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رتبه دوم پژوهش هاي بنيادي 

                                                                                              

 عنوان طرح : اندازه گيري مقادير بسيار كم آالينده آلي و فلزي توسط استخراج بر  
                         پايه جامدسازي قطره حالل آلي

 موسسه مجري: دانشگاه تربيت مدرس 
 نماينده: دكتر يداهلل يميني                                                

 همكاران: مرحوم محمدرضا خليلي زنجاني، مهناز قمبريان، معصومه سركوهي و محمد فرجي
 

چكيده طرح:
طرح حاضر بخشی از طرح با عنوان “اندازه گيری مقادير بسيار كم آالينده های آلی نظير پالستی سايزرها و آفت 
كش های در نمونه های آب معدنی و آب كشتزارها با استفاده از روش ريز استخراج با حالل به صورت مستقيم يا 
از فضای فوقانی و كروماتوگرافی گازی” می باشد. يک روش خاص از ريز استخراج با حالل برای اولين بار در سال 
1385 در آزمايشگاه جداسازی بخش شيمی دانشگاه تربيت مدرس ابداع گرديد. در اين روش از يک قطره حالل 
آلی آب گريز نظير آندكانول با حجم كمتر از ده ميكروليتر در استخراج استفاده می شود. اين حالل فشار بخار كمی 
دارد، سميتش پايين است و می توان از آن به عنوان يک حالل نسبتا سبز نام برد. پس از افزايش قطره حالل به 
نمونه آبی، به منظور افزايش سطح تماس، نمونه باشدت بسيار زياد هم زده می شود. تحت شرايط بهينه، قطره در 
بخش مركزی سطح محلول كه در اثر هم زدن حالت گردابی پيدا كرده است به حالت پايدار باقی می ماند. پس از 
اتمام زمان استخراج )معموال كمتر از ده دقيقه( ظرف نمونه برای مدت پنج دقيقه به حمام يخ منتقل می شود. در 
اين زمان قطره به جامد تبديل می شود. قطره جامد به كمک يک اسپاتول سيمی به داخل يک ظرف ميكروليتری 
با انتهای مخروطی منتقل و بالفاصله ذوب می شود. مقدار مورد نياز از قطره به كمک سرنگ ميكروليتری براي 
آناليز گونه به دستگاه های كروماتوگرافی، جذب و نشر اتمی و غيره تزريق می شود. به دليل دسترسی به فاكتورهای 
تركيبات  نظير  هايی  آالينده  انواع  از   ng/L و حتی   g/Lµ غلظتهای  آناليز  و  استخراج  هزار  از يک  باالتر  تغليظ 
آروماتيک چند حلقه ای، سموم فسفره و كلره، پالستی سايزرها، بيس فنول آ، فلزات سمی نظير آرسنيک و سلنيوم، 
فلزات سنگين، آلومينيوم و غيره گزارش شده است. اين روش سريع، ساده، ارزان و دوستدار محيط زيست است و 
در سطح جهانی كاربرد فراوانی پيدا كرده است، بگونه ای كه دو بار مقاالت مربوط به اين كار از طرف وبگاه علمی 

www.separationsnow.com به عنوان كارهای برگزيده معرفی شده اند.


