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طراحی یک حسگر نانوساختار اصالح شده برای آنالیز بوتیل هیدروگسی تولوئن
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 2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قائم شهر ،گروه شیمی ،مازندران ،ایران
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تاریخ پذیرش15/97/70 :

چکيده
در این کار پژوهشی یک الکترود خمیر کربن اصالح شده با نانوکامپوزیت اکسید کامیم/نانولوله کربنی و مایع یونی -1بوتیل -3متیل-ایمیدازولینیوم
هگزافلوروفسفات تهیه شده و برای اندازهگیری بوتیل هیدروگسی تولوئن بکار گرفته شد .نانوکامپوزیت اکسید کادمیم/نانولوله کربنی با استفاده از روش
رسوب هی مستقیم سنتز شده و با استفاده از روش پراش پرتوی ایکس شناسایی شد .تحت شرایط بهینه ،ولتاموگرام موج مربعی الکترود اصالح شده با
افزایش غلظت بوتیل هیدروگسی تولوئن در محدوده خطی  6/1-066میکروموالر تغییر کرده است .حد تشخیص بوتیل هیدروگسی تولوئن مقدار 6/60
میکروموالر گزارش شد .سنسور اصالح شده بخوبی برای اندازهگیری بوتیل هیدروگسی تولوئن در نمونه های غذایی بکارگرفته شد.
واژگان کلیدی :بوتیل هیدروگسی تولوئن ،نانوکامپوزیت اکسید کادمیم/نانولوله کربنی ،مایع یونی ،الکتروآنالیز.

-1

مقدمه

توجه به مواد غذایی و بخصوص افزودنی های مواد غذایی بعلت تاثیرگذاری آن بروی سالمت انسان در سالهای اخیر رشد
چشمگیری داشته است .سالمت مواد غذایی و غنی سازی آن با ویتامینها و دیگر اضافه کنندههای غذایی از مهمترین مسائل
مورد بحث در سیستمهای غذایی میباشد .آنتی اکسیدانها از مهمترین مواد مور نیاز برای بدن انسان بوده که از تشکیل
رادیکالهای آزاد در سلولها جلوگیری کرده و نقش مهمی در پیشگیری از سرطان دارند .اندازهگیری مقدار ترکیبات آنتی
اکسیدانت بعلت جلوگیری از عوارض ناشی از اوردوز آنها و همچنین بررسی مقدار آن در مواد غذایی از اهمیت باالیی
برخوردار است .بوتیل هیدروگسی تولوئن یک آنتی اکسیدانت مهم فنلی با کاربرد فراوان در مواد غذایی می باشند .روشهای
تجزیهای متفاوتی برای آنالیز بوتیل هیدروگسی تولوئن تاکنون ارائه شده است که میتوان به روشهای کروماتوگرافی مایع با
کارایی باال ] ،[2کروماتوگرافی گازی ] [1و تکنیک های الکتروشیمیایی ] [5-3اشاره کرد.

* .نویسنده مسئوول -1 :دانشیار شیمی آلی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران
 -2استادیار شیمی تجزیه ،دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان

khalilzadeh73@gmail.com
h.karimi.maleh@gmail.com
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در ای ن میان ،استفاده از روشهای الکتروشیمیایی بعلت سرعت آنالیز باال ،حساسیت مناسب ،ارزان قیمیت بودن آنالیز ،امکان
آنالیز چند ماده بصورت همزمان ،قابلیت تبدیل به کیتهای قابل حمل و گزینش پذیری باال بیش از روشهای دیگر مورد
توجه است ].[21-6
اضافه ولتاژ باالی برخی ترکیبات الکترواکتیو مانند بوتیل هیدروگسی تولوئن امکان آنالیز مقادیر ناچیز این ترکیبات را در
سطح الکترودهای معمول با دشواری هایی مواجه ساخته است .لذا اصالح سازی سطوح الکترودی برای آنالیز مقادیر ناچیز
ترکیباتی با اضافه ولتاژ باال مهم و ضروری می باشد .نانومواد و بخصوص نانوذرات اکسید فلزی و یا نانولولههای کربنی گزینه-
های مناسب برای افزایش هدایت الکتریکی سطوح الکترودی میباشند ].[23-22از طرفی استفاده از مایعات یونی با
ساختاری باردار میتواند یک گزینه مناسب برای کاهش مقاومت انتقال الکترون سطوح الکتریکی جهت دستیابی به
حدتشخیص های بسیار پایین است ] .[26-24براین اساس ،احتمال بهبود شدید حساسیت آنالیزی با استفاده از تلفیق
نانومواد و مایعات یونی برای دستیابی به مقادیر ناچیز در آنالیز ترکیباتی با اضافه ولتاژ باال محتمل است ] .[21عدم سمیت
نانومواد و همچنین مایعات یونی کمک شایانی به طراحی سنسورهایی با سالمتی باال جهت استفاده در سیستمهای بیولوژیک
و غذایی مینماید.
براین اساس و در این کار تحقیقاتی ،ما به طراحی یک حسگر الکتروشیمیایی برپایه الکترد خمیر کربن اصالح شده با
نانوکامپوزیت اکسید کادمیم/نانولوله کربنی و مایع یونی پرداختیم .پس از بهینه سازی شرایط آنالیز و شرایط ساخت سنسور،
سنسور طراحی شده افزایش چشمگیری بروی سیگنال اکسایش بوتیل هیدروگسی تولوئن نشان دهده و آنالیز مقادیر ناچیز
این ترکیب را ممکن ساخته است .سنسور طراحی شده بخوبی برای آنالیز مقادیر بسیار ناچیز بوتیل هیدروگسی تولوئن در
نمونههای غذایی بکار گرفته شد.
-2بخش تجربی
 -9-2مواد شيميایي و دستگاهها
برای سنتز نانوکامپوزیت اکسید کادمیم/نانولولههای کربی از مواد اولیه کامال خالص و تهیه شده از شرکتهای معتبر استفاده
شده است .مشخصات مواد شیمیایی مورد استفاده در این کار تحقیقاتی در جدول زیر ارائه شده است
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جدول  :1مشخصات مواد مورد استفاده در این کار تحقیقاتی

ترکیب شیمیایی
بوتیل هیدروگسی تولوئن
پودر گرافیت
روغن پارافین
دیاتیلاتر
سدیم هیدروکساید
بوریک اسید ،فسفریک اسید و
استیک اسید
گلوکز ،ساکارز ،الکتوز ،فروکتوز
و نشاسته
اتانول

درصد خلوص

شرکت تجاری

<99%
>51µm
99%
99/5%
91%
99%

سیگما-آلدریچ
مرک
مرک
مرک
مرک
مرک

99%

مرک

<99%

مرک

 -2-2روش سنتز نانوکامپوزیت اکسيد کادميم/نانولوله کربني
برای تهیه این نانو کامپوزیت ،از نسبت مولی  1/15به  1/5موالر نیترات کادمیم به هیدروکسید سدیم استفاده خواهد شد.
نسبت وزنی  2به  1از نانولوله کربنی به نمک نیترات کادمیم بدین منظور استفاده شده است.مقادیر بدست آمده را هر کدام به
طور جداگانه در  11سی سی آب مقطر حل نموده و مقدار نانولوله کربنی عامل دار (کربوکسیلیک اسید) مورد نظر را به
محلول سود اضافه میکنیم و به مدت  21دقیقه تحت اولتراسونیک قرار میدهیم ،محلول مورد نظر را بر روی همزن
مغناطیسی قرار می دهیم.در حالیکه محلول سود و نانولوله در حال بهم خوردن است ،محلول نیترات کادمیم را به کمک بورت
قطره قطره اضافه میکنیم به طوریکه هر قطره ظرف مدت  5ثانیه در مخلوط سود و نانولوله سقوط کند .این فرایند همراه
چرخش متوسط در دمای اتاق انجام میشود در پایان با استفاده از کاغذ صافی به کمک قیف بوخنر رسوب حاصل را جدا کرده
و به کمک دستگاه سانتیفیوژ آن شستشو می دهیم یک مرتبه با آب مقطر و دفعه بعد با اتانول ،ای کار را تا  9مرحله انجام
می دهیم آن گاه رسوب را بر روی هات پلیت در دمای  91درجه خشک میکنیم و در نهایت در کوره به مدت دو ساعت در
دمای  411درجه سانتیگراد کلسینه میکنیم.
 -3-2تهيه سنسور
برای تهیه الکترود اصالح شده ،مقدار 1/9گرم پودر گرافیت و  1/2گرم نانوکامپوزیت اکسید کادمیم/نانولوله کربنی را در یک
هاون دستی ریخته و با ساییدن ،مخلوط شد .برای حصول اطمینان از یکنواختی مخلوط بدست آمده ،مقداری دی اتیل اتر به
عنوان حاللی با فراریت باال و عدم اثر بخشی شیمیایی بر ترکیب حد واسط ،به مخلوط اضافه گردید .عمل ساییدن تا تبخیر
کامل حالل ادامه یافت .سپس به مخلوط به دست آمده ،قطره قطره روغن پارافین اضافه کرده و بعد از هر مرحله به مدت
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چندین دقیقه مخلوط ساییده شد تا خمیر کامالَ یکنواخت به دست آمد .برای تهیه الکترود اصالح شده با نانوکامپوزیت اکسید
کادمیم/نانولوله کربنی و مایع یونی 1/19 ،گرم از -2بوتیل -3متیل-ایمیدازولینیوم هگزافلوروفسفات  1/11 ،گرم روغن پارافین،
 1/1گرم نانوکامپوزیت اکسید کادمیم/نانولوله کربنی و  1/9گرم پودر گرافیت را با هم مخلوط میکنیم و مخلوط حاصل را به
مدت  51دقیقه به خوبی هم میزنیم .خمیر کربن تهیه شده را به انتهای بازوی کامال صاف یک لوله شیشهای وارد کرده و با
مالیدن سطح بر روی یک ورق کاغذ گالسه ،سطح کامال صاف و یکنواختی حاصل میگردد .برای اتصال الکتریکی الکترود ،از
یک سیم مسی استفاده شد که از یک طرف وارد لوله شیشهای شده و با خمیر اتصال پیدا میکند و از طرف دیگر ،توسط یک
فیش به دستگاه الکتروشیمیایی مربوطه متصل می گردد .ساختار الکترودها مانند پیستون عمل کرده و به این طریق با فشار
دادن سیم مسی موجود در لوله به طرف پایین ،می توان خمیر کربن موجود در انتهای لوله را به راحتی از لوله خارج کرده و
سطح الکترود را تجدید نمود.
-3نتایج و بحث
 -9-3بررسي صحت سنتز نانوکامپوزیت سنتزي و مورفولوژي آن
برای بررسی صحت نانوکامپوزیت کادمیم اکساید/نانولوله کربنی سنتز شده که به عنوان اصالح ساز در تهیه الکترود اصالح شده
مورد استفاده قرار گرفته است از روش پراش پرتوی  xاستفاده شده است .شکل ( )2تصاویر پرا ش پرتوی  xرا برای
نانوکامپوزیت کادمیم اکساید/نانولوله کربنی را نشان می دهد .حضور اندیسهای میلر مربوط به نانوذره اکسید کربن و همچنین
پیک مشخصه نانولوله های کربنی در موقعیت حدود  16درجه نشان از سنتز درست نانوکامپوزیت مورد استفاده است .با
استفاده از رابطه دبای-شرر اندازه نانوذرات اکسید کادمیم حدود  15نانومتر تعیین شد.

شکل ( :)1تصاویر پراش پرتوی  xبرای نانوکامپوزیت کادمیم اکساید/نانولوله کربنی.
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 -2-3بررسي هاي الکتروشيميایي اکسيداسيون بوتيل هيدروگسي تولوئن
از آنجایی که بوتیل هیدروگسی تولوئن جزء دسته ترکیبات فنلی کم محلول در آب بوده و نتایج بررسیها نشان میدهد که
پاسخ ردوکس آنها به  pHبستگی دارد .بدین علت در ابتدا شرایط  pHبرای آنالیز این ترکیبات بهینه شد .برای تعیین pH
بهینه در آنالیز این ترکیب ،ولتاموگرام موج مربعی الکترود خمیر کربن اصالح شده با نانوکامپوزیت کادمیم اکساید/نانولوله
کربنی و مایع یونی در حضور  51میکروموالر بوتیل هیدروگسی تولوئن درpHهای مختلف ثبت شد .در ادامه منحنی تغییرات
شدت جریان آندی را برای بوتیل هیدروگسی تولوئن در محلول بافر فسفات  1/2موالر در pHهای مختلف نشان میدهد
(شکل  .)1همانطور که مشاهده شده است بهترین شرایط آنالیز  pH=6/1بدست آمده و این شرایط برای ادامه بررسیها
انتخاب شد.
برای بررسی تاثیر اصالح کننده های سطح الکترود بر سیگنال الکتروشیمیایی از ولتامتری موج مربعی استفاده شد .شکل ()3
ولتاموگرامهای موج مربعی الکترودهای مختلف در حضور  51میکروموالر بوتیل هیدروگسی تولوئن را نشان میدهد.
ولتاموگرامهای  51میکروموالر بوتیل هیدروگسی تولوئن در سطح الکترود خمیر کربن ساده ،خمیر کربن اصالح شده با
نانوکامپوزیت کادمیم اکساید/نانولوله کربنی ،خمیر کربن اصالح شده با مایع یونی و خمیر کربن اصالح شده با نانوکامپوزیت
کادمیم اکساید/نانولوله کربنی و مایع یونی در شکل ( )3نشان داده شده است.

شکل ( :)2منحنی تغییرات جریان بر حسب  pHبرای  06میکروموالر بوتیل هیدروگسی تولوئن.
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از طرفی شکل داخلی نشان دهنده منحنی دانسیته جریان بر حسب نوع الکترود بکار رفته در اکسایش بوتیل هیدروگسی
تولوئن میباشد .همانطور که در شکل ( )3مشاهده میشود اکسایش بوتیل هیدروگسی تولوئن در سطح الکترود خمیر کربن
دارای ولتاژ اضافی باال و جریان کاتالیزی پایین است .پس از افزایش نانوکامپوزیت به سطح الکترود جریان فارادی افزایش یافته
و پتانسیل اکسایش آن کاهش یافته است .در سطح الکترود اصالح شده با مایع یونی نسبت به الکترود خمیر کربن باز جریان
اکسایش افزایش یافته و پتانسیل کاهش مییابد .لذا از این دو آزمایش نتیجه میشود امکان بهبود بیشتر سطح الکترود با
تلفیق این دو اصالح کننده میباشد .سیگنال  aنشان دهنده افزایش جالب جریان اکسایش بوتیل هیدروگسی تولوئن در حضور
اصالح کنندههای مایع یونی و نانوکامپوزیت سنتزی است.

شکل ( :)3ولتاموگرامهای موج مربعی )aالکترود اصالح شده با نانوکامپوزیت کادمیم اکساید/نانولوله کربنی و مایع یونی در غلظت  06میکرو موالر
بوتیل هیدروگسی تولوئن  )bالکترود اصالح شده با مایع یونی در غلظت  06میکرو موالر بوتیل هیدروگسی تولوئن  )cالکترود خمیر کربن اصالح شده
با نانوکامپوزیت کادمیم اکساید/نانولوله کربنی در غلظت  06میکرو موالر بوتیل هیدروگسی تولوئن و  (dالکترود خمیر کربن ساده الکترود در غلظت
 06میکرو موالر بوتیل هیدروگسی تولوئن در ،pH=0/6شکل داخلی منحنی تغییرات دانسیته جریان بر حسب نوع الکترود

برای بررسی نفوذی و یا جذب سطحی بودن فرایند اکسایش بوتیل هیدروگسی تولوئن مورد بررسی از روش ولتامتری روبش
خطی در سرعتهای روبش مختلف استفاده شد .شکل ( )4ولتاموگرام اکسایش بوتیل هیدروگسی تولوئن در سرعتهای روبش
 11تا  311میلیولت بر ثانیه را نشان میدهد.
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در ادامه شکل ( ) 4منحنی تغییرات شدت جریان اکسایشی بر حسب جذر سرعت روبش را برای الکترود اصالح شده با
نانوکامپوزیت اکسید کا دمیم/نانولوله های کربنی و مایع یونی برای بوتیل هیدروگسی تولوئن را نشان میدهد .نتایج و ارتباط
خطی بین جریان و جذر سرعت روبش پتانسیل تاییدی بر فرایند نفوذی اکسایش آنالیت در سطح الکترود خمیر کربن اصالح
شده است .برای تعیین ضریب انتقال الکترون ( )αاز منحنی تافل استفاده شد .بدینمنظور از دادههای مربوط به ولتاموگرام-
های روبش خطی در محدوده ای که سینتیک کنترل کننده فرایند است (قسمت باال رونده نمودار) استفاده شد .شیب منحنی
میباشد .با توجه به مقادیر معلوم برای ،R= 9/324

تغییرات لگاریتم جریان بر حسب پتانسیل برابر با

 F=96495و  T=199مقدار  αمحاسبه میشود .شکل ( )5نمودار تافل برای بوتیل هیدروگسی تولوئن را نشان میدهد .با
توجه به مقادیر بهدست آمده مقدار  α=1/9میباشد.

شکل ( :)4نمودار تغییرات جریان بر حسب جذر سرعت روبش برای اکسیداسیون آنالیت در سطح الکترود اصالح شده است .در محلول بافر فسفات
 6/1موالر ، pH= 7/6 ،شکل داخلی :ولتاموگرامهای روبش خطی بوتیل هیدروگسی تولوئن در سرعت اسکنهای مختلف 266 ، ،166 ،06 ،20و 366
میلیولت بر ثانیه در محلول بافر فسفات  6/1موالرpH=0/6 ،
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شکل ( :)0نمودار تافل برای الکترود اصالح شده با نانوکامپوزیت اکسید کادمیم/نانولوله های کربنی و مایع یونی در بافر فسفات 1/6موالر(pH= 0/6

برای تعیین ضریب نفوذ ترکیب مورد مطالعه از روش کرونوآمپرومتری استفاده شد .شکل ( )6به ترتیب کرونوآمپروگرامهای
الکترود اصالح شده با نانوکامپوزیت سنتزی و مایع یونی را در حضور غلظتهای مختلف بوتیل هیدروگسی تولوئن نشان می-
دهند .به منظور ثبت کرونوآمپروگرامها پتانسیل  2211میلیولت به سیستم اعمال شد .با توجه به نفوذی بودن فرایند
اکسایش بوتیل هیدروگسی تولوئن و به منظور تعیین ضریب نفوذ ،منحنی کاترل این ترکیب در غلظتهای مختلف رسم شد.
همانطور که مشاهده شده است منحنیهای بهدست آمده بر طبق رابطه کاترل حالت خطی دارد .با توجه به معادله کاترل:

() 2

در این رابطه  nالکترونهای مبادله شده A ،سطح فعال الکترود ( D ،)cm2ضریب نفوذ ( C ،)cm2.s-1غلظت ترکیب مورد
آنالیز ( t ،)mmol.L-1زمان ( )sو  F=96495میباشد .مقدار میانگین ضریب نفوذ برای اکسایش بوتیل هیدروگسی تولوئن
در محلول  D= 1/61×21-6سانتیمتر مربع بر ثانیه محاسبه شد.

149

سال دوازدهم ،شماره  44پایيز 9316

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

شکل ( :)0کرونوآمپروگرام به دست آمده برای الکترود خمیر کربن اصالح شده با نانوکامپوزیت و مایع یونی در حضور غلظتهای (b 166/6(a
; 266/6میکرو موالر بوتیل هیدروگسی تولوئن در محلول بافر فسفات  .pH= 0/6نمودار داخلی :منحنیهای کاترل به دست آمده از کرونوآمپروگرام

از روش ولتامتری موج مربعی به علت حساسیت باالی آن نسبت به روشهای دیگر ولتامتری برای تعیین گستره خطی و حد
تشخیص بوتیل هیدروگسی تولوئن استفاده شد .شکل ( )1ولتاموگرام موج مربعی به همراه منحنی تغییرات غلظت برای
الکترواکسیداسیون بوتیل هیدروگسی تولوئن در سطح الکترود اصالح شده را نشان میدهد .با استفاده از این سنسور گستره
غلظتی برای بوتیل هیدروگسی تولوئن در محدوده  1/2تا  611میکروموالر با حد تشخیص  1/16میکروموالر گزارش شد.

شکل ( :)7منحنی تغییرات شدت جریان آندی بر حسب تغییرات غلظت بوتیل هیدروگسی تولوئن .شکل داخلی) ولتاموگرامهای موج مربعی الکترود
اصالح شده در سطح الکترود اصالح شده در غلظتهای در محلول بافر فسفات  6/1موالر.pH=0/6 ،
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به منظور بررسی توانایی حسگر پیشنهادی در آنالیز نمونههای حقیقی و تشخیص گزینشپذیری آن تاثیر برخی گونههای مهم
غذایی و ترکیبات موجود مورد بررسی قرار گرفت .نتایج در جدول ( ،)1نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده شده
است مزاحمت قابل توجهی در آنالیز گونههای نام برده شده وجود ندارد.
جدول ( )2بررسی مزاحمت گونههای خارجی در اندازهگیری  16/6میکرموالر از بوتیل هیدروگسی تولوئن
حد مجاز غلظت گونه به غلظت بوتيل

گونه هاي مورد بررسي

هيدروگسي تولوئن
2111
911

گلوکز ،فروکتوز ،الکتوز ،ساکاروز
Br–,Na+,K+, Ca2+, Mg2+,Ba2+,Li+,Cl-,SO42 F-و,Al3+,NH4+

911

متیونین ،والین ،گلیسین ،فنیل آالنین ،آالنین،

در نهایت برای بررسی توانایی حسگر پیشنهادی برای آنالیز در نمونههای حقیقی از روش ولتامتری موج مربعی استفاده شد.
برای آنالیز بوتیل هیدروگسی تولوئن از نمونههای سس مایونز و روغن مارگارین استفاده شد .دادههای نتایج در جدول  3ارائه
شده است.
جدول  :3آنالیز بوتیل هیدروگسی تولوئن در نمونه های حقیقی

نمونه

بازیابی

مقدار اضافه شده

مقدار تعیین شده

میلی گرم 211/گرم

میلی گرم 211/گرم

سس مایونز

---

1/55±1/45

-----

---

21/1

21/31±1/65

99/26

روغن مارگارین

---

5/11±1/55

---

---

21/1

25/11±1/95

213/19

 -4نتیجهگیری
در این کار تحقیقاتی یک حسگر الکتروشیمیایی حساس و گزینش پذیر برای اندازهگیری هیدروگسیی تولیوئن برپاییه الکتیرود
خمیرکربن اصالح شده با مایع یونی و نانوکامپوزیت اکسید کادمیم/نانولوله کربنی طراحی شد .الکتیرود اصیالح شیده سییگنال
اکسایش هیدروگسی تولوئن را در مقایسه با خمیر کربن اصالح شده به شدت افزایش میدهد .سنسور پیشنهادی حدتشیخیص
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 در نهایت سنسور پیشنهادی برای آنالیز هیدروگسی تولوئن. میکروموالر برای آنالیز هیدروگسی تولوئن را پیشنهاد میکند1/16
.در نمونههای غذایی بکارگرفته شد
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