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REZUMAT. Monitorizarea evoluției gradienților redox din sedimente necesită sonde electrochimice cu multipli 

electrozi care nu perturbă straturile sedimentelor în timpul măsurătorilor. Prezentăm părțile, arhitectura și 

funcționarea unui instrument nou pentru măsurători de voltametrie ciclică cu 64 electrozi de lucru. Tranziția între 

electrozi se face cu un multiplexor digital cu selectoare de tip CMOS. Discutăm aplicații, avantaje și limite ale 

acestei tehnologii.  

Cuvinte cheie: Sedimente, interfață oxică/anoxică, sondă, electrozi, voltametrie ciclică, redox. 

ABSTRACT. Monitoring the evolution of redox gradients from sediments requires electrochemical probes that do 

not disturb the sediment layers during measurements. We present the parts, the architecture and the functioning 

of a novel instrument for cyclic voltammetry with 64 working electrodes. Switching between the electrodes is 

done by means of a multiplexor with CMOS digital selectors. We discuss applications, advantages and limitations 

of this technology. 
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1. INTRODUCERE 

Abilitatea de a monitoriza evoluția gradienților 

chimici din sedimente este importantă în analiza 

modului cum se schimbă starea straturilor lor între 

aerob şi anaerob. De exemplu, sedimente folosite în 

terapie reumatoidă trebuie să rămână uniform 

anaerobe și sulfidice, în timp ce sedimentele din stații 

de epurare, biofiltre, canale și porturi trebuie oxidate 

suficient ca să se evite compuși toxici și corozivi.  
Gradienții din sedimente sunt perturbați atunci 

când sondele electrochimice sunt mișcate cu scopul 

de a reloca electrozii. Din aceasta cauză cele mai 

multe instrumente electrochimice de pe piață pot 

descrie starea și evoluția sedimentelor în puncte fixe, 

sau gradienții electrochimici ai unor transecte (dar nu 

ambele). Obiectivul acestei lucrări este de a prezenta 

un mod de a studia starea și evoluția gradienților 

electrochimici din sedimente.  
Se prezintă o nouă tehnologie de monitorizare 

electrochimică a sedimentelor.[3] Acest instrument 

folosește o sondă care poate avea zeci până la sute de 

electrozi. Folosind acest instrument se vor putea 

monitoriza schimbări de compoziție chimică în 

sedimentele din porturi, canale, lacuri, estuare, 

biofiltre din  acvacultură, nămoale sapropelice 

precum și sedimente din decantoare și stații de 

epurare. Acest instrument nu necesită părți mecanice 

în mișcare și permite autonomie în funcționare și re-

programare de la distanță.  

În această lucrare, arătăm structura şi funcționarea 

părţilor instrumentului numit SPEAR (Fig.1). 

Arhitectura de bază are 64 de electrozi de lucru, 1 

electrod de referință și 1 electrod auxiliar 

(counter).[10] Soluția SPEAR pentru a cupla 

numeroși electrozi cu un singur aparat de măsură este 

prin selectoare digitale de tip CMOS (Complementary 

Metal Oxide Semiconductor).[3] 

Instrumentul este construit pentru măsurători de 

Voltametrie Ciclică (CV), ceea ce presupune trei 

tipuri de electrozi (referinţă, lucru şi auxiliar), 

aplicarea unui potențial electric variat între două 
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extreme și citirea curentului.[2] Metodele de CV sunt 

folosite pentru a obține informații despre cupluri 

redox specifice [6], pentru a caracteriza gradienții 

electrochimici și pentru a diferenția dacă moleculele 

redox sunt controlate prin difuzie sau influenţate de 

biofilme.[5]  
 

 
 

Fig. 1.  Arhitectura unui instrument multielectrod pentru monitorizarea evoluției de profile electrochimice în sedimente.  

Instrumentul cuprinde un Sistem de măsură și control, un Selector de canale și o Sondă multi-canal cu electrozi.  

WEs = Electrozi de lucru. REs = Electrozi de referință. CEs = Electrozi auxiliari (Counter). Configurația din figură Â 

conține 256 WEs, 8 REs și 8 CEs, dar numărul de WEs poate varia între 64 și 512. 

 
Diferit de alte instrumente [4][11][12][13], siste-

mele de tip SPEAR nu necesită micro-manipu-

latoare. Echipamentele multi-canal de pe piaţă pot 

face măsurători cu 8-16 electrozi dar la un cost 

foarte.[1][4][9] Cele mai multe instrumente dis-

ponibile folosesc electrozi independenți care nu sunt 

structurați într-o sondă unitară şi necesită un aparat 

de măsură pentru fiecare electrod de lucru.[8][9][11]  

2. DESIGNUL SONDEI MULTI-CANAL  

ȘI A SELECTORULUI DE CANALE 

 Fig. 2 arată o sondă de tip SPEAR cu 64 electrozi 

de lucru, un electrod de referință și un electrod 

auxiliar, precum și un exemplu de experiment de 

laborator pentru verificarea funcţionării instru-

mentului în sedimente marine (Fig. 2B).  

Fig. 3 arată un Selector de canale (i.e. 

multiplexor) care controlează o sondă cu 64 de 

electrozi (Fig.2A). O sondă SPEAR cu mai mult de 

64 electrozi foloseşte mai multe selectoare. Acest 

Selector folosește cipuri MAX4781EUE [7] 

selectate pentru funcționare la joasă tensiune, 

rezistență scăzută, zgomot mic şi viteză mare 

(recomandate pentru sisteme de achiziție de joasă 

tensiune). Acest selector consumă <3µW de putere 

electrică și poate fi controlat printr-un computer. 

Domeniul tensiunii de alimentare este între 1.6-

3.6V. Rezistența maximă este de 2,5 ohm la TA de 

25°C. Are timpul de comutare rapidă, tON = 17ns și 

tOFF = 8ns  la o alimentare unică la +1,8 V. 

Rezistența intrare-ieșire este de 0,3 ohm (la +3V 

alimentare) iar factorul de netezime a  rezistenței 

este de 0,1 ohm. Capacitatea de transport de curent 

prin canal este de 150mA (în curent continuu). 

Alimentarea plăcii s-a făcut independent cu o baterie 

Li-ion de 3V, iar comanda digitală a fost primită 

direct de la computer pe nivele TTL printr-o 

interfață LPT utilizând un program de comanda 

Pyton, fiind sincronizată cu aparatul de măsură 

Keithley 2450. 

 

 
 

Fig. 2. (A) Sondă de tip SPEAR cu 64 de electrozi de lucru cu 

diametrul de 2 mm și rezoluție verticala de 3 mm. (B) Sondă 

imersată în sediment marin. Apa conţine 0.1% resazurină 

folosită ca indicator redox pentru vizualizarea interfeţei 

aerobă/anaerobă. Iniţial nivelul interfeţei apă/sediment a fost 

între electrozii #10-15. După compactarea peste noapte a 

sedimentului, această interfaţă s-a mutat între electrozii #28-30, 

baza coloanei a devenit anaerobă şi s-au făcut măsurători 

(Fig.4).  
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Fig. 3. Selector de canale (unitate multiplexoare) pentru instrumente de tip SPEAR. Această unitate poate să controleze  

un grup de 64 de electrozi de lucru, 8 electrozi counter şi 8 electrozi de referinţă. 

  

3. EXEMPLE DE MĂSURĂTORI  

DE GRADIENȚI ELECTROCHIMICI  

CU UN INSTRUMENT DE TIP SPEAR 

Pentru verificări experimentale a fost asamblat un 

sistem cu arhitectură de tip SPEAR (Fig.1) cu o sondă 

cu 64 electrozi de lucru din grafit cu diametru de 2 

mm (Fig.2), un electrod de referință (Fisher 

Scientific), un electrod referință din fir de platină cu 

diametrul de 0,5 mm (Fisher Scientific), un selector 

de canale pentru 64 electrozi (Fig.3), un instrument de 

măsură Keithley 2450 şi computer. Testarea s-a făcut 

pe sedimente marine reconstituite în laborator (Fig.2). 

Fig.4A arată o voltamogramă clasică cu 3 cicluri 

produse cu un singur electrod de lucru al acestui 

instrument. Fig.4B arată un subgrup de voltamograme 

dintr-o serie completă de citiri pe 64 de electrozi 

(2 cicluri per electrod, potențial între -0,8V şi +0,8 V, 

100 mV/sec şi 100 puncte/ciclu). Măsurători prea 

rapide şi schimbări de voltaj prea ample produc 

zgomot din cauză de fluctuații mari între potenţialele 

electrice de observaţie, dar fără suficient timp pentru 

echilibrare chimică prin difuzie, reducere și oxidare. 

Alte măsurători au arătat că zgomotul citirilor cu acest 

instrument poate fi redus dacă se folosesc de exemplu 

2000 de paşi în intervalul -0,5V la +0,5V, cu o 

întârziere de 0,5sec între paşi. Dar, asemenea condiţii 

de operare, deşi produc voltamograme mai ”curate”, 

nu sunt în mod necesar utile pentru sonde SPEAR cu 

sute de electrozi şi care trebuie să facă numeroase 

serii de citiri pe zi.  
 

 
 

Fig. 4.  (A) Voltamogramă experimentală tipică achiziționată cu unul din electrozii unei sonde SPEAR (Fig.2), imersată într-un depozit de 

nisip de olivină umectat cu o soluție cu 40 ppm NaCl. (B) O selecţie mai mică dintr-o serie completă de 64 de voltamograme făcute pe un 

sediment marin cu un instrument SPEAR (Fig.2B). Electrodul #1 este imersat imediat sub interfața apă/aer. Electrozii #28-30 

(voltamogramele în roşu) se află la interfaţa apă/sediment. Electrodul #64 este situat la o adâncime de 93mm sub interfaţa apă/sediment. 

Pentru o mai uşoară observaţie vizuală nu toate citirile seriei de măsurători sunt prezentate în Fig.4B.  
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5. CONCLUZII 

Instrumentul SPEAR prezentat în această lucrare 
permite controlul unei sonde electrochimice cu 64 de 
electrozi de lucru şi o rezoluţie verticală de 3mm. 
Lungimea sondei de 192mm permite monitorizarea 
de fluctuaţii verticale ample ale interfeţelor 
electrochimice din sedimente.  Măsurători de CV de 
mai mare calitate dar care durează mai mult timp nu 
sunt totdeauna utile pentru sondele de tip SPEAR, 
pentru că reduc numărul de serii de măsurători care 
pot fi efectuate într-o zi. Această problemă devine 
foarte importantă atunci când se construiesc sonde 
SPEAR cu foarte multi electrozi (e.g. 124-512). Din 
această cauză, pentru fiecare caz particular de 
analiză, trebuie realizat un compromis între durata 
măsurătorilor şi zgomotul acceptabil pentru a 
extrage informaţiile utile. Deasemenea, pentru a 
reduce numărul de măsurători, odată ce zonele din 
sediment cele mai importante au fost identificate, se 
recomandă reprogramarea măsurătorilor doar pe 
electrozii din zonele cu cel mai mare interes.  

Unul din avantaje sistemelor de tip SPEAR este 
costul scăzut, pentru că sute de electrozi pot fi 
conectaţi cu un singur aparat de măsură. Sondele 
SPEAR sunt ușor de adaptat la sisteme autonome de 
monitorizare subacvatică alimentate cu reţele 
electrice submerse şi pot avea comunicare la 
distanță. Aceste echipamente vor extinde paleta de 
capabilități de monitorizare electrochimică pentru 
mai multe categorii de utilizatori cum ar fi stații de 
epurare, tancuri de sedimentare din piscicultură, 
pentru canale și porturi.  
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