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چکیده طرح :

ر                    بتكا ا دوم  رتبه 
 عنوان طرح :    میکرو استخراج مايع _ مايع پخشي 
                              به عنوان يك روش جديد جداسازي 

           
مبتكر : 
 محمد رضايي 
استاد راهنما :

 دکتر يعقوب اسدي 
مؤسسه همكار : 
دانشگاه علم و صنعت ايران 

      از روش میكرو اســتخراج مايع- مايع براي اســتخراج مواد آالينده زيستي از آب 
اســتفاده مي شود و مي تواند در آزمايشگاه هاي کنترل کیفي مورد استفاده قرار گیرد. 
با توجه به اين نكته، که در اين آزمايشگاه ها نمونه براي آنالیز، تشخیص و اندازه گیري 
مورد بررســي قرار مي گیرد، اما از آنجا که نمي توان نمونه را مســتقیماً پااليش کرد، 
بايد زمان نسبتاً طوالني را صرف آماده سازي نمونه مورد نظر کرد. با استفاده از شیوه 
جديد ارايه شده، اين زمان به دو الي سه دقیقه و در بسیاري از موارد به کمتر از يک 
دقیقه کاهش مي يابد. اين روش داراي هزينه بســیار کمي مي باشد و ابزار الزم براي 
اين روش، شــامل وسايلي مي شود که تمامي آزمايشگاه هاي کنترل کیفي در اختیار 
دارند. ابزار ساده، زمان پاسخ دهي کوتاه، قیمت تمام شده، نمونه مورد نیاز بسیار کم از 
جمله مزيت هاي مهم اين روش جديد مي باشند. اصول اجرايي اين روش به اين ترتیب 
است، که هنگامي که مخلوطي از دو حالل يكي قابل اختالط با آب مثل استونیتريل و 
ديگر حالل آلي غیر قابل اختالط با آب مانند تتراکلروکربن با ترکیب درصد مشخص 
به محلول آبي حاوي ماده مورد نظر تزريق شــود، محلول کدر رنگي حاصل مي شود 
که حاوي ذرات ريز حالل استخراح کننده مي باشد. بدين ترتیب سطح تماس بین دو 
فاز آبي و آلي زياد مي باشد و زمان استخراج بسیار کوتاه مي باشد و پس از سانتريفوژ 
فاز آلي ته نشین شده و به دستگاه تجزيه اي تزريق مي شود. نتايج تحقیقات با استفاده 
از اين روش جديد اســتخراجي در قالب چندين مقاله در مجالت بین المللي به چاپ 

رسیده است. 
مراحل مختلف استخراج : 

 a(  قبل از تزريق مخلوط حالل پخش کننده و حالل استخراج کننده به داخل محلول نمونه
b(  شروع تزريق  c( پايان تزريق  d(  عكس میكروسكوپي نوري با بزرگنمايي 1000 نشان دهنده ذرات ريز حالل 

استخراج کننده   e( فاز آلي ته نشین شده  f( منظره بزرگ از فاز آلي ته نشین شده

              
    
   


