بجای که تفاوت این با است، فاز دو بین شده حل جسم توزیع شامل

استخراج فاز  .است( جاذب)جامد  فاز یک نمونه در یک توزیع شامل  SPEمایع، -مایع استخراج در

(. در این روش 2112، 4)زویر های آلی در آب انجام شدی آنالیز آنالیتبرا 1591اولین بار در سال  جامد

 1591از اواسط دهه  .های آلی به عنوان فاز شویشی استفاده گردیداز کربن به عنوان جاذب و از حالل

به کار رفته  مایع-استخراج فاز جامد در بسیاری از موارد به عنوان جایگزین مناسبی برای استخراج مایع

-پذیر برای جداسازی و پیش. در حال حاضر، استخراج فاز جامد به عنوان روشی حساس و گزینشاست

 -در گذشته استخراج مایعتغلیظ اجزای مورد نظر از بافت یک نمونه، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

به این روش  ای داشت، اما بازیابی اجزای نمونهمایع در حذف عوامل مزاحم و تغلیظ نمونه نقش عمده

را برطرف کرده و عالوه بر آنها  شود. استخراج فاز جامد معایب فوقکامل نبوده و به کندی انجام می

 مزایایی همچون: 

 آلودگی از ایتجزیه هایستون محافظت 

 حساسیت افزایش برای هاآنالیت تغلیظ 

 هامزاحمت حذف 

                                                
1Solid phase extraction 
2Clean up 
3Liquid-Liquid extraction 
4Zwir 
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 بیشتر و سهولت سرعت 

 آلی هایحالل از استفاده کاهش 

  جداسازی انجام برای زیاد دقت به نیازمندی عدم 

 در  ایتجزیه هایتکنیک بابیشتر  شدن همراه امکانهمچنین  هاگونه و ذخیره نگهداری امکان

 .(2113، 1میترا) مایع دارد -استخراج مایع مقایسه با

 ها در روش استخراج فاز جامدبندیقالب -1-1-1

های جزء روش روش ستونی گیرد.صورت می 3ایو دسته 2استخراج فاز جامد به دو صورت ستونی

باشد، فاز جامد در آن ساکن است. و قادر است به طور مستقیم به سیستم آنالیز پیوسته و استاتیک می

 روش ستونیترین شکل استفاده از فاز جاذب در متداولمانند کروماتوگرافی مایع و یا گازی کوپل شود. 

ز جاذب اای ته باز است و داخل آن با ذرات فپالستیکی یا شیشهیک مخزن ها هستند که شامل کارتریج

ورودی کارتریج یک سوراخ برای اتصال سرنگ حاوی نمونه وجود دارد. برای  پر شده است در قسمت

اتیلنی حاوی پودر شیشه مشبک به ی پلیی یک الیهوسیلهشتگی کارتریج هر دو انتهای آن به حفظ انبا

ها ها سرعت پایین شویش آنالیت در آنترین عیب کارتریجشیده شده است. مهممیکرومتر پو 21ضخامت 

 (.2112. )زویر، باشدمی کافیو نیز مقاومت و استحکام 

ای جاذب به طور باشد. در روش دستههای دینامیک و ناپیوسته میای جزء روشروش دسته

زدن رسیدن استخراج با افزایش دما و همشود. زمان به تعادل مستقیم وارد محلول آبی حاوی آنالیت می

 تر است.یابد. میزان جاذب به کاربرده شده و سرعت استخراج نسبت به روش ستونی سریعکاهش می

 مراحل استخراج فاز جامد  -1-1-2

 :باشدیشامل چهار مرحله م به روش ستونی فاز جامد استخراج ندیفرا

                                                
1Mitra 
2Column 
3Batch 
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شده تا  سازیحالل مناسب آماده کیوسط مرحله سطح فاز جامد ت نیا ی: طسازیآماده یمرحله -1

عمل سطح فاز جامد مرطوب شده و  نیشود. ضمن ا جادیدو فاز ا نیب یسطح تماس مناسب

 .شودمیکه ممکن است در فاز جاذب وجود داشته باشد از ستون خارج  یاحتمال هاییناخالص

 .شودیم ظیسطح فاز جاذب تغل یبر رو تیمرحله آنال نیا ی: طبازداری یمرحله -2

موجود  یحالل مناسب به منظور حذف اجزا کیمرحله فاز جاذب با  نیا یشستشو: ط یمرحله -3

 شسته (شود جاجابه تیآنال نکهای بدون) اندشده یفاز جاذب بازدار لهینمونه که به وس سیدر ماتر

 .شودمی

فاز ساکن جذب  بستر یکه بر رو یرگیمورد اندازه هایمرحله گونه نیا ی: طیابیباز یمرحله -4

 .گردندمیبر عیحالل مناسب از فاز جاذب خارج و به فاز ما کیاز  استفاده با اندشده یسطح

 آورده شده است. (1-1) جامد به صورت شماتیک در شکلمراحل استخراج فاز 

 ( آورده شده است.2-1ای به طور شماتیک در شکل )مراحل استخراج فاز جامد به روش دسته

 حل استخراج فاز جامد به روش ستونیمرا -1-1 شکل 
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ش ابتدا جاذب به محلول حاوی آنالیت اضافه شده و محلول به منظور افزایش سرعت در این رو

-شود. سپس فاز جامد غنی شده با آنالیت توسط روشزمان به تعادل رسیدن آنالیت با جاذب هم زده می

های مغناطیسی توسط آهنربا از فاز آبی جدا شده و استخراج های مختلف مانند سانتریفوژ و در جاذب

 (.2113میترا، گیرد )شتی توسط حالل و یا دما صورت میبرگ

 

 ایمراحل استخراج فاز جامد به روش دسته -2-1 شکل 

 

  خصوصیات فاز جامد در استخراج فاز جامد -1-1-3

 های زیر را داشته باشد:باید قابلیت SPEفاز جامد در 

 ه باشد.داشت ییایمیش یداریپا 

 داشته باشد. یجذب و واجذب انتخاب تیقابل 

 باشد. شتریذرات کوچک باشد تا سطح تماس ب ی اندازه 

 باشد.  تکرارپذیری داشته جذب و واجذب 
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 (2113)میترا،  نداشته باشد یفاز جامد جاذب خالص بوده و ناخالص. 

 ها در استخراج فاز جامدجاذب -1-1-4

همکنش بین جاذب و آنالیت مورد نظر مکانیسم بربه  SPEانتخاب یک فاز جاذب مناسب در 

تری باشد از کمبستگی دارد اگر آنالیت قطبی باشد استخراج فاز نرمال و هنگامی که آنالیت دارای قطبیت 

-بر اساس نیرو SPEهای بازداری در فرایند ترین مکانیسممتداول شود.استفاده می استخراج فاز معکوس

از انواع  (.2112، )زویر باشندهای یونی میقطبی و برهمکنشدوقطبی دو ،های واندروالسی، هیدروژنی

گرافیت، سیلیکا و  ،های قطبی، پلیمری، کربنجاذبی مانند یهاتوان به جاذبمی SPEفاز جامد در 

ی یون اشاره کرد )میترا، کنندههای مبادلهزنی مولکولی و جاذبسیلیکای فاز پیوندی، پلیمرهای قالب

2113) . 

1میکرو استخراج فاز جامد -1-2
(SPME) 

در  ارائه شده است. 1591در سال  3و بالریدا 2این روش استخراج برای اولین بار توسط پاولیسین

استخراج فاز  شود. میکرو ی نازک پلیمری جذب می این روش آنالیت توسط فیبر پوشیده شده با الیه

که این روش دارد عبارت است از اینکه  باشد. مزیتی جامد یک تکنیک ساده در مقیاس میکرو می

توان آنها را درون یک دستگاه کروماتوگرافی برای آنالیز تزریق ها در فاز جامد جمع شده و می آنالیت

کرد. این روش استخراج با استفاده از مقدار خیلی کم آنالیت طی جذب به داخل فیبر پوشانده شده با 

تزریق کرد که  گازی یک کروماتوگرافی بخش تزریق کنندهتوان به شود سپس فیبر را میسیلیکا انجام می

 ،فیبر باشد،سرنگ اصالح شده می ،شود. اساس میکرواستخراج فاز جامدآنالیت در اثر حرارت واجذب 

. در پلیمری پوشش داده شده است کنندهکه توسط یک فاز استخراجسیلیکای گداخته شده 

 درون لوله زنگ نزن که انتهای آن به سوزن سرنگ  با ابعادی کوچکفیبر  ،میکرواستخراج با فاز جامد

                                                
1 Solid Phase Micro Extraction 
2Pawliszyn 
3 Belarida 
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Abstract: 

In this study, alginate/cetylpyridinium and alginate/1-dodecyl-3-methylimidazolium were 

prepared and used for solid phase extraction (SPE)-spectrophotometric determination of 

bisphenol A (BPA) and hypochlorite, respectively. In the first part of this study, 3-methyl-

2-benzothiazolinone hydrazone (MBTH) was oxidized by Ce(IV), and then was coupled 

with BPA to produce a violet colored compound. The resulted derivative of BPA was 

extracted using the alginate/cetylpyridinium, and then was desorbed by ethanol. The 

ethanolic phase was monitored spectrophotometrically at 531 nm. Beer's law was obeyed 

in the ranges of 3-100 and 100-750 ng mL
−1

 of BPA. The limit of detection was also 

investigated which was 1.0 ng mL
-1

. The method was successfully applied for the 

determination of BPA in various water and soil matrices. 

In the second part of this study, 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone was oxidized by 

using hypochlorite in an acidic medium prior and was coupled to N-(1-

naphthyl)ethylenediamine to form a blue colored azo dye. The azo dye was adsorbed onto 

alginate-1-dodecyl-3-methylimidazolium in basic condition, and then was eluted by a low 

volume of 1-propanol. Then, the eluate was acidified and its absorbance was obtained at 

608 nm. The calibration graphs were obtained in the concentration ranges of 1–30 and 30-

280 ng mL
−1

 of hypochlorite. The limit of detection for hypochlorite was 0.6 ng mL
-1

. The 

method was successfully applied for the determination of hypochlorite in various bleach 

and water samples.

Keywords: Alginate, cetylpyridinium chloride, 1-dodecyl-3-methylimidazolium chloride, 

Bisphenol A, Hypochlorite, solid phase extraction.   
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