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چکیده
تحلیل شرایط مخازن از لحاظ میزان رسوب آسفالتین و میزان ماسه تولیدی به هنگام استخراج
نفت با برشهای هیدروکربوری تقریبا یکسان در طول زمان برداشت ،از مهمترین مسائل در
ازدیاد برداشت و یا ثابت نگاه داشتن شرایط برداشت از مخازن می باشد .با افزایش میزان
رسوب آسفالت ین در مخزن و نشست سطحی آن لذا با انسداد گلوگاه های حفره ها دبی خروجی
کاهش می یابد و نیز با تغییر ترشوندگی سنگ از آب -دوست به نفت -دوست در نتیجه جذب
این مواد بر روی سنگ لذا بخشی از نفت به درون سنگهای مخزن هدر رفته و به مرور زمان
میزان برشهای سنگین افزایش یافته و مشخصات نفت را سنگین تر و از مرغوبیت آن در طول
زمان می کاهد .در این راستا تحلیل و بررسی روی رسوب آسفالتین و ارائه مدلی جهت پیش
بینی و پیشگیری از این معضل از شرایط مهم تحلیل مخزن است .این مقاله با استفاده از داده
های مکانیکی مخزن کانادایی و مشخصات نفت آن و با استفاده از مدل پایه  Wangو ارائه
مدل پیشنهادی ارائه شده است که ابتدا مدل پیشنهادی را بر اساس شرایط مرزی و اولیه
معادله بصورت تحلیلی حل می نماییم و سپس در نمودارهایی به تحلیل تاثیر نفوذ پذیری در
دبی های مختلف تزریق می پردازیم و میزان انحراف داده های تجربی آزمایشگاهی را با داده
های مدلینگ مقایسه کرده و مدل را اعتبار سنجی می نماییم.
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رل
الکترونی روبشی ،1پراش اشعه ایکس ،2طیف سنجی مادون قرمز 3و طیف سنجی پراش انرژی
پرتو ایکس 4مورد بررسی قرار گرفت .رنج تغییرات منحنی کالیبراسیون خطی از  2تا 05
میکروگرم بر لیتر و حد تشخیص نیز  5/7میکروگرم بر لیتر است .انحراف استاندارد نسبی
برای کروم  2/7در صد است .با توجه به داده های ارائه شده روش پیشنهاد شده برای تعیین
مقادیر کم کروم در آب و نمونه های غذا به کار برده می شود.

کلمات

کلیدی :میکرو استخراج فاز جامد مغناطیسی ،کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا،

کروم ،چارچوب آلی فلزی ،گرافن اکسید ،پلی تیرامین

مقدمه
یکی از مهمترین پدیده ها در صنعت نفت رسوب مواد آلی سنگین از جمله آسفالتین می باشد.
شرایط عملیاتی مختلف اعمال شده بر روی مخازن نفتی باعث بروز مشکل رسوب آسفالتین
در مخازن می گردد .از جمله این موارد کاهش طبیعی فشار ،اسید کاری ،تزریق امتزاجی گاز
و  ...می باشد .روش های ازدیاد برداشت از جمله تزریق امتزاجی گاز شدیدآ تابع رفتار فازی
نفت مخزن می باشند و هرگونه تغییر ناگهانی در رفتار فازی به دلیل رسوب مواد آلی باعث از
دست رفتن تولید و کاهش بهره دهی و در نتیجه اقتصادی نبودن پروژه می شود ]1[ .از طرفی
تحقیقات نشان می دهد که رسوب آسفالتین در مخازن ،چاه ها و تجهیزات سرچاهی در اثر
افت فشار ،باعث تغییر تراوایی مخزن و یا مسدود نمودن چاه ها ،لوله های مغزی ،خطوط لوله
و تجهیزات پالایشگاهی شده ،در نتیجه اثر منفی روی بازده اقتصادی عملیات بهره برداری
2
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scanning electron microscopy
X-ray diffraction
3
Fourier transform-infrared
4
energydispersive X-ray
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خواهد داشت .در حال حاضر روش های پاکسازی شیمیایی و مکانیکی جهت نگهداشت سقف
تولید به کار گرفته می شوند که باعث تحمیل هزینه های گزاف به شرکت های نفتی می شود.
حضور مقادیر اضافی هیدروکربنهای مایع و سبکی
آسفالتینها گروه انحلال پذیری هستند که در رل
مانند نرمال پنتان یا نرمال هگزان از نفت خام و نفت سنگین رسوب می کنند .مهمترین
پارامترهایی که در رسوب مواد آلی سنگین از نفت خام تأثیر دارند عبارتند از :فشار ،دما،
ترکیب نفت ،پتانسیل جریانی و با تغییر این پارامترها ماهیت رسوبهای تشکیل شده تغییر
خواهد کرد]2[ .

مدل wang
تجهیزات
در این مدل ( ، )1111تئوری محلول ایده آل برای پیش بینی حلالیت و نشست پارافین و
آسفالتین در نفت خام استفاده می شود .در این خصوص سعی شد تا یک مدل تک بعدی ،
سه فازی و چهار شبه جزئی برای نمایش انتقال رسوبات آسفالتین و پارافین برای توسعه داده
شود .مدل نشستی که در بر گیرنده نشست سطحی استاتیک و دینامیک و انسداد گلوگاه
سوراخ هاست برای بیان نشست پارافین و آسفالتین استفاده گردید .برای توسعه مدل ریاضی
فرضیات زیر انجام شد :
جریان عبوری از مغزه تک بعدی و افقی است.
-1

اثر وزن قابل اغماض است.

-2

اثرات فشار مویینه بن فازهای بخار و مایع می توند صرفنظر شود.

-3

دمای فازهای نفت ،گاز و جامد در یک نقطه مکان  ،یکسان است.

در این مدل نشست همزمان پارافین و آسفالتین بصورت ریاضی بوسیله روابط موازنه جرم و
انرژی و مومنتوم منطبق حل می شود .در این مدل یک سری دو متغیره درجه سه کوتاه شده،
3
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برای نمایش پوشش نشست آسفالتین استفاده شده است .این Asphaltene deposition
) envelops (ADEبه صورت زیر است:

 𝑇 +∝ 𝑃𝑇 +∝ 𝑃2 𝑇 +∝ 𝑇 2رل
∝𝑋𝐴 =∝1 +∝2 𝑃 +∝3 𝑃2 +∝4 𝑃4 +
0
6
7
8
2
+∝1 𝑃𝑇 +∝15 𝑇 3
𝐴𝑋 :غلظت آسفالتین ترسیب یافته
 :ضرایب  ∝10و  . . .و  ∝2و ∝1
 :Tدما مخزن
 :Pفشار مخزن
برای اطلاعات بیشتر به مرجع مراجعه شود .مدل نشست دربرگیرنده نشست سطحی ،انسداد
گلوگاه سوراخ و حمل نشست (با مراجعه به مدل هسته  )Wang et al.است .این مدل ها و
مدل های کاهش نفوذ پذیری و تخلخل در یک شبیه ساز سه بعدی ،سه فازی شرکت کرده
اند .شبیه سازی که برای شبیه سازی نشست آسفالتین در مخازن استفاده شد ،برای بازیابی
اولیه نفت در چاه های افقی و عمودی توسعه داده شد .مشخص شد که آسفالتین می تواند در
هر جایی بیشتر از نزدیک منطقه چاه نشست یابد و الگوی نشست آن در مخزن چاه عمودی
و افقی به دلیل نرخ دبی بزرگ چاه های افقی تاحدودی متفاوت است .این اولین شبیه سازی
است که می تواند آسیب سازندایجاد شده توسط نشست آسفالتین را در مخزنی با چاه افقی
حین بازبانی اولیه نفت شبیه سازی کند .هر چند مدول سری دو متغیره می تواند به طور
رضایت بخشی نشست آسفالتین را به طور تجربی در محدوده دما و فشار مخزن ایجاد کند؛
اما این مدل پایه تئوری ندارد و فقط یک تطبیق منحنی بر داده ها ) )Curve Fittingاست.
[ ]3
شرایط کروماتوگرافی
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا:
سیستم کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مدل  alliance e2610مجهز به ستون
 phenomenex Coبه طول  205میلی متر و قطر داخلی  4/6میلی متر که با ذراتی با ابعاد
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 0میکرومتر پر شده است .فرایند شویش یه صورت ایزوکراتیک و فاز متحرک شامل دو بخش
بافر فسفات با  4 pHو استونیتریل به نسبت  45:65و سرعت جریان  1/0 ml/minانتخاب
نانومتر و  25میکرولیتر انتخاب شد.
شد .طول موج و حجم تزریق به ترتیب  225رل
مواد شیمیایی
سنتز نانوجاذب گرافن اکسید/چهارچوب آلی فلزی/74-اکسیدآهن/پلی تیرامین
سنتز گرافن اکسید
گرافن اکسید به روش هامر 0به ترتیب زیر سنتز می شود:

الشکل از ذرات تحت تاثیر امواج آلتراسونیک قرار می گیرد .محلول حاصل سانترفیوژ می شود
و رسوب حاصل در دمای  155 ° Cخشک می شود .بدین تزتیب ذرات گرافن اکسید از ذرات
معلق جداسازی می شود و پودر گرافن اکسید به دست می آید( شکل  1الف).
سنتز چارچوب آلی – فلزی –44
 5/23گرم 2و -0دی هیدروکسی فتالیک اسید و 1/13گرم نیکل ( )IIنیترات هگزاهیدرات 6با
یکدیگر مخلوط می شوند و سپس ،حلال سه گانه شامل  -N ،Nدی متیل فرمامید ،7اتانول و
آب یک بار یونیزه ( 155 ،V / V / V ، 1 :1 :1میلی لیتر) به محلول اضافه می شود .به منظور
ایجاد سوسپانسیون ،محلول  15دقیقه در حمام آلتراسونیک قرار می گیرد] ،[13و سپس به
مدت  24ساعت در  155درجه سانتیگراد در داخل آون قرار داده می شود و در دمای اتاق
سرد می شود .محلول رویی ترکیب حاصل دور ریخته می شود و نمونه به مدت  4بار در  2روز
با متانول شسته شود .سرانجام برای جمع آوری پودر زرد مایل به قهوه ای به مدت دو ساعت
در دمای  20درجه سانتیگراد خشک می شود.

5

5

Hummer
Ni(NO3)2.6H2O
7
)DimetylFormamid(DMF
6
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سنتز گرافن اکسید( /)GOچارچوب آلی – فلزی –44
 5/20گرم اکسید گرافن و  5/23گرم از -0 ،2دی هیدروکسی فتالیک اسید و  1/13گرم نیکل
رل
( )IIنیترات هگزاهیدرات با هم مخلوط می شوند و بقیه مرحله سنتز مشابه سنتز چارچوب
آلی – فلزی – 74انجام می شود ،که در بخش قبلی کامل ًا شرح داده شده است.

سنتز گرافن اکسید /چارچوب آلی – فلزی –/44مگنتیت
 5/20گرم گرافن اکسید  5/23 ،گرم از 2و -0دی هیدروکسی تری فتالیک اسید  1/13 ،گرم
نیکل ( )IIنیترات هگزاهیدرات با یکدیگر مخلوط می شوند و حلال سه گانه  -N ،Nدی متیل

فرمامید ،اتانول و آب یک بار یونیزه ( 155 ،V / V / V ، 1 :1 :1میلی لیتر) به محلول اضافه
می شود و به منظور ایجاد سوسپانسیون  ،محلول  15دقیقه در حمام آلتراسونیک قرار می
گیرد( .مخلوط الف)
1

در این مرحله  5/8گرم کلرید آهن( )IIIهگزاهیدرات 8و  5/3گرم کلرید آهن( )IIتترا هیدرات
باید در  20میلی لیتر آب حل شود و به مخلوط الف اضافه شود  ،سپس جریانی از گاز نیتروژن
درون آن وارد می شود و با وارد کردن آمونیاک  pHمحیط  15تنظیم می شود .محلول حاصل
باید درآون در دمای  155درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت گرم شود ،سپس در دمای اتاق
سرد می شود ،محلول رویی دور ریخته شود ،چهار بار با متانول طی دو روز شسته می شود و
سپس به مدت  2ساعت در دمای  205درجه سانتیگراد خشک شود .و در نهایت کامپوزیتی
از پودر گرافن اکسید /چارچوب آلی – فلزی –/74مگنتیت ساخته شده است(شکل  .1ب).

سنتز نانوجاذب گرافن اکسید/چهارچوب آلی فلزی/44-اکسیدآهن/پلی تیرامین
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برای تهیه نانوجاذب گرافن اکسید/چهارچوب آلی فلزی/74-اکسیدآهن/پلی تیرامین،
پلیمریزاسیون اکسایشی تیرامین در سطح گرافن اکسید /چارچوب آلی – فلزی –/74مگنتیت
رلعنوان یک کاتالیزور انجام شد .هورس رادیش
با استفاده از آنزیم هورس رادیش پراکسیداز 15به
پراکسیداز یک هم پروتئین 11است که شامل دو نوع مختلف از مرکز فلزی (معمول ًا به عنوان
"گروه هم") آهن ( )IIIپروتوپورفیرین  IXو دو اتم کلسیم است .شکل  2الف و ب به ترتیب
ساختار الف) هورس رادیش پراکسیداز و واکنش کاتالیزوری آن با تیرامین (ب) در حضور
هیدروژن پراکسید را نشان می دهد  .روش سنتز به شرح زیر است 255 :میلی گرم گرافن
اکسید /چارچوب آلی – فلزی – /74مگنتیت 165 ،میلی گرم تیرامین 1 ،میلی گرم هورس
رادیش پراکسیداز  8 ،میلی لیتر استون و  4میلی لیتر بافر فسفات ( 5/1مولار )pH 7 ،با هم

حل شدند 245 .میکرولیتر پراکسید هیدروژن در دمای  35درجه سانتیگراد به مخلوط اضافه
شد .رسوب حاصل در آون خشک شد (شکل  .1ج).

7

Horse radish peroxidaze
hemoprotein
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رل

آماده سازی نمونه
آب مورد نیاز از شیر آزمایشگاه تهیه شد .آب رودخانه از رودخانه کرج (البرز ،ایران) و چمران(
شیراز ،ایران)[ جمع آوری و در ظروف  PTFEکه حاوی اسیدنیتریک و آب دیونیزه بود ریخته
شد .به منظور حذف ذرات معلق  ،به مدت  15دقیقه در  2555دور در دقیقه سانتریفیوژ
شدند و سپس از طریق فیلتر غشایی  5/40میکرومتر صاف شدند .برای جلوگیری از هدر رفتن
کروم (با توجه ب ه اینکه کروم بر روی دیواره ظرف جذب می شود) نمونه ها و محلول ها در
نیتریک یا اسید هیدروکلریک رقیق شده  5/50مولار و در  pHکمتر از  1/0نگهداری شدند.
در تبدیل کروم ( )VIبه کروم ( )IIIاگر واکنش در شرایط اسیدی انجام شود همراه با واکنش
های ناخواسته است بنابراین جهت جلوگیری از این امر حداکثر بازه زمانی توصیه شده 8
ساعت است).

آماده سازی تمونه غذا

شیر بدون چربی از سوپر مارکت تهیه می شود 5/0 .میلی لیتر از نمونه مایع و  0میلی لیتر
اسیدنیتریک در یک بشر مخلوط می شوند و در دمای نسبتا کم حرارت داده شد تا خشک
شود .سپس  3میلی لیتر پراکسید هیدروژن 35در صد اضافه شد و مجددا عمل شزح داده
شده تکرار شد .با این روش  5/0میلی لیتر محلول نمونه بدست آمد .بعد از اینکه در دمای
اتاق سرد شد به فلاسک حجم سنجی  05میلی لیتری انتقال و با آب دیونیزه رقیق شد .چای
سیاه ( 5/0گرم) و چای سبز ( 5/0گرم) وزن شده و به یک ظرف سرامیکی منتقل شدند اسید
نیتریک غلیظ ( 6میلی لیتر) به این نمونه اضافه شد و پس از  10دقیقه به مدت  0دقیقه در
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دمای  105درجه سانتیگراد گرم شد .پس از آن ،محلول حاصل سرد شد و  3میلی لیتر
پراکسید هیدروژن اضافه شد .سپس ،این محلول تا دمای  255درجه سانتیگراد خشک شد و
به درون یک فلاسک منتقل شد و با NaOH
باقی مانده در اسید نیتریک حل شد .محلولرل
خنثی شد .پس از مرحله خنثی سازی  ،نمونه رقیق و با استفاده از روش پیشنهادی تجزیه و
تحلیل شد .یک گرم آردگندم در دمای  255درجه سانتیگراد خشک و سپس به مدت  8ساعت
در داخل کوره با دمای  455درجه سانتی گراد قرار داده می شود .به ترکیب حاصل  8میلی
لیتر اسید نیتریک و  2میلی لیتر هیدروژن پراکسید  35در صد وزنی حجمی اضافه می شود.
محلول به دست آمده به مدت  4ساعت داخل کوره در مای  455درجه سانتی گراد قرار داده
می شود .در این مرحله  4میلی لیتر اسید هیدروکلرید ریک غلیط و  3میلی لیتر پرکلریک
اسید  75درصد وزنی حجمی اضافه می شود .ترکیب حاصل تا  05میلی لیتر رقیق می شود.
روش تجزیه ای
روش استخراج فاز جامد مغناطیسی با قابلیت پراکندگی با استفاده از نمونه جاذب سنتز شده
برای استخراج کروم در نمونه آب و غذا استفاده شد ،نمایش شماتیک از این روش در شکل 3
نشان داده شده است .این روش به شرح زیر انجام شد 35 :میلی لیتر از محلول نمونه یا محلول
استاندارد کرم ( )IIIبه داخل لوله شیشه ای ریخته شد و  10میلی گرم از جاذب گرافن اکسید/
چارچوب آلی فلزی/اکسیدآهن/پلی تیرامین به محلول نمونه اضافه شد .سپس ،برای پراکندگی
کامل نانوجاذب مغناطیسی در سراسر نمونه و استخراج آنالیت ها ،از تابش اولتراسونیک به
مدت  0دقیقه استفاده شد .ظرف نمونه در معرض یک آهنربای قوی متشکل از نئودیمیم ،آهن
و بور ( (5.8 Tتا نمونه های آب و غذای هدایت شده بر روی نانوجاذب از محلول جداسازی
شوند .پس از آن ،محلول رویی دور ریخته می شود و جاذب با  1/0میلی لیتر حلال

شویشی( 5/0میلی لیتر در هر شستشو) شسته شد  ،در حالی که امواج آلتراسونیک در مدت
 2دقیقه اعمال شد .دوباره آهنربای  Nd-Fe-B-Ndمورد استفاده قرار گرفت و محلول حاوی
داروهای واجذب شده 12جمع آوری و تحت یک جریان نیتروژن تا رسوب های خشک بدست
آید .مواد باقیمانده در  155میکرولیتر از فاز متحرک کاربردی  HPLCحل شد و در نهایت 25
میکرولیتر از نمونه برای جداسازی و تجزیه و تحلیل بیشتر به ستون  HPLCتزریق شد.
9
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بحث و نتایج
 2طیفسنجی تبدیل فوریه زیر قرمز
شکل -4الف-ج طیفهای مربوط به طیفسنجی تبدیل فوریه زیر قرمز گرافن اکسید ،گرافن
اکسید/چارچوب آلی فلزی ،74-گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی /74-مگنتیت/پلی تیرامین
ث

ثبت شده در محدوده  4555-455سانتی متر را نشان می دهد که با حضور گروههای عاملی
حاوی اکسیژن و همچنین پیوندهای کربن آروماتیک در مواد ترکیبی ،جاذب قله های جذبرا
در حدود  1685-1605 ،cm-1 ( 1155-1255و  )1405-1415به خود اختصاص می دهد.
 ،که به ترتیب با ارتعاشات کششی اپوکسی  ، C-Oو کششی آروماتیک  C = Oو C = C
مطابقت دارد .علاوه بر این  ،قله پهن در  cm-1 3255-3648به دلیل حالت های کششی گروه
های هیدروکسیل لایه ای کئوردینه شده با اتم های  O-Hدر ساختار گرافن اکسید است .نوار
در محدوده  cm-1 055-085مربوط به ارتعاشات کششی  Fe-Oاست ،که نشان می دهد
گرافن اکسید با ذرات مگنتیت پیوند یافته است .علاوه بر این ،دو قله تیز در cm-1 805-105
مربوط به گروه هیدروکسید ،به عنوان گروه های -μهیدروکسی از طریق به اشتراک گذاری
در گوشه های واحدهای هگزاگونال چارچوب آلی فلزی 74-یافت می شود .طیف های حاصل
از طیفسنجی تبدیل فوریه زیر قرمز گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی /74-مگنتیت/پلی
تیرامین نوار های های ارتعاشی را در  cm-1 1215-1205و  cm-1 1005-1075مربوط به
پیوند های  C-Nو  N-Hرا نشان می دهد .نتایج مطرح شده در بالا به خوبی تایید می کند که
پلی تیرامین بر روی سطح گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی /74-مگنتیت تثبیت شده است
و همچنین تبدیل مونومر به پلیمر را نشان می دهد.
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رل

طیف پراش اشعه ایکس
مقایسه الگوهای طیف پراش اشعه ایکس گرافن اکسید ،چارچوب آلی فلزی  ،74گرافن
اکسید/چارچوب آلی فلزی  ،74گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی /74اکسیدآهن ،گرافن
اکسید/چارچوب آلی فلزی /74مگنتیت و گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی  ،74اکسیدآهن/پلی
تیرامین در شکل  0به نمایش گذاشته شده است .نتایج این مقایسه پیک پراش ( )151گرافن
اکسید را در  2ϴ = 11/28 °را در الگوهای پراش اشعه ایکس نشان می دهد که تایید کننده
سنتز موفقیت آمیز گرافن اکسید است .همچنین در این الگوچارچوب آلی فلزی  74کریستالی
منحصربه فرد در پیک تمام ترکیبات به جز گرافن اکسید دیده می شود که بازتابش صفحات
آن در ( )115و ( )355و پیک های پراش در  12°و  2ϴ= 7°است و به طور قابل ملاحظه ای
دلالت بر ساختار کریستالی چارچوب آلی فلری  74دارد .الگوهای پراش اشعه ایکس گرافن

اکسید/چارچوب آلی فلزی / 74اکسیدآهن و گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی
/74اکسیدآهن/پلی تیرامین نیز پیک های پراش را  07/3° ،43/3° ،30/7° ،35/3°و 62/1°
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که مربوط به صفحات ( )011( ،)455( ،)311( ،)225و ( )455است و تشکیل مگنتیت 13را
نشان می دهد .همچنین پیک های پراش در  45/8° ،33/2°و  30/6°مربوط به صفحات
رل هماتیت است .این نتایج نشان می دهد که
( )115( ،)154و ( )113نیز تایید کننده وجود
هماتیت و مگنتیت طی روش مغناطیسی شدن به وجود آمده اند .نتیجه دیگری که از مقایسه
این دو الگو به دست می آید این است که خاصیت مغناطیسی جاذب در طی فرایند اصلاح
سطح تقریبا حفظ می شود.

میکروسکوپ الکترونی روبشی
مرفولوژی و سایز ذرات نانو کامپوزیت متخلخل سنتز شده با استفاده از تصاویر میکروسکوپ
الکترونی روبشی 14بررسی می شود .شکل  6عکس های میکروسکوپ الکترونی روبشی گرافن
اکسید(الف) ،چارچوب آلی فلزی (74ب) ،گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی (74ج) وگرافن
اکسید/چارچوب آلی فلزی /74اکسیدآهن /پلی تیرامین (د) را نشان می دهد .در شکل  6الف
نانوصفحات گرافن اکسید با مرفولوژی لایه لایه شکل گرفته است و تجمع قوی ورق های گرافن
با چین و چروک مشاهده شده است ،که از چندین لایه گرافنی انباشته تشکیل شده است ،که
عمدتاً توسط اثرات متقابل گروههای سطح روی لایه های گرافن مانند شکل می گیرد .هنگامی
که چارچوب آلی فلزی  74به گرافن اکسید متصل شده است ،همانطور که در شکل  6ج نشان
داده شده است  ،کریستال های چارچوب آلی فلزی ( 74شکل  6ب) به وضوح دیده می شود
که بر روی سطح صفحات گرافن اکسید پراکنده شده است .هنگامی که تصویر چارچوب آلی
فلزی  74با تصویر گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی  74مقایسه می شود ،شباهت زیادی در
تصویر  6ب و ج دیده می شود را مشاهده می کنیم .برای تأیید تثبیت موفقیت آمیز چارچوب
آلی فلزی  74طیف های انرژی پراش اشعه ایکس چارچوب آلی فلزی  74با گرافن
اکسید/چارچوب آلی فلزی  74مورد مقایسه قرار گرفت و داده های به دست آمده توزیع
یکدست از عناصر نیکل ،کربن و اکسیژن را در هر دو گروه نشان داد که تأیید کننده پیوست
موفقیت آمیز چارچوب آلی فلزی  74با لایه های گرافن اکسید است همچنین مقایسه نشان
12
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می دهد که درصد جرم مواد کربن از  31/2به  ٪41/2افزایش یافته است که این امر حضور
گرافن اکسید در کامپوزیت گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی  74را اثبات می کند .بنابراین،
رل آلی فلزی74به طور موفقیت آمیزی بر روی
نتایج به دست آمده نشان می دهد که چارچوب
ورق های گرافن اکسید پراکنده شده است .شکل  6د نشان می دهد که ذرات چارچوب آلی
فلزی  74و مگنتیت با مرفولوژی کروی مانند بر روی نانوصفحات گرافن اکسید رشد کرده

است و لایه های پلیمر بر روی جاذب به وجود آمده اند و افزایش قابل توجه در ضخامت هم
به دلیل پوشش مناسب گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی /74مگنتیت با پلیمر اصلاح کننده
است.

اثر مقدار نانوجاذب مغناطیسی
در روشهای استخراج بر اساس مواد نانوکامپوزیت  ،مقدار جذب جاذب یک پارامتر مهم است
که به طور قابل توجهی بر عملکرد استخراج و ویژگیهای تجزیه ای تأثیر می گذارد .برای به
دست آوردن بهترین حساسیت و تکرارپذیری در تجزیه و تحلیل ،مقدارهای مختلفی از

نانوجاذب از  15تا 125میلی گرم در میکرو استخراج فاز جامد مغناطیسی با قابلیت پراکندگی
مورد بررسی قرار گرفتند .همانطور که در شکل  7الف مشاهده می شود ،سطح پیک با تغییر
مقدار جاذب از  15تا  15میلی گرم به سرعت افزایش می یابد و پس از آن کاهش می یابد .با
توجه به ساختار نانو متخلخل گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی /74اکسیدآهن /پلی تیرامین
و مساحت سطح بزرگ آن ،حداکثر راندمان استخراج در مقادیر تقریباً کمی از استخراج (15
میلی گرم) بدست می آید که می تواند به عنوان مهمترین مزیت غنی سازی 10این روش
محسوب شود .با افزایش مقدار گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی /74اکسیدآهن /پلی تیرامین
از  15میلی گرم بازده استخراج کاهش می یابد .این نتایج به این دلیل است که در مقدارهای
13
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بالاتر ،جداسازی نانو جاذب ممکن است به طور مؤثر انجام نشود و در محیط نمونه به حالت
تعلیق درآیند .علاوه بر این ،به دلیل تجمع جاذب در مقدارهای زیاد ،سطح موجود برای فعل
بنابراین کاهش قابل توجهی در بازده استخراج
و انفعالات نانوجاذب و آنالیت کاهش می یابد،رل
مشاهده می شود .در نهایت  15میلی گرم از گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی /74اکسیدآهن/
پلی تیرامین به عنوان مقدار بهینه انتخاب و استفاده شد.
اثر pH
مقدار  pHمحلول نمونه یکی از مهمترین متغیرهای مدیریت نوع فعل و انفعالات و به دنبال
آن جذب آنالیتها بر روی سطح جاذب است .اثر  pHمحلول در دامنه  3-13میلی گرم با
استفاده از هیدروکلریدریک اسید و سدیم هیدروکسید  5/51مولار مورد بررسی قرار گرفت.
داده های به دست آمده در شکل  7ب نشان می دهد که حساسیت های تجزیه ای در محدوده
 15-4با روند افزایشی روبرو است و سپس در مقادیر بالاتر  pHکاهش یافته اند و در 15 pH
حداکثر حساسیت تجزیه ایرا می بینیم.
اثر قدرت یونی
در این مطالعه  ،اثر نمک بر روی نمونه به منظور تعیین کمی با استفاده از میکرو استخراج فاز
جامد مغناطیسی با قابلیت پراکندگی در ترکیب با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا در محدوده
 ٪25-5وزنی  /حجمی مورد آزمایش قرار گرفت (شکل  7ج) .نمک سدیم کلرید به عنوان یک

الکترولیت برای تنظیم مقاومت یونی نمونه انتخاب شد .با افزایش نمک نمونه ،حساسیت
سیگنالها افزایش می یابد و این به دلیل پدیده شناخته شده ای به نام اثر نمک زدایی است.16
اما در اینجا نتایج متفاوتی مشاهده شد و با افزایش قدرت یونی کاهش قابل توجهی در
سیگنالهای تجزیه ای حاصل شد .به نظر می رسد در غلظت های بالاتر نمک  ،ویسکوزیته
نمونه افزایش می یابد و انتقال جرم آنالیت ها به سمت نانوجاذب را دشوار می کند .در نتیجه،
در این کار از هیچ مقداری از نمک استفاده نشده است.
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ویژگی های تجزیه ای
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ارقام شایستگی تجزیه ای شامل بازه خطی دینامیکی ،18ضریب همبستگی ،11حد تشخیص،25
حد کمی ،21بازده استخراج 22به همراه فاکتور غنی سازی 23در سیستم استخراج مورد بررسی
قرار گرفت و پارامترهای تجزیه ای مطلوبی بین جذب و غلظت بدست آمد .ویژگی های تجزیه
ای بدست آمده در جدول  1گزارش شده است
جدول  .1ارقام شایستگی برای میکرو استخراج جامد مغناطیسی با قابلیت پراکندگی

رنج

خطی

دینامیکی

حد آشکارسازی
(میکروگرم

بر

ضریب

فاکتور غنی

همبستگی

سازی

)RSD(%

لیتر)
05-2

5/7

5/1184

65

2/7

کاربردهای تجزیه ای
به منظور اعتبار سنجی روش پیشنهاد شده بازده استخراج کروم در نمونه های مختلف شامل
آرد سفید ،چای سبز ،چای سیاه ،شیرگاو ،آب لوله کشی ،آب رودخانه برای تعیین غلظت کروم
با استفاده از روش پیشنهاد شده مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از نتایج به دست آمده

15

17

Analytical feature
linear dynamic range
19
correlation coefficient
20
limit of detection
21
limit of quantification
22
extraction recovery
23
enrichment factor
18
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صحت نیز بررسی شد و داده های حاصل در جدول  2نشان داده شده است .روش پیسنهاد
شده برای تعیین و جداسازی کروم در آب لوله کشی و آب معدنی نیز مورد استفاده قرار گرفت

رل
(جدول  .)3این نتایج تایید کننده اعتبار و صحت روش برای تعیین و جداسازی کروم در نمونه
آب و مواد غذایی است.
جدول  2کاربرد روش ترکیبی میکرواستخراج فاز جامد مغناطیسی و کروماتوگرافی مایع با
کارایی بالا برای تعیین کروم در نمونه های آب و غذا
نمونه ها

چای سیاه

چای سبز

آرد سفید

شیر گاو

آب رودخانه

آب رودخانه
16

کروم اضافه شده

کروم یافت شده

میکروگرم بر گرم

میکروگرم بر گرم

-

5/6 ±5

-

2

2/0 ±5/1

16/2

-

5/0 ±5

-

2

2/2 ±5/1

88

-

5/4 ±5

-

2

2/3 ±5/1

10/8

-

بازده

-

0

4/6 ±5/2

12

-

2/2 ± 5/1

-

0

7/4 ±5/3

152/8

-

2/1 ±5/1

-
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7/4 ±5/4
0

13/7

رل

جدول-3جداسازی و تعیین کروم ( )IIIو کروم ( )VIبا استفاده از روش ترکیبی میکرو استخراج فاز جامد مغناطیسی-
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با استفاده از جاذب چهار جزئی سنتز شده

نمونه ها

آب معدنی

اضافه

یافت شده

شده(میکرو

(میکروگرم

گرم بر لیتر)

بر لیتر)
)Cr(III

بازده ()%

)Cr(VI

کلCr

)Cr(III

)Cr(VI

کلCr

)Cr(III

)Cr(VI

0/3 ±5/2

5/6

-

-

-

-

-

14 ±6

0

0

18/2 ±5/1

1/1 ±5/4

15

15

23/6 ±1

5/8

1/3

14/1±

38/0±

11/4±
1

10/8

16/1

10/1

28/2±

آب لوله کشی

18/3

17/4

17/7

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

4/1 ±5/2

4/8 ±5/3

5/3

18

16

17

15

15

1/8 ±5/4

1/8 ±5/4

1/7±
5/6
11/7±

17

18

11

18/0
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مقایسه با سایر روش ها
ویژگی های مهم روش تجریه ای فعلی با برخی از روش های گزارش شده قبلی مقایسه و نتایج
آن در جدول  0نشان داده شده است .این مقایسه نشان می دهد که روش ارائه شده روشی
تکرارپذیر ،حساس و جایگزین روش هایی شده اند که در آنها فرایند پیش تغلیظ ،جداسازی و
تعیین کروم در نمونه های حقیقی نیاز به ابزارهای گران قیمت دارد .چندین مزیت قابل توجه
از این روش از جمله مقدار حد کمی کم  ،دامنه خطی گسترده پویا و تکرار پذیری خوب را
نشان می دهد .علاوه بر این ،قابل توجه است که ماده هیبریدی سنتز شده ظرفیت استخراج
مناسبی دارد که به دلیل استفاده از ترکیباتی چون گرافن اکسید ،چارچوب آلی فلزی 74و
پلی تیرامین است(جدول .)4
جدول  .4مقایسه میکرو استخراج فازجامد مغناطیسی با قابلیت پراکندگی در ترکیب با کروماتوگرافی مایع با کارایی
بالا با سایر روش های ارائه شده در مقالات برای تعیین

18
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نتیجه گیری
در این کار یک کامپوزیت چهارجزئی شامل گرافن اکسید/چارچوب آلی فلزی
/ 74اکسیدآهن/پلی تیرامین سنتز و به عنوان یک جاذب موثر و مفید در میکرواستخراج فاز
جامد مغناطیسی مورد استفاده قرار گرفت .اصلاح سطح گرافن اکسید با چارچوب آلی فلزی
 ،74مگنتیت و پلی تیرامین ویژگی های سطح از قبیل برهم کنش های آروماتیک-آزوماتیک،
حجم حفره و مسیرهای نفوذ را بهبود بخشید .علاوه بر این ،نانوجاذب تازه طراحی شده ویژگی
های مهم دیگری از جمله جداسازی مغناطیسی ساده بدون ابزار ویژه ،قابلیت استفاده مجدد
قابل ملاحظه و عوامل غنی سازی خوب ( )EFدارد .در این روش بازده و زمان استحراج مطلوبی
دیده می شود که به دلیل این است که حالت تعادل بسیار سریع بدست می آید .پس از ارزیابی
شرایط استخراج میکرو استخراج فاز جامد مغناطیسی با قابلیت پراکندگی ،با کروماتوگرافی
مایع با کارایی بالا برای اندازه گیری کروم ( )IIIو ( )VIدر نمونه های آب و غذا دنبال شد و
نتایج رضایت بخشی بدست آمد

19
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