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چکیده

در اين تحقيق براي اندازه گيري گونه به گونه آنتيموان به وسيله روش اسپکتروفتومتري محلول 

(، يک سيستم SDDCکمپلکس تشکيل شده از هيدريد استيبين با دي اتيل دي تيوکاربامات نقره )

ناپيوسته توليد الکتروشيميايي هيدريد مورد استفاده قرار گرفت. روش کار بدين گونه است که ابتدا 

Sb(III)  وSb(V)  به استيبين(SbH3)  کاهش داده شده و سپس طي واکنش با(SDDC)  يک

نسيته کمپلکس رنگي توليد مي گردد. اثر عوامل مختلفي چون جنس کاتد، اندازه سطح کاتد، دا

جريان، شدت جريان عبور گاز، جنس و غلظت اسيد خانه کاتدي مورد بررسي قرار گرفت. در شرايط 

Sbبهينه بر روي الکترود گرافيت فقط 
شود در حالي که با استفاده از الکترود  به استيبين تبديل مي +3

ند. همچنين بررسي ها توانند به استيبين کاهش يابمي Sb(V)و  Sb(III)قلع هر دو گونه  -آلياژ سرب

گيري گونه به گونه را انجام داد به طوري که در نشان داد که مي توان با کنترل دانسيته جريان، اندازه

به استيبن تبديل شده و با افزايش دانسيته  Sb(III)ميلي آمپر بر سانتي متر مربع فقط  52دانسيته جريان 

به استيبين کاهش مي يابند.  Sb(V)و  Sb(III)دوگونه ميلي آمپر بر سانتي متر مربع هر 552جريان به 

گيري گونه به بدين ترتيب مي توان هم با تغيير نوع الکترود و هم با تغيير دانسيته جريان الکتروليز، اندازه

گونه را انجام داد. به منظور مقايسه روش الکتروشيميايي توليد هيدريد با روش شيميايي آن، روش 

اي ها نشان داد که نتايج تجزيهانجام و عوامل مؤثر بر آن نيز بهينه شدند. بررسيSbH3 شيميايي توليد 

Sb(III)از  SbH3حاصل از روش الکتروشيميايي و شيميايي توليد 
تفاوت معني داري ندارند. در عين  

روش با استفاده از روش الکتروشيميايي حساسيت بهتري را در مقايسه با  Sb(V)حال توليد هيدريد از 

 شيميايي دارد.
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مقدمه-5

يافت  Sb(V)و  Sb(III)آنتيموان يک عنصر سمي است که در طبيعت به دو صورت 

اثر سميت  Sb(III)شود اما اثر سميت اين دو گونه با هم متفاوت مي باشد به طوري که مي

يابد ي آنتيموان اهميت ميگيري گونه به گونهدارد. از اين رو اندازه Sb(V)بيشتري نسبت به 

هاي گوناگوني براي آناليز گونه به گونه آنتيموان مورد روش (5002و همکاران،  5)گنزالوز

الکتروفورز  (5221و همکاران،  5)گوريناستفاده قرار گرفته است مانند کروماتوگرافي مايع 

و ولتامتري ( 5222و همکاران،  4)گاربوکروماتوگرافي يوني  (5222 ، 3)ميکالک و اسکرامل

باشند. سديم بور هيدريد ميقيمت و وقت گير  ها گرانن روشاي (5292،  2)وودعريان سازي 

به عنوان يک کاهنده براي تبديل آنتيموان به استيبين مورد استفاده قرار گرفته که هيدريد 

 )متزر و براون توليدي با اسپکتروسکوپي جذب اتمي
و يا با روش اسپکتروفتومتري  (5269، 6

همچنين با استفاده از ، (5005و همکاران،  1)دپنا اندکمپلکس رنگي توليدي آناليز شده

کروماتوگرافي يوني ابتدا دو گونه آنتيموان از هم جدا و سپس بوسيله سديم بور هيدريد 

 .(5290،  9)مري و زارسينا اندتبديل و مورد آناليز قرار گرفته )روش شيميايي( به استيبين

ي آنتيموان اندازه گيري گونه به گونهو با استفاده از سديم بور هيدريد  pHبا کنترل  همچنين

توليد هيدريد  (.5006و همکاران،  50ويناس؛ 5002 و همکاران، 2)سمنوا انجام شده است 

استيبين به روش شيميايي داراي مشکالتي است به طوري که محلول سديم بور هيدريد ناپايدار 

روش  .(5003و همکاران،  55)فاونتسباشد بوده و همچنين داراي قابليت گزينش پذيري نمي

 تواند يک جايگزين خوب براي روش شيميايي آنتوليد هيدريد به صورت الکتروشيميايي مي
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و همکاران،  3دنخواس، بک؛ 5005 و همکاران، 5البردا؛ 5005و همکاران،  5)دنخواس باشد  

که ي کاتدي و آندي است . ساختمان توليد الکتروشيميايي هيدريد شامل دو خانه(5005

بوسيله يک غشاء تبادل گر يوني از هم جدا شده اند و الکترودهاي مختلفي چون گرافيت، 

در اين  .(5005)دنخواس و همکاران، اند قلع مورد استفاده قرار گرفته -ربسرب و آلياژ س

ي گونه گيري گونه بهلکتروشيميايي هيدريد براي اندازهتحقيق يک سيستم ناپيوسته توليد ا

آنتيموان به وسيله روش اسپکتروفتومتري محلول کمپلکس تشکيل شده از هيدريد حاصله با 

ت. با استفاده از اين روش مورد استفاده قرار گرف (SDDC)دي اتيل دي تيوکاربامات نقره 

ي آنتيموان با تغيير نوع الکترود و همچنين با کنترل دانسيته جريان گيري گونه به گونهاندازه

 پذيرفت. انجام

 

هاموادوروش-2

هاهاومحلولمعرف-2-3

هاي ز شرکت مرک آلمان تهيه شد. محلولاي اتمام مواد شيميايي با درجه تجزيه

و  SbCl3با حل کردن مقدار الزم از  Sb(V) و Sb(III)از گرم بر ليترميلي 5000استاندارد 

SbCl5  موالر بدست آمد. محلول دي اتيل دي تيو  6و  5/0به ترتيب در کلريدريک اسيد

ميلي ليتر مورفولين  2ميلي ليترکلروفرم و  522گرم از آن در  12/0کاربامات با حل کردن 

 بدست آمده و سپس در تاريکي نگهداري شد. محلول سديم بور هيدريد نيز به صورت روزانه

موالر سود بدست آمد. همچنين گاز نيتروژن  02/0از آن در محلول  و با حل کردن مقدار الزم

 درصد خلوص به عنوان گاز حامل مورد استفاده قرار گرفت. 22/22با 

 روشتئوری-2-2
نشان  5و  5طرح شماتيک توليد شيميايي و الکتروشيميايي هيدريد به ترتيب در شکل هاي 

ظرف واکنش وارد شده و محصول هيدريد  داده شده است. در هر دو روش گاز نيتروژن به

توليدي را که به شکل گاز است پس از عبور از تله سديم هيدروکسيد، که آب و اسيد اضافي 

رساند که در شکل حاوي محلول دي اتيل دي تيوکاربامات مي Uرا جذب مي کند، به ظرف 
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ده و جذب يک کمپلکس قرمز رنگ تشکيل دا SDDCآنجا هيدريد توليدي طي واکنش با 

گردد. به منظور نانومتر اندازه گيري مي 250آن با استفاده از اسپکتروفتومتري در طول موج 

هاي توليد الکتروشيميايي هيدريد با روش شيميايي آن ابتدا روش توليد شيميايي مقايسه داده

 هيدريد مورد ارزيابي و بهينه سازي قرار گرفت. 

 روششیمیایی -2-2-3
پذيرد شيميايي هيدريد که با استفاده از سديم بور هيدريد انجام مي در روش توليد 

به ظرف واکنش  Sb(III)ميکروگرم  50حاوي  HCl موالر 5/0ليتر محلول ميلي 50( 5)شکل

 انتقال داده شد.
 

 
 

گيري شدت محل ورود گاز نيتروژن و دستگاه فلومتر براي اندازه ( A. طرح شماتيک توليد شيميايي هيدريد. 1شکل 
 (E ،ظرف تله سود( D ،ظرف انجام واکنش توليد هيدريد (C ،محل تزريق محلول سديم بورهيدريد (B ،جريان گاز

 .SDDCاي و محلول شکل حاوي گلوله هاي شيشه Uلوله 
 

ليتر از ميلي 2متر است، با ميلي 3ا قطر اي بهاي ريز شيشهشکل که حاوي گلوله Uلوله 

SDDC  پر شده است. به هنگام عبور گاز حامل هيدريد از درون محلول لولهU  شکل، اين

ليتر يک ميليشوند. مي SDDCکنش بين استيبين توليدي و گلوله ها موجب افزايش برهم

گردد. ( به ظرف حاوي آنتيموان تزريق مي5محلول سديم بور هيدريد با غلظت الزم )جدول 

دهد. پس شکل براي تشکيل کمپلکس انتقال مي Uي را به ظرف گاز نيتروژن، هيدريد توليد

شکل که حاوي کمپلکس قرمز رنگ است با مقداري  Uاز سپري شدن زمان الزم ظرف 

-گيري مينانومتر اندازه 250و جذب آن در  رسدليتر ميميلي 2لروفرم شسته شده و به حجم ک
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انجام و شرايط بهينه براي آنها بدست  Sb(V) وSb(III) گردد. اين فرايند براي هر دو گونه  

 خالصه شده است. 5آمد که نتايج در جدول 
 

 . شرايط بهينه شده براي توليد شيميايي هيدريد1جدول 

 متغیرها
شرایطبهینهبرای

Sb(III)
شرایطبهینهبرای

Sb(V) 

 HCl HCl نوع اسيد

 غلظت سديم

 بور هيدريد 
5% 6% 

 ا موالر موالر 5/0 غلظت اسيد

 دقيقه 50 دقيقه 52 زمان انجام واکنش

 شدت جريان 

 گاز نيتروژن
 ليتر بر دقيقهميلي 520 ليتر بر دقيقهميلي 520

 

 

  روشالکتروشیمیایی-2-2-2
ي آندي غوطه ور شده است. ي کاتدي در خانه( خانه5در روش الکتروشيميايي )شکل

ني )يک ميلي کند. يک سيم پالتيمتصل مياي اين دو خانه را به هم يک غشاء متخلخل شيشه

 2متر ضخامت و ميلي 2ي گرافيت )متر طول( به عنوان آند و يک ميلهسانتي 5متر ضخامت و 

متر طول( به سانتي 50متر ضخامت و ميلي 9/0) قلع -متر طول( و يا يک سيم آلياژ سربسانتي

براي برقراري  (ADAK-PS 302)عنوان کاتد مورد استفاده قرار گرفت. از يک منبع تغذيه 

گيري جذب استفاده شد. براي اندازه Agilent 8453جريان ثابت و از دستگاه اسپکتروفتومتر

د دو روش توليد الکتروشيميايي هيدريد مورد استفاده قرار گرفت. در اولين روش از دو الکترو

استفاده شد زيرا  Sb(V)و  Sb(III)قلع به ترتيب براي توليد استيبين از  -گرافيت و آلياژ سرب

تبديل شود. يک تواند کاهش پيدا کرده و به استيبن روي سطح گرافيت نمي Sb(V)ي گونه

ي آندي ليتر محلول سولفوريک اسيد يک موالر به عنوان محلول خانهميلي 500بشر حاوي 

اتدي ميکروگرم از هر دو گونه آنتيموان به خانه ک 30ليتر محلول حاوي ميلي 50. انتخاب شد

باشد منتقل شد و سپس الکترود گرافيت در آن قرار گرفته و که غوطه ور در خانه آندي مي

( 5پر شد. پتانسيل الزم براي توليد جريان بهينه )جدول  SDDCليتر از ميلي 2شکل با  Uلوله 
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موجود به هيدريد تبديل گردد.  Sb(III)اعمال و زمان الزم داده شد تا واکنش تکميل و همه 

شکل براي تشکيل کمپلکس، گاز نيتروژن مورد  Uبه منظور انتقال هيدريد توليد شده به ظرف 

شکل که حاوي کمپلکس قرمز رنگ است با  Uدقيقه ظرف  52استفاده قرار گرفت. پس از 

نانومتر  250و جذب آن در  ليتر رساندهميلي 2را به سته شده و حجم آن شمقداري کلروفرم 

قلع جايگزين گرافيت شد.  -گيري گرديد. سپس جريان قطع شده و الکترود آلياژ سرباندازه

( و پس از گذشت زمان الزم، واکنش توليد 5پتانسيل براي توليد جريان بهينه اعمال )جدول 

شکل که حاوي کمپلکس قرمز رنگ است با  Uظرف تکميل شد.   Sb(V)هيدريد از

نانومتر  250ليتر رسانده شد و در نهايت جذب آن در ميلي 2ري کلروفرم شسته و به حجم مقدا

شود با اين تفاوت که ابتدا گيري گرديد. در روش دوم دستگاه همانند قبل تنظيم مياندازه

 52ي جريان نسيل الزم براي توليد دانسيتهقلع در محلول قرار گرفته و پتا -الکترود آلياژ سرب

موجود تبديل به  Sb(III)ميلي آمپر بر سانتي متر مربع اعمال شد. در اين شرايط فقط گونه 

شکل که حاوي کمپلکس قرمز رنگ است  Uشود. پس از طي زمان الزم ظرف مي هيدريد

-نانومتر اندازه 250آن در ليتر رسانده شد و جذب ميلي 2ري کلروفرم شسته و به حجم با مقدا

گيري گرديد. به علت تخريب سطح الکترود، الکترود قديمي با يک الکترود تازه آلياژ 

-آمپر بر سانتيميلي 552ي جريان قلع جايگزين شده و پتانسيل الزم براي توليد دانسيته -سرب

شت زمان الزم به هيدريد تبديل شده و پس از گذ Sb(V)متر مربع اعمال شد. در اين شرايط 

 گيري شد.جذب کمپلکس توليدي مربوطه اندازه
 


 

 دستگاه فلومتر براي اندازه گيري (B ،کپسول گاز نيتروژن (A. طرح شماتيک توليد الکتروشيميايي هيدريد: 2شکل 
 شکل حاوي Uلوله  (F ،ظرف تله سود (E ،خانه کاتدي توليد هيدريد (D ،خانه آندي (C ،شدت جريان گاز 

 دستگاه اعمال پتانسيل (SDDC ،Gاي و محلول گلوله هاي شيشه 

 
 
 



  
 آوریآندرمحیط...الکتروشیمیاییهیدریدوجمعتولید 303

نتایجوبحث-1 

 بهینهسازیعواملمؤثربرتولیدالکتروشیمیاییهیدرید-1-3

هيدريد مؤثر باشند  توانند بر روي توليد الکتروشيميايياز آنجا که عوامل مختلفي مي

 ساير عوامل بدست آمد.شرايط بهينه براي هر عامل با ثابت نگه داشتن 

 الکترولیت-1-3-3
( 5050زوار و همکاران،  ارباب؛ 5000با توجه به تجربيات قبلي )ارباب زوار و هاشمي، 

ي آندي انتخاب ليتر محلول يک موالر سولفوريک اسيد به عنوان الکتروليت خانهميلي 500

بر به عنوان اسيدهاي خانه شد. کلريدريک اسيد، سولفوريک اسيد و نيتريک اسيد با غلظت برا

کاتدي مورد بررسي قرار گرفتند. نيتريک اسيد به دليل کاهش نيترات بر روي سطح الکترود 

شرايط کاري برابر، کلريدريک اسيد در  شود. نتايج حاصله نشان داد درمانع توليد استيبين مي

. توليدي آن بيشترين جذب را دارد توليد هيدريد عملکرد بهتري دارد به طوري که کمپلکس

در نتيجه محلول کلريدريک اسيد براي مطالعات بعدي انتخاب شد. اثر غلظت کلريدريک 

اسيد نيز بر روي جذب کمپلکس توليدي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد که شرايط 

موالر  52/0حلول با استفاده از الکترود گرافيت، م Sb(III)بهينه براي توليد استيبين از 

چنين نتايج نشان داد که محلول با غلظت يک موالر از اين اسيد باشد. همکلريدريک اسيد مي

قلع  -بر روي سطح الکترود آلياژ سرب  Sb(V)و Sb(III)براي توليد هيدريد از هر دو گونه 

 (.3باشد )شکل غلظت بهينه مي

 
 

ميلي  22الکترود گرافيت براي محلول ( aکمپلکس حاصله از: . اثر غلظت اسيد خانه کاتدي بر روي جذب 3شکل 
-الکترود آلياژ سرب (Sb(III) ،cميلي گرم بر ليتر  22قلع براي محلول -الکترود آلياژ سرب (Sb(III) ،b گرم بر ليتر

 .Sb(V) ميلي گرم بر ليتر 50قلع براي محلول 
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  اندازهیسطحالکترود-1-3-2
به سطح الکترود مورد بررسي قرار گرفت که نتايج حاصله در وابستگي توليد استيبين 

متر سانتي 92/1شود مقادير آورده شده است. همانطور که در اين شکل مشاهده مي 4شکل 

قلع به منظور توليد -سانتي متر مربع براي الکترود آلياژ سرب 5مربع براي الکترود گرافيت و 

-چنين مقدار سطح بهينه براي الکترود آلياژ سربهم باشند.سطح بهينه مي Sb(III)استيبن از 

 باشد. متر مربع ميسانتي Sb(V) 4/5 قلع به منظور توليد استيبن از

 
 

 
 

 ميلي گرم 22الکترود گرافيت براي محلول  (a. اثر اندازه سطح کاتد بر روي جذب کمپلکس حاصله از: 4شکل 

-لياژ سربالکترود آ (Sb(III) ،c ميلي گرم بر ليتر 22قلع براي محلول -الکترود آلياژ سرب (Sb(III) ،bليتر بر  

 .Sb(V)ميلي گرم بر ليتر  22قلع براي محلول 
 
 

با تغيير يک عامل و ثابت نگه داشتن ساير عوامل مؤثر بر روي توليد هيدريد، تأثير هر کدام از 

مطالعه و شرايط  SDDCعوامل بر روي جذب کمپلکس توليدي حاصل از واکنش هيدريد با 

 نمايش داده شده است.  5بهينه بدست آمد که نتايج حاصله در جدول 
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 شيميايي هيدريدالکترو. شرايط بهينه شده براي توليد 2جدول  

 

 متغیرها

 تولیدهیدریداز

Sb(III) بااستفادهاز

 الکترودگرافیت

باSb(III) تولیدهیدریداز

استفادهازالکترودآلیاژ

 قلع-سرب

 Sb(V) تولیدهیدریداز

بااستفادهازالکترودآلیاژ

 قلع-سرب

 HCl HCl HCl کاتدينوع اسيد خانه 

غلظت اسيد خانه 

 کاتدي
 موالر 5 موالر 5 موالر 52/0

شدت جريان گاز 

 نيتروژن
 ليتر بر دقيقهميلي 520 ليتر بر دقيقهميلي 500 ليتر بر دقيقهميلي 520

 دانسيته جريان اعمالي
 ميلي آمپر بر سانتي 33/54

 متر مربع

 ميلي آمپر بر سانتي 52

 متر مربع

آمپر بر سانتي متر ميلي  552

 مربع

 دقيقه 52 دقيقه 52 دقيقه 52 زمان الکتروليز

 دما

 
 درجه سانتيگراد 52 درجه سانتيگراد 52 درجه سانتيگراد 52

 سانتي متر مربع 40/5 سانتي متر مربع 5 سانتي متر مربع 92/1 اندازه سطح کاتد





 ارقامشایستگیروش-1-3-1
اي براي دو روش الکتروشيميايي و شيميايي بدست آمد تجزيهدر شرايط بهينه ارقام مهم 

هاي قايسه نتايج توليد هيدريد به روشخالصه شده است. م 3که نتايج حاصله در جدول 

ارقام  Sb(III)تنها براي توليد هيدريد از دهد که نه الکتروشيميايي و شيميايي نشان مي

الکتروشيميايي داراي حساسيت  ه بلکه روششايستگي دو روش تفاوت معني داري با هم نداشت

باشد. در نتيجه روش الکتروشيميايي مي تواند مي Sb(V)بيشتري در توليد هيدريد از 

 جايگزين مناسبي براي روش شيميايي باشد.
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 . ارقام شايستگي روش حاصل شده براي توليد هيدريد در شرايط مختلف3جدول 

 

 
 

 هابررسیاثرمزاحمت-1-3-1
هاي توليد الکتروشيميايي هيدريد گونهبه منظور بررسي اثر عوامل مزاحم بر روي 

و  Sb(III)هاي م از هر کدام از گونهميکروگر 50ليتر محلول حاوي ميلي 50آنتيموان، 

Sb(V)  هاي ديگر و در شرايط بهينه مورد بررسي قرار ميکروگرم از گونه 5000در حضور

شود اثر مزاحمت خالصه شده است. همانطور که مشاهده مي 4گرفت که نتايج در جدول 

NOو As(III)، As(V) ،Fe(III)، Fe(II)، Ni(II)، Cu(II)هاي گونه
بر روي توليد  -3

 ،Fe(III) ،Fe(II)هاي نه آنتيموان خيلي زياد است. گونهالکتروشيميايي هيدريد از هر دو گو

Ni(II) و NO
ي دهند. گونهتوليد استيبين را کاهش ميکارايي با کاهش روي سطح کاتد  -3

Cu(II) دهد که در نتيجه کرده و يک اليه مسي را تشکيل مي بر روي سطح کاتد کاهش پيدا

رسد. اثر مزاحمت دو گونه با تغيير ماهيت سطح الکترود بازده توليد استيبين به صفر مي

As(III) وAs(V) ي گونهشديد است، علت آن است که در اين شرايط هر دوAs(III) و 

As(V) توانند به هيدريدمي 
AsH3  تبديل شوند. اين هيدريد(AsH3)  نيز در اثر واکنش با

SDDC نانومتر( جذب  250کند که در ناحيه کاري ما )کمپلکس قرمز رنگي را ايجاد مي

 دارد. 

 

 
 

تولیدالکترو

شیمیاییهیدرید

باSb(V)از

استفادهازالکترود

قلع-آلیاژسرب

تولیدالکتروشیمیایی

Sb(III)هیدریداز

بااستفادهازالکترود

قلع-آلیاژسرب

تولیدالکتروشیمیایی

Sb(III)هیدریداز

بااستفادهازالکترود

گرافیت

تولید

شیمیایی

هیدریداز
Sb(V)

تولید

شیمیایی

هیدریداز
Sb(III)



ایستگیارقامش

روش

5 6/5 1/0 9/5 5/5 
 حد تشخيص

 )ميکروگرم( 

10-2 20-2 60-2 20-2 10-2 
محدوده خطي 

 )ميکروگرم(

3/6 1/9 9/2 2/4 2/5 
 انحراف استاندارد

 ( %نسبي ) 

0533/0 0591/0 0535/0 0506/0 059/0 
حساسيت  / 

 ميکروگرم
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 ميکروگرم از گونه هاي آنتيموان 22بر روي درصد بازيابي  هاي مزاحمميکروگرم از يون 2222. اثر تداخل 4جدول 
 در توليد الکتروشيميايي استيبين

 

 

 یون

برSb(III)بازیابی

رویسطحآلیاژ

 قلع-سرب

برSb(III)بازیابی

رویسطح

 گرافیت

Sb(V)بازیابی

بررویسطحآلیاژ

 قلع-سرب

 یون

Sb(III)بازیابی

بررویسطح

 قلع-آلیاژسرب

بازیابی
Sb(III)

بررویسطح

 گرافیت

بازیابی

Sb(V)بر

رویسطح

-آلیاژسرب

 قلع

Al(III) 500% 500% 95% Fe(II) 35% 25% 13% 

As(III) extremely extremely extremely Fe(III) 0% 44% 39% 

As(V) 

 

546% 

 

542% 

 

300% 

 

Mg(II) 

 

500% 

 

500% 

 

20% 

 

Ba(II) 

 

500% 

 
500% 

92% 

 

Sn(II) 

 

500% 

 

40% 

 

556% 

 

Ca(II) 

 

500% 

 

500% 

 

23% 

 

Zn(II) 

 

500% 

 

26% 

 

22% 

 

Cu(II) 0% 0% 0% NO3- 24% 500% 25% 

Ni(II) 500% 39% 36% PO4
3- 500% 500% 500% 

SO4
2- 500% 500% 500% Cl- 500% 500% 500% 

I- 500% 500% 500% Br- 500% 500% 500% 





تجزیهگونهبهگونه-1-3-9

ي آنتيموان از دو روش استفاده شد. در اولين روش از آنجا منظور تجزيه گونه به گونهبه 

تواند کاهش پيدا کرده و به استيبن تبديل شود از دو روي سطح گرافيت نمي Sb(V)که گونه 

استفاده  Sb(V)و  Sb(III)قلع به ترتيب براي توليد استيبن از -الکترود گرافيت و آلياژ سرب

ي آندي ليتر محلول سولفوريک اسيد يک موالر به عنوان خانهميلي 500حاوي شد. يک بشر

ي ميکروگرم از  هردو گونه آنتيموان به خانه 50ليتر محلول حاوي ميلي 50انتخاب گرديد. 

باشد منتقل و سپس الکترود گرافيت در آن قرار گرفته کاتدي که غوطه ور در خانه آندي مي

بهينه ي جريان شد. پتانسيل الزم براي توليد دانسيته پر SDDCليتر از ميلي 2شکل با  Uو لوله 

متر مربع ( به مدت پانزده دقيقه اعمال شد تا واکنش تکميل و همه آمپر بر سانتيميلي 33/54)

Sb(III) ليتر بر دقيقه ميلي 520ز نيتروژن با شدت جريان موجود به هيدريد تبديل گردد. گا

دقيقه  52شکل براي تشکيل کمپلکس انتقال داد. پس از  Uرا به ظرف هيدريد توليد شده 
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 2ري کلروفرم شسته و به حجم شکل که حاوي کمپلکس قرمز رنگ است با مقدا Uظرف 

گيري شد. سپس جريان قطع شده و الکترود نانومتر اندازه 250جذب آن در  ليتر رسيد وميلي

آمپر ميلي 552ي جريان سيل براي توليد دانسيتهقلع جايگزين گرافيت گرديد. پتان -آلياژسرب

تکميل   Sb(V)دقيقه اعمال شده تا واکنش توليد هيدريد از 52متر مربع  به مدت بر سانتي

ليتر بر دقيقه هيدريد توليد شده را ميلي 500ز نيتروژن با شدت جريان گردد. طي اين زمان گا

شکل که حاوي کمپلکس  Uشکل انتقال داد. سپس ظرف  Uبراي تشکيل کمپلکس به ظرف 

 250و جذب آن در  ليتر رسيدميلي 2ري کلروفرم شسته و به حجم قرمز رنگ است با مقدا

ميکروگرم از هر  50ليتر محلول حاوي ميلي 50ش گيري شد. با استفاده از اين رونانومتر اندازه

% به ترتيب براي 502% و 29گرفت که بازيابي کدام از هر دو گونه آنتيموان مورد آناليز قرار 

Sb(III)  وSb(V) شود اما ابتدا دوم دستگاه همانند قبل تنظيم مي بدست آمد. در روش

 52ي جريان قلع در محلول قرار گرفته و پتانسيل براي توليد دانسيته -الکترود آلياژ سرب

  Sb(III)ازدقيقه اعمال شد تا واکنش توليد هيدريد  52متر مربع  به مدت آمپر بر سانتيميلي

ليتر بر دقيقه هيدريد توليد ميلي 500ز نيتروژن با شدت جريان تکميل گردد. طي اين زمان گا

شکل که حاوي  Uشکل براي تشکيل کمپلکس انتقال داد. سپس ظرف  Uشده را به ظرف 

ليتر رسيد و جذب آن ميلي 2لروفرم شسته و به حجم ري ککمپلکس قرمز رنگ است با مقدا

قلع  -گيري شد. سپس الکترود قديمي با يک الکترود تازه آلياژ سربنانومتر اندازه 250در 

متر ر بر سانتيآمپميلي 552ي جريان جايگزين شده و سپس پتانسيل الزم براي توليد دانسيته

حلول به هيدريد تبديل شده و توسط گاز در م Sb(V)مربع اعمال گرديد. در اين شرايط 

شکل منتقل  Uدقيقه به ظرف  52ليتر بر دقيقه و طي زمان ميلي 520تروژن با شدت جريان ني

گيري شد. با گرديد. و در نهايت جذب کمپلکس توليدي مربوطه همانند روش اول اندازه

ميکروگرم از هرکدام از دو گونه آنتيموان  50ليتر محلول حاوي ميلي 50ده از اين روش استفا

بدست  Sb(V)و  Sb(III)% به ترتيب براي 503% و 21مورد آناليز قرار گرفت که بازيابي 

 آمد.

 

گیرینتیجه-1

گيري گونه به در اين تحقيق يک سيستم ناپيوسته توليد الکتروشيميايي هيدريد براي اندازه

ي آنتيموان به وسيله روش اسپکتروفتومتري محلول کمپلکس تشکيل شده از هيدريد گونه
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مورد استفاده قرار گرفت. روش بکارگرفته  (SDDC)تيوکاربامات نقره دياتيلاستيبين با دي 

را در حضور هم، به  Sb(V)و  Sb(III)ي آنتيموان شده روشي حساس بوده که دو گونه

کند. اثر عوامل مختلفي گيري مياندازه Sb(V)پيش کاهش صورت گونه به گونه و بدون 

چون جنس کاتد، اندازه سطح کاتد، دانسيته جريان، شدت جريان عبور گاز، جنس و غلظت 

اسيد خانه کاتدي مورد بررسي قرار گرفته و بهينه شدند. بر روي سطح الکترود گرافيت فقط 

Sb(III) قلع هر دو  -استفاده از الکترود آلياژ سرب يابد در حالي که بابه استيبين کاهش مي

توان با کنترل دانسيته توانند به استيبين کاهش يابند. همچنين ميمي Sb(V)و  Sb(III)گونه 

ي ي آنتيموان را انجام داد به طوري که در دانسيتهگيري گونه به گونهجريان اعمالي نيز اندازه

شود و با افزايش به استيبين کاهيده مي Sb(III)متر مربع فقط آمپر بر سانتيميلي 52جريان 

به استيبين  Sb(V)و  Sb(III)متر مربع هر دو گونه آمپر بر سانتيميلي 552 بهي جريان دانسيته

ي جريان، توان هم با تغيير نوع الکترود و هم با تغيير دانسيتهيابند. بدين ترتيب ميکاهش مي

ي آنتيموان را انجام داد. همچنين توليد شيميايي هيدريد استيبين با گونهگيري گونه به اندازه

سازي شد. نتايج حاصله از دو روش دريد انجام و شرايط مربوطه بهينهاستفاده از سديم بور هي

هاي اين دو روش، توليد شيميايي و الکتروشيميايي نشان داد با توجه به نزديکي داده

 تواند جايگزين خوبي براي روش شيميايي باشد. الکتروشيميايي هيدريد مي

 

منابع
Arbab-Zavar, M.H., Chamsaz, M. and Heidari, T. (2010). Speciation and 

analysis of arsenic (III) and arsenic (V) by electrochemical hydride 

generation spectrophotometric method, Anal. Sciences, 26: 107-110. 

Arbab-Zavar, M.H. and Hashemi, M. (2000). Evaluation of electrochemical 

hydride generation for spectrophotometric determination of As (III) by silver 

diethyldithiocarbamate, Talanta, 52: 1007-1014. 

Bolea, E., Laborda, F., Castillo, J.R. and Sturgeon, R.E. (2004). Electrochemical 

hydride generation for simultaneous determination of hydride forming 

elements by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy, 

Spectrochim. Acta Part B, 59: 505-5013. 

Denkhaus, E., Beck, F., Bueschler, P., Gerhard, R. and  Golloch, A. (2001). 

Electrolytic hydride generation atomic absorption spectrometry for the 

determination of antimony, arsenic, selenium, and tin - mechanistic aspects 

and figures of merit, Fresenius' J. Anal Chem, 370: 735-743. 

Denkhaus, E., Golloch, A., Guob, X. M. and Huang, B. (2001). Comment on 

Electrolytic hydride generation (EC-HG)-a sample introduction system with 

some special features, J. Anal. At. Spectrom. 16: 870-878. 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22E.+Denkhaus%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22F.+Beck%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22P.+Bueschler%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22R.+Gerhard%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22A.+Golloch%22


 

  

 39-3/301یشماره،3ی،دوره3131یپژوهشهاینویندرشیمیتجزیه،زمستانفصلنامه 301

 
Depena, Y.P., Vielma, O., Burguera, J.L. and Carrero, P. (2001). On-line 

determination of antimony (III) and antimony(V) in liver tissue and whole 

blood by flow injection hydride generation atomic absorption spectrometry, 

Talanta, 55: 743-754. 

Fuentes, E., Pinochet, H. and Gautier, M.P. (2003). Redox speciation analysis of 

antimony in soil extracts by hydride generation atomic fluorescence 

spectrometry, Spectrochim. Acta Part B, 58: 1279-1282. 

Garbo, S., Rzepeka, M. and Hulanicki, A. (1999). Microcolumn sorption of 

antimony (III) chelate for antimony speciation studies, Spectrochim. Acta 

Part B, 54: 873-881. 

Gonzalvez, A., Cervera, M.L., Armenta, S. and Guardia, M. (2009). A review of 

non-chromatographic methods for speciation analysis, Anal. Chim. Acta, 636: 

129-157. 

Guerin, T., Astruc, M., Batel A. and Borsier, M. (1997). Multielemental 

speciation of As, Se, Sb and Te by HPLC-ICP-MS, Talanta, 44: 2201-2208. 

Laborda, F., Bolea, E. and Castillo, J. R. (2002). Reply to the ‘Comment on 

“Electrolytic hydride generation (EC-HG) a sample introduction system with 

some special features, J. Anal. At. Spectrom. 17: 727-728. 

Merry, R.H. and Zarcinas, B.A. (1980). Spectrophotometric determination of 

arsenic and antimony by the silver diethyldithiocarbamate method, Analyst, 

105: 558-563. 

Metzger, M., and Braun, H. (1968). Stripping Voltammetry of Traces of 

Antimony (III) and Antimony (V) in Natural Waters After Selective 

Extraction, Anal. Chim. Acta, 189: 263-275. 

Mickalke, B. and Schramel, P. (1999). Antimony speciation in environmental 

samples by interfacing capillary electrophoresis on-line to an inductively 

coupled plasma mass spectrometer, J. Chromatography A, 834: 341-348. 

Semenova, N.V., Leal, L.C. and Cerda, C. (2005). Antimony determination and 

speciation by multisyringe flow injection analysis with hydride generation-

atomic fluorescence detection, Anal. Chim. Acta, 530: 113-120. 

Sima, J., Rychovasky, P. and Dedina, J. (2004). The efficiency of the 

electrochemical generation of volatile hydride studied by radiometry and 

atomic absorption spectrometry, Spectrochim. Acta Part B, 59: 125-129. 

Vinazs, P., Garcia, I.L. and Cordoba, M.H. (2006). Liquid chromatography–

hydride generation–atomic fluorescence spectrometry hybridation for 

antimony speciation in environmental samples, Talanta, 68: 1401-1405. 

Wood, S.A. (1989). Raman spectroscopic determination of the speciation of ore 

metals in hydrothermal solutions: speciation of antimony in alkaline sulfide 

solutions at 25
o
C, Geochimica et Cosmochimica Acta, 53: 237-244. 

 


