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Folyadék-folyadék extrakciós elválasztások, dúsítások mechanizmusának követése
atomabszorpciós spektrométerrel kombinált folyamatos extraháló készülékkel. A
módszer alkalmazása krómspeciációs célra.
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Bevezetés
A folyadék-folyadék extrakciót mind az
analitikai, mind a preparatív kémiában, mind pedig
az ipari gyakorlatban hosszú id óta alkalmazzák
oldott
komponensek
egymástól
történ
elválasztására. A módszer azon alapszik, hogy az
oldatban jelenlev
komponensek, vagy azok
származékai különböz arányban oszlanak meg
két egymással nem elegyed folyadékfázis között
[1]. A folyadék-folyadék extrakciót már régóta
klasszikussá
vált
egyszer
laboratóriumi
eszközzel,
a
rázótölcsérrel
végezzük.
E
módszerrel
azonban
a
fázisok
közötti
transzportfolyamatokról csak szakaszos bruttó
információt kapunk. Tulajdonképpen csak a
kezdeti és az adott ideig végzett rázás után az
extrakció végállapotát tudjuk ellen rizni.
Az
ugyancsak
régóta
használatos,
úgynevezett folyamatos extraháló készülékeknél
[2] az egyik fázist kisméret cseppek formájában
ugyan folyamatosan juttatják be a másik fázist
tartalmazó edénybe, de a mintavétel és az
elemzés itt is id ben szakaszosan, a fázisok
szétválasztása és homogenizálása után történhet
meg. El bbi módszereknek és készülékeknek
általános fogyatékossága, hogy az extrakció
id beli lefolyásáról, kinetikájáról nem kapunk
folyamatos, összefügg
képet. Az extrakció
lefolyásához nem tudunk pontos id -koncentráció
adatokat rendelni.
Az analitikai kémiában a XXI. század nagy
kihívásának számít a speciációs analitika
megjelenése. A speciációs analitika azt jelenti,
hogy a vizsgált nyomelemnek nemcsak az összes
koncentrációját határozzuk meg, hanem a
nyomelem különböz vegyérték és kötésállapotú
formáit külön-külön is. Egy elemnek az él
szervezetre gyakorolt hatása ugyanis igen eltér
lehet annak eltér kémiai formájától függ en. Ezért
a speciációs analitikában általános eljárás, hogy a
vizsgált elem különböz kémiai formáit el ször
elválasztjuk egymástól, majd az elválasztott

frakcióknak
végezzük
el
a
mennyiségi
meghatározását. Az elemformák elválasztására a
sokszor igen költséges kromatográfiás módszerek
mellett továbbra is népszer ek maradtak
olcsóságuk, egyszer ségük miatt a különböz
extrakciós módszerek. A speciációs analitika nagy
kihívása az is, hogy egyes elemformák olyan kis
koncentrációban vannak jelen a mintában, hogy
el zetes dúsítás nélkül nem érik el az elemz
módszer kimutatási határát. Ezért került el térbe
az extrakciós módszerek felhasználásával az
elemformák minél nagyobb mérték dúsításának
igénye is [3].
Az el bbiekben részletezett igények
orvoslására dolgoztunk ki és szabadalmaztattunk
egy olyan folyamatos extraháló készüléket,
amelyet lángatomabszorpciós spektrométerrel
kombinálva az abszorpciós jel változásán keresztül
követni tudjuk az extrakció id beli lefolyását [4, 5].
Emellett a készüléket speciációs analitikai célokra,
konkrétan a króm(III) és króm(VI) elválasztására és
jelent s mérték dúsítására kívántuk felhasználni.
A króm a természetben Cr(III) és Cr(VI)
alakban van jelen. A két oxidációs állapot
tulajdonságai, hatásai biológiai rendszerekre
lényegesen eltér ek. A Cr(III) esszenciális
nyomelem, míg a Cr(VI) minden él rendszerre
toxikus, rákkelt hatású. Ezért van szükség olyan
analitikai módszerek kifejlesztésére, amelyek
lehet séget adnak a króm e két különböz
vegyérték
formájának
az
elválasztására,
dúsítására illetve meghatározására.

A folyamatos extraháló készülék
felépítése, m ködése
A folyamatos extraháló készüléket az 1.
ábrán mutatjuk be. A készüléket az általunk
korábban kidolgozott folyamatos atomabszorpciós
titráló készülék [6, 7] továbbfejlesztésével
alakítottuk ki.
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sebessége (F) szabja meg. A kever -, és a
pufferedény oldattérfogata ett l kezdve állandó
marad. A fennálló s r ségkülönbség miatt a
diszpergált pl. kloroform cseppek a kever edény
fels részéb l, ahol a kever er hatása csökken,
folyamatosan
visszahullnak
és
újra
diszpergálódnak anélkül, hogy a vizes fázissal
együtt az elszívó kapillárisba jutnának. Így az
atomabszorpciós készülék kizárólag a vizes fázis
elemkoncentrációjának
id beli
alakulását
detektálja, illetve az extrakcióval egyidej leg
megindított vonalíró (regisztráló) az ezzel arányos
abszorbanciát folyamatosan rögzíti.

Az extrahálandó vizes oldatot a készülék
100 mL-es folyadéktartályába helyezzük, amelyet
1 mm bels átmér j üveg-kapilláris köt össze a
mágneses kever vel m köd
kever edénnyel.
Utóbbi 7-8 mL térfogatú edény aljára 2-2,5 mL
olyan szerves oldószert helyezünk, amelyiknek a
víznél lényegesen nagyobb a s r sége. Ilyen
oldószerek például a kloroform, bromoform,
széntetraklorid. Ezekben olyan komplexképz
ligandumot oldunk, amely az extrahálandó
elemformával stabilis komplexet képez. Így az
elemforma a szerves fázissal érintkezve átoldódik
abba. A szerves fázisra desztillált vizet rétegezünk.
Ugyancsak desztillált vizet töltünk abba a pufferedénykébe is, amely 1 mm bels átmér j
függ leges kapillárison keresztül csiszolatos
dugóval illeszkedik a kever edény szájába. A
pufferedény fels csiszolatos dugójába 0,3 mm
bels
átmér j
korrózióálló
fémkapillárist
helyezünk, melynek egyik vége a puffer-edény
közepén lév üveg-kapillárisba nyúlik, másik végét
pedig
teflonkapilláris
köti
össze
az
atomabszorpciós spektrométer porlasztójával.
Az extrakciós vizsgálat els lépéseként
mágneses kever vel megindítjuk a szerves fázis
intenzív keverését. Optimális keverési sebesség
mellett a szerves fázis egyenletes és kis méret
cseppek formájában oszlik el a kever edényben
lev vízben. Ezután a fémkapillárist úgy helyezzük
el a pufferedényben, hogy a csiszolaton lev
köralakú nyílások egymással szemben legyenek.
Ebben a nyitott állásban a porlasztó csak vizet szív
a pufferedényb l. Röviddel ezután, pontosan mért
id pillanatban elfordítjuk a dugót. Ett l kezdve a
rendszer zárttá válik és az atomabszorpciós
spektrométer (AAS) porlasztójának szívó hatása
következtében megindul az extrahálandó oldat
beáramlása a tartályból a kever edénybe. Az
áramlás sebességét az AAS porlasztó felszívási

ct = c0 ⋅ 1 − e

−

F ⋅t
V

(1)

ahol ct a t id ponthoz tartozó elemkoncentráció, co
a kiindulási koncentráció, F porlasztási sebesség,
V a kever edény térfogata.
A készülék m ködési elvét a réz(II)-klorid
vizes oldatának ditizonnal kloroformos fázisba
történ extrakciója példáján mutatjuk be.
Normált abszorbancia :

1. ábra. A folyamatos extraháló készülék
Fig. 1. The continuous extraction device

Az
elem
koncentrációjának
id beli
változását, illetve az adott id ponthoz tartozó
koncentrációt a kever edényben az (1) képlettel
lehet kiszámítani. A képlet alapján látható, hogy a
porlasztási
sebesség
és
a
kever edény
térfogatának ismeretében az extrakció folyamán
bármely tetsz leges id pontban kiszámítható a
szerves
fázisban
megköt dött
elemforma
mennyisége.
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2. ábra. 7,5⋅l0-5 mol/L réz(II)-klorid extrakciójának
id beli alakulása: 1. ditizon nélkül, 2. 1:4; 3. 1:2; 4.
1:1 és 5. 2:1 ditizon/réz aránynál
Fig. 2. Extraction process of 7,5⋅l0-5 mol/L
copper(II)-chloride: 1. without ditizon, 2. 1:4; 3. 1:2;
4. 1:1; and 5. 2:1 ditizon/copper ratio
A 2. ábra 1 referencia görbéje azt a
körülményt reprezentálja, amikor a szerves fázis
nem tartalmaz ditizont, azaz extrakció nem
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HCrO4− + (C10H21)3NCH3+
(C10H21)3NCH3

HCrO4
(2)

A kloroformos fázisba átoldódó krómot az
extrakció után nagyérzékenység grafitkemencés
atomabszorpciós
spektrometriás
(GFAAS)
módszerrel határoztuk meg. Az extrakció
hatékonyságának ellen rzésére és a folyamatos
dúsítás végrehajtására az el z ekben bemutatott
folyamatos extrakciós készüléket használtuk. Az
eredményeket a 4. ábra mutatja.
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A króm(VI) extrakciós elválasztása és
dúsítása
Az

esszenciális Cr(III) és a toxikus,
rákkelt
Cr(VI)
extrakciós
elválasztására,
dúsítására egyéb módszerek mellett igen jól
alkalmazható a folyadék-folyadék extrakciós
módszer [8-10]. Az általunk kidolgozott eljárás [11]
lényege, hogy a Cr(VI) (a negatív töltés kromátion) stabilis ionpár-komplexet képez kvaterner
ammónium-sókkal. A keletkez ionpár-komplex
igen
jól
oldódik
kloroformban.
Kvaterner
ammónium-sóként a 3. ábrán látható szerkezeti
képlettel
rendelkez
tridecil-metil-ammóniumkloridot használtuk, melynek kereskedelmi neve:
aliquat 336.

C10H21

E viszkózus folyadékot kloroformban oldottuk. Az
aliquat 336 a (2) reakcióegyenlet szerint reagál a
Cr(VI)-tal.

Abszorbancia .

játszódik le. Ilyenkor a készüléken átszívott rézklorid koncentrációja id ben az (1) összefüggés
szerint változik. A 2-5 görbék a szerves fázisban
növekv arányban jelenlev komplexképz mellett
a készüléken átjutó réz abszorpciós jelét
képviselik. Jól megfigyelhet a görbék, ezzel
együtt az extrakció mechanizmusának három
fázisa. A görbék els , közel vízszintes szakaszán
az extrakció a legnagyobb sebességgel zajlik.
Ahogy id vel csökken a komplexképz aránya a
fémionhoz képest, úgy csökken az extraháló közeg
kapacitása. E második szakaszban meredekebben
emelkedik a görbe, azaz egyre nagyobb arányban
jut át a készüléken a nem extrahált fémion. A
harmadik aszimptotikus szakasz egy lassú egyre
csökken
mérték , majd teljesen megsz n
extrakciót
jelez.
Az
5.
görbe
alapján
megállapítható, hogy áramló rendszerr l lévén
szó, a készüléknek körülbelül 10-15 % áteresztése
van, ami annyit jelent, hogy az áramló rézsó-oldat
egy része extrakció nélkül halad át a
kever edényen. Ez az áteresztés a készülék
paramétereit l (geometria, fázisarány, keverési,
porlasztási
sebesség
stb.)
valamint
a
komplexképz
koncentrációjától, a komplex
stabilitásától, komplexképz dés sebességét l
függ érték, amely a készülék optimálásával és
komplexképz
alkalmas
megválasztásával
csökkenthet . Az készülékben az extrahált réz
mennyiségét az 1. és a további görbék által
közbezárt terület reprezentálja.

Cl

C10H21 N CH3
C10H21
3. ábra. A tridecil-metil-ammónium kloridot (aliquat
336) szerkezete
Fig. 3. Structure of the tridecyl-methyl-ammonium
chloride (aliquat 336)

4. ábra A króm jelének id beli alakulása
folyamatos extrakció során lángatomabszorpciós
spektrometriás detektálással. 1 kloroform aliquat
336 nélkül, 2 1 %(m/m) aliquat 336- tartalmú
kloroform mellett , a minta krómtartalma 3 mg/L
Cr(VI), a vizes oldat pH-ja = 4 . (Az AAS
spektrométer paraméterei: acetilén 2 L/min, leveg
5 L/min, észlelési magasság 10 mm, felszívási
sebesség 7,5 mL/min, a regisztráló
papírsebessége 6 cm/min)
Fig. 4. Change of chromium during continuous
extraction detected by graphite furnace atomic
absorption. 1. without aliquat 336, 2. with
chloroform containing 1%(m/m) aliquat 336,
chromium content: 3 mg/L Cr(VI),
pH=4.(Parameters of the AAS: acetylene 2 L/min,
air 5 L/min, detection height 10 mm, absorption
speed 7.5 mL/min, recording speed 6 cm/min)
Ha nem volt komplexképz a kloroformos
fázisban, akkor a minta teljes krómtartalma
akadálytalanul átjutott a rendszeren (1 görbe).
Abban az esetben, ha a kloroformban oldott
komplexképz nagy feleslegben volt (1%(m/m)-os
oldat), akkor a görbe alig emelkedett és igen kis
abszorbancia-értékre állt be. Ebb l megítélhet ,

www.anyagvizsgaloklapja.hu

116

2007/3
hogy az aliquat 336 nagy hatásfokkal vonta ki az
áramló mintából a Cr(VI)-ot és azt a szerves
fázisban
dúsította.
Látható,
hogy
stabil
komplexképz t nagy fölöslegben alkalmazva az
extrakció hatásfoka a folyamatos extraháló
készülékben igen kedvez , elérte a 96%-ot. Ezt a
kedvez hatásfokot a kloroformos fázisból a
grafitkemencés atomabszorpciós spektrometriával
(GFAAS) történ krómmeghatározás eredményei
is alátámasztották. Az extraháló készülék
tartályában lev 100 mL Cr(VI) (dikromát) tartalmú
oldatnak 2 mL aliquatos kloroformban való
extrahálásánál a dúsítás 50-szeres. Ilyen dúsítás
mellett a GFAAS meghatározás kimutatási határa
krómra 1,00 ng/L (1 ppt)-nek adódott. Ez a
kimutatási képesség a módszert alkalmassá teszi
arra, hogy olyan mintákban is meghatározzuk a
Cr(VI) formát, amelyben az összes króm is igen kis
koncentrációban van jelen (ivóvíz, felszíni vizek,
forrásvizek, es víz, stb.). Ha a Cr(VI) koncentráció
igen kicsi, az extraktoron akár még nagyobb
térfogatú mintát is átvezethetünk. Ezzel a króm
dúsítását tovább növelhetjük, a kimutatási határát
tovább javíthatjuk.

Irodalomjegyzék

Összefoglalás

[7]

Folyamatos
extraháló
készüléket
dolgoztunk ki, amelyet lángatomabszorpciós
spektrométerrel
(FAAS)
összekapcsolva
folyamatosan követni tudjuk az extrakció id beli
lefolyását, meghatározhatjuk az extrahálószer
kapacitását, mely lehet séget ad extrakciós
módszerek
tervezéséhez
is.
A
módszert
krómspeciációs célra alkalmaztuk. Kloroformban
oldott tridecil-metil-ammónium-klorid segítségével
a Cr(VI) forma vizes oldatból nagy (96%)
hatásfokkal átvihet a szerves fázisba és nagyfokú
(50-100-szoros) dúsítása végezhet el. A szerves
fázis
Cr(VI)
tartalma
grafitkemencés
atomabszorpciós (GFAAS) módszerrel történ
meghatározásával az eljárás kimutatási határa 1
ng/L-nek (1 ppt-nek) adódott.
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