REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE
DEPARTAMENTI I KIMISË
PROGRAMI I STUDIMIT : ELEKTROKIMI E ZBATUAR DHE
DUKURITË SIPËRFAQËSORE

Zhvillimi i sensorit të ri elektrokimik për përcaktimin e oksidit të azotit
(II) bazuar në modifikimin e elektrodës me pastë karboni

I paraqitur në kuadër të mbrojtjes së gradës DOKTOR

Kandidati
Liridon Berisha

Udhëheqës shkencor
Prof.Dr.Eduard Andoni
TIRANË 2014
i

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I TIRANËS
FAKULTETI I SHKENCAVE NATYRORE
DEPARTAMENTI I KIMISË

PROGRAMI I STUDIMIT : ELEKTROKIMI E ZBATUAR DHE
DUKURITË SIPËRFAQËSORE

Zhvillimi i sensorit të ri elektrokimik për përcaktimin e oksidit të azotit
(II) bazuar në modifikimin e elektrodës me pastë karboni

I paraqitur në kuadër të mbrojtjes së gradës DOKTOR

Miratohet më datë ________________________ para jurisë
1. ____________________________________ Kryetar
2. ____________________________________ Anëtar (Oponent)
3. ____________________________________ Anëtar (Oponent)
4. ____________________________________ Anëtar
5. ____________________________________ Anëtar

Kandidati
Liridon Berisha

Udhëheqës shkencor
Prof.Dr.Eduard Andoni
TIRANË 2014
ii

Përmbajtja
Objektivat kryesore

v

Hyrje

vi

KAPITULLI I

1. Oksidi i azotit (II)

1

1.1.

NO dhe mjedisi

3

1.2.

Efektet fiziologjike

5

1.3.

Kimia analitike e oksidit të azotit (II)

7

KAPITULLI II
2.1. SENSORËT

10

2.1.1. Sensorët kimikë

11

2.1.2. Sensorët elektrokimikë

12

2.1.3. Biosensorët

13

2.2. Voltametria dhe amperometria

14

2.2.1. Parimet bazë

14

2.2.2. Voltametria ciklike

16

2.2.3. Amperometria hidrodinamike

19

2.2.4. Amperometria te sistemet në rrjedhje
FIA (Flow Injection Analysis)
2.3.

20

Elektrodat heterogjene

22

2.3.1. Modifikimi i elektrodave

23

2.4. Sensorët elektrokimikë për NO
Arsyetimi i shtrimit të problematikës

24
27

KAPITULLI III
3. Pjesa eksperimentale
3.1.Kimikatet dhe reagentët

29

3.1.1. Tretësirat e punës
3.2.

31

Instrumentet

34

3.2.1. Potenciostati

34
iii

3.2.2. Sistemi i analizës me injektim në rrjedhje

35

3.2.3. Matjet referente për NO

37

3.3.

4.

Metodat

38

3.3.1. Voltametria ciklike

38

3.3.2. Amperometria hidrodinamike

39

3.3.3. Analiza me injektim në rrjedhje

39

3.3.4. Përgatitja e elektrodave

39

3.3.5. Matjet për interferenca

40

3.3.6.

40

Metoda referente për NO

KAPITULLI IV
4. Rezultatet dhe diskutimi

41

4.1. Elektroda me pastë karboni e modifikuar në brendi

41

4.1.1. Voltametria ciklike

41

4.1.2. Amperometria hidrodinamike

48

4.2. Hulumtimet në potenciale negative

54

4.2.1.Voltametria ciklike

54

4.2.2. Analiza me injektim në rrjedhje

59

4.3. Modifikimi i sipërfaqes së elektrodës

64

5. KONKLUZIONET

72

6. Literatura

74

iv

Objektivat kryesore
Zhvillimi i sensorit elektrokimik me pastë karboni për përcaktimin e oksidit të azotit
(II).
Modifikimi i pastës në brendi dhe në sipërfaqe të elektrodës me qëllim që të rrisë
ndjeshmërinë e pastës së karbonit në përcaktimin elektrokimik të oksidit të azotit (II)
dhe që potenciali operues i aplikuar të jetë i rendit ku mundësia e zhvillimit të
reaksioneve sekondare të jetë sa më e vogël.
Studimi i formimit të shtresës (filmit) të bakrit dhe hekzacianoferratit të bakrit(II) në
sipërfaqe të elektrodës me metoda elektrokimike, dhe optimizimi i kushteve për
ndërtimin e shtresës si modifikuese për përcaktimin e NO.
Optimizimi i parametrave të punës për sensorin e ri në sistemin e analizës me injektim
në rrjedhje në celulën elektrokimike me shtresë të hollë dhe me metodën e
amperometrisë hidrodinamike duke përfshirë potencialin operues, rendin dinamik,
interferencat etj.

v

Hyrje
Që nga zbulimi i rëndësisë fiziologjike të oksidit të azotit si faktor relaksues i cili
derivon nga endoteliumi, hulumtimet në shumë laboratorë sidomos ato të kimisë
analitike si objektiv kryesor kanë patur zhvillimin e metodës për përcaktimin e tij.
Oksidi i azotit është radikal neutral dhe si rrjedhim komponim mjaft reaktiv. Shumica
e reaksioneve të tij me oksigjenin, tiolet etj., janë të pranishëm në lëngjet biologjike
dhe për shkak të këtyre vetive gjysmë jeta e tij është rreth 5 sekonda. Për shkak të
jetës së shkurtër, hulumtimet kanë qenë të fokusuara në përcaktimin me metodë
indirekte, duke matur përqendrimin e joneve nitrite të cilat formohen me oksidimin e
oksidit të azotit apo duke matur citrulinën si produkt enzimatik i reaksionit në mes të
NOS (Nitric Oxide Synthetase) dhe L-argininës. Më vonë është gjetur funksioni i tij si
neurotransmetues, aktiviteti i tij antimikrobial dhe antitumorial dhe si pengues i
agregimit të plateleve. Qëllimi kryesor për përcaktimin e NO është fokusuar në
zhvillimin e metodës për matje në kohë reale, gjithashtu in vivo. Metodat optike të
zhvilluara për këtë përcaktim nuk janë shumë të përshtatshme krahasuar me metodat
elektrokimike për arsye të mundësisë së kufizuar të përdorimit në mjedise të
ndryshme. Gjithashtu me përdorimin e mikro dhe nano-elektrodave oksidi i azotit (II)
mund të përcaktohet edhe në qeliza të gjalla.
Në dekadën e fundit janë publikuar një numër i madh punimesh lidhur me sensorët
elektrokimikë për NO dhe është përshkruar përdorimi në mjedise të ndryshme në bazë
të karakteristikave të tyre. Hulumtimet janë zhvilluar më shumë në oksidimin e NO në
potenciale pozitive; potenciali i oksidimit është i afërt me atë të oksidimit të jonit
nitrit. Për këtë arsye mundësia e përdorimit është e kufizuar për shkak të
interferimeve nga komponimet e ndryshme që mund të jenë të pranishme në mostra
reale si: nitritet, acidi askorbik dhe dopamina. Elektroda me pastë e karbonit është
hulumtuar në këtë studim me metoda të ndryshme të modifikimit, duke përdorur edhe
komponime komplekse të metaleve. Modifikuesit përshkruhen si mediatorë në
procesin e elektro-oksidimit të oksidit të azotit, duke zvogëluar potencialin e oksidimit
apo reduktimit për NO në pastën e karbonit dhe krijimin e mundësive për përdorim të
tyre në mjedise biologjike.
Efekti elektrokatalitik i tyre realizohet përmes formimit të komponimeve komplekse
nitrozile të cilat mund të shkaktojnë bashkëveprime ndërmjet pastës dhe analitit
përmes çifteve redokse të tyre nën ndikimin e potencialit të caktuar. Elektrodat
heterogjene të karbonit paraqesin një mundësi të mirë të përdorimit të tyre në mjedise
të ndryshme si dhe ndërtimin e sensorëve në nivelin e madhësisë të mikroelektrodave.

vi

KAPITULLI I
1. Oksidi i azotit (II)
Oksidi i azotit (II) është radikal i lirë për shkak të elektronit të paçiftëzuar në orbitalin
molekulare π* që është shkaktar i reaktivitetit të lartë të molekulës së NO. Duke liruar
elektronin e paçiftëzuar molekula stabilizohet duke formuar jonin nitrozonium
(nitrozil) NO+, i cili është izoelektronik me monoksidin e karbonit (CO), jonet cianure
(CN-) dhe molekulën e azotit (N2), ndërsa me reduktimin e tij formohet joni nitroksid
(NO-) që është izoelektronik me O2. Analogjia e jonit nitroksid mund të shfrytëzohet
edhe për studimin e disa komplekseve metal-nitroxide që kanë analogji me aktivatorët
e oksigjenit në mjediset biologjike [1].

Figura 1.1. Diagrami i orbitaleve molekulare të oksidit të azotit (II) [2]
Orbitalet molekulare të NO kanë 11 elektrone valencore, tetë nga to janë lidhëse dhe
tri janë antilidhëse duke i dhënë molekulës rendin e lidhjes 2.5 e cila sugjerohet edhe
në bazë të gjatësisë së lidhjes 15 Å për NO [2].
Oksidi i azotit (II) është pa ngjyrë, paramagnetik dhe gaz helmues me temperaturë të
vlimit -151.8 oC dhe temperaturë të shkrirjes -163.7oC [3]. Është pak i tretshëm në ujë,
në 25oC është 1.94 mM dhe në tretësirë të buferit fosfat është 1.75 mM [4].
1

Energjia e Gibbs-it për formimin e NO është ∆
= 86.32
dhe ai nuk
mund të përgatitet thjeshtë me kombinimin e N2 dhe O2 [5]. Oksidi i azotit (II) në
laborator mund të përgatitet sipas reaksioneve në vijim:
3Cuo + 2NO3- + 8H+
6NaNO2 + 3H2SO4

3Cu2+ + 2NO + 4H2O
4NO + 3Na2SO4 + 2HNO3

(1)
(2)

ndërsa në industri përgatitet nga oksidimi katalitik i amoniakut sipas reaksionit:
4NH3 + 5O2

4NO + 6H2O

(3)

Sinteza e oksidit të azotit duhet realizuar në kushte anaerobike për shkak se në gjendje
të gaztë ai reagon me oksigjenin duke formuar NO2. Për të përftuar gaz NO të pastër,
përzierja mund të pastrohet duke e gurgulluar në tretësirë ujore alkaline në mënyrë që
të absorbohen oksidet acide [5].
NO në mjedis ujor gjendet si molekulë NO që nuk ndikohet nga prania e ujit. Kjo
është vërtetuar duke përdorur izotopin e oksigjenit: në këtë rast nuk është vërejtur
shkëmbim ndërmjet oksigjenit të ujit dhe molekulës së NO. Tretshmëria NO është e
krahasueshme me gaze me molekula të pahidrolizueshme si N2 dhe CO dhe vetitë
hidrofobike bëjnë të mundur kalimin e molekulave të tij lirshëm nëpër murin qelizor.
Kjo veti luan rol të rëndësishëm në shumë funksione fiziologjike [5].

2

1.1.NO dhe mjedisi
Nga të gjitha oksidet e azotit vetëm oksidi i azotit (II) dhe (IV) janë të përfshirë në
ndotjen e ajrit dhe ato shpesh referohen si NOx. NO prodhohet në temperatura më të
larta se 1200oC dhe një nga burimet kryesore të tij në atmosferë janë lëndët djegëse që
përdoren te makinat me djegie të brendshme. Oksidi i azotit (II) në atmosferë
oksidohet në oksid azoti (IV) si produkt sekondar [6].
NOx shndërrohet në acid nitrik, kripëra nitrate inorganike, nitrate organike dhe
peroksiacetil nitrate sipas përshkrimit në figurën 1.2 [7].
Monoksidi azotit krahasuar me dioksidin e azotit është më pak toksik dhe
biokimikisht më pak aktiv për shkak se ekspozimi për një orë në nivel prej 50-100
ppm të NO2 shkakton inflamacion të indeve në mushkëri e cila rikuperohet pas 6-8
javë.

Figura 1.2. Reaksionet kimike të NO, NO2 dhe HNO3 në atmosferë [7]
Një nga efektet serioze të NOx në mjedis është formimi i smogut, dhe ai është njëri
ndër tre komponentët shkaktar në gjenerimin e smogut fotokimik, ku përpos tij
nevojitet edhe rrezatimi ultraviolet dhe hidrokarburet. Gjatë djegies në motorët e
automjeteve në trysni të lartë formohet NO:
N2 + O2

2NO

(4)

Zhvillimi i reaksioneve fotokimike gjatë formimit të smogut varen nga niveli i
hidrokarbureve, ozonit, NOx (NO dhe NO2) dhe sqarohen përmes reaksioneve në
vijim:
NO2 +hν (λ<420nm)
O2 + O + M
O3 + NO
O + RH

NO + O
O3 + M

NO2 + O2

R• + produkte tjera

NO + ROO•

NO2 + dhe/ose produkte tjera
3

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Smogun fotokimik e karakterizojnë zvogëlimi i dukshmërisë, irritimi i syve, plasaritje
të gomave, korrozion të materialeve si dhe efektet në shëndetin e njeriut duke
shkaktuar probleme në frymëmarrje, kollitje, bronkit dhe astmë.
Oksidet e azotit luajnë rol të rëndësishëm në përcaktimin e sasisë së madhe dhe
shpërndarjes së ozonit në stratosferë. Roli kyç i tij në reaksionet atmosferike vjen për
shkak të reaktivitetit të tij si radikal, veçanërisht në formimin e radikaleve të cilat
atakojnë gazrat inerte në troposferë.
Oksidet e azotit NO dhe NO2 në troposferë marrin pjesë në katalizën e reaksioneve
fotokimike të hidrokarbureve të pakonsumuara gjatë përfitimit të ozonit. Stadet e
reaksioneve për formimin e ozonit janë (λ≤400 nm):
R + O2 + M

RO2 + M

RO2 + NO

RO + NO2

NO2 + hv

NO + O

O + O2 +M

O3 + M

Në stratosferë, oksidet e azotit luajnë rol kyç në shkatërrimin e ozonit, gaz i cili e
mbron atmosferën nën ~80 km nga rrezatimi UV (λ≤310 nm) [8]:
O3 + hv

O + O2

Që të arrijë stratosferën nga troposfera, është e pamundur për shkak se NO në
troposferë ka jetë të shkurtër dhe i tërë NO në stratosferë prodhohet nga N2O i cili
është inert në atmosferën e ulët.
Reaksionet e supozuara gjatë shkatërrimit të ozonit të cilat katalizohen nga NO janë
[9]:
NO + O3
O3

NO2 + O2
O + O2

NO2 + O

NO + O2
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1.2. Efektet fiziologjike
Që nga zbulimi i rolit të NO si faktor relaksues i cili derivon nga endoteliumi
shkencëtarët kanë orientuar hulumtimet e tyre në gjetjen e reaksioneve ku NO luan
rolin kyç. NO është produkt së bashku me citrulinën i reaksionit enzimatik të NO
Sintetazës dhe L-argininës. Ky reaksion kërkon oksigjenin molekular, NADPH,
kofaktorët FMN, FAD dhe heme. Është i implikuar në një numër të madh të
reaksioneve në kushte fiziologjike dhe patofiziologjike. Disa nga funksionet
fiziologjike janë: relaksimi i muskujve të lëmuar, inhibimi i aktivimit të plateleve,
neurotransmetues dhe përgjegjës për imunitetin .[10].

Fig. 1.3. Prodhimi biokatalitik i NO nga NO Sintetaza në qelizat e gjalla [11].
Në këtë kontest hulumtimet kanë treguar se në qelizat e gjitarëve NO prodhohet nga
enzimet NO sintetaza (NOS). Janë tre tipe të NOS-it, dy prej tyre janë konstituive
(NOSc) dhe një është inducibile (iNOS) i cili indukohet nga citokinet dhe
endotoksinet. Njëri prej dy nëntipeve të NOSc është detektuar në endotelin vaskular
dhe quhet (eNOS), kurse tjetri është detektuar në sistemin nervor qendror dhe
sistemin nervor periferik dhe është emertuar si (nNOS).
eNOS është prezent në endoteliumin vaskular dhe është enzimë kalcium-kalmodulin
për shkak se prodhimi enzimatik i oksidit të azotit nga eNOS rregullohet nga kalciumi
intracelularë. Shfrytëzimi i agjentëve të cilët rrisin lirimin apo pranimin e kalciumit
intracelularë do të nxisë relaksimin në varësi të NO [12].
Oksidi i azotit inhibon citokrom oksidazën, NO sintetazën, citokromin P450,
tromboksanë sintetazën, katalazën dhe peroksidazën. Ndërsa aktivizon cytosolic
guanylil ciklazën përmes inhibimit të fosforilimit oksidativ në mitokondrie dhe si
rezultat ciklik guanosine monofosfataza (cGMP) rritet dhe shkakton relaksimin e
muskujve të lëmuar vaskular [13]

5

Mekanizmi i reaksioneve të NO në kushte fiziologjike dhe patofiziologjike është
mjaft kompleks, gjithashtu edhe për shkak të përqendrimit mjaft të ulët në lëngje
fiziologjike të mundshme janë tre reaksione kryesore që ndodhin:
I.
II.
III.

Lidhja e oksidit të azotit me hekurin e ferrohemes të guanilat cyclazës apo
proteinave tjera
Reaksioni me oksihemoglobinë ose me oxymyoglobinë duke formuar jonet
nitrate
Reaksioni me super-okside duke formuar anionet peroksinitrite (ONOO-),
mjet i fortë oksidues.

Rëndësia e reaksionit të lidhjes së oksidit të azotit me hekurin e ferrohemi-t është në
aktivizimin e rrugës së transmetimit të sinjalit. Anioni peroksinitrit mund të prodhohet
nga makrofaget dhe neutrofilet e aktivizuara, si dhe është një prej llojeve më të
mëdha të dëmshme të prodhuara pas ishemisë cerebrale dhe miokardiale,
inflamacionit etj.
Oksidi i azotit gjithashtu është i implikuar në shkatërrimin e qelizave β gjatë
zhvillimit të diabetes mellitus (tipi I) në varësi të insulinës [14].

6

1.3.Kimia analitike e oksidit të azotit (II)

Për shkak të rëndësisë së tij në shumë procese fiziologjike, shumë studime kanë qenë
të fokusuara në monitorimin e përqendrimit të tij në kohë reale. Për shkak të
difuzionit të shpejtë dhe kohës së shkurtër të gjysmë jetës së tij (rreth 5 sekonda), dhe
reaktivitetit të lartë të tij në kushte fiziologjike kërkohet metodë e analizës që ka
përgjigje të shpejtë në detektimin e oksidit të azotit (II). Për përcaktimin e NO janë
zhvilluar metoda spektroskopike dhe elektrokimike të analizës.
Metodat spektroskopike bazohen në veti të ndryshme të bashkëveprimit të analitit me
rrezatimin si: absorbanca, fluoreshenca, kemilumineshenca dhe rezonanca elektron
paramagnetike (REP). Një nga metodat për përcaktimin e NO të bazuar në absorbancë
është analiza me hemoglobinë, që zhvillohet nga reaksioni i oksihemoglobinës
(HbO2) dhe NO duke formuar met-hemoglobinën (MetHb) dhe jonet nitrate:
Hemoglobinë-Fe(III) + NO3-

Hemoglobinë-Fe(II)-O2 + NO

Duke matur diferencën e absorbimit në 401 nm dhe 411 nm për MetHb respektivisht
për HbO2, fitojmë rezultate kuantitative për NO. Kjo metodë është shumë e ndjeshme
me vlerë teorike të kufirit të detektimit 2.8 nM.
Metoda tjetër e cila bazohet në absorbancë është ajo me reagjentin Greis apo
reaksionin e diazotizimit. Reaksioni ndërmjet joneve nitrite në mjedis acid me acidin
sulfanilik dhe α-naftilaminë formon azo ngjyrë që ka absorbancë maksimale në
λmaks~540nm, ku përqendrimi i saj paraqet përqendrimin e joneve NO2- dhe NO në
mostër. Kjo metodë e analizës ka pësuar disa ndryshime në reagjentët e përdorur ku
janë zëvendësuar acidi sulfanilik me sulfanilamidë dhe α-naftilaminë është
zëvendësuar me N-(1-naftil)etilendiaminë dhe sipas kësaj metode kufiri i detektimit
është 0.5 µM. Kjo metodë e analizës ka arritur të përdoret edhe në sistemet
automatike të analizës, duke përcaktuar oksidin e azotit (II) në ajër përmes
ekstraktimit të oksidit të azotit (IV) nga ajri, i cili pastaj kalon nëpër tretësirën e
reagjentit të Greisit duke dhënë kështu sinjal kuantitativ për përqendrimin e oksidit të
azotit (II) në ajër që arrin nivelin e kufirit të detektimit rreth 7 ppb [15]

7

Figura
igura 1.4. Skema e reaksioneve kimike gjatë analizës me reagjentin Greis.
Gjithashtu janë zhvilluar edhe metoda tjera kolorimetrike për përcaktimin e NO si ajo
e bazuar në reaksionin e kompleksit të bakrit (II) të Eriokrom cianinës R me oksidin e
azotit (II) në pufer fosfat pH 7.4 [16].
Metoda e detektimit me fluoreshencë ka gjetur
gjetur një aplikim mjaft të madh sidomos në
vizualizimin e qendrave gjeneruese të NO te bimët e ndryshme duke përdorur ngjyrat
fluoreshente si ajo e diaminofluorescinës (DAF).
Mekanizmi i reaksionit gjatë përcaktimit me diaminofluoresceinë sipas Kojima et al.
fillon me reagimin e saj me N2O3 si produkt i oksidimit të NO i cili ndikon në rritjen e
intensitetit të fluoreshencës së diaminofluoresceinës duke formuar triazol dhe kjo
metodë nuk ndikohet nga prania e joneve nitrite, nitrate dhe peroksidit të hidrogjenit
hidrogje
në mostër, si dhe arrin kufirin e detektimit 5 nM [17].
[17
Ndërsa prania e acidit askorbik zvogëlon përqendrimin e N2O3 në mostër, që në
mënyrë indirekte ndikon në rezultatin e analizës dhe kjo është arritur të minimizohet
nga Ye et al. duke përdorur aftësinë
aftësinë e madhe difuzive të NO edhe në temperatura të
ulëta me ç’rast difuzioni i joneve të acidit askorbik thuajse eshte zero në gjendje të
t
ngrirë [18].
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Figura 1.5. Mekanizmi i reaksionit të formimit të triazolfluoresceinës gjatë
përcaktimit të NO [17].

Gjithashtu edhe metoda kemiluminishente e analizës ka gjetur përdorim në
përcaktimin e NO duke u bazuar në reaksionin e NO me ozonin në njërin rast dhe në
rastin tjetër me peroksidin e hidrogjenit. Në rastin e parë, pas reaksionit me O3 vjen
deri te formimi i NO2* në gjendje të eksituar i cili gjatë kthimit në gjendje bazë liron
rrezatim në gjatësi valore mbi 600 nm i cili është i matshëm dhe është proporcional
me përqendrimin e NO. Ndërsa tek reaksioni i NO me H2O2 vjen deri te formimi i
joneve peroksinitrile
ile ONOO- të cilat reagojnë me luminalin duke dhënë produktin
kemilumineshent [19].
Me që molekula e NO ka një elektron të paçiftëzuar atëherë edhe metoda e
Rezonancës Elektron Paramagnetike (REP) ka gjetur përdorim në përcaktimin e NO
në mjedise të ndryshme
me duke mos interferuar jonet e tjera në tretësirë. Por për shkak
të jetës së shkurtër të molekulës së NO është shfaqur nevoja e zhvillimit të metodave
të ndryshme duke u bazuar në
n ndërtimin e kurtheve për NO, me ç’rast molekula e
zënë ka mundësi të detektohet
ohet përmes REP-it
REP [20].
Kjo metodë e detektimit të NO ka gjetur zbatim mjaft të madh në mjekësi duke
shërbyer në përcaktimin e NO të gjeneruar tek ishemia kardiake [21] si dhe
përcaktimi direkt me REP përmes kapjes së NO në trurin e miut [22].

9

KAPITULLI II
2.1. SENSORËT
Konsiderata të përgjithshme
Sensorët janë pajisje që konvertojnë parametrat fizikë apo kimikë në sinjal elektrik.
Për sensorët janë dhënë edhe shumë përcaktime të tjera të përgjithshme apo më
specifike, por parimi i punës në përgjithësi është i ngjashëm me organet sensitive (e
ndjeshme) të organizmave të gjallë. Rënia e shpejtë e çmimit të qarqeve
mikroelektronike ka rritur kërkesën për sensorë me kosto të ulëta (Fig.2.1) [23,24].

Figura 2.1. Renditja tipike e një sensori kimik apo biokimik [24].

Në organizmat e gjalla, receptori i organit me ndjeshmëri të lartë (sensitiv) është në
kontakt të drejtpërdrejtë me mjedisin (ambientin). Stimulimet nga mjedisi (ambienti)
transformohen në sinjal elektrik të përçuar nga qelizat nervore (neuronet) në formë
impulsi të potencialit. Stimulimet më të forta gjenerojnë impulse me frekuencë të lartë
ku procesi bazik është një lloj modulimi i frekuencës. Përçimi i sinjalit nuk është i
vetmi funksion i neuroneve. Neuronet gjithashtu bëjnë edhe përforcimin dhe
kondicionimin e sinjalit në formë të filtrimit të tij [25].
Karakteristika më e rëndësishme e një sensori ideal është që ai të bëjë të mundur
matjen në mënyrë të vazhdueshme pa mostrim dhe pa modifikuar matjen apo analitin.
Ky është dallimi kryesor ndërmjet sensorëve kimikë dhe pajisjeve analitike që
përdoren në kiminë analitike [26].
Sensorët kimikë analizojnë ambientin, kështu që ata detektojnë llojin e substancave të
pranishme dhe sasinë e tyre (aspekti cilësor dhe sasior). Në përgjithësi, kjo është
detyrë e kimisë analitike, që ka për qëllim zgjidhjen e këtyre problemeve, nëpërmjet
pajisjeve (instrumenteve) me precizion të lartë në laboratorët e pajisura në nivelin e
duhur [25].
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2.1.1.Sensorët kimikë
Sipas Bashkimit Ndërkombëtar të Kimisë të Pastër dhe të Aplikuar (IUPAC) sensorët
kimikë përkufizohen si pajisje që transformojnë informatat kimike, duke filluar nga
përqendrimi i një komponente specifike deri në analizën totale të përbërjes, në sinjal
analitik të shfrytëzueshëm. Funksionimi i sensorit kimik bazohet në pjesët përbërëse
të tij, si: receptori dhe shndërruesit [27].
Receptori i sensorit transformon informatat kimike në formë të energjisë e cila mund
të matet nga shndërruesi. Pjesa e receptorit të sensorit kimik mund të bazohet në
parime të ndryshme si:
a) fizik, ku nuk zhvillohet reaksion kimik,
b) kimik, në të cilin reaksioni kimik i analitit jep sinjal analitik dhe
c) biokimik, në të cilin procesi biokimik është burim i sinjalit analitik. Këta lloj
sensorësh quhen biosensorë.
Shndërruesi është pajisje që bën të mundur transformimin e energjisë bartëse të
informacionit kimik rreth përmbajtjes së mostrës në sinjal analitik të dobishëm.
Shndërruesi nuk paraqet selektivitet [27].
Disa parametra të cilët mund të përdoren për të karakterizuar performancën e sensorit
kimik janë: ndjeshmëria (sensitiviteti), kufiri i detektimit, rendi dinamik, selektiviteti,
lineariteti, rezolucioni, kohë-reagimi, histereza, qëndrueshmëria (stabiliteti) dhe
jetëgjatësia [25].
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2.1.2. Sensorët elektrokimikë
Historia e sensorëve elektrokimikë fillon me elektrodat e qelqit për matjen e vlerave
të pH-së, në vitin 1906 [28]. Cremer ka studiuar vetitë elektromotive të indeve
organike dhe ka provuar ti simulojë ato. Më 1909 Haber dhe Klemensiewicz kanë
sajuar një mjet për matje duke përdorur membranë të qelqit të butë. Ata treguan se kjo
përdoret më lehtë se sa elektroda e hidrogjenit [29,30].
Sensorët elektrokimikë paraqesin një nënklasë të rëndësishme të sensorëve kimikë në
të cilët si element shndërrues përdoret elektroda (Fig. 2.2). Një grup i sensorëve
elektrokimikë janë elektrodat jon selektive, që bazohen në detektimin (njohjen) e joneve [31].

Figura 2.2. Proceset në sistemin e sensorit elektrokimik.

Sensori elektrokimik është celulë elektrokimike, e ndërtuar nga dy apo tri elektroda.
Varësisht nga parametri elektrik i matur, sensorët elektrokimikë mund të klasifikohen
në tipa (lloje) të ndryshëm.
Sensorët potenciometrikë bazohen në matjen e potencialit, si sinjal relativ, i matur
ndaj potencialit të elektrodës referente, që është proporcional me aktivitetin e joneve
të analitit në tretësirë. Potenciali i elektrodës referente është vlerë fikse dhe aktiviteti i
tretësirës së brendshme të elektrodës referente është konstant.
Sensorët amperometrikë e gjenerojnë sinjalin analitik nga matja e rrymës që
prodhohet nga reaksioni elektrokimik i zhvilluar në sipërfaqe të elektrodës. Potenciali
konstant i ushtruar shërben si forcë shtytëse për reaksionin e transferimit të
elektroneve të llojeve (specieve) elektroaktive. Kjo mund të përshkruhet edhe si
“shtypje e elektroneve” që i shtynë llojet (speciet) të marrin apo të japin elektrone.
Rryma rezultuese është matje direkte e rendit të reaksionit të transferimit të
elektroneve [32].
12

Sensorët konduktometrikë bazohen në matjen e përcjellshmërisë (konduktivitetit) të
tretësirës, i cili është proporcional me përqendrimin e analitit.
Sensorët amperometrikë krahasuar me sensorët tjerë elektrokimikë kanë disa
përparësi si: ndjeshmëri të lartë, selektivitet ndaj specieve elektroaktive, rend linear të
gjerë, instrumentim në miniaturë dhe çmim të lirë, aftësi për specie të ndryshme, dhe
shumë lloje të elektrodave që mundësojnë analizën në mjedise të ndryshme [31].
2.1.3. Biosensorët
Biosensorët janë pajisje të cilat komponentën biologjike të imobilizuar e kanë të
lidhur direkt me shndërruesin e sinjalit dhe amplifikatorin elektronik. Funksioni
kryesor i shndërruesit është që t’i konvertojë ndryshimet fiziko-kimike të materialit
biologjik gjatë bashkëveprimit me analitin nëpërmjet sinjalit dalës. Figura 2.1. paraqet
konfigurimin e përgjithshëm të biosensorit [33].
Biosensorët sipas Bashkimit Ndërkombëtar të Kimisë të Pastër dhe të Aplikuar janë
sensorë kimikë te të cilët si pjesë njohëse përdoret një entitet biologjik si p.sh. enzimë,
proteinë, qelizë, ind apo organele [34]. Selektiviteti i lartë i biosensorëve arrihet duke
përdorur ndërmjetës selektiv ndaj analitit i cili përmban substancë bioaktive siç janë
enzimet, antitrupat apo mikroorganizmat, etj,. Shfrytëzimi i substancave bioaktive të
cilat kanë specificitet të lartë për analitin, praktikisht bëjnë që sensori të jetë i lirë nga
interferencat. Në varësi të llojit të shndërruesit të përdorur, biosensorët ndahen në:
biosensorë optikë, kalorimetrikë, piezoelektrikë dhe elektrokimikë [33]. Gjatë procesit
të bashkëveprimit ndërmjet substancës bioaktive të biosensorit elektrokimik
amperometrik dhe analitit, elektronet që marrin pjesë në proces, japin një sinjal elektrike i
cili mund të matet nëpërmjet detektorit elektrokimik. Biosensorët elektrokimikë, në
krahasim me llojet e tjera të biosensorëve, kanë disa përparësi (p.sh. në krahasim me
biosensorët optikë), sepse mund të funksionojnë edhe në mjedise të turbullta, kanë
ndjeshmëri instrumentale të krahasueshme dhe kanë më shumë mundësi për minimizimin
hapësinor të pajisjeve.
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2.2. Voltametria dhe amperometria
2.2.1. Parimet bazë
Teknika e parë voltametrike e quajtur polarografi është zbuluar nga shkencëtari çek
Jaroslav Heyrovský më 1922. Polarografia klasike bazohet në matjen e lakores së
polarizimit me skanim të potencialit linear të ushtruar në elektrodën pikuese të
merkurit (DME) [28].
Termi i përgjithshëm ‘voltametri’ përfshin në vetvete të gjitha metodat që bazohen në
vlerësimin e lakoreve rrymë-potencial. Voltametria është teknikë me kontrollim të
potencialit, ku potenciali është i ndryshueshëm krahasuar me amperometrinë te e cila
potenciali i ushtruar është konstant [25].
Efektet nga potenciali i ushtruar dhe vetitë e rrymës redokse, në voltametri, janë të
përshkruara nga shumë ligje. Potenciali i ushtruar kontrollon përqendrimin e specieve
redokse në sipërfaqe të elektrodës (CO0 dhe CR0) dhe rendin e reaksionit (k0), të
përshkruara sipas ekuacionit të Nernstit ose Butler–Volmerit. Në rastet kur procesi i
difuzionit luan rolin kontrollues, rryma rezultuese nga procesi redoks (e njohur si
rryma faradeike) është e lidhur me fluksin e materialit drejt ndërfaqes elektrodëtretësirë dhe është shpjeguar me ligjin e Fikut (Fick).
Për reaksionin elektrokimik reversibël, i cili mund të përshkruhet si O + ne-⇆R,
aplikimi i potencialit E imponon përqendrimet përkatëse të O dhe R në sipërfaqe të
elektrodës (cO0 dhe cR0) në përputhje me ekuacionin e Nernstit:
E = Eo −

RT C R
ln
nF C O

(1)

ku:
R - është konstantja universale e gazeve (8.3144 J mol–1K–1), T është temperatura
absolute (K),
n - është numri i elektroneve të këmbyera,
F - konstantja e Faradeit (Faradey) (96,485 C/mol), dhe
E0 - është potenciali redoks standard për çiftin redoks.
Nëse ndryshon potenciali i ushtruar në elektrodë, raporti cR0/cO0 në sipërfaqe
gjithashtu do të ndryshojë që të kënaqë ekuacionin (1).
Për disa teknika është e mjaftueshme të përdoret raporti që lidh variablat për rrymën,
potencialin dhe përqendrimin e njohur si ekuacioni i Butler–Volmerit:

{

}

i
= k o cO0 exp[− αθ ] − c R0 exp[(1 − α )θ ]
nFA
ku
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(2)

θ = nF(E – E0)/RT,
ko rendi i konstantës heterogjene,
α është koeficienti i transferimit dhe
A është sipërfaqja e elektrodës.
Ky raport bën të mundur që të fitohen vlerat për dy parametra analitikë mjaft të
rëndësishëm si i dhe ko.
Përfundimisht, në shumë raste rrjedha e rrymës varet drejtpërdrejtë nga fluksi i
materialit në sipërfaqe të elektrodës. Kur O ose R krijohet në sipërfaqe, rritja e
përqendrimit siguron shtytje për difuzionin drejt thellësisë së tretësirës. Gjithashtu,
kur O ose R zbërthehen, zvogëlimi i përqendrimit ndihmon difuzionin e materialit të
ri nga brendia e tretësirës. Gradienti rezultues i përqendrimit dhe transporti i masës
janë përshkruar përmes ligjit të Fikut, i cili pohon se fluksi i materies (Ф) është në
përpjestim të drejtë me gradientin e përqendrimit:

Φ = − ADo (

dco
)
dx

ku:
Do është koeficienti i difuzionit
O dhe x janë distancat nga sipërfaqja e elektrodës.
Ekuacioni analog mund të shkruhet edhe për R. Fluksi për O ose R në sipërfaqe të
elektrodës kontrollon rendin e reaksionit, kështu që rryma faradeike rrjedh nëpër
celulë [35].
Në metodat voltametrike si elektrodë pune përdorën elektrodat e ngurta. Për
regjistrimin e lakoreve rrymë-potencial, elektroda duhet të jetë e polarizuar, gjë që
arrihet me ushtrimin e vlerës së përshtatshme të potencialit mbi sipërfaqen e saj. Kjo
bëhet nëpërmjet qarkut elektronik të quajtur potenciostat, duke përdorur celulën
elektrokimike me tri elektroda (Fig.2.3). Elektroda ndihmëse, pas elektrodës së
punës, është elektroda e dytë në pajisjet me dy elektroda. Elektroda referuese është
elektroda potenciali i të cilës është konstant, si dhe potenciali i së cilës është pikë
referimi në pajisjet me tri elektroda. Elektroda e punës është elektrodë, rryma e së
cilës është funksion i potencialit të aplikuar dhe përqendrimit të analitit [25].
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(3)

Figura 2.3. Celula elektrokimike. [25]
Zgjedhja e materialit të elektrodës varet nga gjerësia e shtrirjes në rendin e potencialit
të ushtruar, në vetitë e tretësit, në kualitetin dhe pastërtinë e materialit. Rendi i
potencialit që mund të ushtrohet në elektrodë është i kufizuar nga një apo më shumë
faktorë, si dekompozimi i tretësit, dekompozimi i elektrolitit bazë, oksidimi ose tretja
e elektrodës apo formimi i shtresës inerte [36].

3.2.2. Voltametria ciklike
Voltametria ciklike ka një rol mjaft të rëndësishëm dhe përdorim të gjerë si metode
elektroanalitike. Kjo teknikë bazohet në ndryshimin (varirimin) e potencialit të
aplikuar në elektrodën e punës në dy drejtime para dhe pas duke monitoruar rrymën
(Fig.2.4)[35].

Figura 2.4. Sinjali i ekscitimit potencial-kohë gjatë eksperimentit në voltametri
ciklike. [31]
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Analiza e rrymave gjegjëse ofron informacione të ndryshme për termodinamikën dhe
kinetikën e transferit të elektroneve në shtresën elektrodë-elektrolit, për intermedierët
e reaksioneve dhe stabilitetin e produkteve të reaksionit [37]. Nga voltamogramët
ciklik mund të fitohen parametra të rëndësishëm, prej të cilëve, piket e rrymave (ipc,
ipa*) dhe piket e potencialeve (Epc, Epa) janë shumë të rëndësishëm. Nëse transferi i
elektroneve në shtresën elektrodë-tretësirë është më i shpejtë se difuzioni apo proceset
tjera, reaksioni në aspektin elektrokimik është reversibël. Një voltamogram ciklik
tipik për një çift redoks reversibël gjatë një cikli të potencialit është ilustruar ne
figurën 2.5.

Fig.2.5. Voltamogrami ciklik për procesin redoks reversibël O + ne-

R [31].

Në shembullin e paraqitur është supozuar se vetëm forma e oksiduar, O, është prezent
në tretësirën e analizuar. Prandaj është zgjedhur potenciali i skanimit në drejtimin
negativ për gjysmë-ciklin e parë, duke filluar nga vlera në të cilën nuk ndodh
reduktim. Kur potenciali i ushtruar rrugëton drejt E° karakteristike për procesin
redoks, rryma katodike fillon të rritet deri sa të arrihet piku. Pas rrugëtimit të
potencialit në regjionin në të cilin përfshihet procesi i reduktimit, drejtimi i lëvizjes së
potenciali bëhet në anën e kundërt. Gjatë skanimit të kundërt, molekulat R (të
gjeneruara nga skanimi përpara gjatë gjysmë ciklit dhe të akumuluara afër sipërfaqes)
oksidohen në O, duke rezultuar me pikun anodik. Potenciali i ndryshimit të pikeve
është:
∆E p = E pa − E pc =

*

2.303RT 0.059V
≈
nF
n

(4)

indeksat c dhe a përshkruajn vetinë e elektrodës përkatëse (katodën dhe anodën).
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Për reaksionin reversibël në 25oC me n elektrone, ∆Ep duhet të jetë 0.0592/n V apo
afërsisht 60 mV për elektron. Ireversibiliteti nga zvogëlimi i rendit të transferit të
elektroneve rezulton në ∆Ep më të madhe se 0.0592/n V për reaksionin me një
elektron [31,35].
Procesi më i ngadalshëm që ndodh në celulë elektrokimike dikton intensitetin e
rrymës. Ndryshimet në formën e voltamogramit ciklik, që rezultojnë nga konkurrenca
(kompeticioni) e reaksionit kimik për reaktantët apo produktet elektrokimike, mund të
shërbejnë shumë për sqarimin e rrugës së reaksionit dhe marrjen e informatave kimke
mjaft të rëndësishme për intermedierët reaktiv.
Voltamogrami ciklik do të shfaqet me pik në drejtimin e kundërt me intensitet më të
vogël, nëse sistemi redoks trazohet (prishet ekuilibri) nga reaksioni kimik duke
kontrolluar kalimin e elektroneve, për shkak se produkti i reduktuar është shndërruar
kimikisht dhe është larguar nga sipërfaqja e elektrodës. Raporti i pikut ipk/ipp (ppërpara, k-kundërt) mund të shfrytëzohet për llogaritjen e rendit të konstantës së hapit
kimik.
Kur produkti i reduktuar në sipërfaqe të elektrodës konvertohet plotësisht me reaksion
kimik në një produkt tjetër, nuk do të vihet re piku i skanimit të kundërt. Duke
ndryshuar rendin e skanimit mund të marrim informata shtesë për rendin e çiftit të
reaksionit kimik. Figura 2.6, paraqet raportin e rendit të konstantes (për hapin/rendin
kimik) ndaj rendit të skanimit që kontrollon raportin e pikeve.

Figura 2.6. Voltamogramët ciklik për kalimin reversibël të elektroneve duke filluar
nga hapi/rendi ireversibël për raporte të ndryshme të rendit të konstantes
kimike ndaj rendit të skanimit k/a, ku a = nFv/RT. [31]
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2.2.3. Amperometria hidrodinamike
Metodat amperometrike dhe voltametrike janë ato te të cilat rryma matet në potencial
konstant të kontrolluar. Që matjet amperometrike të jenë të shfrytëzueshme në mënyrë
efektive është me rëndësi të potencohet se detektimi elektrokimik është teknikë
sipërfaqësore,
aqësore, d.m.th. se analiti patjetër duhet bartur në sipërfaqe të elektrodës jo
vetëm me anë të difuzionit,
difuzionit por edhe me përzierje (konveksion) [35].
Metodat që bazohen nëë transportin e masës me përzierje të reaktantëve dhe
produkteve quhen metoda hidrodinamike, p.sh. teknikat që përfshijnë matjen e
rrymave kufitare apo lakoreve rrymë-potencial
rrymë
(i-E) njihen si voltametri
hidrodinamike, ose amperometri [38].
Në voltametri hidrodinamike parametri kohë është i bashkangjitur me rendin e
përzierjes dhe është parameter
parameter kritik në ekzaminimin e kinetikës heterogjene dhe
homogjene të lidhur (të asocuar) me mekanizmin e reaksionit në elektrodë. Kjo
marrëdhënie luan rol analog me atë të rendit të skanimit në eksperiment të
voltametrisë ciklike. Duke marrë sekuencat e mekanizmit
mekanizmit ECE (ekuacioni 5), rëndësia
e parametrit kohë mund të shihet duke ekzaminuar numrin efektiv të elektroneve të
transferuara. Neff është funksion i transportit të masës së materialit në sipërfaqe të
elektrodës (Fig.2.7)

(5)
Numri i elektroneve të transferuara në mekanizmin ECE do të varirojë ndërmjet një
dhe dy. Kjo vjen për shkak të konkurrencës ndërmjet kalimit të elektroneve dhe
transportit të intermedierit në brendi të tretësirës [39].
[

Figure 2.7. Mekanizmi ECE në elektrodë tek amperometria hidrodinamike [40].
[
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2.2.4.

Amperometria te sistemet në rrjedhje FIA (Flow Injection Analysis)

Një numër i madh (shumica) i shndërruesve amperometrik bazohen në
kronoamperometri hidrodinamike në shtresë të hollë, që paraqet matjen e rrymës në
potencial të kontrolluar në funksion të kohës. Sensorët amperometrik kanë përdorim
të gjerë në kromatografi të lëngët dhe sistemet me injektim në rrjedhje ku sinjali
analitik i fituar është piku i rrymës. Lartësia e pikut nga rryma e gjeneruar mund të
përdoret si sinjal analitik për analiza kuantitative (Fig.2.8).

Figura 2.8. Incizimet amperometrike gjatë analizës së tretësirës së etanolit me rritje të
përqendrimeve në sistem automatik me injektim në rrjedhje [31].

Te sistemet në rrjedhje mund të përdoren elektroda të ndryshme me konfigurim në
shtresë të hollë apo rrymim në mur (wall-jet). Celulat e tilla që përdoren tek sistemet
në rrjedhje janë ilustruar në figurën 2.9 [31].
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Figura 2.9. Celula amperometrike në shtresë të hollë dhe rrymim në mur që përdoret
tek sistemet në rrjedhje [31].

Te celulat në shtresë të hollë tretësira vihet në lëvizje me rrymim laminar të
vazhdueshëm në kushte të njëtrajtshme në sipërfaqe të elektrodës planare. Në formën
me rrymim në mur (wall-jet) tretësira rrjedh nga gryka perpendikulare ndaj sipërfaqes
së elektrodës dhe pastaj shpërndahet në mënyrë radiale në sipërfaqe.
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2.3. Elektrodat heterogjene
Elektrodat heterogjene përmbajnë dy apo më shumë komponente. Ato janë të ndërtuara
nga dy faza, faza e ngurtë konduktive e cila mund të jetë e përbërë nga grimca të
grafitit, karbonit qelqor apo metaleve [41] dhe faza e lëngët apo e ngurtë e cila luan
rolin e mbajtjes së fazës së ngurtë konduktive në formë të lidhur. Tek elektrodat në
formë paste faza e lëngët që përdoret është zakonisht vaji i parafinës, vaji i silikonit,
bromnaftaleni, etj. Tek elektrodat e ngurta zakonisht përdoren polimerë të ndryshëm, të
cilët janë të tretur në tretës të përshtatshëm ose janë të përbëra nga monomerët, të cilët
me kalimin e kohës polimerizohen.
Elektrodat heterogjene janë të aplikueshme në të gjitha metodat si voltametria,
amperometria, kulonometria dhe potenciometria. Polarizimi i elektrodës me pastë
karboni në fushën pozitive të potencialit arrin në +1 V (ndaj ENK) dhe në potencial
negativ në -1V. Polarizibiliteti i saj varet nga elektroliti bazë dhe vlera e pH-së.
Sfondi i rrymës së elektrodës me pastë karboni në krahasim me elektrodat e printuara
është më i vogël. Janë shumë shkaktarë të cilët krijojnë këtë rrymë si oksigjeni i
adsorbuar dhe tretur në pastë ose ngjyrë, apo grimcat e karbonit përmbajnë grupet
funksionale që në vete përmbajnë oksigjen.
Materiali në formë paste i elektrodës mund të vendoset në mbajtëse të thjeshtë si
p.sh., në majë të mikropipetave të prera ose në pajisje me shtytje me piston. Materiali
i ngurtë mund të aplikohet edhe në formë të shtresës në material inert me teknikën e
printimit në shtresë të hollë. Kjo teknikë ka përparësitë e veta si: fleksibiliteti në
dizajnim, automatizim të procesit, riprodhueshmëri të mirë, zgjedhje të materialeve të
ndryshme dhe reduktim të shpenzimeve. E njëjta edhe parashihet si një metodë
alternative për prodhim të sensorëve me kosto të ulët dhe sasi të madhe.
Substrati është materiali mbajtës që mundëson sipërfaqen për printim të pjesëve të
ndryshme konstruktuese të sensorit. Pasi që sinjali i gjeneruar nga biosensorët është i
vogël, substrati duhet të jetë patjetër inert. Për këtë qëllim janë shfrytëzuar disa
materiale si PVC. Ai posedon veti dielektrike, veti kimike inerte, është lehtë i
punueshëm gjë që edhe ka bërë që të jetë substrati më i shfrytëzuar.
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2.3.1.Modifikimi i elektrodave

Përdorimi i komponimeve të ndryshme në modifikimin e elektrodës si në brendi ashtu
edhe në sipërfaqe luajnë një rol të rëndësishëm për kalimin artificial të elektroneve
ndërmjet analitit dhe shndërruesit, d.m.th. lehtëson kalimin e elektroneve gjatë
reaksioneve redokse që zhvillohen në sipërfaqe të elektrodës [33].
Mediatorët mund të jenë të inkuadruar në thellësi të elektrodës si p.sh., elektroda me
pastë karboni ose në sipërfaqe të elektrodës në formë të shtresës [42] ose membranës
[43].
Ndër mediatorët më shumë të përdorur te elektroda me pastë karboni janë disa ngjyra
organike dhe inorganike si: metileni blu, fenazinat, metil violeti, alizarina e verdhë, e
kaltra prusiane, tionina, azura A dhe C, toluidina e kaltër dhe jonet redokse inorganike
si ferricianuri [44,45,46,47,48,49].
Ngjyrat organike nuk kanë stabilitet të mirë dhe potenciali redoks i tyre varet nga
vlera e pH-së. Mediatorët inorganikë paraqesin problem ngase me vështirësi
akordohet potenciali i tyre redoks dhe tretshmëria duke përdorur substituentë.
Mediatori, në kushtet e kërkuara të punës, duhet të jetë stabil dhe nuk duhet të marrë
pjesë në reaksione anësore gjatë kalimit të elektroneve.
Mediatorët ideal duhet të jenë në gjendje të reagojnë shpejtë, duhet të kenë stabilitet të
formës së oksiduar dhe reduktuar dhe mbipotenciali për rigjenerim të tyre të jetë sa më i
vogël dhe i pavarur nga vlera e pH-së. Ata duhet të tregojnë reversibilitet në kinetikë
heterogjene dhe forma e reduktuar nuk duhet të reagojë me oksigjen [33].
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2.4. Sensorët elektrokimikë për NO
Për dallim nga metodat spektroskopike metodat elektrokimike kanë gjetur një
përdorim shumë më të madh në përcaktimin e NO kur bëhet fjalë për përcaktimin in
vivo për shkak se sensorët elektrokimik nuk ndikohen nga shumë faktorë, të cilët
paraqesin pengesë në matjet spektroskopike të NO. Në këta faktorë bëjnë pjesë,
mjedisi dhe pozita se ku do të përcaktohet, përbërja e mjedisit duhet të jetë e kthjellët
te metodat spektroskopike, ndërsa te ato elektrokimike nuk ka ndonjë ndikim në matje
etj.
Përparësi tjera të sensorëve elektrokimikë janë gjithashtu edhe kostoja e lirë e
instrumenteve dhe mjeteve tjera për punë si dhe lehtësia e miniaturizimit të sistemit
elektrokimik për matje në vëllime shumë të vogla gjë e cila edhe ul koston e analizës.
Sensorët elektrokimik-amperometrikë për përcaktimin e NO bazohen në matjen e
intensitetit të rrymës elektrike të gjeneruar gjatë reaksionit redoks në sipërfaqe të
elektrodës. Që nga zbulimi i rëndësisë së molekulës së oksidit të azotit (II) janë kryer
shumë hulumtime në gjetjen e një sensori i cili do të përmbush kërkesat për
hulumtimin e ndikimit të tij dhe gjenerimit të tij në pjesë të ndryshme në organizmat
e gjallë. Një ndër kushtet që janë të nevojshme për vërtetimin e rëndësisë së tij janë
edhe kufiri i detektimit, rendi dinamik i përcaktimit si dhe ndikimi nga interferimi, në
sinjal të NO, të jetë minimal nga komponimet e ndryshme që mund të jenë të
pranishme në mjediset ku përcaktohet.
NO mund të oksidohet dhe reduktohet në mënyrë elektrokimike dhe varësisht nga
vlera pH e tretësirës dhe materiali i përdorur për elektrodë të punës potenciali i
reduktimit dhe ai i oksidimit është nga -0.5V deri -1.4 V (vs.Ag/AgCl) përkatësisht
mbi 0.8V (vs. Ag/AgCl) [50,51,52]. Këto ndryshime mjaft të mëdha në potencialin e
reduktimit të NO vijnë për shkak të reduktimit shumë-elektronësh të tij si pasojë e
adsorbimit të tij në sipërfaqe të elektrodës [53]. Vlerat e larta të potencialit të
reduktimit dhe oksidimit të NO kanë shtyrë hulumtuesit në kërkimin e kushteve më të
favorshme për oksidimin dhe reduktimin e tij me qëllim që të ketë përdorim në
mjedise të ndryshme pasi që në vlerat e tilla të potencialit mund të vijë deri te
zhvillimi i reaksioneve elektrokimike me përbërës të tjerë të matriksit të mostrës.
Ndërtimi i sensorëve të cilët bazohen në reduktimin e NO është lënë si opsion
sekondarë për shkak të interferimit të oksigjenit i cili është i pranishëm në pothuajse
çdo mostër gjithashtu edhe në lëngjet biologjike dhe paraqet problem në përcaktimin e
tij in vivo.
Kur është fjala për oksidimin e NO dihet se si produkt përfundimtarë fitohen jonet
nitrite e pastaj jonet nitrate, ku jonet nitrite janë një prej interferentëve kryesorë të
sensorëve elektrokimik të NO. Gjithashtu janë edhe jonet nitrate, acidi askorbik,
dopamina etj. të cilët paraqesin problem në matjet me sensor elektrokimik të NO për
shkak se edhe këto komponime i nënshtrohen reaksioneve elektrokimike në elektrodë.
Sensori i parë elektrokimik bazuar në oksidimin e NO është ndërtuar në vitin 1990
nga Shibuki [54]. Kjo elektrodë është e bazuar në principin e njëjtë sikurse edhe
elektroda e tipit Clark, d.m.th. elektroda e platinës është përdorur si elektrodë pune
dhe teli i argjendit si elektrodë referuese. Ky sistem i elektrodave është ndërtuar
brenda mikropipetës prej qelqi të mbushur me tretësirë NaCl dhe HCl me pH 3.5, e
cila është mbuluar me shtresë të polikloroprenit. Zhvillimi i sensorëve për NO pastaj
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është realizuar me përdorimin e membranave të përshkueshme nga molekula e NO, të
vendosura mbi sipërfaqe të elektrodës së ngurtë siç është ajo e arit [55]. Gjithnjë janë
përdorur materialet e njëjta si elektrodë e punës për ndërtimin e sensorit për NO por
ka ndryshuar vetëm mënyra e modifikimit të elektrodës nga elektroda e llojit të parë
me tretësirë të brendshme në elektrodat pa tretësirë të brendshme duke përdorur
membranat gjysmë-lëshuese për NO të vendosura mbi sipërfaqe të elektrodës.
Hulumtimet janë fokusuar në gjetjen e katalizatorëve të ndryshëm të cilët mund të
shtresohen në formë të shtresës ndërmjet membranës dhe elektrodës. Këta
katalizatorë do të rrisin ndjeshmërinë e elektrodës ndaj NO si dhe përdorimi i
metodave të avancuara të shtresimit të orientuar të shtresës në sipërfaqe të elektrodës
premton një zhvillim edhe më të madh të teknologjisë së sensorëve e në veçanti edhe
sensorëve elektrokimikë të NO.
Ftalocianina (porfirina) e nikelit është njëri nga komplekset i cili është gjetur se luan
një rol katalitik në oksidimin e NO në potencial shumë të favorshëm dhe roli katalitik
i tij në oksidimin e NO nuk është i sqaruar ende por ka treguar një varësi lineare ndaj
përqendrimit të NO dhe kufiri i detektimit me këtë modifikues është 1.5 nM [56].
Gjithashtu edhe me përdorimin e polimerive të ndryshëm organik si ai ofenilendiaminës e cila ka ndjeshmëri të krahasueshme me elektrodat tjera të NO dhe
selektivitet mjaft të lartë, për shkak se ndjeshmëria e saj ndaj joneve nitrite,
dopaminës dhe acidit askorbik është mjaft e vogël [57] dhe sensori amperometrik i
bazuar në poly(tionine) dhe nafion i cili ka gjetur zbatim në monitorimin e NO të
liruar në veshkë tek minjtë përmes oksidimit të tij në elektrodën e modifikuar me këtë
polimer [58]. Përmes reaksionit elektrokimik të polimerizimit të Cr-4’-vinyl2,2’,6’,2”-terpyridyl [Cr(v-tpy)2]3+ me anë të voltametrisë ciklike formohet shtresë e
cila ka efekt elektrokatalitik në reduktimin e molekulës së NO [59].
Përdorimi i membranës së acetatit të celulozës krahasuar me atë të nafionit nuk arrin ti
pengojë jonet nitrite ndërsa shtresa e Nafionit® ndikon në zgovëlimin e
interferencave nga komponimet e ndryshme dhe ka dhënë rezultate të kënaqshme për
shkak se në strukturën polimerike ai përmban pjesën hidrofobike (-CF3-CF3-) dhe
hidrofilike (-SO3H) e cila mundëson penetrimin e molekulës së NO hidrofobike duke
penguar jonet me ngarkesa negative për shkak të ngarkesës së membranës nga jonet
sulfonike.
Futja në përdorim e nanogrimcave në ndërtimin e sensorëve elektrokimik ka dhënë
rezultate si ajo me nanogrimca argjendi dhe hemoglobinë [60], nanogrimcat Pt-Fe(III)
të elektrodepozituar në elektrodën e qelqit karbonik [61]. Një nga komponimet të cilat
kanë treguar efekt katalitik ndaj reduktimit të NO është edhe hekzacianferrati i nikelit
i cili mundëson operimin e sensorit në potencial të vogël rreth +0.4 V ndaj Ag/AgCl
[62], hekzacianoferrati i indiumit i cili luan rol elektrokatalitik në oksidimin e NO në
potencial rreth 0.75V ndaj elektrodës së ngopur të kalomelit (ENK) [63] si dhe
modifikimi me nanotuba të karbonit ka një stabilitet dhe efekt mjaft të madh
elektrokatalitik ndaj oksidimit të NO [64].
Kalibrimi i sensorëve të NO është mjaft i rëndësishëm për saktësinë e rezultateve
gjatë matjes, dhe ekzistojnë disa mënyra të kalibrimit siç janë: kalibrimi përmes
gjenerimit të NO, kalibrimi me tretësirë standarde të NO dhe kalibrimi bazuar në
dekompozimin e S-nitrozo-N-acetyl-D, L-penicilaminës (SNAP).
Metoda e cila bazohet në gjenerimin NO gjatë reaksionit të nitriteve me joduret në
mjedis acid zhvillohet sipas reaksionit:
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2KNO2 + 2KI + 2H2SO4

2NO + I2 + 2H2O + 2K2SO4

Përqendrimi i NO është ekuivalent me atë të KNO2 dhe në këtë mënyrë përmes
hollimit mund të arrihet në përgatitjen e tretësirave me përqendrime të ndryshme por
kjo metodë e kalibrimit është më pak e përshtatshme sepse në këtë reaksion përdoret
acidi i fortë i cili mund të dëmtoj materialin e sensorit të NO kështu që ky tip është më
i përshtatshëm për elektrodat e tipit Clark.
Përgatitja e tretësirës standarde të NO bëhet duke gurgulluar gazin e NO në tretësirë.
Gazi mund të jetë në bombolë apo i përfituar aty për aty si p.sh. sipas reaksionit:
6NaNO2 + 3H2SO4

4NO + 2H2O + 3Na2SO4 + 2HNO3

Tretësira në të cilën gurgullohet oksidi i azotit (II) degazohet me argon apo azot për të
larguar oksigjenin nga tretësira, për shkak se do të formohej dyoksidi i azotit. Gazi
NO i fituar kalon nëpër shishet e pastrimit të gazeve të cilat përmbajnë tretësirë
alkaline të pyrogalolit 5% e cila shërben për largimin e oksigjenit të mundshëm në
sistem si dhe tretësira e KOH 40% e cila sherben për absorbimin e gazeve tjera të
oksidit të azotit, dhe kjo tretësirë e fituar e NO arrin përqendrimin afërsisht 2 mM në
temperaturë 22oC.
Mënyra e tretë e kalibrimit bazohet në dekompozimin e SNAP duke liruar NO në
tretësirë nën ndikimin e katalizatorit Cu (I). Oksidi i azotit (II) i liruar mund të
përdoret për kalibrim pasi që përqendrimi i tij është ekuivalent me SNAP [65].
Sensorët elektrokimikë për NO mund të karakterizohen me termet e njëjta sikurse
sensorët në përgjithësi si ndjeshmëria, kufiri i detektimit, selektiviteti, stabiliteti, rendi
linear dhe koha e përgjigjes.
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Arsyetimi i shtrimit të problematikës
Si objektiv kryesor në këtë hulumtim ka qenë ndërtimi i një sensori të ri elektrokimik
për përcaktimin e NO duke përdorur modifikues të ndryshëm në përgatitjen e pastës
së karbonit si elektrodë pune. Kjo elektrodë ka mundësi të përdorimit në mjedise të
ndryshme edhe in vivo për arsye se ka vetitë e ngjashme me ngjyrat e karbonit
konduktiv, të cilat përdoren në teknologjinë e printimit të sensorëve elektrokimikë.
Madhësia e elektrodave nga pasta e karbonit mund të arrijë madhësinë nga 50-300µm,
dhe si mjet lidhës për ndërtimin e pastës mund të përdoret vaji i parafinës Nujol® i
përzier me grafitin pluhur në raporte të ndryshme [66].
Duke përdorur metodat elektrokimike për modifikimin e pastës së karbonit me shtresë
të bakrit si dhe hekzacianoferratit është menduar se do të arrihet një efekt në
detektimin e NO në tretësirë ujore për arsye se nga hulumtuesit Sarma dhe Mondal
është gjetur se bakri ka mundësi të reduktimit të NO përmes komplekseve të bakrit
(II) [67] dhe komplekset e bakrit me hekzacianoferrat janë studiuar me metoda të
ndryshme bazuar në formimin e shtresës të hekzacianoferratit të bakrit në tretësirë
ujore me metoda elektrokimike [68].
Bashkëveprimi elektrokimik i mundshëm ndërmjet hekzacianoferratit dhe NO mund
të përdoret për qëllime analitike në përcaktimin e NO me anë të sensorëve
elektrokimikë të modifikuar me bakër dhe hekzacianoferrat bakri(II).
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Pjesa eksperimentale
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KAPITULLI III
3.1.Kimikatet dhe reagentët

Aceton
Gradë analitike (Lach-Ner)
Nitrit natriumi NaNO2
Pastërti p.a. (FLUKA)
Nitrat natriumi
Pastërti p.a. (FLUKA)
Hidroksid kaliumi
Pastërti p.a. (FLUKA)
Dihidrat i dihidrogjenfosfatatit të natriumit (NaH2PO4 x 2H2O)
Pastërti p.a. (Lach-Ner)
Dihidrat i hidrogjenfosfatit të natriumit (Na2HPO4 x 12H2O)
Pastërti p.a. (Lach-Ner)
Pyrogalol
Pastërti p.a.( MERCK)
Acid sulfurik H2SO4
Pastërti p.a. (Alkaloid)
Acid nitrik HNO3
Pastërti p.a. (Alkaloid)
Pentahidrat i sulfatit të bakrit CuSO4x5H2O
Pastërti p.a. (Lach-Ner)
Hekzacianferrat(II) kaliumi K4[Fe(CN)6] x3H2O
Pastërti p.a. (Sigma-Aldrich)
Hekzacianferrat(III) kaliumi K3[Fe(CN)6]
Pastërti p.a. (Sigma-Aldrich)
Nitropruside natriumi dihidrat Na2[Fe(CN)5NO]x2H2O
Pastërti p.a. (Lach-Ner)
Anilinë
Pastërti p.a. (Alkaloid)
Oksid kallaji (IV) SnO2
Pastërti p.a., Fluka 96550
Oksid hekuri (III) Fe2O3
Pastërti p.a. (Lach-Ner)
Oksid bakri (II) CuO
Pastërti p.a. (Lach-Ner)
Oksid kromi (III) Cr2O3
Pastërti p.a. (Lach-Ner)
Oksid mangani (IV) MnO2
Pastërti p.a. (Lach-Ner)
Mikrogrimca bakri Cu
Pastërti p.a., Merck 99.9%
Hekzanitrokobaltat(III) natriumi Na3[Co(NO2)6]
Pastërti p.a., Merck
Oksid titani
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Pastërti p.a., Merck
Oksid vanadi
Pastërti p.a., Merck
Oksid molibdeni (IV)
Aldrich-Chem 99%
Grafit pluhur
Gradë spektroskopike RW-B (RINGSDORFF-WERKE GMBH BONN-BAD
GODESBERG, höchster Reinheits grad, Spectralkohle-Pulver)
Vaj parafine
Lëng për spektroskopi, Uvasol®, 0.84-0.89 kg/L,Merck 1.07161.0100
Nafion®
Perfluorinated resin solution (5 mass % in lower aliphatic alcohols and 15-20
%w, ALDRICH 274704)
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3.1.1. Tretësirat e punës

Uji
Uji është ridistiluar me anë të pajisjes SCHOT.
Puferat standard
Hamilton Duracal Buffer, certified traceable to N.I.S.T buffers: pH 4.01±0.01; pH
7.00±0.01; and pH 10.01±0.02.
Hanna instruments, standard buffer solutions: pH 4.01±0.01(HI 7004M); pH
7.00±0.01 (HI 7007M); and pH 10.01±0.02 ((HI 7010M).

Tretësirat puferike
Puferi fosfat (0.1 mol·L-1) është pregatitur duke përzier tretësirat ujore (0.1 mol·L-1) të
dihidrogjenfosfatit të natriumit dhe hidrogjen fosfatit të natriumit derisa tretësira të
arrijë vlerën pH 7.5.

Përgatitja e tretësirës së NO
Në balon tregrykësh prej 250 mL vendosen 10g NaNO2 dhe shtohen 20-25 mL ujë të
distiluar që të përgatitet tretësirë e ngopur e nitritit të natriumit, ndërsa në hinkën
ndarëse vendosen 60 mL acid sulfurik 2M. Në shishet për pastrimin e gazit të NO
vendoset tretësirë KOH 4M.
Para fillimit të reaksionit gurgullohet azoti për 30 minuta, nëpër tërë sistemin dhe
pastaj mbyllet gypi për gurgullimin e azotit dhe zhvillohet reaksioni duke shtuar
acidin sulfurik pika pika nga hinka ndarëse nën presionin e gazit të azotit. Gurgullimi
i gazit në pufer bëhet me përzierje të vazhdueshme dhe zgjat afërsisht 30 minuta.
Reaksioni i përfitimit të gazit NO i cili zhvillohet në balon tregrykësh është:
6NaNO2 +3H2SO4

4NO +2H2O + 3Na2SO4 +2HNO3

Ne figurën 3.1. është paraqitur foto e aparaturës komplete për përfitimin e tretësirës së
oksidit të azotit e cila siguron ambient inert pa praninë e oksigjenit.
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Figura 3.1. Aparatura për përfitimin e tretësirës dhe gazit të NO
Ena ku është përgatitur tretësira bazë e NO është e ndërtuar nga qelqi, ndërsa kapaku
është i ndërtuar nga materiali i teflonit (rezistent ndaj NO) i cili siguron ambient inert
edhe gjatë përfitimit dhe gurgullimit të gazit në tretësirë si dhe gjatë marrjes së
tretësirës për përgatitjen e tretësirave më të holluara, përmes rubinetave të
konstruktuara për këtë qëllim.
Tretësirat më të holluara janë përgatitur duke deajruar tretësirën puferike në banjo
ultrasonike nën vakuum për 8 minuta, pastaj është shtuar vëllimi i nevojshëm i
tretësirës së NO dhe tretësira ka qëndruar e mbyllur nën presionin e gazit të azotit.
Acidi sulfurik 2M
Në enë normale prej 500 mL në të cilën ndodhen afërsisht 200 mL ujë i distiluar
shtohen 53 mL acid sulfurik i përqendruar 98% dhe hollohet me ujë deri në shenjë.
Hidroksidi i kaliumit 4M
112.2 g hidroksid kaliumi vendosen në enë prej 500 mL, treten me ujë të distiluar dhe
hollohet deri në shenjë.
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Nitriti i natriumit NaNO2 0.1M
Tretësira bazë e nitritit të natriumit 0.1M është pregatitur duke tretur 0.69 g nitrit
natriumit në 100 mL tretësirë puferike korresponduese në ditën kur është përdorur.
Tretësirat me përqendrime më të vogla janë pregatitur pak para përdorimit.

Nitrati i natriumit NaNO3 0.1M
Tretësira bazë e nitratit të natriumit 0.1M është pregatitur duke tretur 0.85 g nitrat
natriumit në 100 mL tretësirë puferike korresponduese në ditën kur është përdorur.
Tretësirat me përqendrime më të vogla janë pregatitur pak para përdorimit.
Sulfati i bakrit CuSO4 0.1M
Tretësira bazë e sulfatit të bakrit 0.1M është pregatitur duke tretur 2.4961 g sulfat
bakri në 100 mL ujë të distiluar. Tretësirat me përqendrime më të vogla janë
pregatitur pak para përdorimit.
Hekzacianoferrati(II) i kaliumit
Tretësira bazë e heksacianoferratit(II) të kaliumit 0.1M është pregatitur duke tretur
4.2239 g heksacianoferrat(II) kaliumi në 100 mL ujë të distiluar. Tretësirat me
përqendrime më të vogla janë pregatitur pak para përdorimit.
Hekzacianoferrati(III) i kaliumit
Tretësira bazë e heksacianoferratit (III) të kaliumit 0.1M është pregatitur duke tretur
3.2924 g heksacianoferrat(III) kaliumi në 100 mL ujë të distiluar. Tretësirat me
përqendrime më të vogla janë pregatitur pak para përdorimit.
Pyrogaloli 5%
Tretësira e pyragololit për absorbimin e oksigjenit është përgatitur duke tretur 65 g
KOH në 85 mL ujë, pasi është ftohur tretësira është bartur në shishen për pastrimin e
gazeve në të cilën më parë janë vendosur 4.5 g pyragolol. E gjithë procedura e
përgatitjes është realizuar në atmosferë inertë azoti.
Tretësira sulfanilamidë 17 mM dhe N-(1-naftil)-etilendiaminë 0.4 mM
Tretësira me përmbajtje të sulfanilamidës me përqendrim 17 mM dhe N-(1-naftil)etilendiaminë me përqendrim 0.4 mM është përgatitur duke tretur sasinë e nevojshme
në pufer fosfat 0.1M pH 7.5.
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3.2.

Instrumentet

pH metri
pH-Ion meter 301 HANNA Instruments me elektrodë qelqi HI 1131
Banjo ultrasonike
Ultrasonic cleaner 1.375L
Spektrofotometri UV-VIS Helios α
Për matjen e përqendrimit të tretësirës së oksidit të azotit është përdorur
spektrofotometri UV-VIS
3.2.1. Potenciostati
Për matjet në voltametri ciklike dhe amperometri hidrodinamike janë përdorur
potenciostati Autolab PSTAT 10 me softver GPES versioni 4.9 dhe potenciostati
PalmSens gjithashtu i kontrolluar përmes softverit PSTrace. Celula elektrokimike ka
qenë e ndërtuar nga elektroda me pastë e karbonit si elektrodë pune, elektroda
referuese Ag/AgCl dhe teli i platinit si elektrodë e kundërt. Azoti është përdorur si
degazues i tretësirës. Përzierja konveksionale është realizuar me anë të përzierësit
magnetik.
Pasta e karbonit (e pastër dhe e modifikuar) është paketuar në gyp tefloni (Figura 3.2)
me diametër të brendshëm 4.0 mm dhe diametër të jashtëm 5.15 mm. Sipërfaqja
kontaktuese e elektrodës me tretësirën është 12.6 mm2. Pasta është lëmuar në pllakë
tefloni (politetrafluoetileni). Kontakti i brendshëm i pastës së karbonit është bërë me
tel platini.
Është përdorur elektroda referuese Ag/AgCl (ΩMetrohm 6.0733.100) me elektrolit të
brendshëm tretësirë 3 M KCl (ΩMetrohm 6.2308.020).

Figura 3.2. Elektroda me pastë karboni
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3.2.2. Sistemi i analizës me injektim në rrjedhje
Sistemi i analizës me injektim në rrjedhje i përdorur është i ndërtuar nga pompa e
kromatografisë së lëngët me performancë të lartë (510 Waters, Milford MA, USA) me
sistem kontrollues (Waters 600E), blloku injektues (Rheodyne 5020, Cotati, CA,
USA) dhe celula elektrokimike me shtresë të hollë (CC5, BAS) fig. 3.2.
Pompa (P) është shfrytëzuar për të vënë në lëvizje tretësirën bartëse nëpër gypa
kapilarë deri te valvula për injektim (I) për futjen e vëllimit të caktuar përcaktuar mirë
të tretësirës së mostrës (S) në mënyrë të riprodhueshme. Tretësira e mostrës kalon
pastaj në detektorin elektrokimik të lidhur për potenciostat. Tretësira bartëse e
përdorur është puferi fosfat (0.1M pH 7.5) dhe vëllimi i injektuar 200 µL. Detektori
elektrokimik ka qenë elektroda me pastë karboni (EPK), kontakti elektrik është bërë
me tel bakri (Figura 3.3.)

a)

b)
Figura 3.2 (a) Skema e analizës me injektim në rrjedhje. (b) Sinjali tipik i regjistruar . P
– pompa; I – blloku injektues; D – detektori elektrokimik; C –tretësira
bartëse; S – mostra; W – hedhurina; H – lartësia e pikut; T – koha e
retensionit; tb – gjerësia e pikut.
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Matjet me sistem në rrjedhje në celulë në shtresë të hollë janë kryer me potenciostat
AUTOLAB (PSTAT 10) me softver GPES versioni 4.9. Celula elektrokimike e
përdorur në sistem të analizës me injektim në rrjedhje është paraqitur në figurën 3.3.
Elektroda me pastë karboni është përdorur si elektrodë e punës, si elektrodë referuese
elektroda Ag/AgCl (BAS-RE-4) e ruajtur në tretësirë 3 M NaCl, çdo elektrodë
referuese rezervë është përtëritur për një muaj pas çdo përdorimi të vazhduar dyjavor
sipas rekomandimeve të prodhuesit [69]. Si elektrodë e kundërt ka shërbyer sipërfaqja
e çelikut të pakorrodueshëm përballë elektrodës së punës.

Figura 3.3. Celula elektrokimike me shtresë të hollë (A) dhe pamja nga lartë(B) [35].
Elektroda e punës është e ndarë nga elektroda e kundërt me një fletë poliesteri me
hapje ovale me trashësi 0.19 mm. Sipërfaqja elektroaktive e elektrodës së punës është
12.6 mm2.
Para fillimit të punës tretësira e puferit fosfat është degazuar në banjo ultrasonike nën
vakuum në kohëzgjatje prej 10 minuatve dhe gjatë gjithë kohës sa është përdorur
tretësira, mbi të është gurgulluar azot që të pengohet futja e oksigjenit në enën ku
ndodhet tretësira bartëse e sistemit në rrjedhje. Në po të njejtën mënyrë janë përgatitur
edhe tretësira e holluar e oksidit të azotit në vëllime më të vogla duke bërë degazimin
në banjo ultrasonike nën vakuum për 10 minuta.
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3.2.3. Matjet referente për NO
Matjet referente për përcaktimin e përqendrimit të NO në tretësirë puferike pH 7.5 e
përgatitur e freskët, është realizuar sipas metodës së përshkruar nga Nims dhe tjerët
[70]. Metoda bazohet në reaksionin ndërmjet oksidit të azotit (II) me sulfanilamidë
dhe N-(1-Naftil) etilendiaminë që shkakton formimin e azo ngjyrës e cila ka
absorbancë maksimale në gjatësivalën 496 nm dhe llogaritja e përqendrimit bëhet nga
koeficienti molar i absorbimit i cili për komponimin në fjalë është 12500 dm3 mol-1
cm-1.

37

3.3. Metodat
3.3.1. Voltametria ciklike
Matjet në voltmetri ciklike janë kryer në celulën elektrokimike të përbërë nga
elektroda me pastë karboni (e pamodifikuar dhe modifikuar) si elektrodë pune,
elektroda Ag/AgCl si elektrodë referuese dhe teli i platinit si elekrodë e kundërt. Azoti
është përdorur si mjet për degazim të tretësirës (Figura 3.4)

Figura 3.4. Celula elektrokimike e përdorur në matjet voltametrike

Matjet në voltmetri ciklike me elektrodë me pastë karboni janë bërë në 10-20 mL
pufer fosfat (0.1 M, pH 7.5) pas degazimit me kohëzgjatje 5-10 minuta. Në raste të
caktuara është shtuar tretësira e oksidit të azotit (II) me përqendrim të caktuar.
Voltamogramet janë regjistruar ndërmjet +1200 mV dhe -1500 mV duke filluar nga
vlerat pozitive. Rendi i shpejtësisë së skanimit ka qenë 5, 10, 20, 50, 100 dhe 200
mV/s.
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3.3.2. Amperometria hidrodinamike
Matjet në ampermetri hidrodinamike janë kryer në celulën elektrokimike të paraqitur
në figurën 3.4. Në fillim tretësira është degazuar për 5-10 minuta, pastaj është
aplikuar teknika me një potencial ndaj kohës duke përzier tretësirën në mënyrë të
vazhdueshme. Pas arritjes së rrymës konstante në sfond është shtuar tretësira e oksidit
të azotit me përqendrime të caktuara. Është hulumtuar potenciali me ndryshim për 50
mV duke filluar nga -350 mV deri në +350 mV.

3.3.3. Analiza me injektim në rrjedhje
Teknika me ushtrimin e një potenciali me kohën është aplikuar në rrjedhje të
vazhdueshme të tretësirës bartëse (pufer fosfat 0.1 M, pH 7.5, shpejtësi rrjedhje 0.4
mL/min.). Në sistemin në rrjedhje është injektuar përmes paisjes për injektim,
tretësira e NO dhe tretësirat tjera me përqendrime të ndryshme. Vëllimi i injektuar në
të gjitha eksperimentet e analizës me injektim në rrjedhje është 200 µL. Gjatë
optimizimit të potencialit, me shpejtësi rrjedhje 0.4 mL/min., potenciali i aplikuar
është nga -350 mV deri 350 mV. Hulumtimi i shpejtësisë së rrjedhjes të tretësirës
bartëse është kryer nga 0.1 deri 0.5 mL/min me potencial të zgjedhur për elektrodën e
caktuar.

3.3.4. Përgatitja e elektrodave
•
•

•

•

•

Pasta e karbonit të pamodifikuar është përgatitur duke përzier 1 g pluhur
grafiti dhe 360 µL vaj parafine në havan agati dhe duke e përzier butësisht deri
në arritjen e kompaktësisë uniforme.
Pasta e modifikuar e karbonit është përgatitur në mënyrë analoge duke
përzier 0.95 g pluhur grafiti, 0.05 g modifikues dhe 360 µL vaj parafine. Pasta
është transferuar në flakona qelqi dhe është lënë të qëndrojë gjatë natës në
frigorifer.
Pasta e karbonit me shtresë bakri është përgatitur duke bërë elektrolizën e
tretësirës së bakrit me përqendrim 0.01M në tretësirë të acidit nitrik 0.1M me
kohëzgjatje të ndryshme për të optimalizuar kohën e elektrolizës gjatë
formimit të shtresës.
Pasta e karbonit me shtresë heksacianoferrat bakri(II) është përgatitur në
elektrodën me shtresë bakri të zhytur në tretësirë të heksacianoferratit të
kaliumit me përqendrim 1x10-3 M, duke realizuar një numër të madh të
skanimeve të voltamogrameve ciklike me shpejtësi skanimi 100 mV/s deri sa
është arritur një gjendje e rrymave të pandryshueshme ndërmjet skanimeve të
njëpasnjëshme.
Modifikimi i elektrodës heksacianoferrat bakri(II) me membranë nafioni
është kryer duke bartur 10 µL tretësirë nafioni të neutralizuar dhe holluar 1:4
në sipërfaqe të elektrodës e cila është lënë të thahet në temperaturë dhome.
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3.3.5. Matjet për interferenca
Matjet për interferencën e joneve nitrite dhe joneve nitrate janë bërë duke matur
sinjalin për përqendrime të ndryshme të këtyre joneve me dhe pa pranine e NO në
tretësirë të puferit fosfat. Para dhe pas çdo shtimi të interferentit në sistemin me
injektim në rrjedhje, është matur sinjali për tretësirën e NO të marrë si vlerë referente
në mënyrë që të përcaktohet ndryshimi i sinjalit dhe ndryshimet e pakthyeshme në
sipërfaqe të elektrodës.

3.3.6. Metoda referente për NO
Përqendrimi i NO në tretësirën e përgatitur në laborator është matur duke shtuar në
një provëz 9.5 mL tretësirë që përmban sulfanilamidë 17 mM me N-(1-Naftil)
etilendiaminë 0.4 mM të tretur në pufer fosfat 0.1M dhe 0.5 mL tretësirë të NO. Pas
zerimit të spektrofotometrit me tretësirën ngjyrëformuese pa praninë e NO në
gjatësivale 496 nm është bërë matja e absorbancës së tretësirës së NO, vlera e
përqendrimit të tretësirës bazë është llogaritur sipas formulës në vijim:
=

12500

f(faktori i hollimit)

Kjo metodë mund të aplikohet edhe duke ndërtuar lakore kalibrimi pasi kjo metodë e
përcaktimit ka kufijtë e linearitetit deri në vlerën e përqendrimit të NO 80 µM.
Raporti i tretësirës së NO dhe reagentit nuk ka qenë gjithnjë i njëjtë për shkak të
ndryshimit të përqendrimit të NO në tretësirën bazë në varësi të kushteve të
përgatitjes dhe është synuar që gjithnjë të jetë përqendrimi rreth 40 µM.
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KAPITULLI IV
4. Rezultatet dhe diskutimi
4.1. Elektroda me pastë karboni e modifikuar në brendi
Elektrodat me pastë karboni të pamodifikuara dhe modifikuara janë studiuar që të
karakterizohet sjellja elektrokimike e modifikuesit dhe të llogaritet aktiviteti i tij ndaj
analitit, oksidit të azotit (II).
Metodat e përdorura për të studiuar mekanizmin e veprimit të mediatorëve si dhe
karakterizimin bazë të sistemit të mediatorit janë voltametria ciklike dhe
amperometria hidrodinamike. Si mjedis për matje është përdorur puferi fosfat 0.1M
me vlerë pH 7.5 për arsye se kjo vlerë paraqet njëkohësisht edhe pH fiziologjike që
është thelbësore për aplikimin e sensorit. Të gjitha vlerat e potencialit janë të
paraqitura ndaj elektrodës Ag/AgCl KCl 3M.

4.1.1. Voltametria ciklike
Për gjetjen e modifikuesit i cili rrit reagimin e elektrodës me pastë karboni ndaj
përqendrimit të NO janë përdorur modifikues të ndryshëm si Fe2O3, Cr2O3, SnO2,
V2O5, MnO2, MoO2, µCu, K4[Fe(CN)6] (HCF), anilina, Na3[Fe(CN)5NO], shtresa
(filmi) e Cu dhe shtresa hekzacianoferrati i Cu. Në të gjitha rastet e modifikimit të
pastës në brendi raporti i modifikuesit është 5% ndaj masës së grafitit.
Në figurën 4.1 është paraqitur voltamogrami ciklik i pastës së pamodifikuar në pufer
fosfat 0.1 pH 7.5 dhe pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim 50 µM dhe nuk
vërehet ndonjë ndryshim në potencialet më të vogla, ndërsa në potencial më pozitiv
vërehet se kemi oksidimin e NO i cili ndodh rreth 1.0 V. Elektroda e pastës së pastër
është provuar edhe me NaNO2 dhe vërehet se në po të njejtën vlerë të potencialit kemi
pikun e oksidimit të joneve nitrite, por intensiteti i rrymës është më i vogël krahasuar
me përqendrimin e NO sepse përqendrimi i joneve nitrite është 1 mM (Figura 4.2).
Kjo paraqet një informacion mjaft të rëndësishëm lidhur me oksidimin e NO për
shkak se ai oksidohet deri në nitrate në këtë vlerë të potencialit duke kaluar fillimisht
në jone nitrite e pastaj në jone nitrate.
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Figura 4.1. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të pastër
(—), pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim 50 µM (—),
pufer fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e skanimit 20 mV/s, Efillestare=
-0.5V, Epërfundimtare= 1.0V
Pasta e modifikuar me oksid kromi (III) shihet se ka një efekt mjaft pozitiv në
reaksionin elektrokimik të NO krahasuar me atë të joneve nitrite. Nga voltamogrami
vërehet se duke filluar nga potenciali 0.6 V kemi rritje të rrymës anodike që arrin
maksimumin e saj afër 1.0 V, ndërsa për jonet nitrite rritja e rrymës anodike fillon
mbi potencialin 0.70 V dhe arrin maksimumin e saj në potencialin 1.0 V. Kjo dukuri e
rritjes së rrymës anodike në këto vlera të potencialit nuk vërehet tek elektroda e
pamodifikuar, gjë që tregon përmirësimin e reagimit të elektrodës së karbonit ndaj
NO për shkak se kemi një fillim të oksidimit në vlera më të vogla të potencialit. Në
potencialin 0.70 V piku paraqitet më i theksuar pas shtimit të NO, në të cilin potencial
kromi (III) kalon në krom (VI) në mënyrë elektrokimike. Rrymat e pikeve janë më të
vogla krahasuar me pastën e pamodifikuar edhe sepse sipërfaqja e elektrodës te pasta
e modifikuar me Cr2O3 është sa ½ e sipërfaqes së elektrodës së pamodifikuar. Në
potencial negativ deri në -0.40 V nuk vërehet ndonjë ndryshim edhe në praninë e
NaNO2 dhe NO.
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Figura 4.2. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të pastër
(—),
), pas shtimit të tretësirës së NaNO2 me përqendrim
ndrim 1mM (—),
(
pufer fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e skanimit 20 mV/s, Efillestare=
-0.4V, Epërfundimtare=1.3V

Figura 4.3. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të
modifikuar me Cr2O3 (—),
), pas shtimit të tretësirës së NO me
përqendrim 25 µM
µ (—),
), pas shtimit të tretësirës së NaNO2 me
përqendrim 100 µM (—),
), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e
skanimit 20 mV/s, Efillestare= -0.4V, Epërfundimtare=1.2V
V (Sipërfaqja
½)
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Elektroda e modifikuar me oksid mangani (IV) nuk tregon ndonjë ndryshim
karakteristik lidhur me oksidimin e NO krahasuar me jonet nitrite (figura
4.4) ku shihet qartë se piku i reduktimit i të dyjave është rreth 1.0 V;
krahasuar me pastën e pamodifikuar kemi
kemi një rritje të rrymës bazë përgjatë
gjithë fushës së potencialit të aplikuar në voltamogramin ciklik. Në potencial
negativ nuk vërehet ndonjë ndryshim që tregon për ndonjë bashkëveprim të
analitëve të përdorur dhe elektrodës së modifikuar.

Figura 4.4. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të
modifikuar me MnO2 (—),
), pas shtimit të tretësirës së NO me
përqendrim 50 µM
µ (—),
), pas shtimit të tretësirës së NaNO2 me
përqendrim 1 mM (—),
( ), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e
skanimit 20 mV/s, Efillestare -0.4V, Epërfundimtare=1.5V
Në figurën 4.5 është paraqitur voltamogrami ciklik i elektrodës së modifikuar me
oksid vanadi (V).. Piku në
n potencial 0.15 V deri 0.50 V i përgjigjet
rgjigjet oksidimit të
t
vanadit në vanad (V) dhe reduktimi rreth 0.35 V. Me shtimin e NO ky pik zvogëlohet
zvog
me një intensitet të vogëll pas ҫdo shtimi. Vërehet
ërehet piku i oksidimit të NO në potencial
afër 1.1 V dhe krahasuar me pikun e oksidimit të joneve nitrite është shumë më i
madh, afërsisht 5 herë (111µA
(111
për NO dhe 21 µA për NaNO2). Duke shkuar në
drejtim të vlerave negative të potencialit vërehet një rritje e rrymës në formë të pikut
jo të theksuar qartë rreth potencialit 0.15 V, ndërsa në potencial më negativ nuk
vërehet ndonjë ndryshim i theksuar. Nga të dhënat e literaturës, vanadi në mjedis
bazik, në këtë potencial mund të kalojë në vanad (V). Sidoqoftë elektrokimia e këtij
procesi është mjaft komplekse dhe është e vështirë që të jepet një përshkrim i qartë
për mekanizmin e reaksionit vetëm
vetëm me të dhënat e voltametrisë ciklike dhe
ampreometrisë hidrodinamike.
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Figura 4.5. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë
modifikuar me V2O5 (—),
), pas shtimit të tretësirës
përqendrim 50 µM
µ (—),
), pas shtimit të tretësirës së
përqendrim 1 mM (—),
( ), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5,
skanimit 20 mV/s, Efillestare= -0.4V, Epërfundimtare=1.3V

karboni të
së NO me
NaNO2 me
shpejtësia e

Në mënyrë të ngjashme japin reaksion edhe elektroda e modifikuar me mikrogrmica
të bakrit ku ndodh oksidimi i NO në potencial rreth 1.0 V. Hulumtimi për gjetjen e
modifikuesit më të përshtatshëm për përcaktimin e NO është realizuar në potenciale
pozitive për shkak të mundësisë së reaksionit elektrokimik dhe kimik ndërmjet
modifikuesit dhe analitit në sipërfaqe të elektrodës. Mikrogrimcat
Mikrogrimc e bakrit si
modifikues në potencial negativ deri në -0.40
0.40 V nuk paraqesin ndonjë ndryshim pas
shtimit të analitit që jep informacion për ndonjë reaksion elektrokimik të mundshëm,
edhe pse vërehen prirja e rritjes së rrymës katodike duke shkuar kah potenciali
poten
negativ
pas shtimit të NO.
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Figura 4.6. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të modifikuar
mikrogrimca Cu (—),
( ), pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim 50
µM (—),
), pufer fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e skanimit 20 mV/s,
Efillestare= -0.4V,
0.4V, Epërfundimtare=1.5V

Figura 4.7. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të
modifikuar me Fe2O3 (—),
), pas shtimit të tretësirës së NO me
përqendrim 50 µM
µ (—),
), pas shtimit të tretësirës së NaNO2 me
përqendrim 1 mM (—),
(
puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e
skanimit 20 mV/s, Efillestare= -0.4V, Epërfundimtare=1.3V
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Pasta e karbonit e modifikuar me oksid hekuri (III) tregon një zhvendosje të
potencialit kah vlerat më pozitive të oksidimit të NO krahasuar me atë të
pastës së pastër për shkak se tek elektroda e modifikuar oksidimi i NO
ndodh rreth 1.20 V, ndërsa te pasta e pamodifikuar rreth 1.00 V. Edhe te ky
modifikues vërehet se reaksioni me NaNO2 është më pak domethënës,
krahasuar me tretësirën e NO gjithnjë duke marrë parasysh edhe
përqendrimet e tyre. Deri në potencial -0.40 V nuk paraqitet ndonjë pik si
dhe nuk vërehet rritje e rrymës bazë.
Oksidi i kallajit (IV) si modifikues i pastës së karbonit nuk paraqet ndonjë
ndryshim në voltamogramin ciklik të regjistruar (Figura 4.8) pasiqë në
potencial 1.00 V ndodh oksidimi i NO sikurse edhe tek elektroda e
pamodifikuar, por këtu vlen të përmendet se elektroda tregon një stabilitet
më të mirë krahasuar me atë të pamodifikuar që vjen si pasojë e rrymës bazë
më të vogël krahasuar me pastat të cilat kanë një stabilitet më të vogël. Në
potencial më negativ, vërehet një tendencë e rritjes së rrymës katodike pas
shtimit të tretësirës së NO, pasiqë dihet se në potenciale më negative mund
të ndodh edhe reduktimi i kallajit (IV). Kjo gjithashtu ka ndikim në
përcaktimin e NO, që mund të shkaktohet nga reaksioni kimik i NO me
modifikuesin dhe reaksionit elektrokimik në elektrodë.

Figura 4.8. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të
modifikuar me SnO2 (—), pas shtimit të tretësirës së NO me
përqendrim 50 µM (—), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e
skanimit 20 mV/s, Efillestare= -0.4V, Epërfundimtarë=1.5V
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4.1.2. Amperometria hidrodinamike
Për hulumtim të mëtejshëm është përdorur edhe amperometria hidrodinamike, si
metodë e cila ofron njohuri rreth reaksionit elektrokimik që ndodh në sipërfaqe të
elektrodës. Në figurën 4.9 në vijim është paraqitur një amperogram hidrodinamik i
fituar gjatë matjes në potencial 0.8 V në përzierje të vazhdueshme pas shtimit të
njëpasnjëshëm të tretësirës së oksidit të azotit me përqendrim fillestar rreth 300 µM.
Është analizuar rendi dinamik i elektrodës në vlerat e potencialit 0.60, 0.70, 0.80 dhe
0.90 V me ç’rast vërehet një rritje e ndjeshmërisë së elektrodës ndaj NO në një
interval të gjerë të përqendrimit tek elektrodat e modifikuara.
CPE+Cr2O3
Amperometri Hidrodinamike 0.8 V
80.0u
70.0u
60.0u

i/ A

50.0u
40.0u
30.0u
20.0u
10.0u
0
-10.0u
0

250.0

500.0

750.0

1000.0

1250.0

1500.0

t/s

Figura 4.9. Amperogrami hidrodinamik i elektrodës me pastë karbonit të modifikuar
me Cr2O3, potenciali operues 0.8 V. Tretësira bazë 25 mL pufer fosfat
0.1M, vëllimi i shtuar 3 mL tretёsirё NO.

Potenciali operues
Potenciali i ushtruar në elektrodën e punës gjatë matjeve është me rëndësi të madhe
pasi dihet se në vlera të caktuara të tij ndodhin reaksione dytësore të oksidimit të
komponentëve të ndryshme në sipërfaqe të elektrodës të cilat mund të jenë të
pranishme në mostra reale. Potencialet në të cilat elektrodat e modifikuara u testuan
janë 0.60, 0.70, 0.80 dhe 0.90 V. Në potencialin 0.60 V sinjal të regjistrueshëm ka
dhënë vetëm elektroda e modifikuar me oksid kromi (III) e cila tregon një ndjeshmëri
ndaj përqendrimit të NO.
Oksidi i kromit (III) shihet edhe nga voltamogrami ciklik se rreth potencialit 0.60 V
fillon ngritja e rrymës anodike me një ngritje të vogël duke fituar pikun rreth
potencialit 1.00 V. Dihet se kromi mund të ketë numër oksidimi prej +2 deri +6 dhe
varësisht prej pH-së së mjedisit ai mund të oksidohet dhe reduktohet në potenciale të
ndryshme. Në potencialin rreth 0.60 V ndodh oksidimi i kromit (III) në krom (VI). Në
rastin konkret vihet re se kemi një reaksion kimik ndërmjet NO dhe modifikuesit të
elektrodës (Cr2O3) që shoqërohet me reduktimin e kromit nga NO. Kjo sasi e
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reduktuar e cila është elektrokimikisht aktive në sipërfaqe të elektrodës dhe do të
oksidohet përsëri në vlerat larta pozitive të potencialit i cili ushtrohet në elektrodë.
Kromi në potencial 0.70 V dhe ka një efekt mjaft pozitiv si modifikues i pastës në
oksidimin e NO.
Duke shkuar kah potencialet pozitive vërehet rritje e sinjalit ndaj përqendrimit të NO
(Figura 4.11) gjë e cila edhe pritet për shkak se nga voltamogramet ciklike vërehet se
rreth potencialit 1.0 V kemi oksidimin e NO. Vërehet se oksidi i kromit (III) i
përmirëson vetitë e pastës së karbonit deri në vlerën e potencialit 0.80 V, ndërsa në
potencialin 0.90 V nuk paraqet ndonjë ndryshim nga potenciali 0.80V. Edhe elektroda
e modifikuar me mikrogrimca bakri jep një reaksion ndaj NO i cili rritet duke shkuar
kah potenciali më pozitiv, por në potenciale më të larta kemi rritje të rrymës bazë e
cila shkakton probleme në përsëritshmërinë e rezultateve. Për SnO2 dhe MnO2 në
potencialin 0.90V vihet re një sinjal përkatësisht 6 herë dhe 13 herë më i lartë se sa
sinjali në 0.80 V. Gjithashtu edhe oksidi i vanadit (V) tregon një rritje të sinjalit në
potencialin 0.90 V nga 1.23 µA (0.80V) në 11.69 µA (0.90 V). Në përgjithësi
mekanizmi i reaksionit të oksidimit të NO në sipërfaqe të elektrodës tek elektroda e
modifikuar me oksid kromi (III) mund të përshkruhet si në vijim:

Figura 4.10. Mekanizmi i reaksionit elektrokimik të oksidit të azotit (II) dhe
modifikuesit
Një mekanizëm i tillë i reaksionit kimik mund të përshkruhet në përgjithësi për
oksidet e metaleve të cilat marrin pjesë në bashkëveprimin e kimik dhe elektrokimik
të NO.
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Figura 4.11.Varësia
.Varësia e sinjalit ndaj potencialit të ushtruar në elektroda. Tretësira bazë
25 mL pufer fosfat 0.1M, vëllimi i shtuar 3 mL tretёsirё
tretё ё NO C~300µM.
C~300
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Lakoret e kalibrimit
Për të gjitha elektrodat është studiuar rendi dinamik i përgjigjes së tyre ndaj NO në
potencialet 0.60, 0.70, 0.80 dhe 0.90 V. Në potencialin 0.60 V vetëm pasta e
modifikuar me Cr2O3 jep sinjal me ndjeshmëri 3.958 nA/µM
nA/ M dhe linearitet deri në
vlerën e përqendrimit 100 µM me koeficient korrelacioni R2= 0.991. Kufiri i
detektimit (3σ)) i llogaritur nga devijimi standard i pikut pas shtimit të
t tretësirës me
përqendrim 322 µM është 13.5 µM (SD=4.65, vlera mesatare 143 nA). Elektrodat tjera
të modifikuara si dhe ajo e pamodifikuar në potencial 0.60 volt nuk japin sinjal pas
shtimit të tretësirës së NO.
Në potencialin 0.70 V (Figura 4.12) vërehet një rritje e sinjalit sidomos
sidomos tek elektroda e
modifikuar me mikrogrimca të bakrit dhe oksid kromi (III) ku sinjali është afërsisht i
njejtë me atë të pastës së pamodifikuar, por këtu vërehet një varësi lineare më e mirë
tek elektrodat e modifikuara. Elektroda e modifikuar me mikrogrimca
mikrogrimca të bakrit ka
ndjeshmëri 0.045 µA/µM
M dhe ajo e modifikuar me Cr2O3 0.031µA/µM
M dhe koeficient
2
2
korrelacioni përkatësisht R = 0.997 dhe R = 0.995.
Kufiri i detektimit (3σ)
σ)) i llogaritur nga devijimi standard i pikut pas shtimit të
t
tretësirës me përqendrim 32 µM për elektrodën e modifikuar me Cr2O3 është 12.2 µM
(SD=0.0828, vlera mesatare 1.05 µA) dhe për elektrodën e modifikuar me
mikrogrimca bakri është 11.02 µM (SD=0.0624, vlera mesatare 1.32 µA).

Figura 4.12. Lakorja e kalibrimit për elektroden me pastë
pastë karboni të modifikuar me
µCu (◊)) dhe Cr2O3 (◊) në potencial 0.7 V
Në potencialin 0.80 V (Figura 4.13) është karakteristikë për elektrodën e modifikuar
me Cr2O3 për shkak se vërehet varësi lineare ndaj përqendrimit të NO por me pjerrësi
të drejtëszës të cilat dallojnë shumë me veti. Deri në vlerat e përqendrimit 150 µM
ndjeshmëria e sensorit është 0.363 µA/µM
M dhe koeficient korrelacioni 0.990. Kufiri i
detektimit (3σ)) i llogaritur nga devijimi standard i pikut pas shtimit të
t tretësirës me
përqendrim 32 µM është 18.7 µM (SD=0.414, vlera mesatare 10.4 µA), ndërsa në
përqendrimet mbi 150 µM
µ
ndjeshmëria rritet në 0.935 µA/µM
M me koeficient
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korrelacioni R2= 0.998. Nga këto të dhëna vërehet se mekanizmi i reaksionit ndryshon
në vlera më të larta të përqendrimit e cila mund të ndodh për shkak të kinetikës së
reaksionit kimik ndërmjet oksidit të kromit (III) që mund të jetë i varur nga
përqendrimi i NO në tretësirë. Dihet se kromi mund të ketë numra oksidimi +2, +3,
+4, +5 e +6 dhe bashkëveprimi i tij me analitin gjithashtu mund të shkaktojë
ndryshimin e gjendjes së oksidit të kromit (III) që shoqërohet me reaksionin
elektrokimik të shkëmbimit të elektroneve me elektrodën.
Në këtë potencial edhe elektrodat e tjera japin varësi lineare ndaj përqendrimit të NO.
Për elektrodat e tjera intensiteti rezulton shumë më i ulët krahasuar me elektrodën e
modifikuar me Cr2O3. Kjo rënie intensiteti ndaj NO në potencial 0.80 V për elektrodat
e modifikuara rezulton sipas radhës IµCu>IFe2O3>ISnO2>ICPE>IMnO2>IV2O5.
Në potencialin 0.90 V (Figura 4.14) vërehet rritje e sinjalit tek elektroda e modifikuar
me SnO2 dhe MnO2 krahasuar me potencialet tjera dhe ndjeshmëria e elektrodës së
modifikuar me SnO2 dhe MnO2 është 0.577 µA/µM dhe 0.622 µA/µM
M dhe koeficient
korrelacioni R2= 0.998 dhe R2= 0.999. Të gjitha elektrodat e modifikuara si dhe ajo e
pamodifikuar paraqesin linearitet
linearitet për përqendrimet të përdorura deri 170 µM NO.
Kufiri i detektimit (3σ)
σ)) i llogaritur nga devijimi standard i pikut pas shtimit të
t
tretësirës me përqendrim 32 µM është 5.0 µM (SD=0.367, vlera mesatare 19.27 µA)
për pastën e modifikuar me MnO2, ndërsa për
ër pastën e modifikuar me SnO2 kufiri i
detektimit (3σ) është 5.2 µM (SD=0.412, vlera mesatare 17.5 µA).

Figura 4.13.. Lakorja e kalibrimit për elektroden me pastë karboni të modifikuar me
Cr2O3 në potencial 0.8 V
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Figura 4.14. Lakorja e kalibrimit CPE SnO2 dhe MnO2 në potencial 0.9V
Rezultatet eksperimentale të
t fituara janë paraqitur në formë tabelare me qëllim
q
të
krahasimit më të lehtë tëë tyre. Vërehet qartë efekti pozitiv i disa modifikuesve të
t
përdorur në rritjen e ndjeshmërisë
ndjeshm
ndaj analitit (NO). Në tabelënn 4.1. janë
jan paraqitur
vlerat e ndjeshmërisë së pastës
past së karbonit për modifikues të ndryshëm
ndrysh
në vlera të
ndryshme të potencialit.

Tabela 4.1. Ndjeshmëria
ria e pastës
past për modifikues të ndryshëm në potencialet 0.70,
0.80 dhe 0.90 V
Ndjeshmëria (nA·L·µmol-1)
Modifikuesi
Cr2O3
Fe2O3
MnO2
V2O5
SnO2
µCu
CPE

E=0.70 V
E=
31
8
0
0
9
45
5

E=0.80 V
363 ˄ 935
107
101
37
107
128
75
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E=0.90
0.90 V
302
253
622
340
577
77
211
714

4.2. Hulumtimet në potenciale negative
4.2.1.Voltametria ciklike
Dihet se si produkt përfundimtar i oksidimit të oksidit të azotit (II) në tretësirë janë
jonet nitrate dhe duke pasur parasysh mundësinë e oksidimit të joneve nitrite në këto
vlera të potencialit hulumtimi është fokusuar në gjetjen e një potenciali më negativ
nega në
mënyrë që të zvogëlohet njëkohësisht edhe ndikimi i joneve nitrite. Janë regjistruar
voltamogramet ciklike për elektrodën me pastë karboni të pastër dhe të modifikuar.
Në figurën 4.15 është paraqitur voltamogrami ciklik i pastës së pastër në pufer fosfat
f
0.1M dhe pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim rreth 50 µM.
M. Në potencial
negativ ndodh zvogëlimi i rrymave katodike për shkak të reduktimit nga ana e NO e
grupeve funksionale (karbonile, karboksile, hidrokside etj) të cilat ndodhen në grafit.

Figura 4.15. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të pastër
(CPE) dhe pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim 50 µM
(CPE+NO), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e skanimit 20
mV/s
Elektroda e modifikuar me oksid bakri (II) (Figura 4.16) dhe ngjashëm me ate të
pastës së pastër ndodh zvogëlimi i rrymave katodike, dhe në potencial më negativ
rreth -0.70
0.70 V kemi një ngritje të rrymës katodike më të theksuar e cila tregon për
reaksionin e NO në elektrodë nën ndikimin e modifikuesit CuO. Elektroda e
modifikuar me CuO ka një rrymë prapavijë më të lartë krahasuar me atë të
pamodifikuar.
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Figura 4.16. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të
modifikuar me CuO dhe pas shtimit të tretësirës së NO me
përqendrim 50 µM
µ (CPE-CuO+NO), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5,
shpejtësia e skanimit 20 mV/s

Hulumtimet tjera për gjetjen e modifikuesit i cili do të ketë efekt elektrokatalitik ndaj
NO ka vazhduar edhe me përdorimin e oksidit të manganit (IV), hekzacianoferratit
hekza
të
kaliumit (HCF), oksidit të molibdenit (IV), nitroprusidës së natriumit dhe anilinës.
Voltamogramet ciklike tregojnë se efekt ndaj NO ka më shumë elektroda e
modifikuar me anilinë. Elektrodat tjera vërehet se kanë vetëm një ulje të rrymave bazë
dhe nuk paraqitet ndonjë pik karakteristik
karakteristik për reduktimin e NO. Elektroda e
modifikuar me anilinë pas shtimit të tretësirës së NO jep një pik rreth potencialit -0.60
V i cili ka mundësi të shfaqet si pik i produktit të reaksionit të NO me grupin aminë të
anilinës, pasi dihet nga literatura [71] se ai mund të reagojë me grupin aminë dhe të
zhvillohet reaksioni i deaminimit të anilinës njëkohësisht edhe formimi i kripës
diazonium ku intesiteti i rrymës katodike rritet me rritjen e përqendrimit të NO.
Gjithashtu edhe përdorimi i sulfatit të kobaltit
kobaltit (II) si modifikues tregon një reaksion
ndaj NO ku kemi rritje të rrymës katodike në potencial më negativ se -0.50 V dhe
vërehet një efekt elektrokatalitik i modifikuesit për shkak se gjatë kthimit të skanimit
ndodh rritje e rrymës katodike gjatë skanimit
skanimit anodik që tregon një bashkëveprim
ndërmjet pastës dhe modifikuesit.
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Figura 4.17. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të modifikuar me
MnO2 dhe pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim 50 µM (CPEMnO2+NO), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e skanimit 20 mV/s

Figura 4.18. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të modifikuar me
K3[Fe(CN)6] dhe pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim 50 µM
(CPE-K3[Fe(CN)6]+NO), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e skanimit
20 mV/s
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Figura 4.19. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të modifikuar me
MoO2 dhe pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim 50 µM (CPEMoO2+NO), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e skanimit 20 mV/s

Figura 4.20. Voltamogrami ciklik
ciklik i elektrodës me pastë karboni të modifikuar me
Na3[Fe(CN)5NO] dhe pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim 50 µM
(CPE-Na3[Fe(CN)5NO]+NO), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e
skanimit 20 mV/s
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Figura 4.21. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të modifikuar me
aniline dhe pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim 50 µM (CPEAniline+NO), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e skanimit 20 mV/s

Figura 4.22. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të modifikuar me
CoSO4 dhe pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim 50 µM (CPECoSO4+NO), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e skanimit 20 mV/s
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4.2.2. Analiza me injektim në rrjedhje
Me qëllim të përsëritshmërisë së rezultateve dhe krahasimit të tyre është përdorur
analiza me injektim në rrjedhje. Para çdo fillimi të punës është bërë degazimi i
tretësirës në banjo ultrasonike nën vakuum për 10 minuta. Pas degazimit, tretësira
është mbajtur më atmosferë inerte duke gurgulluar azot gjatë gjithë kohës së punës.
Për të gjitha pastat e modifikuara është testuar potenciali më i përshtatshëm duke
operuar në potenciale të ndryshme nga +0.60V deri në -0.60 V ndaj Ag/AgCl
përveçse në rastet kur nuk është fituar sinjal ose elektroda ka treguar jostabilitet të
madh. Pasta e pamodifikuar e karbonit (Figura 4.23) jep një sinjal mjaft të vogël për
tretësirën e NO edhe në potencialin -0.60 V i cili sillet rreth 35 nA për vlerën e
përqendrimit ~300µM. Nëse krahasohet me elektrodat e modifikuara, sinjali i fituar
tek elektroda e pamodifikuar është shumë herë më i vogël. Kështu, për shembull tek
elektroda e modifikuar me CuO në të njëjtën vlerë të potencialit sinjali arrin në 4000
nA për vlerën e njëjtë të përqendrimit të NO. Në vlerat negative të potencialit deri në 0.40 V fitohet sinjal i vogël reduktues, ndërsa në potencialet -0.50 dhe -0.60 V
shfaqen rryma oksiduese.
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Figura 4.23. Varësia e sinjalit për tretësirën e NO (~300µM) ndaj potencialit të
ushtruar në elektrodë me pastë karboni të pastër gjatë analizës me
injektim në rrjedhje. Rendi i rrjedhës 0.40 mL/min, vëllimi i injektimit
200 µL, bartës puferi fosfat 0.1 M pH 7.5
Tek elektroda e modifikuar me CuO (Figura 4.24) intensiteti i sinjalit zvogëlohet nga
potenciali -0.60V deri në -0.10 V ku sinjali pëson një rritje në 1400 nA për tretësirën e
NO (~300µM) dhe në vlerat më pozitive të potencialit intensiteti i sinjalit vjen duke
rënë. Ky ndryshim mund të jetë shkaktuar për shkak se bakri ka numër oksidues +2
dhe +1, dhe ky bashkëveprim i joneve të bakrit me oksidin e azotit (II) shkakton këtë
ndryshim të intensitetit të sinjalit për shkak se ndodh reaksioni kimik dhe
elektrokimik njëkohësisht. Oksidi i bakrit (II) (CuO) mund të reduktohet në oksid
bakri (I) (Cu2O) dhe në bashkëveprim me NO të kalojë në CuO i cili në mënyrë
elektrokimike reduktohet përsëri në Cu2O. Ky konstatim mbështetet edhe nga
hulumtimet e mëhershme rreth mekanizmit të reaksionit elektrokimik të reduktimit
dhe oksidimit të oksidit të bakrit e cila shihet edhe në voltamogramin ciklik të pastës
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së modifikuar me CuO (Figura 4.16) ku në potencialin -0.30 V ndodh reduktimi i
CuO
Cu2O dhe Cu2O
Cuo ndërsa në pikun oksidues në potencialin rreth 0.0 V
ndodh formimi i oksidit të bakrit. Oksidi i bakrit në vlerën e potencialit -0.10 V
ekziston si Cu (0) (I) dhe (II) dhe në reaksion me NO oksidohet bakri duke e
reduktuar NO dhe pastaj bakri reduktohet në mënyrë elektrokimike.
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Figura 4.24. Varësia e sinjalit për tretësirën e NO (~300µM) ndaj potencialit të
ushtruar në elektrodë me pastë karboni të modifikuar me CuO gjatë
analizës me injektim në rrjedhje. Rendi i rrjedhës 0.40 mL/min, vëllimi
i injektimit 200 µL, bartës puferi fosfat 0.1 M pH 7.5
Është synuar në gjetjen e një modifikuesi i cili formon njëkohësisht edhe komponime
komplekse me NO që do të luante një rol më të madh në katalizimin e reaksionit të tij
elektrokimik. Një ndër to janë edhe komponimet komplekse nitrozile të kobaltit të
izoluara si tetra nitrozil komplekse [72], dhe në rastin konkret ku është përdorur kripa
e kobaltit si modifikues i pastës ka treguar një efekt në rritjen e performancës së
pastës krahasuar me atë të pamodifikuar, por në potenciale më negative se -0.30 V e
cila edhe korrespondon me voltamogramin ciklik të kësaj elektrode ku vërehet
mbimbulimi i valës anodike me atë katodike që është tregues edhe i bashkëveprimit të
modifikuesit me pastën e grafitit. Ndërsa nga potenciali -0.30 V deri në +0.50 V vlerat
e intensitetit të sinjalit janë mjaft të vogla. Rënia vazhdon deri në 0.50 V dhe më pas
kemi rritje të intensitetit të sinjalit ndaj NO.
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Figura 4.25. Varësia e sinjalit për tretësirën e NO (~300µM) ndaj potencialit të
ushtruar në elektrodë me pastë karboni të modifikuar me CoSO4 gjatë
analizës me injektim në rrjedhje. Rendi i rrjedhës 0.40 mL/min, vëllimi
i injektimit 200 µL, bartës puferi fosfat 0.1 M pH 7.5
Reaksioni i mundshëm i grupit aminë të anilinës me molekulën e NO është arsyea e
përdorimit të këtij modifikuesi (anilinës) i cili në voltamogramin ciklik shfaq një pik
të reduktimit rreth potencialit -0.50 V për të cilin mund të themi se është reaksion i
pakthyeshëm për arsye se nuk shfaqet piku i oksidimit të produktit të reaksionit të
reduktimit. Nga këto të dhëna të voltamogramit ciklik mund të sqarohet edhe ndikimi
i anilinës si modifikues në pastën e karbonit gjatë përcaktimit të NO ku në vlerën e
potencialit -0.50 V intensiteti i sinjalit arrin rreth 400 nA. Deaminimi dhe formimi i
joneve diazonium janë reaksionet që mund të ndodhin në këtë vlerë të potencialit.
Mirëpo një mekanizëm i tillë i reaksionit nuk është vërtetuar në mënyrë
eksperimentale, por vetëm me anë të të dhënave nga voltamogrami ciklik i pastës së
modifikuar me anilinë.
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Figura 4.26. Varësia e sinjalit për tretësirën e NO (~300µM) ndaj potencialit të
ushtruar në elektrodë me pastë karboni të modifikuar me anilinë gjatë
analizës me injektim në rrjedhje. Rendi i rrjedhës 0.40 mL/min, vëllimi
i injektimit 200 µL, bartës puferi fosfat 0.1 M pH 7.5
Përdorimi i kripërave komplekse të hekurit është mjaft i madh për shkak të vetive të
tyre katalitike në rastin konkret të oksidimit të NO e sidomos ciano komplekset e
hekurit si Na3[Fe(CN)5NO]. Nitroprusida gjithashtu njihet edhe si donator i molekulës
së NO dhe ka gjetur përdorim të madh për këtë veti të tij. Nga rezultatet e fituara
shihet se elektroda e modifikuar me nitroprusidë (Figura 4.27) ka një ndikim mjaft
pozitiv në vetitë e pastës së karbonit për shkak se jep sinjal me intensitet të lartë për
përqendrim të njëjtë të NO në vlerat e potencialit rreth 0.0 V dhe -0.10 V. Në këto
vlera të potencialit vlera e sinjalit të kësaj elektrode është i krahasueshëm vetëm me
pastën e modifikuar me CuO.
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Figura 4.27. Varësia e sinjalit për tretësirën e NO (~300µM) ndaj potencialit të
ushtruar në elektrodë me pastë karboni të modifikuar me nitroprusidë
natriumi gjatë analizës me injektim në rrjedhje. Rendi i rrjedhës 0.40
mL/min, vëllimi i injektimit 200 µL, bartës puferi fosfat 0.1 M pH 7.5
Në vlerat e potencialit nga 0.40 V deri në -0.30 V fitohen rryma reduktuese për
sinjalin nda NO, ndërsa në vlerat -0.40 dhe -0.50 V fitohen rryma oksiduese. Kjo
është e ndërlidhur me bashkëveprimin kimik dhe elektrokimik ndërmjet joneve hekur
të komponimit kompleks dhe grupit nitrozil dhe potencialit të ushtruar në elektrodë
për shkak të mundësisë së shkëmbimit të NO nga nitroprusida dhe formimi i joneve
[FeII, III(CN)5H2O]3,2- [73].
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4.3. Modifikimi i sipërfaqes së elektrodës
Nga rezultatet e fituara deri në këtë fazë shihet qartë se elektrodat e modifikuara në
brendi të pastës kanë ndikim pozitiv në rritjen e reagimit të elektrodës pastë ndaj
molekulës së NO në tretësirë ujore në vlerën pH 7.5. Rezultatet janë të kënaqshme por
jo ideale për ndërtimin e një sensori i cili do të tregonte përformanca më të mira për
përdorimin e tij në matje elektrokimike. Me qëllim të rritjes së ndjeshmërisë së
sensorit është synuar në përdorimin e pastës së karbonit të pastër si material elektrode
dhe modifikimi i tij të bëhet në sipërfaqe për arsye se me këtë arrijmë një modifikim
të përshtatshëm për sensorin dhe njëkohësisht duke mbajtur rrymën prapavijë në vlera
më të vogla e cila ka një rëndësi të veçantë në përformancat e sensorit amperometrik.
Elektroda është modifikuar me nanogrimca të bakrit në formë të shtresës së bakrit në
sipërfaqe të elektrodës në mënyrë elektrokimike duke ushtruar potencial konstant në
elektrodë të zhytur në tretësirë të joneve bakër me përzierje të vazhdueshme. Është
studiuar koha e elektrodepozitimit të shtresës së bakrit dhe pastaj elektroda është
testuar edhe në kushtet e analizës me injektim në rrjedhje për të provuar ndryshimin e
performancës së elektrodës ndaj molekulës së NO në tretësirë ujore, në potenciale të
ndryshme. Tretësira e NO është injektuar me përqendrim (~300µM) të njejtë në të
gjitha rastet përveç në rasteve kur është shënuar ndryshe. Në këtë mënyrë është bërë
krahasimi i rezultateve për përmirësimet e mëtejshme të kushteve të punës për
sensorin.
Metoda elektrokimike e zgjedhur është treguar më e përshtatshme në rastin e
përdorimit të pastës së karbonit për shkak të heterogjenitetit të elektrodës për arsye se
është provuar edhe me përfitimin kimik të nanogrimcave të bakrit por nuk është
arritur përsëritshmëri e rezultateve për shkak se lidhja e nanogrimcave është tentuar të
bëhet vetëm me adsorbim të nanogrimcave në sipërfaqe të elektrodës.
Në fillim janë përdorur dy vlera të ndryshme të potencialit për depozitimin
elektrokimik të bakrit në si përfaqe të elektrodës -0.70 V dhe 0.40V. Nga këto vlera të
potencialit ka rezultuar se shtresa e bakrit e formuar në potencial -0.40 V është më e
qëndrueshme dhe arrin të stabilizohet gjatë matjeve amperometrike shumë më shpejt
se ajo me shtresë të depozituar në -0.70 V.
Shtresa e bakrit i elektrodepozituar në potencial konstant -0.40 V me përzierje të
vazhdueshme është realizuar me kohëzgjatje të ndryshme si 30, 60, 120 dhe 180
sekonda. Elektroda e veshur me shtresë bakri është testuar me tretësirën e NO që të
bëhet krahasimi i kohës së depozitimit për sinjalin e fituar ndaj NO (Figura 4.28). Pasi
që koha e depozitimit të shtresës të bakrit nuk ka treguar ndonjë ndryshim të madh
brenda kohës 30-120 sekonda atëherë kohëzgjatja prej 60 s është zgjedhur si kohë më
e përshtatshme për zhvillimin e shtresës të bakrit. Njëkohësisht shtresa i bakrit i
formuar me kohëzgjatje 60 sekonda ka treguar përsëritshmëri më të mirë të
rezultateve krahasuar me atë në 30, 120 dhe 300 sekonda.

64

Figura 4.28 Intensiteti i sinjalit te fituar për NO 50 µM në potencial -0.2 V në
elektrodën e veshur me shtresë bakri me kohë elektrodepozitimi të
ndryshëm gjatë analizës me injektim në rrjedhje. Rendi i rrjedhës 0.40
mL/min, vëllimi i injektimit 200 µL, bartës puferii fosfat 0.1 M pH 7.5
Voltamogrami ciklik i elektrodës së veshur me shtresë bakri është paraqitur në figurën
4.29 dhe nga voltamogrami nuk shihet se ndodh ndonjë ndryshim që jep informatë për
ndonjë reaksion elektrokimik por vetëm vërehet se në potencial -0.30
V ndodh
reaksioni i reduktimit të bakrit i ngjashëm me ate të oksidit të bakrit (II), dhe në
potencial 0.0 V ndodh oksidimi i bakrit që shkakton formimin e oksidit të bakrit në
sipërfaqe të shtresës.. Për dallim nga pasta e modifikuar në brendi me CuO këtu nuk
paraqitet ndonjë bashkëveprim i bakrit me pastën, dhe mekanizmi i reaksionit
elektrokimik tek elektroda me shtresë te bakrit dallon. Sinjali i fituar gjithashtu
paraqet një varësi ndaj sasisë së elektricitetit që shpenzohet për elektrodepozitimin e
shtresës të bakrit dhe sasia e elektricitetit që është shpenzuar zakonisht në formimin e
shtresës është 45 mC.
Voltamogrami me shpejtësi të skanimit 5 mV/s e elektrodës me shtresë bakri është
paraqitur në figurën 4.30 ku vërehen dy piket e reduktimit të bakrit në dy shkallë
Cu(II)
Cu(I) dhe Cu(I) Cuo në potencial -0.10 V dhe -0.20
0.20 V dhe këto dy pike
mund të shfaqen për shkak edhe të formimit të kripërave fosfate të bakrit në sipërfaqe
të elektrodës. Nga voltamogrami gjithashtu vërehet se me shtimin e tretësirës së
oksidit të azotit (II) ulet piku reduktues në të dy potencialet dhe rritet piku i oksidimit
të bakrit. Kjo dukuri e shfaqur në voltametrinë ciklike te elektroda me shtresë bakri
arsyeton edhe rrumën anodike të shfaqur gjatë amperometrisë hidrodinamike
hidr
për
shkak se ndodh reduktimi i joneve bakër nga molekula e NO dhe oksidimi
elektrokimik i bakrit në sipërfae të elektrodës.
Potenciali operues i elektrodës me shtresë bakri është zgjedhur potenciali -0.40 V,
edhe pse nga figura 4.31 shihet se sinjali
sinjali i fituar për tretësirën e NO është më i lartë në
potencialet tjera, por për shkak të stabilitetit të elektrodës si dhe mundësisë së tretjes
së shtresës të bakrit në potenciale pozitive atëherë është zgjedhur ky potencial si
potencial pune.
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Figura 4.29. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të modifikuar me
shtresë bakri dhe pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim 50 µM
(CPE- Cu shtresë+NO),
+NO), puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e
skanimit 50 mV/s

Figura 4.30. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të modifikuar me
shtresë bakri (—
—)) dhe pas shtimit të tretësirës së NO me përqendrim 20 µM
(—) dhe 30 µM
M (—)
( ) , puferi fosfat 0.1 M pH 7.5, shpejtësia e skanimit 5
mV/s
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Figura 4.31. Varësia e sinjalit për tretësirën e NO (300 µM)
M) ndaj potencialit të
ushtruar në elektrodë me pastë karboni të modifikuar me shtresë bakri
gjatë analizës me injektim në rrjedhje. (elektroda 120s) Rendi i
rrjedhës 0.40 mL/min, vëllimi i injektimit 200 µL,
L, bartës puferi fosfat
0.1 M pH 7.5.
Elektroda e modifikuar me shtresë bakri tregon një varësi lineare ndaj tretësirës së NO
deri në vlerat e përqendrimit 250 µM dhe ndjeshmëria e sensorit ndaj NO është
1.227nA/µM si dhe ka koeficient korrelacioni R2=0.998. Kufiri i detektimit (3σ)
(3 i
llogaritur nga devijimi standard i pikut në analizën me injektim në rrjedhje të
tretësirës 105 µM është 33 µM (SD=6.0, vlera mesatare 154.2 nA).

Figura 4.32.. Lakorja e kalibrimit për elektroden me pastë karboni të modifikuar me
shtresë bakri në potencial
potenci -0.40
0.40 V në analizë me injektim në rrjedhje,
rendi i rrjedhjes 0.40 mL/min, vëllimi i injektimit 200 µL. (Elektroda
60 s)
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Elektroda me shtresë bakri është provuar edhe për reaksionin me jonet nitrite të cilat
mund të jenë si jone interferuese në mostra reale. Dihet se NO në prani të oksigjenit
mund të kalojë në NO2 dhe mund të vijë deri te formimi i joneve nitrite në tretësirë.
Në të njëjtën kohë nitritet mund të formohen në afërsi të sipërfaqes së elektrodës për
shkak se NO kur oksidohet jep produktet e oksidimit të tij ndër të cilët është edhe joni
nitrit. Jonet nitrite janë injektuar në përqendrim 1 mM dhe nuk ka dhënë pik për jonet
nitrite ndërsa rreth potencialit -0.10 V vërehet një sinjal i cili krahasuar me atë të NO
është i papërfillshëm.
Elektroda me shtresë bakri është modifikuar edhe me një shtresë të hekzacianoferratit
të kaliumit në mënyrë elektrokimike. Formimi i kësaj shtrese është arritur duke
realizuar një numër të madh të skanimeve të elektrodës me shtresë bakri në tretësirën
e hekzacianoferratit të kaliumit me përqendrim 1mM në tretësirë të nitratit të kaliumit
me përqendrim 0.1 M (Figura 4.33). Regjistrimi i voltamogrameve ciklike është bërë
derisa është arritur një gjendje e pandryshueshme e rrymave të pikeve të oksidimit
dhe reduktimit të hekzacianoferratit në elektrodë.
Piku reduktues i cili paraqitet në potencial rreth 0.50 V dhe ai oksidues rreth 0.80 V
janë piket që i përkasin reaksioneve FeIII⇆FeII
(hekuri është në trajte
hekzacianoferrati), ndërsa piku në potencial -0.40 V dhe ai në 0.0 V i përgjigjet
kalimit të bakrit në gjendjet oksiduese +2 dhe 0. Duke shkuar nga skanimi i parë i
voltamogramit kah voltamogrami i fundit shihet se kemi rritjen e pikut oksidues dhe
reduktues të hekzacianoferratit për shkak të formimit në sipërfaqen elektrodike të
shtresës së kompleksit të bakrit me hekzacianoferrat, dhe bakri me hekzacianoferratin
(II) formon kompleks pak të tretshëm. Ndërsa piku i reduktimit dhe oksidimit të bakrit
vjen duke u zvogëluar për shkak të formimit të shtresës në sipërfaqe pas çdo skanimi.
Në mënyrë të njëjtë sikurse edhe tek elektroda me shtresë bakri, edhe në këtë rast
është hulumtuar koha më e përshtatshme e depozitimit elektrokimik të bakrit me
qëllim të formimit të shtresës të hekzacianoferratit në sipërfaqe në hapin e dytë duke
krahasuar intensitetet e sinjalit për secilën elektrodë. Është vërejtur se formimi i
shtresës më të përshtatshëm për matje amperometrike është koha e elektrodepozitimit
60 sekonda për shkak se elektroda tregon një stabilitet më të madh, dhe mbulimi i
shtresës të bakrit me hekzacianoferrat është shumë më i mirë krahasuar me kohët tjera
të depozitimit.
Pas formimit të shtresës në sipërfaqe të elektrodës, është regjistruar voltamogrami
ciklik i saj në tretësirë të buferit fosfat pH 7.5 dhe pas shtimit të tretësirës së NO
rriten rrymat katodike rreth pikut reduktues të bakrit. Ndërsa në vlerat e potencialit
mbi 0.75 V fillon ngritja e rrymës anodike për shkak se fillon oksidimi i NO në
elektrodë.

68

Figura 4.33. Voltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të
modifikuar me shtresë bakri në tretësirë të K3[Fe(CN)6] 1 mM
me elektrolit bazë KNO3 0.1M , shpejtësia e skanimit 100
mV/s, numri i skaimeve 20, Efillestare= -0.6V, Epërfundimtare=1.0V.

Figura 4.34.

Voltamogrami
ltamogrami ciklik i elektrodës me pastë karboni të modifikuar me
shtresë bakri dhe K3[Fe(CN)6] në tretësirë pufer fosfat 0.1 M pH 7.5,
shpejtësia e skanimit 50 mV/s, numri i skaimeve 30, Efillestare= -0.5V,
Epërfundimtare=1.0V.
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Figura 4.35. Lakorja e kalibrimit
kalibrimit për elektrodën me pastë karboni të modifikuar me
shtresë bakri dhe hekzacianoferrat
cianoferrat në ampermetri hidrodinamike në
potencial -0.40
0.40 V (rrymat katodike)
Në ampermetri hidrodinamike elektroda e modifikuar me shtresë të bakërhekzacianoferratit në potencial
ncial -0.40
0.40 V tregon varësi lineare deri në përqendrimin 250
µM, dhe ndjeshmëri 5.696 µA/µM, dhe koeficient korrelacioni R2=0.994. Kufiri i
detektimit (3σ)) i llogaritur nga devijimi standard i pikut në
në ampermetri hidrodinamike
të tretësirës 43.7 µM është 22.5 µM (SD=15.8, vlera mesatare 219.4 nA).
Për të shmangur interferimet nga jonet nitrite dhe nitrate që janë produkte të oksidimit
të NO, është përdorur membrana sulfonil polifluortetraetileni (Nafion ®). Kjo
membranë aplikohet në sipërfaqe të elektrodës për të penguar kontaktin e joneve me
sipërfaqen e elektrodës. Kjo njëkohësisht është edhe membranë anionike për shkak të
grupeve sulfonile dhe pengon depërtimin e joneve me ngarkesë negative. Membrana e
nafionit përgatitet nga tretësira alkoolike që së pari
pari neutralizohet. Pas vendosjes në
sipërfaqen që mbulojmë, ajo thahet shpejt dhe polimerizon duke formuar membranën
mbi sipërfaqe të elektrodës.
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Figura 4.36. Intensiteti i sinjalit te fituar për NO 300 µM , 1 mM NaNO2 dhe 1mM
NaNO3 në potencial -0.4, -0.3, -0.2, -0.1
0.1 dhe 0 V në elektrodën e
modifikuar me hekzacianoferrat
cianoferrat bakri dhe membranë Nafioni.
Nga rezultatet e fituara për elektrodën e mbuluar me membranë Nafioni shihet se
ndikimi i joneve nitrite dhe nitrate është shumë i vogël në krahasim me sinjalin e
oksidit të azotit (II) vetëm rreth potencialit 0V. Vërehet se sinjali i tretësirës së oksidit
të azotit është zvogëluar për shkak të mbulimit të sipërfaqes me membranë Nafioni e
cila është e depërtueshme nga molekula e NO, por zvogëlon qendrat aktive
a
në
sipërfaqe të elektrodës ku zhvillohet reaksioni elektrokimik.
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5. KONKLUZIONET

Ky hulumtim paraqet qartë se disa nga modifikuesit e përdorur ngrisin performancën
e pastës së karbonit për përcaktimin e oksidit të azotit (II) për shkak se disa nga
modifikuesit ulin mbipotencialin e analitit.
Elektrodat pastë karboni të modifikuara në brendi nga rezultatet e fituara del se kanë
një ndikim mjaft pozitiv në performancën e elektrodës së karbonit dhe paraqet një
mundësi të mirë për përgatitjen e tyre për shkak të lehtësisë së modifikimit.
Modifikuesit kanë treguar aftësi të mira të aplikimit të tyre në potenciale pozitive
d.m.th. ku ndodh reaksioni i oksidimit të NO. Dhe një nga modifikuesit e përdorur siç
është Cr2O3 jep rezultate të kënaqshme për përcaktimin e NO me metodën e
amperometrisë hidrodinamike në potencial 0.60V ose 0.70 V. Kufiri i detektimit të
sensorit të modifikuar me Cr2O3 në të dy potencialet është i nivelit të njejtë të
përqendrimit (12 µM) dhe ndjeshmëria e tij rritet në potencial 0.70 V afërsisht për 10
herë. Kjo elektrodë e modifikuar në këto vlera të potencialit nuk shfaq ndonjë aftësi
elektrokimike ndaj joneve nitrite dhe nitrate edhe kur përqendrimi i tyre është për 20
herë më i madh se ai i NO.
Reaktiviteti ndaj joneve nitrite është njëri nga elementet që kufizon përdorimin e
sensorit. Kjo për shkak se NO oksidohet në prani të oksigjenit deri në jone nitrite
pastaj në nitrate gjithashtu me oksidimin elektrokimik të tij formohen jonet nitrite dhe
nitrate si produkte të oksidimit elektrokimik.
Gjithashtu edhe elektroda e modifikuar me mikrogrimca të bakrit paraqet një
përformancë të mirë në potencial 0.70 V me kufi të detektimit 11.2 µM duke e
krahasuar me pastën e modifikuar me Cr2O3. Elektroda ka ndjeshmëri e cila
mundëson përdorimin e saj në përcaktimin e NO në këtë potencial në mjedis neutral
pH 7.5.
Në potencialet 0.80 V dhe 0.90 V ndjeshmëria e elektrodave ndryshon dukshëm
krahasuar me potencialet tjera. Në potencialin 0.90 V elektroda e modifikuar me
MnO2 dhe SnO2 ka ndjeshmëri më të madhe krahasuar me elektrodën e modifikuar
me Cr2O3
Formimi i filmit metalik të bakrit në sipërfaqe të elektrodës paraqet një mundësi të
mirë për përdorimin e tij si sensor për përcaktimin e NO në potencial operues -0.40 V
në sistemin e analizës me injektim në rrjedhje gjithashtu edhe në potencial -0.20 V
por nuk paraqet ndonjë stabilitet të sensorit dhe riprodhueshmëri të rezultateve
krahasuar me potencialin operues -0.40 V.
Elektroda e modifikuar me film të bakër hekzacianoferratit tregon një ndjeshmëri
mjaft të madhe për përcaktimin e NO, dhe kjo elektrodë mund të përdoret në mjedise
të ndryshme ku vlera pH e tretësirës është 7.5. Elektroda ka një ndjeshmëri mjaft të
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madhe, për shkak se në potencialin operues të kësaj elektrode mundësia e
interferimeve nga molekulat tjera që janë zakonisht jonet nitrite dhe nitrate janë
minimale.
Përdorimi i modifikuesve ka një ndikim pozitiv në ndjeshmërinë e elektrodës me
pastë karboni ndaj NO. Ato mund të përdoren në mjedise ku janë prezente edhe jonet
nitrite edhe kur përqendrimi i tyre është mbi 1mM. Me përdorimin e membranës së
nafionit interferimi i joneve nitrite është i papërfillshëm.
Matjet me këta sensor mund të zhvillohen në mjedise të ndryshme ku vlerat e pH-së
janë rreth 7 pasiqë disa nga interferentët e ndryshëm në këtë vlerë të pH ndodhen në
formë anionike dhe kanë ngarkesë të njejtë me jonet sulfonile të membranës së
nafionit.
Nëse krahasohen vlerat e potencialit operues të sensorëve të modifikuar konkludojmë
se elektrodat më të përshtatshme janë ato të modifikuara me shtresë të bakrit dhe
bakër-hekzacianoferrat për shkak se potenciali operues i tyre krahasuar me sinjalin
është më i përshtatshëm për aplikim në mostra reale.
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