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اودازه گيري آمپرومتري گلوکس به کمک واوو حسگر بدون آوسیمي بر پایه الکترود
خميرگرافيتي اصالح شده با کامپوزیت واووسلولس/واووذرات اکسيد مس/گرافه اکساید
متیه مشهدی آقبیی ،رامیه محمد علی تهراوی

*

گشٍُ ضیوی ،داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ یادگاس اهام خویٌی (سُ) ضْشسی ،تْشاى ،ایشاى
تازيخ دزيافت49/60/60 :

تازيخ تصحيح49/69/81 :

تازيخ پريسش49/60/80 :

چکيده:
دس ایي هطالعِ ،یک حسگش جذیذ اًذاصُ گیشی گلَکض با حساسیت ٍ پایذاس ی باال ٍ بذٍى بکاسگیشی آًضین ،بشپایِ الکتشٍد کاهپَصیت خویشی گشافي
اکسایذً /اًَسلَلضً /اًَرسات اکسیذ هس ( )GO/CuO/NC-CPEساختِ ضذ .ضٌاسایی ًاًَکاهپَصیت بِ کوک هیکشٍسکَپ ًَسی سٍبطی (ٍ )SEM
پشاش اضعِ ایکس ( )XRDهَسد بشسسی ٍ هطالعِ قشاس گشفت .هطالعِ اکسایص الکتشٍکاتالیتیکی گلَکض دس هحیط قلیایی بشسٍی حسگش
GO/CuO/NC-CPEبِ کوک تکٌیک ّای ٍلتاهتشی چشخِ ای ٍ آهپشٍهتشی اًجام ضذ .حذ تطخیص  ./7هیکشٍ هَالس (ًسبت عالهت بِ ًَفِ=)3
دس گستشُ خطی  0/5تا  13هیلی هَالسبذست آهذ .الکتشٍد اصالح ضذُ فعالیت الکتشٍکاتالیتکی بسیاس عالی ًسبت بِ اکسیذاسیَى گلَکض دس پتاًسیل پاییي
(ٍ 0/55لت ًسبت بِ ً )SCEطاى داد .بش اساس ًتایج ،ایي ًتیجِ بذست آهذ کِ دس حضَس ًاًَسلَلض هسیش اًذاصُ گیشی گلَکض بَسیلِ ییَحسگش
ّ GO/CuO/NC-CPEوَاس هی ضَد .حسگش گلَکض جذیذ ّوچٌیي ًطاى داد با تجذیذ پزیشی ،پایذاسی طَالًی هذت ٍ عذم تاثیش هضاحوت ّای
اسیذ اٍسیک ،فشٍکتَص ٍ گاالکتَص ،دالیل قا بل قبَلی سا داسا هی باضذ تا بتَاى پیطٌْاد ًوَد اص ایي ًاًَحسگش بشای اًذاصُ گیشی بذٍى آًضین گلَکض دس
ًوًَِ ّای فیضیَلَطیکی استفادُ ًوَد.
ياژگبن کلیدی :بذٍى آًضین -گشافي اکسایذً -اًَ سلَلضً -اًَ رسات اکسیذ هس -الکتشٍد خویشی گشافیت.

 -1مقدمه
تِ زلیل ػسم تؼازل ٍ تاال تَزى هیعاى لٌس ذَى زض افطاز تكط ٍ تیواضاى زیاتتیً ،یاظ تِ کٌتطل ؾغح گلَکع احؿاؼ هی قَز.
تٌاتطایي هحمماى ّوَاضُ تِ زًثال ضٍـ ّایی آؾاى ٍ زلیك تطای زؾتیاتی تِ ایي ّسف هی تاقٌس .ضٍـ ّای الکتطٍقیویایی
تِ زلیل حؿاؾیت تاال ،گعیٌف پصیطی ذَب ٍ ؾازُ تَزى ّوَاضُ هَضز تاییس زض اًساظُ گیطی هیعاى گلَکع تَزُ اؾت .یکی اظ
ایي هَاضز ؾٌؿَضّای تسٍى آًعین اؾت کِ پایساضی تاال ،ػسم تاثیط پصیطی اظ هحیظ ٍ حؿاؾیت تاال اظ هعایای ایي ًَع
تیَؾٌؿَضّا هی تاقس ] NiO ٍ ZnO ،CuO .[1تِ زلیل ذَال ًَضی ،کاتالیتیکی ،الکتطیکی ٍ فیعیکی زض ظهیٌِ ّای هرتلف
کاضتطز زاضًس .زض ایي ضاؾتا  CuOایي پَزض لَُْ ای ضًگ تا ذانیت آًتی تاکتطیایی ٍ کاتالیؿتی هَضز تَخِ ظیازی ٍالغ قسُ

*
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اؾت .زض تیَؾٌؿَضّا ی تسٍى آًعیوی گلَکع هی تَاى اظ ذانیت کاتالیؿتی( CuOخایگعیي آًعین زض الکتطٍزّای آًعیوی) زض
خْت اکؿیساؾیَى گلَکع تْطُ هٌس قس .گطافي اکؿایس ًیع تا ٍیػگی ّای هٌحهط تِ فطز لازض تِ فطاّن ًوَزى ؾغح ٍؾیغ ٍ
هٌاؾة تطای اًدام ٍاکٌف ّای الکتطٍقیویایی تا ضؾاًایی هغلَب اؾتً .اًَ ؾلَلع ( )NCتِ زٍ نَضت فیثط ٍکطیؿتالی تِ
زلیل تْثَز ػولکطز تیَؾٌؿَضّا تَخِ ظیازی ضا تِ ذَز خلة ًوَزُ اؾتً .اًَ ؾلَلع تا ایداز پایساضی زض ًاًَ کاهپَظیت ٍ
تطلطاضی پیًَس تا ًاًَشضات اکؿیس هؽ ؾثة تْثَز ذَال کاهپَظیت هَخَز زض الکتطٍز کاض هی قَز ]ّ .[2سف اظ ایي تحمیك،
تْیِ تیَؾٌؿَض تسٍى آًعین تط پایِ الکتطٍز ذویطی کطتي قاهل گطافي اکؿایسً /اًَ ؾلَلع ٍ ًاًَ شضات اکؿیس هؽ خْت اًساظُ
گیطی هیعاى گلَکع تا زلت ٍ حؿاؾیت تاال تِ ضٍـ آهپطٍهتطی هی تاقس.
 -2مواد و روش ها
گلَکع ٍ ضٍغي هؼسًی اظ قطکت  Sigma Aldrich USAتْیِ قسُ اؾتٍ .ضلِ ّای گطافي اکؿایس تا ضراهت  30تا 50
ًاًَهتط ٍ ًاًَشضات اکؿیس هؽ تا ؾایع  20تا  50اظ قطکت زاذلی ًاًَثاًی تْیِ گطزیسً .اًَ ؾلَلع تِ قکل فیثط اظ قطکت
زاذلی ًاًًََیي پلیوط تْیِ گطزیس .زض ایي آظهایكات اظ یك ؾیؿتن  3الکتطٍزی قاهل الکتطٍز کالَهل تِ ػٌَاى الکتطٍز هطخغ،
الکتطٍز پالتیي تِ ػٌَاى الکتطٍز کوکی ٍ الکتطٍز ذویطگطافیتی انالح قسُ تا کاهپَظیت ًاًَؾلَلعً /اًَ اکؿیس هؽ ٍ گطافي
اکؿایس تِ ػٌَاى الکتطٍز کاض تطای اًساظُ گیطی هیعاى گلَکع اؾتفازُ گطزیسّ .وِ آظهایف ّای الکتطٍقیویایی نَضت گطفتِ زض
هحیظ حاٍی هحلَل تاظُ اظ ؾَز  0/1هَالض اًدام قس .تِ هٌظَض قٌاؾایی ،تطضؾی ذلَل ٍ هغالؼِ هَضفَلَغی اخعا ٍ تطکیة
کاهپَظیت ،آًالیع  XRDتا اؾتفازُ اظ زؾتگاُ  ،Shimadzu XD-3Aتا ٍضَح تاال ٍ تَؾظ تكؼكؼات  Cu kαزض1/54
آًگؿتطم ٍ زض 4 ،2θتا  90اًدام گطفت .تهَیط تطزاضی تِ ضٍـ  SEMتَؾظ زؾتگاُ  JEOL2011microscopeؾاذت کكَض
غاپي نَضت گطفت.
 -8-0تهيه الکتسود خميسي نانوسلولص /نانو اكسيد مس وگسافن اكسايد
اتتسا  %30اظ گطافي اکؿایس  %10 ،اظ ًاًَ شضات اکؿیس هؽ ٍ  %60اظ ًاًَ ؾلَلع ضا تِ ػٌَاى فاظ ظهیٌِ زض حضَض ضٍغي هؼسًی تِ
عَض کاهل هرلَط ًوَزُ ؾپؽ کاهپَظیت تْیِ قسُ زض زاذل یك لَلِ قیكِ ای فكطزُ قس ٍ ؾپؽ زض هطحلِ تؼس خْت
تطلطاضی اتهال ٍ ایداز ضؾاًایی تیي ال کتطٍز کاض ٍ زؾتگاُ اًساظُ گیطی حضَض یك ػسز ؾین هؿی زض زاذل الکتطٍز ضطٍضی
هی تاقس .الکتطٍز ذویطی تْیِ قسُ لثل ٍ تؼس اظ ّط تاض اؾتفازُ ًیاظ اؾت تا نیمل زازُ قَز ].[3
 -3نتایج و بحث
زض اتتسا تا اؾتفازُ اظ تهاٍیط ٍ XRDخَز ًاًَ نفحات گطافي اکؿایس ٍ ًاًَشضات اکؿیس هؽ هَضز قٌاؾایی لطاض هی گیطز.
ّواى عَض کِ ًتایح ًكاى هی زّس ،هكاّسُ یك پیك ٍاضح زض ًاحیِ  2θتطاتط  14زلیل تط حضَض گطافي اکؿایس هی تاقس ][4
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قکل -1تهَیط XRDاظ  )Aگطافي اکؿایسً )B ،اًَشضات اکؿیس هؽ ً )Cاًَاکؿیس هؽ/گطافي اکؿایس  )aگطافي اکؿایسً )b,c ،اًَاکؿیس
هؽ  .تهَیط  SEMاظ ً )Dاًَشضات اکؿیس هؽ )E ،گطافي اکؿایسً )F ،اًَؾلَلعً )G ،اًَؾلَلعً/اًَشضات اکؿیس هؽ/گطافي اکؿایس

(قکل ّ .)1Aوچٌیي ٍخَز  2پیك قاذم زض ًاحیِ  39 ٍ 36زض عیف ( XRDقکل ،)1Bتائیس کٌٌسُ ٍخَز ًاًَشضات
اکؿیس هؽ هی تاقس کِ تِ ذَتی هَضز تاییس لطاض هی گیطز ] .[5زض ازاهِ زض تهَیط حانل اظ ًاًَکاهپَظیت گطافي اکؿایس ٍ
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ًاًَاکؿیس هؽ ،هی تَاى تِ ذَتی ظَْض یك پیك پْي هطتَط تِ گطافي اکؿایس زض ًاحیِ  2θتطاتط ( 15پیك  2 ٍ )aپیك
حانل اظ تكکیل ًاًَشضات اکؿیس هؽ زض ًاحیِ ( 35 ٍ39پیك  )b, cضا هكاّسُ ًوَز.
خْت تطضؾی هَضفَلَغی ٍ ؾاذتاض ؾغحی ًاًَؾاذتاضّا ،تهَیط  SEMتْیِ گطزیس .تهَیط حانل اظ ًاًَشضات اکؿیس هؽ
تیاًگط ٍخَز شضات کطٍی تَزُ ای قکل اکؿیس هؽ تا اًساظُ هتَؾظ ً 35اًَهتط (قکل ٍ ٍ )1Dضلِ ّای گطافي اکؿایس تا
ضراهت کوتط اظ ً 50اًَهتط هی تاقس (قکل ّ .)1Eوچٌیي ؾاذتاض فیثط هاًٌس ًاًَؾلَلع تا اًساظُ هتَؾظ ً 25اًَهتط زضقکل
 1Eلاتل هكاّسُ هی تاقس .زض ًْایت حضَض ّط ً 3اًَ ؾاذتاض زض کٌاض یکسیگط (قکل )1 Fتِ ذَتی تیاًگط تكکیل
ًاًَکاهپَظیت  3خعئی هتكکل اظ ً %60اًَؾلَلع %30 ،گطافي اکؿایس ٍ  %10اظ ًاًَشضات اکؿیس هؽ هی تاقس.
 -8-3خواص الکتسوضيميايی اكسايص گلوكص دز سطح الکتسود خميسي نانوسلولص /نانوذزات اكسيد مس /گسافن
اكسايد
ّواى عَض کِ ًتایح حانل اظ اًساظُ گیطی هیعاى گلَکع زض ؾغح الکتطٍزّای ذویطی کطتي انالح قسُ تا ًاًَشضات هرتلف
ًكاى هیزّس ،تا اکؿایف گ لَکع زض ؾغح الکتطٍز ذویطی تك خعئی گطافي اکؿایس ٍ یا ًاًَؾلَلع ّیچ خطیاًی هكاّسُ ًوی
قَز (قکلً ٍ ) 2A,Bتایح ًكاى هی زّس کِ گطافي اکؿایس ٍ ًاًَؾلَلع تِ تٌْایی ّیچ گًَِ تَاًایی زض اکؿیساؾیَى گلَکع
ًساضًس ٍ ًوی تَاى زض قطایظ ػسم حضَض آًعین تِ تٌْایی اظ آى ّا زض خْت اکؿیساؾیَى گلَکع اؾتفازُ ًوَز .ؾپؽ تا تْیِ
الکتطٍز تك خعئی اظ ًاًَشضات اکؿیس هؽ ،خطیاى تؿیاض اًسکی زض حسٍز  0/5هیلی آهپط هكاّسُ قسُ اؾت (قکل  .)2Cتا
تَخِ تِ تطضؾی ّای اًدام گطفتِ زض قطایظ ػسم حضَض گلَکع ٍ زض هحیظ ظهیٌِ (هحلَل ؾَز) ًیع همساض هرتهطی خطیاى زض
حسٍز  0/3هیلی آهپط هكاّسُ گطزیس کِ تیاًگط اکؿیس قسى هؽ ( تثسیل هؽ  IIتِ  )IIIهی تاقس ] ٍ [6عثیؼتا تا افعٍزى
هحلَل گلَکع تِ هحلَل ظهیٌِ ،افعایف خطیاى تا حسٍز  0/5هیلی آهپط هی تَاًس هطتَط تِ اکؿیس قسى گلَکع تاقس .اظ ًتایح
حانل ایي گًَِ اؾتٌثاط هی گطزز کِ هی تَاى اظ ذانیت الکتطٍکاتالیعی اکؿیس هؽ زض ضًٍس اکؿیساؾیَى گلَکع اؾتفازُ
ًوَز اها اًچِ هَضز تحث هی تاقس اکؿیساؾیَى گلَکع زضخطیاى تؿیاض پاییي ٍ زض حسٍز  0/5هیلی آهپط هی تاقس کِ زلیل تط
ػسم اؾتفازُ اظ ػَاهل تمَیت کٌٌسُ هی تاقس .تِ ّویي زلیل خْت تطضؾی حضَض ػَاهل تمَیت کٌٌسُ (گطافي اکؿایس ٍ
ًاًَؾلَلع) ،الکتطٍز ذویطی  2خعئی اظ ًاًَشضات اکؿیس هؽ ٍ گطافي اکؿایس ( ٍ )GO-CuO-PEالکتطٍز ذویطی  2خعئی
ًاًَشضات اکؿیس هؽ ٍ ًاًَؾلَلع ( ) NC/CuO-PEتْیِ گطزیس.
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قکل ٍ -2لتاهَگطام چطذِ ای زض ؾغح الکتطٍز ،CuO/NC- PE )E CuO/GO-PE )D ،CuO-PE )C ،NC-PE )B ،GO-PE )A
 CuO/GO/NC-PE )Fزض گلَکع ٍ زض حضَض هحلَل الکتطٍلیت ؾَز

تا تْیِ الکتطٍز ذویطی  ٍ GO/CuO-PEلطاض زازى زض هحلَل گلَکع  10هیلی هَالض ،هی تَاى ًمف حضَض گطافي اکؿایس ضا
زض ضًٍس اکؿیساؾیَى گلَکع هكاّسُ ًوَز ٍ ّواى عَض کِ ًتایح ًكاى هی زّس( قکل  )2Dگطافي اکؿایس تِ ػٌَاى یك ػاهل
تمَیت کٌٌسُ زض کٌاض اکؿیس هؽ ،لازض تِ افعایف خطیاى تا حسٍز  0/8هیلی آهپط هی تاقس .ؾپؽ خْت تطضؾی ًمف
ًاًَؾلَلع زض ضًٍس اکؿیساؾیَى ٍ اًساظُ گیطی گلَکع ،الکتطٍز ذویطی  NC/CuO-PEتْیِ گطزیس ٍ ّواى عَض کِ ًتایح ًكاى
هی زّس (قکل  )2Eایي الکتطٍز  2خعئی ًیع لازض تِ ؾٌدف گلَکع زض خطیاى حسٍز  0/8هیلی آهپط زض ؾغح ذَز هی تاقس ٍ
ًکتِ حائع اّویت آى اؾت کِ حضَض ًاًَؾلَلع ػالٍُ تط افعایف خطیاى ،تاػث کاّف پتاًؿیل ًیع هی گطزز ٍ ؾطػت اًدام
ٍاکٌف ضا تا همازیط ٍ 0/3ل ت ضؾاًسُ اؾت ٍ تسیي تطتیة ٍاکٌف تا ؾطػت تاالیی اًدام هی گیطز .زض اًتْا تِ هٌظَض هكاّسُ

33

مشهدي آقایي و همکاران

اودازه گيري آمپرومتري گلوکس به کمک...

تاثیط ّط ً 3اًَ ؾاذتاض زض کٌاض یکسیگط تا تْیِ الکتطٍز ذویطی ًاًَؾلَلع ً /اًَشضات اکؿیس هؽ ٍ گطافي اکؿایس ،اکؿیساؾیَى
گلَکع زض خطیاى ّای فَق الؼازُ تاال ٍ هٌاؾة زض حسٍز  1/8هیلی آهپط اًدام گطفت (قکل ّ ٍ )2Fوچٌیي تا تاثیط حضَض
ًاًَؾلَلع پتاًؿیل ًیع زض حسٍز ٍ 0/45لت هكاّسُ گطزیس ] .[7اظ ًتایح حانل ایي گًَِ اؾتٌثاط هی قَز کِ تا تغییط ؾغح
الکتطٍز اظ  CuO-PEتِ  ٍ CuO/GO/NC-PE ٍ CuO/GO-PEافعایف ؾغح هَثط الکتطٍز زض حضَض گطافي اکؿایس تِ
ػٌَاى تؿتطی تا هؿاحت ؾغح تاال ٍ ّوچٌیي حضَض ًاًَؾلَلع کِ ضوي افعایف ؾغح ؾثة کاّف پتاًؿیل ٍ فطایٌس ٍاکٌف
الکتطٍکاتالیؿتی اکؿیساؾیَى گلَکع تؿْیل قسُ ٍ خطیاى حانل ًیع تا حسٍز  1/8هیلی آهپط افعایف یاتس.
خْت تطضؾی اثط ؾطػت اؾکي تط ضًٍس اکؿیساؾیَى گلَکع زض ؾغح الکتطٍز ذویطی ًاًَؾلَلعً /اًَاکؿیس هؽ ٍ گطافي
اکؿایسٍ ،لتاهتطی چطذِ ای زض ؾغح الکتطٍز ذویطی  3خعئی ٍ زض ضًح  10تا  120هیلی ٍلت تط ثاًیِ اًدام گطفتً .تایح
ًكاى هی زّس ،تا افعایف ؾطػت اؾکي ،تِ عَض کاهال نؼَزی ٍ تا قیفت هثثت اظ پتاًؿیل خطیاى ًیع افعایف هی یاتس کِ
تیاًگط تاثیط ًفَش زض ؾغح الکتطٍز هصکَض هی تاقس ]( [8قکل  .)3Aؾپؽ تِ هٌظَض هكاّسُ ٍ تطضؾی ضًح ذغی زض افعایف
ؾطػت اؾکيً ،وَزاض ؾطػت اؾکي تط حؿة خطیاى ضؾن گطزیس ٍ ّواى عَض کِ ًتایح ًكاى هی زّس ضًح تطضؾی قسُ کاهال
ذغی تَزُ ٍ ؾطػت اؾکي  80هیلی ٍلت تط ثاًیِ تِ ػٌَاى همساض تْیٌِ اًتراب گطزیسّ .واى عَض کِ ٍلتاهَگطام حانل ًكاى
هی زّس ،تا افعایف هیعاى ؾطػت اؾکي اظ  80تِ  ٍ 100تاالتط ،ضوي افعایف خطیاى آًسی همساض قیفت هثثت پتاًؿیل ًیع ضٍ
تِ افعایف هی تاقس ٍ زض ػیي حال کِ افعایف خطیاى پاضاهتط هثثتی تَزُ ٍلیکي تغییط زض ضًٍس ؾطػت اًدام ٍاکٌف
الکتطٍکالتالیؿتی اکؿیساؾیَى گلَکع اظ زیسگاُ الکتطٍقیویایی هغلَب ًوی تاقس [ .]9تِ ّویي زلیل ؾطػت اؾکي  80هیلی
ٍلت تط ثاًیِ کِ زض آى ّط زٍ پاضاهتط قست خطیاى ٍ پتاًؿیل هتٌاؾة تا ؾیٌتیك فطایٌس اکؿایف گلَکع هی تاقس تِ ػٌَاى
ؾطػت تْیٌِ اًتراب گطزیسّ .وچٌیي ذغی تَزى کاهل هٌحٌی تغیطات خطیاى آًسی ًؿثت تِ ؾطػت ضٍتف (قکل )3B
ًكاى هی زّس فطایٌس الکتطٍاکؿایف گلَکع تط ضٍی الکتطٍز  GO/CuO/NCتحت کٌتطل پسیسُ ًفَش هی تاقس [9و.]01

قکلٍ A- 3لتاهَگطام چطذِ ای زض ؾغح الکتطٍز  ٍ GO/CuO/NC-PEحضَض گلَکع  ٍ 10 mMزض ؾَز  0/1 Mؾطػتّای ضٍتف
هتغیط اظ  1تا  12تِ تطتیة .mV/s 120 ٍ 110 ،100 ،85 ،80 ،70 ،60 ،50 ،30 ،25 ،15 ،10
ً -Bوَزاض تغییطات خطیاى اکؿایف گلَکع اظ ٍلتاهَگطام چطذِ ای تط حؿة ؾطػت ضٍتف.
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تِ هٌغَض تطضؾی تاثیط غلظت زض اکؿیساؾیَى گلَکع زض ؾغح الکتطٍز ذویطی ًاًَؾلَلع ً /اًَشضات اکؿیس هؽ /گطافي اکؿایس،
ٍلتاهتطی پالؽ تفاضلی زض ؾغح الکتطٍز هصکَض ٍ زض ضًح غلظت  0/4تا  13هیلی هَالض اًدام گطفتّ .واى عَض کِ ًتایح ًكاى
هی زّس تا افعایف غلظت ،تِ تسضیح خطیاى تا قیفت هثثت زض پتاًؿیل افعایف هی یاتس ]( [9قکل  ٍ )4Aتا ضؾن ًوَزاض
غلظت-خطیاى ،تِ ذَتی هی تَاى ضًح ذغی ضا تا  R=0/999هكاّسُ ًوَز (قکل  .)4Bتا اؾتفازُ اظ ًوَزاض غلظت تط حؿة
خطیاى هیعاى حس تكریم ضٍـ تطاتط تا  0/05هیکطٍ هَالض تا اًحطاف هؼیاض ًؿثی  4/34زضنس هحاؾثِ گطزیسّ .واى عَض کِ
ًتایح حانل اظ خسل ً 1كاى هی زّس زض همایؿِ تا ًاًَکاهپَظیت ّای تِ کاض ضفتِ زض چٌس ؾال اذیطً ،اًَکاهپَظیت تِ کاض
ضفتِ زض تحیك حاضط زاضای حس تكریم تؿیاضهغلَتی هی تاقس ،ضوي آًکِ زض ّیچ یك اظ گعاضقات هؼتثط هٌتكط قسُ حضَض
ایي ً 3اًَ ؾاذتاض زض کٌاض یکسیگط تهَضت کاهپَظیت هكاّسُ ًكسُ اؾتّ .واًغَض کِ لثال اقاضُ گطزیسً ،اًَؾلَلع تِ ػٌَاى
یك تؿتط هٌاؾة هی تَاًس ضوي کاّف پتاًؿیل اکؿایف گلَکع ،ؾثة افعایف ؾطػت ٍاکٌف ًیع گطزز کِ ایي ذَز تیاًگط
ٍخِ توایع ًاًَکاهپَظیت  GO/CuO/NCاظ زیگط ؾٌؿَضّای تَؾؼِ یافتِ تسٍى آًعیوی گلَکع هی تاقس.

قکل ٍ A-4لتاهتطی پالؽ تفاضلی زض ؾغح الکتطٍز  ٍ GO/CuO/NC-PEغلظت ّای هتغییط 1تا ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،0/5 ،0 ( mM 18
 )13 ،12 ،11 ،10 ،9/5 ،9 ،8/5 ،8 ،7/5 ،6/5 ،5/5گلَکع زض هحلَل ؾَز  ٍ 0/1 Mؾطػت ضٍتف 80 mV/s
ً - Bوَزاض تغییطات خطیاى اکؿایف گلَکع اظ ٍلتاهَگطام چطذِ ای تط حؿة تغییطات غلظت زض ؾطػت ضٍتف 80 mV/s
 -0-3انداشه گيسي آمپسومتسي گلوكص دز سطح الکتسود GO/CuO/NC-PE

ؾٌدف آهپطٍهتطی گلَکع زض ؾغح الکتطٍز ذویطی  3خعئی اًدام گطفت ٍ ّواى عَض کِ ًتایح ًكاى هی زّس الکتطٍز انالح
قسُ اظ ؾطػت پاؾد زّی لاتل هالحظِ ای تطذَضزاض هی تاقس ٍ تا تغییط هیعاى غلظت اظ  1تِ  10هیلی هَالض تغییطات
آهپطٍهتطی لاتل هكاّسُ هیتاقس ٍ خطیاى اکؿایف گلَکع زض ػطو  40ثاًیِ لاتل تَخِ تَزُ اؾت (قکل .)5
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قکل -5پاؾد آهپطٍهتطی الکتطٍز ذویطی ً GO/CuO/NC-PEؿثت تِ تعضیك ّای هتَالی هحلَل گلَکع تِ هحلَل ؾَز
( 0/1 Mزض حال ّوعزى) .پتاًؿیل اػوال قسُ ً 0/45 Vؿثت تِ SCE
خسٍل  -1تطذی اظ ًاًَکاهپَظیت ّای تِ کاض ضفتِ خْت اًساظُ گیطی گلَکع زض چٌس ؾال اذیط
ًَع الکتطٍز

هطخغ

حس تكریم

Cu2O/Carbon Vulcan XC-72

µM

2/4

] [8

MWCNT-ruthenium oxide

µM

33

] [9

Cu nanoparticle-graphene sheets

µM

0/5

] [7

CuO nanoneedle/graphene/ carbon nanofiber

µM

0/1

][6

Graphene wrapped Cu2O nanocubes

µM

3/3

][10

GO/CuO/NC-CPE

µM

0/05

اين تحقيق

 -3-3بسزسی اثس مصاحمت دز انداشه گيسي الکتسوضيميايی گلوكص دز سطح الکتسود GO/CuO/NC-PE

تِ هٌظَض تطضؾی اثط هعاحوت زض اًساظُ گیطی آهپطٍهتطی گلَکع اظ گًَِ ّای اؾیس اؾکَضتیك ،اؾیس اٍضیك ،فطٍکتَظ ٍ
گاالکتَظ اؾتفازُ قس ٍ پاؾد الکتطٍقیویایی آىّا زضؾغح الکتطٍز ذویطی ًاًَؾلَلعً /اًَاکؿیس هؽ  /گطافي اکؿایس ٍ تِ
ضٍـ آهپطٍهتطی تطضؾی گطزیس (قکل ً .)6تایح ًكاى هی زّس زض قطایظ ػسم حضَض گلَکع خطیاى لاتل تَخْی هكاّسُ ًوی
قَز زض حالی تا اضافِ کطزى گلَکع ،خطیاى تِ عَض لاتل هالحضِ ٍ تاحسٍز  1/8هیلیآهپط افعایف هییاتس(هٌحٌی.)aؾپؽ زض
فانلِ ظهاًی 150تا 300ثاًیِ اتتسا اؾیس اٍضیك(هٌحٌی  )bزض ازاهِ اؾیس اؾکَضتیك(هٌحٌی ،)cفطٍکتَظ (هٌحٌی ٍ )dگاالکتَظ
(هٌحٌی  ) eاضافِ گطزیس اها ّواى عَض کِ هكاّسُ هی قَز پاؾد لاتل تَخْی هثٌی تط ایداز هعاحوت حانل ًكسُ اؾت کِ
ایي زلیل تط گعیٌف پصیطی الکتطٍز تْیِ قسُ ًؿثت تِ حضَض گلَکع هیتاقس .لاتل شکط هیتاقس کِ توام هحلَلّا تا غلظت
 10هیلی هَالض تْیِ قسُ اؾت ].[10
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قکل  -6پاؾد آهپطٍهتطی زض ؾغح الکتطٍز  GO/CuO/NC-PEزض حضَض  )aگلَکع  )bاؾیس اٍضیك  )cاؾیس آؾکَضتیك  )dفطٍکتَظ )e
گاالکتَظ  10 mMزض هحلَل ؾَز  .0/1 Mپتاًؿیل اػوال قسًُ 0/45 Vؿثت تِ SCE
 -9-3بسزسی اثس اسپکتسوسکوپی امپدانس الکتسوضيميايی دز سطح الکتسودهاي CPE, CuO-PE, CuO/GO-
PE, GO/CuO/NC-PE

تا اؾتفازُ اظ اهپساًؽ الکتطٍقیویایی هیتَاى اعالػاتی زض ضاتغِ تا الکتطٍزّای خاهس ٍ تَزُّای هحلَل تِ زؾت آٍضز اظ
خولِ اًتمال الکتطٍى ،هماٍهت الکتطٍز ،الیِ  2گاًِ الکتطیکی ٍ هماٍهت اًتمال الکتطٍى تِ ؾغح الکتطٍز هی تاقس .تطضؾیّا
ًكاى هیزّس کِ هٌحٌیّای اهپساًؽ الکتطٍقیویایی کِ تِ ًایکَئیؿت هؼطٍف هیتاقس ٍ قاهل  2ترف اؾت کِ ترف اٍل
حالت ًین زایطُ زاقتِ ٍ زض پتاًؿیلّای تاال ضخ هیزّس کِ ٍاتؿتِ تِ فطایٌس اًتمال الکتطٍى هیتاقس ( ٍ )Rctترف زٍم کِ
حالت ذغی زاقتِ ٍ زض پتاًؿیلّای پاییي ضخ هیزّس ٍ هطتَط تِ فطایٌس اًتمال خطم هیتاقس ( ّ ٍ ) Rmtویكِ ٍخَز ترف
ػوسُ اظ حالت ذغی ٍ کوتطیي همساض اظ حالت ًین زایطُ تیاًگط هیعاى هماٍهت کوتط ٍ ّسایت تیكتط زض ؾغح الکتطٍز هیتاقس.
ّواى عَض کِ ًتایح ًكاى هیزّس (قکل )7Aاًساظُ گیطیّا زض هحلَل 0/5هیلی هَالض  ،K4Fe(CN)6پتاًؿیلٍ ./2 dcلت ٍ
زض ؾغح الکتطٍزّای  ٍ CPE ،CuO , CuO/GO-PE, NC/CuO/GO-PEزض فطکاًؽ  100kHzتا  0/01Hzاًدام گطفتِ
اؾت .تا تَخِ تِ ًتایح هیعاى اًتمال الکتطٍى زضؾغح الکتطٍز ذویطی کطتي( )CPEکِ انالح ًكسُ هیتاقس تؿیاض ظیاز تَزُ ٍ
ترف هََّهی هٌحٌی اًمسض افعایف یافتِ اؾت کِ الکتطٍز ضا اظ یك ذاظى ایسُ آل ذاضج کطزُ اؾت (هٌحٌی .)aؾپؽ تا
انالح الکتطٍز ذویطی کطتي تَؾظ ًاًَشضات اکؿیس هؽ ٍ تْیِ الکتطٍز ( )CuO-PEهیتَاى قطایظ هؿاػس تطی ضا ًؿثت تِ
ػسم انالح ه كاّسُ ًوَز کِ ًكاى زٌّسُ ّسایت تیكتط تَزُ ٍ هماٍهت اًتمال تاض ًیع هحسٍز قسُ اؾت (هٌحٌی .)dزض هطحلِ
تؼس تا ؾاذت الکتطٍز ذویطی  2خعئی اظ ًاًَشضات اکؿیس هؽ ٍ گطافي اکؿایس (ّ )CuO/GO-PEسایت تیكتط قسُ ٍ هماٍهت
اًتمال تاض ّوچٌاى کوتط قسُ اؾت (هٌحٌی .)cزض آذطیي ه طحلِ اظ ؾاذت ًاًَ کاهپَظیت ذویطی ٍ انالح الکتطٍز هَضز ًظط
 NC/CuO/GOهكاّسُ هی قَز کِ الکتطٍز هَضز ًظط زاضای کوتطیي همساض اظ ترف هََّهی تَزُ ٍ هیعاى هماٍهت ًؿثت تِ
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الکتطٍزّای تك خعئی ٍ  2خعئی تِ همساض چكن گیطی کاّف یافتِ اؾت (هٌحٌی ٍ )bتسیي تطتیة تا ضؾیسى تِ قطایظ
هَخَز هیتَاى ًتیدِ گطفت کِ ایي ؾیؿتن  3الکتطٍزی زاضای هحسٍزیت زض فطایٌس ًفَش تَزُ ٍ زض ػیي حال هیعاى هماٍهت تا
انالح الکتطٍزّای ذویطی ّطچِ تیكتط کاّف هییاتس .زض هطحلِ تؼس تا ضؾن هٌحٌیّای ًایکَئیؿت هیتَاى هساض هؼازل
حانل اظ آى ضا ًیع ضؾن ًوَز(قکل ٍ )7Bاظ عطیك آى ثاتت ؾطػت اًتمال الکتطٍى ظاّطی ( ) kappضا ًیع تا اؾتفازُ اظ ضاتغِ1
هحاؾثِ ًوَز .زض ضاتغِ هَخَز  Rتیاًگط ثات ؾطػت گاظ (T ،)J/molk 8/314زهای هغلك ؾیؿتن (ً F ،) k 298كاى زٌّسُ
ثاتت فاضازی ( ٍ )C/mol 96485زض ًْایت  Cغلظت هحلَل ضا قاهل هیقَز ٍ اظ ایي عطیك هیتَاى تا زض اذتیاض زاقتي
الکتطٍزّای هرتلف هیعاى  kapp ٍ Rctضا تِ زؾت آٍضز ٍ همازیط حانل زض خسٍل  2لاتل هكاّسُ هیتاقس ].[11
K=RT/F2RctC

() 1

قکل  -7هٌحٌی ًایکَئیؿت زض ؾغح الکتطٍز  CuO-PE )d ، CuO/GO-PE )C ،GO/CuO/NC-PE )b ،CPE )aزض هحلَل
 )B . 0/5 mM K4Fe(CN)6هساض هؼازل حانل اظ هٌحٌی ًایکَئیؿت.
خسٍل  -2همازیط پاضاهتطّا زض تطضؾی اؾپکتطٍؾکَپی اهپساًؽ الکتطٍقیویایی
الکتطٍز

Rs
)(kΩ

CPE
))µF/m2

Rct
)(kΩ

Zw
))µF/m2

CPE

4/541750

1/635610

2/758980

1/128290

CuO-PE

3/627930

1/999999

1/502096

1/78450

CuO/GO-PE

1/864180

2

1/286457

1/059821

NC/GO/CuO-PE

1/784060

9/946780

1/256890

1/029400

Kapp
cms-1
-8

9 ×10

1/7× 10 -7
-7
-7

2/06×10
2/11×10

 -5-3بسزسی قابليت ساخت مجدد و يا تجديد پريسي دزسطح الکتسود GO/CuO/NC-PE

تِ هٌظَض تطضؾی هیعاى لاتلیت ؾاذت هدسز زض اؾتفازُ اظ الکتطٍزّای یکؿاى ،تا تْیِ  5الکتطٍز  3خعئی اظٍ GO/CuO/NC
زض حضَض هحلَل گلَکع  10هیلی هَالض اًساظُ گیطی اًدام گطفت ٍ تا هحاؾثِ هیعاى  RSDتطاتط تا  ،4/1%هكرم گطزیس کِ
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الکتطٍز تْیِ قسُ هتكکل اظ کاهپَظیت ًاًَؾلَلع /اکؿیسهؽ/گطافي اکؿایس زاضای تدسیس پصیطی تاالیی هیتاقس ٍ هیتَاى ایي
الکتطٍز ضا تِ کطاض تْیِ ًوَز ٍ زض ضاؾتای اًساظُ گیطی گلَکع اظ آى اؾتفازُ ًوَز ،تٌاتطایي ایي ًاًَحؿگط لاتلیتّای کاضتطزی
ظیازی ذَاّس زاقت.

قکلً -8وَزاض کاّف خطیاى للِ اکؿایكی ٍلتاهَگطام چطذِ ای الکتطٍز انالح قسُ  GO/CuO/NC-PEزض هحلَل گلَکع 10mM
ٍ زض حضَض هحلَل ؾَز  0/1 Mتؼس اظ گصقت  8ضٍظ (تا  1ؾاػت کاضکطز الکتطٍز زض ضٍظ).
 -0-3بسزسی پايدازي و زفتاز الکتسوضيميايی الکتسود GO/CuO/NC-PE

خْت هكاّسُ هیعاى پایساضی الکتطٍز زض ضًٍس اکؿیساؾیَى گلَکعٍ ،لتاهتطی چطذِ ای زض ؾغح الکتطٍز ذویطی
 GO/CuO/NCاًدام گطفتِ ٍ هٌحٌی خطیاى ًؿثت تِ تؼساز ضٍظ ضؾن گطزیس( قکلً .)8تایح ًكاى هیزّس کِ تا ضٍظ پٌدن
کاّف ًاچیعی (کوتط اظ  10زضنس) زض خطیاى ٍخَز زاضز کِ ایي هَضَع آقکاض هیکٌس کِ الکتطٍز ذویطی تْیِ قسُ تِ
هست 5ضٍظ ( تا  1ؾاػت کا ضکطز الکتطٍز زض ضٍظ) پایساض تَزُ ٍ لاتل اؾتفازُ هیتاقس ٍ تا ضفتي تِ ضٍظ  6تِ یکثاضُ خطیاى
کاّف لاتل تَخْی یافتِ اؾت.
خسٍل  -3همازیط غلظت زض ًوًَِ حمیمی
نحت ضٍـ

زلت ضٍـ

غلظت گلَکع (تَؾظ

زلت ضٍـ

غلظت گلَکع (ضٍـ

()%

RSD%

الکتطٍز)

RSD%

کلیٌیکی)

mM

ًوًَِ ّا

mM

97/4

3/34

6/62

3/62

6/80

1

101/50

4/24

6/61

4/27

5/53

2

98/70

3/38

6/10

3/24

6/23

3

100/50

3/85

7/32

3/92

7/29

4
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 -7-3سنجص نمونه حقيقی دز سطح GO/CuO/NC-PE

خْت تطضؾی ٍ اًساظُ گیطی هیعاى گلَکع زض ًوًَِ حمیمی ذَى ،اکؿیساؾیَى گلَکع زض ؾغح الکتطٍز ذویطی ًاًَؾلَلع/
ًاًَشضات اکؿیس هؽ ٍ گطافي اکؿایس اًدام گطفت ٍ ّواى عَض کِ ًتایح ًكاى هی زّس الکتطٍز هصکَض تِ ذَتی ٍ تا زلت ضٍـ
تاال لازض تِ اًساظُ گیطی گلَکع زض ؾغح ذَز هی تاقس(خسٍل .)3
 -4نتیجه گیری
زض ایي پطٍغُ ّسف ؾاذت یك ؾٌؿَض تسٍى آًعین خْت اًساظُ گیطی گلَکع تط پایِ الکتطٍز ذویطی ًاًَؾلَلعً /اًَشضات اکؿیس
هؽ ٍ گطافي اکؿایس هی تاقس .تسیي تطتیة تا اؾتفازُ اظ ذَال گطافي اکؿایس تِ ّوطاُ ًاًَؾلَلع تِ ػٌَاى تؿتط هٌاؾة تطای
اًدام ٍاکٌف ّای الکتطٍقیویایی ٍ ایداز ؾَْلت زض اًتمال الکتطٍى ٍ تْطُ گیطی اظ ذَال کاتالیتیکی اکؿیس هؽ ،الکتطٍ
اکؿیساؾیَى گلَکع تسٍى اؾتفازُ اظ آًعین نَضت هی گیطز .آًچِ تاثیط هضاػف زض ایي اًساظُ گیطی زاضز حضَض ًاًَؾلَلع تِ
ػٌَاى یك تمَیت کٌٌسُ هٌاؾة زض خْت ایداز پیًَس ّای هٌاؾة تا ًاًَ شضات اکؿیس هؽ هی تاقس .اظ هعایای ٍخَز ًاًَ
ؾلَلع زض ایي الکتطٍز ذویطی هی تَاى تِ تطلطاضی پیًَس لَی تا ًاًَشضات اکؿیس هؽ ،افعایف لسضت اکؿیس کٌٌسگی ًاًَشضات
اکؿیس هؽ ،تاثیط هثثت زض ؾطػت اًدام ٍاکٌف ٍ ایداز پایساضی زضکاهپَظیت ؾِ خعیی قاهل گطافي اکؿایس ،اکؿیس هؽ
ًٍاًَ ؾلَلع اقاضُ ًوَز .تا تْیِ ایي ؾٌؿَض تسٍى آًعین ػالٍُ تط تْطهٌسی اظ قطایظ هغلَب ػسم حضَض آًعین (تاثیط پصیطی اظ
هحیظ ،ػسم پایساضی ٍ )....اهکاى اًساظُ گیطی گلَکع تا حؿاؾیت تاال ،پایساضی ٍ تکطاضپصیطی هٌاؾة هیؿط هی قَز.
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