چکیده
مقدمه و هدف :از  BPAدر ساخت پالستیک پلی کربنات ،رزین اپوکسی و به عنوان یک اتصالدهنده
پلیمریزاسیون در تشکیل تعدادی پالستیک پلی وینیل کلراید استفاده میشود .محققان پیشنهاد نمودند که اثرات
منفی BPAبر بدن انسان شامل چاقی ،دیابت ،بیماریهای قلبی عروقی ،بیماریهای مزمن کلیه و تنفسی ،سرطان
سینه ،نقص رشد دندان ،مشکالت رفتاری و همچنین اختالالت تولیدمثل در هر دو جنس زن و مرد میباشد.
مطالعات نشان داده است که  BPAمیتواند از ظروف غذا انتشار یابد و از این طریق وارد بدن شود .عالوه بر این،
با توجه به گستردگی مصرف  BPAاین ماده میتواند باعث افزایش آلودگی محیطزیست گردد .لذا ابداع روشی
کارآمد برای تشخیص و پایش میدانی این آالینده در محیطهای آبی اهمیت بسیار دارد؛ بنابراین هدف ما ساخت
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نانوکامپوزیت

 FeNi3/Bi /CuSجهت اندازهگیری آالینده بیسفنول  Aدر محلولهای آبی
روشها :تحقیق تجربی استتت که در بازه زمانی زمستتتان  1397لغایت پاییز  1398در مرکز تحقیقات دانشتتکده
بهدا شت دان شگاه علوم پز شکی کرمان انجام گرفت .بدواً نانوذره  FeNi3/CuS/Biسنتز گردید سپس نانوذره با
الکترود خمیر کربن مخلوط گردید و جهت اندازهگیری بیسفنول  Aدر نمونه های آب خالص که این ماده به
آن اضافه شده بود مورد استفاده قرار گرفت .سپس الکترود خمیر کربن را جهت اندازهگیری این ماده در نمونه
آب آ شامیدنی ،فا ضالب و آب آ شامیدنی بطری مورد آزمایش قرار گرفت .سپس میزان بیسفنول  Aبا د ستگاه
 HPLCدر این نمونهها اندازهگیری شد و نهایتاً صحت عمل الکترود مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها EDX ،SEM :و  XRDسنتز موفقیتآمیز نانوکامپوزیت  FeNi3/CuS/Biرا تائید نمود .از مقایسه
میزان اکسیداسیون  BPAروی خمیر کربن عریان و خمیر کربن اصالح شده اثر اصالحگری نانوکامپوزیت تائید
گردید .با استفاده از اثر سرعت روبش ،مکانیزم نفوذ تصدیق گردید و با توجه به این مکانیزم با استفاده از

کرونوآمپرومتری مقدار  D= 4/31×10-6به دست آمد و در نهایت رنج خطی برای  BPAدر محدوده 0/1-300/0
و حد تشخیص  0/05موالر به دست آمد.
نتیجهگیری :در تحقیق یک روش حساس و پایدار الکتروشیمیایی برای تشخیص  BPAدر نمونههای واقعی از
طریق نانوکامپوزیت  FeNi3/CuS/Biبه عنوان یک اصالحگر معرفی شد .در حقیقت ،پس از اصالح توسط
 FeNi3/CuS/Biبه دلیل انتقال بهتر الکترون ،مساحت سطحی بیشتر الکترود ،سیگنالهای بیسفنول افزایش
پیدا نمود .با توجه به نتایج بهدستآمده ،از روش فوق میتوان برای اندازهگیری بهتر  BPAبا حساسیت و انتخاب
پذیری بیشتر در نمونههای آبی استفاده نمود.
کلمات کلیدیBPA :؛ الکترود اصالح شده؛ FeNi3/CuS/Bi؛ نانوکامپوزیت

