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چکیده :با توجه به اهمیت مقدار هیدرازین در نمونههای آبی متفاوت از نقطه نظرات زیستمحیطی و همچنین ،کاربرد فراوان این ماده ،نیاز است

که غلظت آن در نمونههای متفاوت اندازهگیری شود .در این پژوهش ،سعی شده است یک الکترود جدید و درعینحال ساده و ارزان برای اندازهگیری
هیدرازین پیشنهاد و ارائه شود .این الکترود ،یک الکترود خمیر کربن اصالحشده با نانوذرههای استرانسیم فرریت است .این الکترود به دلیل وجود
نانوذرهها در ساختمان خود حساسیت و انتخابگری خوبی در الکتروآنالیز هیدرازین دارد .نتایج روشهای ولتاسنجی چرخهای و زمان-آمپرسنجی به
خوبی اکسایش کاتالیستی هیدرازین در سطح الکترود پیشنهادی را نشان دادند .حسگر ساختهشده دارای دو گستره خطی ،یکی در گستره  0/5تا 20

میکروموالر و دیگری در گستره  20تا  600میکروموالر برای هیدرازین است .این الکترود گزینشپذیری مناسبی در اندازهگیری هیدرازین از خود

نشان داد .بررسی تکرارپذیری ،تجدیدپذیری و طول عمر الکترود نیز انجام گرفت و نتایج قابل قبولی به دست آمد .اندازهگیری هیدرازین در نمونههای
آبی متفاوت مانند آب شهر و آب چاه انجام گرفت .درصدهای بازیابی محاسبهشده در نمونههای حقیقی نشان داد که توانایی الکترود ساختهشده در
اندازهگیری نمونههای واقعی خوب و قابلاطمینان است.

واژههای کلیدی :نانومواد ،استرانسیم فرریت ،ولتاسنجی پالس تفاضلی ،نانوموالر ،هیدرازین

است .همچنین ،این ماده در بسیاری از فرایندهای شیمیایی مانند
کاتالیست واکنشهای بسپارش ،کنترل خوردگی در دیگهای
بخار ،واکنشگر برای تولید رنگها ،ظاهرکننده فیلم عکاسی و
ساخت سلهای سوختی کاربرد دارد [ .]1هیدرازین بهعنوان یک
ماده پرانرژی در سوخت موشک و فضاپیما نیز استفاده میشود
[ 3و  .]4در کنار کاربردهای فراوانی که هیدرازین دارد ،این ماده

مقدمه
هیدرازین ( )N2H4که برای نخستین بار در سال  1887از
ترکیبهای آلی جداسازی شد ،مایعی آتشگیر ،بدون رنگ و دارای
بوی شبیه به آمونیاک است [ .]1هیدرازین کاربردهای فراوانی دارد
و یکی از کاربردهای اصلی آن استفاده به عنوان پیشماده برای
تولید و تهیه مواد باد کننده ،]1[1آفتکشها و حتی مواد دارویی []2

1. Blowing agent
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کاربرد نانوذرههای استرانسیم فرریت برای اندازهگیری ...

بسیار سمی ،مایعی خورنده و خطرناک است .هیدرازین میتواند به
کبد ،کلیهها و سامانه عصبی مرکزی آسیب برساند و در صورت
تماس با پوست ایجاد تورم میکند .گزارششده است که استنشاق
این ماده در حیوانات بر ریهها ،کبد ،طحال ،و تیروئید اثر میگذارد.
همچنین ،هیدرازین بهعنوان یک ماده سرطانزا شناختهشده است
[ 5و  .]6بنابراین ،اندازهگیری هیدرازین هم از لحاظ پرکاربرد
بودن این ماده و هم از لحاظ سمی بودن آن اهمیت دارد .تاکنون
روشهای زیادی برای اندازهگیری هیدرازین گزارششده است.
تعدادی از روشهایی که با بهکارگیری آنها مقادیر کم هیدرازین
را اندازهگیری کردهاند عبارتاند از :تیترکردن و پتانسیومتری [7
و  ،]8طیفسنجی [ ،]9سوانگاری ،]10[ 1فلوئوریمتری [ ]11و
لومینسانس شیمیایی [ .]12با توجه به اینکه هیدرازین میتواند
بهصورت الکتروشیمیایی اکسید شود ،از روشهای الکتروشیمیایی
هم برای اندازهگیری آن استفاده میکنند .از مزایای این روشها
برای اندازهگیری هیدرازین ،میتوان بهسادگی ،ارزانقیمت بودن،
سرعت عمل ،آماده سازی سریع و آسان نمونه و قابلحمل بودن
اشاره کرد .با وجود مزایای زیاد روشهای الکتروشیمیایی برای
اندازهگیری موادی مانند هیدرازین ،به دلیل اکسایش سخت این
مواد در سطح الکترودهای معمولی ،بهکارگیری این روشها با
مشکلهایی همراه است .برای مثال ،اکسایش هیدرازین در سطح
این الکترودها نیاز به اضافه ولتاژ باالیی دارد [ .]13بنابراین،
اندازهگیری هیدرازین در سطح الکترودهای معمولی دارای
حساسیت پائین و مزاحمت زیاد است [ .]14با اصالح الکترودهای
معمولی با مواد مناسب که توانایی کاتالیست اکسایش هیدرازین
را دارند ،میتوان اضافه ولتاژ اکسایش هیدرازین را کاهش داد
که به دنبال آن حساسیت اندازهگیری هیدرازین افزایشیافته
و مزاحمتها در اندازهگیری آن کمتر میشود [ 13و .]14
اصالحگرهای اکسایش-کاهش آلی و معدنی ازجمله موادی
هستند که بهتنهایی و یا همراه با یک سری مواد دیگر در ساخت
الکترودهای اصالحشده برای اندازهگیری هیدرازین بهکار گرفته
شدهاند [ 13تا  .]15در سالهای اخیر ،استفاده از نانوموادی با
4. Radwag

ویژگی الکتروکاتالیستی باال مانند نانوذرههای فلزی و اکسید فلزی
[ ،]16بسپارها [ ]17و نانولولههای کربنی یا گرافن [ ]18برای
اندازهگیری الکتروشیمیایی هیدرازین معرفیشدهاند.
در این پژوهش ،با توجه به اهمیت باالی اندازهگیری هیدرازین
از نقطه نظرات صنعتی و زیستمحیطی ،الکترود اصالحشده
جدیدی ساخته شد تا بتواند هیدرازین را بهطور ساده ،حساس،
دقیق و درعینحال ارازن اندازهگیری کند .همچنین ،برای ساخت
الکترود اصالحشده برای نخستین بار از نانوذرههای استرانسیم
فریت ( SrFe12O19یا  )SrO•6Fe2O3استفاده شد .نتایج خوبی
برای حد تشخیص ،حساسیت و توانایی اندازهگیری در نمونههای
حقیقی حاوی هیدرازین بهدست آمد .ساختارها و موادی بر پایه
استرانسیم فریت به دلیل ویژگیهای خاص آنها ،کاربردهای
گستردهای در صنعت برق و رادیو ،رایانه و پزشکی دارند [.]19
همچنین ،در ساختمان الکترودها ،سلهای سوختی و باتریهای
نوع دوم مورداستفاده قرار میگیرند [ 20و .]21
بخش تجربی

دستگاهها

همه روشهای الکتروشیمیایی با استفاده از دستگاه
الکتروآنالیزر سما 2ساخت ایران متـصل به یک کامپیوتر
شخصی انجام گرفت .در اندازهگیریها از سل الکتروشیمیایی
ساخت شرکت آذر الکترود ایران مجهز به سامانه سه الکترودی
شامل الکترود کالومل اشباع 3بهعنوان الکترود مرجع ،الکترود
سیمی پالتین بهعنوان الکترود کمکی و الکترود خمیر کربن
(اصالحشده یا اصالحنشده) بهعنوان الکترود کار استفاده شد.
توزین مواد با ترازوی تجزیهای رادواگ 4با دقت ± 0/1 mg
صورت گرفت.

مواد شیمیایی

همه محلولها با بهکارگیری آب یونزودوده ساخته شدند.
روغن پارافین (  )DC 350 ،0/88 gcm-3و پودر گرافیت با درجه

)3. Saturated calomel electrode (SCE
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شيخمحسني و مرندي

خلوص باال از شرکت مرک آلمان خریداری و به همان صورت
مورداستفاده قرار گرفتند .هیدرازین ،استرانسیم فریت و سایر مواد
شیمیایی از شرکت سیگما-آلدریچ تهیه شدند .نانوپودر استرانسیم
فریت با اندازه ذرههای کمتر از ( 100 nmبهدست آمده با روش
 )BETدارای ساختار بلوری با فاز ششگوشهای 1است.

رفتار الکتروشیمیایی هیدرازین در سطح الکترود پیشنهادی
مطالعه و توانایی الکترود در کاتالیست اکسایش الکتروشیمیایی
هیدازین با روشهای متفاوت بررسی شد .سپس ،منحنی
واسنجی  2و عاملهای تجزیهای روشی برای اندازهگیری
هیدرازین و همچنین توانایی اندازهگیری در نمونههای حقیقی
بررسی شد.

ساخت الکترود خمیر کربن اصالحشده با نانوذرههای
استرانسیم فریت به صورت زیر انجام گرفت .ابتدا ،مقدار
 0 /950گرم پودر گرافیت و  0 /050گرم از نانوذرهها در یک
هاون ریخته و به خوبی ساییده شد .سپس ،به این مخلوط چند
قطره روغن پارافین افزوده و حدود سی دقیقه عمل ساییدن را
تکرار کرده تا یک خمیر کربن همگن تهیه شود .خمیر به دست
آمده را در انتهای یک لوله پالستیکی با قطر داخلی  3 /5 mmو
طول  10 cmوارد کرده و با قراردادن سطح آن بر یک صفحه
کاغذ به خوبی فشرده شد .برای برقراری ارتباط الکتریکی از
یک سیم نازک مسی استفاده شد .این سیم وارد لوله شیشهای
شده بهطوری که از یک طرف با خمیر کربن اتصال دارد و
از طرف دیگر با یک رابط به دستگاه الکتروشیمیایی وصل
میشود .برای به دست آوردن سطح تازهای از الکترود ،با فشار
دادن سیم مسی ،خمیر کربن بهراحتی از لوله خارجشده و سطح
آن بر یک کاغذ صیقل داده شد .برای ساخت الکترود خمیر
کربن اصالحنشده (شامل فقط پودر گرافیت و روغن پارافین)
به همین روش عمل شد ،با این تفاوت که در خمیر کربن
اصالحنشده نانوصفحههای گرافن به خمیر کربن افزوده نشد.

سطح فعال الکترود اصالحشده

ساخت الکترودهای کار

شکل  1نمودارهای ولتاسنجی چرخهای الکترودهای اصالحشده
و اصالحنشده را در محلول حاوی پتاسیم هگزاسیانوفریک
( )K4Fe(CN)6در سرعتهای روبش پتانسیل متفاوت نشان میدهد.
قلههای آندی و کاتدی بهطور کامل مشخص که مربوط به زوج
 Fe2+/Fe3+است در سطح هر دو نوع الکترود دیده میشود با
این تفاوت که مقدار جریانها در سطح الکترود اصالحشده با
نانوذرههای استرانسیم فریت بیشتر است .با بهکارگیری معادله
راندلز-سویک 4و شیب نمودارهای جریان آندی نسبت به مجذور
سرعت روبش پتانسیل ،مساحت سطح فعال هر کدام از الکترودها
محاسبه شدند .این مقدار برای الکترود اصالحشده با نانوذرهها
برابر با  0/19 cm2بهدست آمد که بهطور تقریب دو برابر مقدار
الکترود اصالحنشده (یعنی  )0/10 cm2است .الزم به یادآوری
است که مساحت هندسی سطح هردو الکترود بهطور تقریب برابر
با  0/09 cm2است .نکته دیگری هم از نمودارهای ولتاسنجی
نشان دادهشده در شکل  1قابل نتیجهگیری است .تفاوت پتانسیل
پیکهای آندی و کاتدی ( )ΔEpدر سطح الکترود اصالحشده کمتر
از الکترود اصالحنشده است زیرا سرعت انتقال الکترون در سطح
الکترود اصالحشده بیشتر است .با توجه به مقاله نیکلسون مقدار
 ΔEpیک زوج اکسایش-کاهش با ثابت سرعت انتقال الکترون
در سطح الکترود رابطهای معکوس دارد و هر چه ثابت سرعت
بیشتر باشد مقدار  ΔEpکمتر است [ .]22بنابراین ،حضور نانوذرات
استرانسیم فریت در سطح الکترود همسطح فعال الکترود را افزایش
میدهد و هم در بهبود سرعت انتقال الکترون تاثیرگذار است.

نتیجهها و بحث
همانطور که در مقدمه اشاره شد ،هدف اصلی این پژوهش
ساخت الکترود اصالحشده و معرفی روشی بود که بتواند
هیدرازین را با حساسیت و دقت خوب اندازهگیری کند و
درعینحال روشی سریع ،ساده و کمهزینه باشد .بنابراین ،ابتدا

3. Randles-Seveik
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الکترود اصالحنشده است زیرا سرعت انتقال الکترون در سطح الکترود اصالحشده بیشتر است .با توجه به مقاله
مقدار  ΔEpیک زوج اکسایش-کاهش با ثابت سرعت انتقال الکترون در سطح الکترود رابطهای معکوس دارد و هر چه

عت بیشتر باشد مقدار  ΔEpکمتر است [ .]22بنابراین ،حضور نانوذرات استرانسیم فریت در سطح الکترود همسطح

گیری
الکتروناندازه
فرریت برای
درههای
نانوذر
گذار ...است.
تاثیر
استرانسیمانتقال
بهبود سرعت
کاربردهم
رود را افزایش میدهد و

الکترود اصالحشده ،افزایش محسوسی در جریان آندی (هم از
دید ارتفاع پیک و هم از دید مساحت سطح زیر پیک) اینگونه در
سطح الکترود ساختهشده ،دیده میشود .بهطوری که قله جریان
آندی در سطح الکترود اصالحشده در حدود سه برابر نسبت به قله
جریان آندی در سطح الکترود معمولی افزایشیافته است .یعنی
بهطور تقریب 050میلیولت است (منحنی  aدر شکل  .)2در حالیکه اکسایش این ماده در سطح الکترود اصالحنشده باالتر
اکسایش هیدرازین در سطح الکترود اصالحشده به دلیل حضور
(منحنی
افتدشده در محلول بافر را نش
اصالح
کمتریالکترود
پتانسیل ،2پاسخ
همcدردر شکل
نمودار
های bدر شکل
اتفاق می
استرانسیم.)2فریت
 850میلیولت اتفاق میافتدنانوذره
محسوسی در جریان آندی (هم
است.شده،
بیشتری اصالح
سطح الکترود
هیدرازین در
پتانسیل
پیشافزایازشاین دیده
الکتریکی
اکسایشجریان
هم دارای
میدهد .افزونبر کاهش و
سرعت
سطحمثبتی
فریت اثر
های
نانوذره
دید ارتفاع پیک و هم از دیدشد که
دیده میشود .بهطوری که ق
بهبودشده،
الکتروددرساخته
استرانسیمگونه در
زیر پیک) این
سطح
مساحت
انتقال الکترون در فرایند اکسایش  Fe(CN) 4+دارد .بنابراین ،این
جریان آندی در سطح الکترود اصالحشده در حدود سه برابر نسبت6به قله جریان آندی در سطح الکترود معمولی افزایشیاف
نانوذرهها میتوانند با بهبود و افزایش سرعت انتقال الکترون در
است .یعنی اکسایش هیدرازین در سطح الکترود اصالحشده به دلیل حضور نانوذرههای استرانسیم فریت هم در پتانسی
اکسایش الکتروشیمیایی هیدرازین نقش الکتروکاتالیست را ایفا
نانوذرههای استرانسیم فریت
دهند.شد که
کاهش دیده
پیش از این
بیشتری است.
الکتریکی
دارایوجریان
کمتری اتفاق می
همچنین،
هیدرازین را
اکسایش
پتانسیل
افتد و همکرده
موالر
میل1یمیلی
غلظت
شکل  1نمودارهای ولتاسنجی چرخهای ( K4Fe(CN)6با
/0 1
موالر در
شکل  1ولتاموگرامهای چرخهای )( K Fe(CNبا غلظت /0
4+
داخل
(از
متفاوت
پتانسیل
سرعتها
در محلول  0 1موالر
سطح
های
نتیجه
فعالمیتوانند با بهبود و افزایش
نانوذرهها
فریت این
استرانسیمبنابراین،
) Fe(CNدارد.
شدیندکهاکسایش
گیریدر فرا
الکترون
داخلسرعت انتقال
بهبود
مثبتی
نانوذره 6
در (از
متفاوت
روبش پتانسیل
هایی روبش
 ))KClدردرسرعت
محلول  0/ /1موالر KCl
به خارج 35 ،30 ،25 :و  40میلیولت بر ثانیه) در سطح الکترود خمیر کربن
به خارج 35 ،30 ،25 :و  40میلیولت بر ثانیه) در سطح الکترود خمیر کربن
جریان
افزایش
این موضوع
الکتروشیمیایییدهند
الکترود را افزایش م
پتانسیل اکسایش هیدرازین
کرده و
سبب را ایفا
الکتروکاتالیست
هیدرازینکهنقش
الکترون در اکسایش
الکترودانتقال
اصالحشده با نانوذرات استرانسیم فریت ( )Aو در سطحسرعت
خمیر کربن
اصالحشده با نانوذرات استرانسیم فریت ( )Aو در سطح الکترود خمیر کربن
الکتروشیمیایی هیدرازین در سطح الکترود اصالحشده میشود.
اصالحنشده ()B؛ نمودارهای زمینه ،تغییرات جریان پیک آندی نسبت به
همچنین ،نتیجهگیری شد که نانوذرههای استرانسیم فریت سطح فعال الکترود را افزایش میدهند که این موض
آندیدهند.
کاهش
نسبت به
اصالحنشده ()B؛ نمودارهای زمینه ،تغییرات جریان پیک
مجذور سرعت روبش پتانسیل را نشان میدهند.
کاهش پتانسیل و افزایش جریان نشان میدهد که الکترود
مجذور سرعت روبش پتانسیل را نشان میدهند.
سبب افزایش جریان الکتروشیمیایی هیدرازین در سطح الکترود اصالحشده میشود .کاهش پتانسیل و افزایش جریان نش
خمیر کربن اصالحشده با نانوذرههای استرانسیم فریت سیگنال
فتار الکتروشیمیایی هیدرازین در سطح الکترود اصالحشده
الکتروشیمیایی اینگونه را بهب
بخشد.اکسایش
سیگنال
اصالحشده با نانوذره
شدهخمیر کربن
الکترود
الکترود که
هیدرازین در سطح میدهد
بنابراین ،به
فریتمی
استرانسیمبهبود
الکتروشیمیاییهاایینگونه را
اکسایش
اصالح
بررسی رفتار الکتروشیمیایی
چرخهای
ولتاسنجی
شدهبابه روش
استرانسیم
شده بادرنانوذره
الکترود اصالح
هیدرازین در سطح
کاهشدلیل
شده و به
گیری
اندازه
جریان،
افزایش
دلیل دلیل
اصالح
الکترود
هیدرازین
الکتروشیمیایی
تار الکتروشیمیایی رفتار
پتانسیل گزینشپذیری افزایش
بیشتر دلیل
شده و به
بیشتر
حساسیتیری
حساسیت اندازهگ
جریان،
افزایش
فریت،
بنابراین
بخشد.
سطحهایمی
گزینشپذیری افزایش مییابد.
سطحپتانسیل
کاهش
چرخهای
ولتاسنجی
برای روش
فریت با
استرانسیم
سی قرار گرفت .شکلبا 2نانوذر
الکترودهای
هیدرازین را در
الکتروشیمیایی
چرخهای
هایولتاسنجی
پاسخههای
اکسایش مییابد.
موردبررسی قرار گرفت .شکل  2پاسخهای ولتاسنجی چرخهای
ده و اصالحنشده در محلول بافر فسفاتی با  pHبرابر با  8/0و در سرعت اسکن  50میلیولت بر ثانیه نشان میدهد.
برای اکسایش الکتروشیمیایی هیدرازین را در سطح الکترودهای
ر که مشاهده میشود ،پتانسیل پیک اکسایش هیدرازین در سطح الکترود اصالحشده با نانوذرههای استرانسیم فریت
اصالحشده و اصالحنشده در محلول بافر فسفاتی با  pHبرابر
با  8/0و در سرعت اسکن 5 50میلیولت بر ثانیه نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،پتانسیل پیک اکسایش هیدرازین
در سطح الکترود اصالحشده با نانوذرههای استرانسیم فریت
بهطور تقریب 650میلیولت است (منحنی  aدر شکل  .)2در
حالیکه اکسایش این ماده در سطح الکترود اصالحنشده باالتر
محلول
میلیدر
غلظتمیل/0ی1موالر
غلظت 1/0
هیدرازین (با
های چرخه
شکل22ولتاموگرام
شکل
موالر در
هیدرازین (با
ایچرخهای
ولتاسنجی
نمودارهای
از  850میلیولت اتفاق میافتد (منحنی  bدر شکل  .)2نمودار
شده
کربناصالح
کربن
الکترودخمیر
الکترود
سطح
)pH
موالر با
فسفات 0/1
بافر
شدهبابا
اصالح
خمیر
سطح
در) در
=pH
موالر=8با 8
فسفات 0/1
محلول بافر
 cدر شکل  ،2پاسخ الکترود اصالحشده در محلول بافر را نشان
نشده
اصالح
استرانسیومفریت
نانوذراتاسترانسیوم
نانوذرات
نشده
کربناصالح
خمیرکربن
الکترودخمیر
سطح الکترود
در سطح
نمودار (()a؛)؛ در
فریت نمودار
میدهد .افزونبر کاهش پتانسیل اکسایش هیدرازین در سطح
دهد.
بافررا رانشان م
محلولبافر
در محلول
شده در
اصالححشده
دهد.
نشانیمی
الکترود اصال
پاسخالکترود
نمودار()c)(cپاسخ
نمودار)(b؛)b؛نمودار
نمودار (
6
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ولتاسنجی چرخهای محلولهایی با غلظت  1/0میلیموالر هیدرازین و با pHهای متفاوت ثبت شدند (شکل

A-3

شيخمحسني و مرندي

بهینهسازی درصد اجزای الکترود خمیر کربن اصالحشده

برای مطالعه بیشتر اکسایش هیدرازین در سطح الکترود
اصالحشده و تشخیص سازوکار الکتروشیمیایی آن ،نمودارهای
ازآنجاکه ترکیب درصد اجزای الکترود بر پاسخ الکتروشیمیایی آن
ولتاسنجی چرخهای محلولهایی با غلظت  1/0میلیموالر
مؤثر است ،تأثیر نسبت اجزای الکترود اصالحشده موردبررسی قرار
هیدرازین و با pHهای متفاوت ثبت شدند (شکل .)A-3
گرفت و بهینهسازی شد .برای این کار نمودارهای ولتاسنجی چرخهای
همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش  pHاز  6تا  ،8پتانسیل
الکترودهایی با درصدهای متفاوت از نانوذرههای استرانسیم فریت
مانطور که مشاهده میشود ،با افزایش  pHاز  0تا  ،8پتانسیل پیک اکسایش هیدرازین به سمت مقادیر منفی جابهجا شده و
پیک اکسایش هیدرازین به سمت مقادیر منفی جابهجا شده و
فسفات ( )pH =8/0حاوی غلظت  1/0میلیموالر از
در محلول بافر
مانطور که مشاهده میشود ،با افزایش  pHاز  0تا  ،8پتانسیل پیک اکسایش هیدرازین به سمت مقادیر منفی جابهجا شده و
ثابت است.
جریانتقریب
ثبتبهوطور
هیدرازین،10
اکسایشpHهای  8تا
هیدرازین در
افزایشیمکه
در صورت
آندیمتاییابد،
افزایش
ریان آندی تا حدودی
اکسایشصورتیکه
ییابد ،در
حدودی
جریان
یادداشتدرشد .نتایج نشان دادند
پیک آندی

ریان آندی تا حدودی افزایش مییابد ،در صورتیکه اکسایش هیدرازین در pHهای  8تا  ،10بهطور تقریب ثابت است .در

هیدرازین در pHهای  8تا  ،10بهطور تقریب ثابت است .در شکل
که الکترودی با مقدار  5درصد وزنی از نانوذرههای استرانسیم فریت
کل  ، B-3تغییرات جریان پیک و پتانسیل پیک آندی هیدرازین نسبت به تغییر  pHنشان دادهشده است .بیشترین جریان
جریان
ترین
یش
ب
است.
شده
نشان داده
کل  ، B-3تغییرات جریان پیک و پتانسیل پیک آندی هیدرازین نسبت به تغییر pH
هیدرازین ثبت و جریا
موالر از
غلظت 1/0
حاوی
این=)pH
دارد8/0(.
فسفات
محلول بافر
استرانسیم فریتبیدر
های
نانوذره
نسبت
هیدرازین
 ،B-3تغییرات جریان پیک و پتانسیل پیک آندی
بهینه
الکترودمبایلیدرصد
عنوان
الکترود به
جریان را
شترین
گرفت -0.تغییر
/005 V/pH
حدود
V/pHبا
نشان8
نتایج0
های
در باpH
آندی
پتانسیل
 pHاست.
شده
ثبت
برابر 8با 8
کدردرpHpH
شیب تغییر
که-0
دادند/00
شیب
هیدرازینتا 8
جریان0
ترینpHهای
در
هیدرازین
است.
ثبتبهشده
برابر با
ک
pH
پیک
ش
پیکبی
آندیاست.
پیکشده
پتانسیل داده
نشان
تغییر
نانوذرهها در
مورداستفاده قرار
کار
ادامه
حدودتادر
استرانسیم فریت بیشترین ج
مقدارهای
افزایشنانوذره
درصدباوزنی از
مقدار
الکترودی با
یادداشتدرشد.
آندی
اکسایش pH
پیک
پتانسیل
شدهثابتاست.
طور8ثببهت
باالتربهبااز 8
برابر
یافتهتاو سرعت انتقال الکترودن
افزایش
سطح الکترود
الکترود،
ییابد
ی
مساحتتا 8
درصد0
اکسایش pH
گستره
هیدرازین در
آندیدهد
اینی
نشان م
رفتار
است .این
تقریب
باالتر از 8
یابدو ودردر
0 pH
گستره
که
دهد
هیدرازین مدری
نشان
است.
ثابت
تقریب
طور
هایهای
pHpH
مورداستفاده8قرار گرفت .با افزایش مقدار نانوذرهها در
هیدرازین دردرادامه کار
بهینه
الکترود با
عنوان
الکترود به
رفتار.کهاین
دارد
های  6تا  8با شیب حدود  -0/06 V/pHتغییر مییابد و در pH
نیز زیاد میشود .درنتیجه مقدار بیشتری از هیدرازین در سطح الکترود
ایه سازوکار زیر با مبادله تعداد برابری الکترون و پروتون همراه است [:]13
:]13الکترود افزایشیافته و سرعت انتقال الکترودن نیز زیاد میشود .درنتیجه مقدار بیشتری از هیدرازین د
است [سطح
همراهمساحت
پروتون
برابری
نشان میدهد
است .این رفتار
الکترون وثابت
طور تقریب
تعداداز  8به
مبادلهباالتر
پایه سازوکار زیر با های
و با سرعت بهتری میتواند اکسید شود .افزایش درصد نانوذرههای

فریت تأثیر محسوسی د
استرانسیم
پاسخنانوذرههای
درصد
شود .افزایش
زیرتبا بهتری میتواند
سازوکارسرع
الکترود و با
که اکسایش هیدرازین در گستره  6 pHتا  8برپایه
نشان نداد.
الکتروشیمیایی
محسوسی در
اکسیدتأثیر
استرانسیم فریت

همراهN2H
الکترون +و N2
مبادله تعداد برابری4H + 4e
4
است [:]13
پروتون
الکتروشیمیایی نشان نداد.
-

+

تأثیر سرعت روبش پتانسیل بر اکسایش هیدرازین

N2H4
N2 + 4H+ + 4eشکل  4نمودارهای ولتاسنجی چرخهای الکترود خمیر کربن
تأثیر سرعت روبش پتانسیل بر اکسایش هیدرازین
اصالحشده با نانوذرههای استرانسیم فریت را در محلول بافر فسفات 0/1
استرانسیم فریت را در محل
نانوذرههای
اصالحازشده با
الکترود
چرخها
سرعتهای
هیدرازین در
کربنموالر
شاملخم/0ی1ر میلی
برابریبا ،8
ولتاسنجیpH
شکل  4نمودارهای موالر با
پتانسیل متفاوت نشان
درهای
سرعت
نمودار در
هیدرازین
پتانسیل  1/0می
روبش ،8شامل
فسفات  0/1موالر با  pHبرابر با
روبشنشان
این شکل
پیوست
موالرمیازدهد.
متفاوتلینشان
هیدرازین بهطور
پیکانآندی
جریان
نمودار پیوست در این شکلمی
خطیطور خطی متناسب
هیدرازین به
اکسایش اکسایش
مربوطیبهمربوط به
پیک آند
که جری
کهدهد
دهدمی
نشان
1/2
متناسب با ریشه دوم سرعت روبش پتانسیل (  )νاست .برپایه معادله
دوم سرعت روبش پتانسیل ( )ν1/2است .برپایه معادله راندلز -سویک ،میتوان نتیجه گرفت که فرایند اکسایش الکتروکا
راندلز-سویک،میتواننتیجهگرفتکهفراینداکسایشالکتروکاتالیستی
هیدرازین در سطح الکترود اصالحشده تحت کنترل انتقال جرم است و گونه برای اکسایش به سمت الکترود نفوذ میکند
هیدرازین در سطح الکترود اصالحشده تحت کنترل انتقال جرم است و
گونه برای اکسایش به سمت الکترود نفوذ میکند [.]23

موالر در
هیدرازین با
چرخهای
ولتاموگرامهای
شکل 3
غلظت /0
موالر در
غلظت/01میل1یمیلی
هیدرازین با
چرخهای
ولتاسنجی
نمودارهای
شکل 3
الکترود
سطح
در
و)10
9
،8
،7
(،6
متفاوت
های
pH
با
فسفات
بافر
محلول
محلول بافر فسفات با pHهای متفاوت ( 9 ،8 ،1 ،0و )10در سطح الکترود
جریان پیک
تغییرات جریان
 ،)،)Aتغییرات
استرانسیمم فریت
شده بابا نانوذرات
اصالحشده
کربناصالح
خمیرکربن
خمیر
پیک
فریت ((A
نانوذرات استرانسی
نسبت بهبه ((B
پتانسیل پیک
(( ))IIppوو پتانسیل
(pH
B( pH
 ))Epنسبت
پیک ((Ep

شکل  4نمودارهای ولتاسنجی چرخهای برای الکترود اصالحشده در محلول بافر
های
سرعت
هیدرازین در
ای1/برامیلییموالر
حاوی 0
نمودارهای  pHبرابر با
فسفات 0/1 4موالر با
محلول
شده در
الکترود اصالح
ولتاسنجی8چرخه
شکل
ثانیه
موالرمیلیولت
میلی200
 1501،100و
،70
،50
باال
به
پایین
از
متفاوت.
پتانسیل
روبش
هیدرازینبر در
0
حاوی
8
با
برابر
pH
با
موالر
0
1
فسفات
بافر
/
/
1/2150و)ν
پتانسیل (
روبش
سرعت
جذر
حسب
بر
)
I
(
قله
جریان
تغییرات
پیوست
(نمودار
سرعتهای روبش پتانسیل متفاوت .از پایین به باال ،100 ،10 ،50
نشان می
دهد).ثانیه
ولت بر
200را میلی
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پتانسیل
روبش
دوازدهم ،سرعت
سالحسب جذر
(نمودار پیوست تغییرات جریان قله ( )Iبر
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1/2
شکل  3نمودارهای ولتاسنجی چرخهای هیدرازین با غلظت  1/0میلیموالر در
(  )νرا نشان میدهد).

ازآنجاکه ترکیب درصد اجزای الکترود بر پاسخ الکتروشیمیایی آن مؤثر است ،تأثیر نسبت اجزای الکترود اصالحشده

محلول بافر فسفات با pHهای متفاوت ( 9 ،8 ،1 ،0و )10در سطح الکترود
درصدهای مپیک
تغییرات جریان
فریت (،)A
استرانسیم
نانوذرات
اصالحکارشده با
خمیرشد.کربن
تفاوت از
الکترودهایی با
چرخهای
ولتاسنجی
نمودارهای
برای این
ردبررسی قرار گرفت و بهینهسازی

کاربرد نانوذرههای استرانسیم فرریت برای اندازهگیری ...

مطالعه اکسایش هیدرازین با روش زمان-آمپرسنجی

است .از روی شیب این نمودار ،مقدار ضریب نفوذ هیدرازین برابر با
 2/2 10-5 cm2 s-1بهدست آمد.

اکسایش الکتروکاتالیستی هیدرازین در سطح الکترود خمیر
کربن اصالحشده با روش زمان-آمپرسنجی 1نیز موردمطالعه قرار
لکتروکاتالیستی هیدرازین در سطح الکترود خمیر کربن اصالحشده با روش زمان-آمپرسنجی 1نیز موردمطالعه
گرفت .شکل  5نمودار زمان-آمپرسنجی بهدست آمده از اعمال
شده با
اصالح
پله کربن
اعمالخمیر
الکترود
ولت به
آمپرسنجی700بهمیلی
پله -پتانسیل
میلیولت به الکترود خمیر کربن
100
پتانسیل
آمده از
دست
کل  5نمودار زمان
نانوذرههای استرانسیم فریت و الکترود اصالحنشده (خمیر کربن
انوذرههای استرانسیم فریت و الکترود اصالحنشده (خمیر کربن معمولی) در حضور هیدرازین را نشان میدهد.
معمولی) در حضور هیدرازین را نشان میدهد .همانطور که دیده
الکترود دارد .زیرا هیدرازین در حضور
الکترودازمعمولی
بیشتری
اصالحشده
پایایازبیشتری
پایایحالت
حالتجریان
جریانشده
الکترود اصالح
الکترودشود
دیده میشود می
استرانسیم
های
پتانسیلنانوذره
این حضور
هیدرازین در
الکترود زیرا
معمولی دارد.
کسایش مییابد [ .]24بنابراین ،اثر
راحتتر ا
اعمالی
اصالحشده در
ترانسیم فریت در سطح
فریت در سطح الکترود اصالحشده در این پتانسیل اعمالی راحتتر
ی نانوذرههای استرانسیم فریت در اکسایش هیدرازین یکبار دیگر تأیید میشود.
اکسایش مییابد [ .]24بنابراین ،اثر الکتروکاتالیستی نانوذرههای
شکل  0نمودارهای زمان-آمپرسنجی الکترود خمیر کربن اصالحشده در محلول بـافر
استرانسیم فریت در اکسایش هیدرازین یکبار دیگر تأیید میشود.
شکل  6نمودارهای زمان-آمپرسنجی الکترود خمیر کربن اصالحشده در
با  pH = 1در حضور غلظتهای متفاوت از هیدرازین از پایین به باال 0/22 ،0/11 :و
محلول بـافر با  pH = 7در حضور غلظتهای متفاوت از هیدرازین از پایین
0/33 mM؛ نمـودار تغییرات  I-t-1/2بهدست آمده از نمودارهای زمان-آمپرسنجی
نمـودار تغییرات  I- t -1/2بهدست آمده از
به باال 0/22 ،0/11 :و 0/33 mM؛
هیدرازین ()b
مربوط ( )aو نمودار شیب خطوط  I - t-1/2بر حسب غلظت
-1/2

نمودارهای زمان-آمپرسنجی مربوط ( )aو نمودار شیب خطوط
منحنی واسنجی و حد تشخیص برای هیدرازین حسب غلظت هیدرازین ()b

 I- tبر

ازآنجاییکه روش ولتاسنجی پالس تفاضلی 1حساسیت جریان باالیی دارد ،برای بهدست آوردن منحنی واسنجی

منحنی واسنجی و حد تشخیص برای هیدرازین

محاسبه حد تشخیص هیدرازین ،از این روش استفاده شد .نمودارهای ولتاسنج 2ی به دست آمده از غلظتهای متفاوت هیدراز

ازآنجاییکه روش ولتاسنجی پالس تفاضلی حساسیت جریان
محاسبه پیک نمودارهای ولتاسنج
رسم جریان
منحنی متفاوت،
آوردندو گستره
هیدرازین در
منحنیها
واسنجیبا و
واسنجیهدست
دارد،ی برای ب
در شکل  1نشان دادهشدهاند.باالیی
نمودارهای
استفاده.)bشد.
هیدرازین،
پالس تفاضلی نسبت به حد
نشان میدهد که منحنیه
این منحنی
روش a-و -1
اینهای 1
آمد از(شکل
تشخیص بهدست
غلظت هیدرازین
ولت
100700
پتانسیل
آمپرسنجیدردرپلهپله
نمودارهای زمان-
شکل55نمودارهای
شکل
میلیبرای
میلی ولت
پتانسیل
زمان-آمپرسنجی
ولتاسنجی به دست آمده از غلظتهای متفاوت هیدرازین در شکل
واسنجی هیدرازین در دو گستره غلظتی خطی هستند .گسترهٔ غلظتی اول 0/5 ،تا  20میکروموالر با حساسیت A/µM
باال) و(نمودار
(نمودارشده
شده اصالح
الکترود
سطح در
هیدرازین
میلیموالر
الکترود
سطحاصالح
الکترود
هیدرازین در
برایمیل/0ی1موالر
1/0
 7نشان دادهشدهاند .منحنیهای واسنجی هیدرازین در دو گستره
پایین)
(نمودار
معمولی
نشده
اصالح
الکترود
و
باال)
اصالحنشده معمولی (نمودار پایین) 0/0051و گستره غلظتی دوم 20 ،تا  000میکروموالر با حساسیت  0/0112 µA/µMهستند .در غلظتهای باالی هیدرازی
متفاوت ،با رسم جریان پیک نمودارهای ولتاسنجی پالس تفاضلی
تولید گاز نیتروژن در سطح الکترود زیاد شده و نفوذ هیدرازین را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین ،شیب منحنی واسنجی
نسبت به غلظت هیدرازین بهدست آمد (شکلهای  a-7و .)b-7
در شکل  6برای محاسبه ضریب نفوذ هیدرازین ( ،)Dنمودارهای
هیدرازین به سمت الکترود را مخ
واسنجی نفوذ
های نیست که
منحنیقدری
کهنتر به
دهدپایی
غلظتیهای
گاز در
اینتولید
باال کاهش مییابد.
زمان-آمپرسنجی در غلظتهای متفاوت غلظت
هیدرازین در
ثبتم
نشان
منحنی
هیدرازینهادریثبت
شدند.
هیدرازین
شدند.ی متفاوت
غلظتها
ی محاسبه ضریب نفوذ هیدرازین ( ،)Dنمودارهای زمان-آمپرسنجی
20
تا
0
5
اول،
غلظتی
گستره
هستند.
خطی
غلظتی
گستره
دو
معکوس
برحسب
/
برپایه معادله کوترل ،نمودار تغییرات جریانکند [ 25 ،13و  .]20از شیب منحنی واسنجی در گستره اول ،حد تشخیص حسگر ساختهشده برای هیدرازین برابر با
گستره زمانی ویژهای
زمان ()t-1/2
معکوس
برحسب
جریان
کوترل ،نمودار تغیی
نمودارهای 0/6051 µA/µMو گستره غلظتی دوم،
میکروموالر ازبا حساسیت
در زمان-
نمودارهای
جذرهای از
زمانی ویژ
گستره
 )t-1/2در
جذرراتزمان (
بعضی از الکترودهای دیگر برای اندازهگیری هیدرازین
نانوموالر در سطح  3σمحاسبه شد .ارقام شایستگی این الکترود با
نمودارحساسیت  0/0772 µA/µMهستند .در
میکروموالر با
شده600
(شکلکنترل 20تا
هیدرازین).رسم
آمپرسنجی برای سه غلظت متفاوت از
بانفوذ ،این
تحتشدشرایط
جی برای سه غلظت متفاوت از هیدرازین رسم شد (شکل a-0
جدول  1نشان دادهشده است .همانطور که دیده میشود  ،الکترود حاضر از سایر الکترودها به جز مرجع  29حد تشخی
غلظتهای باالی هیدرازین ،تولید گاز نیتروژن در سطح الکترود
 .)a-6تحت شرایط کنترل شده بانفوذ ،این نمودار خطی است و از
-1/2
حسب
شده21وI - t
خطوط
b-6بهشیب
رات
دری تغیی
کرد0.ن-ترb
کرد.را در
مقدار را تعیی
ب نفوذ
مقدار ضری
ز شیب آن میتوان
الکترود معرفیشده در این کار
وسیراعتری
گسترهبر خطی
مرجع
داشته و
لیی
شک پا
حساسیتبنابراین،
همچنین،میدهد.
تحتدارد.تأثیر قرار
هیدرازین
نفوذ
غیر اززیاد
شکل
تعیین
ضریبننفوذ
میتوان
شیب آن
های باال کاهش مییابد .تولید گاز
غلظت
واسنجی29در
منحنی
شیب
الکترودهایرسم
نفوذ هیدرازین
حسببغلظت
نمودار I-،بر
خطوط t-1/2
است.
آمد.باالتر
به  28و
مراجع
غیر
دیگران
cmبه-5
شده2 -
دست
10از2/2
یs 1
کارها با
برابر
هیدرازین
مقدار ضری
شیبب این
تغییراتی شی
ن رسم شده است .از رو
2. Differential pulse voltammetry

نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC
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1. Chronoamperometry
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Differential pulse voltammetry

10

شيخمحسني و مرندي

در جدول  1نشان دادهشده است .همانطور که دیده میشود،
الکترود حاضر از سایر الکترودها به جز مرجع  29حد تشخیص
پایینتری داشته و به غیر از مرجع  27گستره خطی وسیعتری
دارد .همچنین ،حساسیت الکترود معرفیشده در این کار از
الکترودهای کارهای دیگران به غیر از مراجع  28و  29باالتر است.

در غلظتهای پایینتر به قدری نیست که نفوذ هیدرازین به سمت
الکترود را مختل کند [ 25 ،13و  .]26از شیب منحنی واسنجی در
گستره اول ،حد تشخیص حسگر ساختهشده برای هیدرازین برابر
با  75نانوموالر در سطح  3σمحاسبه شد .ارقام شایستگی این
الکترود با بعضی از الکترودهای دیگر برای اندازهگیری هیدرازین

شکل  1نمودارهای ولتاسنجی پالس تفاضلی در حضور غلظتهای متفاوت از هیدارزین (از
پایین به باال 400 ،200 ،100 ،50 ،20 ،10 ،5 ،1 ،0/5 :و  000میکرو موالر) در سطح الکترود
خمیر کربن اصالحشده در محلول بافر فسفاتی با  pHبرابر با 8؛ منحنیهای واسنجی در گستره
 0/5تا  20میکروموالر ( ،)aو گستره  20تا  000میکروموالر ()b
(از 600میکرو
 400و
،200 ،100 ،50
،20 ،10 ،5 ،1
پایین به باال:
هیدارزین (از
های متفاوت
ولتاسنجیغلظت
نمودارهایتفاضلی در حضور
نمودارهای1ولتاسنجی پالس
هیدارزین
متفاوت از
غلظت/5ها،0ی
حضور
تفاضل ازی در
پالس
شکل  7شکل
موالر) در سطح الکترود خمیر کربن اصالحشده در محلول بافر فسفاتی با  pHبرابر با 8؛ منحنیهای واسنجی در گستره  0/5تا  20میکروموالر ( ،)aو گستره  20تا
 400و  000میکرو موالر) در سطح الکترود
،200 ،600
پایین به باال100 ،50 ،20 ،10 ،5 ،1 ،0/5 :
میکروموالر ()b

خمیر کربن اصالحشده در محلول بافر فسفاتی با  pHبرابر با 8؛ منحنیهای واسنجی در گستره
 0/5تا  20میکروموالر ( ،)aو گستره  20تا  000میکروموالر ()b

گیری هیدرازین
گیریاندازه
اندازهبرای
برایشده
گزارش
برخیاز از
پیشنهادی
الکترود
شایستگی
جدول 1ارقام
جدول  1مقایسه
هیدرازین
الکترودهایششده
الکترودهای گزار
پیشنهادی با برخی
الکترود
شایستگی
مقایسه ارقام
الکترود

اصالحگر

فیلم کربن پیرولیتیک

-

کربن سرامیک

حساسیت

گستره خطی

حد تشخیص

0/09

5 - 4000

1/1

()µA/µM
3/10

نانوذرههای نیکل هگزاسیانوفرات

()µM

2/5 – 1000

()µM
0/4

مرجع
21
28

اندازهگیری 29
گزارش0شده برای0/018
پیشنهادی با برخی از4/4
کربن
جدول  1خمیر
Fe3O4NP/DPB
الکترودهای/1 – 12
هیدرازین
ارقام شایستگی الکترود
مقایسه
a

طال

Ni3 b

کربن شیشهای

الکترود

کربن شیشهای

کربن
فیلم کربن خمیر
پیرولیتیک

NiHCF@TiO2 NPs

اصالحگر

Au@Pd core–shell/rGO

نانوذرههای -استرانسیم فریت

0/130

حساسیت
0/158
( 0/21
)µA/µM
0/00051
/09

0/2 – 50

گستره0/خطی
2 -1
- 40
)2µM
(

– 000
50-/54000
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نانوذرههای
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فنیل)
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NP/DPB
a

a

4

3

 :Ni3کمپلکس ]4S)6(OH)6
 :Ni3 b [Ni3(C3H6Nکمپلکس []Ni3(C3H6N4S)6(OH)6
4/4
خمیر کربن
Fe3O4NP/DPB a
b

طال

Ni3 b

()JARC
های کاربردی در شیمی
نشریهشپژوه
یشهشای
کربن
NiHCF@TiO
2 NPs

انتخابگری
کربن شیشهای
خمیر کربن

Au@Pd core–shell/rGO

نانوذرههای استرانسیم فریت

0/130

0/158
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0/21

0 0051

4

3

0/1 – 12
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0/2 -1

2 - 40

0 5 – 000

0/01
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مرجع
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0/11

0/08

0 015

32

این کار

/
/
گونه موردنظر در /حضور مواد مزاحم است.
برای اندازهگیری
انتخابگری برای هر روش تجزیهای یعنی توانایی آن روش

فیلم کربن پیرولیتیک

-

خمیر کربن

Fe3O4NP/DPB a

کربن سرامیک
طال

کربن شیشهای

استرانسیمایفرریت
کاربرد نانوذرههایکربن شیشه
خمیر کربن

()µA/µM

()µM

3/10

2/5 – 1000

0/09

نانوذرههای نیکل هگزاسیانوفرات

4/4

... core–shell/rGO
برای اندازهگیری
Au@Pd

0/0051

0/5 – 000

3(-2 :Fe3O4NP/DPB aو-4دی هیدروکسی فنیل) بنزوتیازول /نانوذرات
b
انتخاب
گری :Ni3کمپلکس ][Ni3(C3H6N4S)6(OH)6

0/4

28

0/018

0/2 – 50

29
30

0/11

2 - 40

Fe3O4

21

0/01

0/158
0/21

1/1

0/1 – 12
0/2 -1

NiHCF@TiO2 NPs

نانوذرههای استرانسیم فریت

5 - 4000

0/130

Ni3 b

()µM

0/08

0/015

31
32

این کار

اندازهگیری در نمونههای حقیقی

برای بررسی کاربرد تجزیهای الکترود ساختهشده و توانایی آن
انتخابگری برای هر روش تجزیهای یعنی توانایی آن روش برای
در اندازهگیری نمونههای حقیقی ،اندازهگیری در محیطهای آبی
اندازهگیری گونه موردنظر در حضور مواد مزاحم است .هرچقدر که
انتخابگری
متفاوت و با افزایش مقدار مشخصی از هیدرازین انجام گرفت .در
اصالحشده (حسگر) در غلظتهای باالتری از مواد مزاحم
الکترود
موردنظر در
جدولگونه
آن اندازهگیری
گریبرای
روش
توانایی آن
روش راتجزیه
برای هر
انتخاب
است.روش الکتروشیمیایی
مزاحمها با
موادهگیری
حضورانداز
نتایج این
شماره ،2
انتخاب
یعنی کند،
ایگیری
اندازه
موردنظر
گریگونه
غلظت
بتواند
استانداردکند،نشان دادهشده است.
موردنظر راروش
غلظتدرگونهاین کار و
پیشنهادشده
هایهگیری
غلظتانداز
الکترود در
اینشدهویژگی
است.
الکترود کهبیشتر
اندازهگیری
صحیح مزاحم بتواند
باالتری از مواد
(حسگر) در
اصالح
الکترود
هرچقدر
با استفاده از میانگین و انحراف استاندارد نتایج به دست آمده با
گونه در نمونههای حقیقی اهمیت باالیی دارد .انتخابپذیری
انتخابگری آن الکترود بیشتر است .این ویژگی الکترود در اندازهگیری صحیح گونه در نمونههای حقیقی اهمیت باالیی دارد.
هر کدام از روشها و انجام آزمون  tمشخص شد که اختالف
الکترود ساختهشده در این کار برای اندازهگیری هیدرازین
انتخابپذیری الکترود ساختهشده در این کار برای اندازهگیری هیدرازین نسبت به مواد مزاحمی که در نمونههای حقیقی
معنیداری بین نتایج دو روش وجود ندارد .بنابراین ،الکترود
نسبت به مواد مزاحمی که در نمونههای حقیقی میتوانند حضور
دادند که
دادندنشان
نشاننتایج
بررسی شد.
حضور داشته
می
هایی ماننداصالحشده با نانوذرههای استرانسیم فریت میتواند به عنوان یک
هایییونمانند
که یون
باشند ،نتایج
بررسی شد.
توانندباشند،
داشته
محسوسیقاببرلاطمینان هیدرازین
اندازهگیری
برایتأثیر
الکتروشیمیاییبرابری
حسگر در غلظت 100
 PO43- ،SO42− ،NO3− ،CO32- ،Cl- ،F- ،NH4+ ،Mg2+ ،Ca2+ ،K+ ،Na+و CH3COO-
استفاده شود.
ندارند 100.برابری تأثیر محسوسی بر اندازهگیری
هیدرازینغلظت
گیری CH3در
و COO-
اندازه
هیدرازین ندارند.
11

تکرارپذیری ،تجدید پذیری و طول عمر الکترود

تکرارپذیری اندازهگیری با الکترود ساختهشده موردبررسی قرار
گرفت .برای این کار ،محلولی با غلظت مشخصی از هیدرازین
( 10میکروموالر) به تعداد  10مرتبه با روش ولتاسنجی پالس
تفاضلی مورد آزمایش قرار گرفت و جریان پیک در هر مرتبه
آزمایش ثبت شد .انحراف استاندارد نسبی برای جریان پیک برابر با
 % 2/2محاسبه شد .تجدیدپذیری ساخت الکترود نیز موردبررسی
قرار گرفت .بدین منظور  5الکترود اصالحشده بهطور جداگانه
ساختهشده و اندازهگیری با روش ولتاسنجی پالس تفاضلی به
وسیله هر یک از آنها در محلولی با غلظت مشخصی از هیدرازین
( 10میکروموالر) انجام گرفت و جریان پیک آندی ثبت شد.
انحراف استاندارد نسبی برای جریان پیک با این پنج حسگر برابر
با  % 3/1بهدست آمد .طول عمر الکترود ساختهشده در طول یک
دوره  6ماهه موردبررسی قرار گرفت .در طول این مدت جریان
و پتانسیل پیک ولتاسنجی تفاضلی اکسایش هیدرازین تغییر
محسوسی نسبت به پاسخ اولیه نداشت .بنابراین ،تکرارپذیری،
تجدیدپذیری و طول عمر الکترود اصالحشده مناسب و قابل قبول
است.
نتیجهگیری
نشریه پژوهشهای کاربردی در شیمی ()JARC

جدول  2نتایج اندازهگیری غلظت هیدرازین در نمونههای آبی متفاوت به
برایآبی
استاندارد،نههای
ازین در نمو
کار وهیدر
غلظت
ساختدهازه
حسگرنتایج ان
جدول 2
متفاوتپنج
هر نمونه
روش
گیری این
شده در
وسیله
است.ارد ،برای هر
شدهاستاند
روش
و
کار
این
در
شده
ساخته
حسگر
وسیله
به
مرتبه اندازهگیری تکراری انجام

نمونه پنج مرتبه اندازهگیری تکراری انجامشده است.

نمونهها

آب مقطر
آب مقطر همراه با
یونهای
،Ca2+ ،K+ ،Na+
،CO32− ،Cl- ،Mg2+
PO43-، SO42−،NO3−
با غلظت 100
میکروموالر
آب لولهکشی شهر
آب چاه

هیدرازین

افزودهشده
()µM

هیدرازین یافت شده
()µM

روش

پیشنهادی

0

-

0

-

5

روش

استاندارد
[]33
-

4/8

5/0

20

20/9

20/1

0

-

-

-

50

48/1

50/5

200

205

203

0

-

-
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120داد که نانوذرههای استرانسیم فریت توانایی الکتروکاتالیستی دارند .الکترود
نتایج این پژوهش نشان

اصالحشده با این نانوذرهها بهراحتی و بدون نیاز به افزودن هرگونه ماده پر هزینه و یا پیچیده دیگر میتواند بهعن

شيخمحسني و مرندي

 منحنی واسنجی.با نانوذرههای استرانسیم فریت را تأیید کردند
بهدست آمده با روش ولتاسنجی پالس تفاضلی برای هیدرازین
نشان داد که الکترود ساختهشده در گستره غلظتی بهتقریب وسیع
 میتواند، میکروموالر) آن هم با حساسیت مناسب600  تا0/5(
 طول، تجدیدپذیری ساخت، دقت.هیدرازین را اندازهگیری کند
عمر و انتخابگری الکترود ساختهشده نیز از دیگر عاملهای
 همگی در حد قابل قبول و مناسبی،بررسیشده در این پژوهش
.بودند

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که نانوذرههای استرانسیم فریت
 الکترود خمیر کربن اصالحشده.توانایی الکتروکاتالیستی دارند
با این نانوذرهها بهراحتی و بدون نیاز به افزودن هرگونه ماده
پر هزینه و یا پیچیده دیگر میتواند بهعنوان کاتالیست فرایند
 مطالعه این فرایند با.اکسایش هیدرازین بهکار گرفته شود
روشهای متفاوت الکتروشیمیایی مانند ولتاسنجی چرخهای و
 اکسایش هیدرازین در سطح الکترود اصالحشده،آمپرسنجی-زمان
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Application of strontium ferrite nanoparticles for electrochemical
determination of hydrazine at nanomolar level
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Abstract: Due to the importance of the amount of hydrazine in water samples from the
environmental point of view as well as frequent usage of this matter, the concentrations of this
substance were to be measured in different samples. In this study, a new and simple electrode
was fabricated for measuring hydrazine. The electrode was a carbon paste electrode modified
by strontium ferrite nanoparticles. The electrode showed good sensitivity and selectivity
for the electroanalysis of hydrazine due to the presence of nanoparticles. Voltammetric and
chronoamperometric techniques proposed a good catalytic oxidation of hydrazine at the electrode
surface. The hydrazine sensor was showed two linear calibration range which covers 0.5 to 20
micromolar and 20 to 600 micromolar. The selectivity of the electrode for measuring the hydrazine
was good. Also the repeatability, reproducibility, and lifetime of the electrodes were acceptable.
Determination of hydrazine in aqueous samples such as tap water and well water were performed.
The obtained recovery percentages showed that the ability of the electrode in determination of real
samples is reliable.
Keywords: Nanomaterials, Strontium ferrite, Differential pulse voltammetry, Nanomolar, Hydrazine
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