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چکیده
فلزات سنگین سمی یکی از عوامل خطرناک برای سالمتی موجودات زنده و محیط زیست است .در این مطالعه ،،یه حسهگر الکتروشهیمیایی جدیهد،
انتخابی با استفاده از الکترود خمیر کربن اصالح شده با اکسید زیرکونیوم/نانو ذرات کربن متخلخل ( )ZrO2/NPCبرای تعیین همزمان یونهای سرب
( )Pb2+و کادمیوم ( )Cd2+تهی ،شد .ماده  ZrO2/NPCاز تجزی ،حرارتی ی مرحل ،ای از  MOFب ،دست آمد .جهت بررسی ویژگی های نمون ،و
الکترود تهی ،شده از آنالیز های مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد .رفتار الکتروشیمیایی الکترود اصالح شده با استفاده از ولتامتری
چرخ ،ای در محلول  [Fe (CN)6]3-/4ارزیابی شد ک ،نشان دهنده فرآیند انتقال الکترون کنترل شده با انتشار ،در سطح الکترود است .برای تجزی ،و
تحلیل کمی روش پالس تقاضلی مورد استفاده واقع شد.تحت شرایط تحلیلی بهین ،،ولتاموگرام پالس تفاضلی در غلظت های مختلف یونههای  Pb2+و
 Cd2+بب ،طور همزمان توسط  ZrO2/NPC/CPEثبت شد .حد های تشخیص  0/61 µMو  1/43 µMب ،ترتیب برای  Pb2+و  Cd2+بدسهت
آمدند .عالوه بر این ،حساسیت ،گزینش پذیری و بازیابی در نمون ،های واقعی تعیین شد.
کلمات کلیدی
"الکترود خمیر کرین"" ،حسگر الکتروشیمیایی"" ،فلزات سنگین"" ،"ZrO2 "،ولتامتری پالس تفاضلی"
خطی گسترده ،برای تشخیص فلزات سنگین و همچنهین سهایر آالینهده
های محیطهی ایهده آل درنظرگرفته ،شهدند (،Sivan et al. 2020
 .)Chooto et al. 2010اصطالح ولتامتری ب ،طبق ،ای از تکنیه
های الکتروآنالیز اشاره دارد ،ک ،بیشهترین کهاربرد را در تعیهین و انهدازه
گیههری یههون هههای فلههزات سههنگین در مههاتریس هههای محیطههی دارنههد
( )Bansod et al. 2017ک ،اطالعات مربوط به ،آنالیهت از طریه
اندازه گیری جریان براساس تابعی از پتانسیل در یه سهل حهاوی سه،
الکترود :الکترود کار ،الکترود مرجع و الکترود کمکی یا شمارنده ب ،دست
مهی آیهد ()Farghaly et al. 2014 ،Bansod et al. 2017
نمودار ولتاژ -جریان حاصل ولتاموگرام نام دارد ،ب ،طوری ک ،جریهان در
محور عمودی و پتانسیل در محور افقی نمایش داده مهی شهود .مفههوم
استفاده از پالس سیگنال ولتاژ با اشکال و دامن ،های مختلهف در انهدازه
گیری ولتامتری ب ،عنوان ولتامتری پالس گفته ،مهی شهود که ،از بهین
روشهای مختلف ولتامتری پالس ،ولتامتری پهالس تفاضهلی و ولتهامتری
مو مربعی ب ،دلیل حساسیت باال معموال بیشترین کاربرد را برای تجزی،
و تحلیل دارند ( .)Bansod et al. 2017سنجش بر مبنای سیگنال
های الکتریکی تولید شده توسط واکنش هایی ک ،در سطح الکترودهای
کار رخ می دهد ،است ( .)Cui 2017الکتهرود خمیهر کهربن ()CPE
یکی از محبوب ترین الکترود کار است ک ،در سال  ،1958توسط رالهف
آدام معرفهی شهد ( .)Svancara et al. 2009مهه تهرین دلیهل
محبوبیت این نوع از حسگرهای الکتروشیمیایی روش افهزودن مسهتقی
مواد است ک ،نخستین بهار بالهدوین و راویچنهدران به ،مخلهوط کهردن
مستقی اصالح کننده ها ب ،خمیر کربن پرداختند .اصالح سطح الکترود،
افزایش پاسخ الکتروشیمیایی ،تفکی سیگنال های همپوشانی ،کهاهش

 -1مقدمه
آلودگی فلزات سنگین یکی از جدی ترین مشکالت در جهان اسهت که،
سالمتی میلیهون هها انسهان و اکوسیسهت طبیعهی را تهدیهد مهی کنهد
( .)Sivan et al. 2020فلزات سنگین عموماً ب ،آن دست ،از فلهزات
گفت ،می شود ک ،دارای چگالی مخصوص بیش از  5گرم بر سانتی متهر
مکعب باشند و شامل  ،Cd2+ ،Pb2+جیوه ( ،)Hg2+آرسهنی ( As+و
 ،)As3+کروم ( Cr3+و  )Cr5+و مس ( )Cu2+می شود .منابع مختلف
فلزات سنگین شامل هوازدگی طبیعی پوسهت ،زمهین ،اسهتخرا معهادن،
پساب های صنعتی ،تخلی ،فاضالب ،عوامل کنترل حشرات یا بیماری ها
در محصوالت و دفع نامناسب زبال ،های شهری است ( Yusuf et al.
 .)Jaishankar et al. 2014 ،2018نظارت بر این یونها ،ب ،ویژه
 Pb2+و  Cd2+حتی در مقادیر ک ب ،دلیل تأثیر شدید بر سیست ههای
ایمنی ،عصبی و دستگاه گوارش توج ،زیادی را ب ،خود جلب کرده است
( .)Wang et al. 2014 ،Das and Sharma 2019به ،ایهن
منظور ،باید از روشهای تحلیلی کارآمد برای تعیین ایهن یونههای سهمی
غیر قابل تجزیه ،اسهتفاده کهرد (Liu et al. ،Luo et al. 2017
 .)2014روشهای حساس بسیاری برای تعیین مقدار یون های فلزی در
منابع آبی از جمل،؛ طیف سنجی جذب اتمی ( )AASو طیهف سهنجی
جرمی پالسما ب ،روش القایی ( )ICP-MSاستفاده شده اند .اگرچ ،این
روش ها بسیار حساس هستند امها شهامل عملیهات پیچیهده ،نگههداری
پرهزین ،،دستگاه گران قیمت و همچنین برای تجزی ،و تحلیل ب ،حجه
نسبتاً زیادی از نمون ،نیاز دارنهد ( .)Chooto et al. 2010در سهال
های اخیر ،تکنی های الکتروشیمیایی ب ،دلیل حساسیت و دقهت بهاال،
هزین ،ک  ،پاسخ سریع ،قابلیت جابجایی و همچنین ارائ ،دامن ،دینامیکی
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استی ( Pb(NO3)2 ،)CH3COOHو  Cd(NO3)2از سیگما و
مرک خریداری شد .محلول های بافر استات ( (0/1 Mبا استات سهدی
( )CH3COONaو اسید استی ( )CH3COOHسهاخت ،شهدند.
برای ساخت محلول های بافر استات با  pHههای متفهاوت pH ،متهر
( ،METTLER TOLEDOسوئیس) اسهتفاده شهد .تمهام انهدازه
گیههری هههای تحلیلههی توسههط دسههتگاه پتانسیواسههتات /گالوانوسههتات
( )IVIUM TECHNOLOGY - VERTEXبا ی سل س،
الکترودی انجام شد )Ag/AgCl 3 M( :به ،عنهوان الکتهرود مرجهع،
الکترود کمکی (از جنس پالتین) و الکترود خمیر کربن برهن ،یا اصهالح
شده ب ،عنوان الکترود کار.
 سنتز ZrO2/NPC
سنتز  NH2-UiO-66ب ،روش حالل گرمایی طبه مطالعهات قبلهی
انجهام شهد ( .)Pirzadeh et al. 2020در ابتهدا  0/223gنمه
 ZrCl4در  DMF 50mlحل شده و سپس ب ،مدت  10minجههت
یکنواخت شدن محلول ،تحت فراصوت قهرار گرفهت .بعهد از آن 0/22g
 NH2-BDCبه ،محلهول اضهاف ،شهد و مجهددا به ،مهدت 10 min
فراصوت شد .پس از آن 2ml ،اسهتی اسهید به ،عنهوان مهدولیتور به،
محلول اضاف ،شد و ب ،منظور یکنواخت سازی محلول و همچنین شروع
فرایند هست،زایی ،محلول ب ،مدت  5minفراصوت شد .محلول نههایی
ب ،اتوکالو منتقل و در آون فندار ب ،مدت  24hو در دمای ℃ 120قرار
داده شد .پس از اتمام زمان سنتز ،اجازه داده شد تها اتهوکالو تها دمهای
محیط سرد شده و بعد از آن رسوبات تشکیل شده س ،مرتب ،بها DMF
تازه سانتریفوژ شدند و متعاقبا س ،مرتب ،دیگر با اتانول تازه جهت انجهام
فرایند تعویض حالل شست وشو شد تا حالل باقیمانده از بین بهرود .در
نهایت ،رسوبات سفید رنگ  NH2-UiO-66ب ،منظور خشه شهدن
در دمههای ℃ 120بهه ،مههدت  12hخشهه شههدند .در مرحلهه ،آخههر،
 ZrO2/NPCاز تجزیهه ،حرارت هی  ،UiO-66-NH2در ℃  550بهها
سرعت  5درج ،بر دقیق ،ب ،مدت  5ساعت ب ،دست آمد.
 تهیه حسگر
ب ،منظور تهی CPE ،اصهالح شهده 0/45 ،گهرم گرافیهت 0/05 ،گهرم
 ZrO2/NPCو حدود  3قطره روغن پارافین در هاون برای مهدت 15
تا  20دقیق ،مخلوط شدند تا خمیر یکدستی بدست آید .خمیر حاصل به،
کم سی مسی درون لول ،شیش ،ای فشرده شد ،ک ،سی مسهی رابهط
الکتریکی است .معموالً سطح  CPEها بر روی ی کاغذ سفید و تمیز
صیقل داده می شود (تجدید می شود) تا زمانی ک ،سطح صاف و آیینه،
ای مشاهده شود .این کار بعد از انجام هر تست انجام می شودNH2- .
 UiO/CPEو  CPEبرهن ،ب ،همین ترتیب تهی ،شدند.
 روش تحلیلی
همانطور ک ،اشاره شد ،تجزی ،و تحلیل الکتروشیمیایی در ی ایستگاه
کاری الکتروشیمیایی با س ،الکترود انجام شد ک ،پتانسیل الکترود کهار
در محدوده ( -1الی  )0ولت در مقابل الکترود مرجهع  Ag/AgClدر
محلول بافر استات  0/1 Mحاوی سدی کلرایهد () 0/01 Mو آنالیهت
های  Pb2+و  10-4 M( Cd2+اعمال شد (با سرعت روبشهی mV/s
 .(100از روش  DPVبرای شناسایی آنالیت هها اسهتفاده شهد .رفتهار
الکتروشیمیایی و فعالیت الکتروکاتالیستی الکترودهای برهنه ،و اصهالح
شده توسط  CVدر محدوده  -0/2الی  0/8ولت در محلول بافر استات
 0/1 Mحاوی سدی کلراید (ب ،عنوان حامل الکترون) و محلول ههای
فروسانید/فری سیانید بررسی شده اند.

حد تشخیص و بهبود شرایط تحلیلی را ب ،دنبهال دارد ( Kalcher et
 .)al. 2009تا ب ،امروز CPE ،ههای اصهالح شهده توجه ،زیهادی در
کاربردهای الکتروشیمیایی پیدا کرده اند .ب ،عنوان مثال ،در سال ،2019
توزارا و همکارانش از ی پلیمر  EDTAبهرای اصهالح  CPEبهرای
تعیین یونهای  Pb2+استفاده کردنهد ( ،)Touzara et al. 2019یها
در کار دیگری CPE ،آغشت ،ب ،پلیمری منقهوش بهرای تعیهین Cd2+
توسهط سهمندری و همکهارانش تهیه ،شهد ( Samandari et al.
 .)2019چارچوب های آلی فلزی ( )MOFsبه ،عنهوان مهواد متبلهور
متخلخههل شههناخت ،مهی شههوند کهه ،شههامل پیونههدهای همههاهنگی بهین
لیگاندهای آلی و یونهای فلزی است ( .)Roushaniet al. 2016یا
ب ،عبارتی دیگر پلیمرهای هماهنگ متخلخل شامل گره های غیر آلهی
بی نهایت هستند ،ک ،توسط پیوند دهنده های آلی ب ،یکدیگر متصل می
شوند ( .)Pirzadeh et al. 2020ویژگی های خاصی مانند تخلخل
باال ،فعالیت کاتالیزوری زیاد ،سطح ویژه بزرگ ،اندازه منافذ قابل تنظی ،
آنها را ب ،گزین ،های مناسبی برای برنام ،ههای مختلهف ماننهد جهذب،
سنجش و ذخیره گاز تبدیل کرده اسهت (Fang ،Li et al. 2019
 .)et al. 2019با وجود این ویژگی های برجست ،،درشرایط بدی مانند
رطوبههت بههاال و دمههای بههاال برخهی از سههاختارهای  MOFدر معههر
شکستگی و فروپاشی قرار می گیرنهد .بها ایهن حهال میتهوان از ویژگهی
پایداری حرارتی ضعیف  MOFبرای بدست آوردن کهربن متخلخهل از
طری تجزی ،حرارتی استفاده کرد .کربن متخلخل ک ،از این راه ب ،دست
می آید در مقایس ،با نمون ،معمولی دارای ویژگی ههایی اسهت )1 :روش
آماده سازی آسان (سنتز) )2 ،مساحت سطح باال و ساختار منافهذ مهنظ ،
 )3بدست آوردن انواع کربن متخلخل دوپ شده با عملکردهای متفاوت
( .)chen et al. 2020از طری ه ایههن فرآینههد ،یونهههای فل هزی و
لیگاندهای آلی  MOFب ،ترتیب ب ،نانوذرات اکسید فلهز و سهاختارهای
کربنی تبدیل می شوند ( .)Liu et al. 2015در بهین  MOFههای
متنوع NH2-UiO-66 ،از خوش ،های فلهزی زیرکونیهوم و لیگانهد 2
آمینو-1،4-بنزن دی کربوکسیالت ( )NH2-BDCتشکیل شده است.
ب ،دلیل ساختار فشرده و پیوندهای قهوی  ،Zr-Oاز ثبهات شهیمیایی و
حرارتهی خههوبی برخههوردار اسههت ( .)Wang et al. 2016از نظههر
ساختاری ،کاتیونهای  Zrتوسط هندس ،ضد منشوری مربعی متصل شده
ب 8 ،ات اکسیژن متصل شده و ی واحد ساختاری ثانوی ،را تشکیل می
دهند ،ب ،طوری ک ،هر واحد ب BDC 12 ،دو طرف ،متصهل مهی شهود
( .)Pirzadeh et al. 2020گروههای آمین آزاد در NH2-UiO-
 66می توانند مکانهای هماهنگی خوبی را برای یونهای فلزات سهنگین
آماده کننهد ( .)Sun et al. 2020به ،منظهور کهاهش ایهن نهوع از
آلودگی ها ،ابتدا شناسایی و تعیین یون های فلز سنگین از اهمیت باالیی
برخودار است ،از این رو ،در مقال ،حاضر ،از  ZrO2بها پشهتیبانی کهربن
متخلخل ،برای اصالح  CPEاستفاده شد ZrO2/NPC/CPE .برای
شناسایی همزمان یونهای  Pb2+و  Cd2+در محلول بافر استات مهورد
مطالع ،قرار گرفت.
 -2روش انجام تحقیق
 مواد و ابزار
کلی ،مواد شیمیایی از جمل ،،پودر گرافیت ،روغن پارافین ،سدی کلرایهد،
سههدی هیدروکسههید ،فههری سههیانید پتاس هی (] )K3 [Fe (CN6و
فروس هیانید پتاس هی (]-2 ،)K4 [Fe (CN6آمین هو ترفتههاالت اس هید
( ،ZrCl4 ،)NH2-BDCاتانول ،دی متیل فرمامیهد ( ،)DMFاسهید
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 0/1 M [Fe (CN)6]3-/4در محدوده  0/8الی -0/2ولت و با سرعت
روبشی  100 mV/sاجرا شد .همانطور که ،در شهکل  3مشهاهده مهی
شود ،قل ،های برگشت پذیر آندی و کاتدی ب ،دست آمدنهد .ولتهاموگرام
 ،ZrO2/NPC/CPEقلهه ،اکسیداسههیون بههاالتری را نشههان داد و
همچنین فاصل ،بهین قله ،ههای آنهدی و کاتهدی در مقایسه ،بها سهایر
الکترودها کاهش یافت ،است ،ب ،این معنی ک ،تعهداد بیشهتری از سهایت
هههای فعههال در سههطح  ZrO2/NPC/CPEموجههود اسههت و انتقههال
الکترون با سرعت بیشتری در رابط تسهیل می شود .با مقایسه ،منحنهی
های  bو  cمهی تهوان ههدایت ضهعیف  MOFهها را اسهتنباط کهرد.
بنابراین ،وجود ذرات  ZrO2می توانهد فعالیهت کاتهالیزوری الکتهرود را
بهبود بخشد و کربن متخلخل باعث انتقال الکترون ها می شود.

 -3نتایج
آنالیز مادون قرمز ()FT-IR
تجزی ،و تحلیهل  FT-IRبهرای شناسهایی گهروه ههای عملکهردی و
شیمیایی  ZrO2/NPCانجام شهد .قله ،ههای  3421/66 cm-1و
 1110/14- 1162/53 cm-1نمایش داده شده در شکل  ،1ب ،ترتیب
ارتعاشات کششی  N-Hو  C-O-Cرا نشان می دهد .قل ،هایی را ک،
در محدوده  1400- 1624/46 cm -1ظاهر می شوند مهی تهوان به،
ارتعاش کششهی  C = Cنسهبت داد .قله ،مشهاهده شهده در cm-1
 2952/68مربوط ب ،ارتعاشات – CH2-NH-CH3است .همچنهین،
باند در  739/8 cm-1متعل ب ،ارتعاشات پیوند ( ZrO2 )Zr-Oاست.
عالوه بر این ،ارتعاشات کششی  C-Nدر  1266/24 cm-1نشان داده
شد .این خصوصیات نشان داد ک ZrO2/NPC ،با موفقیت سنتز شده
است.

شکل  -3ولتاموگرام چرخه ای  CPE )aبرهنهNH2- )b ،
 UiO/CPEو ZrO2/NPC/CPE)c

بهه ،منظههور مطالعهه ،فراینههد انتقههال الکتههرون (جههرم) بههر سههطح
 ،ZrO2/NPC/CPEاثر سرعت روبشی مختلف ()10-100 mV/s
ب ،کم  CVدر همان محلول بررسی شد .ولتاموگرام های چرخه ،ای
 [Fe (CN)6]3-/4 0/1 Mدر شکل  -4الف نشان داده شهده اسهت.
همانطور ک ،در شکل  -4ب مشاهده می شود ،جریان ههای قله ،ههای
کاتدی و آندی ب ،صورت معادله ،ههای خطهی از ریشه ،مربهع سهرعت
روبشی افزایش می یابد (.)ν1/2
1/2
()1
Ipa (µA) = 5/1325 ν + 3/1768
2
R = 0/9943
()2
Ipc (µA) = -4/9406 ν1/2 + 2/9174
2
R = 0/9894
ب ،دنبهال مشهاهدات به ،دسهت آمهده و روابهط خطهی حاصهل ،فرآینهد
الکتروشیمیایی ک ،در سطح  ZrO2/NPC/CPEاتفاق می افتد ،ی
فرایند کنترل شده با انتشار است ،ک ،به ،طهور کلهی از معادله ،رانهدل-
سوی ( )3پیروی می کند:
5
3/2
1/2 1/2
I = (2.69×10 ) n ACD ν
()3
در صورتی ک،،
 :nتعداد الکترونهای منتقل شده،
 :Aسطح فعال الکترود (،)cm2
 :Cغلظت محلول ،[Fe (CN)6]3-/4
-6
2
 :Dضریب نفوذ  (7.6×10 cm /s ( [Fe (CN)6]3-/4و
 :νسرعت روبشی (.)Mourya et al. 2019( )V/s
با استفاده از معادل ، )3( ،برای  0/1 M [Fe (CN)6]3-/4در 298 K
=  Tو  ،n = 1سطح فعال  CPEبرهن ،و  ZrO2/ NPC/CPEب،
ترتیب  0/045 cm2و  0/0692 cm2محاسب ،شد ک ،نشهان مهی دههد

شکل  -1طیف مادون قرمز نمونه ZrO2/NPC

بررسی خصوصیات الکترود

بررسی خصوصیات الکترود
تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشهار میهدانی ( )FESEMاز
 CPEاصالح شده در شکل  2برای مشاهده مشخصات سهاختاری آن
نشان داده شده است .شکل ،مورفولوژی پوست ،و ورق مانند گرافیهت را
در سطح  CPEنشان می دهد ک ،ی سطح یکنهواختی از پراکنهدگی
نانو ذرات سنتز شده در خمیر کهربن را نشهان داده و مهی توانهد وجهود
نانوذرات در سطح  CPEرا تأیید کند.

شکل  -2تصویر سطح ZrO2/NPC/CPE

بهرای بررسهی بیشهتر ،فعالیهت الکتروکاتالیسهتی  CPE )aبرهنهه)b ، ،
 NH2-UiO/CPEو  ZrO2/NPC/CPE )cبا اسهتفاده از روش
 CVانجام شد .تجزی ،و تحلیهل  CVدر یه محلهول حهاوی پهروب
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شکل  ،5می توان ب ،رسانایی بهاالی کهربن متخلخهل ،سهطح وسهیع و
ویژگی جذب خوب ذرات  ZrO2نسبت ب Pb2+ ،و  Cd2+اشاره کرد.

بعد از اصالح الکترود ،سطح فعال الکترود افزایش پیدا کرده است .عالوه
بر ایهن ،بها اسهتفاده از معادله ،Rf = A/A(geom) ،که ،در آن Ageom
برابههر اسههت بهها مسههاحت هندس هی (Das and ( )0/03925 cm2
 ،)Sharma 2019ضهریب زبهری ( )Rfالکتهرود برهنه ،و ZrO2/
 NPC/CPEب ،ترتیب  1/146و  1/763ب ،دست آمد.

شکل  -5ولتاموگرام پالس تفاضلی  Pb2+و  Cd2+به طور همزمان

اثر  :pHاز آنجایی ک pH ،محلول بافر ی پارامتر اساسهی در رفتهار
الکتروشیمیایی یون های فلز سنگین است یها به ،عبهارتی دیگهر عامهل
مهمی در جذب یهون ههای فلهزی بهر روی مهواد الکتهرود کهار اسهت،
اکسیداسههیون  Pb2+و  Cd2+در  pHهههای مختلههف ( 7/5و ،5 ،6/5
 )2/5 ،3/5 ،4/5با استفاده از  DPVمورد تجزی ،و تحلیل قرار گرفهت.
بهترین جریان در ،4/5 pHمشاهده شد (با توج ،ب ،شکل  ،)6این بهدان
معنی است ک ،در ی محیط با اسیدی پایین ،حرکت الکترون ها تسریع
می شود .در محیطی با  pHبسیار ک  ،غلظت  H+افزایش مهی یابهد و
 H+ب ،سرعت ب H2 ،کاهش می یابد ،و در نهایت اکسیداسیون یونهای
فلزی متوقف می شود .بنابراین 4/5 pH ،ب ،عنهوان  pHبهینه ،بهرای
تشخیص همزمان یونهای  Pb2+و  Cd2+انتخاب شد.
شکل ( -4الف) ولتاموگرام چرخه ای در سرعت های روبشی
متفاوت در سطح ( ، ZrO2/NPC/CPEب) کالیبراسیون بین
جریان قله های کاتدی و آندی و ریشه مربع سرعت روبشی.

مطالعه همزمان رفتار ولتامتری  Pb2+و Cd2+
رفتار الکتروشیمیایی  Pb2+و  )10-4 M( Cd2+ب ،طور همزمهان ،بهر
سهههههههههطح  CPEبرهنههههههههه( ،ب) ) ( NH2-UiO/CPE ،و
( ZrO2/NPC/CPEد) با استفاده از روش  DPVمورد مطالع ،قرار
گرفت .الکترودها در ی سل حاوی محلهول بهافر اسهتات ( )0/1 Mبها
 4/5 pHو سدی کلراید  0/01 Mب ،عنوان الکترولیت غوط ،ور شدند.
همانطور ک ،در شکل  5نشان داده شده است ،قل ،های ولتامتری Pb2+
و  Cd2+ب ،ترتیب در حدود  -0/54و  -0/84ولت ظاهر شهدند .جریهان
های اکسیداسهیون بهاالتر به ZrO2/NPC/CPE ،تعله دارد (µA
 158/74برای  Pb2+و  68/88 µAبرای  ،)Cd2+ک ،نشان مهی دههد
 ZrO2/NPC/CPEحساسیت بیشتری نسبت ب ،الکترودههای دیگهر
دارد .قل ،های جریان اکسیداسیون  Pb2+و  Cd2+توسط  CPEبرهن،
و  NH2-UiO/CPEب ،ترتیب  70/011 μAو  128/98 ،45/501و
 55/395بدست آمدند .ظهور قل ،هها به ،اکسیداسهیون فلهزات سهرب و
کادمیوم تولید شهده بها کهاهش یهون ههای  Pb2+و  Cd2+در سهطح
الکترود های تهی ،شده در پتانسیل ههای منفهی مهرتبط اسهت .منحنهی
(الف) کاربرد  ZrO2/NPC/CPEرا در محلول شاهد نشان می دههد
ک ،هیچ قل ،ای مشاهده نشد .با توج ،ب ،نتهایج و مقایسه ،الکترودههای

شکل  -6اثر  pHهای مختلف بر جریان اکسایشی همزمان  Pb2+و
Cd2+

محاسبه حد تشخیص و حساسیت
تحت شرایط تحلیلی بهین ،،ولتاموگرام پالس تفاضهلی در غلظهت ههای
مختلهههف یونههههای  Pb2+و  Cd2+بههه ،طهههور همزمهههان توسهههط
 ZrO2/NPC/CPEثبت شد .طبه اطالعهات موجهود در شهکل ،7
جریان قل ،ها با افزایش غلظت ،بدون تداخل ،ب ،صورت خطی افهزایش
می یابد .توابع کالیبراسیون خطی در دامن 1-100 µM ،ب ،شرح زیر ب،
دست آمدند:
-1
2+
()4
Ip = 1/4521 µA L mol
[Pb ] + 4/5673
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R2 = 0/9926
()5

[Cd2+] + 12/952

Ip = 0/5238 µA L mol-1
R2 = 0/9841

عالوه بر این ،حد تشخیص ( )LODو حد کمی ( )LOQرا می تهوان
از معادالت ( )6و ( )7تعیین کرد.
()6

LOD = 3σ/m

()7

LOD = 10σ/m

ب ،طوری ک :σ ،،انحراف معیار در محلهول شهاهد و  :mشهیب معادله،
رگرسیون (.)Mourya et al. 2019

شکل  -7ولتاموگرام پالس تفاضلی همزمان یون های  Pb2+و Cd2+
در غلظت های در سطح  ZrO2/NPC/CPE/CPEب) نمودار های
معیار گیری با توجه به نمودار الف.

 LODبرای یونهای  Pb2+و  Cd2+ب ،ترتیهب  0/619 µMو µM
 1/43و همچنههین  ،LOQبهه ،ترتیههب  1/92 µMو 4/5 µMبههرای
 Pb2+و  Cd2+محاسب ،شدند .ب ،کم رابط ،چگالی جریهان (نسهبت
جریان ب ،مساحت سطح فعال ک ،محاسب ،شد) بر حسهب غلظهت ههای
مختلهف ،روابههط خطهی بهها ضهریب رگرسهیون  0/9926بههرای  Pb2+و
 0/9841برای  Cd2+خواهد داشت .شیب توابع ب ،دست آمده (معادل8 ،
و  )9بیههانگر حساسههیت حسههگر اسههت ،کهه ،در اینجهها ،حساسههیت
 ،ZrO2/NPC/CPEنسبت ب20/984 μA.μM-1Cm-2 ،Pb2+ ،
و نسبت ب 7/75 μA.μM-1Cm-2 ،Cd2+ ،تخمین زده شد.
()8

Y = 20/98 X + 66

()9

Y = 7/5701 X + 187/17

مطالعه اثر تداخلی و کادبرد عملی
ب ،منظور ارزیابی قابلیت انتخابی حسهگر ( ،)ZrO2/NPC/CPEاثهر
حضور سایر کاتیون ها و آنیهون هها ماننهد ،SO2-4 ،Mn2+ ،Mg2+
 Zn2+ ،Ca2+و  Co2+ب ،عنوان یون های مزاح بررسی شد .از آنجا
ک ،این یون ها معموالً در نمون ،ههای آب وجهود دارنهد ،تأییهد قابلیهت
انتخابی حسگر ضروری است .یونهای موجود ب ،طور جداگان ،،ابتدا بدون
آنالیتهای هدف ( Pb2+و  )Cd2+و سپس در حضور آنها ،با غلظهت 10
برابر بیشتر از یونهای  Pb2+و  Cd2+در محلول بافر اسهتات ()0/1 M
با  4/5 pHتوسط روش  DPVمورد تجزی ،و تحلیل قرار گرفتند .پس
از اجرای آزمایش ها ،هیچ پاسخ جریانی قبل از افزودن یونهای  Pb2+و
 Cd2+مشاهده نشد ،در حالی ک ،بها افهزودن یونههای  Pb2+و ،Cd2+
پتانسیل قل ،ها تحت تأثیر قهرار نگرفهت ،همچنهین قله ،یها تهداخلی از
یونهای دیگر دیده نشد یا ب ،عبارتی حسگر پیشنهادی بهرای تشهخیص
یونهای  Pb2+و  Cd2+انتخابی عمل کرده است .شکل  8میزان جریان
یون های فلزی در حضور و عدم حضور یون های مزاح را نشهان مهی
دهد .برای بررسی عملکرد حسگر در نمون ،آب حقیقی ،از نمون ،های آب
چاه استفاده شد .یون های  Pb2+و  Cd2+به ،محلولههای آبهی اضهاف،
شدند و بعد اجرای آزمایش ها ،میزان جریان ب ،دست آمده در معهادالت
( )4و ( )5قرار گرفت ،سپس غلظت یون های فلزی محاسهب ،شهد .و در
نهایت مطاب رابط )10( ،درصد بازیابی ب ،دست آمد .همانطور ک ،نتایج
در جدول  2مشاهده می شود ،می توان گفت حسگر برای تعیهین Pb2+
و  Cd2+در نمون ،های آب حقیقی مناسب بود.

مقایس ،ای از حسگر حاضر با سایر حسگرهای الکتروشهیمیایی گهزارش
شده در مطالعات پیشین ،بهرای تعیهین و تشهخیص  Pb2+و  Cd2+در
جدول  2نشان داده شده است .ب ،نظر می رسهد ،حسهگر توسهع ،یافته،
نتایج قابل قبولی داشت ،و حساسیت خوبی نسبت به ،آنالیتهها ،به ،ویهژه
یونهای  Pb2+دارد.

()10

100

بازیابی ()%

 -4نتیجه گیری
تحقی حاضر تهی CPE ،اصالح شده با  ZrO2/NPCرا برای تعیین
همزمان  Pb2+و  Cd2+پیشنهاد می کند ZrO2/NPC .ب ،عنوان
اصالح کننده با روش ساده ی مرحل ،ای تجزی ،حرارتی از UiO-
 NH2تهی ،شد.
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در شرایط آزمایشی بهین ،،از  ZrO2/NPC/CPEبرای تشخیص
یونهای فلزی ب ،وسیل DPV ،استفاده شد .حسگر پیشنهادی دارای
فعالیت الکتروکاتالیستی مناسب ،سطح فعال زیاد ،رسانایی خوب و جذب
مناسب نسبت ب ،این آنالیت ها است ،LOD .ب ،ترتیب برای  Pb2+و
 0/619 µM ،Cd2+و  1/43 µMمحاسب ،شد .همچنین نتایج بازیابی
در نمون ،آب چاه ،نتایج قابل قبولی را از کاربرد عملی
 ZrO2/NPC/CPEدر نمون ،واقعی نشان داد .عالوه بر این ،اثر یون
های مزاح در تشخیص یون های  Pb2+و  Cd2+ناچیز بود .بنابراین
حسگر تهی ،شده قابلیت سنجش یون های فلز سنگین را ب ،طور
همزمان داشت ،و میتوان آن را برای سنجش دیگر یون های فلز سنگین
یا آنالیت های محیطی دیگر پیشنهاد کرد .همچنین  ZrO2/NPCرا
ب ،عنوان اصالح کننده در سطح الکترود های دیگر ،برای نظارت های
محیطی و بالینی مد نظر داشت.
سپاس گزاری
با تشکر از مرکز تحقیقات سوخت زیستی و انرژی های تجدید پذیر در
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ب ،خاطر امکانات آزمایشگاهی.

شکل  -8ثر یون های مزاحم بر جریان یون های  Pb2+و Cd2+
جدول  -1مقایسه الکترود اصالح شده در این پروژه با سایر پروژه ها

الکترود

محدوده خطی ()µM
Cd2+
Pb2+

TiO2/ZrO2/CPE

10-10000

50-10000

حد تشخیص ()µM
Cd2+
Pb2+
7/6

11

روش مورد
استفاده

منبع

CV

et al. Nguyen
2012

Bi film on CPE
modified nafion
film embedded
with MWCNT

-

-

0/057

0/15

MOF/CPE

0/241-1/45

-

0/0869

-

ASV

Bentonite/CPE

0/1- 30

1-30

0/3

0/16

SWASV

gold NP
modified
anthocyaninbased CPE
mercury film
modified carbon
tip
hydroxyapatite
/ Nafion/GCE
Fe3O4/GCE
ZIF-8-CS/GCE
ZrO2/NPC/CPE

ASV

Dey et al. 2011
Batista et al.
2020
Ourari et al.
2018

0/24- 2/4

1/78- 6/25

0/044

0/768

SWASV

Devnani et al.
2015

2/8-48/3

5/3-88/9

0/144

0/535

DPV

Kudr et al. 2015

0/1-10

0/1-10

0/049

0/035

DPASV

Gao et al. 2016

0/04-20
1-100
1-100

0/1-2
1-100
1-100

0/0595
0/062
0/619

0/035
0/14
1/43

SWASV
DPASV
DPV

Li et al. 2015
Chu et al. 2019
این پروژه
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 در نمونه آب چاهCd2+  وPb2+  تعیین همزمان یون های-2 جدول

(%( بازیابی
Cd
Pb2+
103
95/23
2+

100/2

92/7

)µM( مقدار یافت شده
Cd2+
Pb2+
20/75
5/714
4/1

3/708

)µM( مقدار اضافه شده
Cd2+
Pb2+
20
6
4

4

نمونه
1
2

منابع
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Abstract
Toxic heavy metals are one of the most dangerous agents for the organism health and the
environment. In this study, a new, selective electrochemical sensor was prepared using zirconium
oxide/porous carbon nanoparticles (ZrO2/NPC) modified carbon paste electrode for simultaneous
determination of lead (Pb2+) and cadmium (Cd2+) ions. ZrO2/NPC material was obtained from onestep calcination of MOF. Infrared analysis and scanning electron microscopy were used to evaluate
the characteristics of the sample and the prepared electrode. The electrochemical behavior of the
modified electrode was evaluated using cyclic voltammetry in [Fe (CN)6]3-/4 solution, which
represents the electron transfer process is controlled by diffusion, at the electrode surface. For
quantitative analysis differential pulse voltammetry method was used. Under optimal analytical
conditions, differential pulse voltammograms at different concentrations of Pb2 + and Cd2 + ions
were recorded simultaneously by ZrO2 / NPC / CPE. and detection limits of 0.61 µM and 1.43 µM
were calculated for Pb2+ and Cd2+, respectively. In addition, sensitivity, selectivity, and recovery were
determined in real water samples.
Introduction
Heavy metal pollution is one of the most serious problems in the world that threatens the health of
millions of people and the natural ecosystem. Heavy metals are generally referred to as those metals
that have a specific gravity of more than 5 g / cm3 and include Pb2 +, Cd2 +, mercury (Hg2+), arsenic
(As + and As 3+), chromium (Cr 3+ and Cr 5+) and copper. (Cu 2+). Various sources of heavy metals
include natural weathering of the earth's crust, mining, industrial effluents, sewage disposal, insect or
disease control agents in crops, and improper disposal of municipal waste. For this purpose, efficient
analytical methods should be used to determine these non-degradable toxic ions. There are many
sensitive methods for determining the amount of metal ions in water sources, including atomic
absorption spectroscopy (AAS) and induced plasma mass spectrometry (ICP-MS) have been used.
Although these methods are very sensitive, they involve complex operations, costly maintenance,
expensive equipment, and require a relatively large sample size for analysis. In recent years,
electrochemical techniques have been considered ideal for the detection of heavy metals as well as
other environmental pollutants due to their high sensitivity and accuracy, low cost, fast response,
mobility, as well as providing a wide linear dynamic range.Organic metal frameworks (MOFs) are
known as porous crystalline materials that contain coordinated bonds between organic ligands and
metal ions. In other words, porous coordinated polymers contain infinite inorganic nodes, which are
joined together by organic binders. Special features such as high porosity, high catalytic activity, large
specific surface area, adjustable pore size, make them suitable options for various applications such as
gas absorption, measurement, and storage. Despite these salient features, in poor conditions such as
high humidity and high temperatures, some MOF structures are subject to breakage and collapse.
However, the poor thermal stability property of MOF can be used to obtain porous carbon by thermal
decomposition. Through this process, metal ions and MOF organic ligands are converted to metal
oxide nanoparticles and carbon structures, respectively. Among the various MOFs, NH2-UiO-66 has
good chemical and thermal stability due to its compact structure and strong Zr-O bonds. Structurally,
Zr cations are attached to 8 oxygen atoms by a square anti-prism geometry to form a secondary
structural unit, so that each unit is attached to 12 two-way BDCs with free amine groups in NH2-UiO66 can prepare good coordination sites for heavy metal ions. Therefore, in the present paper, ZrO2
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was used to modify CPE and ZrO2 / NPC / CPE was studied to simultaneously identify Pb
2+
ions in acetate buffer solution.

2+

and Cd

Material and Methods
All chemicals including graphite powder, paraffin oil, sodium chloride, sodium hydroxide, potassium
ferric cyanide K3[Fe (CN)6] and potassium ferrocyanide K4[Fe(CN)6], 2-amino terephthalate (NH2BDC) ZrCl4, ethanol, dimethylformamide (DMF), acetic acid (CH3COOH), Pb (NO3)2 and Cd (NO3)2
were purchased from Sigma and Merck. NH2-UiO-66 was synthesized by heat solvent method. First,
0.223 g of ZrCl4 salt was dissolved in 50 ml of DMF and then sonicated for 10 min to uniform
solution. Then 0.22 g NH2-BDC was added to the solution and sonicated again for 10 min. After that,
2 ml of acetic acid was added to the solution as a modulator and the solution was sonicated for 5 min
to homogenize the solution and to start the nucleation process. The final solution was transferred to an
autoclave and placed in a fan oven for 24h at 120°C. At the end of the synthesis time, the autoclave
was allowed to cool to ambient temperature and then the formed precipitates were centrifuged three
times with fresh DMF and then washed three times with fresh ethanol to replace the solvent to remove
the remaining solvent. Disappear. Finally, the white NH2-UiO-66 precipitates were dried for drying at
120 °C for 12 h. Finally, ZrO2 / NPC was obtained from the thermal decomposition of UiO-66-NH2,
at 50 550 at 5 °C for 5h.To prepare the modified CPE, 0.45 g of graphite, 0.05 g of ZrO2/NPC and
about 3 drops of paraffin oil were mixed in a mortar for 15 to 20 minutes to obtain a homogeneous
dough. The resulting paste was pressed into the glass tube with the help of copper wire, which is the
electrical wire of the copper interface. The surface of the CPEs is usually polished on a clean white
paper until a smooth, mirror-like surface is observed. This is done after each test
Conclusion
The present study proposes the preparation of ZrO2 / NPC-modified CPE for the simultaneous
determination of Pb2+ and Cd2+. ZrO2 / NPC was prepared from UiO-NH2 as a modifier by a simple
one-step thermal decomposition method. Under optimal experimental conditions, ZrO2 / NPC / CPE
was used to detect metal ions by DPV. The proposed sensor has good electrocatalytic activity, high
active surface area, good conductivity, and good adsorption to these analytes. LOD was calculated for
Pb2 + and Cd2 +, 0.619 وM and 1.43 µM, respectively. Also, the recovery results in the well water
sample showed acceptable results from the practical application of ZrO2 / NPC / CPE in the real
sample. In addition, the effect of disturbing ions on the detection of Pb2+ and Cd2+ ions were
negligible. Therefore, the prepared sensor could measure heavy metal ions simultaneously and it can
be recommended for measuring other heavy metal ions or other environmental analytes. It also
considered ZrO2 / NPC as a modifier at the surface of other electrodes for environmental and clinical
monitoring.
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