JARC
هقذهه
ها در ﺁب ﺁشامیﺪنی با استفاده اﺯ روﺵ ﻓﻀای ﻓوﻗانی ایﺴتا/
انﺪاﺯهگیری تری هالومتاﻥ
تشٍهَولشٍهتاى ٍ تشٍهَفشم) تشویةّای ته وشتٌی
ولشٍهتاى ،دی
تشٍهَ دی
کروماتوگراﻓیّالَهتاىّا (ولشٍفشم،
تشی
الﻜترولیتی
رسانایی
گاﺯی/ﺁشﻜارساﺯ
ّؼتٌذ وِ تا فشهَل ولی  CHX3ؿٌاختِ هیؿًَذ .ایي هَاد ،آالیٌذُّای هتذاٍل آبّای ولش صدُ ؿذُ هیتاؿٌذ
*
طاهره پورصابری
اػیذّای ّیَهیه ٍ فلٍَیه هَخَد دس آب هیتَاًذ ٍاوٌؾ دّذ ] .[1-3تشسػی آطاًغ حفاظت اص هحیظ صیؼت
تجزیه،
وِشیمی
استادیار
هیدّذ
ایران داسًذ ].[4
تهرانٍ،خَد
صنعتآتینفت،ولشداس
پژوهشگاههٌاتغ
دس تواهی
THMs

 1391اص لحاػ فیضیَلَطیىی خغشاتی سا تِ ّوشاُ داسًذ؛ تِ ػٌَ
ًذاؿتِ اها
،1391دس آب
خاكی
ّالَهتاىّا تَ
تش
پذیرش :اسفند
بازنگری:یبهمن
دریافت:یدی ،1391
تشویةّا تاػث خْؾ طًی ٍ ػشعاى هیؿًَذ .تشخی اص اثشات هخشب  THMsدس خذٍل  1خالكِ ؿذُ اػت]:[5
ﭼﻜیﺪه :هدف از این پژوهش ،توسعه و ارزشیابی استفاده از روش فضای فوقانی در ترکیب با کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز رسانایی

الکترولیتی برای اندازهگیریتری هالومتانها ( )THMsدر آب آشامیدنی است .اثر عاملهای مؤثر مانند دمای آب ،قدرت یونی محیط ،زمان همزدن
و حجم نمونه بر عملکرد روش بررسی شد .اندازهگیریها با استفاده از استاندارد داخلی -1کلرو -2-بروموپروپان انجام شدند .پاسخ برای تمامی
تریهالومتانها در گستره غلظتی  0/5تا  40میکروگرم بر لیتر ،خطی بوده و حد تشخیص برای کلروفرم ،برومو دی کلرومتان ،دی بروموکلرومتان و
بروموفرم به ترتیب برابر  0/21 ،0/13 ،0/09و  0/34میکرو گرم بر لیتر تعیین شد .انحراف استاندارد نسبی روش کمتر از  4/8درصد بوده و از این روش
به طور موفقیت آمیزی برای تجزیه  THMsدر آب آَشامیدنی افزوده شده و آب چاه استفاده شد.
واژههای کﻠیﺪی :تجزیه آب ،تری هالومتانها ،کروماتوگرافی گازی ،فضای فوقانی ،آشکارساز رسانایی الکترولیتی
خذٍل  1تشخی اثشات تشی ّالَهتاىّا ][5

مﻘﺪمه
تری هالومتانها (کلروفرم ،برومو دی کلرومتان ،دی برومو
کلرومتان و بروموفرم) ترکیبهای تک کربنی هالوژن داری هستند
که با فرمول کلی  CHX3شناخته میشوند .این مواد ،آالیندههای
متداول آبهای کلر زده شده هستند چرا که کلر با اسیدهای
هیومیک و فلوویک موجود در آب میتواند واکنش دهد [ 1تا .]3
بررسی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا 1نشان میدهد که
 THMsدر تمامی منابع آبی کلردار وجود دارند [.]4
تری هالومتانها بوی خاصی در آب نداشته اما از لحاظ
فیزیولوژیکی خطراتی را به همراه دارند .برای مثال ،این ترکیبها
باعث جهش ژنی و سرطان میشوند .برخی از اثرات مخرب
 THMsدر جدول  1خالصه شده است [.]5

جدول  1برخی اثرهای تری هالومتانها []5
نامترکیة

فرهول 

اثرها 

ولشٍفشم ()CF

CHCl3

ػشعاىصا؛ تِ ساحتی اص عشیك پَػت،
ؿؾّا ٍ غزا خزب هیؿَد؛ دس تافتّای
چشب تدوغ هییاتذ؛ تِ ػاهاًِ ػلثی،
ولیِ ،هغض ٍ وثذ آػیة هیسػاًذ.

تشٍهَ دی ولشٍ
هتاى ()BDCM

CHBrCl2

تاػث هؼوَهیت وثذ ٍ ولیِّا هیؿَد؛
احتوال ػشعاىصایی تش اًؼاى اص عشیك آى
ٍخَد داسد.

دی تشٍهَ ولشٍ
هتاى ()DBCM

CHBr2Cl

تاػث هؼوَهیت وثذ ٍ ولیِّا هیؿَد؛
اثشات ػشعاىصایی آى تش اًؼاى تا وٌَى
هـاّذُ ًـذُ اػت.

تشٍهَفشم ()BF

CHBr3

اثشات ػشعاىصایی آى تش اًؼاى تا وٌَى
هـاّذُ ًـذُ اػت.
1. USEPA

*ﻋهﺪهدار مﻜاتباﺕpoursaberit@ripi.ir :
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اندازهگیریتری هالومتانها در آب آشامیدنی با استفاده ...

در این پژوهش روش فضای فوقانی ایستا با کروماتوگرافی
گازی مجهز به آشکارساز رسانایی الکترولیتی ترکیب شده و
روشی سریع برای غربالگری و اندازهگیری  THMsدر آب
توسعه یافتهاند ELCD .آشکارسازی با حساسیت باال نسبت به
ترکیبهای هالوژن دار است.

به علت اثرهای  THMsبر انسان USEPA ،بیشترین حد
مجاز برای مجموع این چهار ترکیب را  80میکروگرم بر لیتر و
اتحادیه اروپا  100میکروگرم بر لیتر تعیین کرده است [ 6و .]7
روشهای بسیاری از جمله کروماتوگرافی گازی ( )GCبا
آشکارسازهای متفاوت مانند آشکارساز به دام اندازی الکترون 1و
یا طیف سنج جرمی 2برای اندازهگیری  THMsدر آب آشامیدنی
بخش تجربی
گزارش شده است .اما تمرکز بیشتر این روشها بر روی بهبود
مواد
استخراج نمونه و یا ورود نمونه به  GCبوده است .در کنار روش
4
متانول از شرکت آکواستاندارد امریکا
هالومتان
طساتری
مخلوة 
حذروش
]11يسایر
مایع -مایع
متداول
در لیتش ٍ
ها تش
ىشٍگشم
 80هی
دمش ایوي چْاس تشوی
مانندهدوَع
هداصهاتشای
[ 8تیتاـتشی
USEPA
استخراجاًؼاى،
 THMsتش
تِ ػلت اثشات
3
غلظت هر یک از تری هالو متانها
خریداری شد .در این مخلوط
به دام اندازی اصالح شده [ 12و  ،]13تزریق مستقیم مایع [،]14
اتحادیِ اسٍپا  100هیىشٍگشم تش لیتش تؼییي وشدُ اػت ] .[7 ٍ 6سٍؽّای هتؼذدی اص خولِ وشٍهاتَگشافی گاصی  GCتا
 0/29میلیگرم بر میلیلیتر بود-1 .کلرو -2-برومو پروپان (استاندارد
نمونه برداری از فضای فوقانی پویا [ ،]15میکرواستخراج فاز جامد
آؿىاسػاصّای هختلف هاًٌذ آؿىاسػاص تِ دام اًذاصی الىتشٍى ٍ 8یا عیف ػٌح خشهی تشای اًذاصُگیشی  THMsدس آب
داخلی) از شرکت سیگما -آلدریچ خریداری شد .متانول و پروپانول
[ ]16و میکرواستخراج فاز مایع [ 17تا  ]19نیز گزارش شدهاند.
آؿاهیذًی گضاسؽ ؿذُ اػت .اها توشوض تیـتش ایي سٍؽّا تش سٍی تْثَد اػتخشاج ًوًَِ ٍ یا ٍسٍد ًوًَِ تِ  GCتَدُ اػت .دس
از شرکت شیمیائی مرک تهیه شدند.
روش فضای فوقانی که به دفعات در تجزیه ترکیبهای فرار
وٌاس سٍؽ هتذاٍل اػتخشاج هایغ -هایغ ] [8-11ػایش سٍؽّا هاًٌذ دهؾ ٍ تِ دام اًذاصی 10اكالح ؿذُ ] ،[13 ٍ 12تضسیك
استفاده شده است [ 20تا  ]24این مزیت را دارد که در آن آمادهسازی
هؼتمین هایغ]ً ،[14وًَِ تشداسی اص فضای فَلاًی پَیا ] ،[15هیىشٍاػتخشاج فاص خاهذ ] ٍ [16هیىشٍاػتخشاج فاص هایغ] [17-19
دستگاهها
نمونه به حداقل رسیده و بنابراین خطاهای احتمالی مربوط به این
ًیض گضاسؽ ؿذُاًذ.
تجزیه فضای فوقانی ایستا با استفاده از دستگاه 7694AE
مرحله حذف میشود .همانگونه که به طور شمایی در شکل 1
تشویة
تدضیِ
فَلاًی
داسد وِ
شرکتت سا
ساخت ایي هضی
اػت ][20-24
آى سینی نمونه  12تائی انجام
مجهزدس به
آجیلنت
ؿذُ آن
اػتفادُکه در
فشاس نمونه
ظرفّایحاوی
روش
دفؼاتدردساین
دادهوِشدهتِ است،
سٍؽ فضاینشان
فوقانی در  70درجه سانتیگراد
دمای آون
های آلی
شود
داده می
تٌاتشایوياجازه
گرمٍ شده
بسته شده
شد.یؿَد.
هشحلِ حزف ه
ب ایي
ترکی تِ
ی تاهشتَط
احتوال
خغاّای
استیذُ
حذالل سػ
آهادُ ػاصی ًوًَِ تِ
فضایعَس
دستگاهوِ تِ
ّواىگًَِ
تزریق در حالت انشعابی به نسبت
دقیقهگشمثابت
ًوًَِبین
سپس
شوند،
منتقل
شده و
فرار 1بخار
فضایاػت،
دادُبهؿذُ
ًـاى
ؿوایی دس ؿىل
ؿذُو ٍ اخاصُ
 20اػت
مدتؿذُ
وِ دس آىبه تؼتِ
حاٍی
ظشف
ظرفسٍؽ
باالیدس ایي
سانتٍیگراد انجام شد .حجم تزریق
درجه
 1:100و
ملیشود
هٌت م
ظشفبرقرار
تعادل
ؿذُ وٍ تِنمونه
تخاسظرف
باالی
دادُ هیؿَد تا بخار
ظشف
250تاالی
دمای دس
تخاسدرهَخَد
ؿًَذ ،ػپغ تیي
آبیتاالی
فضای
در فشاس
موجودآلی
تشویةّای
.[25اتوماتیک با سرنگ مخصوص دستگاه
ؿَدو ]به-29طور
میکرولیتر
100
و قسمتی از بخار برای تزریق به دستگاه کروماتوگرافی گازی
ًوًَِ آتی تؼادل تشلشاس هیؿَد ٍ لؼوتی اص تخاس تشای تضسیك تِ دػتگاُ وشٍهاتَگشافی گاصی فشػتادُ هی
فضای فوقانی انجام شد .از کروماتوگراف  7890آجیلنت مجهز به
فرستاده میشود [ 25تا .]29
ستون  DB-XLBبا طول  30متر ،قطر داخلی  0/25میلی متر و
ضخامت الیه  250میکرومتر و آشکارساز  ELCDمدل 5320
استفاده شد .دمای آون دستگاه کروماتوگراف  80درجه سانتیگراد،
دمای آشکارساز  250درجه سانتیگراد و دمای واکنشگاه 1100
درجه سانتیگراد تنظیم شد .سرعت جریان الکترولیت (پروپانول)
 40میکرولیتر بر دقیقه ،هیدروژن  35میلیلیتر بر دقیقه ،هلیوم در
ستون  1/5میلیلیتر بر دقیقه و در آشکارساز  30میلیلیتر بر دقیقه
تثبیت شد.
شکل  1نمایش شمایی استخراج با فضای فوقانی
[]29فضای فَلاًی ] [29برای انجام روش استاندارد  501/2-EPAاز دستگاه
ؿىل ً 1وایؾ ؿوایی اػتخشاج تا
4. AccuStandard

3. Purge &Trap

2. Mass Spectrometet:MS

1. Electron Capture Detector:ECD

دس ایي تحمیك سٍؽ فضای فَلاًی ایؼتا تا وشٍهاتَگشافی گاصی هدْض تِ آؿىاسػاص سػاًایی الىتشٍلیتی تشویة ؿذُ ٍ
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

آؿىاسػاصی تا حؼاػیت تاال ًؼثت تِ
سٍؿی ػشیغ تشای غشتالگشی ٍ اًذاصُگیشی  THMsدس آب تَػؼِ یافتِاًذ28ELCD .
تشویةّای ّالَطى داس اػت.
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خَؽ حالل (آب) تاؿذ ،لزا دس اداهِ واس خْت تِ حذالل سػاًذى تثخیش آب ٍ افضایؾ عَل ػوش ػرتَى وشٍهراتَگشافی ،دهرای
اػتخشاج  70دسخِ ػاًتیگشاد اًتخاب ؿذ.

پورصابری

کروماتوگرافی گازی مدل آجیلنت  7890Aمجهز به آشکارساز
ربایش الکترونی با ستون شیشه ای به قطر  2میلی متر و طول 3

متر بود که با  40درصد ماده پرکننده  OV-11و  60درصد ماده
پرکننده  SP-2100پر شده بود استفاده شد .سرعت جریان گاز
حامل (نیتروژن)  25میلیلیتر بر دقیقه بود و دمای آون به مدت
 12دقیقه در  45درجه سانتیگراد ثابت مانده سپس با سرعت یک
درجه بر دقیقه تا دمای  70درجه سانتیگراد افزایش یافت.







روش کار



اثر دمای نمونه بر مساحت نسبی پیکهای THMs

شکل 2
(زمان استخراج 15 :دقیقه و حجم نمونه 5:میلیلیتر)

منحنیهای کالیبراسیون برای  THMsدر  5میلیلیتر آب مقطر
که غلظت هر یک از  THMsو استاندارد داخلی  10میکروگرم بر
زمان استخراج
لیتر بود در گستره  0/1-40میکروگرم بر لیتر رسم شد .بدین منظور
زمان مورد نیاز برای فرایند استخراج عامل مهمی است که باید
نسبت سطح زیر پیک هر  THMبه استاندارد داخلی محاسبه و بر
بررسی شود .زمان بهینه برای استخراج فضای فوقانی زمانی در
حسب غلظت آن  THMرسم شد.
ؿىل  2اثش دهای ًوًَِ تش هؼاحت ًؼثی پیهّای ( THMsصهاى اػتخشاج 15 :دلیمِ ٍ حدن ًوًَِ 5:هیلی لیتش)
نظر گرفته میشود که در آن تعادل آنالیت بین فاز بخار و فاز مایع
حد تشخیص روش بر اساس عالمتی که سه برابر نوفه است
زهاىاستخراج 
برقرار میشود به منظور تعیین زمان بهینه استخراج ،از زمان  5تا
محاسبه و در جدول  2آورده شد .بازیابی و تکرارپذیری برای هر
صهاى هَسد ًیاص تشای فشایٌذ اػتخشاج پاساهتش هْوی اػت وِ تایذ تشسػی ؿَد .صهاى تْیٌِ تشای اػتخشاج فضای فَلاًی صهراًی دس
شد.
نشانيداده
شکل 3
نتیجهها
 30آىدقیقه
ًظشهای
 THMاز طریق افزودن  THMبه آب مقطر در غلظت
ٌِ اػتخشاج ،اص صهاى
صهاى تْی
هٌظَس تؼیی
دریؿَد تِ
تشلشاس ه
انجام ٍوفاص هایغ
ها فاص تخاس
بررسییي
تؼادل آًالیت ت
،2یؿَد وِ دس
گشفتِ ه
افزایش
دقیقهوِبازده
شودؿذ.تا 20
همان
مرِ تراصدُ اػرتخشاج
استخراجتا  20دلی
هـاّذُ هیؿَد
ّواىگًَِ
میدادُ
مشاهدهًـاى
گونهیحکهدس ؿىل 3
اًدام ٍ ًتا
آوردهمِ تشسػیّا
 10و  20میکروگرم بر لیتر انجام و نتیجهها در جدول 5تا 303دلی
جای ػرشیغ ،ترشخیح
ؿٌاػرائ
نمیوَتاُتش
اػتخشاج
گیریوِ صهاى
چشماص آًدا
ًویؿَد.
هـاّذُ
افضایؾ یافتِ ٍ تیـتش اص آى
شود .دساز آن
مشاهده
بهبود
چـوگیازشیآن
تْثَدبیشتر
یافته و
شده است.
گشفتِ ؿذ.
در دس ًظش
تؼذی
زماندلیمِ تشای
اػتخشاج 20
سریع ،ترجیح داده میشود
شناسایی
ـاتتر
استخراجآصهایکوتاه
دادُ هیؿَد صهاى که
زمان استخراج  20دقیقه برای آزمایشهای بعدی در نظر گرفته شد.
نتیجهها و بحث

بهینه سازی عاملهای مؤثر
دمای نمونه
دمای نمونه بر میزان تبخیر  THMsو ورود آنها به فضای
فوقانی تأثیر میگذارد .انتظار این است که با افزایش دمای نمونه
غلظت  THMsدر فضای فوقانی بیشتر شده و در نتیجه بازده
استخراج افزایش یابد .دمای نمونه از دمای محیط تغییر داده شد
و نتیجهها در شکل  2نشان داده شده است .این نکته باید ذکر
شود که دمای نمونه باید حداقل  15درجه سانتیگراد زیر دمای
جوش حالل (آب) باشد ،از اینرو ،در ادامه کار برای به حداقل

رساندن تبخیر آب و افزایش طول عمر ستون کروماتوگرافی،
دمای استخراج  70درجه سانتیگراد انتخاب شد.



شکل  3اثر زمان استخراج بر مساحت نسبی پیکهای THMs
لیتر)
(دمای استخراج 70 :درجه سانتیگراد و حجم نمونه 5:میلی
ؿىل  3اثش صهاى اػتخشاج تش هؼاحت ًؼثی پیهّای ( THMsدهای اػتخشاج 70 :دسخِ ػاًتیگشاد ٍ حدن ًوًَِ 5:هیلی
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حجننوونه 
حدن ًوًَِ ًمؾ هْوی سا دس سٍؽ فضای فَلاًی تاصی هیوٌذ؛ چشا وِ تش هیضاى گًَِ اػتخشاج ؿذُ تأثیش داسد .افضایؾ حدن

اندازهگیری تری هالومتانها در آب آشامیدنی با استفاده ...

حجم نمونه
حجم نمونه نقش مهمی را در روش فضای فوقانی بازی
میکند؛ چرا که بر میزان گونه استخراج شده تأثیر دارد .افزایش
حجم نمونه باعث کاهش حجم فضای فوقانی شده و در نتیجه
غلظت نمونه استخراج شده موجود در این فضا افزایش مییابد.
همذاس تْیٌِ حدن ًوًَِ دس ظشفّای  10هیلی لیتش ٍ تا حدنّای ًوًَِ  7،6،5،3،1هیلی لیتش آصهایؾ ٍ ًتایح دس ؿىل 4
مقدار بهینه حجم نمونه در ظرفهای  10میلیلیتر و با حجمهای
آٍسدُ ؿذُ اػتّ .واىگًَِ وِ هـاّذُ هیؿَد تا افضایؾ حدن ًوًَِ تا  5هیلی لیتش تاصدُ اػتخشاج افضایؾ ٍ پغ اص آى
نمونه  6 ،5 ،3 ،1و  7میلیلیتر آزمایش و نتیجهها در شکل  4آورده
واّؾ هییاتذ.
شده است .همانگونه که مشاهده میشود با افزایش حجم نمونه
تا  5میلیلیتر بازده استخراج افزایش و پس از آن کاهش مییابد.
شکل  5اثر غلظت نمک بر مساحت نسبی پیکهای ( THMsدمای استخراج:
صهاىلیتر)
گشاد،میلی
نمونه5 :
 70حجم
دقیقه و
استخراج20 :
گراد،یزمان
ؿىل  5اثش غلظت ًوه تش 70
اػتخشاج 20 :دلیمِ ٍ
دسخِ ػاًتی
اػتخشاج:
( THMsدهای
سانتیهّا
درجهًؼثی پی
هؼاحت
حدن ًوًَِ 5:هیلی لیتش)

ارزشیابی عملکرد روش

ارزضیاتیعولکردروش شکل  6کروماتوگرام محلول حاوی  40میکروگرم بر لیتر از
داخلیتش لیتش اػتاًذاسد
استانداردهیىشٍگشم
لیتر ّوشاُ 10
هتاىّا تِ
لیتش اص تشی ّالَ
متانیها40بههیىشٍگشم
هحلَل حاٍ
میکروگرم بر
همراهتش10
وشٍهاتَگشام هالو
ؿىل  6تری
استدلیمرِ ،حدرن 5
صهراى 20
دسخِ ػاًتی
دها 70
تحت اػت (
اػتخشاج ؿذُ
روشؿشایظ تْیٌِ
کهیباٍ تحت
داخلی وِ تا سٍؽ پیـٌْاد
گرشاد،شده
استخراج
بهینه
شرایط
پیشنهادی و
هیلی لیتش ٍ غلظت ًوه  4هَالس) سا ًـاى هیدّذ.
سانتیگراد ،زمان  20دقیقه ،حجم  5میلیلیتر و
( دما  70درجه
غلظت نمک  4موالر) را نشان میدهد.


CF



شکل  4اثر حجم نمونه بر مساحت نسبی پیکهای THMs
(دمای استخراج 70 :درجه سانتیگراد و زمان استخراج 20 :دقیقه)




صهاى اػتخشاج 20 :دلیمِ)
ؿىل  4اثش حدن ًوًَِ تش هؼاحت ًؼثی پیهّای ( THMsدهای اػتخشاج 70 :دسخِ ػاًتیگشاد ٍ



قدرت یونی محیط
قذرتیونیهحیط  افزایش نمک باعث افزایش قدرت یونی محیط شده و از طریق
IS

محلول غیشلغثی دس هحلَل
حاللیت گًَِ
 salting-outتاػث
عشیك اثش
ؿذُ ٍ اص
salting-outهحیظ
افضایؾ لذست یًَی
واّؾ در
غیرقطبی
حاللیت گونه
کاهش
باعث
افضایؾ ًوه تاػثاثر
BDCM

ٍ دس ًتیدِ افضایؾ غلظت آى دس فاص تخاس اػت .تٌاتشایي افضایؾ غلظت ًوه هیتَاًذ تاػث افضایؾ تاصدُ اػتخشاج ؿَد .دس ایي
افزایش
و در نتیجه افزایش غلظت آن در فاز بخار است .بنابراین،

DBCM
واس اص ًوه ػذین ولشیذ تا غلظتّای هختلف اػتفادُ ؿ ذ (ؿىل ً .)5تایح ًـاى داد وِ تاصدُ اػتخشاج  THMsتا افضایؾ

کار
غلظت نمک میتواند باعث افزایش بازده استخراج شود .در این
غلظت ًوه افضایؾ یافت ٍ دس غلظت  4هَالس ًوه تْتشیي تاصدُ هـاّذُ ؿذ.
BF

از نمک سدیم کلرید با غلظتهای متفاوت استفاده شد (شکل .)5
غلظت
نتیجهها نشان داد که بازده استخراج  THMsبا افزایش


نمک افزایش یافت و در غلظت  4موالر نمک بهترین بازده

مشاهده شد.
شکل 6کروماتوگرام GC/ELCDمحلول حاوی THMsبه همراه استاندارد داخلی در آب که به




روش فضای فوقانی  -و بر اساس شرایط کاری ذکر شده در بخش تجهیزات  -استخراج شدهاند.

ؿىل  6وشٍهاتَگشام  GC/ELCDهحلَل حاٍی  THMsتِ ّوشاُ اػتاًذاسد داخلی دس آب وِ تِ سٍؽ فضای فَلاًی  ٍ -تش
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تِ هٌظَس تؼییي حذٍد تـخیق  THMsتا ایي سٍؽ ،هٌحٌیّای والیثشاػیَى سػن ٍ ّش ًمغرِ ػرِ تراس آًرالیض ؿرذً .ترایح دس
خذٍل ً 2ـاى دادُ ؿذُاًذ.

پورصابری

به منظور تعیین حدود تشخیص  THMsبا این روش،
منحنیهای کالیبراسیون رسم و هر نقطه سه بار مورد آزمون قرار
گرفت .نتیجهها در جدول  2نشان داده شدهاند.
جدول  2ضریبهای همبستگی ،حد تشخیص و گستره خطی
پیشنهادی
هالومتانها با
تری
روشخطی 
گستره
حذتطخیص
نام

نام
ة
ترکی

(هیکروگرمتر 
حذتطخیص  گسترهخطی
(هیکروگرم

ضریة

ضری
ةی
هوثستگ

(هیکروگرم
ترلیتر)

(هیکروگرمتر
لیتر)

CF
BDCM

00/09
/13

00/5/5--40
40

00/997
/998

DBCM
BDCM

00/13
/21
00/21
/34

40
00/5/5--40
40
00/5/5--40

00/998
/996

BF

0/34

0/5- 40

ترکیة
CF

BF
DBCM

ترلیتر)
0/09

لیتر)0
/5- 40

هوثستگی
0/997

از این روش برای اندازهگیری  THMsدر نمونههای آب گرفته
شده از چاه هرسین کرمانشاه استفاده شد که مقادیر  THMبهدست
آمده همخوانی مناسبی با روش استاندارد ( EPAروش )501/2
دارد (جدول  .)4مطابق روش استاندارد  10میلیلیتر از نمونه با 2
میلیلیتر حالل نرمال پنتان استخراج شده و  3میکرولیتر از آن به
دستگاه کروماتوگراف گازی مجهز به آشکارساز ربایش الکترونی
تزریق میشود .الزم به ذکر است که زمان تجزیه  THMsبا روش
 50 EPAدقیقه بود که در مقایسه با روش پیشنهادی ( 30دقیقه)
طوالنیتر است.

 THMsآب چاُ ّشػیي
گیشی
استاندارداًذاصُ
روش EPAدس
اػتاًذاسد
روشسٍؽ
مقایسهی تا
جدولپی4ـٌْاد
00/996خذٍل  4همایؼِ سٍؽ
/996
اندازهگیری
 EPAدر
پیشنهادی با
 THMsآب چاه هرسین

0/996

نام

روشپیطنهادی

روشEPA

لیتر) 

ترلیتر) 

صحت روش از طریق بازیابی  THMsاز محلول افزوده شده
میزانورِ هـراّذُ هریؿرَد هیرضاى
ّواىگًَِ
ؿذ (خذٍل
اسصؿیاتی
ؽ اص عشیك تاصیاتی  THMsاص
مشاهده3م).یشود
گونه که
ؿذُهمان
افضٍدُ .)3
هحلَل(جدول
ارزشیابی شد
CHClهیرضاى
ؽ اص عشیك تاصیاتی  THMsاص هحلَل افضٍدُ ؿذُ اسصؿیاتی ؿذ (خذٍل ّ .)3واىگًَِ ورِ هـراّذُ هریؿرَد
اػتاًذاسد ًؼثی
تىشاسپزی5ش/ی تش
بازیابیكذ
دس هحذٍدُ  97-103/5دس
 )RSDتیراى ؿرذُ ٍ ترا پرٌح تراس
تکرارپذیری( بر
اًحشافاست.
اػاعدر صد
97-103
اػت.محدوده
ها در
CHBrCl
دس هحذٍدُ  97-103/5دس كذ اػت .تىشاسپزیشی تش اػاع اًحشاف اػتاًذاسد ًؼثی ( )RSDتیراى ؿرذُ ٍ ترا پرٌح تراس
 )RSDبیان شده و با پنج بار تکرار
استاندارد4نسبی
انحراف
اساس
CHBr Cl
دسكذ( اػت.
ووتش اص /8
خذٍل 3
لی تِدػت آهذ وِ عثك
دسكذ
ووتش
خذٍل 3
الی تِدػت آهذ وِ عثك
CHBr
اػت .3کمتر از  4/8درصد است.
جدول
آمداصکه4/8طبق
دست
متوالی به
ترکیة
3

2

2

3

ي تشویةّا
افزودهؿذُ
افضٍدُ
آؿاهیذًی
نمونهآب
ًوًَِدرّای
خذٍل  3اًذاصُگیشی  THMsدس
شده تابا ایاین
آشامیدنی
های آب
جدول  3اندازهگیری THMs

(هیکروگرمتر

(هیکروگرم

9/860/23

9/670/22

19/00/16

19/50/16

20/70/18

20/30/1

5/070/18

4/980/16

نتیجه گیری
ؿذُ تا ایي تشویةّا
افضٍدُ
ها آؿاهنتییذًی
آب
خذٍل  3اًذاصُگیشی  THMsدس ًوًَِّای
ی 
جهگیر
ترکیب
در این مطالعه با الحاق روش فضای فوقانی به کروماتوگرافی

هقذار
هقذاراضافه
انذازهگیری دس ایي هغالؼِ تا الحاق سٍؽ فضای فَلاًی تِ وشٍهاتَگشافی گاصی ٍ اػتفادُ اص آؿىاسػاص سػاًایی الىتش
درصذ
نام
گازی و استفاده از آشکارساز رسانایی الکترولیتی ،تری هالومتانها
گیری

انذازه
هقذار
هقذاراضافه
(هیکروگرم
(هیکروگرم  ضذه
ضذه
درصذ هَفمیت آهیضی دس آب آؿاهیذًی اًذاصُگیشی ؿذًذ .اػتخشاج اًدام ؿذُ تِ سٍؽ فضای فَلا
عَس
نام
ی
ّالَهتاىّا تِتازیات
ة
ترکی
(هیکروگرم 
(هیکروگرم 
ضذهترلیتر) 

ضذهترلیتر) 

به طور موفقیتآمیزی در آب آشامیدنی اندازهگیری شدند.
تازیاتی 
ترکیة
كحت تدضیِ ای تاال ،ػذم اػتفادُ اص حالل آلی ،واّؾ صهاى اػتخشاج ٍ حزف هشاحل آهادُ ػا
ػادگ
ترلیتر)2

ترلیتر) 
 2
ی ،دلت102ٍ/5
/050/22
استخراج انجام شده به روش فضای فوقانی از مزایای سادگی،
10
2
102/5
102
00/22
210
/2
/52
/05
حؼاػیت تاالی آؿىا
تَخِ تِ
اػت .تا
عدمتشخَسداس
باال،هایغ
اییغ-
اػتخشاجه ها
هتذاٍلوهاًٌذ
همایؼِ تا سٍؽّا
CF
کاهش
حالل آلی،
استفاده از
صحت تجزی
102ی ػٌتی ٍ دقت
10
101
20
10
20/2/200/52
22
/
CF
 EPAتشای ایي تشویة
ؿذُدراص ػَی
هداص تؼ
زمانداس ٍ تا
تشویةّای ّالَطى
ؿذُ
مقایسه با
سازیییينمونه
حذٍدآماده
گشفتيمراحل
دس وًظشحذف
استخراج
2
101
20
ً20ؼثت تِ97/5
1/95
00/22
/32
/ 2
10
2
/95ی19ق تِ /5
32
BDCM
/70/44
برخوردار
مایع-
متداول
سنتی و
های
مایع وشد.
اػتفادُ
استخراجذًی
مانند آب آؿاهی
ًوًَِّای
تدضیِ
سٍؽ دس
شي
9797آهذُ ،هیتَاىرواص ای
دػت
تـخ
20
10
103
97 /5
20
9/7/700/44
BDCM
/82
است .با توجه به حساسیت باالی آشکارساز انتخاب شده نسبت
20
97//55
2
103
20
7

0
82
1/95

0
22
/
//
به ترکیبهای هالوژن دار و با در نظر گرفتن حدود مجاز تعیین
10
9798
2
DBCM
19/95
22
/5
/80/34
20
10
95
98
19
22
9/8/001/34
DBCM
شده از سوی  EPAبرای این ترکیبها و حدود تشخیص بهدست
/
2
20
101
95
2
02

0
19
0

1
22
/
/20
/
/
آمده ،میتوان از این روش در تجزیه نمونههای آب آشامیدنی
2
97
10
101
29/02

0
20
BF
/7
/32
استفاده کرد.
20
97
10
98
BF

19
9/7/600/32
/50

هراجع 
20
98
19/60/50
ؽ تشای اًذاصُ گیشی  THMsدس ًوًَِ ّای آب گشفتِ ؿذُ اص چاُ ّشػریي وشهاًـراُ اػرتفادُ ؿرذ ورِ همرادیش THM
ؽ تشای اًذاصُ گیشی  THMsدس ًوًَِ ّای آب گشفتِ ؿذُ اص چاُ ّشػریي وشهاًـراُ اػرتفادُ ؿرذ ورِ همرادیش THM
ook, J.J.; J. Soc. Water Treat. Exam., 23, 234-243, 1974.
اػتاًذاسد
(()JARCخذٍل  .)4هغاتك سٍؽ اػتاًذاسد  10هیلری لیترش
 )501داسد
(سٍؽ /2
هایEPA
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شیمی
کاربردی در
سٍؽپژوهش
هذُ ّنخَاًی هٌاػثی تانشریه
 31اػتاًذاسد  10هیلری لیترش
هذُ ّنخَاًی هٌاػثی تا سٍؽ اػتاًذاسد ( EPAسٍؽ  )501/2داسد (خذٍل  .)4هغاتك سٍؽ
ellar, T.A.; Lichenberg, J.J.; J. Am. Water Works Assoc.,
66, 739-744,
آؿىاسػراص
 1974.هدْض تِ
ا  2هیلی لیتش حالل ًشهال پٌتاى اػتخشاج ؿذُ ٍ  3هیىشٍلیتش اص آى تِ دػتگاُ وشٍهاتَگشاف گاصی
ا  2هیلی لیتش حالل ًشهال پٌتاى اػتخشاج ؿذُ ٍ  3هیىشٍلیتش اص آى تِ دػتگاُ وشٍهاتَگشاف گاصی هدْض تِ آؿىاسػراص
سٍؽnger, P.C.; Chang, S.D.; J. Am. Water Works Assoc.,
81, 61-65,
1989.ؼرِ ترا
تشًٍی تضسیك هیؿَد .الصم تِ روش اػت وِ صهاى تدضیِ  THMsتا سٍؽ  50 EPAدلیمِ تَد ورِ دس همای
ىتشًٍی تضسیك هیؿَد .الصم تِ روش اػت وِ صهاى تدضیِ  THMsتا سٍؽ  50 EPAدلیمِ تَد ورِ دس همایؼرِ ترا سٍؽ

... اندازهگیریتری هالومتانها در آب آشامیدنی با استفاده
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Abstract: The objective of this study is to develop and evaluate the static headspace in combination
with GC equipped with electrolytic conductivity detector (ELCD) for the analysis of trihalomethanes
(THMs) in drinking water. The effects of experimental parameters such as water temperature,
ionic strength of solution, agitation time and sample volume on the system performance were
investigated. The quantification was based on the internal standard 1-chloro-2-bromopropane.
The response for all THMs was linear in the concentration range of 0.5 to 40 μg/l. The limits
of detection (LOD) are 0.09, 0.13, 0.21 and 0.34 μg/l for chloroform, bromodichloromethane,
dibromochloromethane and bromoform, respectively. The relative standard deviations for analysis
were less than 4.8%. The proposed method was applied to the analysis of THMs in spiked drinking
water and well water samples.
Keywords: Water analysis, Trihalomethanes, Gas chromatography, Headspace, ELCD
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