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چکيده
در کار پیش رو ،روشی غیر مستقیم به منظور اندازه گیری ولتامتری یون ) La)ІІІشرح داده شده است .این اندازه گیری ،بر اساس استخراج رقابتی یون
های )La)ІІІتوسط پلیمر قالب زنی شده یونی قرار گرفته در سطح الکترود خمیر کربنی می باشد .در تهیه پلیمر قالب یونی ( )IIPبرای یون النتانیم از
مونومر وینیل پیریدین و متاآکریلیك اسید ،شبکهساز دی وینیل بنزن ،آغازگرآزو-بیس-ایزوبوتیرونیتریل ( )AIBNو از حالل استونیتریل استفاده شد.
نانوذرات پلیمر قالب یونی ،از طریق پلیمریزاسیون به روش سوسپانسیون در روغن سیلیکون ،تهیه گردید و با الکترود خمیر کربنی ادغام شد .سپس الکترود
اصالح شده با نانوذرات پلیمری ،درون محلولی از یون  Cu2+و محلولی متشکل از یون های  Cu2+و )La)ІІІغوطه ور شد .سیگنال ولتامتری برهنه
سازی آندی پالسی تفاضلی یون  ،Cu2+برای تعیین مقدار ) La)ІІІکه بصورت رقابتی استخراج گردیده بود ،مورد استفادهقرار گرفت .حضور )La)ІІІ

موجب کاهش مقدار یون های الکتروفعال Cu2+در پلیمر قرار گرفته شده در سطح الکترود می شود .این چنین اثری در مورد الکترود اصالح شده با پلیمر
قالب زنی نشده به هیچ وجه دیده نشد.تاثیر پارامترهای مختلف روی پاسخ حسگر ،مورد بررسی قرار گرفته و بهینه سازی شد .کاهش مشاهده شده در
سیگنال  Cu2+در نتیجه افزایش ) ،La)ІІІمتناسب با غلظت )La)ІІІمی باشد .پاسخ ولتامتری در محدوده ی  0/5تا  00میکروموالر ،با حد تشخیص
معادل  0/1میکروموالر ،به صورت خطی با غلظت ) ،La)ІІІمتناسب می باشد .انحراف استاندارد نسبی برای  5اندازه گیری تکراری ،برابر  % 3/00می
باشد .الکترود حتی در حضور یون های النتانید دیگر ،نسبت به )La)ІІІگزینش پذیر است
واژگان کلیدی :پلیمر قالب یونی ،ولتامتری ،حسگر ،یون النتانیم ،الکترود خمیر کربنی.

-1مقدمه
النتانيم يکي از واکنش پذيرترين فلزات کمياب است و دو حالت اکسيداسيون  +2و  +3را نشان ميدهد(حالت اکسيداسيون +3
پايدار است)]1و .[2النتانيم بعنوان کاتاليزور کراگينگ بنزين ،کاتاليزور تقسيم هيدروکربنهای زنجيرهای طوالني به گونه کوتاهتر
زنجير مورد استفاده قرار ميگيرد .ترکيبات النتانيم همچنين در برخي از استخرهابرای کاهش سطح مواد مغذی فسفات که

*.نویسنده مسئوول :دانشیار گروه شیمی تجزیه ،دانشگاه تهران ،پردیس علوم ،دانشکده شیمی
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خوراک جلبکها است استفاده ميشود .النتانيم در وسايل خانه مانند تلويزيون رنگي ،المپهای فلورسنت ،المپهای ذخيره انرژی،
حافظه های کامپيوتری و شيشه به کار ميرود .[2-4].النتانيم عمدتا در اثر صنايع توليد کننده نفت ،در محيط پراکنده ميشود.
به عالوه وقتي لوازم منزل دور ريخته ميشوند ،النتانيم وارد محيط زيست ميشود .اين عنصر به تدريج در خاک تجمع مييابد و
در نهايت غلظت آن در بدن انسان ،جانوران و ذرات خاک افزايش مييابد .در جانوران آبزی النتانيم باعث آسيب غشای سلولي
مي شود که روی توليد مثل و عملکرد سيستم عصبي اثر منفي دارد] 2و  5و  . [6هيچ نقش بيولوژی برای النتانيم شناسايي
نشده است .وجود النتانيم در محيط کار خطرناک است زيرا گاز آن با هوا استنشاق ميشود و باعث انسداد ريه ميشود .استنشاق
النتانيم احتمال بروز سرطان را افزايش ميدهد و وقتي در بدن انسان تجمع يابد ،برای کبد خطرناک است.]7[ .
روشهای دستگاهي متنوعي مانند اسپکتروفتومتری مرئي-ماوراء بنفش [ ،]8پالسمای کوپل شده القايي-اسپکتروفتومتری نشر
اتمي( ]9[ )ICP-AESو کوره گرافيتي-اسپکتروفتومتری جذب اتمي(11[ )GF-AASو ]11برای تعيين النتانيم گزارش شده
است .اين روشها وقتگير و گران بوده و دستگاههای مورد استفاده در اکثر آزمايشگاهها وجود نداشته و کار با آنها نياز به اپراتور
مخصوص دارد.
از آنجا که يون النتانيم الکتروفعال نبوده و در سطح الکتود های مرسوم قابل الکتروليز نيست ،نمي توان برای اندازه گيری آن
از روش های ولتامتری مستفيم استفاده نمود .بنابراين در معدود مواردی که روش های ولتامتری برای اندازه گيری النتانيم
پيشنهاد شده است از روش ولتامتری غير مستقيم استفاده شده است .بدين ترتيب که تغير سيگنال ولتامتری يک ليگاند
الکترواکتيو که قابليت ايجاد ترکيب کمپل کس با يون النتانيم را دارد در حضور يون های النتانيم به عنوان يک مبنا برای اندازه
گيری اين يون استفاده مي کنند [ .]12با وجود حساسيت باال اين گونه روش ها از تکرر پذيری باال برخوردار نيستند .يک روش
جايگزين روش پتانسيومتری مي باشد که ميتوان به طور مستقيم برای اندازه گيری يون های النتانيم از آن استفاده کرد .چندين
مورد گزارش از الکترودهای پتانسيومتری النتانيوم گزين را ميتوان در مجالت پيدا کرد [.]13-15
قالب زني مولکولي يا يوني يک روش سنتز شيميايي برای دستيابي به موادی با قابليت تشخيص مولکول يا يون مي باشد .در
اين فرآيند يک يا چند نوع مونومر عاملي 2در اطراف مولکول هدف (مولکول الگو) 3توسط برهمکنش های بين مولکولي تجمع
مييابند .سپس مونومر شبکه ساز ،4ماده آغازگر 5و حالل مناسب به محيط واکنش افزوده شده و در نهايت با تابش امواج فرابنفش
و يا اعمال حرارت ،واکنش کوپليمريزاسيون آغاز ميشود .بعد از اتمام واکنش و تشکيل پليمر ،مولکول الگو (يا يون الگو) با استفاده
از حاللهای مناسب از درون پليمر خارج ميگردد .با خروج مولکول الگو از درون پليمر ،حفره يا جايگاه های پيوندی 6در پيکره
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پليمر ايجاد ميشوند که از لحاظ ساختار شيميايي و شکل سه بعدی ،مکمل مولکول الگو ميباشند .قالب گيری يون های فلزی
نيز در بسترهای پليمری قابل اجرا ميباشد .مونومرهای عامل دار مورد استفاده در قالبزني با اين روش ،شامل ليگاندهای قابل
پليمريزه شدن ميباشند که ميتوانند با يون فلزی (عموماَ يون فلزات واسطه) تشکيل کمپلکس دهند.
تالش ها برای ادغام پليمرهای قالب دار شده با مبدل الکتروشيميايي منجر به ابداع نسل جديدی از حسگرهای ولتامتری گشته
است .به طور خالصه ،برای ساخت چنين حسگرهايي پليمرهای قالب دار شده باپودر گرافيت به طور يکنواخت مخلوط شده و
سپس مقدار معيني از ماده -nآيکوسان (به عنوان ماده اتصال دهنده و خمير ساز) اضافه مي شود .مخلوط حاصل هم زده مي
شود که نتيجه آن ماده ای خميری شکل است که در انتهای خالي بدنه الکترود پر مي گردد .از اين روش برای طراحي و ساخت
حسگر های ولتامتری حساس و گزينش پذير برای طيف وسيعي از مولکول ها مانندپاراتيون[ ،]16تری-نيترو تولوئن(]17[ )TNT
 ،کلر آمفنيکول [ ]18و سالبوتامول [ ]19استفاده گرديده است .همچنين برای تعدادی از کاتيون های فلزی مانند سرب [،]21کروم
[،]21سريم [ ،]22اورپيوم [ ]23و گادلونيوم [ ]24حسگرهای ولتامتری بر پايه پليمر های قالب دار شده ارائه شده است.
در اين کار سعي شد که يک پليمر قالب يوني مناسب برای يون  La3+تهيه شده و سپس از آن به عنوان عنصر تشخيص دهنده
يک سنسور ولتامتری بر پايه الکترود خمير کربن اطالح شده با پلير قالب يوني استفاده شود .از آنجا که يون  La3+به هيچ وجه
در سطح الکترود کربني فعال نبود و قادر به ايجاد سيگنال الکتروشيميايي نيست ،در اينجا برای طراحي حسگر  IIP-CPکه بتواند
اين يون را در مقادير اندک اندازه گيری کند ،از روش اندازه گيری غير مستقيم رقابتي استفاده شد .بدين منظور ابتدا يک پليمر
قالب دار شده مناسب که دارای حفره های هم اندازه با يون النتانيم باشد،تهيه شد .سپس ذرات پليمری حاصل در داخل يک
الکترود خمير کربني جاسازی شده و برای اندازه گيری غير مستقيم يون النتانيم استفاده گرديد.
 -2بخش تجربی
-9-0دستگاهوري و مواد مورد استفاده
داده های الکتروشيميايي با استفاده از يک دستگاه پتانسيواستات-گالوانواستات مدل ) (PGSTAT302, Metrohmبدست آمدند.
الکترودهای خمير کربن اصالح شده با پليمر قالب زني شده( )IIPيا نشده ( ،)NIPبعنوان الکترود کار مورد استفاده قرار گرفتند.
الکترود نقره /کلريد نقره و سيم پالتين به ترتيب بعنوان الکترود مرجع و کمکي مورد استفاده قرار گرفتند .متاآکريليک اسيد از
شرکت مرک خريداری شد و وينيل پيريدين و دی وينيل بنزن (آلدريچ) از طريق تقطير تحت فشار کاهش يافته خالص سازی
شدند .آغازگر  -2(-2/،2متيل پروپيونيتريل) از  Geel، Acros Organicتهيه شده بود .النتانيم نيترات و نمک های ساير النتانيدها
از شرکت مرک خريداری شدند .عالوه بر اين ،مابقي مواد شيميايي هم از شرکت مرک خريداری شده بودند.
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 -0-0تهيه ي نانوذرات پليمري قالب یوني با پليمریزاسيون به روش سوسپانسيون در روغن سيليکون
 1/3ميلي مول النتانيم نيترات بعنوان يون الگو 1/8 ،ميلي مول وينيل پيريدين 1/6 ،ميلي مول متاآکريليک اسيد و  12ميلي
مول دی وينيل بنزن در  5ميلي ليتر استونيتريل حل شد .بعد از يک ساعت 1/15 ،گرم آغازگر به مخلوط فوق اضافه گرديد.
مخلوط بدست آمده به  111ميلي ليتر روغن سيليکون منتقل شده و به مدت  15دقيقه با گاز نيتروژن ،اکسيژن زدايي گرديد.
مخلوط حاصله با يک همزن مکانيکي (با سرعت  1111دور بر دقيقه) برای  11دقيقه بشدت هم زده شد .سپس به مدت زمان
 22دقيقه تحت امواج فراصوت قرار داده شد .واکنش پليمريزاسيون در حمام آب با دمای  71درجه سانتي گراد به مدت 24
ساعت صورت پذيرفت .پودر پليمری بدست آمده با پتروليوم اتر و سپس با تولوئن شستشو داده شد .سپس ذرات پليمری با
بکارگيری سانتريفوژ دور باال ،از حالل جدا شدند .به منظور استخراج مونومرهای عمل نکرده از پليمر ،ذرات پليمری با متانول و
استونيتريل شسته شدند .سپس يون های) ،La)ІІІاز طريق شستشو با محلول سديم استات و  EDTAبرای مدت زمان 2
ساعت ،از شبکه پليمری خارج شدند .نهايتا پليمر چندين مرتبه با آب مقطر شستشو داده شد و تحت خالء در درمای  51درجه
سانتي گراد در طول شب ،کامال خشک گرديد .تهيه ی  ،NIPدقيقا مطابق روش شرح داده شده در باال ،ولي در غياب يون
) ،La)ІІІانجام گرفت.
-3-0تهيه ي الکترودهاي اصالح شده
جهت تهيه الکترودهای خمير کربن اصالح شده با  1/15 ، IIPگرم پودر گرافيت با  1/114گرم نانوذرات  IIPبرای 11
دقيقه ،بخوبي با هم مخلوط مي شوند .مخلوط حاصل ،به ان-آيکوسان ( 1/11گرم) که قبال در دمای  45-41درجه سانتي گراد
ذوب شده ،افزوده شده و بخوبي با هم مخلوط شد .خمير حاصل در داخل يک حفره (به عمق  3ميلي متر و قطر  2ميلي متر)
در انتهای بدنه ی الکترود وارد شد .سپس سطح الکترود به کمک يک ورقه کاغذی ،صاف و صيقلي گرديد.
 -8-0اندازهگيري یون النتانيم با ولتامتري غيرمستقيم
الکترودهای اصالح شده با نانوذرات پليمری ،وارد محلولي شامل يون های)) La)ІІІبا غلظت های مختلف) و )  5، Cu2+ميکرو
موالر) شد در حاليکه اين محلول با سرعت  511دور بر دقيقه هم زده مي شد .سپس الکترود ،در داخل سل آناليز الکتروشيميايي
که شامل  11ميلي ليتر اسيد کلريدريک  1/1موالر بود ،قرار گرفت .برای ثبت پاسخ الکتروشيميايي ،پيش پتانسيلي معادل -1/8
ولت به مدت زمان  21ثانيه ،به سطح الکترود اعمال گرديد ،تا يون های  Cu2+کاهيده شوند ،سپس ولتامتری برهنه سازی پالس
تفاضلي اجرا شده و سيگنال الکتروشيميايي ثبت شد .استخراج و سپس اندازه گيری الکتروشيميايي يک بار ديگر در محلولي
شامل يون مس تنها انجام شد .سيگنال الکتروشيميايي بدست آمده در اين مرحله نيز ثبت شده و سپس با سيگنال قبلي مقايسه
گرديد .اختالف دو سيگنال ياد شده برای اندازه گيری يون النتانيم (با توجه به منحني کاليبراسيون ثبت شده) به کار رفت.
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-3نتایج و بحث
-9-3سنتز و بررسي پليمرهاي قالبزني شدهي یوني
در شکل  1شماتيکي ار نحوه سنتز پليمرقالب يوني برای يون النتانيم نمايش داده شده است .در اين طرح از دو نوع مونومر عاملي
شامل متااکريليک اسيد و وينيل پيريدين با نسبت  6:2استفاده شده است .اين نسبت به طور تجربي بدست آمد زيرا در ساير
نسبت های آزمايش شده کمپلکس ايجاد شده بين مونومرها و ي ون النتانيم در حالل استونيتريل قابل حل نبوده و رسوب مي
يافت.

شکل ( )1شماتیکی از مکانیزم و مراحل تهیه پلیمر قالب یونی برای یون النتانیوم

همانگونه که اشاره شد برای تهيه پليمر قالبزني شده ی يوني برای يون النتانيم از روش پليمريزاسيون سوسپانسيوني در روغن
سيليکون استفاده شد .اين روش اين امکان را مي دهد که بتوان پليمرهای قالب دار شده يوني را در ابعاد بسيار کوچک نانومتری
سنتز نمود .همانگونه که در تصوير ميکروسکوپ الکتروني ) (SEMمشاهده مي شود پليمر سنتز شده دارای ابعاد بسيار کوچک
و يکنواخت در حدود  51-41نانومتر مي باشد .هر چه اندازه ذرات ريزتر باشد سطح تماس ذرات افزايش يافته و حفرههای
گزينشي در سطح پليمر قرار گرفته و در دسترسپذيری سايتهای پيوندی نيز بيشتر ميشود.
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شکل ( )2تصویر میکروسکوپ الکترونی از پلیمر قالب یونی سنتز شده برای یون النتانیوم

-0-3انتخاب روش مناسب الکتروشيميایي مناسب براي اندازهگيري یون النتانيم
يون  La3+جزء گونه های غيرالکترواکتيو ميباشد .بنابراين در اين کار برای تعيين يون النتانيم ،سعي شد از روش غير مستقيم
استفاده شود .شماتيک شکل  3به طور خالصه مکانيسم اندازه گيری غير مستقيم يون النتانيم را توسط اکترود خمير کربني
اصالح شده با  IIPرا بيان مي کند .زماني که الکترود در داخل محلول شاهد (در غياب يون پروب و يون هدف) قرار گرفته و
سپس وارد محلول آناليز الکتروشيميايي مي شود هيچ گونه پيک ولتامتری ظاهر نمي شود .زماني که الکترود در داخل محلول
حاوی يون پروب الکتروفعال قرار مي گيرد اين يون ها وارد جايگاه های اختصاصي  IIPموجود در سطح الکترود مي شوند و به
طور نسبتا ضعيف با آن جايگاها پيوند برقرار مي کنند .وقتي اين الکترود در داخل محلول آناليز قرار گرفته و تکنيک  DPVاجرا
مي شود ،پي ک ولتامتری مربوط به الکتروليز يون های مس جذب شده مشاهده مي شود .در صورتي که الکترود  IIP-CPدر
محلول حاوی يون های پروب الکتروفعال مس و يون های النتانيم غير الکتروفعال قرار گيرد يک رقابت بين اين يون ها برای
اشغال جايگاهای اختصاصي  IIPدر ميگيرد و از آنجا که جايگاه های  ،IIPاصوال برای يون های النتانيم طراحي شده اند ،در اين
رقابت يون های النتانيم برنده مي شوند و اکثر جايگاه ها با يون های النتانيوم اشغال مي شوند .نتيجه اين عمل کاهش بسيار
زياد يون های مس جذب شده در سطح الکترود نسبت به حالت قبل مي شود .در نتيجه زماني که اين الکترود در محلول آناليز
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برده شده و سيگنال  DPVثبت مي شود کاهش قابل مالحظه ای در سيگنال (نسبت به حالت قبل) مشاهده مي شود .مقدار افت
پاسخ الکترود ارتباط مستقيمي با غلظت يون النتانيوم موجود در محيط آزمايش خواهد داشت .پر واضح است که برای اين هدف
آناليزی الزم است که غلظت يون مس در هر دو حالت يکسان باشند.

شکل ( )3شماتیکی از مکانیسم اندازه گیری الکتروشیمیایی یون النتانیوم با استفاده از الکترود خمیر کربنی اصالح شده با  )IIP-CPE( IIPو تکنیك
الکتروشیمیایی DPV
 -3-3بررسي و مقایسه رفتار الکترود خمير کربن اصالح شده باپليمر  IIPو NIP

در شکل  4پاسخ های ولتامتری پالسديفرانسيلي الکترود های  IIP-CPو  NIP-CPبرای يون پروب الکترواکتيو  Cu2+و همچنين
يون الکترواکتيو  Cu2+به همراه  La3+به نمايش گذاشته شده است .همچنان که مشاهده مي شود الکترود  IIP-CPسيگنالي در
حدود  67ميکروآمپر برای يون پروب الکترواکتيو  Cu2+ايجاد مي کند .زماني که اين الکترود در داخل محلولي از يون های مس
والنتانيم قرار داده مي شود سيگنال الکترود افت کرده و در حدود  27ميکروآمپر تثبيت مي شود .چنانکه مشخص است در مورد
الکترود  IIP-CPبا اضافه کردن يون النتانيم به محيط حاوی يون پروب الکترواکتيو ،Cu2+موجب کاهش حدود  41ميکروآمپر در
پاسخ الکترود مي شود .اين مشاهده را ميتوان به وجود سايتهای گزينشپذير در الکترود اصالحشده با  IIPارتباط داد و ميتوان
چنين نتيجهگيری کرد که سايتهای گزينشپذير در پليمر قالبزني شده تمايل زيادی به يونهای النتانيم داشته و بنابراين يون
های النتانيم در سايتها وارد شده و اجازه ورود به يون مس را نميدهند .در نتيجه سيگنال مربوط به مس کاهش مييابد .از
طرف ديگر مي توان مالحظه نمود که زماني که الکترود شاهد  NIP-CPدر داخل محلول يون پروب قرار گرفته و سپس آناليز
مي شود پاسخ الکتروشيميايي بدست آمده نسبت به مورد مشابه الکترود  IIP-CPبسيار کمتر است .اين امر نشان دهنده تمايل
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ذاتي کم  NIPبه يون پروب مس مي باشد .همچنين زماني که الکترود  NIP-CPدر محلول حاوی يون مس و يون النتانيم قرار
مي گيرد افت قابل توجهي در سيگنال پايه بوجود نمي آيد .از آنجا که پليمر شاهد يا  NIPفاقد هر گونه جايگاه اختصاصي برای
يون های النتانيم مي باشد مي توان با اطمينان گفت که سهم اصلي جذب يون های مس و همچنين يون های النتانيم در سطح
الکترود حاوی  IIPمربوط به حضور جايگاه های اختصاصي ايجاد شده در طي فرايند سنتز مي باشد.

شکل( )4پاسخ پالس ولتامتری تفاضلی ) (DVPمربوط به الکترود  IIP-CPو  NIP-CPبرای اندازهگیری یون النتانیم شرایط استخراج 20 :میلیلیتر
محلول مس  5×10-6و محلول النتانیم 1× 10-6موالر  ،زمان استخراج =  15دقیقه ،سرعت چرخش =  400دور در دقیقه .شرایط آنالیز 16 :میلیلیتر
 0/1 HClموالر
 -8-3بهينه سازي ترکيب الکترود IIP-CP

برای بهينه سازی ترکيب الکترود  IIP-CPاثر هر کدام از اجزاء سازنده الکترود شامل مقدار  ،IIPاتصال دهنده و کربن به طور
جداگانه مورد بررسي قرار گرفت .در اين آزمايش ها تاثير اين پارامتر ها بر روی استخراج و آناليز يون مس به تنهايي و يون مس
به همراه يون النتانيوم به طور جداگانه بررسي شده و نتايج بدست آمده نقطه به نقطه از همديگر کسر شد تا منحني های مربوطه
که نشان دهنده تاثير پارامترهای ترکيب الکترود بر استخراج رقابتي La3+در الکترود  IIP-CPمي باشد ،بدست آيد .نتايج کار در
شکل  5آورده شده است .در شکل  )a(5مي توان مالحظه نمود که افزايش مقدار کربن در الکترود در هر دو حالت (استخراج يون
پروب و استخراج همزمان يون پروب و يون هدف) موجب افزايش شدت سيگنال الکترود مربوطه مي شود و لي بعد از يک مقدار
بهينه ،افزايش بيشتر کربن موجب کاهش در سيگنال الکترود مي گردد .افزايش اوليه را مي توان به افزايش هدايت و در نتيجه
تسهيل روند الکتروليز يون های مس در طي الکتروليز در سطح الکترود نسبت داد که اين روند ارتباط مستقيمي با درصد کربن
16

سال سيزدهم ،شماره  84پایيز 9317

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

الکترود به عنوان جزء رسانای الکترود دارد .به هر حا ل افزايش بيش از حد مقدار کربن موجب کاهش سهم  IIPدر سطح الکترود
شده و ميزان جذب يون های مس را در سطح الکترود کاهش مي دهد که اين امر به نوبه خود موجب کاهش پاسخ الکترود در
مقادير باالی کربن در ترکيب الکترود مي شود .پرواضح است که منحني نشان دهنده تفاوت دو منحني گفته شده نيز يک مقدار
بهينه را نشان مي دهد که معادل  51ميلي گرم کربن در ساختار الکترود مي باشد.
شکل  )b(5نشان دهنده بهينه سازی مقدار اتصال دهنده يا عامل خمير ساز الکترود خمير کربني مي باشد .همچنان که در شکل
ديده مي شود با افزايش مقدار ان-آيکوسان از مفدار  7ميلي کرم تا  11ميلي گرم سيگنال الکترود برای محلول يون مس تنها
افزايش يافته و در همان حال برای محلول حاوی يون مس و النتانيم کاهش مي يابد .ليکن افزايش مفدار اتصال دهنده به بيشتر
از  11ميلي گرم موجب کاهش سيگنال الکترود در هر دو حالت مذکور مي شود .اين نتايج نشان مي دهد که اگر چه افزايش در
مقدار اتصال دهنده موجب بهتر شدن رقابت النتانيم با يون مس برای اشغال جايگاه های جذبي مي شود و لي در مقادير باالی
اتصال دهنده به دليل کاهش سيگنال پايه ،اين حسن به يک اشکال تبديل مي شود .کاهش سيگنال پايه يون مس را مي توان
عايق شدن سطح الکترود در نتيجه ی مقدار باالی اتصال دهنده و در نتيجه اختالل در الکتروليز يون مس نسبت داد .به هر حال
با توجه به منحني سوم در اين شکل که تفاوت دو منحني مذکور را به نمايش مي گذارد مي توان مقدار  11ميلي گرم از اتصال
دهنده را در ساخت الکترود به عنوان يک نقطه بهينه برای اين پارامتر انتخاب کرد.
چنانجه در شکل  )c( 5مشاهده مي شود ،جريان مربوط به الکترود در محلول مس تنها با افزايش مقدار  IIPدر ترکيب الکترود
افزايش يافته و به يک حد بهينه مي رسد .ولي با افزايش بيشتر از اين مقدار کاهش جريان مشاهده ميشود ،با افزايش مقدار IIP

در ترکيب الکترود ،مقدار جايگاه های پيوندی در سطح الکترود افزايش يافته و به طبع آن جريان مشاهده شده نيز افزايش
مييابد ،از طرف ديگر کاهش جريان در مقدارهای بيشتر از حد بهينه را ميتوان به عايق شدن سطح الکترود نسبت داد .اما در
مورد جريانهای مشاهده شده برای الکترود در محلول يون مس حاوی يون النتانيم ،با افزايش خيلي زياد مقدار  ،IIPکاهش
جريان مشاهده شده برای يون مس توسط النتانيم تاحدی بي اثر مي شود که اين را ميتوان اين گونه توجيه کرد که با افزايش
خيلي زياد مقدار  IIPتعداد سايتهای پيوندی در سطح الکترود بهقدری زياد ميشود که عالوه بر سايتهای اشغال شده توسط
يون هدف النتانيم ،سايتهای خالي ديگر در سطح الکترود وجود دارند که يونهای مس ميتوانند بدون مزاحمت و رقابت با يون
های النتانيم،در آنها قرار بگيرند .به اين ترتيب کاهش جريان توسط يون های رفيب النتانيم تا حدی کمتر ميباشد.
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شکل ( )5بهینه سازی مقادیر کربن( ،)aان-آیکوسان ( )bو پلیمر قالب دار شده  )c( IIPبرای ساخت الکترود  IIP-CPبهینه
 5-3بهينه سازي شرایط استخراج رقابتي در الکترود IIP-CP

در شکل  )a( 6مي توان مالحظه نمود که با افزايش زمان استخراج در محلول يون مس تنها ،سيگنال الکترود تا حدود  11دقيقه
افزايش يافته و سپس در يک مقدار مشخص ثابت مي گردد .بنابراين مي توان گفت که بعد از  11دقيقه جايگاه های  IIPموجود
در سطح الکترود از يون های مس اشباء شده و امک ان استخراج بيشتر برای يون های مس فراهم نيست .ليکن رفتار الکترود در
محلول يون مس به همراه يون النتانيم بسيار عجيب است .همانگونه که از منحني مربوطه در اين شکل مشخص است رفتار
جذب/زمان در اين مورد بسيار پيچيده مي باشد .به نظر مي زسد که افزايش زمان به ضرر استخراج رقابتي النتانيم در سطح
الکترود مي باشد .زيرا با افزايش زمان استخراج ،کاهش در سيگنال پايه در حضور النتانيم کمتر مي شود .اين پديده را مي توان
18
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به اين واقعيت نسبت داد که با اقزايش زمان فرصت الزم برای دسترسي يون های النتانيم به جايگاه های اختصاصي تر موجود
در فضاهای دروني تر ماده (IIPدر سطح الکترود) بيشتر مي شود و بنابراين يون های النتانيم بدون درگير شدن با جايگاه های
اشغال شده توسط يون های مس ،به جايگاه های دروني تر پليمر قالب دار شده نفوذ مي کنند .در نتيجه در زمان های بيشتر
تاثير يون های النتانيم در سيگنال ي ون مس کمتر مي شود .به هر حال با توجه به منحني سوم در اين شکل (منحني تفاوت دو
منحني ديگر) به نظر مي رسد که زمان استخراج حدود  15دقيقه يک زمان استخراج بهينه باشد.
تاثير  pHمحيط بر سيگنال الکترود نيز از قاکتورهای مهمي بود که در اين کار مورد بررسي قرار گرفت .همانگونه که در شکل
 )b(6مشاهده مي شود با تغيير  pHاز شرايط اسيدی به خنثي ميزان جذب يون مس تنها در سطح الکترود  IIP-CPافزايش قابل
مالحظه يافته وبا افزايش  pHبه سمت مناطق قليايي ،کاهش در استخراج يون مس مشهود است .افزايش اوليه را مي توان به
دی پروتونه شدن گروه های کربوکسيليک و گروه های نيتروژني حلقه های پيريديني در ساختار  IIPو در نتيجه ايجاد شرايط
مناسب تر برای کمپلکس شدن جايگاه های اختصاصي  IIPبا يون های مس ارتباط داد .در  pHهای باالتر البته پليمر  IIPمتورم
شده و کارايي جايگاه های جذبي کمتر مي شود و بنابراين همانگونه که در شکل واضح است ميزان استخراج کمتر مي شود .در
اين جا نيز با توجه به منحني های نشان داده شده در شکل ،يک نقطه بهينه  pHرا مي توان برای استخراج رقابتي يون النتانيم
انتخاب کرد که معادل  7مي باشد.

شکل ( )6بهینه سازی شرایط استخراج رقابتی یون النتانیوم شامل زمان استخراج ( )aو  )b( pHدر الکترود IIP-CP
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 -0-3بررسي مزاحمت ها
در اکثر کارهای گزاراش شده برای اندازهگيری النتانيم  ،يون های عناصر النتانيدی و برخي از کاتيونها حتي در غلظتهای برابر
با يون النتانيم مزاحم مي باشند  .ولي در اين کار ميزان مزاحمت بعضي از النتانيدها تا  5برابر و بعضي از کاتيونها تا  11برابر
کاهش يافت .برای اين منظور کاهش جريان مس با غلظت مشخص ( )5×11-6Mبوسيله غلظت مشخصي از النتانيم ()5×11-6M
بدون هيچ عامل مزاحمي با سيگنال مربوط به همين غلظت يون النتانيم در حضور يونهای مختلف مقايسه شد .معيار اين
مزاحمتها ،ايجاد خطای بيشتر از  5در صد در اندازه گيری يون النتانيوم بود .نتايج حاصل نشان دهنده آن بود که يون هايي
مانند .Ag+و  Cd2+تا 11برابر يون النتانيم و يون هايي مانند  Dy3+ ،Er3+ ،Gd3+ ،Fe3+ ،Pb2+و Sm3+تا حدود  5برابر غلظت يون
 La3+مزاحمتي نشان ندادند.
 -7-3رسم منحني کاليبراسيون و بررسي پارامترهاي تجزیه اي
برای رسم منحني کاليبراسيون ابتدا غلظت مشخصي از رقابتکننده الکترواکتيو انتخاب شد و سپس الکترود  IIP-CPتهيه شده،
در شرايط بهينه بدست آمده در اين غلظت ثابت استخراج شد و به سل الکتروشيميايي انتقال يافت و جريان مربوط به ماده
الکترواکتيو ثبت شد .در مرحلهی بعدی همين مراحل با افزودن غلظتهای مشخص و متفاوتي از يون النتانيم به محلول حاوی
ماده الکترواکتيو تکرار و جريان مربوط به هر کدام ثبت شد .در غلظتهای مختلف يون النتانيم ،کاهش بوجود آمده توسط يون
النتانيم ،در سيگنال يون مس بدست آمد .با رسم اين کاهشها در مقابل غلظتهای مختلف مربوط به هر يون النتانيم ،منحني
کاليبراس يون رسم شد .کاهش جريان مربوط به ماده الکتراکتيو مس در غلظت ( 5×11-6موالر) توسط غلظتهای مختلف يون
النتانيم به عنوان سيگنال تجزيه ای ثبت و برای زسم منحني کاليبراسيون مورد استفاده قرار گرفت که در شکل 7آورده شده
است .همانگونه که مالحظه مي شود حسگر پيشنهادی بهينه شده در يک محدوده غلظتي از  1/1تا  71ميکروموالر رفتار خطي
نشان مي دهد.
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شکل ( )0منحنی کالیبراسیون رسم شده برای اندازه گیری یون النتانیم با استفاده از حسگر یون النتانیم توسعه یافته

حد تشخيص حسگر اصالح شده با استفاده از رابطه =3نويز /سيگنال ،تعيين گرديد.طبق اين رابطه حد تشخيص بدست آمده،
 1/15ميکروموالر بود .به منظور برآورد تکرارپذيری و تعيين انحراف استاندارد نسبي ) (%RSDپنج بار اندازهگيری در محلول
يون مس حاوی يون النتانيم با غلظت  1×11-6Mانجام گرفت .در صد انحراف استاندارد نسبي برای حسگر پيشنهادی معادل
 3/18درصد تعيين شد که نشاندهنده تکرارپذيری حسگر ميباشد.
 4-3کاربرد در نمونه هاي حقيقي
حسگر ساخته شده در چند نمونه حقيقي مورد استفاده قرار گرفت تا کارايي آن برای نمونه های واقعي محک زده شود .اين نمونه
ها شامل نمونه سنتزی حاوی مقادير متفاو تي از يون النتانيم ،نمونه آب شهر و نمونه آب رودخانه بود .از آنجا که در نمونه های
واقعي نام برده شده هيچ اثری از يون النتانيم يافت نشد ،مقادير مشخصي از يون النتانيم در اين نمونه ها اضافه شده و سپس
توسط روش مورد نظر اندازه گيری شد .همچنين روش استاندارد  ICP-OESنيز برای تاييد نتايج آناليز به کاربرده شد .نتايج
در جدول ( ) 1آورده شده است .همانگونه که مشاهده مي شود نتايج قابل قبولي از به کارگيری روش نوين توسعه يافته برای آناليز
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يون النتانيوم در نمونه های واقعي بدست آمده است .مقايسه نتايج روش حاضر با روش ( ICPدر سطح اطمينان  )%95نيز حاکي
از اعتبار تجزيه ای روش بود.

جدول ( )1نتایج حاصل از کاربرد حسگر ولتامتری ساخته شده برای اندازه گیری یون النتانیم در نمونه های حقیقی و مقایسه نتایج با نتایج روش
استاندارد
ICP-OES

) (%بازيابي

) (µMاندازه گيری شده

) (µMافزوده شده

9/5

)117 (±1/8

11/7

11/1

-

)113/1 (±3/9

5/3

5/1

19/4

)112/2 (±4/4

21/2

21/1

-

)96/6 (±5/1

4/8

5/1

11/3

)97/1 (±5/5

9/7

11/1

-

)114/6 (±4/3

15/7

15/1

28/8

)94/3 (±5/1

28/3

31/1

نمونه

)(aمحلول سنتزی

آب شير

آب رودخانه

): Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NO3 −, Cl−شامل(

a

 -4نتیجه گیری
نانوذرات پليمری حاوی قالب های يوني برای يون النتانيم طراحي و ساخته شد .پليمر ساخته شده به عنوان عنصر تشخيص
دهنده يک الکترود حساس به يون النتانيم مورد استفاده قرار گرفت .از آنجا که يون النتانيم در سطح الکترود به لحاظ
الکتروشيميايي فعال نبود ،از روش ولتامتری غير مستقيم برای اندازه گيری الکتروشيميايي آن استفاده شد که يونهای مس در
آن به عنوان پروب الکترواکتيو عمل کردند .بدين منظور الکترود اصالح شده با پليمر قالب يوني در محلولي از يون النتانيم و
يون مس وارد شده و استخراج رقابتي يون مس و يون النتانيم در سطح الکترود انجام شد .مقدار يون مس استخراج شده در
سطح الکترود به طور معکوس با غلظت يون النتانيم در محلول متناسب بود .يون های مس استخراج شده در سطح الکترود در
ابتدا احيا شده (با اعمال پتانسيل احيايي ثابت) سپس سيگنال اکسيداسيوني ولتامتری پالس تفاضلي مس ثبت گرديد .اختالف
سيگنال ثبت شده در اين حالت با سيگنال همان الکترود زماني که در محلول حاوی يون مس تنها با همان شرايط آناليزی قبل
قرار گرفته ،به عنوان سيگنال آناليزی برای اندازه گيری يون النتانيم مورد استفاده قرار گرفت.ذرات  IIPبه کار رفته در ساخت
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- هم به عنوان يک عامل پيشتغليظکننده و هم به عنوان يک عنصر تشخيصي در تعيين آناليت مورد نظر به طور گزينش،حسگر
 النتانيدها و برخي از کاتيونها، بدليل شباهت زياد النتانيدها در اکثر کارهای گزارش شده برای تعيين النتانيم.پذير عمل کردند
 ميتواند گزينشپذير عمل،در غلظتهای مساوی ايجاد مزاحمت ميکنند ولي حسگر تهيه شده برای تعيين النتانيم در اين پروژه
.کرده و در حضور ساير النتانيدها قادر به اندازهگيری يون النتانيم مي باشد
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