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چکیده
در اين تحقيق براي اندازه گيري گونه به گونه آنتيموان به وسيله روش اسپکتروفتومتري محلول
کمپلکس تشکيل شده از هيدريد استيبين با دي اتيل دي تيوکاربامات نقره ( ،)SDDCيک سيستم
ناپيوسته توليد الکتروشيميايي هيدريد مورد استفاده قرار گرفت .روش کار بدين گونه است که ابتدا
) Sb(IIIو ) Sb(Vبه استيبين ) (SbH3کاهش داده شده و سپس طي واکنش با ) (SDDCيک
کمپلکس رنگي توليد مي گردد .اثر عوامل مختلفي چون جنس کاتد ،اندازه سطح کاتد ،دانسيته
جريان ،شدت جريان عبور گاز ،جنس و غلظت اسيد خانه کاتدي مورد بررسي قرار گرفت .در شرايط
بهينه بر روي الکترود گرافيت فقط  Sb3+به استيبين تبديل مي شود در حالي که با استفاده از الکترود
آلياژ سرب -قلع هر دو گونه ) Sb(IIIو ) Sb(Vميتوانند به استيبين کاهش يابند .همچنين بررسي ها
نشان داد که مي توان با کنترل دانسيته جريان ،اندازه گيري گونه به گونه را انجام داد به طوري که در
دانسيته جريان  52ميلي آمپر بر سانتي متر مربع فقط ) Sb(IIIبه استيبن تبديل شده و با افزايش دانسيته
جريان به 552ميلي آمپر بر سانتي متر مربع هر دوگونه ) Sb(IIIو ) Sb(Vبه استيبين کاهش مي يابند.
بدين ترتيب مي توان هم با تغيير نوع الکترود و هم با تغيير دانسيته جريان الکتروليز ،اندازهگيري گونه به
گونه را انجام داد .به منظور مقايسه روش الکتروشيميايي توليد هيدريد با روش شيميايي آن ،روش
شيميايي توليد  SbH3انجام و عوامل مؤثر بر آن نيز بهينه شدند .بررسيها نشان داد که نتايج تجزيهاي
حاصل از روش الکتروشيميايي و شيميايي توليد  SbH3از ) Sb(IIIتفاوت معني داري ندارند .در عين
حال توليد هيدريد از ) Sb(Vبا استفاده از روش الکتروشيميايي حساسيت بهتري را در مقايسه با روش
شيميايي دارد.
واژههای کلیدی :اندازهگيري گونه بهگونه آنتيموان ،دي اتيل تيوکاربامات نقره ،توليد
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-5مقدمه
آنتيموان يک عنصر سمي است که در طبيعت به دو صورت ) Sb(IIIو ) Sb(Vيافت
مي شود اما اثر سميت اين دو گونه با هم متفاوت مي باشد به طوري که ) Sb(IIIاثر سميت
بيشتري نسبت به ) Sb(Vدارد .از اين رو اندازهگيري گونه به گونهي آنتيموان اهميت مييابد
(گنزالوز 5و همکاران )5002 ،روش هاي گوناگوني براي آناليز گونه به گونه آنتيموان مورد
استفاده قرار گرفته است مانند کروماتوگرافي مايع (گورين 5و همکاران )5221 ،الکتروفورز
(ميکالک و اسکرامل )5222 ، 3کروماتوگرافي يوني (گاربو 4و همکاران )5222 ،و ولتامتري
عريان سازي (وود )5292 ، 2اين روشها گران قيمت و وقت گير ميباشند .سديم بور هيدريد
به عنوان يک کاهنده براي تبديل آنتيموان به استيبين مورد استفاده قرار گرفته که هيدريد
توليدي با اسپکتروسکوپي جذب اتمي (متزر و براون )5269 ، 6و يا با روش اسپکتروفتومتري
کمپلکس رنگي توليدي آناليز شدهاند (دپنا 1و همکاران ،)5005 ،همچنين با استفاده از
کروماتوگرافي يوني ابتدا دو گونه آنتيموان از هم جدا و سپس بوسيله سديم بور هيدريد
(روش شيميايي) به استيبين تبديل و مورد آناليز قرار گرفتهاند (مري و زارسينا.)5290 ، 9
همچنين با کنترل  pHو با استفاده از سديم بور هيدريد اندازه گيري گونه به گونهي آنتيموان
انجام شده است (سمنوا  2و همکاران5002 ،؛ ويناس 50و همکاران .)5006 ،توليد هيدريد
استيبين به روش شيميايي داراي مشکالتي است به طوري که محلول سديم بور هيدريد ناپايدار
بوده و همچنين داراي قابليت گزينش پذيري نميباشد (فاونتس 55و همکاران .)5003 ،روش
توليد هيدريد به صورت الکتروشيميايي ميتواند يک جايگزين خوب براي روش شيميايي آن
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باشد (دنخواس 5و همکاران5005 ،؛ البردا 5و همکاران5005 ،؛ دنخواس ،بک 3و همکاران،
 .)5005ساختمان توليد الکتروشيميايي هيدريد شامل دو خانهي کاتدي و آندي است که
بوسيله يک غشاء تبادل گر يوني از هم جدا شده اند و الکترودهاي مختلفي چون گرافيت،
سرب و آلياژ سرب -قلع مورد استفاده قرار گرفتهاند (دنخواس و همکاران .)5005 ،در اين
تحقيق يک سيستم ناپيوسته توليد الکتروشيميايي هيدريد براي اندازهگيري گونه به گونهي
آنتيموان به وسيله روش اسپکتروفتومتري محلول کمپلکس تشکيل شده از هيدريد حاصله با
دي اتيل دي تيوکاربامات نقره ) (SDDCمورد استفاده قرار گرفت .با استفاده از اين روش
اندازهگيري گونه به گونه ي آنتيموان با تغيير نوع الکترود و همچنين با کنترل دانسيته جريان
انجام پذيرفت.
-2موادوروشها
-3-2معرفهاومحلولها
تمام مواد شيميايي با درجه تجزيهاي از شرکت مرک آلمان تهيه شد .محلولهاي
استاندارد  5000ميليگرم بر ليتر از ) Sb(IIIو ) Sb(Vبا حل کردن مقدار الزم از  SbCl3و
 SbCl5به ترتيب در کلريدريک اسيد  0/5و  6موالر بدست آمد .محلول دي اتيل دي تيو
کاربامات با حل کردن  0/12گرم از آن در  522ميلي ليترکلروفرم و  2ميلي ليتر مورفولين
بدست آمده و سپس در تاريکي نگهداري شد .محلول سديم بور هيدريد نيز به صورت روزانه
و با حل کردن مقدار الزم از آن در محلول  0/02موالر سود بدست آمد .همچنين گاز نيتروژن
با  22/22درصد خلوص به عنوان گاز حامل مورد استفاده قرار گرفت.
-2-2روشتئوری
طرح شماتيک توليد شيميايي و الکتروشيميايي هيدريد به ترتيب در شکل هاي  5و  5نشان
داده شده است .در هر دو روش گاز نيتروژن به ظرف واکنش وارد شده و محصول هيدريد
توليدي را که به شکل گاز است پس از عبور از تله سديم هيدروکسيد ،که آب و اسيد اضافي
را جذب مي کند ،به ظرف  Uشکل حاوي محلول دي اتيل دي تيوکاربامات ميرساند که در
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آنجا هيدريد توليدي طي واکنش با  SDDCيک کمپلکس قرمز رنگ تشکيل داده و جذب
آن با استفاده از اسپکتروفتومتري در طول موج  250نانومتر اندازه گيري ميگردد .به منظور
مقايسه داده هاي توليد الکتروشيميايي هيدريد با روش شيميايي آن ابتدا روش توليد شيميايي
هيدريد مورد ارزيابي و بهينه سازي قرار گرفت.
 -3-2-2روششیمیایی
در روش توليد شيميايي هيدريد که با استفاده از سديم بور هيدريد انجام ميپذيرد
(شکل 50 )5ميليليتر محلول  0/5موالر  HClحاوي  50ميکروگرم ) Sb(IIIبه ظرف واکنش
انتقال داده شد.

شکل  .1طرح شماتيک توليد شيميايي هيدريد )A .محل ورود گاز نيتروژن و دستگاه فلومتر براي اندازه گيري شدت
جريان گاز )B ،محل تزريق محلول سديم بورهيدريد )C ،ظرف انجام واکنش توليد هيدريد )D ،ظرف تله سود)E ،
لوله  Uشکل حاوي گلوله هاي شيشهاي و محلول .SDDC

لوله  Uشکل که حاوي گلولههاي ريز شيشهاي با قطر  3ميليمتر است ،با  2ميليليتر از
 SDDCپر شده است .به هنگام عبور گاز حامل هيدريد از درون محلول لوله  Uشکل ،اين
گلوله ها موجب افزايش برهمکنش بين استيبين توليدي و  SDDCميشوند .يک ميليليتر
محلول سديم بور هيدريد با غلظت الزم (جدول  )5به ظرف حاوي آنتيموان تزريق ميگردد.
گاز نيتروژن ،هيدريد توليدي را به ظرف  Uشکل براي تشکيل کمپلکس انتقال ميدهد .پس
از سپري شدن زمان الزم ظرف  Uشکل که حاوي کمپلکس قرمز رنگ است با مقداري
کلروفرم شسته شده و به حجم  2ميليليتر ميرسد و جذب آن در  250نانومتر اندازهگيري مي-
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گردد .اين فرايند براي هر دو گونه ) Sb(IIIو ) Sb(Vانجام و شرايط بهينه براي آنها بدست
آمد که نتايج در جدول  5خالصه شده است.
جدول  .1شرايط بهينه شده براي توليد شيميايي هيدريد
شرایطبهینهبرای
)Sb(V

شرایطبهینهبرای
)Sb(III

متغیرها

HCl

HCl

نوع اسيد

%6

%5

ا موالر

 0/5موالر

غلظت اسيد

 50دقيقه

 52دقيقه

زمان انجام واکنش

 520ميليليتر بر دقيقه

 520ميليليتر بر دقيقه

غلظت سديم
بور هيدريد

شدت جريان
گاز نيتروژن

-2-2-2روشالکتروشیمیایی
در روش الکتروشيميايي (شکل )5خانهي کاتدي در خانهي آندي غوطه ور شده است.
يک غشاء متخلخل شيشهاي اين دو خانه را به هم متصل ميکند .يک سيم پالتيني (يک ميلي
متر ضخامت و  5سانتيمتر طول) به عنوان آند و يک ميلهي گرافيت ( 2ميليمتر ضخامت و 2
سانتيمتر طول) و يا يک سيم آلياژ سرب -قلع ( 0/9ميليمتر ضخامت و  50سانتيمتر طول) به
عنوان کاتد مورد استفاده قرار گرفت .از يک منبع تغذيه ) (ADAK-PS 302براي برقراري
جريان ثابت و از دستگاه اسپکتروفتومتر Agilent 8453براي اندازهگيري جذب استفاده شد.
دو روش توليد الکتروشيميايي هيدريد مورد استفاده قرار گرفت .در اولين روش از دو الکترود
گرافيت و آلياژ سرب -قلع به ترتيب براي توليد استيبين از ) Sb(IIIو ) Sb(Vاستفاده شد زيرا
گونهي ) Sb(Vروي سطح گرافيت نميتواند کاهش پيدا کرده و به استيبن تبديل شود .يک
بشر حاوي  500ميليليتر محلول سولفوريک اسيد يک موالر به عنوان محلول خانهي آندي
انتخاب شد 50 .ميليليتر محلول حاوي  30ميکروگرم از هر دو گونه آنتيموان به خانه کاتدي
که غوطه ور در خانه آندي ميباشد منتقل شد و سپس الکترود گرافيت در آن قرار گرفته و
لوله  Uشکل با  2ميليليتر از  SDDCپر شد .پتانسيل الزم براي توليد جريان بهينه (جدول )5
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اعمال و زمان الزم داده شد تا واکنش تکميل و همه ) Sb(IIIموجود به هيدريد تبديل گردد.
به منظور انتقال هيدريد توليد شده به ظرف  Uشکل براي تشکيل کمپلکس ،گاز نيتروژن مورد
استفاده قرار گرفت .پس از  52دقيقه ظرف  Uشکل که حاوي کمپلکس قرمز رنگ است با
مقداري کلروفرم شسته شده و حجم آن را به  2ميليليتر رسانده و جذب آن در  250نانومتر
اندازهگيري گرديد .سپس جريان قطع شده و الکترود آلياژ سرب -قلع جايگزين گرافيت شد.
پتانسيل براي توليد جريان بهينه اعمال (جدول  )5و پس از گذشت زمان الزم ،واکنش توليد
هيدريد از ) Sb(Vتکميل شد .ظرف  Uشکل که حاوي کمپلکس قرمز رنگ است با
مقداري کلروفرم شسته و به حجم  2ميليليتر رسانده شد و در نهايت جذب آن در  250نانومتر
اندازهگيري گرديد .در روش دوم دستگاه همانند قبل تنظيم ميشود با اين تفاوت که ابتدا
الکترود آلياژ سرب -قلع در محلول قرار گرفته و پتانسيل الزم براي توليد دانسيتهي جريان 52
ميلي آمپر بر سانتي متر مربع اعمال شد .در اين شرايط فقط گونه ) Sb(IIIموجود تبديل به
هيدريد ميشود .پس از طي زمان الزم ظرف  Uشکل که حاوي کمپلکس قرمز رنگ است
با مقداري کلروفرم شسته و به حجم  2ميليليتر رسانده شد و جذب آن در  250نانومتر اندازه-
گيري گرديد .به علت تخريب سطح الکترود ،الکترود قديمي با يک الکترود تازه آلياژ
سرب -قلع جايگزين شده و پتانسيل الزم براي توليد دانسيتهي جريان  552ميليآمپر بر سانتي-
متر مربع اعمال شد .در اين شرايط ) Sb(Vبه هيدريد تبديل شده و پس از گذشت زمان الزم
جذب کمپلکس توليدي مربوطه اندازهگيري شد.



شکل  .2طرح شماتيک توليد الکتروشيميايي هيدريد )A :کپسول گاز نيتروژن )B ،دستگاه فلومتر براي اندازه گيري
شدت جريان گاز )C ،خانه آندي )D ،خانه کاتدي توليد هيدريد )E ،ظرف تله سود )F ،لوله  Uشکل حاوي
گلوله هاي شيشهاي و محلول  )G ،SDDCدستگاه اعمال پتانسيل
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-1نتایجوبحث
-3-1بهینهسازیعواملمؤثربرتولیدالکتروشیمیاییهیدرید
از آنجا که عوامل مختلفي ميتوانند بر روي توليد الکتروشيميايي هيدريد مؤثر باشند
شرايط بهينه براي هر عامل با ثابت نگه داشتن ساير عوامل بدست آمد.
-3-3-1الکترولیت
با توجه به تجربيات قبلي (ارباب زوار و هاشمي5000 ،؛ ارباب زوار و همکاران)5050 ،
 500ميليليتر محلول يک موالر سولفوريک اسيد به عنوان الکتروليت خانهي آندي انتخاب
شد .کلريدريک اسيد ،سولفوريک اسيد و نيتريک اسيد با غلظت برابر به عنوان اسيدهاي خانه
کاتدي مورد بررسي قرار گرفتند .نيتريک اسيد به دليل کاهش نيترات بر روي سطح الکترود
مانع توليد استيبين ميشود .نتايج حاصله نشان داد در شرايط کاري برابر ،کلريدريک اسيد در
توليد هيدريد عملکرد بهتري دارد به طوري که کمپلکس توليدي آن بيشترين جذب را دارد.
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
بهينه براي توليد استيبين از ) Sb(IIIبا استفاده از الکترود گرافيت ،محلول  0/52موالر
کلريدريک اسيد ميباشد .همچنين نتايج نشان داد که محلول با غلظت يک موالر از اين اسيد
براي توليد هيدريد از هر دو گونه ) Sb(IIIو ) Sb(Vبر روي سطح الکترود آلياژ سرب -قلع
غلظت بهينه ميباشد (شکل .)3

شکل  .3اثر غلظت اسيد خانه کاتدي بر روي جذب کمپلکس حاصله از )a :الکترود گرافيت براي محلول  22ميلي
گرم بر ليتر ) )b ،Sb(IIIالکترود آلياژ سرب-قلع براي محلول  22ميلي گرم بر ليتر ) )c ،Sb(IIIالکترود آلياژ سرب-
قلع براي محلول  50ميلي گرم بر ليتر ).Sb(V
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-2-3-1اندازهیسطحالکترود
وابستگي توليد استيبين به سطح الکترود مورد بررسي قرار گرفت که نتايج حاصله در
شکل  4آورده شده است .همانطور که در اين شکل مشاهده ميشود مقادير  1/92سانتيمتر
مربع براي الکترود گرافيت و  5سانتي متر مربع براي الکترود آلياژ سرب-قلع به منظور توليد
استيبن از ) Sb(IIIسطح بهينه ميباشند .همچنين مقدار سطح بهينه براي الکترود آلياژ سرب-
قلع به منظور توليد استيبن از ) 5/4 Sb(Vسانتيمتر مربع ميباشد.

شکل  .4اثر اندازه سطح کاتد بر روي جذب کمپلکس حاصله از )a :الکترود گرافيت براي محلول  22ميلي گرم
بر ليتر ) )b ،Sb(IIIالکترود آلياژ سرب-قلع براي محلول  22ميلي گرم بر ليتر ) )c ،Sb(IIIالکترود آلياژ سرب-
قلع براي محلول  22ميلي گرم بر ليتر ).Sb(V

با تغيير يک عامل و ثابت نگه داشتن ساير عوامل مؤثر بر روي توليد هيدريد ،تأثير هر کدام از
عوامل بر روي جذب کمپلکس توليدي حاصل از واکنش هيدريد با  SDDCمطالعه و شرايط
بهينه بدست آمد که نتايج حاصله در جدول  5نمايش داده شده است.
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جدول  .2شرايط بهينه شده براي توليد الکتروشيميايي هيدريد
تولیدهیدریداز)Sb(V

تولیدهیدریداز) Sb(IIIبا

تولیدهیدریداز

بااستفادهازالکترودآلیاژ

استفادهازالکترودآلیاژ

) Sb(IIIبااستفادهاز

سرب-قلع

سرب-قلع

الکترودگرافیت

HCl

HCl

HCl

 5موالر

 5موالر

 0/52موالر

 520ميليليتر بر دقيقه

 500ميليليتر بر دقيقه

 520ميليليتر بر دقيقه

 552ميلي آمپر بر سانتي متر

 52ميلي آمپر بر سانتي

 54/33ميلي آمپر بر سانتي

مربع

متر مربع

متر مربع

 52دقيقه

 52دقيقه

 52دقيقه

 52درجه سانتيگراد

 52درجه سانتيگراد

 52درجه سانتيگراد

 5/40سانتي متر مربع

 5سانتي متر مربع

 1/92سانتي متر مربع

متغیرها

نوع اسيد خانه کاتدي
غلظت اسيد خانه
کاتدي
شدت جريان گاز
نيتروژن
دانسيته جريان اعمالي
زمان الکتروليز
دما

اندازه سطح کاتد




-1-3-1ارقامشایستگیروش
در شرايط بهينه ارقام مهم تجزيهاي براي دو روش الکتروشيميايي و شيميايي بدست آمد
که نتايج حاصله در جدول  3خالصه شده است .مقايسه نتايج توليد هيدريد به روشهاي
الکتروشيميايي و شيميايي نشان ميدهد که نه تنها براي توليد هيدريد از ) Sb(IIIارقام
شايستگي دو روش تفاوت معني داري با هم نداشته بلکه روش الکتروشيميايي داراي حساسيت
بيشتري در توليد هيدريد از ) Sb(Vميباشد .در نتيجه روش الکتروشيميايي مي تواند
جايگزين مناسبي براي روش شيميايي باشد.
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جدول  .3ارقام شايستگي روش حاصل شده براي توليد هيدريد در شرايط مختلف
تولیدالکترو
شیمیاییهیدرید

تولیدالکتروشیمیایی

تولیدالکتروشیمیایی

تولید

تولید

هیدریداز)Sb(III

هیدریداز)Sb(III

شیمیایی

شیمیایی

بااستفادهازالکترود

بااستفادهازالکترود

آلیاژسرب-قلع

گرافیت

هیدریداز
)Sb(V

هیدریداز
)Sb(III

5

5 /6

0 /1

5 /9

5 /5

2-10

2-20

2-60

2-20

2-10

6 /3

9 /1

2 /9

4 /2

5 /2

0/0533

0/0591

0/0535

0/0506

0/059

از)Sb(Vبا
استفادهازالکترود
آلیاژسرب-قلع


ارقامشایستگی
روش

حد تشخيص
(ميکروگرم)
محدوده خطي
(ميکروگرم)
انحراف استاندارد
نسبي () %
 /حساسيت
ميکروگرم

-1-3-1بررسیاثرمزاحمتها
به منظور بررسي اثر عوامل مزاحم بر روي توليد الکتروشيميايي هيدريد گونههاي
آنتيموان 50 ،ميليليتر محلول حاوي  50ميکروگرم از هر کدام از گونههاي ) Sb(IIIو
) Sb(Vدر حضور  5000ميکروگرم از گونههاي ديگر و در شرايط بهينه مورد بررسي قرار
گرفت که نتايج در جدول  4خالصه شده است .همانطور که مشاهده ميشود اثر مزاحمت
گونههاي ) Cu(II) ،Ni(II) ،Fe(II) ،Fe(III) ،As(V) ،As(IIIو NO3-بر روي توليد
الکتروشيميايي هيدريد از هر دو گونه آنتيموان خيلي زياد است .گونههاي )،Fe(II) ،Fe(III

) Ni(IIو  NO3-با کاهش روي سطح کاتد کارايي توليد استيبين را کاهش ميدهند .گونهي
) Cu(IIبر روي سطح کاتد کاهش پيدا کرده و يک اليه مسي را تشکيل ميدهد که در نتيجه
با تغيير ماهيت سطح الکترود بازده توليد استيبين به صفر ميرسد .اثر مزاحمت دو گونه
) As(IIIو) As(Vشديد است ،علت آن است که در اين شرايط هر دوگونهي ) As(IIIو
) As(Vميتوانند به هيدريد  AsH3تبديل شوند .اين هيدريد ) (AsH3نيز در اثر واکنش با
 SDDCکمپلکس قرمز رنگي را ايجاد ميکند که در ناحيه کاري ما ( 250نانومتر) جذب
دارد.
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جدول .4اثر تداخل  2222ميکروگرم از يونهاي مزاحم بر روي درصد بازيابي  22ميکروگرم از گونه هاي آنتيموان
در توليد الکتروشيميايي استيبين
بازیابی

بازیابی
)Sb(III
بررویسطح

)Sb(Vبر
رویسطح
آلیاژسرب-

گرافیت

قلع

بازیابی)Sb(III
بررویسطح

یون

آلیاژسرب-قلع

بازیابی)Sb(V

بازیابی)Sb(IIIبر

بازیابی)Sb(IIIبر

بررویسطحآلیاژ

رویسطح

رویسطحآلیاژ

سرب-قلع

گرافیت

سرب-قلع

یون

%13

%25

%35

)Fe(II

%95

%500

%500

)Al(III

%39

%44

%0

)Fe(III

extremely

extremely

extremely

)As(III

%20

%500

%500

)Mg(II

%300

%542

%546

)As(V

%556

%40

%500

)Sn(II

%92

%500

)Ba(II

%22

%26

%500

)Zn(II

%23

%500

%500

)Ca(II

%25

%500

%24

NO3-

%0

%0

%0

)Cu(II

%500

%500

%500

PO43-

%36

%39

%500

)Ni(II

%500

%500

%500

Cl-

%500

%500

%500

SO42-

%500

%500

Br-

%500

%500

%500

I-

%500

%500




-9-3-1تجزیهگونهبهگونه
به منظور تجزيه گونه به گونهي آنتيموان از دو روش استفاده شد .در اولين روش از آنجا
که گونه ) Sb(Vروي سطح گرافيت نمي تواند کاهش پيدا کرده و به استيبن تبديل شود از دو
الکترود گرافيت و آلياژ سرب-قلع به ترتيب براي توليد استيبن از ) Sb(IIIو ) Sb(Vاستفاده
شد .يک بشر حاوي 500ميليليتر محلول سولفوريک اسيد يک موالر به عنوان خانهي آندي
انتخاب گرديد 50 .ميليليتر محلول حاوي  50ميکروگرم از هردو گونه آنتيموان به خانهي
کاتدي که غوطه ور در خانه آندي ميباشد منتقل و سپس الکترود گرافيت در آن قرار گرفته
و لوله  Uشکل با  2ميليليتر از  SDDCپر شد .پتانسيل الزم براي توليد دانسيتهي جريان بهينه
( 54/33ميليآمپر بر سانتي متر مربع ) به مدت پانزده دقيقه اعمال شد تا واکنش تکميل و همه
) Sb(IIIموجود به هيدريد تبديل گردد .گاز نيتروژن با شدت جريان  520ميليليتر بر دقيقه
هيدريد توليد شده را به ظرف  Uشکل براي تشکيل کمپلکس انتقال داد .پس از  52دقيقه
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ظرف  Uشکل که حاوي کمپلکس قرمز رنگ است با مقداري کلروفرم شسته و به حجم 2
ميليليتر رسيد و جذب آن در  250نانومتر اندازهگيري شد .سپس جريان قطع شده و الکترود
آلياژسرب -قلع جايگزين گرافيت گرديد .پتانسيل براي توليد دانسيتهي جريان  552ميليآمپر
بر سانتيمتر مربع به مدت  52دقيقه اعمال شده تا واکنش توليد هيدريد از ) Sb(Vتکميل
گردد .طي اين زمان گاز نيتروژن با شدت جريان  500ميليليتر بر دقيقه هيدريد توليد شده را
براي تشکيل کمپلکس به ظرف  Uشکل انتقال داد .سپس ظرف  Uشکل که حاوي کمپلکس
قرمز رنگ است با مقداري کلروفرم شسته و به حجم  2ميليليتر رسيد و جذب آن در 250
نانومتر اندازهگيري شد .با استفاده از اين روش  50ميليليتر محلول حاوي  50ميکروگرم از هر
کدام از هر دو گونه آنتيموان مورد آناليز قرار گرفت که بازيابي  %29و  %502به ترتيب براي
) Sb(IIIو ) Sb(Vبدست آمد .در روش دوم دستگاه همانند قبل تنظيم ميشود اما ابتدا
الکترود آلياژ سرب -قلع در محلول قرار گرفته و پتانسيل براي توليد دانسيتهي جريان 52
ميليآمپر بر سانتيمتر مربع به مدت  52دقيقه اعمال شد تا واکنش توليد هيدريد از )Sb(III

تکميل گردد .طي اين زمان گاز نيتروژن با شدت جريان  500ميليليتر بر دقيقه هيدريد توليد
شده را به ظرف  Uشکل براي تشکيل کمپلکس انتقال داد .سپس ظرف  Uشکل که حاوي
کمپلکس قرمز رنگ است با مقداري کلروفرم شسته و به حجم  2ميليليتر رسيد و جذب آن
در  250نانومتر اندازهگيري شد .سپس الکترود قديمي با يک الکترود تازه آلياژ سرب -قلع
جايگزين شده و سپس پتانسيل الزم براي توليد دانسيتهي جريان  552ميليآمپر بر سانتيمتر
مربع اعمال گرديد .در اين شرايط ) Sb(Vدر محلول به هيدريد تبديل شده و توسط گاز
نيتروژن با شدت جريان  520ميليليتر بر دقيقه و طي زمان  52دقيقه به ظرف  Uشکل منتقل
گرديد .و در نهايت جذب کمپلکس توليدي مربوطه همانند روش اول اندازهگيري شد .با
استفاده از اين روش  50ميليليتر محلول حاوي  50ميکروگرم از هرکدام از دو گونه آنتيموان
مورد آناليز قرار گرفت که بازيابي  %21و  %503به ترتيب براي ) Sb(IIIو ) Sb(Vبدست
آمد.
-1نتیجهگیری
در اين تحقيق يک سيستم ناپيوسته توليد الکتروشيميايي هيدريد براي اندازهگيري گونه به
گونهي آنتيموان به وسيله روش اسپکتروفتومتري محلول کمپلکس تشکيل شده از هيدريد
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استيبين با دياتيلديتيوکاربامات نقره ) (SDDCمورد استفاده قرار گرفت .روش بکارگرفته
شده روشي حساس بوده که دو گونهي آنتيموان ) Sb(IIIو ) Sb(Vرا در حضور هم ،به
صورت گونه به گونه و بدون پيش کاهش ) Sb(Vاندازهگيري ميکند .اثر عوامل مختلفي
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(IIIبه استيبين کاهش مييابد در حالي که با استفاده از الکترود آلياژ سرب -قلع هر دو
گونه ) Sb(IIIو ) Sb(Vميتوانند به استيبين کاهش يابند .همچنين ميتوان با کنترل دانسيته
جريان اعمالي نيز اندازهگيري گونه به گونهي آنتيموان را انجام داد به طوري که در دانسيتهي
جريان  52ميليآمپر بر سانتيمتر مربع فقط ) Sb(IIIبه استيبين کاهيده ميشود و با افزايش
دانسيتهي جريان به  552ميليآمپر بر سانتيمتر مربع هر دو گونه ) Sb(IIIو ) Sb(Vبه استيبين
کاهش مييابند .بدين ترتيب مي توان هم با تغيير نوع الکترود و هم با تغيير دانسيتهي جريان،
اندازهگيري گونه به گونه ي آنتيموان را انجام داد .همچنين توليد شيميايي هيدريد استيبين با
استفاده از سديم بور هيدريد انجام و شرايط مربوطه بهينهسازي شد .نتايج حاصله از دو روش
شيميايي و الکتروشيميايي نشان داد با توجه به نزديکي دادههاي اين دو روش ،توليد
الکتروشيميايي هيدريد ميتواند جايگزين خوبي براي روش شيميايي باشد.
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