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  فهرست مطالب

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  

  کمپلکس شیف باز تثبیت شده روي نانوذرات مگنتیت

  دکتر ماندانا امیري  :راهنما اساتید 

  پوردکتر ابوالفضل بضاعتر: مشاو استاد 

  اردبیلـی محقق :دانشگاه    تجزیه                            :گرایششیمی : رشته       کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

  101ات: صفح تعداد                  29/6/94            دفاع: تاریخ    پایه علوم  :دانشکده

  :چکیده

هاي توسط روشدر تحقیق حاضر، کمپلکس شیف باز کبالت بر روي نانوذرات مگنتیت تثبیت شد و 

مختلف اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی شناسایی شد. از کمپلکس شیف باز تثبیت شده برروي نانوذرات 

به . این الکترود اصالح شده تفاده شدمگنتیت به عنوان اصالحگر براي اصالح بافت الکترود خمیر کربن اس

-گیري استامینوفن و کلرفنیرآمین در غلظتپذیر براي اندازهعنوان حسگر الکتروشیمیایی حساس و انتخاب

خاصیت شده هاي چندمیکروموالر و در حضور همدیگر مورد استفاده قرار گرفت. الکترود اصالح

از خود نشان  کلرفنیرآمین با افزایش پیک جریان آنديو  الکتروکاتالیزوري خوبی براي اکسایش استامینوفن

 0/8×10-6 و 0/1×10-3تا  0/5×10-7ي غلظتی جریان پیک براي استامینوفن و کلرفنیرآمین در محدودهداد. 

 براي استامینوفن و کلرفنیرآمین به ترتیب حد تشخیص یابد.به صورت خطی افزایش میموالر  0/1×10-3 تا

  .محاسبه شدموالر   40/6×01-6و  58/4×10-7

  رود خمیر کربنالکت -5کلرفنیرآمین     -4فن    استامینو -3کمپلکس شیف باز     -2نانوذرات مغناطیسی     -1: هاواژه کلید
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:فصل اول مقدمه   

  12  .....................................................................................................................................................................  کربن الکترود -1-1

  12  .............................................................................................................................................................  رکربنیخم الکترود -1-2

  14  ........................................................................................................................................................  کربن ریخم ياجزا -1-2-1

  15  ..................................................................................................................کربن ریخم الکترود ییایمیالکتروش خواص -1-2-2

  16  ...................................................................................................................................  کربن ریخم يرودهاالکت يایمزا -1-2-3

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................  شده اصالح کربن ریخم الکترود -1-3

  .Error! Bookmark not defined  ................................................  شده اصالح يالکترودها هیته يهاروش -1-3-1

  .Error! Bookmark not defined  .............................  کربن ریخم يالکترودها در استفاده مورد ياصالحگرها -1-4

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................................................  یمعدن مواد -1-4-1

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................................................یآل باتیترک -1-4-2

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................  کربن ریخم الکترود اصالح يبرا مواد نانو -1-4-3

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................................................................  نانومواد -1-5

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................................................  نانومواد انواع -1-5-1

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................  مواد نانو خواص و هایژگیو -1-5-2

  .Error! Bookmark not defined  ....................................................................................یسیمغناط نانوذرات 1-5-3

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................  تیمگنت نانوذرات سنتز يهاروش -1-5-4

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................  تیمگنت نانوذرات سطح اصالح 1-5-5

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................................  بازها فیش خچهیتار -1-6-1

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................  باز فیش يگاندهایل هیته روش 1-6-2

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................  باز فیش يگاندهایل يبند طبقه -1-6-3

 Error! Bookmark not  ...............  باز فیش يگاندهایل با شده سنتز يهاکمپلکس مهم يکاربردها و تیاهم -1-6-4

defined.  
  26....................................................استامینوفن................................................................................................................... -1-7

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................................  یجانب عوارض -1-7-1

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................................................  دارویی تداخل -1-7-2

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................................  یجانب عوارض -1-8-1

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................................................  ییدارو تداخل -1-8-2

  

  پیشینه پژوهش :فصل دوم  

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................................  لرفنیرآمینک اندازه گیري 2-1

 Error! Bookmark not  .....  مختلف يهاروش به  کلرفنیرآمین يریگاندازه يبرا گذشته قاتیتحق بر يمرور -2-1-1

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ...........................  ییایمیالکتروش يهاشرو به کلرفنیرآمین گیرياندازه -2-1-2

  .Error! Bookmark not defined  .................................................................................  نوفنیاستام گیرياندازه -2-2



 ه 
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  .Error! Bookmark not defined  ..................................  باتیترک گرید با نوفنیاستام همزمان گیرياندازه -2-2-3
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defined.  
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  .Error! Bookmark not defined  ...............................  اصالحگر عنوان به باز فیش يهاکمپلکس از استفاده -2-5

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................  باز فیش با شده اصالح تیتمگن نانوذرات -2-6

   بخش تجربی :فصل سوم
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  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  استفاده مورد يهادستگاه و لیوسا -3-1-1

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................  استفاده مورد ییایمیش مواد -3-1-2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................................  کربن ریخم يهیته روش -3-2
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  .Error! Bookmark not defined  ...............................................................  کبالت با باز  فیش کمپلکس سنتز -3-5

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................  سالوفن لنیمت کلرو-5 باز فیش سنتز -3-5-1
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  .SiO4O3Fe  ..............................................................  Error! Bookmark not defined@2 نانوذرات سنتز 3-5-3

  .2NH - 2@SiO4O3Fe   ...........................................................  Error! Bookmark not defined سنتز -4-5-3

  .iff baseSch – 2NH - 2@SiO4O3Fe  .............................  Error! Bookmark not defined سنتز -5-5-3

 Co complex –Schiff Base  – 2NH - 2@SiO4O3FeError! Bookmark not کمپلکس سنتز -6-5-3

defined.  

  بحث و نتایج :فصل چهارم

 !Co complex –Schiff Base  – 2NH - 2@SiO4O3Fe:  .....................  Error تینانوکامپوز یابیمشخصه -1-4

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .......................  شده سنتز تیمگنت نانوذرات Xپرتو پراش يالگو یبررس -4-1-1

  .Error! Bookmark not defined  .....................  (SEM) یروبش یالکترون کروسکوپیم يهایبررس جینتا -4-1-2
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  .Error! Bookmark not defined  .....................................(FT-IR) هیفور لیتبد قرمز مادون فیط جینتا -4-1-3

تیمگنت نانوذرات يرو شده تیتثب باز فیش کمپلکس شده اصالح کربن ریخم الکترود ییایمیالکتروش مطالعات -4-1-4

  .................................................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  
 کمپلکس اب  شده اصالح الکترود و نشده اصالح کربن ریخم الکترود  سطح در نوفنیاستام ییایمیالکتروش رفتار مطالعه -4-2

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................  تیمگنت نانوذرات يرو شده تیتثب باز فیش
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  .Error! Bookmark not defined  ........................................................  لیپتانس روبش سرعت ریتاث یبررس -4-3-2
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  .RSD  ...............  Error! Bookmark not defined %ینسب استاندارد انحراف درصد و روش يریرپذیتکث -4-3-6

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................  محلول و الکترود ساخت يریتکرارپذ -4-3-7

  .Error! Bookmark not defined  ........................................  یقیحق يهانهنمو در رفنیرآمینکل گیرياندازه -4-3-8

  .Error! Bookmark not defined  ............................................  کلرفنیرآمینو نوفنیاستام همزمان يریگاندازه -4-4
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82.................................... ................گیري استامینوفن و کلرفنیرآمین...رویی در اندازهبررسی مزاحمت برخی ترکیبات دا -4-5  
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  هافهرست جدول

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  
  

 Error! Bookmark  داروها گرید همراه نوفنیاستام گیرياندازه يبرا شده انجام ییایمیالکتروش مطالعات: 1-2 جدول

not defined.  
 !Error  ......................  کلرفنیرآمین و نوفنیاستام همزمان گیرياندازه يبرا شده انجام ییایمیالکتروش مطالعات: 2-2 جدول

Bookmark not defined.  
 و نوفنیاستام يبرا محلول و الکترود ساخت يریتکرارپذ و ینسب استاندارد انحراف درصد و صیتشخ حد ریمقاد: 1-4 جدول

  85  ..................................................................................................................................................................................  کلرفنیرآمین

  .Error! Bookmark not defined  ...............................بیترک دو يبرا یقیحق يهانمونه بازده زانیم: 2-4 جدول
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  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  13  ..........................................................................................................................................  هیاول کربن ریخم الکترود :1-1 شکل

 Error! Bookmark not  ........  زمان طول در کربن ریخم الکترود هیبرپا شده چاپ مقاالت تعداد شیافزا: 2-1 شکل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .............................................................  رولیپ یپل شیاکسا واکنش: 3-1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................  ذرات اندازه شدن کوچکتر اثر بر تماس سطح شیافزا :4-1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................  تیمگنت يبلور ساختار: 5-1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................  تیمگنت نانوذرات سطح اصالح يروشها نیترجیرا: 6-1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........نیآم و دیآلدئ لیسالس با) II( استات مس واکنش حصولم: 7-1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................  باز فیش لیتشک واکنش از یکل ينما: 8-1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...............................  یکیوتیب یآنت تیخاص با باز فیش کی لیتشک: 9-1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....  دهایآلدئ با اول نوع نیآم تراکم از حاصل باز فیش يگاندهایل: 10-1 شکل

 Error! Bookmarkنامتقارن باز فیش گاندیل از يا نمونه:  ب ، متقارن باز فیش گاندیل از يا نمونه: الف: 11-1 شکل

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................  نوفنیاستام ساختار: 12-1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................................نیرآمیکلرفن ساختار: 13-1 شکل

 Error! Bookmark  .....  يسنتز باز فیش کمپلکس با شده اصالح کربن ریخم الکترود ساخت یکل يشما: 1-3 شکل

not defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .....................................  نظر مورد باز فیش گاندیل سنتز یکل يشما: 2-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......  رکربنیالکترودخم يبرا نظر مورد اصالحگر سنتز یکل يشما: 3-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................  شده سنتز تیمگنت ذرات نانو  XRD يالگو: 1-4 شکل

 !Error  .......  شده اصالح تیمگنت نانوذرات) ب( تیمگنت نانوذرات) الف( یروبش یالکترون کروسکوپیم ریتصاو: 2-4 شکل

Bookmark not defined.  
 شده تیتثب باز فیش) c( سالوفن، لنیمت کلرو-5 باز فیش) b( ، تیمگنت نانوذرات) a( ينمونهها  FT-IR فیط: 3-4 شکل

 Error! Bookmark not  ............  تیمگنت نانوذرات يرو شده تیتثب باز فیش کمپلکس) d( ت،یمگنت نانوذرات يرو

defined.  
 کمپلکس با شده اصالح کربن ریخم الکترود و) نیچ خط( نشده صالحا کربن ریخم الکترود ياچرخه ولتاموگرام: 4-4 شکل

 4 با موالر 1/0 استات بافر) ب( =pH 7 با موالر 1/0 فسفات بافر) الف( )پر خط( تیمگنت نانوذرات رو شده تیتثب باز فیش

pH= ، هیثان بر ولتیلیم 100 روبش سرعت و کالومل مرجع الکترود مقابل.  Error! Bookmark not defined.  

 کربن ریخم الکترود کربن، ریخم الکترود سطح در نوفنیاستام موالریلیم کی محلول ياچرخه ياولتاموگرامه: 5-4 شکل

 در تیمگنت نانوذرات يبررو شده تیتثب باز فیش وکمپلکس کبالت با باز فیش کمپلکس ت،یمگنت نانوذرات با شده اصالح

 بر ولتیلیم 100 لیپتانس روبش سرعت ،pH=0/7 با موالر 1/0 فسفات بافر: زیآنال طیشرا کالومل؛ مرجع الکترود مقابل

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................................................................  .هیثان

 باز فیش کمپلکس با شده اصالح کربن ریخم الکترود سطح در نوفنیاستام والرمیلیم کی محلول يهاولتاموگرام: 6-4 شکل

 ؛)استات بافر 0/5 و 0/4 و فسفات بافر 0/8 و 0/7 ،0/6 ،0/3 ،0/2( مختلف يهاpH در تیمگنت نانوذرات يرو شده تیتثب



 ط 
 

 Error! Bookmark not  .........  .هیثان بر ولتیلیم 100 لیپتانس روبش سرعت و کالومل مرجع الکترود: زیآنال طیشرا

defined.  
 سطح در pH رییتغ برحسب شیاکسا کیپ لیپتانس رییتغ) ب( و شیاکسا کیپ انیجر رییتغ) الف( يهایمنحن: 7-4 شکل

 Error! Bookmark  .......).هیانث بر ولتیلیم100 لیپتانس روبش سرعت و کالومل مرجع الکترود( شده اصالح الکترود

not defined.  
 باز فیش شده اصالح کربن ریخم الکترود سطح در نوفنیاستام  موالریلیم کی ياچرخه يهاولتاموگرام) الف(: 8-4 شکل

) ب( و هیثان بر ولتیلیم 200و 100 ،80 ،60 ،40 ،20 ،10 لیپتانس روبش يهاسرعت ت،یمگنت نانوذرات يرو شده تیتثب

 0/4 با موالر 1/0 استات بافر و کالومل مرجع الکترود: زیآنال طیشرا سرعت؛ جذر با نوفنیاستام يآند کیپ انیجر نمودار

=pH .  ................................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  
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  مفهوم یا توضیح  ت اختصاريعالم

CV ايولتامتري چرخه  

DPV ولتامتري پالس تفاضلی   

AP آمپرومتري   

CA کرونوآمپرومتري  

CC کرونوکولومتري  
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  1کربن الکترود -1- 1

د. کربن در امروزه توسعه و پیشرفت حسگرهاي الکتروشیمیایی بر مبناي کربن مورد توجه زیادي قرار دار

                                                 
1 - Carbon electrode 
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توان به آل است. از عوامل گسترش کاربرد الکترودهاي کربنی میبسیاري از موارد، براي ساخت الکترود ایده

هاي زمینه پایین، پنجره پتانسیل وسیع، قیمت پایین، هدایت الکتریکی خوب، مقاومت الکتریکی و جریان

هاي عاملی (از نظر امکان حضور گروه1می سطح غنیهاي بیولوژیکی، بی اثر بودن شیمیایی، شیسازگاري با بافت

هاي مختلف دهی آسان و مناسب بودن براي شناسایی گونهمختلف)، قابلیت تجدید پذیري سطح، قابلیت شکل

  ).2012و همکاران،  2اشاره کرد(سیوانکارا

، 3برهاي کربنیتوان به فیترین آنها میهاي مختلف در الکتروشیمی کاربرد دارد. از مهمکربن به شکل

  ).1389(گالبی،  را نام برد 5و الکترود خمیر کربنی  4ايالکترود کربن شیشه

  

 الکترود خمیرکربن -2- 1

 7که توسط آقاي یوریسالو هیروفسکی 6چکان جیوهها و کاربردهاي چشمگیر الکترود قطره پس از موفقیت

 8بل شیمی شد، آقاي رالف نورمن آدامزبعدها به خاطر ابداعش موفق به دریافت جایزه نو  اختراع شده بود و

ها نبود به این فکر افتاد گویی به آنقادر به پاسخ براي بررسی اکسایش آندي ترکیبات آلی که الکترود قطره جیوه

تا الکترودي مشابه الکترود قطره جیوه بسازد که در آن به جاي جیوه از کربن استفاده شده باشد. تالش او براي 

زیرا وجود مقدار زیادي ماده آلی در بافت الکترود باعث ایجاد ، طره کربن با شکست روبرو شدساخت الکترود ق

تالش شد. باوجود شکست در ساخت الکترود قطره کربن مقاومت الکتریکی باال و دیگر اثرات نامطلوب می

در یک  ،1958ل در سا درنهایت منجر به ساخت نوع جدیدي از الکترود به اسم الکترود خمیر کربن شد. او آدامز

). الکترود قطره کربن اولیه داراي یک مخزن 1958اي حاصل کارش را منتشر نمود (آدامز، یک صفحه مقاله

سوسپانسیون پودر کربن در یک مایع آلی  سوسپانسیونی حاوي 

متصل به یک لوله مویین   ).1-1شکل مویین بود (

  

                                                 
1 - Rich surface chemistry 
2 - Sivancara 
3- Carbon Fibers 
4 - Glassy Carbon Electrode 
5 - Carbon Paste Electrode 
6-  Dropping mercury electrode 
7-  Jeroslav Heyrovsky 
8 - Ralph Norman Adams 

  الکترود خمیر کربن اولیه :1-1شکل    
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، اولین تغییرات را در بافت خمیر 1964و همکارانش در سال  1از شاگردان آقاي آدامز به اسم کیوانایکی 

کربن ایجاد کردند. آنها از انحالل یک ترکیب آلی در مایع نگهدارنده، براي مطالعه رفتار الکتروشیمیایی خود این 

، به منظور بهبود کارایی رفتار 1965در سال  بار). براي اولین1964(کیوانا و همکاران،  ترکیب استفاده کردند

 الکترود، اصالح مستقیم الکترود از طریق اضافه کردن اصالحگر جامد به داخل بافت خمیر کربن، صورت گرفت

  ).1965و همکاران،  2(اسکوالتز

  

  اجزاي خمیر کربن - 1-2-1

تشکیل شده  3خمیر کننده)خمیر کربن از دو جزء پودر گرافیت و مایع آلی اتصال دهنده (یا نگهدارنده یا 

 ياست. انتخاب بهینه پودر کربن و مایع اتصال دهنده و نسبت آنها در مخلوط از مهمترین عوامل تعیین کننده

شوند. رفتار خمیرهاي کربن است. پودر کربن و مایع اتصال دهنده به راحتی با هاون، مخلوط و همگن می

مایع اتصال دهنده دارد. در تکنیک ولتاتري، مقاومت اهمی  استحکام خمیرهاي کربن بستگی به نسبت کربن و

خمیرهاي کربن به طور قابل مالحظه در میزان نسبت سیگنال به نویز تاثیر دارد. طول عمر خمیر کربن به عوامل 

نگهداري خمیر کربن بستگی دارد. معموال خمیرها به  يمختلف از جمله فراریت مایعات اتصال دهنده و نحوه

  ).2012اند (سیوانکارا و همکاران، دین هفته تا چندین ماه قابل استفادهمدت چن

                                                 
1 - Kuwana 
2 - Schultz 
3 - Binder 
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  پودر کربن (گرافیت) - 1-1-2-1

میکرومتر است. پودر  20تا  5بخش فعال الکتریکی در خمیر کربن، پودر گرافیت با اندازه ذرات بین 

سبتر است. پودر کربن میکرومتر) براي ساخت ریز الکترودهاي خمیر کربن منا 0/2گرافیت با ذرات ریزتر (مثال 

باید داري توزیع یکنواخت در اندازه ذرات و خلوص باال باشد. این مشخصات براي تهیه خمیر کربن مورد 

  .)1994وهمکاران،  1(کالچر هاي ولتامتري، کولومتري و آمپرومتري بسیاز مهم استاستفاده در تکنیک

موارد را نام برد: دوده  توان اینه شده اند میهاي کربنی که براي ساخت خمیر کربن استفاداز دیگر گونه

، پودر کربن شیشه، فولرن 7و پودر الماس 6، زغال چوب5، زغال کک4، گرافیت کلوئیدي3، دوده استیلنی2کربنی

)60-Cنانوفیبرهاي 10، کربن میکروسفر متخلخل9، کربن اسفنجی متخلخل8هاي کربنی، قالب کربن)، نانولوله ،

  ).2012(سیوانکارا و همکاران، و گرافن را نام برد  11بنیکربنی، نانوذرات کر

  

  اتصال دهنده (مایع خمیر کننده) - 2-1-2-1

اثر، غیر فرار، غیر قابل امتزاج با محلول مورد مایع اتصال دهنده باید از لحاظ شیمیایی و الکتروشیمیایی بی

هاي پارافین روغن تصال دهندههاي فعال الکتروشیمیایی باشد. متداولترین مایعات اآزمایش و عاري از گونه

اي دارند. هاي مختلف نیز کاربرد گستردههاي سیلیکون و گریسهستند. روغن 13و اوواسول 12معدنی نظیر نوجول

اند. همچنین برخی هاي مایع نیز به عنوان مایع اتصال دهنده مورد استفاده قرار گرفتهبرخی ارگانوفسفات

ربن در تهیه خمیرهاي ک 16یا نیترو فنیل اکتیل اتر 15، دي اکتیل فتاالت14استرهاي آلی مانند تري کرزیل فسفات

کند که دلیل عمده رفتار متفاوت کاربرد دارند. مایع اتصال دهنده در سطح خمیر کربن خصلت آبگریزي ایجاد می

                                                 
1 - Kalcher 
2 - Carbon black 
3 - Acetylene black 
4 - Colloidal gtaphite 
5 - Coke 
6 - Natural coal 
7 - Diamond powder 
8 - Template carbon 
9 - Porous carbon foam 
10 - Porous carbon microspheres 
11 - Carbon nanoparticle 
12 - Nujol 
13 - Uvasol 
14 - tricresyl phosphate 
15 - dioctyl phthalate 
16 - Nitrophenyl octyl ether 
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  ).2008وانکارا و همکاران، یالکترود خمیر کربن در مقایسه با سایر الکترودهاي جامد کربنی است (س

  

  خواص الکتروشیمیایی الکترود خمیر کربن - 2-2-1

شود. بنابراین در سطح الکترود می1حضور مایع اتصال دهنده در خمیر کربن باعث ایجاد خاصیت آبگریزي

-هاي آبگریز از محلول آبی میتغلیظ گونهاستخراج و پیش ،یک ویژگی منحصر به فرد الکترودهاي خمیر کربن

توان این عمل را به صورت گزینشی انجام داد. با افزایش مقدار مایع اتصال محلول می pHباشد که با تنظیم 

مایع اتصال دهنده، اضافه ولتاژ مربوط به فرایند  2دهنده در خمیر کربن و یا افزایش خاصیت چربی دوستی

ن آنالیت به باشد که از رسیدیابد. این پدیده به علت افزایش میزان آبگریزي سطح الکترود میالکترود افزایش می

الکترولیز آندي یا توان از پیشکند. براي کاهش میزان آبگریزي سطح الکترود میسطح الکترود جلوگیري می

  ).2012اکسایش استفاده نمود (سیوانکارا و همکاران، 

ه با الکترودهاي گرافیتی و جامد فلزي، داراي جریان زمینه به مراتب الکترودهاي خمیر کربن در مقایس

هاي فعال الکتروشیمیایی (بخصوص باشند. علت این امر به دلیل حذف گونهنانوآمپر می 200و حداکثر کمتر 

) در محیط اسیدي و در SCE+ ولت (نسبت به 3/1تا  -0/1باشد. این الکترودها در محدوده پتانسیل اکسیژن) می

  ).1994همکاران،  و الچرشوند (کهاي خنثی و بازي پالریزه می+ ولت در محیط0/1تا  -5/1محدوده 

دارنده و در نتیجه متالشی شدن هاي غیر آبی به دلیل انحالل نگهکاربرد الکترودهاي خمیر کربن در محیط

به خمیر کربن،  3توان با افزودن یک ماده فعال کننده سطحیبافت الکترود بسیار محدود است. در این مورد می

  ).2012یش داد (سیوانکارا و همکاران، هاي غیر آبی افزاپایداري آن را در حالل

تکرار پذیري نتایج مربوط به الکترود خمیر کربن کمتر از الکترودهاي جیوه و حسگرهاي ساخته شده از 

گیري این الکترودها باشد. انحراف استاندارد نسبی براي اندازهاي) میمواد فشرده (فلزات نجیب یا کربن شیشه

موالر بدست آمده است  10- 9گیري بسیاري از مواد معدنی و آلی کمتر از هبوده و حدتشخیص در انداز %5

 ).1994(کالچر وهمکاران، 

                                                 
1 - Hydrophobic 
2 - Lipophilic 
3 - Surfactant 
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  نمزایاي الکترودهاي خمیر کرب - 2-3- 1

اثر شود. این الکترود بسته به تواند بطور مناسبی جایگزین الکترود فلزات بیالکترود خمیر کربن می

و منفی بکار رود. مزایاي الکترودهاي خمیر کربن به شرح زیر هاي مثبت تواند در پتانسیلالکترولیت حامل می

  ):2009و همکاران،  1(ویتراس باشندمی

  الف) به سادگی ساخته شده و به آسانی قابل استفاده اند.

  ب) مقاومت و جریان زمینه کمی دارند.

  پ) هدایت الکتریکی خوبی دارد.

  گیرند (شیمی سطح غنی دارند).توانند روي آن قرار بهاي عاملی مختلف میت) گروه

  شود.ث) سطح آن به راحتی تجدید و نوسازي می

  د.توانند بکار رونهاي آندي و کاتدي میج) در محدوده وسیعی از پتانسیل

  چ) اصالح آنها با استفاده از انواع مختلف اصالحگرها آسان است.

  ح) ارزان هستند.

  تواند مورد استفاده قرار گیرد.هاي شیمیایی میگونه گیري طیف وسیعی ازد) براي شناسایی و اندازه

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 - Vytras 
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Abstract:  
 

In this approach, a cobalt Schiff base complex has been immobilized at the surface of 

magnetite nanoparticles. It has been characterized using spectroscopic and microscopic 

methods. The magnetite nanoparticles immobilized with Schiff base complex has been 

applied as a modifier in carbon-paste electrode (CPE). The modified CPE has been used as 

a sensitive and selective electrochemical sensor for submicromolar determination of 

acetaminophen (ACEP) and chloropheniramine (CLP) in presence of each other. Modified 

electrode shows very efficient electrocatalytic activity for oxidation of both ACEP and 

CLP via substantially increasing of anodic peaks current for both compounds. Peak 

currents of ACEP and CLP increased linearly with their concentrations at the ranges of 

5.0 × 10−7–1.0 × 10−3 M and 8.0 × 10−6– 1.0 × 10−3 M. The detection limits were estimated 

4.58 × 10-7 M and 6.40 × 10-6 M, respectively. 

 
Keywords: Magnetic nanoparticles, Schiff base complex, Acetaminophen, 

Chloropheniramine, Carbon paste electrode. 
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