
 مایع –استخراج مایع 

 مواد معدنیاستخراج 

وجود دارد و با افزایش  در حجم زیادی از نمونه )برای مثال، یک نمونه آب()یک یون فلزی( نالیت این روش، آدر 

طور موثری شود. سپس این کمپلکس فلزی بهیک عامل کمپلکس کننده مناسب به نمونه، کمپلکس فلزی تشکیل می

به این طریق، فلز موجود در حجم زیادی از نمونه  .شودبا نمونه اصلی، تقسیم میناپذیر به درون یک حالل آلی امتزاج

شود. حال مقدار آنالیت )یون فلزی( با یک روش به حجم کوچکی از حالل آلی منتقل شده و در نتیجه، تغلیظ می

 LLEترین عوامل در شود. مهمگیری میدستگاهی مناسب )برای مثال، جذب یا نشر اتمی( در این حجم کم اندازه

 محلول آبی اولیه، است. pH( 3( انتخاب حالل آلی و )2عامل کمپلکس کننده، )( انتخاب 1)

نشان داده شده است. ( 1کنند در شکل )شالت ایجاد می هایهای کمپلکس کننده مهم که کمپلکستعدادی از عامل

نگستن مفید است. نمک هیدروکسی کینولین برای استخراج فلزاتی مانند آلومینیم، منیزیم، استرانسیم، وانادیم و ت -8

تیوکربامات برای ارسنیک، بیسموت، آنتیموان، سلنیم، قلع، تالیم و وانادیم مفید است. دیتیزون برای اتیل دیسدیم دی

-شود. نمک آمونیم پیرولیدین دیاستخراج نقره، بیسموت، مس، جیوه، سرب، پاالدیم، پالتین و روی استفاده می

     . شودهای فلزی استفاده میدر مقادیر مختلف، برای استخراج تعداد زیادی از یون pH( با تنظیم PDCA) 1تیوکربامات

 
(، PDCتیوکربامات )هیدروکسی کینولین، )ب( پیرولیدین دی -8های شالت برای استخراج با حالل، )الف( برخی از کمپلکس . 1شکل 

( Mجا اتم هیدروژن عامل کمپلکس کننده توسط یون فلزی ) زم به ذکر است که در همهتیوکربامات و )د( دیتیزون، الاتیل دی)ج( دی

 جایگزین شده است.

 

 APDCبا  8الی  2ین ب pHامکان گزینش بین قلع و سرب وجود دارد. قلع در دامنه  ،محلول pHتغییر ا برای مثال، ب

محلول  pHدهد. بنابراین، اگر تشکیل کمپلکس می 14الی  2بین  pHدهد، در حالی که سرب در دامنه کمپلکس می

دهد، لذا جداسازی گزینشی تنظیم شود، سرب کمپلکس تشکیل داده ولی قلع کمپلکس تشکیل نمی 8در بیشتر از 

 پذیر است.سرب و قلع امکان

 

                                                 
1 . APDC: ammonium pyrrolidine dithiocarbamate 



 یون مبادلهاستخراج 

طور که از نام همان شود.ی آنیون استفاده میی کاتیون یا مبادلههای کروماتوگرافی مبادلهاین حالت، اغلب از روش در

ها ی آنیون برای جداسازی آنیونها و مبادلهی کاتیون برای جداسازی کاتیونتوان حدس زد، مبادلهاین روش می

 زیر را نوشت: هایتوان معادلهک رزین مبادله کننده کاتیونی قوی، میبرای مثال، هنگام استفاده از ی شود.استفاده می

 شود.بر روی رزین مبادل کننده کاتیونی تغلیظ می (nM+یون فلزی ) (1)

++ H n+Mn)-3= (RSO n++ M +H-3nRSO 

 شود.سپس یون فلزی با استفاده از یک اسید از روی رزین واجذب می (2)

+n+ M +H-3= nRSO ++ H n+Mn)-3RSO( 

توان از بافت نمونه تفکیک )جداسازی( و در نتیجه، های مبادله کننده یونی یک یون فلزی را میا استفاده از رزینب

( پیوسته توسط یک فرایند ستونی، انجام داد. در 2ای و )( پیمانه1توان به دو روش )تغلیظ کرد. این فرایند را میپیش

شود، سپس بعد گذشت زمان کافی، ننده یونی به محلول آبی نمونه اضافه میای، مقداری از رزین مبادله کفرایند پیمانه

شود. در حالی که در فرایند تا کاتیون آنالیت بر روی رزین قرار بگیرد، رزین صاف و کاتیون از روی آن واجذب می

تا آنالیت موجود  شودستونی، رزین به درون یک ستون کروماتوگرافی پرشده و محلول نمونه از ستون عبور داده می

 در آن بر روی رزین جذب شود.

 

 مواد آلی استخراج 

ها تغلیظ کرد سپس با روشتوان با روش استخراج با حالل پیشزیستی را میهای محیطمواد آلی موجود در نمونه

این عمل به دو روش های تجزیه دستگاهی، تجزیه کرد. و برخی دیگر از روش HPLCیا   GC-Msدستگاهی مانند 

ن بین دو مایع ممکن ( پیوسته، که در آ2شود و )( ناپیوسته، که در آن بین دو مایع امتزاج ناپذیر تعادل برقرار می1)

ناپذیر بستگی حالل امتراج پذیری و کارآیی استخراج، به انتخاب دوشود. گزینشرار نشود، انجام میاست تعادل برق

 حجم معینی از نمونههای آب، ای در نمونههای آروماتیک چندحلقهگیری هیدروکربنور اندازهبرای مثال، به منظ دارد.

 .(2)شکل  گیردمورد تجزیه قرار می GC-MSکلرومتان مورد استخراج و سپس با دستگاه آب، توسط حالل دی

    



 
 HPLCیا  GC-MSهای تجزیه با دستگاه ای از نمونه آب وهای چندحلقهطرحی برای استخراج هیدروکربن. 2شکل 


