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1. Introducere
Odată cu progresul industriei, poluarea mediului înconjurător a atins cote alarmante.
Metalele sunt dispersate în mediul înconjurător și au o mare aplicabilitate în industrie, fiind
printre cei mai mari poluanți deoarece nu sunt biodegradabile, ceea ce duce la acumularea lor în
mediu și în organism. Detecția și îndepărtarea metalelor grele, sunt de mare interes, deoarece
acestea sunt foarte persistente, mulți ioni de metale grele sunt cunoscuți a fi toxici sau
cancerigeni și acumularea lor în celulele vii duce la boli severe.
Este bine cunoscut faptul că unele metale cum ar fi cuprul (II) și zincul (II) sunt esențiale
pentru sănătatea umană. Esențialitatea lor se bazează pe rolul lor de cofactor al unui număr mare
de metalo-enzime. Pentru aceste metale esențiale există un interval de ingestie în care furnizarea
lor este adecvată pentru organismul uman. În afara acestui interval, apare fie o deficiență, fie
efecte toxice. Deoarece aceste două metale sunt esențiale pentru buna funcționare a organismului
uman, sunt disponibile suplimente alimentare și medicamente care conțin cupru și zinc.
Deci, determinarea si cuantificarea metalelor grele este o linie de cercetare cu aplicații în
domeniul protecției mediului, medicinei și controlul medicamentului. Cele mai utilizate metode
de laborator pentru detecția metalelor grele sunt absorbția atomică/spectroscopie de emisie
(AAS/AES), ICP-MS sau electroforeză capilară (CE), care permit analize multi-element cu
limite de detecție și de 0.01 µg L-1. Dar aceste tehnici sunt relativ scumpe, necesită personal
calificat și proba trebuie prelevată și transportată în labortor pentru a putea realiza analiza.
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Această operație necesită timp și proba poate fi deteriorată în timpul transportului. În plus,
sistemele analitice portabile se bazează, în general, pe o detecție colorimetrică și acestea nu sunt
suficient de sensibile pentru analiza metlelor grele aflate in urme în proba de analizat. În ultimii
ani, progrese semnificative au avut loc în detecția metalelor grele folosind senzori electrochimici,
datorită sensibilității lor foarte bune, răspunsului analitic rapid, simplității, ușurinței de utilizare,
deoarece nu necesită personal de specialitate și permit analize in situ.
Utilizarea unei pâsle de carbon nemodificată sau modificată poate fi eficientă pentru
detecția în flux de Cu2+ și Zn2+, deoarece prezintă o serie de avantaje, cum ar fi o suprafață
specifică mare, cu un număr mare de situsuri de grefare într-un volum mic, lipsa toxicității
comparativ cu alte metode de detecție a metalelor grele, posibilitatea de utilizare a electrodului
pentru măsurători în flux, cost scăzut.
O altă posibilitate pentru detecția de metale grele este utilizarea de electrozi imprimați
serigrafic (SPE), care permit analize cu proceduri ușoare de lucru și oferă posibilitatea de
producție la scară largă, cu un cost de producție scăzut, având avantajele: dimensiuni reduse,
utilizarea unor cantități mici de probă pentru o analiză, stabilitatea și posibilitatea de fi folosiți
pentru analize in situ, folosind un potenșiostat portabil, de "buzunar".
Există mai multe tipuri de metode electrochimice, care utilizează diferite tipuri de
electrozi, care pot fi utilizate pentru detecția de metale grele. Senzorii potențiometrici și
amperometrici prezintă dificultăți în detecția urmelor de metale grele. Prin urmare, o metodă de
detecție care implică un pas de preconcentrare, cum este voltametria de redizolvare, poate fi utilă
pentru scăderea limitelor de detecție. De asemenea, utilizarea unui electrod poros permite analiza
în flux care crește performanțele preconcentrării. Electrozii modificați prin grefare
electrochimică cu receptori selectivi oferă posibilitatea de a detecta ioni de metale grele, cu o
mare selectivitate și sensibilitate, așa cum se poate observa în partea de contribuții personale a
tezei.
Scopul acestei lucrări a fost dezvoltarea de senzori electrochimici pentru detecție în flux,
utilizând pâslă de carbon ca electrod de lucru pentru detecția de zinc (II) și de cupru (II), aplicați
în domeniul farmaceutic și environmental.
În partea teoretică, sunt prezentate aspectele importante cu privire la rolul fiziologic și
toxicitatea ionilor studiați. De asemenea, sunt prezentate diferite tipuri de electrozi folosiți pentru
detecția de metale grele, cu accent pe metodele care implică o etapă de preconcentrare înainte de
analiza electrochimică și pe avantajele materialelor electrodice folosite în această teză.
În partea de contribuție personală a tezei este prezentată activitatea noastră originală. În
primul rând, este descrisă utilizarea unui electrod poros de grafit nemodificat într-o celulă
electrochimică în flux adaptată pentru electrozii 3-D pentru detecția zincului (II) cu o buna
sensibilitate.
.
Următorul capitol prezintă un studiu complet pe un electrod de pâslă de grafit modificat
prin reducerea unei sări de diazoniu, care duce la formarea unui film organic cu afinitate mare
pentru ionii de cupru (II). Electrodul modificat împreună cu preconcentrarea în flux a permis
realizarea unui senzor pentru detecția Cu2+, cu sensibilitate ridicată și selectivitate bună.
3

Apoi, este descrisă dezvoltarea unui senzor electrochimic pentru analize în flux,
permițând analiza urmelor de ioni de cupru (II), folosind un ligand care s-a dovedit a fi capabil să
complexeze ionii de cupru ( II) în soluții apoase.
În ultimul capitol, rezultatele descrise în capitolele anterioare obținute cu electrozii poroși
sunt comparate cu cele obținute pe electrozi bidimensionali, insistându-se asupra avantajelor și
limitărilor acestora.

2. Sistem electrochimic în flux pentru analiza urmelor de zinc (II)
pe un electrod pâslă de grafit nemodificat
În continuare este descrisă analiza prin voltametrie de redizolvare pe electrodul pâslă de
grafit, cu preconcentrarea metalelor grele prin electrodepunere realizată prin curgerea (trecerea)
soluției prin electrodul poros. Zincul a fost ales ca analit deoarece determinarea sa în probele
environmentale și biologice este importantă. Am arătat că trecerea soluției prin electrodul poros a
crescut cinetica electrodepunerii, comparativ cu sistemele statice. O celulă electrochimică în
flux, bine adaptată la electrozi poroși 3-D, ceea ce îmbunătățește răspunsul electrochimic, este de
asemenea, prezentată. Condițiile analitice au fost optimizate, ceea ce a dus la detecția zincului cu
bună sensibilitate.
Analizele electrochimice în flux au fost efectuate folosind o celulă eectrochimică în flux,
dezvoltată de echipa MaCSE, Universitatea Rennes 1 (Fig. 1).

Fig.1. Imaginea Solidworks a celulei electrochimice în flux

Configurația celulei a fost optimizată: una și două foi de papyex, batoane de grafit și
pâslă de grafit au fost testate ca și contraelectrozi. Cu excepția celor două foi de papyex, toate
celelalte configurații au condus la semnale scăzute. Pentru alegerea corectă a materialului
contactului cu electrodul de lucru foi de papyex, fir de grafit și de Pt au fost testate; Pt a fost
păstrată pentru analizele următoare, deoarece a asigurat un contact bun cu un curent de fundal
redus. Poziția electrodului de referință a fost de asemenea testată, testele fiind efectuate cu
electrodul de referință (RE) la stânga, centru, dreapta, centru jos și centru sus a celulei, dar toate
aceste configurații s-au confruntat cu probleme de contact electric din cauza hidrogenului format
în timpul electrodepunerii, cu excepția cazului în care electrodul de referință a fost poziționat la
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centrul sus al celulei. De aceea, analizele ulterioare au fost efectuate cu pâslă de grafit (sub formă
de cilindru cu diametrul de 1 cm și grosime de 6 mm), poziționată între doi contraelectrozi, cu un
fir de Pt ca și contact și cu electrodul de referință situat în centrul celulei .
Analizele au fost efectuate prin voltametrie de redizolvare de baleiaj liniar (LSSV) într-o
soluție apoasă 0.1 M de NaBF4. Pasul de preconcentrare a fost realizat prin reducerea ionilor de
Zn2+ la -1.4 VSCE timp de 5 min și apoi potențialul a fost variat de la -1.4 la 0.5 VSCE. Utilizând
celula electrochimică în flux, depunerea fost efectuată fie într-un mod static pentru 5 min,fie prin
curgere a soluției prin electrodul poros timp de 4 min urmată de 1 min în mod static (fig. 2 ).

Fig.2. LSSVs pe o soluție de zinc 10-5M pe un electrod pâslă de grafit (cilindru de 1 cm diametru și 6 mm grosime),
într-o soluție apoasă 0.1 M NaBF4 cu reducere la -1.4 VSCE timp de 5 min în mod static ( ̶ ̶ ̶ ) și 4 min în flux
(0.8 ml min-1) și 1 min în mod static (····). Același experiment a fost efectuat într-o celulă standard cu trei electrozi
pentru comparație (----). Viteza de baleiaj (v.b.): 0.1 V s-1.

Un minut în modul static a fost necesar pentru a reduce intensitatea curentului inițial
înainte ca potențialul să fie baleiat în direcția anodică și pentru a obține un pic de redizolvare
bine definit pentru Zn. Valori mai scăzute au dus la o reproductibilitate mai scăzută datorită
integrării picului. Același experiment a fost efectuat cu o pâslă de grafit de aceleași dimensiuni
ca electrod de lucru într-o celulă standard cu trei electrozi fără agitare pentru a compara cu
rezultatele obținute cu celula în flux în mod static. Celula electrochimică în flux pentru electrozi
3D a condus la îmbunătățirea răspunsului electrochimic comparativ cu celula standard cu trei
electrozi; cu celula în flux, chiar și în mod static, intensitatea curentului inițial la -1.4 VSCE a fost
mai puțin negativă și a fost obținut un pic mai mare pentru Zn. În plus, semnalul a fost
semnificativ mai mare atunci când soluția a trecut prin electrodul poros în timpul etapei de
electrodepunere. Acest rezultat a subliniat interesul pentru etapa de preconcentrare în flux, în
comparație cu un sistem static, pentru a crește cinetica de electrodepunere și pentru a reduce
timpul de analiză.
Mai mulți parametri, cum ar fi soluția de electrolit, potențialul de depunere, timpul de
preconcentrare, debitul, au fost optimizați pentru a îmbunătăți semnalul zincului. Senzorul în
flux optimizat a permis detectarea zincului (II), la concentrații între 10-6 - 10-4 M, cu o limită de
detecție de 32.7 ppb, care este mult mai mică decât normele franceze pentru apă potabilă (5
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ppm). Versatilitatea senzorului dezvoltat a fost dovedită, fiind posibilă mărirea sensibilității
metodei prin prelungirea timpului de preconcentrare.
Semnalul electrochimic pentru Zn2+ a fost investigat în prezența unor ioni metalici
interferenți comuni (Pb2+ , Cd2+ , Cr3+ , Cu2+ , Co2+ , Ni 2+ și Fe3+). Analizele LSSV au fost
efectuate într-o soluție de Zn2+ (10-5 M) și ionul interferent. Preconcentrarea a fost efectuată la
-1.4 VSCE pentru 4 min în flux la 0.8 mL min-1 și 1 min în mod static. Interferențele s-au observat
în funcție de valoarea raportului dintre concentrația ionilor. Două mecanisme pot fi responsabile
de aceste interferențe: (i) competiția cu zincul în timpul etapei de depunere sau (ii) formarea unui
complex intermetalic cu Zn. Concentrațiile maxime de cationi metalici care nu afectează
semnalul de zinc pentru o soluție de Zn 10-5 M sunt date în Tabelul I.
Tabel I. Concentrațiile maxime de cationi metalici care nu afectează semnalul de zinc intr-o soluție de 10-5 M Zn.
Ion
Pb2+
Cd2+
Cr3+
Cu2+
Co2+
Ni2+
Fe3+
interferent
Concentrația
limită (M)

10-5

5 x 10-6

10-5

5 x 10-7

10-7

10-7

5 x 10-7

În prezență de Cu2+, Co2+, Ni2+ și Fe3+ în aceeași concentrație, semnalul zincului a
dispărut, dar ionii de Pb2+, Cr3+ și Cd2+ au interferat la concentrații mai mari și semnalul zincului
era încă prezent (75 % și 20 % pentru Cr3+ respectiv Cd2+), atunci când a fost utilizat un exces de
10 ori de Cr3+ și Cd2+. Astfel, concentrația de cationi metalici pentru care semnalul de zinc nu a
fost afectat este mult mai mare pentru Pb2+, Cr3+ și Cd2+ decât pentru Cu2+, Co2+, Ni2+ și Fe3+. Un
exces de 100 de ori de zinc a fost necesar pentru a evita interferența cu aceste specii (tabelul I).
Performanțele senzorului în flux au fost promițătoare, cu valori de recuperare bune pentru
analiza probelor reale (apă de la robinet imbogățită în zinc (II), un supliment alimentar),
subliniind stabilitatea mecanică a pâslei de grafit de grafit în analiza în flux.

3. Senzor în flux pentru analiza urmelor de cupru (II) obținut prin
reducerea electrochimică a sării de diazoniua a 4–metoxibenzen
Acest capitol prezintă utilizarea electrodului pâslă de grafit modificat prin reducerea sării
de diazoniu a 4-metoxibenzen (4-MeOBDS) pentru detectarea în flux a ionilor de Cu2+.
După determinarea parametrilor optimi, derivatizarea pâslei s-a realizat prin reducerea
electrochimică a 4-MeOBDS preparat in situ, la -0.2 VSCE în 0.5 M HCI timp de 10 min într-o
celulă în flux:

Sarea de diazoniu a 4-metilbenzen (4-MeBDS) a fost grefată în aceleași condiții pentru
comparare. Pasivarea fibrelor de grafit modificate cu săruri de arildiazoniu a fost investigată prin
voltametrie ciclică folosind fericianură de potasiu ca sondă redox. În ambele cazuri, după
modificarea suprafeței, un efect de blocare a fost observat cu o scădere semnificativă a picurilor
redox ale fericianurii, fapt care atestă prezența unui strat molecular la nivelul fibrelor de grafit.
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Electrozii modificați cu 4-MeOBDS și 4-MeBDS și o pâslă nemodificată au fost folosiți
pentru detecția de Cu2+. Metoda analitică a presupus două etape. Preconcentrarea ionilor de Cu2+
pe electrod a fost efectuată într-un reactor în flux, în circuit deschis. Apoi, pâsla a fost transferată
într-o celulă standard, cu trei electrozi și analizată prin LSSV într-o soluție de NaBF4 0.5 M.
Detecția de cupru (II) a fost posibilă doar cu electrodul modificat cu 4-MeOBDS, cu care a fost
obținut un pic bine definit la 0.06 VSCE (fig. 3).
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Fig.3. Voltamograme obținute prin LSSV în condiții optime, a cuprului preconcentrat pe un electrod modificat de 4MeOBDS ( ̶ ̶ ̶ ) și 4-MeBDS (----) și pe electrodul nemodificat ( ̶ ̶ ̶ ). v.b 0.1 V s-1

Diferența în comportamentul electrozilor modificați cu 4-MeBDS și 4-MeOBDS ar putea
fi explicată prin compoziția diferită a filmului organic. Datele din literatură sugerează că
gruparea metoxi nu are proprietăți bune de coordinare pentru Cu2+. Astfel, este puțin probabil ca
acumularea de Cu2+ în film să se datoreze complexării Cu2+ de grupele MeO. Este mai probabil
ca prezența speciilor azo (-N=N-), care rezultă din reacția chimică dintre ionii de diazoniu și
grupările metoxifenil deja grefate, să ajute complexarea ionilor de cupru în film.
Condițiile de analiză (electrolitul suport, timpul și potențialul de depunere, debitul,
volumul de soluție de cupru (II) percolat) au fost optimizate.
Dependența semnalului pentru cupru de concentrația soluției analizate, în intervalul 10-75 × 10-9 M, a fost neliniar , cum era de așteptat, căci senzorul implică o etapă de acumulare prin
complexare. Limita de detecție a fost de 5 × 10−9 M, o valoare mult sub limitele europene pentru
apă potabilă pentru cupru (1,6 × 10−9 M).
Senzorul dezvoltat a prezentat o bună selectivitate pentru Cu2+ în prezența unor ioni
metalici interferenți, cum ar fi Pb2+ , Fe3+, Cd2+, Ni2+, Zn2+ și Co2+ (fig. 4) și o valoare a
recuperării bună pentru analiza unui supliment alimentar cu cupru (II).
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Fig.4. Sarcina electrică a ionilor Cu2+ preconcentrați în prezența interferentului. Bare de eroare bazate pe două sau
trei măsurători de reproductibilitate

4. Pâslă de grafit modificată cu N,N'-bis(acetilacetona)etilenediimină
pentru detecția electrochimică de cupru (II)
Un senzor electrochimic în flux a fost dezvoltat, care permite analiza urmelor de cupru
(II) folosind o pâslă de grafit modificată cu N,N'-bis(acetilacetona)etilenediimină.

Fig.5. N,N'-bis(acetilacetona)etilenediimina
Pentru a evalua capacitatea N,N'-bis(acetilacetona)etilenediiminei de a complexa ionii de
cupru (II) în soluții apoase, s-au efectuat analize de spectrofotometrie UV (fig. 6). Schimbările în
spectrul ligandului la adăugarea de cupru (II) demonstrează formarea complexului receptor-Cu2+,
cu cele mai puternice interacțiuni la pH = 6-7.
Pe lângă proba capacității ligandului de a complexa Cu2+ în soluții apoase, analizele de
spectrofotometrie UV au arătat o oarecare selectivitate pentru complexarea cuprului (II).
Spectrele înregistrate pentru soluții de tampon acetat 0.1 M, pH=6 conținând ligandul și Co2+,
Zn2+, Pb2+, Cd2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, Mn2+ sau Hg2+ nu au prezentat modificări în
spectrul ligandului, dovedind că ligandul ales pentru modificarea pâslei prezintă o selectivitate
bună pentru complexarea Cu2+ în soluții apoase.
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Fig. 6. Spectrele UV a soluțiilor apoase de 5×10-5 M CuAc2 (----), de 5×10-5 M de N,N'-bis(acetilacetona)etilen
diimină ( ̶ ̶ ̶ ) și 5×10-5 M de de N,N'-bis(acetilacetona)etilenediimină în prezență de 5×10-5 M CuAc2 ( ̶ ̶ ̶ ) la
diferite pH-uri

Imobilizarea la suprafața pâslei de grafit a receptorului a fost făcută prin grefarea
covalentă a unui linker, urmată de o reacție chimică între linker și ligand. Am comparat eficiența
grefării covalente a trei linkeri diferiți: i) acidul 5-amino-pentanoic imobilizat prin oxidare în
soluție apoasă; ii) esterul metil-6-aminohexanoat grefat prin oxidare în soluție organică; iii) o
sare de diazoniu imobilizată prin reducere în soluție apoasă:

Două serii de teste au fost efectuate: analize voltamperometrice pe fericianură și pe pnitrobenzil amină, utilizată ca sondă redox și imobilizată anterior prin reacție chimică pe linkerul
grefat. Rezultatele obținute au arătat că grefarea sării de diazoniu este cea mai eficientă, cu o
concentrație volumică de 1.43 × 10-8 moli cm-3. Spectrele XPS au confirmat prezența linkerilor și
a sondei redox pe fibre.
A fost testată capacitatea de complexare în flux a ionilor de cupru (II) a pâslei modificate
cu ligand. Pentru aceasta, preconcentrarea a fost efectuată prin percolarea a 500 ml de soluție
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10-7 M Cu2+ cu un debit de 15 ml min-1 în circuit deschis. Pâsla percolată a fost apoi transferată
într-o celulă cu trei electrozi pentru analiza electrochimică. Rezultatele preliminare arată că în
comparație cu pâsla nemodificată, cea modificată prezintă o capacitate mai bună de complexare
în flux a ionilor Cu2+ (fig. 7).
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Fig. 7. Voltamogramele obținute prin LSSV a cuprului preconcentrat după percolarea a 500 mL soluție de Cu2+ 10-7
M (16 ml min-1) pe un electrod un electrod nemodificat (----) și modificată cu ligandul via ruta 1 ( ̶ ̶ ̶ )
și via ruta 3 ( ̶ ̶ ̶ ), în NaBF4 0.5 M, Edep= -0.5VSCE pentru 5 min. V.b. 0.1 V s-1

Interesant, picul de redizolvare al cuprului (II) obținut cu electrodul modificat cu acidul
5-amino-pentanoic (ruta 1) și cu ligandul a fost mai mare decât cel obținut cu electrodul
modificat cu sarea 4-carboximetil-benzenediazoniu (ruta 3) și cu ligandul. Acest rezultat a fost
surprinzător, deoarece analizele voltametrice și XPS pe electrozii modificați au arătat o mai bună
acoperire a fibrelor de grafit , după modificarea via ruta 3.
Aceste rezultate sugerează o influență a linkerului asupra performanțelor senzorului
dezvoltat.

5. Electrozi planari modificați pentru detecția electrochimică a zincului
(II) și a cuprului (II)
În acest capitol , sunt prezentate rezultatele preliminare pentru detecția electrochimică de
cupru (II) și zinc (II) folosind electrozi pasta de carbon (CPEs) și electrozi imprimați serigrafic
(SPEs) modificați, continuând detecția electrochimică în flux a metalelor grele folosind
electrodul pâslă de grafit. Metodele dezvoltate folosind SPE și-ar putea găsi aplicații
complementare, ca analize in situ.
Modificarea CPE cu ligandul N,N'-bis(acetilacetona)etilendiimina a fost realizată în două
moduri distincte:
• prin grefarea covalentă a ligandului prin oxidare anodică în soluție apoasă
• prin încorporarea ligandului în pasta de carbon
Capacitatea de complexare a CPE modificat prin electrogrefare sau prin încorporarea
receptorului (fig. 8) a fost testată printr-o analiză în două etape: preconcentrarea într-o soluție de
Cu2+, în mod hidrodinamic, în circuit deschis, urmată de analizele electrochimice ale ionilor
preconcentrați într-o soluție de electrolit. Între cele două etape , electrozii au fost limpeziți cu apă
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pentru a îndepărta speciile adsorbite. În ambele cazuri , în comparație cu electrodul nemodificat,
electrodul modificat a prezentat o capacitate mai bună de complexare.
2

I / µA

1

0

-0,1

0,0

E / VSSCE

Fig. 8. DPSV în NaBF4 0.1 M a cuprului preconcentrat pe un electrod modificat prin încorporarea L ( ̶ ̶ ̶ ) sau pe
electrodul nemodificat (----) după preconcentrarea într-o soluție de Cu2+ 10-4 M sub agitare 5 min. Edep= -0.5 VSSCE
pentru tdep = 1 min în mod static, PH = 0.1 V, PW = 25 ms, v.b 10 mV s-1.

SPE a fost modificat prin reducerea catodică a sării de diazoniu 4-metoxibenzen (4MeOBDS). SPE modificat a fost utilizat pentru etapa de preconcentrare într-o soluție 10-4 M de
Cu2+, sub agitare timp de 5 min. După limpezirea SPE cu apă, o picătură de 50 µL de soluție
NaBF4 0.1 M, folosit ca electrolit suport, a fost aplicată pe SPE modificat și o analiză DPSV a
fost efectuată (fig. 9). Un pic de redizolvare pentru cupru (II) a fost obținut la 35 mV. Acest
rezultat arată formarea filmului organic la suprafața SPE și capacitatea sa de a preconcentra ionii
de cupru (II).
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Fig. 9. LSSVs în NaBF4 0.1M a cuprului preconcentrat după preconcentrarea pe un SPE modificat cu 4-MeOBDS
dintr-o soluție de Cu2+ 10-4 M sub agitare 5 min; Edep= -0.5 V pentru tdep = 3 min; 0.1 V s-1

Modificarea CPE și a SPE a fost făcută prin metode simple, care nu necesită timp
îndelungat, iar rezultatele preliminare arată o afinitate bună a acestor electrozi modificați pentru
cupru ( II).
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6. Concluzii
Scopul acestei teze a fost dezvoltarea unor senzori electrochimici în flux, capabili de a
detecta urme de zinc (II) și de cupru (II), cu aplicații în domeniul farmaceutic și environmental.
Pentru detecția de zinc (II) a fost elaborată o celulă în flux, adaptată pentru utilizarea
pâslei de grafit ca electrod de lucru. Chiar și în condiții statice, celula în flux a dus la
îmbunătățirea răspunsului electrochimic raportat la o celulă standard cu trei electrozi, iar picul
zincului a crescut semnificativ când electrodepunerea a fost efectuată în flux. Aceste rezultate
dovedesc capacitatea preconcentrării în flux de a crește cinetica electrodepunerii.
Problemele de contact electric și reproductibilitate, cele mai multe dintre ele ca urmare a
evoluției hidrogenului la potențialul aplicat au fost depășite, iar senzorul în flux optimizat a
permis detecția de zinc (II), în intervalul 10-6 -10-4 M, cu o limită de detecție de 32,7 ppb, care
este mult mai mică decât normele franceze pentru apă potabilă (5 ppm). Versatilitatea senzorului
dezvoltat a fost dovedită, fiind posibil să se mărească sensibilitatea metodei prin prelungirea
timpului de preconcentrare.
Semnalul electrochimic al Zn2+ nu a fost interferat de prezența ionilor Pb2+, Cr3+ și Cd2+,
dar Cu2+, Co2+, Ni2+ și Fe3+ au avut un efect puternic. Studiile viitoare se vor concentra pe
îmbunătățirea selectivității metodei.
Performanțele senzorului în flux au fost promițătoare, cu valori de recuperare bune pentru
analiza probelor reale (apă de la robinet imbogățită în zinc (II), un supliment alimentar).
Apoi, am dezvoltat un senzor în flux utilizând un electrod pâslă de grafit modificat prin
reducerea sării de diazoniu a 4-metoxibenzen (4-MeOBDS), cu obținerea unui film organic cu
afinitate mare pentru ionii de cupru (II). Modificarea electrodului și condițiile de analiză au fost
optimizate.
Dependența semnalului pentru cupru de concentrația soluției analizate, în intervalul 10-75x10-9 M, a fost neliniar , cum era de așteptat, căci senzorul implică o etapă de acumulare prin
complexare. Limita de detecție a fost de 5 × 10−9 M, o valoare mult sub limitele europene pentru
apă potabilă pentru cupru de 1,6 × 10−9 M. Senzorul dezvoltat a prezentat o bună selectivitate
pentru Cu2+ în prezența unor ioni metalici interferenți, cum ar fi Pb2+ , Fe3+, Cd2+, Ni2+, Zn2+ și
Co2+ și o valoare a recuperării bună pentru analiza unui supliment alimentar cu cupru (II ).
Am dezvoltat, de asemenea, un electrod pâslă de grafit modificat cu N,N'bis(acetilacetona)etilendiimină pentru analiza urmelor de cupru (II). Analizele
spectrofotometrice au demonstrat că receptorul ales a fost capabil de a complexa selectiv ionii de
cupru (II) în soluții apoase.
Am comparat eficiența grefării electrochimice covalente a trei linkeri diferiți, utilizați
ulterior pentru imobilizarea chimică a ligandului la suprafața electrodului. Rezultatele
preliminare arată o influență a linkerului asupra performanțelor senzorului dezvoltat. Studii
suplimentare vor fi efectuate pentru îmbunătățirea performanțelor electrodului modificat cu acest
receptor.
În cele din urmă , am testat detecția electrochimică de zinc (II) și cupru (II), cu ajutorul
electrozilor bidimensionali, CPE și SPE. Analiza electrochimică a zincului cu SPE a întâmpinat
12

unele dificultăți din cauza deteriorării electrodului de lucru pe bază de cerneală, subliniind
importanța alegerii judicioase a materialului electrodic pentru detecția de metale grele.
Modificarea CPE și SPE a fost făcută prin metode simple și ieftine: CPE a fost modificat
prin electrogrefarea prin oxidare anodică a aceluiași receptor selectiv pentru Cu2+ ca cel folosit
cu pâsla sau prin încorporare în pasta de carbon, iar SPE a fost modificat prin reducerea catodică
a sării de diazoniu. Rezultatele preliminare arată o bună capacitate a acestor electrozi modificați
pentru complexarea și detecția de cupru (II).
Ca perspective, se are în vedere îmbunătățirea regenerării electrozilor modificați,
dezvoltarea unui senzor în flux selectiv pentru Cu2+ folosind electrodul pâslă de grafit modificat
cu receptorul menționat anterior și utilizarea de SPE modficat pentru detecția in situ de cupru
(II).
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1. Introduction
With the progress of industry, environmental pollution has reached alarming levels.
Metals are widely dispersed in the environment and have a number of applications in the
industry, and they are among the highest pollutants due to their non-biodegradable properties,
leading to their accumulation in the environment and in the organism. The detection and removal
of heavy metals are of great interest because they are highly persistent, many heavy metal ions
are known to be toxic or carcinogenic and their accumulation in living cells leads to severe
disease.
It is now well recognized that some metals like copper (II) and zinc (II) are essential to
human health. The essentiality of Cu and Zn is based on their role as a cofactor of large number
of metalloenzymes. For these essential metals there is a range of intake over which their supply
is adequate to the human body. However, beyond this range, deficiency and toxic effects are
observed. Because this two metals are essential for the proper functioning of the human body,
dietary supplements and drugs containing copper and zinc are available.
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So, the determination and quantification of heavy metals is a line of research with
applications in environmental protection, medicine and drug control.Commonly used laboratory
methods for the detection of heavy metals are atomic absorbance/emission spectroscopy
(AAS/AES), induced coupled plasma mass spectroscopy (ICP/MS) or capillary electrophoresis
(CE), allowing multi-element analysis at levels as low as 0.01 µg L-1. But these techniques are
relatively expensive, require qualified personnel and taking a sample at the site before analyse it
in the laboratory. This operation takes time and the sample can be deteriorated in between the
site and the laboratory. Moreover, the portable analytical systems are generally based on a
colorimetric detection and they are not sensible enough for trace analysis. In recent years
significant advances have occurred in the detection of heavy metals using electrochemical
sensors due to their very good sensitivity, fast analytical response, simplicity, ease of use since it
does not request specialized personnel.
The use of an unmodified or modified carbon graphite felt can be effective for the
detection in flow of Cu2+ and Zn2+, as it presents a number of advantages such as a high specific
surface, leading to a great number of grafting sites in a small volume, the lack of toxicity
compared to other methods for the detection of heavy metals, the possibility of using the
electrode for flow cell measurements, low cost.
Another possibility for the detection of heavy metals is the employment of screen printed
electrodes (SPEs), which allow easy procedures analysis and offer the possibility of large-scale
production with a low manufacturing cost. Their small size, the use of small amounts of sample
for an analysis and its properties like stability and the possibility to use them for the outside
laboratory analyses, using a portable “pocket” potentiostat.
There are many types of electrochemical methods, employing different types of
electrodes that may be used for the detection of heavy metals. Potentiometric and amperometric
sensors present difficulties in detecting traces of heavy metals. Therefore, a detection method
involving a preconcentration step, like the stripping voltammetry, may be usefull for lowering
the detection limits. Also, the use of the porous electrode allows flow analysis which increases
the performances of the preconcentration step. In order to increase the selectivity of the
electrochemical. The electrodes modified by electrochemical grafting with selective receptors
offer the possibility of detecting heavy metals ions with great selectivity and sensitivity, as it can
be seen in the personal contributions part of this thesis.
The scope of this thesis was the development of flow electrochemical sensors, based on
the use of graphite felt as a working electrode for the detection of zinc (II) and copper (II) ions,
applied in the pharmaceutical and environmental field.
In the theoretical part, the important aspects about the physiological role and the
toxicity of the studied ions are presented. Also, there are presented different types of electrodes
used for the detection of heavy metals, with focus on the methods involving a preconcentration
step prior to the electrochemical analysis and on the advantages of electrodic materials used
during this thesis.
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In the personal contribution part of this thesis our original work is presented. First, it is
described the use of an unmodified graphite felt with a flow electrochemical cell well-adapted to
the 3-D electrodes for the detection of zinc (II) with good sensitivities.
The next chapter presents a complet study on a graphite felt electrode modified by
reduction of a diazonium salt, resulting in the formation of an organic film with high affinity for
copper (II) ions. The modified electrode combined with a flow preconcentration step allowed
the achievement of a Cu2+ sensor with high sensitivity and good selectivity.
Next, the development of a flow electrochemical sensor, allowing the analysis of traces of
copper (II) ions, using a ligand proved to be able to selectively complex the copper (II) in
aqueous solutions, is described.
In the last chapter, the results described in previous chapters with the graphite felts
electrodes are compared with those obtained on bi-dimensional electrodes, with emphasysis on
the advantages and limitations of the latter.

2. Flow electrochemical system for trace analysis of zinc (II) on an
unmodified graphite felt
Stripping voltammetry analysis on graphite felt with preconcentration of heavy metals by
electrodeposition performed by flowing the solution through the porous electrode is described.
Zinc has been chosen as analyte since its determination in environmental and biological samples
is important. We showed that passing the solution through the electrode increased the kinetics of
electrodeposition, compared with static systems. A flow electrochemical cell well-adapted to 3-D
porous electrodes, which enhances the electrochemical response, is also presented. The analytical
conditions were optimized, leading to the detection of zinc with good sensitivities.
The electrochemical flow analyses were carried out using a custom made flow
electrochemical cell, developed in MaCSE Team laboratory, Rennes 1 University (Fig. 1).

Fig. 1. Solidworks image of the electrochemical flow cell

The configuration of the cell was optimized: one and two papyex, graphite sticks and
graphite felts were tested as counter electrodes. With the exception of the two papyex, all the
other configurations lead to low signals. For choosing the right contact material with the working
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electrode papyex, graphite stick and Pt wire were tested; Pt was kept for the further analyses
because it assured a good contact with low background current. The position of the reference
electrode was also tested, tests being performed with the reference electrode (RE) at the left,
center, right, bottom center and top center of the cell, but all these configurations encountered
electrical contact problems because of the hydrogen formed during the electrodeposition, except
the case with the RE at the top center of the cell. Therefore, the further analyses were performed
with the graphite felt (cylinder of diameter of 1cm and thickness of 6mm) positioned between
two counter electrodes (papyex), with a Pt wire as contact and the reference electrode positioned
in center of the cell.
The analyses were carried out by LSSV in a 0.1 M aqueous solution of NaBF4. The
preconcentration step was performed by reducing the Zn2+ ions at -1.4 VSCE for 5 min and then
the potential was varied from -1.4 to 0.5 VSCE. With the electrochemical flow cell, the deposition
step was performed either in a static mode for 5 min or by flowing the solution through the
porous electrode for 4 min with subsequent 1min in static mode (Fig. 2).

Fig.2. LSSVs of 10-5 M zinc solution on a graphite felt electrode (cylinder of 1 cm diameter and 6 mm thickness) in
a 0.1 M aqueous solution of NaBF4 with reduction at -1.4 VSCE for 5 min in static mode ( ̶ ̶ ̶ ) and 4 min in flow (0.8
mL min-1) and 1 min in static mode (····). The same experiment in static mode was performed in a standard threeelectrode cell for comparison (----). Scan rate: 0.1 V s-1.

One minute in static mode was necessary to decrease the initial current intensity before the
potential was swept in the anodic direction and to obtain a well-defined stripping peak of Zn.
Lower values gave rise to less reproducibility due to difficult peak integration. The same
experiment was carried out with a graphite felt of same dimensions used as working electrode in
a standard three- electrode cell without stirring for comparison with the results obtained with the
flow cell in static mode. The electrochemical flow cell appropriate for 3D electrodes led to the
improvement of the electrochemical response compared with the standard three-electrodes cell;
with the flow cell, even in static mode, the initial current intensity at -1.4 VSCE was less negative
and a higher stripping peak of Zn was obtained. Furthermore, the signal was significantly higher
when the solution passed through the porous electrode during the electrodeposition step. This
result emphasized the interest of the preconcentration in flow, compared with a static system, to
increase the kinetics of electrodeposition and to reduce the analysis time.
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Several parameters, like the supporting electrolyte solution, the deposition potential, the
preconcentration time, the flow rate, were optimized to enhance the zinc signal. The optimized
flow sensor allowed the detection of zinc (II) in the 10-6 -10-4 mol L-1, with a limit of detection of
32.7 ppb, which is much lower than the French guidelines for drinking water (5 ppm). The
versatility of the developed sensor was proved, being possible to increase the sensitivity of the
method by prolonging the preconcentration time.
The electrochemical signal of Zn2+ was investigated in the presence of some common
metal ion interferents Pb2+, Cd2+, Cr3+, Cu2+, Co2+, Ni2+ and Fe3+. LSSV analyses were
performed with a solution of Zn2+ (10-5 mol L-1) and interferent ion. The preconcentration
step was carried out at -1.4 VSCE for 4min in flow at 0.8 mL min-1 and for 1 min in static
mode. Interferences were observed depending on the concentration ratios of the ions. Two
mechanisms can be responsible of these interferences: (i) the competition with Zn during
the deposition step or (ii) the formation of an intermetallic complex with Zn. Maximum
concentrations of metallic cations that do not affect the zinc signal for a Zn solution of 10 -5
mol L-1 are given in Table I.
Tabel I. Maximum concentrations of metallic cations that do not affect the zinc signal of a 10 -5 M Zn solution.
Interferent
ion

Pb2+

Cd2+

Cr3+

Cu2+

Co2+

Ni2+

Fe3+

Concentration
limit (mol L-1)

10-5

5 x 10-6

10-5

5 x 10-7

10-7

10-7

5 x 10-7

Whereas in the presence of Cu2+, Co2+, Ni2+ and Fe3+ in the same concentration, the Zn
signal disappeared, Pb2+, Cr3+ and Cd2+ ions interfered at higher concentrations and the Zn
signal was still present (75% and 20% for Cr3+ and Cd2+, respectively) when a 10-fold
excess of Cr3+ and Cd2+ was used. Thus, the concentration of metallic cations for which the
zinc signal was not affected are much higher for Pb2+, Cr3+ and Cd2+ ions than for Cu2+, Co2+,
Ni2+ and Fe3+. A 100-fold excess of zinc was necessary to avoid interference with these
species (Table I).
The performances of the flow sensor were promising, with good recovery values for
the analysis of real samples (spiked tap water, a food supplement), underlining the
mechanic stability of the graphite felt in flow analysis.

3. Flow sensor for copper trace analysis by electrochemical reduction of
4-methoxybenzene diazonium salt
This chapter presents the employment of a graphite felt electrode modified by reduction
of the 4-methoxybenzene diazonium salt (4-MeOBDS) for the detection in flow of the copper
(II) ions.
After determination of the optimum parameters, the derivatization of the graphite felt was
achieved by electrochemical reduction of 4-MeOBDS prepared in situ at -0.2 VSCE in 0.5 M HCl
for 10 min in a flow cell:
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4-methylbenzene diazonium salt (4-MeBDS) was grafted in the same conditions for
comparison. The passivation of the graphite fibers modified with aryldiazonium salts was
investigated by cyclic voltammetry using potassium ferricyanide as a redox probe. In both cases,
after the modification of the surface, a blocking effect was observed with a significant decrease
of the redox peaks of ferricyanide, attesting the presence of a molecular layer on the graphite
fibers.
The electrodes modified with 4-MeOBDS and 4-MeBDS and an unmodified graphite felt
were used for copper detection. The analytical method involved two steps. The preconcentration
of copper (II) ions on the electrode was first carried out in a flow reactor at open circuit. Then,
the felt was transferred in a standard three-electrode cell and analyzed by linear sweep stripping
voltammetry (LSSV) in a 0.5 M aqueous solution of NaBF4. The copper detection was achieved
only with the electrode modified with 4-MeOBDS, with which a well-defined peak at 0.06 VSCE
was obtained (fig. 3).
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Fig. 3. Voltammogram obtained by LSSV in optimized conditions of trapped copper on an electrode modified by 4MeOBDS ( ̶ ̶ ̶ ) and 4-MeBDS (----) and on unmodified electrode ( ̶ ̶ ̶ ). 0.1 V s-1

The difference in behaviour of the electrodes modified with 4-MeBDS and 4-MeOBDS
could be explained by the differences in the composition of the organic film. The literature data
suggest that the methoxy group does not present good coordination properties for Cu2+. Thus, it
is unlikely that the accumulation of copper in the film would be only due to the complexation of
Cu2+ on MeO groups. It is more likely that the presence of azo species (-N=N-), resulting from
the chemical reaction between diazonium ions and already grafted methoxyphenyl groups helps
the complexation of copper ions in the film.
The analysis conditions (supporting electrolyte, deposition potential and time, flow rate,
volume of percolated copper (II) solution) were optimized.
The dependence of the copper signal on the concentration of the analyzed solution, in the
-7
10 - 5x10-9 mol L-1 range, was nonlinear, as expected since the sensor involves an accumulation
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step by complexation. The lowest concentration giving rise to a measurable signal was 5 × 10−9
mol L−1, a value much below the European drinking water guidelines for copper set at 1.6 x 10 -5
mol L-1.
The developed sensor presented good selectivity for Cu2+ in the presence of some common
metal ion interferents, like Pb2+, Fe3+, Cd2+, Ni2+, Zn2+ and Co2+ (fig. 4) and a good recovery
value for the analysis of food supplement containing copper (II).

Fig.4. Electric charge of trapped copper in the presence of interferents. Error bars are based on two or three
reproducibility measurements

4. Graphite felt modified with N,N'-bis(acetylacetone)ethylenediimine for
the electrochemical detection of copper(II)
A flow electrochemical sensor was developed, which allows the analysis of traces of
copper (II) using graphite felt modified with N,N’-bis(acetylacetone)ethylenediimine.

Fig.5. N,N’-bis(acetylacetone)ethylenediimine

In order to evaluate the capacity of the N,N’-bis(acetylacetone)ethylenediimine to complex
the copper (II) ions in aqueous solutions, UV spectrophotometry analyses were performed (fig.
6). The changes in the spectrum for the ligand that occurred when the copper (II) wass added
proved the formation of the receptor–Cu2+ complex, with the strongest interractions at pH= 6–7.
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Fig. 6. UV spectra of aquous solutions of 5 × 10-5 M CuAc2 (----), of 5 × 10-5 M N,N’-bis(acetylacetone)
ethylenediimine ( ̶ ̶ ̶ ) and of 5 ×10-5 M N,N’-bis(acetylacetone)ethylenediimine in the presence of 5 × 10-5 M CuAc2
( ̶ ̶ ̶ ) at different pHs.

Besides proving the ligand is capable to complex copper (II) in aqueous solutions, the UV
spectrophotometry analyses showed a certain selectivity for the copper (II) complexation. The
spectra recorded for solutions of acetate buffer 0.1 M, pH =6 containing the ligand and Co2+,
Zn2+, Pb2+, Cd2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, Mn2+ or Hg2+ showed no changes in the spectrum of
the ligand, proving that the ligand chosen for the modification of the graphite felt presents a good
selectivity for the complexation of Cu2+ in aqueous solutions.
The immobilization at the surface of the graphite felt of the receptor was made by a
covalent grafting of a linker, followed by a chemical reaction between the linker and the ligand.
We compared the efficiency of the covalent grafting of three different linkers: i) the 5-aminopentanoic acid immobilized by oxidation in aqueous solution; ii) the methyl 6-aminohexanoate
ester grafted by oxidation in organic solution; iii) a diazonium salt immobilized by reduction in
aqueous solution:
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Two series of tests were carried out: voltamperometric analyses on ferricyanide and on pnitrobenzyl amine used as a redox sonde and previously imobilized by chemical reaction on the
grafted linker. The obtained results showed the grafting of the diazonium salt is the most
efficient, with a volume concentration of 1.43 x 10-8 mol cm-3. The XPS spectres confirmed the
presence of the linkers and of the redox sonde on the fibers.
The capacity of the graphite felt modified with the ligand to complex in flow the copper
(II) ions was tested. For this, the preconcentration was performed by percolating 500 mL of 10 -7
M copper (II) solution with a flow rate of 15 mL min-1 at open circuit. The percolated graphite
felt was then transfered in a three-electrodes cell for the electrochemical analysis. The
preliminary results show that compared to the unmodified graphite felt the modified one presents
a better capacity to complex in flow the Cu2+ ions (figure 7).
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Fig. 7. Voltammograms obtained by LSSV of trapped copper after percolation of 500 mL 10-7M copper solution (16
mL min-1) on an unmodified electrode(----) and modified with the ligand by route 1(____) and by route 3(____) in
NaBF4 0.5M, Edep= -0.5VSCE for 5 min . Scan rate 0.1 V s-1

Interestingly, the stripping peak of copper (II) obtained with the graphite felt modified
with the 5-amino-pentanoic acid (route 1) and the ligand was larger than the one obtained with
the graphite felt modified with the 4-carboxymethyl-benzenediazonium salt (route 3) and the
ligand. This result was surprising since the voltammetric and XPS analyses of the modified
electrodes showed a better coverage of the graphite fibers by route 3.
These results suggest an influence of the linker on the performances of the developed
sensor.

5. Planar modified electrodes for the electrochemical detection of zinc
(II) and copper (II)
In this chapter, there are presented the preliminary results for the electrochemical detection
of copper (II) and zinc (II) using modified CPEs and SPEs, continuing the previous work on the
flow electrochemical detection of heavy metals using the graphite felt electrode. The methods
developed using the SPEs could find complementary applications, like in situ analysis.
The modification of the CPE with the ligand (L) N,N-bis(acetylacetone)ethylene diimine
was performed in two distinct ways:
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by covalent grafting of the ligand by anodic oxidation in aqueous solution
by incorporation of the ligand in the carbon paste
The complexing capacity of the CPEs modified by electrografting or by incorporation of
the receptor (fig. 8) was tested by two step analysis: a preconcentration step in a Cu 2+ containing
solution, in hydrodynamic mode, in open circuit, followed by the electrochemical analyses of the
trapped ions in an electrolyte solution. Between the two steps, the electrodes were rinsed with
water to remove the adsorbed species. In both cases, compared to the unmodified electrode, the
modified electrode presented a better complexing capacity.
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Fig. 8. DPSV in NaBF4 0.1 M of the preconcentrated Cu2+ on an electrode modified by incorporating the
L ( ̶ ̶ ̶ ) or on unmodified electrode (----) after preconcentration in a stirred 10-4 M Cu2+ solution for 5 min. Edep = 0.5 VSSCE for tdep = 1 min in static mode; PH= 0.1 V, PW= 25 ms, s.r. = 10 mV s -1.

The SPE was modified by cathodic reduction of the 4-methoxybenzene diazonium salt (4MeOBDS). The modified SPE was used for the preconcentration step in a stirring 10-4 M Cu2+
solution for 5 min. After the SPE was rinsed with water, a drop of 50 µL of 0.1M NaBF4
solution, used as support electrolyte, was applied on the modified SPE and a DPSV was
performed (figure 9). A stripping peak for copper (II) was obtained at 35 mV. This result shows
the formation of the organic film at the surface of the SPE and its capacity to preconcentrate the
copper (II) ions.
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Fig. 9. LSSVs in NaBF4 0.1M of trapped copper (II) ions after preconcentration in a stirred 10-4 M Cu2+ solution for
5 min on an electrode modified by 4-MeOBDS; Edep = -0.5 V for tdep = 3 min; 0.1 V s-1
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The modification of the CPE and SPE was made by easy methods, which do not require a
long-time preparation and the preliminary results show a good affinity of these modified
electrodes for copper (II) ions.

6. Conclusions
The aim of this thesis was the development of flow electrochemical sensors, capable to
detect traces of zinc (II) and copper (II) ions, with applications in the pharmaceutical and
environmental field.
For the detection of zinc (II) ions a custom made flow cell, well suited for the use of
graphite felt as working electrode was developed. Even in static conditions, the flow cell led to
the improvement of the electrochemical response compared with the standard three-electrode cell
and the Zn peak was significantly higher if the electrodeposition step was performed in flow.
These results prove the capacity of the preconcentration in flow to increase the kinetics of
electrodeposition.
Problems of electric contact and reproducibility, most of them due to the hydrogen
evolution that occurred at the applied potential were overcome and the optimized flow sensor
allowed the detection of zinc (II) in the 10-6 -10-4 mol L-1 range, with a limit of detection of 32.7
ppb, which is way lower than the French guidelines for drinking water (5 ppm). The versatility of
the developed sensor was proved, being possible to increase the sensitivity of the method by
prolonging the preconcentration time.
The electrochemical signal of Zn2+ was not interfered by the presence of Pb2+, Cr3+ and
Cd2+ ions, but the Cu2+, Co2+, Ni2+ and Fe3+ ions had a strong effect. Futur studies will
concentrate on improving the selectivity of the method.
The performances of the flow sensor were promising, with good recovery values for the
analysis of real samples (spiked tap water, a food supplement).
Next, we developed a flow sensor using a graphite felt electrode modified by reduction of
4-methoxybenzene diazonium salt (4-MeOBDS), obtaining an organic film with high affinity for
copper (II) ions. The modification step and the analysis conditions were optimized.
The dependence of the copper signal on the concentration of the analyzed solution, in the
-7
10 -5 x 10-9 mol L-1 range, was nonlinear, as expected since the sensor involves an accumulation
step by complexation. The lowest concentration giving rise to a measurable signal was 5 × 10−9
mol L−1, a value much below the European drinking water guidelines for copper set at 1.6 × 10-5
mol L-1. The developed sensor presented good selectivity for Cu2+ in the presence of some
common metal ion interferents, like Pb2+, Fe2+, Cd2+, Ni2+, Zn2+ and Co2+ and a good recovery
value for the analysis of food supplement containing copper (II).
We developed, also, a graphite felt electrode modified with N,N’-bis(acetylacetone)ethylenediimine for the analysis of traces of copper (II). The spectrophotometric analyses proved
that the chosen receptor was capable to selectively complex copper (II) ions in aqueous
solutions.
We compared the efficiency of the covalent electrochemical grafting of three different
linkers, used afterwards for the chemical immobilization of the ligand at the surface of the
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electrode. The preliminary results suggest an influence of the linker on the performances of the
developed sensor. Further studies will be performed for improving the performances of the
modified electrode with this receptor.
Finally, we tested the electrochemical detection of zinc (II) and copper (II) ions by using
bi-dimensional electrodes, CPE and SPE. The electrochemical analysis of zinc using SPEs
encountered some difficulties due to the deterioration of the ink-based working electrode,
underlining the importance of a judicious choice of the electrode material for the detection of
heavy metals.
The modification of the CPE and SPE was made by simple and cheap methods: the CPE
was modified with the same Cu2+-selective receptor as the one used with the graphite felt by its
electrografting by anodic oxidation or by its incorporation in the carbon paste and the SPE was
modified by cathodic reduction of the same diazonium salt. Preliminary results show a good
capacity of these modified electrodes for the complexation and detection of the copper (II) ions.
As perspectives, it is envisaged the improvement for the regeneration of the modified
electrodes, the development of a Cu2+-selective flow sensor using the graphite felt electrode
modified with the previously mentioned receptor and of modified SPEs for the detection in situ
of copper (II).

26

