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حسگر آمپرومتری بیس فنول  Aبر پایه نانوورقههای گرافنی
دارای نانوذرههای دو فلزی پالتین -پاالدیوم
شهرام قاسمی میر* ،+سید رضا حسینی زوار محله ،فائزه حسنپور ،شیما نبی پور
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چكيده :در این کار پژوهشی ،نخست نانو هیبرید ذرههای دوفلزی پالتین-پاالدیوم/گرافن ) (Pt-Pd/ERGOبر روی
الکترود کربن شیشه ای ( )GCEتهیه شد و سپس برای اندازه گیری بیس فنول  (BPA) Aاستفاده شد .ریخت شناسی
و آنالیز عنصری سطح الکترود اصالح شده باا میکروسکوپی الکترونی نشر میدانی ( ،) FESEMمیکروسکوپی نیروی
اتمی ) (AFMو طیف بینی پراکنش انرژی ) (EDSمورد مطالعه قرار گرفت .ولتامتری چرخه ای الکترود اصالح شده
در حضور  BPAدر بافر فسفاتی ( )pH=8یک دماغه اکسایشی در  0/44 Vنشان داد که بیان کننده فرایند اکسایش
برگشت ناپذیر این ترکیب میباشد .همچنین ،نتیجههای به دست آمده از طیف بینی امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد
که  ،Pt-Pd/ERGOمقاومت انتقال بار کمتری نسبت به  GCEو  ERGO/GCEدارد .روش آمپرومتری به عنوان
یک روش تجزیه ای حساس برای تعیین  BPAبهکارگرفته شد .یک معادلهی خطی بین جریان دماغه اکسایشی و
غلظت  BPAدر گستره  201/5 Mـ  5با حد تشخیص  0/75 Mو حساسیت  0/13 A/Mبهدست آمد .همچنین
الکترود اصالح شده ،گزینش پذیری خوبی برای اکسایش الکتروشیمیایی  BPAنشان داد.
واژههاي كليدي :گرافن اکسید کاهش یافته ؛ نانو ذرههای دو فلزی؛ بیس فنول A؛ آمپرومتری.
KEYWORDS: Reduced graphene oxide; Bimetallic nanoparticles; Bisphenol A, Amperometry.

مقدمه
پروپان[

بیس فنول 2] Aو 2ـ بیس ( 4ـ هیدروکسی فنیل)
به عنوان واحد کلیدی در صنایع پالستیک برای تولید رزین اپوکسی
و پالستیک پلی کربنات استفاده میشود .این ترکیب با اتصال
به گیرندههای استروژن توانایی تداخل با غدههای درون ریز بدن را
پیدا میکند و موجب تغییر غلظت هورمون خون و تغییر در سنتز
هورمونهای درون ریز میشود .این اختاللها میتواند موجب
تومورهای سرطانی ،نقایص به هنگام تولد ،دیابت و همچنین
اختاللها در رشد حتی با مقدارهای کم شود [ .]1به دلیل دارا بودن
استحکام ضربهای ،سختی ،شفافیت و مقاومت در برابر اسید و روغن
از  BPAدر صنایع استفاده میشود .متاسفانه ،این ترکیب از پالستیک
*عهده دار مكاتبات
علمي ـ پژوهشي

به هنگام پاک کردن با شوینده یا مایعهای اسیدی آزاد شده و
بروز مشکل میکند [ .]2 ،3از روشهای تجزیهای بسیاری از جمله
کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال [ ،]4کروماتوگرافی مایع ـ طیف بینی
جرمی [ ]5و کروماتوگرافی گازی -طیف بینی جرمی [ ]6میتوان
برای اندازه گیری  BPAنام برد .ولی این روشها اغلب گران هستند
و به زمان زیادی برای تهیه نمونه و تجهیزهای اندازهگیری پیچیده
نیاز دارند و همچنین به تجهیزهای اندازه گیری پیچیدهای نیاز دارند.
امروزه روش های الکتروشیمیایی به دلیل سرعت در پاسخگویی،
حساسیت باال ،گزینشپذیری خوب ،ارزان بودن و آماده سازی سریع
نسبت به سایر روشهای تجزیهای برتری یافته اند [.]7
+E-mail: sghasemi@umz.ac.ir
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شهرام قاسمي میر و همکاران

الکترو اکسایش  BPAیک فرایند برگشت ناپذیر است و استفاده
از الکترودهای اصالح شده میتواند به افزایش سرعت انتقال
الکترون و کاهش مازاد پتانسیل کمک نماید و سرانجام به بهبود
عملکرد حسگر کمک نماید [.]8
نانوذرهها با داشتن نسبت سطح به حجم باال میتوانند در کاهش
پتانسیل مازاد و نیز تسریع سرعت انتقال الکترون در اکسایش گونه
فعال الکتروشیمیایی  BPAنقش مهمی داشته باشند .در این راستا
اکسیدهای فلزی مانند تنگستن اکسید [ ]9و پلیمرهای قالب
مولکولی همراه با نانوذرههای فلزی همچون پالتین [ ]10از جمله
موادی هستند که برای این منظور پیشنهاد شده اند .به منظور بهبود
هدایت الکتریکی ،کاهش مقاومت انتقال بار ،افزایش پایداری و...
بهطور کلی عملکرد تجزیه ای حسگرهای مبتنی بر نانوذرههای
ترکیبهای گوناگون در اندازه گیری  BPAدر نمونههای حقیقی،
مواد کربنی نظیر کربن نانولوله [ ]11به دلیل داشتن ویژگیهای
ویژه شامل الکتریکی ،گرمایی و مکانیکی به آنها افزوده شده است.
مسعود و همکاران [ ]12از کامپوزیت کربن نانوتیوب چند دیواره/
نانوذره طال بروی الکترود کربن شیشه ای) (GCEرا تهیه کردند و
اثر مربوط به تعداد الیههای طال ،مقدار کربن نانوتیوپ و  pHرا
بروی عملکرد حسگر در اندازه گیری  BPAمورد مطالعه قرار دادند.
بررسی انجام شده با کمک ولتامتری دیفرانسیلی تفاضلی )(DPV
نشان داد که الکترود دارای گستره خطی  0/7تا  0/01میکروموالر
میباشد.
گرافن یک تک الیه از اتمهای کربن میباشد که در یک شبکه
دو بعدی با پیکربندی شش ضلعی نظم مییابد و به دلیل داشتن
ویژگیهای یگانهای مانند هدایت الکتریکی چشمگیر ،مساحت
سطح باال و ویژگیهای شیمیایی پایدار به عنوان یک ماده الکترودی
مناسب در زمینههای گوناگونی هم چون حسگر و ذخیره انرژی
توجه بسیاری را جلب کرده است[ .]13از طرف دیگر نانو ذرههای
فلزهای نجیب با داشتن خواص ویژهای هم چون هدایت الکتریکی،
کاتالیستی و نوری خوب به عنوان دسته خاصی از مواد ،در زمینههای
گوناگونی از جمله حسگرها دارای اهمیت بسیاری شدهاند[.]14
در طی سالهای اخیر حسگرهای گوناگونی برای  BPAبر مبنای
کامپوزیت و هیبریدهای گوناگونی از گرافن هم چون گرافن اکسید
احیاء شده ( ]15[ Cu2O/ )RGOو گرافن سولفیدهای فلزی
مانند مولیبدن ـ مس سلنید [ ،]16پیشنهاد شده است .به تازگی
با افزودن نانو ذرههای فلزی به گرافن ،نانوهیبریدهای فلز ـ گرافن
ساخته شده اند که در زمینه ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی برای ،BPA
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توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .ژو و همکاران []17
دریافتند که اصالح سطح  GCEبا نانو صفحههای گرافن و نانوذرههای
طال سبب بهبود چشمگیری حد تشخیص و گستره خطی حسگر
در اندازه گیری  BPAبا فناوری  DPVشد و الکترود دارای پایداری
و تکرار پذیری خوبی برای نمونههای حقیقی بود.
زو و همکاران [ ،]18از نانوهیبرید پلی دوپامین/طالRGO /
برای تهیه حسگر زیستی تیروزیتاز با استفاده از کیتوسان بهره
گرفتند .حسگر زیستی تهیه شده از قابلیت خوبی برای تعیین غلظت BPA
در نمونههای پالستیکی برخوردار بود و نتیجههای به دست آمده،
از تطابق خوبی با نتیجههای به دست آمده از HPLC-MS/MS
برخوردار بود .محمودی و همکاران [ ]19نانوخوشههای دو فلزی
 Au-Cuرا در قالب پروتئین  BSAسنتز نمودند و سپس با تهیه
هیبرید نانوذرههای دو فلزی با نانو نوارهای گرافن ،آن را بر روی
 GCEقرار دادند و از آن برای اندازه گیری  BPAاستفاده کردند.
حسگر تهیه شده دارای عملکرد رضایتبخشی شامل دو گستره
دینامیکی خطی  0/01تا  2میکروموالر و  2تا  70میکروموالر بود.
تیان و همکاران [ ]20آلیاژ  PtFeرا از آلیاژ زدایی از آلیاژ سه تایی
 PtFeAlتهیه نمودند و با ترکیب آن با گرافن ،الکترود اصالح شده را تهیه
و به عنوان حسگر برای تعیین  BPAبا کمک فناوری DPV
در نمونههای حقیقی استفاده نمودند .سو و همکاران [ ]21در یک کار
پژوهشی ،نانوکامپوزیت گرافن AuPd/را از برهمکنش پیش مادهها
با نانوورقه های گرافن تهیه نمودند و بدون استفاده از هرگونه
افزودنی آن را بر روی  GCEالیه نشانی نمودند .حسگر تهیه شده
دارای گستره خطی  10 μMـ  0/05بود و در اندازه گیری غلظت BPA
در نمونههای مربوط به بسته بندی مواد غذایی نتیجههای
قابل پذیرشی ارایه نمود.
با توجه به اینکه  Ptفلز گرانبها و کمیابی میباشد بسیاری از
تالشهای اخیر در راستای کاهش مصرف و افزایش اثر کاتالیستی
آن صورت گرفته است .حضور فلزهای دیگر در دسترس مس و
کبالت به طور موثر میتواند موجب کاهش  Ptترسیب شده
بر سطح الکترود میشود .در بین فلزهای گوناگون  Pdبه دلیل
همسانی ساختار بلوری و ثابت شبکه یکسان گزینه مناسبی میباشد.
بررسیهای انجام شده در متنهای علمی نشان داده است که تاکنون
گزارشی در زمینه ساخت نانوذرههای دو فلزی پالتین -پاالدیوم
( )Pt-Pdبرای ساخت حسگر  BPAگزارش نشده است .همچنین،
انتخاب روش مناسب برای اصالح سطح الکترود پارامتر موثر میباشد.
ساخت نانوذرهای فلزی به روشهای گوناگونی همچون ترسیب
علمي ـ پژوهشي
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حسگر آمپرومتری بیسفنول  Aبر پایه نانوورقههای گرافني ...

الکتروشیمیایی ،رشد دانه و جابه جایی گالوانیکی امکان پذیر میباشد.
در این کار پژوهشی از روش غوطه وری در تهیه نانوذرههای
دو فلزی استفاده شده است .در طی این روش ،بدون اینکه پیش ماده
فلزی از پیش تهیه شود اصالح سطح الکترود به صورت درجا
از محلول پیش مادههای یونهای فلزی پالتین و پاالدیوم امکان پذیر
میباشد .از طرف دیگر ،استفاده از مقدار اندک پیش مادههای فلزی
برای اصالح سطح الکترود و استفاده نکردن از هرگونه کاهنده
شیمیایی مانند  ،NaBH4سبب ساده و ارزان بودن تهیه نانوذرهها
به این روش میشود.
در این پژوهش به منظور بهبود عملکرد حسگر الکتروشیمیایی،
برای نخستین بار از نانو ورقههای گرافن اکسید احیا شده به صورت
الکتروشیمیایی ) (ERGOاصالح شده با نانوذرههای دوفلزی
پالتین ـ پاالدیوم ) (Pt-Pdاستفاده شد .در طی این فرایند ،نخست
سطح الکترود کربن شیشه ای ) (GCEتوسط نانو ورقههای
گرافن اکسید ) (GOاصالح و در ادامه با احیای الکتروشیمیایی،
به  ERGOتبدیل شد .سپس نانو ذرههای دو فلزی پالتین ـ پاالدیوم
بر روی آن به روش غوطه وری ،همراه با احیای آنها به صورت
درجا ترسیب شدند و سپس از این الکترود تهیه شده به عنوان
یک حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری گونه BPA
استفاده شد.
بخش تجربي
مواد شیمیایي

پودر گرافیت  ،98%آب اکسیژنه ،سولفوریک اسید ،هیدروکلریک اسید،
پتاسیم کلرید ،سدیم نیترات ،سدیمهیدروژن فسفات،
دی سدیم هیدوژن فسفات ،پتاسیم هگزا سیانوفرات ()ɪɪ
(] ،)K3[Fe)CN(6پتاسیم هگزاسیانوفرات ( )K3[Fe)CN(6]( )ɪɪɪو
بیس فنول  (BPA) Aاز شرکت مرک تهیه شدند .همچنین،
پتاسیم هگزاکلروپالتینات (] )K2PtCl6و پاالدیم کلرید
) (PdCl2از شرکت فلوکا تهیه شدند و در این پژوهش مورد استفاده
قرار گرفتند.از محلول آبی  0/1 Mبافر فسفات ( )PBSبا pH=8
(تنظیم شده با سود یا فسفریک اسید) که از انحالل دو نمک
سدیم دی هیدروژن فسفات و سدیم هیدروژن فسفات تهیه شد
به عنوان الکترولیت برای بررسی عملکرد الکترودهای اصالح شده
استفاده شد .همچنین ،از  BPA 0/1 Mتهیه شده در اتانول به عنوان
محلول مادر استفاده شد و محلول کار از رقیق کردن محلول 0/1 M
 BPAتوسط  PBSدر طی آزمایش تهیه شد.
علمي ـ پژوهشي
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ابزارها و دستگاهها

همه آزمایشهای الکتروشیمیایی توسط دستگاه پتانسیو استات
ـ گالوانواستات  ،Autolabمدل  PGSTAT302Nدر یک مجموعه
سه الکترودی که الکترود نقره|نقره کلرید|پتاسیم کلرید ()3 M
) (Ag|AgCl|KClبه عنوان الکترود شاهد و میله پالتین و GCE
اصالح شده با نانو هیبرید به ترتیب به عنوان الکترود کمکی و کار
در مرحلههای گواگون آزمایش استفاده شد .طیف بینی امپدانس
الکتروشیمایی توسط دستگاه پتانسیواستات ـ گالوانواستات )(Palm sense
انجام شد .تصویر مربوط به ریخت شناسی سطح از طریق نیروی
بین اتمی توسط میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدانی
(  FESEMمدل  )TESCANو میکروسکوپی نیروی اتمی )(AFM
مدل  Easy scan 2 Flex AFMو آنالیز عنصری توسط دستگاه
طیف بینی پراکنش انرژی پرتو  EDX ( Xمدل )TESCAN
ثبت شد.
تهيه گرافن اکسيد )(GO

گرافن اکسید ) (GOاز پودر گرافیت با استفاده از روش هامر
اصالح شده تهیه شد [ .]22نخست  2 gپودر گرافیت به همراه 20 mL
نیتریک اسید و  46 mLسولفوریک اسید در یک بشر 1000 mL
مخلوط و به مدت  30دقیقه در حمام یخ به آهستگی هم زده شدند.
درحالی که مخلوط در حال هم خوردن بود 6 g ،پتاسیم پرمنگنات
طی مدت  1ساعت به آرامی به آن افزوده شد .پس از حل شدن
همه پتاسیم پرمنگنات ،مخلوط به مدت  30دقیقه در حمام یخ و
سپس در دمای محیط روی همزن مغناطیسی هم زده شد80 mL .
آب به آرامی و طی مدت  1ساعت به محتویات بشر افزوده شد.
پس از رقیق سازی ،به محتویات درون بشر 6 mL ،آب اکسیژنه %30
قطره قطره همراه با هم خوردن افزوده شد .در طی این مرحله،
رنگ محلول از قهوهای متمایل به سبز به رنگ زرد روشن
تغییر رنگ داد .پس از مصرف آب اکسیژنه ،محلول سانتریفوژ شد
و رسوب باقی مانده با هیدروکلریک اسید  %5و آب دو بار تقطیر
شست و شو داده شد .سرانجام ،رسوب در آون با دمای  50 ͦ Cخشک شد.
تعلیق نانوورقههای  GOرا میتوان از طریق پراکنده و جدا نمودن
نانوورقههای گرافیت اکسید در آب مقطر با کمک تابش فراصوت
تهیه نمود .برای این منظور ،مقدار  20 mgاز گرافیت اکسید تهیه
شده در  10 mLآب مقطر پراکنده شد و سپس توسط دستگاه
فراصوت جسگر دار ،به مدت  2ساعت با توان 100 W
در برابر موج فراصوت قرار گرفت.
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(الف)

تهيه  GCEاصالح شده با نانوذرههای دوفلزی پالتين -پاالدیوم و گرافن

نتيجهها و بحث
ریخت شناسي و مطالعههای آنالیز عنصری الکترودهای تهیه شده

شکل  1الف تصویر نانو ذرههای دوفلزی  Pt-Pdپس از ترسیب
بر سطح الکترود اصالح شده با  ERGOرا نشان میدهد .اندازه
122
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نخست سطح  GCEبر روی صفحه صیقل که به پودر آلومینا
آغشته بود ،صیقل داده شد .سپس الکترود با آب دو بار تقطیر شست و شو
داده شد و سرانجام برای تمیز شدن در مخلوط آب و اتانول در حمام فراصوت
قرار گرفت µ 6L .از تعلیق  GOتهیه شده در آب دو بار تقطیر ()2 mg /mL
به وسیله سرنگ بر روی  GCEقطره گذاری شد .سپس الکترود تهیه شده
به مدت  30دقیقه در آون با دمای  40 ͦ Cقرار گرفت تا آب از سطح آن
خارج شود و یک فیلم از  GOبروی سطح  GCEتشکیل شود.
با کاهش الکتروشیمیایی نانوورقههای  GOبا اعمال پتانسیل
( -1/1 Vنسبت به الکترود مرجع) به  GO/GCEدر محلول 0/5 M
سدیم نیترات برای مدت  1000ثانیه ERGO/GCE ،تهیه شد .در طی
این مرحله ،گروههای اکسیژن دار از سطح نانوورقههای GO
حذف شد تا به رسانایی الکتریکی فیلم کمک کند .شایان ذکر است
در طی این مدت زمان کوتاه از اعمال پتانسیل ،تمامی گروههای
عاملی اکسیژن دار از سطح حذف نمیشوند چون در صورت برداشته شدن
همه گروههای اکسیژن دار ،فیلم  ERGOبه طور کامل آبگریز و
از سطح الکترود کنده میشد .سرانجام الکترود پس از شست و شو
با آب دو بار تقطیر در دمای محیط خشک شد.
برای تهیه  ERGO/GCEپوشش داده شده با نانوذرههای
دو فلزی پالتین ـ پاالدیوم ،سطح  GCEاصالح شده با ERGO
به مدت بیست دقیقه در محلول  0/5 Mسولفوریک اسید دارای
 2 mMپاالدیم کلرید و  2 mMپتاسیم هگزاکلروپالتینات بدون اعمال
پتانسیل غوطه ور شد .در طی این زمان ،یونهای فلزی به سطح
گرافن جذب می شوند و این احتمال هم وجود دارد که بروی آن
از طریق فرایند احیاشدن توسط ورقههای  ERGOبه صورت
نانوذرههای فلزی ترسیب میشوند .سپس سطح الکترود تهیه شده
با آب دو بار تقطیر شسته شد تا یونهای فلزی جذب نشده از روی
سطح الکترود شسته شوند .در ادامه الکترود تهیه شده در دمای محیط
خشک شد .شایان ذکر است که سایر یونهای جذب شده که در طی
این مرحله احیاء نشده اند در طی فرایند پایدار سازی الکترود توسط
ولتاموگرامهای چرخهای متوالی در محیط سولفوریک اسید ، 0/5 M
عمل ترسیب گونههای فلزی به طور کامل انجام میشود.
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شکل -1الف )  FESEMو ب) نتیجههای آنالیز  EDXمربوط به
.Pt-Pd/ERGO/GCE

این نانو ذرهها کمتر از  100 nmمیباشد که به صورت به نسبت
یکنواخت بر روی سطح پراکنده شدهاند .همانگونه که در شکل
دیده می شود ،پوشش نانو ورقههای  ERGOبر روی سطح GCE
به شکل چین و چروک در سطح ظاهر میشوند .این چروکیدگی
میتواند از طریق افزایش پستی و بلندیهای سطح پوشیده شده
با  ERGOبه افزایش مساحت سطح الکترود اصالح شده کمک نماید.
از آنالیز  EDXبرای بررسی نمودن حضور گونهها در سطح
الکترود اصالح شده با فلزهای  Ptو  Pdاستفاده شد (شکل  1ب).
حضور اتمهای دوفلزی پالتین ـ پاالدیوم در آنالیز  ،EDXتشکیل
نانوذرههای دوفلزی پالتین ـ پاالدیوم در سطح الکترود اصالح شده
 Pt-Pd/ERGO/GCرا اثبات میکند .همچنین ظهور سیگنال مربوط
به اکسیژن در این آنالیز نشان دهنده حذف نشدن کامل گروههای
عاملی بر روی سطح  ERGOمیباشد .حضور پیک مشخصه C
در این طیف ،نشان دهنده حضور گرافن در سطح الکترود اصالح شده
میباشد.
علمي ـ پژوهشي
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بررسی رفتار الکتروشیمایی Pt-Pd/ERGO/GCE
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شکل -2الف پاسخ الکتروشیمیایی
و  Pt-Pd/ERGO/GCEرا در محلول  KCl 0/1 Mدارای  mM 1از
] K3 [Fe)CN(6نشان میدهد .مقایسه ولتاموگرامهای الکترودهای
تهیه شده نشان میدهد که یک زوج دماغه با  ΔEpبرابر با 0/2 V
نسبت به الکترود مرجع در سطح  Pt-Pd/ERGO/GCEظاهر
میشود (شکل -2الف .)c-درحالی که مقدار جدایی دماغهها در سطح
 GCEو  ERGO/GCEبه ترتیب برابر با 0/31و  0/28 Vبهدست آمد
(شکل -2الف a -و .) b
این مقدار بیشتر جدایی دماغههای ردوکس نشان دهنده کند
بدون سینتیک انتقال الکترون در سطح الکترود  ERGO/GCEو
 GCEمیباشد و بیان میکند که دیدن قلههای ردوکس
هگزاسیانوفرات ،نیازمند اعمال فزونی ولتاژ بیشتری است تا بر این
محدودیت غلبه نماید.
این درحالی است که حضور نانوذرههای فلزی در Pt-Pd/ERGO/GCE
قابلیت کاتالیست و افزایش سینتیک نمودن فرایند ردوکس گونههای
فعال الکتروشیمیایی هگزاسیانوفرات را داشته و به همین دلیل فاصله
دماغهها کاهش مییابد .همچنین میزان جریان دماغههای آندی و
کاتدی ناشی از مبادله الکترون در سطح Pt-Pd/ERGO/GCE
بیشتر از  ERGO/GCEمیباشد که این موضوع تأیید مینماید که
سرعت انتقال الکترون بین گونههای ردوکس در سطح الکترود
با ترسیب نانوذرههای  Pt-Pdافزایش مییابد.
شکل  2ـ ب و ج (بزرگنمایی بیشتر) ،نمودار نایکوئیست
 ERGO/GCE ،GCEو  Pt-Pd/ERGO/GCEرا در محلول 0/1 M
 KClدارای  1 mMاز ] K3[Fe)CN(6]/ K4[Fe)CN(6با نسبت 1:1
به عنوان زوج ردوکس با اعمال موج سینوسی  acبا دامنه 10 mV
در گستره فرکانسی  10 mHzتا  20 kHzدر پتانسیل مدار باز نشان میدهد.
منحنی نایکوئیست هر الکترود شامل یک بخش نیم دایره در فرکانس
باال است که ناشی از کنترل سینیتیکی واکنشهای الکتروشیمیایی
زوج ردوکس در سطح الکترود میباشد و قطر این نیم دایره ،مقاومت
انتقال الکترون در سطح الکترود را نشان میدهد .همچنین در سطح
 GCEو در فرکانسهای پایین ،خط ͦ  45نمایانگر کنترل فرایند
توسط مکانیسم انتشار از الکترولیت به سطح الکترود میباشد
که به مقاومت واربرگ موسوم میباشد .در سطح ERGO/GCE
یک نیم دایره در فرکانسهای پایین و متوسط دیده میشود و برای
 Pt-Pd/ERGO/GCEظاهر شدن یک رفتار به نسبت خطی با زاویه
نزدیک به عمود ،نشان دهنده رفتار خازنی الکترود میباشد.
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شکل- 2الف) ولتاموگرام چرخهای  ERGO/GCE)b ،GCE)aو
 Pt-Pd/ERGO/GCE )cدر محلول  KCl 0/1 Mدارای
] 1 mM K3[Fe)CN(6با سرعت روبش  50 mV s-1ب) نمودارهای
نایکوئیست مربوط به  ERGO/GCE)b ،GCE)aو
 Pt-Pd/ERGO/GCE)cدر محلول  0/1 Mاز  KClحاوی 1 mM
از  Fe(CN)6 3-/4-در پتانسیل مدار باز ج) تصویر بزرگ شده نمودارهای
نایکوئیست  bو  cمي باشد.
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شکل  2ـ ب ـ aنمودار نایکوئیست الکترود  GCEرا نشان میدهد
که در فرکانسهای باال دارای یک نیم دایره با قطر ( )2 kΩمیباشد
که بیشتر از قطر در سایر الکترودها میباشد .در ERGO/GCE
(شکل  2ـ ب ـ ) bمقاومت انتقال بار در سطح  ERGOکاهش یافته
است و در نتیجه نیم دایره با قطر کمتر دیده میشود که
نشان دهنده هدایت به نسبت باالی  ERGOمیباشد .در این بین
 Pt-Pd/ERGO/GCEکمترین میزان انتقال بار و یا بیشترین
هدایت را از خود نشان میدهد (شکل -2ب.)c-
رفتار الکتروشیمیایی الکترودهای گوناگون در حضور و غیاب
 BPA 0/1 mMدر محلول  BPS 0/1 Mبا  pH=8به کمک
ولتامتری چرخه ای بررسی شد .در غیاب BPA 0/1 mM
و در محلول  PBSبر روی الکترودهای تهیه شده هیچ گونه دماغهای
دیده نمیشود (شکل -3الف).
در سطح  GCEبا حضور  BPAدر محیط ،یک دماغه اکسایشی
با پاسخ الکتروشیمیایی ناچیز در پتانسیل  0/55 Vدیده میشود
(شکل  3ـ ب) که بیانگر سرعت پایین انتقال الکترون در GCE
میباشد .افزون بر آن ،نبود دماغه برگشت نشان میدهد که واکنش
الکتروشیمیایی ترکیب  ،BPAبه طور کامل برگشت ناپذیر میباشد.
با اصالح سطح الکترود توسط  ،ERGOجریان اکسایشی
بهدست آمده در حضور  BPAتا حد زیادی افزایش یافته است و
پتانسیل به مقدارهای کمتر مثبت ( )0/5 Vجابه جا شده است
(شکل -3ب).
این امر نشان دهنده آسان کردن فرایند انتقال الکترون میباشد.
علّت چنین نتیجههایی را میتوان به حضور  ERGOبه عنوان
واسطه گر موثر در انتقال الکترون فرایند الکترو اکسایش BPA
مرتبط دانست که این خود از مساحت سطح موثر بزرگ و هدایت
خوب نانو ورقههای گرافنی ناشی میشود .با توجه به شکل میتوان دید
که اکسایش الکتروشیمیایی  BPAدر سطح Pt/ERGO/GCE
(شکل-3ب) و ) Pd/ERGO/GCEشکل -3ب) به ترتیب در
پتانسیلهای 0/48 Vو  0/47 Vظاهر میشود .با اصالح سطح
 ERGOتوسط نانو ذرههای  Pt-Pdنسبت به  ،GCEافزایش جریان
و ظهور دماغه اکسایش  BPAدر پتانسیل  0/44Vدیده میشود
(شکل -3ب).
این کاهش پتانسیل بیانگر توانایی کاتالیستی  GCEاصالح شده
با  Pt-Pd/GCEROدر اکسایش الکتروشیمیایی ترکیب  BPAمیباشد.
کاهش پتانسیل مازاد ،نشان دهنده افزایش چشمگیر در سرعت انتقال
الکترون بین الکترود و  BPAمیباشد .اثر کاتالیستی مؤثرتر الکترود
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شکل  3ـ الف) ولتاموگرام های چرخهای ،ERGO/GCE ،GCE
Ptو
Pt-Pd/ERGO/GCE
،Pt/ERGO/GCE
 Pd/ERGO/GCEدر  BPS 0/1 mMبا  PH=8و در غیاب  BPAو
ب) در حضور  BPA 0/1 mMدر سرعت روبش 50 m/V sج) تصویر
بزرگ شده منحني مربوط به رفتار اکسایشي  BPAبروی GCE
ميباشد.
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 Pt-Pd/ERGOرا میتوان به انتقال الکترونی بهتر نانو ذرههای
دو فلزی نسبت به حالت تک فلزی و مساحت سطح باالتر گرافن
دانست .این ساختارهای دو فلزی در نتیجه اشتراک ویژگیهای خود
و حفظ ویژگیها منجر به فعالیت و تسریع انتقالهای الکترونی
در مقایسه با همنوع تک فلزی خود شده اند.
مساحت سطح بیشتر الکترود پس از اصالح با نانو ورقههای
گرافنی و نانوذرههای فلزی و نیز اثر هم افزایی ویژگیهای کاتالیستی
نانو ورقههای گرافن و نانو ذرههای پالتین ـ پاالدیوم ،افزایش
جریان کاتالیست ی را امکان پذیر ساخته است .به طور کل از روی
افزایش در شدت جریان و نیز ظهور پتانسیل اکسایشی در مقدارهای
کمتر مثبتتر میتوان اظهار داشت که Pt-Pd/ERGO/GCE
از توانایی کاتالیست ی خوبی برای واکنش الکترو اکسایش ترکیب
 BPAبرخوردار میباشد که این امر را میتوان به افزایش سرعت
انتقالهای الکترونی ،افزایش فعالیت الکتروشیمیایی ،مساحت سطح
بیشتر برای انجام واکنش و هدایت الکتریکی بهتر نسبت داد.
همچنین از شکل (شکل -3ب) دیده میشود که
 Pt-Pd/ERGO/GCEدارای شدت جریان بیشتر و پتانسیل اکسایش
کمتری برای اکسایش BPAنسبت به  Pd/ERGO/GCEو
 Pt /ERGO/GCEمیباشد که شاید به دلیل اثر هم افزایی دو فلز
نجیب  Ptو  Pdدر کنار یکدیگر نسبت به هرکدام از این فلزهای
به صورت تک میباشد.
با توجه به شکل  4دیده میشود با افزایش تعداد چرخهها،
جریان اکسایشی گونه  BPAبه طور چشمگیری کاهش مییابد
به طوری که از چرخه دوم ،این کاهش بسیار چشمگیر میباشد.
مانند این پدیده در مورد سایر ترکیبهای فنولی نیز صدق میکند.
از دلیلهای افت جریان در اسکن متوالی میتوان به مکانیسم تحت
کنترل جذبی بودن رفتار اکسایش  BPAباشد .البته این احتمال نیز
وجود دارد که فراوردههای اکسایشی که به صورت پلیمر و دیمر
میباشند بر سطح الکترود ترسیب شده در نتیجه از دسترسی بیشتر
 BPAبه سطح الکترود جلوگیری میکنند .بنابراین جریان دماغه
اکسایشی در چرخه اول برای آنالیز BPAمورد استفاده قرار میگیرد [.]23
با توجه به وقوع این پدیده ،در ادامه مطالعهها ،برای بررسی اثر
روبش خطی پتانسیل در طی چرخههای متوالی ،الزم است پس از
هربار روبش پتانسیل ،الکترود در داخل محلول در  PBS 0/1 Mقرار
داده شد و با زدن حداقل  5چرخه ولتامتری متوالی ،فعایت الکترود
در سرعت روبش  50 m/V sدوباره از طریق واجذب فراوردههای
اکسایش  BPAبازیابی شد .انتظار میرود که انباشگی
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شکل 4ـ ولتاموگرام های چرخهای  )a Pt-Pd/ERGO/GCEچرخه
اول )b ،چرخه دوم و  )cچرخه سوم در  PBS 0/1 Mبا  pH=8در حضور
 BPA 0/1 mMدر سرعت روبش پتانسیل .50 mV/s

باعث بهبود مقدار  BPAجذب شده بروی سطح الکترود شود.
با افزایش یافتن مقدار  BPAجذب شده توسط فرایند انباشتگی،
حساسیت اندازه گیری بهبود مییابد و سبب کاهش حد تشخیص
اندازه گیری میشود [.]24
اثر پتانسیل و زمان انباشتگي

به طور کلی مرحله انباشگی شامل دو فاکتور مهم پتانسیل و
زمان انباشگی میباشد که پارامترهای مهمی در افزایش حساسیت
میباشد .به همین دلیل اثر انباشگی  BPAبر روی پاسخ الکترود
مورد مطالعه قرار گرفته است .در شکل -5الف با افزایش زمان
انباشگی ،جریان دماغه بهدست آمده افزایش مییابد و سپس
با افزایش زمان به بیشتر از  ، 60 sمقدار آن نزول میکند .با افزایش
بیشتر زمان انباشگی و رسیدن زمان به  ،100 sجریان اکسایشی
به مقدارهای به تقریب ثابتی میرسد .این شواهد بیانگر آن است
که جذب ترکیب  BPAدر سطح الکترود به حد اشباع میرسد
و در زمان  60 sکامل میشود .افزایش جریان اکسایشی گونه BPA
تا حدی به میزان جذب آن بر سطح  Pt-Pd/ERGO/GCEب
ستگی دارد .فرایند انباشگی سبب میشود تا مقدار  BPAدر سطح
افزایش یابد.
با افزایش پتانسیلهای انباشگی از  – 0/3تا  0/3 Vجریان
اکسایشی نخست افزایش مییابد و در پتانسیل  0/2 Vبه بیشترین
مقدار خود میرسد و پس از آن دوباره کاهش مییابد (شکل -5ب).
پتانسیل  ،0/2 Vمقداری است که در منطقه پتانسیلی پیش از آغاز
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شکل -5الف) نمودار جریان های اکسایشي برحسب زمانهای انباشگي و ب) نمودار جریان برحسب پتانسیل انباشگي در PBS 0/1 M
با  pH=8در حضور  BPA 0/1 mMبا سرعت روبش .50mV/s

شکل  6ـ نمایي از اکسایش ترکیب .]24[ BPA

قله اکسایش  BPAقرار دارد .در پتانسیلهای بیشتر از این مقدار،
فرایند اکسایش ترکیب صورت میگیرد و کاهشی در شدت جریان
دیده می شود.
این کاهش جریان میتواند شاید ناشی از تشکیل فراوردههای
اکسایش  BPAبروی سطح الکترود اصالح شده باشد که سبب
افت عملکرد الکترود در طی فرایند اکسایشی شد .همچنین،
با افزایش پتانسیل تا مقدارهای کم تر از  0/2 Vو در محیط PBS
با  ،pH=8حضور گروههای فنولی بروی  BPAمیتوانند سبب حرکت
آنها به سمت الکترود دارای بار بیشتر مثبت شود بهگونه ای که
با افزایش پتانسیلهای انباشگی از  0/3ـ تا  0/2 Vمقدار بیشتری
از این گونهها بروی سطح جذب میشوند .این شکل نشان میدهد
که فرایند اکسایش  BPAدر سطح الکترود به فرایند جذب گونهها
در سطح الکترود وابسته میباشد.
بررسی اثر pH

نمایی از اکسایش گونه  BPAدر شکل  6قابل دیدن میباشد.
این شکل نشان میدهد که پروتونها در فرایندهای انتقال الکترون
نقش بازی میکنند به گونه ای که اکسایش  BPAبا از دست دادن
 2تا پروتون همراه است ،بنابراین انتظار میرود با افزایش قلیاییت محیط
126

مقدارهایpH

انجام این فرایند آسانتر شود .در شکل  7ـ الف ،اثر
در گستره  10ـ  5بر روی ولتاموگرامهای با روبش خطی پتانسیل
ترکیب  BPAدر سطح  Pt-Pd/ERGO/GCEارایه شده است.
همانگونه که انتظار میرود با تغییر در مقدارهای  pHاز  5به  ،8جریان
اکسایشی افزایش مییابد در حالی که پتانسیل اکسایشی به سمت
مقدارهای کمتر مثبت میل میکند .سرانجام در  pH=8شدت جریان
به بیشترین مقدار خود میرسد و با تغییر از این مقدار ،پتانسیل
اکسایشی و جریان کاهش مییابد که این مشاهدهها را میتوان
ناشی از افزایش آنیون هیدروکسیل در محیط با افزایش  pHدانست
که میتواند مولکولهای  BPAرا روی مکانها جذبی سطح الکترود
جا به جا نماید [ .]25بیشترین جریان در پاسخ به مقدارهای گوناگون
 ،pHدر مقدارهای کمتر از ثابت یونش ترکیب )pKa= 9/72( BPA
میباشد که میتوان گفت گونههای جدا نشده  BPAبهتر از گونه
جدا شده جذب سطح الکترود اصالح شده میشوند [.]26
بنابراین محلول بافر با  pH= 8به عنوان مقدار بهینه در اندازه گیری
ترکیب  BPAاستفاده شده است .معادله بهدست آمده از شکل 7
یک ارتباط خطی خوب بین پتانسیل و مقدارهای  pHرا نشان میدهد:
()1

) (R 2 = 0/ 9928

E pa = 00609
pH + 0/ 9248
/

علمي ـ پژوهشي
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00

pH

شکل -7الف) ولتاموگرام با روبش خطي در سطح  Pt-Pd/ERGO/GCEدر  PBS 0/1 Mبا مقدار  pHمختلف  9)e ،8)d ،7)c ،6)b ،5 (aو
 10)fدر حضور  BPA 0/1 mMبا سرعت روبش  50 mV/sو ب) نمودار تغییر )aپتانسیل و  )bجریان برحسب .pH

مقدار شیب بهدست آمده  60/9 mVبه ازای هر واحد از
میباشد که به مقدار نظری  57/6 mV/ pHبسیار نزدیک میباشد
و نشان میدهد که انتقالهای الکترونی به وسیله تعداد برابری
از پروتون در واکنشهای الکترودی همراه میشود [.]27
pH

()3

در فرایندهای الکترودی برگشت ناپذیر و تحت کنترل سینیتیک
انتقال الکترونی Epa ،با  ln νبه صورت زیر ارتباط داد [ 27و :]28
()4

بررسی اثر سرعت روبش
به منظور تعیین عاملهای مؤثر بر شدت جریان اکسایش BPA

در سطح  ،Pt-Pd/ERGO/GCEپاسخ ولتامتری چرخهای این
الکترود اصالح شده در محلول  PBS 0/1 Mدارای BPA 0/1 mM
در سرعت روبشهای گوناگون پتانسیل بررسی شد ( شکل -8الف).
به طوری که دیده میشود با افزایش سرعت روبش پتانسیل،
شدت جریان آندی افزایش مییابد ،در حالی که پتانسیل اکسایش
 BPAبه سمت مقدارهای مثبتتر میل میکند که نشان دهنده
مداخله پدیده سینتیکی در اکسایش  BPAدر سطح الکترود اصالح
شده میباشد .با استفاده از ولتاموگرامهای چرخهای ،نمودار تغییرهای
جریانهای آندی با سرعت روبش رسم شد (شکل  -8ب) .خطی بودن
تغییرهای جریان اکسایش  BPAدر سطح الکترود نشان میدهد که
فرایند تحت کنترل جذب میباشد .معادله خط به صورت زیر میباشد:
()2

)

(

I pa ( A ) = 0/ 5476  mVs −1 + 3 /0259

) (R 2 = 0/ 9917

افزون بر آن ،بین پتانسیل دماغه آندی)  (Epaو لگاریتم نپری ν
( )lnνدر این بازه سرعت روبش یک ارتباط خطی وجود دارد
(شکل  8ـ ج ) که به صورت معادله زیر قابل بیان میباشد:
علمي ـ پژوهشي

)

= 0/ 9951

2

(R

E pa = 00236
Ln + 0/ 3528
/

  RT 
 + 
 Ln
  1−  

 RT   RTK
E pa = E + 
 Ln 
 1 −    1 − 

در این معادله  αضریب انتقال K ،ثابت سرعت استاندارد
واکنش n ،تعداد الکترونهای انتقال یافته در هر مرحله ν ،سرعت
روبش F ،T ،R ،Eօ ،به ترتیب پتانسیل ردوکس فرمال ،ثابت گازها،
دمای مطلق و ثابت فارادی میباشد .از روی ارتباط خطی Epa
برحسب  ln υکه در معادله  4نشان داده شده است ،مقدار شیب خط
𝑇𝑅
𝐹𝑛)𝛼 (1−بهدست میآید .به طور معمول برای واکنشهای
برابر با
برگشت ناپذیر α ،با مقدار عددی  0/5در نظر گرفته میشود [.]29
با استفاده از روابط و معادله خط بهدست آمده از شکل  8ـ ج ،تعداد
الکترونها برابر با  2بهدست میآید و در نتیجه میتوان بیان نمود
که تعداد دو الکترون و پروتون در واکنش شرکت میکنند.
օ

اندازه گيری ترکيب  BPAبه روش آمپرومتری

شکل  9ـ الف منحنی جریان  -زمان مربوط
 Pt-Pd/ERGO/GCEو شکل -10ب منحنی درجه بندی با افزایش
غلظتهای گوناگونی از  BPAرا نشان میدهد .در این روش،
پتانسیل  0/44 Vبه الکترود کار نسبت به الکترود مرجع
 Ag|AgCl|KClاعمال شد .همچنین از همزن مکانیکی برای همزدن
محلول مورد استفاده در طی مدت آزمایش استفاده شد .غلظتهای
127

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

0/45
۰/۴۵

0/65
۰/۶۵

)I (A

250
2۵۰
220
22۰
190
19۰
160
1۶۰
13۰
130
1۰۰
100
۷۰
70
۴۰
40
1۰
10
2۰
-20
0/25
۰/۲۵

a
b
c
d
e
f
g

الف

0/85
۰/۸۵

شهرام قاسمي میر و همکاران

)E/V vs. Ag|AgCl|Cl (3M

دوره  ،39شماره 1399 ،2

گوناگونی از ترکیب  BPAدر فاصلههای زمانی  60ثانیه به محلول
 PBS 0/1 Mبا  pH=8تزریق شد .سرانجام منحنی جریان زمان آن
ثبت شد (شکل -9الف) .جریان آندی الکترود اصالح شده با گذشت
 5ثانیه به حالتی پایدار میرسد که نشان دهنده قابلیت پاسخ دهی
چشمگیر الکترود اصالح شده نسبت به  BPAمیباشد .با توجه
منحنی درجه بندی )شکل  9ـ ب) دیده میشود که جریان به صورت
خطی با افزایش غلظت ترکیب  BPAدر بازهی  201/5 Mـ ،5
افزایش مییابد .حد تشخیص در این بازه غلظتی برابر با 0/75 M
بود و با استفاده از برارزش نمودار درجه بندی ،حساسیت
0/130 µA µM-1بهدست آمد.
بررسی اثر مزاحمت در اندازه گيری الکتروشيميایی BPA
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شکل  8ـ الف( ولتاموگرام خطي  Pt-Pd/ERGO/GCEدر سرعت
روبش های 100)f ،70)e ،50)d ،30)c ،10)b ،5)aو ،150 mV/ s )g
در محلول  PBS 0/1 Mبا  pH=8در حضور  0/1 mM BPAب) نمودار
تغییر چگالي جریان بر حسب تغییر سرعت روبش و ج) نمودار تغییر
پتانسیل بر حسب لگاریتم سرعت روبش.
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برای بررسی اثر مزاحمت در اندازه گیری آمپرومتری
از گونههای گلوکز ،سدیم نیترات ،اوره ،سدیم نیتریت ،سدیم فلوئورید
و سدیم کربنات استفاده شد و پاسخ الکتروشیمیایی هر یک از آنها
در سطح الکترود به روش آمپرومتری بررسی شد (شکل .)10
دیده می شود پس از افزایش  5 µM BPAدر حضور گونههای
مزاحم تغییرها در پاسخ آمپروگرام بسیار ناچیز میباشد .این نتیجهها
بیانگر گزینش پذیری خوب الکترود اصالح شده نسبت به گونه
 BPAمیباشد.
برای بررسی پایداری ،از تعداد  5الکترود یکسان Pt-
 Pd/ERGO/GCEکه با روش یکسان تهیه شده اند ،استفاده شد.
با توجه به بررسی های انجام شده ،انحراف استاندارد روش برای
اندازه گیری  BPA 0/1 mMدر  PBS 0/1 Mبرابر  %4/2بهدست آمد.
BPA

مقایسه عملکرد الکترود

عملکرد  Pt-Pd/ERGO/GCEدر اندازه گیری  BPAدر این
پژوهش با سایر الکترودهای اصالح شده و معرفی شده توسط سایر
پژوهشگران در جدول  1مقایسه شده است .دیده میشود که روش
آمپرومتری استفاده شده بر روی الکترود اصالح شده از حساسیت و
بازهی خطی مناسبی برخوردار میباشد .همچنین الکترود اصالح شده
در این کار ،ساده و به روشی آسان تهیه شده است و نتیجهها نشان میدهد
قابلیت استفاده برای اندازه گیری  BPAرا دارا میباشد.
نتيجهگيری

حسگر الکتروشیمیایی برای تعیین  BPAبر پایه نانو ذرههای
دو فلزی  Pt-Pdو  ERGOبر سطح  GCEتهیه شد .تصویرهای AFM
علمي ـ پژوهشي

حسگر آمپرومتری بیسفنول  Aبر پایه نانوورقههای گرافني ...
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جدول  -1مقایسه پارامترهای تجزیهای برای اندازهگیری  BPAبا  Pt-Pd/ERGO/GCEدر مقایسه با سایر الکترود های اصالح شده

حد تشخیص

منابع

µM

محدوده

غلظتی µM

روش

الکترود

20

0/17

 96ـ 0/2

DPV

Nanoporous PtFe

30

0/81

 24ـ 1

Amperometry

MWCNTs/GCE

31

0/13

 87/4ـ 0/88

LSV

MWNTs/Au/paper electrode

32

0/54

 80ـ 1

DPV

Reduced graphene oxide-silver/poly-l-lysine
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شکل -9الف) آمپروگرام مربوط به  Pt-Pd/ERGO/GCEبا افزایش ترکیب  BPAدر بازه غلظتي  µ 5-5/201Mو
ب) منحني درجه بندی جریان بر حسب غلظت.
10
8
6

2

)I (A

4

0
-2
-4
-6
50 100 150 200 250 300 350 400 450

0

)t (s

شکل  -10آمپروگرام مربوط به  Pt-Pd/ERGO/GCEبا افزایش
 5 µMاز  BPAدر غیاب و حضور گونه های مزاحم با غلظت  100برابر
 )b ،BPA )aگلوکز  )d ،Na+ )c ،اوره، NO2¯ )f ، NO3¯ )e ،
 F¯)gو .CO3-2 )h
علمي ـ پژوهشي

توزیع نانو ذرههای دوفلزی واجد  Pt-Pdبا اندازه کمتر از 100 nm
را اثبات میکند.
حسگر  Pt-Pd/ERGO/GCEفعالیت الکتروشیمیایی خوبی
نسبت به اکسایش ترکیب  BPAاز خود نشان دهد .همچنین تسریع
انتقالهای الکترونی در سطح الکترود اصالح شده نسبت به الکترود
 GCEبا کاهش پتانسیل مازاد و افزایش جریان آندی همراه است.
این الکترود از عملکرد تجزیه ای خوبی در حضور نانو ذرههای
 Pt-Pdدر سطح  ERGOترسیب شده بر سطح  GCEبرخوردار میباشد.
همچنین این حسگر دارای گزینش پذیری خوبی در حضور یونهای
مزاحم در اندازه گیری  BPAمیباشد.
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