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چکیده :یك روش میکرواستخراج مایع -مایع پخشی ) (DLLMEهمراه با طیف سنجی جذب اتمی شعله برای تعیین مقادیر ناچیز یونهای کبالت ) (IIبا استفاده از معرف -1
نیتروزو -2-نفتول به عنوان عامل کمپلکس کننده ،ارائه شده است .عوامل مختلفی که بر روی کارآیی استخراج یونهای کبالت تأثیرگذار هستند از جمله  ،pHنوع و حجم حاللهای
پخش کننده و استخراجی ،غلظت لیگاند و زمان استخراج مورد بررسی قرار گرفتند و شرایط تجربی بهینه برای روش بدست آمد .پس از استخراج ،فاکتور تغلیظ ،حدتشخیص و درصد
انحراف استاندارد نسبی برای هشت مرتبه اندازهگیری (در غلظت  5/50میلیگرم بر لیتر) به ترتیب برابر با  1/54 ،05/22نانوگرم بر میلیلیتر و  % 2/1بودند .روش برای اندازهگیری یونهای
کبالت در نمونههای آب محیطی مانند آب آشامیدنی ،آب چاه ،آب معدنی و نیز زرده تخممرغ و نمونه موی سر بهکار گرفته شد و صحت آن با آزمایشهای بازیافت تأیید گردید.

بهدلیل اهمیت و اثرا ت مضر محیطی که عناصر سنگین دارند دستیابی به روش هایی که حد تشخیص پایینی داشته باشند از جمله اهداف مهم دانشمندان میباشد [.]1-2
برای اندازهگیری مقادیر بسیار پایین عناصر ،جداسازی و پیشتغلیظ قبل از آنالیز آنها مرحلهی ضروری میباشد ،که این مراحل به غلظت پایین و اثرات بافت در
نمونههای محیطی بستگی دارد .آمادهسازی نمونه یك مرحله مهم در اندازهگیری عناصر میباشد ،از جمله اهداف مهم در تهیه نمونه میتوان به پیشتغلیظ نمونه و
رسیدن به حدتشخیص پایین ،از بین بردن مزاحمتها و اگر الزم باشد تبدیل نمونه به نمونهی مناسب برای جداسازی اشاره کرد .روشهای قدیمی برای سالهای زیادی
در زمینه آمادهسازی نمونه مورد استفاده قرار میگرفتند و از آن جایی که این روشها نیازمند استفاده از حاللهای آلی به مقدار زیاد میباشند ،لذا امروزه سعی در
استفاده از تکنیكهایی شده است که سازگ اری خوبی با محیط زیست داشته باشد و میزان استفاده از حاللهای آلی سمی را کاهش دهد .میکرواستخراج مایع  -مایع
پخشی ( )DLLMEبه عنوان یك روش جداسازی و پیشتغلیظ تاکنون در جهت جداسازی و پیش تغلیظ ترکیبات آلی آالینده آبهای طبیعی و ترکیبات غیر آلی
استفاده شده است .این روش به علت مصرف حجم کم حالل آلی استخراج کننده ،دارای فاکتور تغلیظ باالیی بوده و در نتیجه جهت آنالیز مقادیر کم ترکیبات در
نمونههای آبی بسیار کارا میباشد .میکرواستخراج مایع  -مایع پخشی در واقع شاخه ای از استخراج مایع  -مایع معمولی میباشد که در جهت کاهش مصرف حاللهای
آلی مضر ،طرحریزی شده است .در این کار تحقیقاتی از روش میکرواستخراج مایع -مایع پخشی برای جداسازی و پیشتغلیظ مقادیر خیلی کم یون کبالت در نمونه-
های آبی و حقیقی و اندازهگیری آن به وسیله اسپکترومتر جذب اتمی شعله استفاده شده است .جهت استخراج یون کبالت و تبدیل آن بهیك گونه آبگریز از لیگاند
-1نیتروزو -2-نفتول استفاده گردید .مخلوط مناسب از اتانول (حالل پخش کننده) و کلروفرم (حالل استخراجی) تهیه شده و بهوسیله سرنگ بهسرعت به داخل 0/55
میلیلیتر نمونه آبی حاوی کبالت که لیگاند به آن اضافه شده ،تزریق میشود .محلول ابری حاصله سانتریفیوژ گشته و فاز آلی تهنشین میشود .سپس ،فاز تهنشین شده
جدا شده تا حالل آن در دمای اتاق تبخیر شود .رسوب حاصل در  5/0میلیلیتر حالل دی متیل فرمامید ( )DMFحل شده و جهت اندازهگیری کبالت به دستگاه جذب
اتمی شعله تزریق گردید  .پارامترهای مؤثر بر استخراج از قبیل نوع و حجم حاللهای پخشکننده و استخراجی ،pH ،غلظت لیگاند ،زمان استخراج ،زمان واکنش و اثر
نمك بهینه شدند .تحت شرایط بهینه ،حد تشخیص  1/54نانوگرم بر میلیلیتر و انحراف استاندارد نسبی برای هشت بار اندازهگیری نمونههای حاوی  5/50میکروگرم بر
میلیلیتر نمونه  Co2+برابر با  %2/1بود .محدوده خطی  5/52-5/22میلیگرم بر لیتر تنها با پیشتغلیظ  0/55میلیلیتر نمونه بدست آمد .روش پیشنهادی برای اندازهگیری
یون کبالت در نمونه های آبی ،زرده تخم مرغ و نمونه موی انسان (برخی نتایج در جدول ( )1آورده شده) مورد استفاده قرار گرفت .غلظت کبالت در برخی نمونههای
طبیعی کمتر از حد تشخیص روش قرار داشت .برای بررسی صحت روش و اثر ماتریس ،بهنمونههای مذکور مقادیر مشخصی کبالت اضافه شد که بهطور موفقیت
آمیزی با بازیافت باال اندازهگیری شد.
جدول  .1اندازه گیری کبالت در موی انسان و زرده تخم مرغ
نمونه

غلظت ( میکروگرم بر گرم)

مقدار اضافه شده ( میکروگرم بر گرم)

مقدار بدست آمده ( میکرو گرم بر گرم)

درصد بازیافت ()%

زرده تخم مرغ

کمتر از حد تشخیص

1

5/361

36/1

موی انسان

کمتر از حد تشخیص

2/ 0

2/12

30

[1] J.L. Manzoori and A. Bavili-Tabrizi, Microchim. Acta 141 (2003) 201-207.
[2] A. Safavi, N. Iranpoor, N. Saghir and S. Momeni, Anal. Chim. Acta 569 (2006) 139-144.

