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تاریخ پذیرش19/94/46 :

چکيده
در کار تحقیقی حاضر یک سنسور  pHحالت جامد بر پایه نانوذرات اکسید کبالت ترسیب شده به صورت الکتروشیمیایی بر سطح الکترود کربن سرامیک
ارائه شده است .مورفولوژی الکترود اصالح شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمورد مطالعه قرار گرفت که نشان داد ذرات در اندازه نانو
و به صورت یکنواخت بر سطح الکترود تر سیب شدهاند .الکترود ا صالح شده یک رفتار نرنستی با شیب  40/40 mV/pHدر محدوده و سیعی از ،pH
 1/5-12از خود نشان داد .انتخابپذیری یونی سنسور  pHنسبت به  Na+ ،Li+و  K+مورد آزمایش قرار گرفت و مقادیر  -12/0 ،-11/9و  -12/1به
𝑡𝑜𝑝
𝑡𝑜𝑝
𝑡𝑜𝑝𝐻𝐾 𝑔𝑜𝑙 بد ست آمدند .تعدادی از پارامترهای مهم شامل تکرارپذیری ،تکثیرپذیری و زمان
ترتیب برای  𝑙𝑜𝑔 𝐾𝐻 + ,𝑁𝑎+ ،𝑙𝑜𝑔 𝐾𝐻 + ,𝐿𝑖 +و + ,𝐾 +

پاسخ سنسور مورد مطالعه قرار گرفت .جهت ارزیابی کاربرد سنسور یک تعداد از تیتراسیونهای اسید-باز با استفاده از این سنسور انجام شد .همچنین
جهت ارزیابی کارآیی سنسور برای اندازهگیری  pHدر ماتریکسهای پیچیده تعدادی از نمونههای واقعی مورد آزمایش قرار گرفتند .مقایسه آماری نتایج
الکترود اصالح شده با الکترود شیشه حساس به  pHبا استفاده از آزمون  tنشان داد اختالف معناداری با توجه به صحت وجود ندارد .نتایج بدست آمده
توافق خوبی با الکترود شیشه حساس به  pHمتداول داشتند.
کلمات کلیدی :الکترود کربن سرامیک ،نانو ذرات اکسید کبالت ،سنسور  ، pHشیب نرنستی.

 -1مقدمه
از آنجا که بی شتر فرآیندهای شیمیایی و بیولوژیکی واب سته به  pHمیبا شند ،نیاز فزآیندهای برای تو سعه سن سورهای  pHدر
کاربردهای شیمیایی ،بیوشیمیایی ،شیمی بالینی ،صنعت و علم محیط زیست وجود دارد [ .]9 ,1تکنیکهای الکتروشیمیایی و
نوری به طور گستتتردهای در اندازهگیری  pHمورد استتتداده ارار گرفته شتتده استتت .ستتنستتورهای نوری  pHبر پایه تغییرات
برگ شت پذیر چندین پارامتر مانند جذب ،انعکاس ،فلور سانس و ضریب شک ست القا شده به و سیله  pHمیبا شند [ .]4 ,3در

* .نویسنده مسئوول :استادیار شیمی تجزیه ،گروه شیمی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران
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مقای سه با این سیگنالهای نوری ،روش الکترو شیمیایی مزایای بی شماری دارد [ ،]6 ,5برای مثال الکترود شی شه ح ساس به
 pHبه علت هزینه پاییناش ،پایداری و حساسیت باالیش به طور متداول برای نشان دادن  pHاستداده شده است [ .]8 ,7به
هر حال ،محدودیتهای الکترود شتیشته حستاس به  pHمانند خطای استیدی و الیایی ،امددانس باال ،ناپایداری در دمای باال،
شکنندگی مکانیکی و محدودیت در کوچک سازی اندازهاش کاربرد بیشتر آن را در شرایط خاص محدود میکند [ .]2در نتیجه
الکترودهای  pHغیر شی شهای توجه زیادی را در سالهای اخیر به خود جلب کرده ا ست [ .]12سن سورهای  pHحالت جامد
بر پایه اکستتیدهای فلزی عهاه اابت توج ی را در توستتعه جایگزینهای بالقوه برای الکترودهای شتتیشتتهای برای ستتیستتتمهای
کوچک سازی شده بدست آوردهاند و این به خاطر این است که اکسیدهای فلزی از نظر مکانیکی محکم میباشند و حساسیت
کمی به مزاحمتهای کاتیونی دارند [ .]11سنسورهای  pHحالت جامد بر پایه اکسید فلزی را میتوان به سادگی کوچکسازی
کرد و محدودههای وستی  pHرا از خود نشتان میدهند ،در نتیجه اخیرا آن ا برای تعیین  pHدر محیطهای گوناگون توستعه
یافته اند .این الکترودها عمدتا بر پایه ,13 ,11[ RuO2 ،]19 ,11[ IrO2 ،]11[ SnO2 ،OsO2 ،Ta2O5 ، TiO2 ،PtO2
 ]17[ PbO2 ،]16[ ZrO2 ،]15[ RuO2-TiO2 ،]14و اکستتید کلالت [ ]12 ,18تکیه دارند .در میان آن ا  RuO2و IrO2
به نظر میرسد در نتیجه پایداری شیمیایی شان و هدایت الکتریکی باالیشان بسیار امیدوار کنندهتر باشند .از سوی دیگر سنتز
گران و ن سلتا پیچیده و پر م شکت آن ا به طور اابت مهحظهای ا ستداده از آن ا را برای تو سعه سن سورهای  pHمحدود کرده
است [.]14
از نقطه نظر علم مواد ،پی شرفت در نانو تکنولوژی یک راه ج ت تولید مواد با اندازه نانو با دات باالتر و عمتکرد افزایش یافته را
فراهم میکند .اخیرا ،عهاه فزایندهای در علم نانو مواد وجود دارد که به طور عمدهای به علت خصوصیات مکانیکی ،الکتریکی و
نوری مواد نانو ساختار است که معموال با مواد غیر نانو تداوت دارند.
تکنولوژی ست –ژل در منا سب کردن ماتریکسها برای مطالعات الکترو شیمیایی خیلی کارآمد میبا شد [ .]91 ,92این ویژگی
باعث می شود که مطالعات گ سترده ای در این زمینه مخ صو صا با توجه به سن سورها و بیو سن سورها انجام شود .لو و همکارانش
[ ]99از تکنولوژی ستتتت -ژل ج ت معرفی نوعی از الکترودهای کمدوزیت که الکترودهای کربن ستتترامیک نامیدند ،استتتتداده
کردهاند .م مترین ویژگیهای این الکترودها علارت از هدایت باال ،بی اثری ن سلی شیمیایی ،پنجره ولتاژ و سی  ،خ صو صیات
مکانیکی خوب ،ستتختی فیزیکی ،ستتطد تجدیدپذیر ،اابلیت اصتتها شتتیمیایی یا بیولوژیکی و پایداری در حهلهای مختلف
میباشد [.]93
گاراواگلیا و همکارانش [ ]12ذرات  Co3O4را بر روی سطد تیتانیم به صورت حرارتی تر سیب نموند و الکترود حا صت را به
عنوان سن سور پتان سیومتری برای اندازهگیری  pHدر محلولهای حاوی کلرید و پرکلرات به کار بردند .الکترود ا صها شده
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رفتار نرنستی در محدوده  9-19 pHرا داشت و منحنی پتانسیت بر حسب  pHیک شکستی را در  pHحوالی  5از خود نشان
داد .کینگوین و همکارانش [ ]18نانو ذرات اکسید کلالت را به صورت حرارتی سنتز نمودند و سدس الکترود اکسید کلالت را با
ا ستداده از تکنیک چاپ ا سکرین ت یه نمودند .الکترود ت یه شده رفتار نرن ستی در محدوده  1-19 pHرا خود ن شان داد .این
مطالعات ن شان داد که اک سید کلالت میتواند رفتار منا سلی در محدوده و سی  pHاز خود ن شان دهد .در هر دو مقاله از روش
حرارتی و زمان بر برای سنتز اکسید کلالت استداده شده است و در هیچکدام از این مقاالت کاربردهای تجزیهای سنسور pH
بر پایه اک سید کلالت مورد مطالعه ارار نگرفته ا ست .از این رو در کار تحقیقی حا ضر بر خهف دو روش اخیر از روش ساده و
سری الکتروشیمیایی برای ترسیب نانو ذرات اکسید کلالت بر بستر الکترود استداده گردید و در این کار نشان دادیم که الکترود
کربن سرامیک یک ب ستر منا سب برای تر سیب الکترو شیمایی نانو ذرات اک سید کلالت میبا شد .الکترود ا صها شده یک رفتار
نرنستی در محدوده وسی  pHاز خود نشان داد .همچنین برای اولین بار کاربردهای تجزیهای الکترود اصها شده با نانو ذرات
اکستتید کلالت را در تیتراستتیونهای استتید-باز و همچنین اندازهگیری  pHنمونههای وااعی مورد مطالعه ارار گرفت که نتایج
حاصت نشان دهنده کارآیی عالی الکترود اصها شده در کاربردهای تجزیهای میباشد .پارامترهای مختلدی برای ارزیابی سنسور
 pHپیشن ادی مورد مطالعه ارار گرفتند.
 -2بخش تجربی
 -9-5مواد و تجهيزات
متیت تری متوک سی سیهن ( )MTMSاز شرکت مرک خریداری شد و بدون خالص سازی بی شتر مورد ا ستداده ارار گرفت.
پودر گرافیت با خلوص باال نیز از شتتترکت مرک خریداری گردید .محلولهای بافر فستتتدات ( )2/1 M( )PBSاز  H3PO4با
افزودن مقدار مناستتب از محلول  KOHیا  HNO3ت یه گردیدند Co(NO3)2 .و دیگر مواد مورد استتتداده از شتترکت مرک
خریداری شدند .همه محلولها با آب دیونیزه ت یه گردیدند .سرکه ،آبلیمو و آبمیوه سیب از سوپرمارکتهای محلی ت یه شدند
و  pHآن ا بدون دستکاری در نمونه اندازهگیری شد.
مطالعات الکترو شیمیایی با ا ستداده از یک د ستگاه از د ستگاه پتان سیوا ستا و گالوانو ستای  AUTOLABانجام گرفت .از یک
سیستم سه الکترودی برای ت یه اکترود اصها شده استداده گردید که شامت الکترود کربن سرامیک به عنوان الکترود کار ،یک
ستتیم پهتینی به عنوان الکترود کمکی و الکترود کالومت اشتتلا

( )SCEبه عنوان الکترود مرج مورد استتتداده ارار گرفت.

اندازهگیریهای  pHو پتان سیومتری با ا ستداده از د ستگاه پتان سیومتر چند منظورهی ساخت شرکت متروهم مدل  744انجام
شد .برای اندازهگیریهای پتان سیومتری از سیستم دو الکترودی شامت الکترود کربن سرامیک اصها شده با نانو ذرات اکسید
کلالت به عنوان الکترود شتتناستتاگر و  SCEبه عنوان الکترود مرج مورد استتتداده ارار گرفت .مطالعات مورفولوژی ستتطد با
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استتتداده از میکروستتکوپ الکترونی روبشتتی ( )SEM, LEO 440i, Oxford, UK( )SEMانجام گرفت .نرم افزار آماری
مینیتب ورژن  16و اکست  9227ج ت انجام آزمونهای  tو  Fمورد استداده ارار گرفتند.
 -5-5تهيه الکترود کربن سراميک اصالح نشده و اصالح شده با نانو ذرات اکسيد کبالت
برای ت یه الکترود کربن ستترامیک اصتتها نشتتده مقدار  2/2 mLمتانول 2/6 mL ،محلول  2/5 HClموالر با  2/6 mLاز
 MTMSدرون یک شتتیشتته ستتاعت با استتتداده از یک همزن مغناطیستتی مخلوع گردید .بعد از  5دایقه مقدار  2/3 gپودر
گرافیت به آن اضافه شد .سدس مخلوع با استداده از یک همزن به مدت  12دایقه دیگر همزده شد و پس از آن درون یک لوله
تدلونی با اطر تقریلی  3/2میلیمتر االبگیری شد .بعد از خ شک شدن به مدت  94ساعت در محیط آزمای شگاه از طریق یک
سیم مسی از پشت الکترود ارتلاع الکتریکی الکترود برارار گردید.
برای ترسیب الکتروشیمیایی نانو ذرات اکسید کلالت بر سطد الکترود کربن سرامیک ،الکترود در محلول سدیم استات 2/1 M
حاوی  Co(NO3)2 ،92 mMبا ستترعت روبش  95 mV s-1مابین پتانستتیت های  -2/92تا  1/2ولت به صتتورت چرخهای
روبش شتتد ( 42چرخه) [ .]94ستتدس الکترود اصتتها شتتده از محلول خارد گردید و با استتتداده از آب دیونیزه ستتطد الکترود
شستشو داده شد.
 -3نتایج و بحث
 -9-3ترسيب الکتروشيمایي نانو ذرات اکسيد کبالت
ترسیب الکتروشیمایی نانو ذرات اکسید کلالت از محلول استاتی حاوی  Co(NO3)2در شکت  1نشان داده شده است .همانطور
که م شاهده میگردد ر شد متوالی ارتدا پیکها به علت ت شکیت الیههایی از اک سید کلالت میبا شد .شکت فرعی  1ولتامتری
چرخهای الکترود کربن ستترامیک اصتتها شتتده با نانو ذرات اکستتید کلالت را در محلول  2/1 M ،NaOHنشتتان میدهد که
بو سیله روبش پتان سیت از  -2/9تا  2/65ولت با سرعت روبش  52 mV s-1ر سم شده ا ست .همانطور که م شاهد میگردد
الکترود اصتتها شتتده دو جدت پیک را نشتتان میدهد که میتوان به تلدیت مابین چ ار حالت اکستتیداستتیون متداوت کلالت
( Co(OH)2, Co3O4, Co(OH)3و  )CoO2نسلت داد [.]94
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شکل  -1ولتاموگرامهای چرخهای پیوسته رشد فیلم نانو ذرات اکسید کبالت بر سطح الکترود کربن سرامیک در محلول  4/1 Mسدیم استات حاوی
 Co(NO3)2 ،24 mMبا سرعت روبش  .25 mV s-1شکل فرعی :ولتاموگرام چرخهای الکترود کربن سرامیک اصالح شده با نانو ذرات اکسید کبالت
در محلول  NaOH ،4/1 Mبا سرعت روبش .54 mV s-1

 -5-3مورفولوژي سطح الکترود اصالح شده
شکت  9تصاویر  SEMبدست آمده از سطد الکترود کربن سرامیک اصها شده با نانو ذرات اکسید کلالت را با بزرگنماییهای
مختلف نشان میدهد .همانطور که در شکت  9الف مشاهده میگردد اکسید کلالت به صورت یکنواخت با ترکهای زیاد بر روی
سطد الکترود تر سیب شده ا ست .شکت  9ب بزرگنمایی از شکت الف میبا شد که سطد الکترود کربن سرامیک به خوبی از
اسمت ترکهای ایجاد شده اابت مشاهده است .شکت  9د بزرگنمایی  62222از شکت ب میباشد که مشاهده میگردد ذرات
به صورت یکنواخت با اندازهای در حدود  72-22نانومتر بر روی الکترود ترسیب شدهاند.
 -3-3تئوري تشخيص pH
مکانی سم عمومی که پا سخ اک سیدهای فلزی به  pHرا شرا میدهد تو سط فاگ و باک [ ]11ارائه شده ا ست .که به صورت
رابطه زیر میباشد:
MO𝑥 + 2δH + + 2δ𝑒 − ⇄ MO𝑥−δ + δH2 O

()1

بر این اساس وابستگی  pHمشاهده شده در الکترود کربن سرامیک اصها شده با نانو ذرات اکسید کلالت را میتوان به رابطه
زیر نسلت داد [PHYSICOCHEM:]12
3Co2 O3 + 2H + + 2𝑒 − ⇄ 2Co3 O4 + H2 O

()9
معادله نرنست را برای واکنش باال میتوان به صورت زیر نوشت:

3
𝑎Co
𝑎2
2 O3 H +

()3

2
𝑎Co
3 O4
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که در این معادله  aنشان دهنده فعالیت گونهها میباشد .با فرض مقادیر ثابت برای  𝑎Co2O3و  𝑎Co3O4در فیلم جامد معادله
( )3را می توان به صورت زیر نوشت:
𝑇𝑅

2
𝐸 = constant + 2𝐹 ln𝑎H
+

()4

در معادله ( 𝑎H+ )4فعالیت پروتون در فاز آبی را نشان میدهد .در دمای  95 ºCمعادله ( )4را میتوان به صورت زیر بازنویسی
کرد:
𝐸 = constant − 0.059pH

()5

معادله ( )5نشان میدهد اگر منحنی پتانسیت بر حسب  pHرسم گردد ،بایستی یک خط راست با شیب  52 mV/pHبدست
آید .از این رو برای برر سی عمتکرد الکترود ا صها شده پتان سیت آن در محلولهای با مقادیر  pHمتداوت ن سلت به  SCEبا
ا ستداده از د ستگاه پتان سیومتر اندازه گیری شد .کالیلرا سیون سن سور با ا ستداده از یک الکترود شی شه ح ساس به  pHمتداول
انجام شد .شکت  3الف منحنی وابستگی پتانسیت الکترود اصها شده به تغییرات  pHرا نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میگردد تغییرات  pHیک رفتار خطی در محدوده و سیعی از  1/5-19 pHرا در دمای اتاق با شیب نزدیک به شیب نرن ستی
 -74/24 mV/pHبا  R2برابر با  2/225نشان میدهد .که این رفتار دایقا برابر رفتار مورد انتظار برای الکترود حساس به pH
میباشد.
الف

ب

ج

شکککل  -2تصککاویر  SEMبدسککت آماده از سککطح الکترود کربن سککرامیک اصککالح شککده با نانو ذرات اکسککید کبالت .الن) با بزرگنمایی ( ،1444ب) با
بزرگنمایی  14444و (ج) با بزرگنمایی .04444
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1000
E = -74.04pH + 1068.
R² = 0.995
800

400

E/ mV vs. SCE
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200
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4

2

0

pH
شکل  -3پاسخ پتانسیومتری الکترود اصالح شده با نانو ذرات اکسید کبالت نسبت به تغییرات  pHمحلول.

برای بررسی اابلیت تکثیرپذیری ت یه سنسور ،سه الکترود متداوت با استداده از نانو ذرات اکسید کلالت اصها گردیدند و شیب
پا سخ الکترودهای ا صها شده ن سلت به تغییرات  pHمورد برر سی ارار گرفت .شیبهای بد ست آمده نزدیک به هم بودند و
مقدار انحراف استاندارد نسلی ( )R.S.Dمحاسله شده برای شیب برابر  4/57%است که نشان میدهد ت یه الکترود و پاسخ آن
به تغییرات  pHمحیط تکثیرپذیر میبا شد .همچنین ج ت برر سی تکرارپذیری پا سخ الکترود دو محلول با pHهای  1/5و 19
انتخاب گردید و  pHمحلول با استداده از یک الکترود به صورت تکراری برای پنج مرتله اندازهگیری شده و مقادیر  R.S.D.به
ترتیب برابر  1/22%و  9/47%محاسله گردید .که نشان دهنده تکرارپذیری باالی الکترود اصها شده میباشد.
 -2-3ضرایب انتخابپذیري پتانسيومتري
برای برر سی اثر مزاحمت کاتیونهای که به طور بالقوهای میتوانند روی پا سخ سن سور اثر بگذارند مقدار ضریب انتخابپذیری
پتانستتیومتری برای آن کاتیونها محاستتله گردید .ضتتریب انتخابپذیری پتانستتیومتری توانایی یک الکترود یون گزین را در
تشتتخیص یک یون خاص از دیگر یونها نشتتان میدهد .ضتتریب انتخابپذیری پتانستتیومتری را میتوان با روشهای مختلدی
اندازهگیری کرد که میتوان در دو گروه اصتتتلی که علارتند از ( )1روش مزاحم تثلیت شتتتده و ( )9روش محلول جداگانه
طلقهبندی کرد .روشی که به طور عمده مورد استداده ارار میگیرد روش مزاحم تثلیت شده میباشد .در این روش برای تعیین
pot

ضتتتریب انتخاب پذیری (  )K A,Bپتانستتتیت الکترود یون گزین در محلول های مخلوع یون اصتتتلی ( )Aو یون مزاحم ()B
اندازهگیری می شود .از اینرو پتان سیت یک ست شامت الکترود یون گزین و الکترود مرج در محلولهایی با فعالیت ثابت یون
مزاحم (  )𝑎Bو فعالیت متغییر یون اصلی (  )𝑎Aاندازهگیری می شود .مقادیر پتانسیتهای بدست آمده نسلت به لگاریتم فعالیت
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یون ا صلی ر سم میگردد .از محت تقاط خطوع برونیابی ا سمتهای خطی منحنی ر سم شده ،مقدار  𝑎Aکه برای محا سله
pot

 K A,Bبا استداده از معادله نیکولسکی-آیزنمن 1الزم است ،بدست میآید .معادله نیکولسکی-آیزنمن به صورت زیر میباشد:
zA

]⋯+

()5

pot Z
K A,C 𝑎CC

ZA

+

pot Z
K A,B 𝑎BB

log [𝑎A +

𝑇𝑅2.303
𝐹 zA

𝐸 = constant +
𝑎A

()6

zA
z
𝑎𝐵B

pot

= K A,B

که در رابطه باال  zAو  zBبه ترتیب تعداد بارهای یون اصتتلی ( )Aو یون مزاحم ( )Bمیباشتتند .از این رو به عنوان مثال برای
محا سله ضریب انتخاب پذیری یون  K+از محلول  KOH ،2/1 Mا ستداده شد .در این محلول یون  K+به عنوان یون مزاحم
دارای فعالیت  2/1 Mمیبا شد .ج ت افزایش غلظت یون  H+به عنوان یونی ا صلی از محلول  HNO3ا ستداده گردید .سدس
نمودار مقادیر پتانسیت اندازهگیری شده نسلت به لگاریتم فعالیت یون اصلی  H+رسم گردید و از برونیابی نواحی خطی نمودار
مقدار  𝑎H+الزم برای محاستتتله مقدار ضتتتریب انتخابپذیری با استتتتداده از معادله ( )6بدستتتت میآید .همچنین ضتتتریب
pot

pot

انتخابپذیری برای یونهای  Li+و  Na+نیز محا سله گردید .مقادیر محا سله شده برای  log K H+,K+ ، log K H+,Na+و
pot

log K H+ ,Li+به ترتیب برابر  -19/1 ، -19/4و  -11/2میباشند.
جدول  1مقایسه خصوصیات م م سنسور  pHت یه شده در کار حاضر با تعدادی از سنسورهای  pHارائه شده در کارهای دیگر
را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میگردد ،خصوصیات پاسخ سنسور  pHپیشن ادی در مقایسه با الکترودهای دیگری که
از اکسیدهای فلزی یا پلیمرها برای ت یه سنسورهای  pHاستداده کردهاند اابت مقایسه و بیشتر موارد ب لود یافته است.
جدول  .1مقایسه خصوصیات مهم سنسور حساس به  pHپیشنهادی با سنسورهای حساس به  pHغیر شیشهای
 log K potزمان پاسخ دهی
شیب ( )mV pH-1محدوده پاسخ به pH
الکترود
+
H ,M

-59/1
روتنیوم دی اکسید
گروه ای آمین متصتتت شتتده به -55
زیروژل
کامدوزیت گرافیت/کین یدرون
کامدوزیت کین یدرون
ایریدیم اکسید روی بستر Ti
پلی آنیلین روی فیلر کربن

-57/6
-57/3
-73/7
-62

 -WO3نانوتیوب های کربن چند -41
دیواره

9-12
3-8

Na : -13
K+ : -11
 Li+ :+
Na : -19/1
K+ : -11/2
Li+ : -19/2
Na+: >-2
K+ : >-2
+

9-8
9-8
1/5-11/5
9-19/5

9-19

 12دایقه
 ≥3ثانیه

مرج
[]95
[]96

[]97
 3-5/4ثانیه
[]98
 5ثانیه
[]92
 1دایقه
در حوالی  7 pHچند ثانیه []32
تا  9دایقه در 19/5 pH
کمتر از  22ثانیه

[]31

1- Nikolsky-Eisenman

966

سال چهاردهم ،شماره  25پایيز 9318

مجله علمي -پژوهشي شيمي کاربردي

-42/3
آرایه نانو سیمهای پلی پیرول
-52
 Co3O4بر سطد تیتانیم
چاپ اسکرین با اکسید کلالت در -53/8
-56/4
اندازه نانو

9-19
9-19
1-19

نانو ذرات اکستتید کلالت بر روی 74/24
الکترود کربن سرامیک

1/5-19

 Li+ :Na+: >-19
K+ : >-19
 Li+ :Na+: -19/4
K+ : -19/1
Li+ : -11/2

کمتر از یک دایقه

[]39
[]12
[]18

کمتر از  92ثانیه

کتتتتتتار
حاضر

 -2-3کاربردهاي تجزیهاي
برای برر سی کارآیی سن سور در موارد بدون نیاز به کالیلرا سیون ،تیترا سیونهای پتان سیومتری با ا ستداده از این سن سور مورد
م طال عه ارار گر فت .برای این منظور محلول  KOH ،2/1 Mبه عنوان تیتران مورد استتتت داده ارار گر فت و محلول های با
غلظتهای تقریلا  2/1 Mاز یک ا سید اوی ( ،)HClیک ا سید ضعیف ( )CH3COOHو یک ا سید چند پروتونی ()H3PO4
به عنوان تیتر شونده تیتر گردیدند .برای مقای سه نتایج بد ست آمده یکبار دیگر تیترا سیونها با ا ستداده از الکترود شی شه
ح ساس به  pHانجام گرفت و نتایج به صورت مقای سهای در شکت  4آورده شده ا ست .همانطور که م شاهده میگردد نتایج
بد ست آمده تو سط سن سور پی شن ادی همخوانی ب سیار باالیی با الکترود شی شه ح ساس به  pHدارد و این کارآیی باالی این
ستتنستتور را در انجام تیتراستتیونهای پتانستتیومتری استتید-باز را نشتتان میدهد .همچنین مدت زمان پاستتخ الکترود در این
تیترا سیونها مورد برر سی ارار گرفت و م شاهده شد که در طول مدت کمتر از  92ثانیه تقریلا پتان سیت الکترود تقریلا ثابت
میشود که نشان دهنده پاسخ سری الکترود نسلت به تغییرات  pHمحیط میباشد.
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شکل  -0منحنیهای تیترا سیون پتان سیومتری  14میلی لیتر محلول ( HClالن) 14 ،میلی لیتر محلول ( CH3COOHب) و  14میلی لیتر محلول
ج
( H3PO4ج) با غلظتهای تقریبی  4/1 Mبا محلول .KOH 4/1 M

همچنین ج ت ارزیابی عملکرد ستتنستتور پیشتتن ادی برای اندازهگیری  pHمحلولهای پیچیده یک تعداد نمونه وااعی مورد
آزمایش ارار گرفت .برای این منظور پتان سیت محلولهای مورد آزمایش با ا ستداده از الکترود ا صها شده با نانو ذرات اک سید
کلالت اندازهگیری شتتتد و مقادیر  pHمحلولها با استتتتداده از درونیابی مقادیر پتانستتتیت اندازهگیری شتتتده از منحنیهای
کالیلرا سیون  pHبر ا ساس  Eتعیین گردید .برای مقای سه نتایج حا صله از الکترود شی شه ح ساس به  pHا ستداده شد .نتایج
بدست آمده در جدول  9ارائه شده است .آزمون  tبرای مقایسه صحت نتایج بدست آمده توسط الکتروده اصها شده و آزمون
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 Fبرای مقایسه دات الکترود اصها شده با الکترود شیشه حساس به  pHاستداده گردید .نتایج آزمون  tنشان داد که اختهف
معناداری مابین نتایج بدست آمده با استداده از الکترود اصها شده برای نمونههای حقیقی و الکترود شیشه حساس به  pHدر
سطد اطمینان  )P=2/25( 25%وجود ندارد .همانطورکه مشاهده میگردد نتایج بدست هم خوانی خوبی با الکترود تجاری دارند
و این کارآیی سن سور ح ساس به  pHپی شن ادی برای اندازهگیری  pHمحلولهای پیچیده را ن شان میدهد .همچنین ج ت
مقای سه دات الکترود ا صها شده با الکترود شی شه ح ساس به  pHاز آزمون  Fا ستداده شد .نتایج آزمون در سطد اطمینان
 25%معنیدار بودند که ن شان دهنده دایقتر بودن الکترود شی شه ح ساس به  pHمیبا شد .یکی از دالیت عمده تجاری شدن
الکترود شی شه ح ساس به  pHدایق بودن نتایج آن میبا شد .با این وجود سن سور پی شن ادی مقادیر  R.S.D.اابت الولی از
خود ن شان داد .که ن شان میدهد با وجود اینکه دات کمتری ن سلت الکترود تجاری دارد ولی دات اابت الولی برای کاربردهای
تجزیهای میتواند داشته باشد.
جدول  .2نتایج بدست آمده از اندازهگیری  pHتعدادی از نمونههای واقعی توسط الکترود شیشه و سنسور حساس به  pHپیشنهادی
 pHاندازهگیری شده
نمونه
آبمیوه سیب
آبلیمو
سرکه

الکترود شیشه

الکترود اصها شده با نانو ذرات

3/42
9/98
9/74

3/68±2/38
9/32±2/33
9/63±2/96

الف

الن) میانگین سه اندازهگیری  ±انحراف استاندارد

 -4نتيجهگيري
الکترود کربن سترامیک بستتری مناستب برای ترستیب الکتروشتیمیایی فیلم نازک نانو ذرات اکستید کلالت بر روی ستطد آن
میباشد .بررسی تصاویر  SEMسطد الکترود اصها شده نشان داد که ذرات به صورت کامه یکنواخت با اندازه ذرات کمتر از
 122نانومتر بر سطد الکترود به خوبی ترسیب شدهاند .الکترود اصها شده یک رفتار نرنستی در محدوده وسی 1/5-19 pH
را داشت و تکرارپذیری و تکثیر پذیری خوبی از خود نشان داد و همچنین سنسور پیشن ادی پاسخ سریعی نسلت به تغییرات
 pHمحیط را از خود نشان داد .الکترود کربن سرامیک اصها شده با نانو ذرات اکسید کلالت به عنوان سنسور حساس به pH
در تیتراستتیونهای استتید-باز و همچنین اندازهگیری  pHمحلولهای وااعی مورد استتتداده ارار گرفت .همخوانی خیلی خوبی
مابین نتایج بدست توسط سنسور پیشن ادی و الکترود شیشه حساس به  pHمشاهده شد.
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