آموزشی بر مایعات یونی؛ بررسی خصوصیات و آینده آنها
مجتبی ساسانی  ،1افسانه مالحسینی

*1

 1تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده شیمی ،گروه شیمی تجزیه ،آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکتروسکوپی ،میکرو و نانو
استخراج
Email:amollahosseini@iust.ac.ir
ORCID: 0000-0002-6984-6157

چکیده
اخیراً مایعات یونی یا نمکهای مایع توجه زیادی را به خود جلب کرده است .به واسطه خواص منحصر بفرد این مواد از آنها به عنوان
جایگزینی برای حاللهای آلی استفاده میشود و سبب شده در اغلب حوزههای علم وارد شوند .این دسته از مواد در شیمی ،علم
مواد ،مهندسی ،فیزیک ،داروسازی و انرژی بسیار مورد استفاده واقع شده است .از مهمترین این خصوصیات میتوان به فشار بخار
جزئی ،غیرفرار بودن ،هدایت الکتریکی باال ،گرانروی قابل تنظیم ،پنجره الکتروشیمیایی وسیع و پایداری حرارتی اشاره کرد .کاربردهای
صنعتی و آزمایشگاهی این ترکیبات در شیمی تجزیه بصورت خالصه بررسی گردیده و در پایان آینده این ترکیبات در شیمی پیش
بینی شده است.
واژگان کلیدی :آموزش مایعات یونی؛ خصوصیات؛ کاربردهای مایعات یونی؛ آینده مایعات یونی
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مقدمه

فشار بخار نزدیک به صفر دارند بنابراین بخار نمیشوند .برخی

مایعات یونی بدلیل خصوصیات گسترده و مطلوب ،کاربردهای

از مایعات یونی را تحت عنوان مایعات یونی در دمای اتاق

بسیار بیشتری از یک حالل داشته و در علوم مختلفی از جمله

 30 Cمایع
بررسی میکنند که در دمای محیط حدود  25الی ֯

مواد ،مهندسی شیمی ،فیزیک ،داروسازی ،انرژی و شیمی

می باشند [.]10

استفاده میشوند .همچنین این دسته از حالل ها بدلیل پنجره

در این مقاله سعی شده است که آموزشی بر مایعات یونی و

الکتروشیمیایی وسیع بطور گسترده در الکتروشیمی مورد

بخشی از کاربردهای آن در شیمی تجزیه گردآوری شود .در

استفاده قرار میگیرند .از طرفی مایعات یونی به عنوان محیط

ادامه آینده این ترکیبات نیز بصورت خالصه بیان شده است.

الکتروشیمیایی نیز بکار می روند و این بدان معنی است که

تاریخچه

اکسایش و کاهش مایعات یونی در محدوده وسیعی از پتانسیل

اتانول آمونیوم نیترات اولین مایع یونی بوده که در قرن 19

رخ نمیدهد [.]3-1

 12 Cداشت .ازاینرو زیر دمای محیط
سنتز شد و دمای ذوب ֯

ساختار آنها دارای خواص منحصر به فردی می باشد .این

این ترکیب مایع میباشد .پس از آن ،درسال  1914اولین

مایعات به دلیل دارا بودن ساختار یونی قادرند ترکیبات یونی

مایع یونی در دمای اتاق به نام اتیل آمونیوم نیترات سنتز شد.

را به راحتی در خود حل کنند .از طرفی مایعات یونی نیز

از سال  1948توسعه این ترکیبات بطور وسیعی آغاز گردید و

دارای بخش بزرگ آلیاند و این بدان معنی است که همزمان

از سال  1970به بعد دو دسته از مایعات یونی پرکاربرد شامل

با حل کردن ترکیبات یونی ،ترکیبات آلی را در خود حل

آلکیل ایمیدازولیوم و آلکیل پریدینیوم به بازار عرضه گردیدند.

میکنند پس می توان آنها را در درسته حاللهای پرقدرتی

بعد از  ،1980برای اولین بار از آنها به عنوان محیط واکنش

طبقه بندی کرد [ .]5 ,4در مهندسی شیمی بسیار پرکاربرد

برای سنتز و همچنین به عنوان کاتالیست استفاده گردید .در

میباشند و جزء حاللهای ایمن محسوب شده و همچنین در

سال  1992استفاده از دو آنیون تترافلوئوروفسفات و

سیستمهای بیولوژیکی بطور ویژه برای استخراج گونههای هم

تترافلوئوروبورات به عنوان آنیونهای کاربردی شدت گرفت

نوع مورد استفاده قرار میگیرند [.]6

[.]12 ,11

مایعات یونی دستهای از ترکیبات یونیاند که شبکهای از

خصوصیات ویژه مایعات یونی

یونها را تشکیل میدهند و این در حالی است که آنها جامد

مایعات یونی خصوصیات منحصر بفردی دارند که سبب شده

نیستند و به شکل مایع و نمک میباشند .به بیانی دیگر مایعات

در اکثر زمینههای علمی بطور ویژه مورد استفاده واقع شوند.

یونی نمکهایی هستند که در دمای اتاق مایعاند ،این

ویژگی های این سری از ترکیبات در شکل  1نشان داده شده

 100 Cمایع هستند و با افزایش دما حالت
ترکیبات اغلب زیر ֯

است .خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها به برهمکنش بین

خود را حفظ میکنند [.]7

کاتیون و آنیون بستگی دارد .همچنین برهمکنشهای

در برخی منابع مایعات یونی را تحت عناوینی همچون مایعات

الکترواستاتیک به عوامل مختلفی مثل شعاع یون ،ماهیت و

یونی غیرآبی ،نمک مذاب و نمکهای ارگانیک مایع

طبیعت آنها مربوط می باشد .از طرف دیگر ،در این سری از

میشناسند .به این دلیل آنها را نمکهای ارگانیک مایع

ترکیبات برهمکنشهای هیدروژنی نیز وجود دارد .همچنین

مینامند که عمدتاً یک بخش کاتیون آنها آلی است و شامل

عوامل ساختاری مثل تقارن یون ،قطبیت ،شاخههای

یک آنیون معدنی یا آلی میباشند .این ترکیبات توانایی

استخالفی آلکیلی ،ساختارهای شاخهای یا حلقوی و گروههای

برقراری برهم کنشهایی از جنس الکترواستاتیکی دوقطبی-

عاملی در ایجاد خصوصیات مایعات یونی نقش بسزایی ایفا

دوقطبی و پیوند هیدروژنی را دارد [ .]9 ,8عموماً مایعات یونی

میکنند .برخی از خواص مهم مایعات یونی در زیر بحث شده

در دمای  180تا  600کلوین مایع و بسیار پایدار هستند .آنها

است [.]14 ,13
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چگالی مایعات یونی با افزایش اتمهای کربن بطور منظم
هدایت
الکتریکی
باال

ویسکوزیته
قابل تنظیم

قابلیت امتزاج
باهمه حالل
ها

کاهش مییابد .از طرفی آنیون نیز بر چگالی ترکیب تأثیر
میگذارد و این روند به گونهای است که آنیونهای فلوئوردار
ظرفیت
گرمایی
باال

خصوصیات مایعات
یونی

فشار بخار
قابل چشم
پوشی

تأثیر بیشتری در چگالی دارند و باعث افزایش چگالی خواهند
شد [.]18 ,17
گرانروی :1به مقاومت در برابر حرکت گرانروی گفته می شود.
عموماً مایعات یونی دارای گرانروی بیشتری نسبت به آب و

پنجره
الکتروشیمیایی
وسیع

حاللهای

مولکولی

میباشند.

ترکیبات

فلوئوردار

برهمکنشهای قویتری ایجاد میکنند که سبب افزایش
نیروی چسبندگی شده و گرانروی را افزایش میدهند .اما
ترکیبات فلوئوردار پاکسازی سختی داشته و قابلیت هم زدن

پایداری
حرارتی

کمی دارند .از طرفی ممکن است در صنعت بدلیل سختی
جابجایی و پمپ کردن مشکالت زیادی را ایجاد کند [.]19
گرانروی ،مستقیماً به نیروهای بین مولکولی باز میگردد.

شکل  -1خصوصیات ویژه مایعات یونی

زنجیره آلکیلی غیرقطبی بوده و دارای نیروهای واندروالس

هدایت الکتریکی :از آنجایی که مایعات یونی دارای یونهای

میباشند .مقدار پخش بار در بررسی اثر گرانروی بسیار حائز

متحرک ،ساختارهای رزونانسی و قابلیت انتقال الکترون می

اهمیت است زیرا باعث قویتر شدن نیروهای الکترواستاتیک

باشند از هدایت الکتریکی باالیی برخوردارند بنابراین میتوان

میشود .هرچه پخش بار بیشتر باشد سبب افزایش گرانروی

از آن ها در سیستمهای الکتروشیمیایی به عنوان محیط

ترکیب میشود .از طرفی گرانروی با افزایش دما کاهش

واکنش استفاده نمود .همچنین در باطری ها نیز می توان

مییابد که میتواند به دلیل افزایش تحرک یونها باشد [,20

بطور گسترده از آنها استفاده کرد .هدایت مایعات یونی در

.]21

حالت عادی از یک ترکیب یونی کمتر است ولی نکته مورد

کشش سطحی :کشش سطحی خصیصه ای در مایعات است

توجه در این دسته از ترکیبات این است که آنها در دماهای

که سبب میشود الیه بیرونی آنها به صورت ورقهای کشسان

باال هدایت الکتریکی باالیی دارند [.]16 ,15

عمل کند .این همان خصوصیتی است که موجب ربایش دو

چگالی :بصورت جرم واحد حجم تعریف میشود .مایعات یونی

سطح مایع به یکدیگر میشود؛ مانند دو قطره آب که همدیگر

چگالی های عمدتاً سنگینتر از آب دارند .چگالی به چندین

را میربایند و قطره بزرگتری میسازند .کشش سطحی عامل

عامل نظیر اندازه حلقه ،طول زنجیره آلکیلی در کاتیون ،تقارن

بسیار مهمی است ،هرگاه بخواهیم از مایعات یونی به عنوان

یون و نیروهای بین آنیون و کاتیون بستگی دارد .از طرفی

کاتالیست استفاده کنیم میبایست کشش سطحی آنها را

چگالی بر روی خصوصیات انحالل نیز تاثیرگذار است.

بررسی کنیم .این پارامتر بر روی برهمکنشهای سطح مایع،

بطورکلی ،اگر روی زنجیره آلکیلی گروه عاملی استخالف شده

گرانروی و خاصیت انحالل پذیری مایعات یونی تاثیرگذار

باشد ،چگالی افزایش خواهد یافت زیرا گروه عاملی باعث

است .کشش سطحی مایعات یونی از آب کمتر بوده اما از

افزایش برهمکنشها میشود .مطالعات نشان داده است که

حاللهای آلی معمولی بیشتر است [ .]23 ,22هنگامی که
ویسکوزیته
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کشش سطحی یک حالل زیاد باشد مانع از انحالل حل شونده

فاز ساکنی که در کروماتوگرافی به خصوص کروماتوگرافی

در حالل می شود و بنابراین از ویژگی حالل کاسته میشود.

گازی بکار میرود میبایست پایدار حرارتی باشد .از طرفی این

به جهت کاهش کشش سطحی از دو رویکرد استفاده میشود:

ماده باید دمای جوش باال داشته باشد .مایعات یونی به دلیل

 )1افزایش دما

دارا بودن فشار بخار تقریب ًا برابر با صفر ،تبخیر نشده و بنابراین
میتوانند بعنوان پوشش ستون های کروماتوگرافی بخوبی

 )2استفاده از مادههای فعال سطح[.]24

مورد استفاده واقع شوند.

اثر هیگروسکوپی :مایعات یونی به ویژه مایعات یونی فلوئوردار

چنانچه فاز ساکن پایدار حرارتی نباشد تخریب ستون رخ

از خود خاصیت هیگروسکوپی (نم پذیر) نشان میدهند .این

میدهد بدین معنا که با تغییر شرایط ستون مخصوصاً دما،

سری از ترکیبات جاذب آب می باشند به این معنی که حتی

جزئی از ستون جدا و خارج شده و بنابراین عمر ستون کاهش

اگر آب بهصورت بخار هم باشد میتوانند آن را جذب نمایند.

می یابد .اگر آنیونها و کاتیونها را متفاوت انتخاب کنیم

این خاصیت در برخی موارد میتواند مزیت و در عین حال

پایداری ستون میتواند خیلی متفاوت باشد .آنیونهای هالوژن

میتواند یک عیب اساسی به حساب آید .از طرفی هنگامی که

دار پایداری حرارتی خوبی ندارند یعنی میتوانند به راحتی

یک مایع یونی به عنوان محیط یک واکنش انتخاب می شود

تخریب شوند.

ممکن است با جذب آب از محیط ،واکنش به سمت تخریب

بیشترین گرانروی مربوط به مایعات یونی همراه با آنیون هالید

واکنش یا واکنش گاه پیش برود .همچنین جذب آب امکان

میباشند اما متاسفانه این ترکیبات پایداری دمایی خوبی

دارد سبب ایجاد یک سری واکنش اضافی بر روی مایعات یونی

ندارند .مشکل دیگر استفاده از این ترکیبات این است که

شود و از این طریق منجر به تخریب این ترکیب می گردد[,25

میتواند سبب برهمکنشهای خیلی قوی شوند .بعنوان مثال

.]26

در صورت ایجاد پیوند هیدروژنی ،یکسری برهمکنش
ناشناخته ایجاد شده که باعث ایجاد خطا در نتیجه میشود.

کاربردهای مایعات یونی

بعالوه اینکه در چنین شرایطی این عامل سبب کاهش تفکیک

از کاربردهای وسیع مایعات یونی نمیتوان چشم پوشی کرد.

می شود .مشکل دیگر در استفاده از آنیونهای هالید بعنوان

امروزه مایعات یونی در اغلب بخشهای علوم به دانشمندان

فاز ساکن ستون ،خاصیت هیگروسکوپی آنهاست که ممکن

کمک میکنند .یکی از مهمترین کاربردهای این دسته از مواد

است باعث هیدرولیز ستون شوند و بنابراین این ستون ها

استفاده بعنوان فاز ساکن در انواع کروماتوگرافی می باشد .از

اولویت نخواهند بود.

طرفی به کاربردهای آنها در فرآیند استخراج به عنوان حالل

در ستونهای لولهباز دیواره اندود میبایست -1:فاز ساکن

سبز نیز میتوان اشاره کرد ].[27

ویسکوزیته باالیی داشته باشد -2 ،فاز ساکن باید همانند فاز

استفاده از مایعات یونی به عنوان فاز ساکن در کروماتوگرافی:

پیوسته وجود داشته باشد (عدم تشکیل قطره) -3 ،تخریب

فاز ساکن در کروماتوگرافی میبایست دارای ویژگیهایی

نشود-4 ،جاذب آب نباشد و در نهایت  -5برهم کنش اضافه

همچون پایداری حرارتی باال ،گرانروی باال و کشش سطحی

تولید نکند .بنابراین با توجه به اینکه مایعات یونی توانایی

زیاد باشد .با توجه به مطالب بیان شده ،مایعات یونی تمامی

سنتز به جهت ایجاد یک ترکیب با گرانروی قابل تنظیم را

ویژگیهای مورد نظر را داشته و بنابراین قابلیت استفاده از

دارند ،میتوان انواع متنوع از ستونها را با استفاده از آنها ایجاد

این ترکیبات به عنوان یک فاز ساکن در کروماتوگرافی وجود

کرد[.]32 ,31

دارد .فاز ساکنی که در کروماتوگرافی مورد استفاده واقع

کاربرد مایعات یونی در فرآیند استخراج

میشود اغلب به دو شکل قرار میگیرند :لولهباز دیواره اندود
) (WCOTیا پرشده ).[28-30] (Packed
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مرحله آماده سازی نمونه یک مرحله اساسی در شیمی تجزیه

تفاوت میکرواستخراج مایع-مایع پخشی (DLLME) 4در

است که معموالً شامل یک روش استخراج است و منجر به

مقایسه با میکرواستخراج تک قطره این میباشد که در

جداسازی و غنی سازی آنالیت در ماتریس نمونه میشود.

میکرواستخراج تک قطره یک قطره حالل استخراجی وجود

استخراج میتواند از نظر میزان انتخاب پذیری ،سرعت و

دارد که ساکن است و استخراج تحت تأثیر نفوذ گونهها از توده

راحتی متفاوت باشد .با معرفی تکنیکهای جدید استخراج،

محلول به تک قطره است در صورتی که در میکرواستخراج

عالقه مندی بیشتری به تحقیقات در زمینه آماده سازی نمونه

مایع-مایع پخشی یک تک قطره در کل محلول پخش میشود

ایجاد شده است .اخیراً استفاده از مایعات یونی در فرآیند

و سطح تماس آن زیاد میگردد .این تکنیک نیز توانایی

استخراج به شدت توسعه یافته است [.]33

استفاده از حاللهایی مثل مایعات یونی را دارا میباشد[.]39

در استخراج مایع-مایع (LLE) 1یک فاز آبی و یک فاز آلی

آینده مایعات یونی

وجود دارد که از اختالط این دو حالل غیر قابل امتزاج ،فرآیند

تا پایان سال  ،2020نزدیک  100هزار مقاله علمی در زمینه

استخراج حاصل میشود .به دلیل اینکه مایعات یونی توانایی

مایعات یونی منتشر شده و  17000درخواست ثبت اختراع بر

برهمکنشهای غیر قطبی و یونی دارند ،میتوانند برای

روی مایعات یونی ارسال شده است .بسیاری از نشانهها وجود

جداسازی بسیاری از ترکیبات استفاده شوند .از فرآیند

دارد که مایعات یونی به یک داستان موفقیت تجاری تبدیل

استخراج مایع-مایع میتوان برای استخراج یون فلزی ،مولکول

میشود .تحوالت اخیر بازار باعث شده است تعداد طرحهای

آلی و ترکیب بیولوژیکی استفاده نمود [ .]34از معایب این

تجاری به ثبت رسیده بوسیله مایعات یونی ،از  13مورد در

تکنیک میتوان به زمان بر بودن ،طاقت فرسا بودن و مصرف

سال  2008به عدد  57در سال  2019برسد .پیشبینی

زیاد حالل اشاره کرد .بنابراین این تکنیک جایگزین

میشود که گردش مالی حاصل از این طرحها به اندازه بودجه

میکرواستخراج فاز مایع (LPME)2شده است و این روش با

تجاری یک کشور صنعتی باشد و همچنین در ده سال آینده

استفاده از مایعات یونی بدلیل گرانروی باال و فشار بخار اندک،

جهش شدیدی در بکارگیری دانش مربوط به علوم مواد و

توانایی سازگاری با انواع فازهای متحرک مربوط به

شیمی منجر به انفجار شدیدی در صنعتی سازی و ایجاد

کروماتوگرافی مایع با کارائی باال را دارد[.]36 ,35

طرحهای صنعتی بر پایه مایعات یونی ایجاد شده و مایعات

از طرفی میکرواستخراج تک قطره (SDME) 3نیز با مایعات

یونی با درخواستهای شدیدی روبه رو خواهد شد[.]40

یونی مورد استفاده واقع شده است .در این تکنیک یک قطره

از طرفی با سنتز مایعات یونی متفاوت و جدید با خصوصیات

حالل آلی از نوک یک سرنگ آویزان شده و در معرض حالل

متنوع انتظار میرود کاربرد این مواد در ساخت باطریهای

واقع میشود .در میکرواستخراج تک قطره همه انواع حاللها

یون لیتیم ،مفاهیم دارورسانی ،روشهای آماده سازی نمونه،

قابلیت استفاده ندارند ،حالل میبایست غیر قابل امتزاج با آب

غشاهای نانوفایبری ،ساخت سیستمهای ذخیره نیرو و بسیاری

باشد .از طرفی چون بیشتر اوقات مشکل تبخیر قطره فاز

از حوزههای متنوع دیگر در شیمی و علوم دیگر گسترش یابد.

استخراجی وجود دارد ،میبایست از حاللهایی با

با توجه به اینکه در سال  2020مقالهای با عنوان فعالیت ضد

خاصیتهایی همچون دمای جوش باال ،فشار بخار اندک و

سرطانی داروی روتین همراه با مایعات یونی به چاپ رسیده

پایدار حرارتی استفاده نمود .این خصوصیات در مایعات یونی

است ،پیشنهاد بررسی سایر مایعات یونی در امر دارورسانی و

وجود دارد[.]38 ,37

بررسی اثربخشی آنها بر روی سلولهای سرطانی داده میشود.

57

1

Liquid-liquid extraction
Liquid phase microextraction

2

single drop microextraction
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روتین یک فالونوئید که به طور گسترده در منابع طبیعی ،از

مناسب برای غشاهای جداسازی میتواند فلزات سنگین را از

جمله میوهها (به عنوان مثال سیب ،انگور و لیمو) ،سبزیجات

منابع آب آلوده حذف کند .از طرف دیگر ،مایعات یونی به

(به عنوان مثال ،هویج ،سیب زمینی) و نوشیدنیها (به عنوان

عنوان حالل استخراجی در جداسازی یونهای فلزات سنگین

مثال چای) یافت میشود ،که به دلیل پتانسیل درمانی آن

عملکرد خوبی را نشان دادند .با پیشرفت تکنولوژی ،سیستم

برجسته شده است .بسیاری از مطالعات چندین خاصیت

غشایی سادهتر و کارآمدتر مورد نیاز است تا از راندمان و

دارویی روتین را نشان دادهاند ،از جمله آنها میتوان به

قابلیت اطمینان سیستم تصفیه برای از بین بردن یونهای

خاصیت ضد التهابی ،آنتی اکسیدانی ،ضد دیابتی ،ضد

فلزی سنگین اطمینان حاصل شود[.]42

میکروبی و ضد سرطانی آن اشاره کرد ،مطالعات قبلی نشان

بحث و نتیجه گیری

میدهد که روتین قادر به کاهش رشد تومور در چندین مدل

این مقاله آموزشی در رابطه با مایعات یونی و خصوصیات

سلول آزمایشگاهی است با وجود پتانسیل دارویی این ترکیب

فیزیکی و شیمیایی آنها صحبت کرده است .خواص آنها سبب

دوتایی ،کاربرد آن همچنان یکی از نگرانیهای اصلی است زیرا

شده است کاربرد آنها فراتر از یک حالل باشد .با این حال

روتین قادر به جذب در شکل اصلی خود نیست .در عوض ،آن

مهمترین نقش مایعات یونی کاربرد آنها بعنوان یک حالل سبز

را به کوئرستین هیدرولیز میکند ،که سپس جذب میشود،

در واکنشها به جای حاللهای فرّار میباشند .کاربردهای

عالوه بر این ،حاللیت پایین روتین باعث اختالل در دسترسی

صنعتی و آزمایشگاهی مایعات یونی در زمینه شیمی تجزیه

و فرموالسیون آن در سیستمهای دارورسانی میشود [.]41

بطور خالصه گردآوری شده است و در نهایت آینده این سری

چندین استراتژی برای افزایش قابلیت حاللیت داروهای

از ترکیبات پیش بینی شده است.

ضعیف محلول استفاده شده است .در طی چند سال گذشته،
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