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 A SZÖVEGBEN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK, JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 

Rövidítés; jelölés Jelentés, mozaikszó esetén zárójelben a rövidítés feloldása 

ACN Acetonitril 

CE (Counter electrode) Segédelektród 

CGGGH Cisztein-glicin-glicin-glicin-hisztidin oligopeptid 

CV Ciklikus voltammetria 

CNT (Carbon nanotube) Szén nanocső 

CPE (Constant phase element) Állandó fázisú elem 

CWE (Coated-wire electrode) Bevont huzal elektród 

DMF Dimetil-formamid 

DOS Bisz(2-etil-hexil)-szebacát 

DT Dodekántiol 

EIS Elektrokémiai impedancia spektroszkópia 

EME Elektromotoros erő 

f-MWCNT 
(Functionalized multi-walled carbon nanotube) Funkcionalizált többfalú 

szén nanocső 

GC elektród (Glassy carbon) Üvegszerű szén elektród  

HMW PVC 
(High molecular weight polyvinyl chloride) Nagy molekulatömegű 

poli(vinil-klorid) 

HDT Hexadekántiol 

ISE, ISM Ionszelektív elektród, ionszelektív membrán 

KTFAB Kálium-tetrakisz(pentafluoro-fenil)-borát 

KTFPB Kálium-tetrakisz[3,5-bisz(trifuorometil)-fenil]-borát 

LiOAc Lítium-acetát 

MDSA Nátrium-10-merkapto-1-dekánszulfonát 

OD-MWCNT Oktadecil csoporttal funkcionalizált többfalú szén nanocső 

o-NPOE 2-nitrofenil-oktil-éter 

OT Oktántiol 

PANI Polianilin 

PC Polikarbonát 

PEDOT, PEDOTF Poli(3,4-etiléndioxi-tiofén), perfluoroalkil-lánccal rendelkező PEDOT 

PEEK Poli(éter-éter-keton) 

PET Polietilén-tereftalát 

PFT 1H,1H,2H,2H-Perfluorodekántiol 

PFOS Perfluorooktánszulfonát 

POT Poli(3-oktiltiofén) 

Ppy Polipirrol 

PSS- Polisztirolszulfonát-ion 

PT Propántiol 

PVP Polivinil-pirrolidon 

RE Referenciaelektród 

SC-ISE 
(Solid-contact ion-selective electrode) Szilárd belső elvezetéssel 

rendelkező ionszelektív elektród 

SWCNT (Single-walled carbon nanotube) Egyfalú szén nanocső 

TEAPFOS Tetraetil-ammónium perfluorooktánszulfonát 

TCNQ 7,7,8,8-tetracianokinodimetán 

THF Tetrahidrofurán 
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1 BEVEZETÉS 

Az ionszelektív elektród az egyik legelterjedtebb kémiai érzékelő típus, amely szinte minden 

kémiai és biokémiai laboratórium alapeszköze. Az ionszelektív elektródok lehetővé teszik az 

ionok aktivitásának szelektív meghatározását akár olyan komplex közegben is, mint a vér [1]. 

Emellett környezeti, élelmiszeripari és még számos, a vegyiparhoz és rokon iparágaihoz 

kapcsolódó minta esetén alkalmaznak rutinszerűen ionszelektív elektródokat. Általános előnyeik 

az átfogott széles koncentrációtartomány, a gyors válaszidő, a folyamatos monitorozás lehetősége, 

a hordozhatóság stb. Az ionszelektív elektródok széleskörű alkalmazását a lipofil szelektív 

komplexképzőket, ún. ionoforokat tartalmazó ionszelektív membránok kifejlesztése tette lehetővé. 

Ezekkel a membránokkal kb. 70 féle analát, kationok és anionok egyaránt meghatározhatók [2], 

[3].  

Az elmúlt két évtizedben kiemelt figyelmet fordítottak az alkalmazhatóság további 

kiterjesztésére pl. viselhető szenzorok fejlesztésére. A testen viselhető szenzorok a nem invazív 

érzékelők közé tartoznak, használatukkal leggyakrabban az izzadtságból következtetnek a 

szervezet állapotára (hidratáltsági állapotára, vércukorszintre stb.) [4], [5], [6]. Viselhető érzékelők 

lehetnek ruházatba ágyazva [7], tetoválásként [8], használati eszközbe (pl. karórába, fejpántba) 

építve [9] stb., fontos kritérium azonban, hogy funkcióvesztés nélkül kibírják viselőjük normál 

tevékenységeit. Jellemzően az is elvárás, hogy az érzékelőket ne a felhasználónak kelljen 

kalibrálnia, illetve eldobható, egyszer használatos eszközök készüljenek [10]. A hagyományos, 

belső oldatot tartalmazó ionszelektív elektródok ugyanakkor nem alkalmazhatók viselhető 

szenzorokban. Nyilvánvaló, hogy amennyiben az elektródnak belső oldatot kell tartalmaznia, 

legyen az akármilyen kis térfogatú is, az eszköz sérülékeny lesz, az oldat kifolyhat, beszáradhat. 

Éppen ezért az ionszelektív elektródok egyik fő fejlesztési iránya olyan szenzorok készítése, 

amelyek esetében a folyadék belső elvezetést (amely a csatlakozást biztosítja az elektromos 

elvezetéshez) ún. szilárd belső elvezetés váltja fel. Ezáltal az érzékelő egyszerűbben 

miniatürizálható, és testen viselhető eszközök készíthetők. Emellett a folyadék belső elvezetés 

kiváltásával az ionszelektív elektródok szélesebb nyomás és hőmérséklet tartományban is 

működőképesek maradnak, így sterilizálásuk vagy mélyvízi alkalmazásuk is lehetségessé válik 

[11]. Ugyanakkor továbbra is kihívást jelent, hogy a szilárd belső elvezetésű elektródok 

potenciáljának időbeli stabilitása nem megfelelő, elsősorban az ionszelektív membrán és a szilárd 

belső elvezetés között kialakuló ún. vízréteg miatt. Továbbá a szilárd belső elvezetésű elektródok 

potenciál reprodukálhatósága jelentősen elmarad a hagyományos folyadék elvezetésű 

elektródokkal kapott értékektől.  
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Kísérleti munkám egyik célkitűzése az volt, hogy a fenti problémákra megoldást találjak. A 

szilárd belső elvezetések rendkívüli hidrofóbicitása gyakorlatilag az egyedüli lehetőség a belső 

vízréteg kialakulásának megakadályozására. Ezért célom volt rendkívül hidrofób szilárd belső 

elvezetések kifejlesztése ionszelektív elektródokhoz, egyúttal különös figyelmet szentelve az 

elektródok potenciáljának reprodukálhatóságára. Ennek érdekében hidrofób elektromosan vezető 

polimereken vagy szén nanocsöveken alapuló szilárd belső elvezetések elkészítését tűztük ki. 

A szilárd belső elvezetések mellett az ionszelektív membránok tekintetében egy teljesen új 

koncepción dolgoztunk. A lágyított polimer membránokban az ionszelektív potenciometriás 

válaszért felelős komponensek fizikailag oldva találhatók, ezért alapvetően lipofil komponensek 

alkalmazhatóak. Ez a korlát számos ismert, a természetben megtalálható és kiváló szelektivitással 

rendelkező ligandumot zár ki az alkalmazásból. Annak érdekében, hogy kiterjesszük az 

alkalmazható komplexképzők körét, egy, a lágyított polimertől radikálisan eltérő konstrukció, 

arany nanopórusos membránon alapuló ionszelektív elektród kifejlesztésén dolgoztunk. Az arany 

felülete arany-kén kötés révén tiol funkciós csoportot tartalmazó komponensekkel azok 

hidrofóbicitásától függetlenül funkcionalizálható. A felületi immobilizálás miatt továbbá az arany 

nanopórusos rendszernél feltehetően elkerülhető a komponensek kioldódása, amely a lágyított 

polimer membránoknál jelentkezik, korlátozva azok élettartamát. 
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2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1 Az ionszelektív elektródok rövid történeti áttekintése 

Cremer 1906-ban elsőként írta le [12], hogy egy üvegmembrán két oldala között 

potenciálkülönbség mérhető, amelyet a membrán két oldalán levő oldatok pH-ja határoz meg. 

Ebből a megfigyelésből kiindulva az első pH érzékeny üvegelektródot Haber és Klemensiewicz 

készítette 3 évvel később [13], bebizonyítva, hogy az alkalmas sav-bázis titrálások potenciometriás 

nyomon követésére és az egyenértékpont meghatározására. Donnan írta le [14], hogy egy vizes 

elektrolit oldatokat elválasztó féligáteresztő membrán két oldala között potenciálkülönbség alakul 

ki (Donnan-potenciál), ha az egyik ion a mérete miatt nem képes átjutni a membránon. A jelenség 

megismerésével sikerült jobban megmagyarázni az üvegmembránon kialakuló 

potenciálkülönbséget. Guggenheim bevezette az elektrokémiai potenciál fogalmát, amivel leírható 

az ionok termodinamikai egyensúlyban történő megoszlása két fázis között [15], [16]. A ’60-as 

évekre az üvegelektródok potenciometriás válaszának elméleti leírása nagyrészt megtörtént többek 

között Nikolszkij, Shultz és Eisenman munkája révén [17], [18]. 

A nem üvegből készült szilárd membránnal rendelkező elektródokkal történő első kísérleti 

munkák már a ’20-as években megjelentek [19]–[21], ám az első kereskedelmi, ún. csapadékalapú 

ionszelektív elektród a Pungor és munkatársai által kialakított AgI alapú érzékelő volt [22]. Frank 

és Ross vezették be az európiummal szennyezett LaF3 membránt [23], amely széleskörűen 

lehetővé tette a fluoridion meghatározást [24]. Rövid idő alatt több ionra is csapadékalapú 

elektródot fejlesztettek ki (pl. Ag+, Cu2+, Pb2+, Hg2+, Cl-, Br-, I-), jelentősen bővítve a 

meghatározható kationok és anionok számát [25], [26].  

Ugyancsak a ’60-as években jelent meg az első ionofort tartalmazó folyadékmembrán elektród. 

Stefanac és Simon vezették be a természetes komplexképző ligandumokon alapuló ionszelektív 

elektródokat [27]. Ebben az ionszelektív membrán egy szűrőpapír volt, amit egy káliumionra 

szelektív makrociklusos peptid, a valinomicin szén-tetrakloridos oldatával itattak át. A 

valinomicinhez hasonló makrociklusokkal (nonaktin, monaktin stb.) is készültek ionszelektív 

elektródok [28]. Később vízzel nem elegyedő, lágyított polimer alapú membránokban oldották fel 

a szelektív komplexképzőket, először szilikongumiban [29], majd lágyított polivinil-klorid 

membránban [30], [31]. A természetben előforduló ionoforok használata helyett fokozatosan 

előtérbe kerültek a szintetikus úton előállított lipofil szelektív komplexképzők: koronaétereket 

[32], podandokat [33], kalixaréneket és tiokalixaréneket [34], [35], kriptandokat [36] stb. állítottak 

elő kémiai szintézissel, és használtak ionoforként. Jelenleg kb. 70 féle speciesz határozható meg 

ionoforokat tartalmazó lágyított polimermembrán alapú ionszelektív elektródokkal [3], [37]. 
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2.2 Az ionszelektív elektródok potenciometriás válaszának elméleti leírása 

2.2.1 Membrán-modell, fázishatár potenciál kialakulása 

Mivel munkám során csak ionofort alkalmazó folyadékmembrán elektródokkal dolgoztam, 

ezért az elméleti leírást ezekre korlátozom. Ugyanakkor néhány általános megállapítás és 

összefüggés természetesen a többi ionszelektív membrán esetén is igaz. A potenciometriás mérés 

során egy ionszelektív elektród potenciálját mérjük egy alkalmas referenciaelektród 

potenciáljához képest egyensúlyi körülmények között, árammentes állapotban. Az így mért 

feszültséget elektromotoros erőnek (EME) nevezzük. Minden ionszelektív elektród központi 

eleme az ionszelektív membrán, ami a szelektív potenciometriás válasz kialakulásáért felelős [2], 

[38]. A membránon kialakuló potenciálkülönbséget (EM) három potenciáltagra szokás osztani, a 

membrán és a vele két oldalról érintkező egy-egy fázis között kialakuló két elektrosztatikus 

fázishatár potenciálra (phase boundary potential, Epb) és a membránon keresztüli diffúziós 

potenciálra [39]. A diffúziós potenciál hozzájárulása a potenciálkülönbséghez egyensúly esetében 

elhanyagolható mértékű [39]–[41] a fázishatár potenciálokhoz képest. A fázishatárokon kialakuló 

potenciálkülönbség oka a két fázisban nem egyenlő arányban megoszló ionok okozta 

töltésszétválás. Ezt a fázishatár potenciált egy Nernst-féle összefüggés írja le, például a membrán 

külső oldalára és a vele érintkező vizes oldat mintára felírva egy 𝐼𝑍𝐼ionra: 

E𝑝𝑏 = 𝐸𝐼
0 +

𝑅𝑇

𝑧𝐼𝐹
ln

𝑎𝐼;𝑎𝑞

𝑎I;𝑚𝑒𝑚
                                                         (1) 

ahol 𝐸𝐼
0 az aktivitástól független tagokat tartalmazó konstans potenciáltag, R az egyetemes 

gázállandó, T az abszolút hőmérséklet, zI az I komponens töltésszáma, F a Faraday-állandó, 𝑎𝐼;𝑎𝑞 

és 𝑎𝐼;𝑚𝑒𝑚 pedig rendre az I komponens aktivitása a vizes oldatban, illetve a membránban. Ha a 

membránba fix mennyiségben ioncserélőt helyezünk, akkor a membrán és az oldat között csak az 

ioncserélővel ellentétes előjelű ionok oszlanak meg, az ioncserélővel azonos töltésű ionokat a 

membrán kizárja. Ezt permszelektív viselkedésnek nevezik. Ekkor a meghatározandó ion 

membránbeli aktivitása (𝑎𝐼;𝑚𝑒𝑚) állandó lesz. Ebben az esetben a fázishatár potenciál a (2)-es 

összefüggéssel írható le: 

E𝑝𝑏 = 𝐸𝐼
0 + ln 10

𝑅𝑇

𝑧𝐼𝐹
lg 𝑎I;𝑎𝑞                                                    (2) 

Mivel az összefüggés hasonló felépítésű a redoxi egyensúlyokra felírható Nernst-egyenlettel, 

ezért az ionszelektív elektródok esetén ezt is Nernst-egyenletnek szokták hívni. Az ideális 

potenciometriás viselkedést mutató ionszelektív elektródokat nernsti választ adó érzékelőknek 

nevezik, az ln 10
𝑅𝑇

𝑧𝐼𝐹
 meredekséget pedig nernsti meredekségnek. A (2)-es összefüggés 
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természetesen az ionszelektív membrán mindkét oldalára felírható. Az ionszelektív elektródok 

analitikai alkalmazásának feltétele, hogy az ISE potenciálja csak a minta oldat változása esetén 

változzon, a membrán és a belső oldat közötti fázishatár potenciál időben állandó és a mintától 

független legyen. Ehhez az szükséges, hogy a belső oldat összetétele ne változzon az időben. Ekkor 

az EM csak a meghatározandó ion minta oldatbeli aktivitásától függ (állandó hőmérsékleten). 

2.2.2 Potenciometriás szelektivitás 

Az analitikai alkalmazás során ideális, ha az ionszelektív elektród csak a meghatározandó ionra 

ad potenciálválaszt. Ugyanakkor természetesen nem létezik olyan ionszelektív membrán, amely 

ne adna potenciometriás választ a többi, a mérendővel azonos töltéselőjelű ionra is. Az 

ionszelektív elektród potenciometriás válasza valamely ionra jóval nagyobb, ezt nevezzük 

elsődleges ionnak, az összes többit pedig zavaró ionnak. Az elektród viselkedését az empirikus 

Nikolszkij-Eisenman-egyenlet írja le, amely tulajdonképpen a 2-es egyenlet kiegészítése: 

E𝑝𝑏 = 𝐸0 + ln 10
𝑅𝑇

𝑧𝐼𝐹
lg (𝑎𝐼 + ∑ 𝐾𝐼,𝐽𝑎𝐽

𝑍𝐼
𝑍𝐽𝑛

𝐽=1 )                                    (3) 

ahol 𝐾𝐼,𝐽 a potenciometriás szelektivitási tényező, ami az elektród szelektivitását fejezi ki az ’I’ 

elsődleges ionra a ’J’ zavaró ionnal szemben. Leggyakrabban a szelektivitási tényező logaritmusát 

szokás megadni. A potenciometriás szelektivitási tényező meghatározására számos módszer 

létezik, de leggyakrabban két eljárást alkalmaznak, a kevert oldatos és a külön oldatos módszert 

[42], [43]. 

Egy csak ioncserélőt tartalmazó lágyított polimer membrán potenciometriás ionszelektivitása 

az ionok lipofilitásának különbözőségéből ered. Minél lipofilebb egy ion, annál könnyebben kerül 

a membránba, annál nagyobb szelektivitást mutat irányába a membrán. Ez alapján mind az 

anionok, mind a kationok sorba rendezhetők, ezt leírójáról Hofmeister-féle sorozatnak nevezik 

[44]. Ahhoz, hogy a Hofmeister-sorozattól eltérő szelektivitási sorrenddel rendelkező membránt 

kapjunk (pl. Na+-ra szelektívebb legyen, mint K+-ra), az ioncserélőn felül ionofort is kell a 

membránhoz adnunk. Az ionoforok szelektivitásának alapja, hogy különböző ionokkal eltérő 

stabilitású komplexet képeznek. A legnagyobb stabilitású komplexet az ionofor az elsődleges 

ionjával képezi, ekkor pedig ennek az ionnak a megoszlása határozza meg a fázishatár potenciált.  
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2.3 Lágyított polimer membrán alapú ionszelektív membránok 

A lágyított polimer membrán a hidrofób membránból, a lipofil ioncserélőből és az ionoforból 

áll. A membránnak a hidrofóbicitás mellett mechanikailag és kémiailag stabilnak kell lennie a 

mérés körülményei között. Ennek megfelelően alacsony üvegesedési hőmérsékletű polimert kell 

alkalmazni, ehhez gyakran lágyítót is kell a polimerhez adni. A membránok üvegesedési 

hőmérsékletük felett kvázi nagy viszkozitású folyadékként viselkednek, innen ered a konstrukció 

folyadékmembrán elnevezése. A lágyító használatával csökkenthető a membrán elektromos 

ellenállása, így a membrán kevésbé lesz érzékeny az elektromos zajokra [45], emellett a lágyítók 

oldószerként is szolgálnak az ioncserélő és az ionofor számára [46], [47]. A leggyakrabban 

használt PVC membránok esetén, amelyek üvegesedési hőmérséklete 85-102°C közé esik [45] 

feltétlenül szükséges a lágyító, míg a PVC kiváltására alkalmazott szilikongumi [29], poliuretánok 

[48] vagy poliakrilátok [49] esetén nem feltétel.  

Egy tipikus lágyított PVC alapú membrán tömegszázalékos összetétele egyszeres töltésű 

elsődleges ion, semleges töltésű ionofor és 1:1-es ionofor:ion sztöchiometria esetén: 30-33 % 

PVC, 60-66% lágyító, 0,5-2 % ionofor, valamint az ionoforhoz képest 50 mól% ioncserélő [2]. A 

membránkomponenseket legtöbbször THF-ben oldják fel, majd néhány órán keresztül, lassú 

kevertetéssel biztosítják, hogy az így keletkező ún. membrán koktél minél homogénebb legyen. A 

membrán koktélt ezután egy üveglapra rögzített üveggyűrűbe öntik, vagy közvetlenül a kívánt 

helyre cseppentik, majd száradni hagyják.  

A lágyítót, az ionofort és az ioncserélőt azok lipofilicitása tartja a membránban, ezért még ezen 

komponensek esetében is egy lassú, membránból történő kioldódással kell számolni [50]. A 

kioldódás az érzékenység és a szelektivitás csökkenéséhez vezet, végül a membránválasz is 

megszűnik [51], [52]. Ezt kiküszöbölendő más membránokat alkalmaztak PVC helyett, pl. 

szilikongumiban a jelenség sokkal lassabb [53] (a komponensek lassabb diffúziója miatt), valamint 

lágyító nélküli poliuretán és poliakrilát membránokat is alkalmaztak, így elkerülve a lágyító 

kioldódásának problémáját [47], [48]. Egy másik megoldás a komponensek kovalens rögzítése a 

membránt alkotó polimerhez. Lehetőség van mind az ioncserélő [54] mind az ionoforok kovalens 

rögzítésére [46], [55]–[57] az élettartam növelésének érdekében. Jellemzően funkcionalizált 

monomert alkalmaznak (pl. karboxil- vagy amin-funkcionalizált vinil-klorid), és a funkciós 

csoporton keresztül rögzítik a komponenst, ritkábban közvetlenül kopolimerizációt alkalmaznak. 

Az első esetben nehéz elkerülni, hogy ne maradjanak reagálatlan funkciós csoportok, ezek 

kedvezőtlenül hatnak a membrán ionszelektivitására [58]. A kopolimerizáció vagy rögzítés 

megvalósítása mellett a legnagyobb kihívást az optimális ionofor-ioncserélő arány beállítása 

jelenti. Míg a hagyományos konstrukcióban egyszerű beméréssel könnyű ezt az arányt beállítani, 
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addig a kovalens módosítás esetén ez függ a reakció lejátszódásának mértékétől és 

sztöchiometriától, valamint attól, hogy a kovalensen rögzített ionofor mennyire hozzáférhető a 

membránban. A polimermembránokhoz képest radikálisan új megközelítést jelentenek a 

kutatócsoportunk által bevezetett módosított mesterséges ioncsatornákon, nanopórusokon alapuló 

ionszelektív elektródok a hosszabb élettartam elérésére [59], [60].  

2.4 Szilárd belső elvezetésű elektródok 

2.4.1 Szilárd belső elvezetésű elektródok fejlesztésének motivációja, elméleti leírása 

A hagyományos, belső oldatot tartalmazó ionszelektív elektród néhány alapvető korláttal 

rendelkezik mind a gyártás mind az alkalmazási lehetőségek terén. Az egyik probléma, hogy a 

belső referenciaoldat ionjai kijutva elszennyezik a mintát, ezzel rontva az elektród kimutatási 

határát [61]. A belső oldat miatt továbbá a hagyományos ionszelektív elektródok miniatürizálása 

egy ponton túl egyáltalán nem kézenfekvő [2]. Belső oldatot tartalmazó elektródokat flexibilissé 

és jellemzően planárissá tenni is nehézkes, ezek a követelmények legtöbbször a viselhető 

szenzorok esetén merülnek fel [62]. A folyadék elvezetésű elektródok tömeggyártása sem 

automatizálható olyan egyszerűen, mint a szilárd belső elvezetésű elektródok esetén. Szilárd belső 

elvezetést használva mikrofabrikációval vagy szitanyomtatással akár planáris szenzorok is 

készülhetnek [25], [30], [63]. 

A legelső lágyított polimermembrán alapú szilárd belső elvezetésű elektródnál, az ún. bevont 

huzalnál elhagyták a belső oldatot, az elektromosan vezető fémkivezetést vonták be az ionszelektív 

membránnal [63]. Az elektród működőképes maradt, továbbra is nernsti választ adott. Ugyanakkor 

a megfigyelés azt mutatta, hogy az ilyen elektródok potenciálstabilitása közel sem kielégítő, rövid 

időn (akár egy mérés alatt) belül is képes a mért jel jelentősen megváltozni. Ennek fő oka, hogy 

az ionszelektív membrán és a fémes vezető szál közötti határfelület blokkolt [64], [65]. Ennek 

megértéséhez össze kell hasonlítani egy hagyományos és egy bevont huzal elektród határfelületeit 

és elektromos vezetésük mechanizmusát. Egy folyadék elvezetésű elektródban a töltés vezetése az 

oldatban, a membránon keresztül, illetve a membrán-oldat határfelületen (mindkét oldalon) 

ionokon keresztül történik, ezen fázisok mindegyike ionos vezető. A vezetékek, az elektród 

elvezetés ezzel szemben elektronvezetők (1. ábra). 
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1. ábra A töltésátlépés különböző formái az egyes fázishatárokon egy folyadék elvezetésű ion-szelektív membrán esetén. 

Jelölések: M+ a meghatározandó kation, L a komplexképző ligandum (ionofor), R- az ioncserélő 

 A kétféle folyamatot a belső referenciaelektród redoxi rendszere kapcsolja össze. Pl. Ag-AgCl 

elektród esetén az ezüstszálon csapadékban található Ag+ ionok képesek az ezüstszáltól egy 

elektront felvéve redukálódni, eközben a töltéskompenzáló anion (Cl-) az oldatba kerül, tehát egy 

redoxi reakció segítségével összekapcsolható az elektromos és ionos vezetés folyamata. Ezáltal 

minden határfelületen termodinamikai egyensúly alakulhat ki. 

 Ezzel a működéssel szemben egy bevont huzal elektródnál a membrán ionos és a fémszál 

elektron vezetését semmilyen jól definiált folyamat nem köti össze. A határfelületen egy O2/H2O 

félcella alakul ki (mivel mindkettő képes átdiffundálni a PVC membránon), és ez állítja be az 

elektromos elvezetés/membrán fázishatár potenciálját [66]. Ez a félcella reakció ugyanakkor nem 

reverzibilis, ezért a fázishatárpotenciál nem jól definiált. A bevont huzal elektród könnyen 

polarizálható elektród, azaz már kis áram hatására is megváltozik potenciálja. A határfelületen a 

fémben lévő elektronok töltését a membránban kationok kompenzálják, de a töltésátlépés 

reverzibilis redoxi folyamat hiányában blokkolt (2. ábra).  

 

2. ábra A töltésátlépés különböző formái egy bevont huzal elektród esetén. Az ionszelektív membrán és az elektromos vezető 

szubsztrát közötti töltésátlépés blokkolt. Jelölések: M+ a meghatározandó kation, L a komplexképző ligandum (ionofor), R- az 

ioncserélő 
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Egy ilyen határfelület leginkább egy kondenzátor viselkedésével írható le, a két fázis a két 

fegyverzetnek felel meg. Egy kondenzátor feszültségét a következő egyenlet írja le:  

E =  
Q

C
       (4) 

ahol E a feszültséget, Q a kondenzátoron tárolt töltés számát, C a kondenzátor kapacitását 

jelenti. Bár a membránpotenciál nem változik, a membrán-huzal határfelületi potenciál a 

rendszerben esetlegesen fellépő elektromos zaj, kis mennyiségű áram hatására megváltozik [65]. 

A 4-es egyenlet alapján ugyanakkor az is látszik, hogy amennyiben valamilyen módon meg tudjuk 

növelni a kapacitást, akkor a polarizálhatóság csökken. A szilárd belső elvezetésű elektródok 

fejlesztésének egyik fő iránya éppen ezért ennek a kapacitásnak a megnövelésére irányult, amelyet 

legtöbbször valamilyen nagy fajlagos felületű, nanostrukturált anyaggal, pl. nanorészecskével, 

nanocsővel stb. valósítottak meg. A fejlesztés másik fő iránya pedig, hogy valamilyen szilárd 

halmazállapotú, de elektromos és ionos vezetést is mutató anyagot vigyenek fel a membrán és a 

fémszál közé, amely megteremti a kapcsolatot az ionos és az elektromos vezetés között (ion-to-

electron transducer), akárcsak a folyadék elvezetésűeknél (3. ábra). Erre példa lehet az 

elektromosan vezető polimerfilm vagy redoxi párok alkalmazása [65]. 

 

3. ábra A töltésátlépés különböző formái egy vezető polimer alapú szilárd belső elvezetésű ionszelektív elektród esetén. 

Jelölések: M+ a meghatározandó kation, L a komplexképző ligandum (ionofor), R- az ioncserélő, CP a vezető polimer, A- a 

töltéskompenzáló anion 

2.4.2 Általános minőségi kritériumok szilárd belső elvezetésű elektródoknál 

A megvalósítási lehetőségek részletes bemutatása előtt ismertetem, hogy általánosan milyen 

követelményeknek kell egy szilárd belső elvezetésnek megfelelnie. A legelső szilárd belső 

elvezetések néhány hátrányos tulajdonsága hamar kiderült, így a későbbi fejlesztések során ezeket 

igyekeztek mindinkább kiküszöbölni. Kialakult egy minőségvizsgálati módszerrendszer, amely 

néhány kritikus paraméter vizsgálatát tartalmazza [67]. Bühlmann és munkatársai később némileg 

kiegészítették, finomították a kritériumokat [65] a fejlesztés újabb tapasztalataival, valamint 

Lindner és munkatársai az ún. vízréteg teszt tekintetében tettek kiegészítéseket [68]. 
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2.4.2.1 Az E0 reprodukálhatósága, potenciálstabilitás 

A követelmények egy része a kívánt alkalmazásból adódik, a megfelelő szilárd belső elvezetés 

pl. azért fontos a viselhető érzékelők kapcsán, hogy kalibrációt nem igénylő elektródok 

(calibrationless electrode) készülhessenek [62]. Ennek jelentése, hogy a gyártás után az egy 

sorozatban gyártott érzékelők néhány tagjával elvégzik a kalibrációt (még a gyárban), majd ennek 

értékét megadják a csomagoláson, vagy valamilyen módon a sorozat összes szenzorába rögzítik 

(pl. egy chipben, vonalkódban). Így a felhasználónak már nem szükséges kalibrációt végeznie, és 

akár egyszer használatos, olcsó szenzorok is készíthetők. Ennek feltétele, hogy az elektródok 

reprodukálhatósága a készítés során megfelelően jó legyen, amelyet az E0 szórásával szoktak 

jellemezni (a kalibrációs egyenes másik paramétere, a meredekség szórása az eddigi tapasztalat 

szerint nagyon kicsi). Az E0 reprodukálhatóságot az alkalmazáshoz kell igazítani, pl. a klinikai 

vizsgálatokban nátriumionra 4 mM-os pontosság az elvárt, amely 0,7 mV szórásnak felel meg 

[65]. 

A mért potenciálnak továbbá időben stabilnak is kell lennie, a potenciálstabilitás hiánya volt a 

bevont huzal elektródok legnagyobb hátránya is. A potenciálstabilitást az elektród elkészülte után 

vizsgálják, ahogy első alkalommal érintkezik egy elektrolit oldattal (initial potential stability test). 

2.4.2.2 Potenciometriás vízréteg teszt 

Az ionszelektív membrán és a belső elvezetés között kialakul egy vékony, nagyjából 10 nm 

vastag vízréteg a használat során, mivel a lágyított polimermembránon keresztül képes a víz 

keresztülhatolni [68]. Ez a vízréteg egy kontrollálatlan összetételű belső oldatnak felel meg, amely 

képes ionokat cserélni a membránnal, végső soron a mintaoldattal. Ez által egy új határfelület jön 

létre a membrán és a vízréteg között, amelynek fázishatár potenciálját a vízréteg ionösszetétele 

szabja meg. Mivel ez folyamatosan változhat, a mért elektródpotenciál időben akkor is változik, 

ha a mintaoldat tulajdonképpen nem.   

A vízréteg vizsgálatára az ún. potenciometriás vízréteg tesztet (aqueous layer test) dolgozták ki 

[69]. Elsőként a kondicionált elektródot az elsődleges ionjának oldatába kell helyezni, majd egy 

zavaró ionjának ugyanolyan koncentrációjú oldatába, végül ismét az elsődleges ion oldatába (4. 

ábra). 
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4. ábra Szilárd belső elvezetésű kation-szelektív elektródok tipikus potenciometriás vízréteg tesztje, ha van vízréteg (piros), 

illetve ha nincs vízréteg (zöld, pontozott) 

Amennyiben nincs vízréteg, a teszt alatt az egyes oldatokban mért potenciálok időben állandók. 

Ha van vízréteg, akkor egy lassú potenciálváltozást lehet egy idő után megfigyelni. A zavaró ion 

oldatába kerülve ionáram indul meg a membránon keresztül a mintaoldat és a vízréteg eltérő 

ionösszetétele miatt. Ezáltal az elsődleges ion az ionszelektív membrán mintaoldat felőli részébe 

jut, miközben a zavaró ion koncentrációja a vízrétegben nő. A membránon keresztüli diffúzió 

ugyanakkor több nagyságrenddel kisebb, mint az oldatbeli, ezért a potenciálváltozás lassú. Egy 

kation-szelektív elektródot tekintve, a potenciálérték lassú növekedését lehet megfigyelni, miután 

az elektród a zavaró ion oldatába került. Amikor ismét az elsődleges ion oldatába kerül vissza az 

elektród, akkor a potenciálérték lassú csökkenése tapasztalható. 

2.4.2.3 Gázérzékenység teszt 

Az ionszelektív membránon nem csak a vízmolekulák, hanem más kismolekulák is képesek 

keresztül diffundálni [67]. Problémát elsősorban az O2 és a CO2 okoz. Az O2 hatása kettős lehet, 

egy O2/H2O félcella alakulhat ki a belső határfelületen, ennek potenciálja időben 

kiszámíthatatlanul változhat. Az O2 másfelől képes a szilárd belső elvezetést részlegesen oxidálni, 

eltolva az oxidált-redukált formák arányát, így befolyásolva a potenciált. A CO2 vízréteg 

jelenlétében megváltoztatja annak pH-ját, ezzel egy kationra szelektív membrán belső fázishatár 

potenciálját megváltoztatja (legfőképpen H+-szelektív membránoknál okoz gondot). Előfordulhat, 

hogy vízréteg nélkül is változik a potenciál, ha a CO2 a belső elvezetés felületi funkciós 

csoportjaival kölcsönhatásba lép. 

Az interferens gázok hatását potenciometriás teszttel kell vizsgálni. Az elektród az elsődleges 

ionját tartalmazó oldatba merül, a gázokat ebbe kell buborékoltatni, és közben az elektromotoros 
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erőt monitorozni. A különböző gázok között inert gázt (pl. nitrogént) kell az oldatba 

buborékoltatni.  

2.4.2.4 Fényérzékenység teszt 

Ha a belső szilárd elvezetés félvezető, tiltott sávja elegendően kicsi, akkor fotovoltaikus hatás 

léphet fel, fény hatására a polimerfilm potenciálja megváltozik [70]. Ennek tesztelése ugyancsak 

potenciometriásan történik az elsődleges iont tartalmazó oldatban. Az elektród potenciálját fénytől 

elzárt és különböző intenzitású fénynek kitéve valós időben mérik.  

2.4.3 Redoxi anyagok alkalmazása szilárd belső elvezetésként 

Az általános vizsgálati kritériumok után a legjellemzőbb szilárd belső elvezetés megoldásokat 

ismertetem. A legelső ötlet a bevont huzal kiváltására már a ’70-es években megszületett [71]. 

Eszerint tetrafenil-borátot (TFB-) ezüst-csapadék formában (AgTFB) kell felvinni egy ezüst 

elektródra. Így a TFB- anion biztosította a permszelektivitást, valamint az ionos-elektromos 

vezetés összekapcsolásában is részt vett az Ag+/Ag rendszernél. Kézenfekvő megoldásként más 

ezüstkomplexet is alkalmaztak pl. ezüst ionoforokat [72], [73]. Ezek hátránya nyilvánvalóan az, 

hogy a membránban feloldott ezüst ionofor negatívan befolyásolja a membránok szelektivitását, a 

membrán csak ezüstion meghatározására használható Alkalmaztak más redoxi anyagokat, pl. 

ozmium-bipiridin (Os(bpy)3
2+/Os(bpy)3

3+) komplexeket [74] vagy berlini kék filmet 

(Fe3+
4[Fe2+(CN)6]3) [75]. A többféle redoxi állapotban jelenlévő molekulák reverzibilisen át 

tudnak alakulni a másik oxidációs állapotú formájukba. Ennek a redoxi ”puffernek” a potenciálja 

akkor lesz közel állandó, ha mindkét formából elegendően sok áll rendelkezésre, ezt az ún. redoxi 

kapacitással jellemzik. Kellően nagy kapacitás esetén az elektromos zavarás csak kis mértékben 

változtatja meg a két forma arányát. Természetesen ahhoz, hogy jól definiált fázishatár potenciál 

legyen a membrán-fém felületen, a redoxi molekuláknak a határfelület közelében kell maradniuk, 

a kezdeti megoldások ezt jellemzően nem biztosították (a molekulák kidiffundáltak a membránba, 

illetve a mintaoldatba). Erre egy megoldást jelentett, hogy a redoxi funkcióval rendelkező 

molekulákból önszerveződő monoréteget hoztak létre, legegyszerűbben arany-tiol kötésen 

keresztül. Ezzel a módszerrel immobilizáltak fullerén-, ill. tetratiofulvalén-származékot [76], 

valamint ferrocént [77]. Ezen rendszerek hátránya leginkább a kis redoxi kapacitásukban rejlett, 

hiszen a redoxi aktív anyagok mindössze egy felületi monorétegben voltak jelen. Jobb 

megoldásnak bizonyult, amikor a redoxi molekulákat a membránkoktélba keverték bele. Ilyenkor 

a hosszabb élettartam elérése érdekében kifejezetten lipofil anyagokat választottak, Co3+/ Co2+ 

fenantrolin [78] és bipiridil [79] komplexét is használták, ellenionként lipofil perfluoroborátokat 

alkalmazva. Mindkét esetben hexántiollal bevont aranyelektródra vitték fel az ionszelektív 

membránt, hogy hidrofób felületet kapva csökkentsék a vízréteg kialakulásának lehetőségét. 
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Megoldásukkal 0,7-1 mV körüli E0 szórást tudtak elérni, ami kiemelkedően jó. Egy másik 

megoldásban redoxi gyantát használtak [80]. A negatív töltésű kationcserélő gyanta ellenionja 

Cu2+ volt, amely képes volt redukálódni. Tanulmányukban arra jutottak, hogy kellően stabil 

potenciálválaszhoz elegendően hidrofób felület és kis polarizálhatóság szükséges. Ugyanakkor pl. 

a vízréteg teszt ideje alatt mindössze 40 percet töltöttek az elektródok mind az elsődleges, mind a 

zavaró ion oldatában. Redoxi aktív réteget egyszerű oldatból történő cseppentéssel is vittek fel. 

Tetratiofulvalén oldatát közvetlenül felcseppentették az elektródra, a megszáradt rétegre pedig a 

membránkoktél került [81]. Hasonlóan tetracián-kinodimetánt (TCNQ) vagy annak gyökanion 

formáját nátrium vagy kálium ellenionnal alkalmazták, a konstrukcióval a hagyományos 

elektródokhoz képet jobb analitikai teljesítményt (pl. kisebb kimutatási határ) is el tudtak érni, 

valamint a legjobb esetben 1,4 mV-os potenciál szórást [82]. Interkalációs vegyületeket (úgymint 

LiFePO4/FePO4 [83] vagy berlini kék analógok [84]) szintén alkalmaztak. A redoxi molekulák 

szinte mindegyikéről elmondható, hogy alapvetően nem mutatnak fotovoltaikus effektust, és nem 

CO2 érzékenyek, és bár jellemzően redoxi érzékenyek, membránnal befedve az O2 érzékenység 

sem túl jelentős. Gondot okozhat a redoxi komponensek kioldódása, valamint interferenciája a 

membrán komponenseivel. Az E0 reprodukálhatóságát alapvetően az szabja meg, hogy mennyire 

pontosan sikerül az oxidált/redukált forma arányát elektródról elektródra ugyanúgy beállítani. 

További kihívás, hogy a redoxi molekulák alkalmazása önmagában nem akadályozza meg a 

vízréteg kialakulását, valamilyen más módszerrel kell kialakítani a hidrofób felületet. 

2.4.4 Elektromosan vezető polimerek alkalmazása szilárd belső elvezetésként 

A szilárd belső elvezetések legelterjedtebb megoldása elektromosan vezető polimerek (ECP-

electrically conducting polymers) alkalmazása. Mivel ezek az anyagok félvezetők (gyakran 

szintetikus fémeknek is nevezik ezeket), ezért az ezen a területen megszokott fogalmi körrel szokás 

őket jellemezni [85]. Ha a polimerlánc semleges töltésű, akkor ebben az állapotban szigetelő 

(esetleg félvezető). A polimer egyes monomer egységei az ún. dópolás során tesznek szert töltésre, 

amelynek hatására a polimer vezetőképessége nő. Az elektromos vezetést a dópolás során 

kialakított elektronhiány vagy -többlet elmozdulása okozza. A töltéskompenzáló elleniont dópoló 

ionnak is nevezik. Fontos megkülönböztetni, hogy az ECP esetén maga a lánc vezeti az elektromos 

áramot, léteznek ugyanis redoxi aktív csoporttal funkcionalizált polimerek is (ún. redoxi 

polimerek), ebben az esetben a vezetés elektronugrással történik a szegmensmozgás miatt redoxi 

csoportról csoportra [86]. Két típusú ECP létezik, a p-típusú, amely oxidált állapotban pozitív 

töltéssel rendelkezik (redukálva semleges töltést kapunk), és az n-típusú, amely redukált 

állapotban negatív töltéssel rendelkezik. A dópolás mértéke természetesen gyakorlatilag 

megegyezik az oxidáltsági (vagy redukáltsági) fokkal. Az ECP-k felhasználása az ionszelektív 
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elektródok mellett igen széleskörű, különösen népszerűek, mióta 2000-ben felfedezőiket kémiai 

Nobel-díjjal tüntették ki [87]. Alkalmazták őket fotovoltaikus tulajdonságaik miatt diódákban, 

napelemekben, akkumulátorokban, szuperkondenzátorokban, fotokatalízisben stb., a részletes 

tárgyalás meghaladja jelen dolgozat kereteit, de a témában számos összefoglaló mű, monográfia 

érhető el [85]–[89]. 

A dópolás jelenségét ismerve könnyen párhuzamba állíthatók az elektromosan vezető 

polimerek a már eddig megismert megoldásokkal, úgymint a hagyományos konstrukciók belső 

referenciaelektródjai (pl. Ag+/Ag rendszer révén), ill. az eddig áttekintett redoxi anyagok. A 

polimerben valamely monomer egység oxidációját (vagy redukcióját) egy ellenion vándorlása 

kíséri, az elektront pedig a polimerlánc vezeti el. A polimer potenciálja az oxidáltsági fokától függ, 

és a polimer fajtájától, a film vastagságától, a polimerizációs foktól stb. függő redoxi kapacitással 

rendelkezik [65]. Ami egy fontos különbség, hogy míg a redoxi molekulák jól ismert standard 

redukciós potenciállal rendelkeznek, addig a vezető polimerfilmek redukciós potenciálja széles 

tartományt fog át, ami a polimerizációs foktól, kristályossági foktól, a dópolás üvegesedési 

hőmérsékletre gyakorolt hatásától, morfológiától stb. függ. Ennek következtében alapvetően a 

vezető polimerek potenciál reprodukálhatósága rosszabb, mint az eddig ismertetett megoldásoké. 

A legjobb megoldás ennek javítására, azon túl, hogy az előállítás során minél kontrolláltabb 

lépéseket alkalmaznak, ha a kész film potenciálját aktívan befolyásolják, ezt előpolarizációnak 

nevezik [90]. Ez történhet potenciometriásan és amperometriásan is. Az első esetben áram hatására 

a polimer oxidáltsági állapota megváltozik, a folyamatot addig lehet végezni, míg a kívánt 

potenciált el nem éri a film. Ennek hátránya lehet, hogy a rákényszerített áram mellékreakcióhoz 

(pl. túloxidációhoz) vezethet, amennyiben pl. a töltéskompenzáló ellenion diffúziója nem kellően 

gyors a polimer oxidációjához (v. redukciójához) képest. Amperometriás esetben a filmet a kívánt 

potenciálra kényszerítik, aminek hatására áram indul meg, miközben a polimerfilm oxidációs foka 

(dópoltsága) változik. A folyamatot kellő ideig végezve az áramerősség lecsökken, és a 

polimerfilm potenciálja praktikusan a kívánttal egyezik meg. Egy másik egyszerű módszer, ha az 

elektródokat rövidre zárják (pl. a referenciaelektróddal) miközben egy elektrolit oldatba merülnek. 

Ebben az esetben a polimerfilm idővel kénytelen felvenni a referencia potenciálját (hiszen a 

rövidzár révén az áram közöttük szabadon folyhat), így néhány nap után stabil potenciál mérhető.  

A vezető polimerek elterjedt alkalmazásukat egyszerű és kontrollálható előállíthatóságuknak 

köszönhetik [91], [92]. Fontos továbbá, hogy polimerek nem, vagy jelentősen lassabban 

diffundálnak át az ionszelektív membránon, szemben a redoxi kismolekulákkal. Ha nem kellően 

hidrofób az elkészült film, úgy a vízréteg kialakulását elkerülendő hidrofób csoportokkal 

funkcionalizált monomerekből készíthető el a polimerréteg. A leggyakrabban alkalmazott vezető 
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polimer alapláncok a polipirrol (PPy) [93], a poli(3-oktil-tiofén) (POT) [94], a polianilin (PANI) 

[95] és a poli(3,4-etiléndioxi-tiofén) (PEDOT) [96].  

A polimerréteg előállítása elektrokémiai szenzorok esetében legtöbbször 

elektropolimerizációval történik [91]. A folyamat során egy redoxielektródot (pl. arany, platina, 

üvegszerű szén (GC)) munkaelektródként alkalmazva a polimerfilmet ennek felületére 

szintetizálják a monomer oldatából, ez az oldat már a dópoló elleniont is tartalmazza. 

Leggyakrabban anódos polimerizációt alkalmaznak [97], ekkor a monomer oxidálódik, a létrejövő 

gyökkation elindítja a polimerképzést, de pl. PPy esetén katódos polimerizációt is alkalmaztak már 

[98]. Fontos látni, hogy elektropolimerizáció esetén nem csak az iniciálás történik áram hatására, 

hanem a polimerlánc hosszabbodása is. Mivel a folyamat során egy elektromosan vezető 

polimerfilm jön létre, ezért a polimer növekedése a folyamat előrehaladtával sem válik 

akadályozottá. Az elektropolimerizáció megvalósítható ciklikus voltammetriával, ekkor a polimer 

pl. az anódos szakaszban válik le, ciklusról ciklusra nagyobb áram mérhető. A voltammogram 

többi részén pedig jellemzően növekvő kettősréteg kapacitás figyelhető meg, valamint a film 

oxidációs és redukciós csúcsa látható. Előnye, hogy a komponensek diffúziója kevésbé 

befolyásolja a folyamatot, hiszen a film ciklusonként nő, nem időben folyamatosan, így a felületi 

koncentráció csökkenését a diffúzió képes pótolni. 

A ciklikus voltammetria mellett alkalmazható még galvanosztatikus vagy potenciosztatikus 

polimerizáció is, ekkor rendre állandó áramot, illetve feszültséget alkalmaznak. A 

galvanosztatikus előnye, hogy a lehető legkontrolláltabb polimerfilm készíthető el. Az áramot és 

az időt ismerve ugyanis a teljes áthaladt töltés ismert, ezáltal a képződött polimer mennyisége 

elektródról elektródra ugyanannyi lesz. Potenciosztatikus polimerizáció alkalmazásakor az átfolyó 

áram függ az elektród felületétől, így adott ideig végezve más és más mennyiség válhat le. 

Galvanosztatikus elektrolízis esetében ugyanakkor amennyiben a kívánt reakció valamiért 

gátolttá, lassabbá válik, a feszültség megnő, hogy fenntartsa a rendszer az áramerősséget, ezzel 

pedig megnő a mellékreakciók lehetősége. Emellett a polimerfilm „túloxidálása” léphet fel, amely 

során a már kialakult polimer tönkremegy. Mindkét nem ciklikus módszer jellemzője, hogy a 

monomer és az ellenion diffúziójától függ, hiszen a leválás időben folyamatos, a diffúzió pedig 

eltérő lehet a folyamat elején, amikor tiszta fémfelületen elkezdődik a folyamat, és később, mikor 

a már levált, különféle morfológiájú film nő tovább. Általánosságban minden elektropolimerizácós 

módszerről elmondható, hogy jól kontrollált polimernövekedést tesz lehetővé, hiszen polimer csak 

akkor keletkezik, ha áram folyik a cellában. Elektropolimerizáció akkor alkalmazható, ha a 

polimerre nem túl nagy mennyiségben van szükség, a szilárd belső elvezetések esetében ez áll fenn 

[87], [89]. 
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Az elektropolimerizáció mellett kémiai szintézissel is készíthető elektromosan vezető polimer. 

Kémiai szintézis esetén jellemzően oxidálószerrel kezelik a monomer oldatát, a keletkező 

gyökkation a már ismertetett módon kezdi meg a polimer felépítését, pl. Fe3+-t alkalmaztak 

polipirrol [99], POT [100] vagy polianilin esetén [101], vagy HCl-t polianilin előállításakor [102]. 

Másfelől a gyakran alkalmazott kémiai szintézis módszereket is használják, pl. a poliacetilén 

esetén Ziegler-Natta reakciót. [103] Kémiai szintézis esetén kevésbé kontrollálható a 

polimerképződés, ráadásul jellemzően hosszabb időre van szükség. Ugyanakkor az 

elektropolimerizációhoz képest nagyobb mennyiség állítható elő, így ipari termelés esetén 

kedvezőbb megoldás [87], [92]. Magától értetődően a polimer nem az elektród felületén képződik, 

ezért kémiai szintézis esetén a polimerből oldatot, ill. szuszpenziót készítenek, majd ezt cseppentik 

az elektród felületére, az oldószer elpárolgása után marad vissza a szilárd belső elvezetés. 

Az első vezető polimer alapú szilárd belső elvezetésű ionszelektív elektródot polipirrolt 

alkalmazva valósították meg Cadogan és munktatársai [93]. Gyurcsányi és munkatársai 

tanulmányukban összehasonlítottak egy PPy alapú szilárd belső elvezetésű elektródot egy 

hidrogélt tartalmazó folyadék elvezetésű szenzorral. Munkájukban azt találták, hogy a PPy alapú 

szenzor hosszútávú potenciálstabilitása jobb (hidrogél esetén 0,11 mV/h; PPy esetén 0,03 mV/h), 

nem jellemző vízréteg kialakulása, valamint a hidrogéllel ellentétben nem fényérzékeny [104]. 

Ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a polipirrol film mérsékelt érzékenységet mutatott levegőre 

(O2-re) szemben a hidrogéllel. PVC helyett metakrilát/akrilát membránt (amelyben a diffúziós 

együtthatók kisebbek) használva ionszelektív membránként egy 10-6 M-nál kisebb kimutatási 

határú, polipirrol szilárd belső elvezetésű elektród is készült már, bizonyítva, hogy a konstrukció 

külön adalék nélkül is megfelelő nagyon kis koncentrációk meghatározására is [105]. Mindezek 

mellett készült már pH [106], K+, Na+ [107] vagy Cl- [108] szelektív PPy alapú szenzor is, 

jellemzően kicsit jobb szelektivitási tényezőkkel és megnövelt élettartammal a folyadék elvezetést 

és azonos felépítésű ionszelektív membránt alkalmazó elektródokhoz képest.  

A poli(3-oktiltiofén) különlegessége magas oxidációs potenciálja a többi gyakran alkalmazott 

polimerrel összehasonlítva [109]. Emiatt jellemzően nem érzékeny a környezeti oxigénre, továbbá 

a többi polimerfajtától eltérően nem dópolt, oxidált formában alkalmazzák, hanem redukált, nem 

vezető formájában. A polimerfilm vezetőképessége ebből következően sokkal kisebb, valamint 

redoxi kapacitása is kicsi, sokszor csak nagy kettősréteg kapacitásának köszönhetően működik 

megbízható szilárd belső elvezetésként [65]. A redukált forma alkalmazásának előnye, hogy a POT 

film hidrofób, így a vízréteg kialakulásának is jobban ellenáll. Egy összehasonlítás [70] a PPy, 

PANI, PEDOT és POT között ugyanakkor azt találta, hogy míg a PANI nem érzékeny a fényre, 

illetve a PPy és a PEDOT potenciálja pedig csak erős, közvetlen megvilágításra változik meg 
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jelentősen, addig a POT film erősen fényérzékeny. A jelenség oka ismételten az, hogy a POT 

alapvetően redukált, félvezető, de egyúttal könnyen fotooxidálható formában van. POT alapú belső 

elvezetéssel is számos ionszelektív elektródot készítettek, így készült pl. Li+, Cl-, Ca2+ szelektív 

elektród [94], [110], [111]. A munkákban kiemelték, hogy a PPy-hoz képest kevésbé jellemző a 

vízréteg kialakulása, valamint potenciálját nem befolyásolja a környezeti oxigénszint változása. 

Több munkában kifejezetten az alsó kimutatási határ javítását, valamint a kis koncentráció 

tartományban (nanomólos koncentrációban) gyors potenciometriás választ tűzték ki célul [112], 

[113], ehhez PVC helyett főleg poli-metil-metakrilát alapú ionszelektív membránokat használtak 

a POT belső elvezetés mellett. Vezető polimereket nem kizárólag külön rétegként, hanem a 

polimerbe keverve is alkalmaztak, ún. egyetlen darabos megoldást (single-piece) létrehozva, a 

fémes vezetőt egyetlen réteggel, a vezető polimer-ionszelektív membrán keverékével vonják be 

[95]. PPy-t, POT-t és PANI-t is kevertek már a membránkoktélhoz, ami a bevont huzalhoz képest 

stabilabb potenciálhoz és kedvezőbb analitikai teljesítményhez vezetett [114], [115]. Ugyanakkor 

POT filmet annak ismert erős fényérzékenysége miatt ma már ritkábban használnak. 

A polianilin ugyancsak gyakran vizsgált polimer volt szilárd belső elvezetésű elektródok 

esetén. Ennek egyik fő oka, hogy egyszerű vizes oldatából polimerizálható, valamint a polimer 

szerves oldószerekben is oldódik, ezért cseppentéssel is felvihető az elektródra [116]. 

Legjellemzőbb tulajdonsága a többi vezető polimerhez képest, hogy érzékeny a pH változására 

[117], a polimerfilm potenciálja nem kizárólag az oxidáltsági foktól, hanem a környezet pH-jától 

is függ [118]. Kezdetben pH elektródok belső elvezetéseként alkalmazták [119], [120], később 

részletesen vizsgálták UV-Vis spektroszkópiával (K+-szelektív PVC membránt alkalmazva), hogy 

milyen a film rövid és hosszú távú stabilitása [121]. Hosszú távon (1-3 hónapos használat során) 

a PANI film az elektromosan vezető formájából a szigetelő formába alakul át. Az átalakulás erősen 

függ a pH-tól, a folyamat a PVC membránon átdiffundáló OH- miatt játszódik le, emiatt manapság 

PANI alapú szilárd belső elvezetést csak ritkán használnak. Egy későbbi tanulmányban [122] 

némileg javítottak a stabilitáson azzal, hogy egy rendkívül hidrofób anionnal, 

perfluorooktánszulfonáttal dópolták a filmet, ami jobban ellenállt a zavaró OH- anion hatásának.  

A poli-3,4-etiléndioxi-tiofén, azaz PEDOT az egyik legújabb szilárd belső elvezetésként 

alkalmazott vezető polimer [123], amely a többihez képest kiváló stabilitásáról ismert, a polimer 

vezetőképessége hosszú idő alatt sem csökken le jelentősen (összehasonlítva pl. a PPy-al) [124]. 

Emellett víztartalmú vagy tisztán vizes oldatából is polimerizálható, a polimer vizes szuszpenziója 

(polisztirol-szulfonáttal (PSS-) dópolt formában) kereskedelmi forgalomban is elérhető, azaz 

egyszerű cseppentéssel készíthető belőle szilárd belső elvezetés [125], [126]. A már említett 

alacsony fényérzékenység mellett a PEDOT-ról bizonyították, hogy a polipirrolhoz képest kevésbé 
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érzékeny CO2-ra és O2-re [127]. Előnyös tulajdonságai miatt manapság igen gyakran alkalmazott 

vezető polimer szilárd belső elvezetésekben, pl.  K+ [96], [127], [128], Ag+ [129], Cs+, Na+ [130], 

Ca2+ [131],  Pb2+ [132], [133] vagy  karbonátion [134] szelektív elektród is készült már PEDOT 

szilárd belső elvezetéssel. Az EDOT további jellemzője kedvező funkcionalizálhatósága. Azért, 

hogy a polimer vezetőképességét, polimerizálhatóságát a funkciós csoportok ne befolyásolják 

jelentősen, a funkcionalizálást az etiléndioxi hídon szokás végrehajtani [135]. A polimerfilm 

hidrofóbicitásának növelése érdekében az EDOT-ot hosszú alkil lánccal (C14) funkcionalizálták 

[68]. Az ebből készült polimer (PEDOT-C14) hidrofóbicitása bőven meghaladta a normál PEDOT-

ét, a polimeren mért víz peremszög értéke 136° volt a PEDOT(PSS) 57°-hoz képest. A PEDOT-

C14 így nagyon hatékonyan szorította vissza a vízréteg kialakulását, valamint fényre és CO2-ra is 

kevésbé volt érzékeny, mint a PEDOT.  

2.4.5 Nanostrukturált anyagok alkalmazása szilárd belső elvezetésként 

Az eddig ismertetett típusok mellett szilárd belső elvezetésként gyakran alkalmaznak 

nanostrukturált anyagokat, amelyek nagy kettősréteg kapacitásuk miatt stabilizálják a fázishatár 

potenciált [136]. A bevont huzal elektród kapacitása kicsi, mert a membrán-huzal határfelület nem 

elég nagy [65]. Ebből következően a probléma megoldásához nagyobb érintkezési felületet 

igyekeztek kialakítani az ionszelektív membrán és a belső elvezetés között. Elsőként porózus 

grafitrudat használtak, ami nagyobb felületű és egyben elektromosan vezető is [137], [138]. Ennek 

potenciálstabilitása nem maradt el sokkal a hagyományos elektródokétól, valamint nem volt 

túlságosan érzékeny sem oxigén, sem szén-dioxid gázra. 

Ezt követően gyakorlatilag mindenféle szén alapú nanostrukturált anyagból készült szilárd 

belső elvezetés. Háromdimenziósan rendezett mezopórusos szenet használva egy fényre nem 

érzékeny, valamint O2 és CO2 zavaró hatásának kellően ellenálló kontaktust kaptak, aminek 

potenciálstabilitása megfelelő volt (11,7 µV/h) [139]. Ehhez hasonló tulajdonságokat értek el szén 

nanocsöveket [140], fulleréneket [141], [142] és grafént, illetve redukált grafén-oxidot alkalmazva 

[143][144]. A megfelelő diszpergálhatóság érdekében valamilyen felületaktív anyaggal együtt 

szuszpendálják a nanostrukturált szén alapú anyagokat, majd ezt a szuszpenziót cseppentik fel az 

elektromos vezetőre (pl. GC vagy aranyelektród). Elektrokémiai impedancia spektroszkópiás 

vizsgálatokkal összehasonlították a szén nanocsőből, illetve PEDOT-ból álló szilárd belső 

elvezetés réteg elektromos viselkedését [145]. Azt találták, hogy mindkét rendszer viselkedése 

leírható ugyanazzal a helyettesítő áramkörrel. A nagy elektromos kapacitást a vezető polimerek 

esetén a már ismertetett redoxi viselkedés, míg a szén nanocsöveknél hipotézisük szerint az 

elektromos kettősréteg tisztán kapacitív viselkedése eredményezi. A szén nanocsövek esetén a 

tisztán kapacitív viselkedést később kísérletileg is igazolták [136]. Egy másik munkában 
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összehasonlítottak egy szén nanocsövet és egy vezető polimert (POT-ot) alkalmazó 

elektródkonstrukciót, különös tekintettel a reprodukálhatóságra [146]. Megfigyelésük szerint a 

reprodukálhatóság javítható mindkét esetben, ha a belső elvezetés vastagságát növelték. A szén 

nanocsövekkel összességében jobb reprodukálhatóságot értek el, mint a vezető polimerrel (±4,4 

mV a ±12,9 mV-hoz képest), ugyanakkor a potenciált semmilyen módon nem igyekeztek 

kontrollálni (pl. előpolarizációval). Nanostrukturált anyagok esetén is készítettek single-piece 

megoldást, pl. a szén nanocsöveket közvetlenül a PVC membránkoktélhoz keverték (0,2-0,5 

tömegszázalékban) [147]. A bevont huzalhoz képest a szén nanocső hozzákeverése 

megakadályozta a vízréteg kialakulását és javította a potenciálstabilitást. A membránkoktélhoz 

ebben az esetben is felületaktív anyagot kellett adni, hogy megfelelő szuszpenziót kapjanak 

tetrahidrofuránban, ez ugyanakkor a későbbi alkalmazás során nem kívánt módon befolyásolta az 

elektródválaszt. A diszpergálószer elhagyására funkcionalizált nanocsövet hoztak később létre 

[148]. A többlépéses szintézis során végső soron egy oktadecil csoportot kötöttek a többfalú szén 

nanocsőhöz (OD-MWCNT), az így elkészített anyagból pedig THF-ben felületaktív anyag nélkül 

is, egyszerű keveréssel stabil szuszpenziót tudtak létrehozni. Ezt felhasználva szilárd belső 

elvezetést készítettek, amellyel megfelelően működő ionszelektív elektródokat kaptak, POT-tal 

összehasonlítva fényre nem érzékeny anionszelektív elektródokat készítettek. Hibrid belső 

elvezetéseket is létrehoztak már [146], pl. PEDOT ellenionjaként szén nanocsövet (mely negatív 

töltésű) alkalmaztak szilárd belső elvezetésként (a PEDOT-t gyakorlatilag a nanocsőre 

polimerizálták). Az egyszerű PEDOT-ot belső elvezetésként alkalmazó elektródhoz képest egy 

kevésbé CO2 érzékeny elektródot kaptak, amelynek elektromos kapacitása is nagyobb volt. 

Hasonlóan, PANI-grafén kompozitot is alkalmaztak már szilárd belső elvezetésként, így a réteg 

felületi polaritása kedvezőbb volt (a peremszög 30°-kal nőtt), valamint a reprodukálhatóság is 

jelentősen javult (±119 mV-ról ±4 mV-ra, minden egyéb lépés nélkül) [149].  

A szén alapú nanostruktúrák mellett ritkábban más, elektromosan szintén vezető 

nanostruktúrált anyagot is alkalmaztak már szilárd belső elvezetésként. Alkántiolokkal módosított 

arany nanorészecskéket használva olyan szilárd belső elvezetést kaptak, amelynek 

potenciálstabilitása jobb volt, mint a POT-ot alkalmazóé (az egy napon belüli szórás 0,5-1 mV 

között volt, összehasonlításként POT esetén ez 1-2 mV között) [150]. Az arany nanorészecskékből 

álló réteg nem volt érzékeny oxigéngázra, valamint a hidrofóbizált részecskék miatt vízréteg 

kialakulására sem találtak bizonyítékot. Egy másik munkában az arany nanorészecskéket egy fém 

komplexáló ligandummal, ditizonnal funkcionalizálták, ezt szilárd belső elvezetésként 

felhasználva alacsonyabb kimutatási határral rendelkező szenzort készíthettek, valamint a 

potenciometriás szelektivitási tényező is nagyobb lett [151]. Az arany mellett platina 
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nanorészecskéket is használtak már, amellyel teljesen hasonló eredményeket értek el [152]. Igen 

elegáns megoldást dolgoztak ki egy szilárd belső elvezetésű ionszelektív mikroelektród 

elkészítéséhez [153]. A konstrukció alapja egy, a mikroelektródok esetén gyakran alkalmazott 

vékony aranyszál (250 μm) volt, az arany felületét egy elektrokémiai ciklikus 

ötvözetképzés/kioldás módszerrel növelték meg. A szenzor nem mutatott nagy érzékenységet 

oxigén vagy szén-dioxid gázra, míg fényre egyáltalán nem, vízréteg kialakulásának pedig jobban 

ellenállt.  

A szilárd belső elvezetésű elektródok igazán az elmúlt 30 évben kerültek a kutatás-fejlesztés 

fókuszába. A számos lehetőség közül azonban még továbbra sem emelkedett ki egyetlen, minden 

téren legjobb teljesítményt nyújtó megoldás, bár az világos, hogy az elektromosan vezető 

polimerek és a nanostrukturált anyagok váltak a legnépszerűbbekké. Nincs tudományos egyetértés 

abban ugyanakkor, hogy melyik megoldás alkalmasabb szilárd belső elvezetésű ionszelektív 

elektródokban. Ahhoz, hogy az egyszerűen hordozható, nagy sorozatban, olcsón gyártható, 

kalibrációt nem igénylő szenzorok valóban kiválthassák a hagyományos, folyadék elvezetésű 

ionszelektív elektródokat még további fejlesztések szükségesek, elsősorban a potenciál 

reprodukálhatósága terén [65], [154]. 
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2.5 Ionszelektív nanopórusok 

2.5.1 Ioncsatornák 

Az ionszelektív nanopórusok a természetben előforduló ioncsatornák analógiájára készültek. 

Az ioncsatornák olyan membránfehérjék, amelyek egy makromolekuláris pórust formálnak a 

sejtmembránban [155]. Feladatuk, hogy valamely ion membránon keresztüli transzportját lehetővé 

tegyék. Jellemzően ez a transzport szabályozható, tehát egy inger hatására a pórus hirtelen 

átjárhatóvá válik, vagy éppen ellenkezőleg, bezárul. Ez az úgynevezett kapuzás az ioncsatorna 

típusától, szerepétől függ, lehet ligandvezérelt, feszültségvezérelt stb. Az ioncsatornák legtöbbször 

egyetlen ionra szelektívek, pl. a káliumion csatornák szelektivitása káliumionra a nátriumionnal 

szemben 103 [156]. A szelektivitást a pórus belsejében található fehérjeszakaszok határozzák meg. 

Az ioncsatorna legszűkebb részében a káliumiont 8 oxigén (karbonil és hidroxil csoportokban) 

veszi körül a megfelelő térállásban és távolságban, tökéletesen modellezve és helyettesítve a K+ 

hidrátburkát. A Na+ sokkal kisebb, nem képes ugyanilyen módon a megfelelő erősséggel 

komplexálódni, így bekötődése és transzportja energetikailag nem kedvezményezett [157]. 

A szilárdtest ioncsatornák a biológiai analógjuknak megfelelően nanométeres tartományba eső 

pórusok, amelyeket nanotechnológiával alakítanak ki szilárd anyagokban, a pórusok hossza 

jellemzően a néhány nanométerestől mikrométeres nagyságig terjed [158], [159]. Előnyük a 

nagyobb mechanikai ellenállóképesség (a biológiai ioncsatornákhoz képest), hosszabb élettartam. 

Követelmény a pórusméret, a pórusszám és -sűrűség szabályozhatósága, valamint a pórus 

anyagának inertsége. Szilárdtest nanopórusokat különféle alakban készítenek, találhatunk 

hengeres és kúpos pórusokat is. Mivel a mesterséges pórusokat nem biológiai eredetű anyagból 

vagy anyagban alakítják ki, ezért jellemzően ezek önállóan nem rendelkeznek megfelelő 

szelektivitással, felületüket funkcionalizálni kell. A számos követelmény miatt csak néhány 

előállítási módszer terjedt el széleskörűen. 

2.5.2 Nyommaratott polimermembránon alapuló mesterséges ioncsatornák 

A biológiai membránokat imitáló sokcsatornás mesterséges rendszerek megvalósításához 

ideális alap lehet az ultraszűrésnél alkalmazott nyommaratott polimermembrán. A 6 μm vastag 

membránok a kereskedelmi forgalomban beszerezhetők. A gyártás során a polimerfilmet 

nagyenergiájú (jellemzően radioaktív bomlásból származó) ionokkal bombázzák közel merőleges 

szögben, majd a membránt lúgos oldatba helyezik, amiben az ion által kivájt járat kimaródik, 

szélesedik, ezzel beállítva a végső pórusátmérőt [160], [161]. A marási folyamat fontos 

tulajdonsága, hogy maróoldat eltérő sebességgel oldja a polimer tömbfázisát és az ionok 

nyomvonalát, ezért nagyrészt valóban csak a pórusok nőnek, a membrán többi része nem oldódik 
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fel [162]. A jelenleg elérhető szűrőmembránok pórusátmérője 50 μm-től 10 nm-ig terjed. A 

szelektív mesterséges ioncsatornák kialakításának legnagyobb kihívása a polimer megfelelő 

funkcionalizálása. A szilárdtest ioncsatornák egyik első sikeres megoldását Martin és munkatársai 

készítették [59], akik nanopórusos, nyommaratott polikarbonát szűrőmembránon alapuló érzékelőt 

állítottak elő. Martin és munkatársai a beszerzett membránokat arannyal vonták be kémiai 

leválasztással, a membrán külső felületén és a pórusokban is. A pórusátmérőt a leválasztási idő 

változtatásával tudták szabályozni. Az aranyleválasztás sebességének változtatásával az arany 

nanopórus alakját lehet befolyásolni. 12-es pH-n az aranyleválasztás sebessége nagyobb, ilyenkor 

a pórusok szájánál szűkebb, a póruson belül tágabb lesz a csatorna [163]. Az aranyozás kézenfekvő 

megoldás, mivel így a felület tiolozott komponensekkel egyszerűen funkcionalizálható, több 

komponens keverékét alkalmazva egyszerre akár többféle funkciós csoport is kialakítható a 

felületen. Martin és munkatársai úgy tapasztalták, hogy az aranyozott membránok módosítás 

nélkül is kation permszelektivitást mutatnak a felületükre adszorbeált kloridionok miatt. 

Propántiollal módosítva a felületet (részben leszorítva az ionokat a felületről) és pozitívan 

polarizálva a membránt anion permszelektivitást is el tudtak érni [59]. Egy másik tanulmányukban 

a pórusokat ciszteinnel módosították, így a pH függvényében kation vagy anion permszelektív 

membránt kaptak [164]. 

Az első arany nanopórusos membránon alapuló valódi ionszelektív potenciometriás 

ioncsatornát kutatócsoportunkban valósították meg [60]. A koncepció lényege, hogy olyan 

funkcionalitással rendelkező komponenseket immobilizáltak az arany nanopórusok felületére, 

amelyek a hagyományos, lágyított PVC alapú ionszelektív membránkomponensek feladatait látják 

el. A membrán lipofilicitását egy tíz szénatomos, perfluorozott alkántiol adta, ioncserélőként 

nátrium-10-merkapto-1-dekánszulfonát (MDSA) szolgált. Az ionszelektivitásért egy kalixarén 

típusú ezüst ionofor felelt, amelyet egy távtartón keresztül kötöttek két diszulfid csoporthoz, hogy 

az aranyfelületre rögzíthető legyen. A pórus falára immobilizált MDSA permanens negatív töltést 

adott a falnak, amelyet a pórussal érintkező oldatban található mobilis kationok töltései 

kompenzáltak. A permszelektivitás fontos feltétele, hogy a pórus belső falán kialakuló elektromos 

kettősréteg vastagsága (Debye-hossz; κ-1) a pórus sugarával nagyjából megegyező vagy nagyobb 

legyen, hogy a pórus kizárja a fal töltésével azonos töltésű ionokat.  Az ionerősség növelésével a 

Debye-hossz lecsökken (𝜅−1~√1
𝐼⁄ , ahol I az ionerősség [165]), így növekvő mintabeli 

ionkoncentráció esetén a pórus átjárhatóvá válik kationok és anionok számára is, a 

permszelektivitás megszűnik. Ezt a hatást arany nanopórusok esetén Makra és Gyurcsányi 

részletesen is vizsgálták [166]. A membránok permszelektív viselkedését és annak megszűnését 

végeselemes módszerrel modellezték a Nernst-Planck-Poisson modell alapján, majd az 
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eredményeket összevetették a kísérleti tapasztalatokkal. Egyedüli illesztett paraméter a felületi 

töltéssűrűség volt, amely érdekes módon a pórusátmérőtől is függött, nem csak a módosító 

komponens minőségétől. Az ioneloszlást a póruson kívül és belül modellezve világos volt, hogy 

amíg permszelektív a membrán, addig az egyik töltés koncentrációja gyakorlatilag állandó a 

pórusban. Az ezzel ellentétes töltésű ionok koncentrációja a pórusban a növekvő mintabeli 

koncentrációval együtt nő, de szintje a permszelektív tartományban elhanyagolhatóan kicsi marad. 

Azonban amikor szintje eléri a töltésekvivalens koncentrációt, a pórus nernsti viselkedése 

megszűnik. Úgy találták, hogy az ionszelektivitás eléréséhez a permszelektivitás mellett további 

feltétel a víz kizárása a pórusból, amelyhez a hidrofób karakterű perfluorozott alkántiolt 

alkalmazták. Az ionok hidrátburok nélkül kerülnek a pórusba, ahol a falhoz immobilizált ionofor 

veszi át annak szerepét, komplexálva a kérdéses iont, akárcsak egy természetes ioncsatornában 

[60]. 

Nyommaratott polimermembránokat aranyozás nélkül is alkalmaztak ionszelektív nanopórusok 

megalkotására, ám legtöbbször nem a már ismertetett hengeres pórusokkal. Ha a marást 

aszimmetrikusan végzik, pl. a membrán két különböző, egy maró és egy ilyen szempontból 

semleges oldat közé kerül, akkor kúpos pórusok keletkeznek [158]. Kúpos polietilén-tereftalát 

(PET) pórus karboxil-csoportjaihoz egy cink(II)-ionra szelektív fehérjét, egy ún. cink-ujjat 

kötöttek [167]. Cink(II)-ion bekötődése esetén a fehérje konformációja megváltozott, rendezettebb 

lett (az ion köré rendeződve), ami által a pórus átjárhatóbbá vált, a póruson átfolyó áram megnőtt. 

Az alkalmazott fehérje miatt a pórus nagyfokú szelektivitást mutatott más, kétszeres töltésű 

kationokkal szemben. Káliumionra is készítettek egy hasonló működésű érzékelőt PET 

nanopórusban, felismerő ágensként a káliumionra szelektív G-kvadruplex DNS szálat használták 

[168]. Ugyancsak PET pórusban alakítottak ki foszfonát-csoportokat a pórus falán [169]. A pórus 

Ca2+-ra szelektív választ mutatott Mg2+-al szemben. Kétlépéses maratással tölcsér alakú 

nanopórusokat alakítottak ki PET-ben, úgy találták ugyanis, hogy ezáltal érzékenyebb és stabilabb 

rendszer készíthető [170]. A pórus falára egy káliumion-szelektív koronaétert immobilizáltak. 

Nagyobb egyenfeszültség (4 V) hatására a káliumion távozott, a pórus egy biomimetikus 

feszültség kapuzott káliumion-csatornaként működött. Egy másik konstrukcióban nyommaratott 

poliimid membrán kúpos pórusának belső felületét funkcionalizálták egy dietiléntriamid részt 

tartalmazó komponenssel [171]. Az így kialakított szenzor flxuoridionra igen szelektív választ 

adott más anionokkal szemben.  

2.5.3 Üveg vagy kvarc nanopipettán alapuló mesterséges ioncsatorna 

A mesterséges ioncsatornák másik gyakran alkalmazott típusa az ún. nanopipetta. Nanopipetták 

üvegkapillárisból (illetve kvarcból) olvasztással és húzással hozhatók létre. A kapillárishúzással 
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előállított pórusok nem hengeresek, hanem a kapilláris elvékonyodásával pipettahegyre 

emlékeztető, kúpos pórusok.  

Leggyakrabban a pipetták egyenirányító viselkedését, az ún. ionáram rektifikálását vizsgálják, 

ez a kúpos pórusok egyik jellemző tulajdonsága. A pórus felületi töltése miatt a póruson átfolyó 

áram nagyságát az áram iránya is befolyásolja, amennyiben a pórus elegendően kicsi, és így a 

felületi jelenségek hatása meghatározóbbá válik [172]. A pórusméret mellett a rektifikálásra a 

pórus kúpszöge és az ionerősség is hatással van. Az első funkcionalizált nanopipettát Baker és 

munkatársai mutatták be [173]. Szilanizálással dihidroxi-imidazol csoportokat immobilizáltak az 

elkészített kvarc nanopipetták belső felületére. Kétszeres töltésű fémionokat adva a rendszerhez a 

pipetta ionáram rektifikálása megváltozott, mivel a fémionok komplexet képeztek a felületen 

található imidazollal, és megváltoztatták a pórus felületi töltését. Pourmand és munkatársai 

kalmodulin fehérjét rögzítettek egy 10 nm-es pórusátmérővel rendelkező nanopipetta felületére 

[174]. A kalmodulin egy Ca2+ kötő fehérje, ezt immobilizálva egy Mg2+-al szemben kalciumionra 

szelektív nanopipettát tudtak előállítani, ismételten a pipetta ionáram rektifikálását meghatározva. 

Ugyancsak ez a csoport polielektrolitok spontán adszorpciója révén egy kitozán réteget 

immobilizált egy nanopipetta felületére, amellyel kationokra választ adó, nem szelektív érzékelőt 

készítettek [175]. Később réz(II)ion mérésére készítettek egy funkcionalizált nanopórust, ám 

ebben az esetben már egyszerű fiziszorpcióval egy, a rézionra szelektív peptidet rögzítettek a 

nanopórus falára, ezáltal szelektív csatornát alkotva [176]. 

Ahogy a fejezetből jól látszik, a természetes ioncsatornák működésének megismerésétől és 

használatától kezdve több szintetikus úton előállított nanopórust alkalmaztak ionok 

meghatározására. Igen gyakran a kapuzás jelenségét igyekeztek utánozni, amely sok esetben 

valóban egyetlen fajta ionra adott csak választ, ám az is gyakran előfordult, hogy csak a ’nyitva-

zárva’ állapotok között változott a nanopórus viselkedése, és nem adott lehetőséget kvantitatív 

meghatározásra. Más esetekben permszelektív választ figyeltek meg, azaz a pórus pl. csak a 

kationokra adott választ, de azok között nem tudott különbséget tenni. Aszimmetrikus pórusok 

esetén, megfelelő ionszelektív komponenssel módosítva (pl. a cink-ujj esetén) valódi 

ionszelektivitást mutattak a pórusok a rektifikálási effektuson keresztül. Potenciometriás 

ionszelektív elektródot csak az arany nanopórusokkal készítettek. A potenciometriás érzékelésnek 

több előnye is van a voltammetriással szemben, pl. egyszerűbb műszer, folyamatos monitorozás 

lehetősége, szélesebb mérési tartomány stb [1], [2], [177]. 
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3 KÍSÉRLETEK LEÍRÁSA  

3.1 Felhasznált anyagok, vegyszerek, eszközök 

Az arany nanopórusos membránokhoz 6 μm vastag, 25 mm átmérőjű Whatman Nuclepore™ 

nyommaratott polikarbonát szűrőmembránt használtam, amely membránok 6 × 108 db/cm2, 

névlegesen 30 nm-es pórust tartalmaztak. Ezeket a membránokat a Whatman Inc.-től (Maidstone, 

UK) szereztük be. A kémiai aranyleválasztásnál használt aranyozó oldatot, az Oromerse SO Part 

B-t a Technic Inc. (Cranston, RI, USA) vállalattól vásároltuk, a folyamathoz szükséges összes 

többi egyéb vegyszert [ón(II)-klorid, ezüst-nitrát, ammónium-hidroxid (25%), trifluorecetsav 

(98%), nátrium-szulfit, nátrium-hidrogén-karbonát, formaldehid (37%-os vizes oldat), kénsav (1 

M-os)], valamint minden szervetlen sót (analitikai tisztaságban) a Sigma-Aldrichtól (Saint Louis, 

MO, USA) vásároltuk. 

Az abszolút etanolt és metanolt (AR minőségű) a Molar Chemicals Kft-től vásároltuk 

(Halásztelek, Magyarország). A vízmentes acetonitrilt (ACN; 99,5 % anhyd.), vízmentes dimetil-

formamidot (DMF, 99,8% anhyd.), a vízmentes toluolt (anhyd; 99,8%), oktadecilamint (for 

synthesis) és tionil-kloridot (for synthesis) ugyancsak a Sigma-Aldrichtól szereztük be.  

A peptiddel módosított arany nanopóruson alapuló ionszelektív elektródhoz használt Cys-Gly-

Gly-Gly-His (CGGGH) szekvenciájú, egyedileg szintetizált oligopeptidet a Bio Basic Inc.-től 

(Markham, ON, Kanada) vásároltuk. 

A nátrium-10-merkapto-1-dekánszulfonát (MDSA) egyedileg szintetizálva készült Turyan és 

Mandler szerint [178]. Ugyancsak szintézissel állítottuk elő a perfluorozott alkil oldallánccal 

rendelkező 3,4-etiléndioxitiofént (EDOTF) hidroximetil-3,4-etiléndioxitiofénből (95%) és 

perfluorooktanoil-kloridból (97%), amely alapanyagokat a Sigma-Aldrichtól vásároltuk.   

A polipirrol elektroszintézisénél alkalmazott pirrolt és tetraetil-ammónium- 

perfluorooktánszulfonátot (TEAPFOS, 98%), valamint a FeCl3·6 H2O-t a Sigma-Aldrichtól 

vásároltuk. A pirrolt minden felhasználás előtt frissen desztilláltuk (30 Hgmm, 40 °C), használatig 

argon alatt sötétben tartottuk.  

A többfalú szén nanocsövet (MWCNT) a HeJi Inc.-től (Hong Kong, Kína) szereztük be (hossz: 

0,5-200 µm; átmérő: 30-50 nm, M4905).  

Az 1-propántiol (PT), 1-oktántiol (OT), 1-dodekántiol (DT), 1-hexadekántiol (HDT), 

1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-dekántiol (97%) a Sigma-Aldrichtól került beszerzésre.  
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A hagyományos lágyított polimer membrán alkotóelemei, a nagy molekulatömegű poli(vinil-

klorid) (HMW PVC), a bisz(2-etil-hexil)-szebacát (DOS), a 2-nitrofenil-oktil-éter (o-NPOE), a 

kálium-tetrakisz(4-klorofenil)-borát, a kálium-tetrakisz[3,5-bisz(trifuorometil)-fenil]-borát 

(KTFPB),  a valinomicin (kálium(I) ionofor I), az o-xililén-bisz(N,N-diizobutil-ditiokarbamát) 

(réz(II) ionofor I), tetrabutilammónium hexafluorofoszfát (Bu4NPF6) és a tetrahidrofurán (THF) 

mind Selectophore® minőségben kerültek beszerzésre a Sigma-Aldrichtól. Egyedüli kivétel a 

kálium-tetrakisz(pentafluoro-fenil)-borát (KTFAB, 97%) volt, melyet az Alfa Aesartől (Haverhill, 

MA, USA) szereztünk be. 

A komplexometriás titráláshoz használt Titriplex® III mérőoldatot (c(Na2EDTA·2 H2O)= 0,1 

mol/L Titripur® Reag. Ph Eur grade) a Merck Millipore (Billerica, MA, USA) vállalattól 

vásároltuk. 

A vizes oldatokhoz használt ioncserélt vizet (18,2 MΩ·cm fajlagos ellenállás 25°C-on) egy 

Millipore Direct-Q 3 UV készülékkel állítottuk elő (Merck Millipore; Billerica, MA, USA). 

A hagyományos, folyadék elvezetésű ionszelektív elektródokat Philips IS 561-s testekbe 

szereltem be (Möller Glasbläserei, Zürich, Svájc). A szilárd belső elvezetésű elektródok 

készítéséhez üvegszerű szén- és aranyelektródokat használtunk (GC, Au), ezek külső átmérője 6 

mm (PEEK test), belső átmérője (az elektromosan vezető rész) 1,6 mm, az elektródokat az ALS 

Co.-tól szereztük be (Tokió, Japán). Referenciaelektródként (ha máshogy nincs specifikálva) egy 

kettős sóhidas referenciaelektródot használtunk (No.6.0729.100, Metrohm AG, Herisau, Svájc), 

belső oldatként 3 M-os KCl-t, külső referencia oldatként 0,1 M-os KCl-t vagy 1 M-os LiOAc-t 

alkalmazva. 

3.2 Szilárd belső elvezetések készítése  

3.2.1 Polipirrol alapú szilárd belső elvezetés 

A polipirrol réteget két lépésben választottuk le GC elektródokra. Előzetesen ezeket az 

elektródokat 1 µm-es, majd 0,05 µm-es Al2O3 vizes szuszpenziójával políroztuk, vízzel és 

acetonitrillel mostuk. A polírozást követően az elektródok (egyesével) 15 percre 3 ml 

polimerizációs oldatba kerültek, amely pirrol 0,1 M-os, TEAPFOS 0,05 M-os és FeCl3 2×10-4 M-

os acetonitriles oldata volt. Ez az oldat előzetesen 5 percig N2 gázzal volt öblítve, a polimerizáció 

teljes ideje alatt pedig az oldat feletti gőztér öblítése zajlott, hogy buborékolással ne zavarjuk a 

polimerizációt. Az első 15 percben a pirrol polimerizálódik az oldatban a Fe3+ oxidáló hatására. E 

kémiai lépést követően elektropolimerizációval történt a polipirrol réteg további leválasztása az 

elektród felületére, amelyet szintén a fent használt oldatban végeztünk. Ehhez a pirrolt 

galvanosztatikusan oxidáltuk egy háromelektródos rendszerben 15 percig 0,25 mA/cm2-s 
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áramsűrűséggel, ahol referenciaelektródként Ag/AgCl szál, segédelektródként pedig Pt háló 

szolgált, a vezérlést egy Autolab PGSTAT 30 (Metrohm AG, Herisau, Svájc) potenciosztáttal 

végeztük. A kémiai polimerizáció miatt a teljes folyamat végén egy porózusabb, emiatt rosszabb 

nedvesíthetőségű film képződik a polipirrolból, mint a kémiai lépés nélkül [179]. A polimerizációt 

követően minden elektródot vízmentes acetonitrillel mostunk. Az elkészült polimerfilmről 

ciklikus voltammogramot (ld. 3.5.2) készítettünk TEAPFOS 0,05 M-os monomermentes, 

acetonitriles oldatában annak nitrogén gázzal történő 10 perces öblítését követően. A 

karakterizálást követően a polimerfilmet ugyanabban az oldatban 180 mV-on 10 percig 

előpolarizáltuk, segédelektródként és referenciaelektródként ott is az eddig alkalmazott platina-

hálót, ill. Ag/AgCl kvázi-referenciaelektródot alkalmaztuk. Végül az elektródot acetonitriles 

mosással tisztítottuk.  

3.2.2 Perfluorozott alkillánccal funkcionalizált PEDOT alapú belső elvezetés előállítása 

Első lépésként a GC, illetve aranyelektródokat két lépésben políroztuk, elsőként 1 µm-es, majd 

0,05 µm-es Al2O3 vizes szuszpenziójával. Ezt követően vízzel és etanollal mostuk őket, 5 percre 

ultrahang fürdőbe helyeztük, végül ismét vízzel és etanollal történő mosási lépés következett, majd 

hagytuk megszáradni őket. Az EDOTF elektropolimerizációja galvanosztatikusan történt 

0,5 mA/cm2-el 1000 másodpercig az EDOTF 0,01 M-os, valamint a KTFAB 0,01 M-os 

acetonitriles oldatában, háromelektródos rendszert alkalmazva, kvázi-referenciaelektródként Ag 

szálat, segédelektródként Pt szálat használva (Autolab PGSTAT 30). Az oldatot előzetesen 15 

percig öblítettük N2 gázzal, amelyet az elektropolimerizáció alatt is folytattunk az oldat feletti 

gáztérben. Az elkészült elektródokat a polimerizáció után vízmentes acetonitrillel alaposan 

mostuk. A polimerfilm ciklikus voltammogramját a monomermentes 0,01 M-os KTFAB 

acetonitriles oldatában vettük fel (az oldatot ebben az esetben is 10-15 percig oxigénmentesítettem 

nitrogéngáz átbuborékoltatásával). Az elkészült polimerfilmet ugyanebben az oldatban 5 percig 

előpolarizáltuk 220 vagy 400 mV-ra. Az elektródokat végül vízmentes acetonitrillel mostuk. 

3.2.3 Módosított szén nanocső alapú szilárd belső elvezetés 

A szilárd belső elvezetés kialakítása előtt a GC elektródokat ebben az esetben is a fentiekkel 

megegyező módon políroztuk. A módosított szén nanocsőből tetrahidrofuránban 5 mg/ml-es 

töménységű szuszpenziót készítettünk, amelyet felhasználás előtt 5 percre ultrahangfürdőbe 

tettünk. A polírozott elektródokra egy szilikongyűrűt helyeztünk, amelynek külső átmérője 

megegyezett az elektród átmérőjével, belső átmérője pedig az elektromosan vezető rész 

átmérőjével, így csak ez utóbbi felület maradt szabadon. A szilikongyűrű leszorításához egy 

polipropilénből 3D nyomtatással készült egyedi rögzítőt használtunk, amely az elektródra erősen 
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szorult, az elektród végénél pedig megakadályozta a szilikongyűrű elmozdulását (5. ábra). A 

rögzítőn található furat mindazonáltal szabadon hagyta az elektród vezető felületét.  

 

5. ábra 3D nyomtatással készült egyedi polipropilén rögzítő egy GC elektródon, a furatban a felcseppentett szén nanocső 

réteg látható. 

Az ekképpen elkészített elektródokra 5×5 μl 5 mg/ml-es nanocső-szuszpenziót cseppentettünk 

pipettával, mindig megvárva, amíg az oldószer (THF) elpárolog. A szilikongyűrű akadályozta 

meg, hogy a szuszpenzió a szükségesnél jobban szétterüljön az elektród felületén. A teljes 

mennyiség felcseppentése és száradása után eltávolítottuk a rögzítőt és a szilikongyűrűt.  

3.3 Arany nanopórusokon alapuló ionszelektív elektródok készítése 

3.3.1 Nanopórusos membránok kémiai aranyozása 

Az arany nanopórusos membránok nyommaratott polikarbonát (PC) szűrőmembránokból 

kiindulva, az azokra történő kémiai aranyleválasztással készültek [180]. A szűrőmembránok egy 

5 perces metanolos áztatást követően 45 percre SnCl2 0,025 M-os és trifluorecetsav 0,07 M-os 

metanolos-vizes (50:50 V/V%) oldatába merültek. A lépés során az Sn2+ ionok a membrán 

felületéhez adszorbeálódnak a felszínen és a pórusokban egyaránt. A folyamatot segíti a 

szűrőmembrán felületén található poli(vinil-pirrolidon) (PVP) réteg, amelyet a membránok jobb 

nedvesíthetőségének érdekében visznek fel a gyártás során. A PVP-ben található amin- és 

karbonil- fémkomplexáló csoportok immobilizálják a felületi érzékenyítőként alkalmazott Sn2+-t. 

A membránok a lépés után metanolba kerültek (3×1,5 percre, mindig friss metanolba merítve), 

majd ezüst-diamin 0,029 M-os vizes oldatába. Ennek az oldatnak az elkészítéséhez szilárd AgNO3 

sót először kb. 10 ml vízben oldottuk, majd 25%-s NH4OH-al addig titráltuk, míg a kezdetben 

kivált Ag2O csapadék fel nem oldódott, végül az oldatot mérőlombikban jelig töltöttük, hogy a 

kívánt koncentrációjú oldathoz jussunk. A szűrőmembránokat az Ag+ oldatban 5 percig hagytuk, 

eközben a következő reakció játszódott le a felületükön:  

𝑺𝒏𝒔𝒖𝒓𝒇
𝟐+ + 𝑨𝒈𝒂𝒒 

+ →  𝑺𝒏𝒂𝒒
𝟒+ + 𝑨𝒈𝒔𝒖𝒓𝒇 

𝟎                                           (5) 



- 34 - 

 

A megszabott idő letelte után a membrán felületére kivált ezüst szabad szemmel is látható, 

szürkés elszíneződést okozott. Az ezüst redukálási lépést egy újabb mosás követte (2×1,5 percre, 

mindig friss metanolba merítve). A membránokat ezután N2 atmoszférában szárítottuk. Ezt a lépést 

korábban a kutatócsoportunkban összegyűlt tapasztalatok alapján illesztették az aranyozási 

eljárásba a reprodukálhatóság javításának érdekében, és alkalmazták sikerrel Ag(I)-szelektív 

elektródok készítésénél [181]. 

A szárítás után a membránokat az aranyozó oldatfürdőbe merítettük. Az aranyozó oldat 

összetétele: 0,127 M-os Na2SO3, 0,025 M-os NaHCO3 és 0,625 M-os formaldehid vizes oldata, 

valamint egy kereskedelmi forgalomban kapható aranyozó oldat, ún. Oromerse SO Part B vizes 

oldata volt (összességében végül 7,9 mM Na3Au(SO3)2-ot tartalmazott az aranyozó fürdő, ehhez 

40-szeresére kellett hígítani a kereskedelmi oldatot). Az aranyozó fürdő pH-ját (ami kezdetben kb. 

12-es) 1 M-os kénsav hozzácsepegtetésével állítottuk 10-re, majd az oldatot jeges fürdővel kb. 

1°C-ra hűtöttük. A nitrogénnel megszárított membránok a már lehűtött oldatba kerültek, és a 

hőmérsékletet az aranyozás teljes ideje alatt 1°C körül tartottuk, ezzel lassítva az aranyréteg 

leválását, elkerülve ezáltal, hogy egyenetlen réteg képződjön. Az aranyozás első lépéseként az Au+ 

oxidálja a felületen található ezüstöt: 

𝑨𝒈𝒔𝒖𝒓𝒇 
𝟎 + 𝑨𝒖𝒂𝒒 

+ → 𝑨𝒈𝒂𝒒
+  + 𝑨𝒖𝒔𝒖𝒓𝒇 

𝟎                                        (6) 

A felületre kivált arany nanorészecskék ezt követően gócként szolgálnak az aranyréteg további 

növekedéséhez, amelyhez redukálószerként az oldatba bemért formaldehid szolgál: 

𝑪𝑯𝟐𝑶 + 𝑨𝒖𝒂𝒒 
+ + 𝑶𝑯− → 𝑨𝒖𝒔𝒖𝒓𝒇 

𝟎 + 𝑯𝑪𝑶𝑶− + 𝑯𝟐𝑶                        (7) 

A levált arany mennyisége, és ezen keresztül a pórusátmérő a leválasztási idővel szabályozható, 

réz(II)-szelektív elektródok készítéséhez megfelelő membránok 360 percet töltöttek az aranyozó 

oldatban. A folyamat végén az arannyal bevont membránokat (6. ábra) kivettük a fürdőből és 

nagyobb mennyiségű (~100 ml) desztillált vízbe dobtuk, majd papíron megszárítottuk.  

 

6. ábra Nyommaratott polikarbonát szűrőmembrán aranyozás előtt (1.) és aranyozás után (2.) 

1. 2. 
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3.3.2 Aranyozott nanopórusos membránok pórusátmérőjének meghatározása 

Az aranyozást követően N2 permeációs méréssel meghatároztuk az arany nanopórusok effektív 

átmérőjét [180]. Ehhez a membránokat a kereskedelmi forgalomban kapható, kifejezetten e 

szűrőmembránokhoz árusított szűrőtartóba rögzítettük. A membrán egyik oldalát nitrogén gázzal 

nyomás alá helyeztük, az áthaladt nitrogént pedig víz felett egy mérőhengerben fogtuk fel (7. ábra).  

 

7. ábra Arany nanopórusos membrán pórusátmérőjének meghatározásához alkalmazott mérési elrendezés vázlatos, nem 

méretarányos rajza 

Nanopórusok esetén a gázok szabad úthossza nagyobb, mint a pórus átmérője [182]. Ekkor a 

pórussugár (r [m]) a Knudsen-egyenlettel határozható meg a felfogott gáz mennyiségéből és az 

eltelt időből számolt mólárammal [183]: 

𝑟 =  {
3

4
𝑄 (

𝑀𝑅𝑇

2𝜋
)

1
2⁄ 𝑙

𝑛∆𝑝
}

1
3⁄

                                                     (8) 

Ahol Q a gáz mólárama [mol/s], M a gáz moláris tömege [kg/mol], R az egyetemes gázállandó 

[J/mol·K], T az abszolút hőmérséklet [K], l a pórus hossza (~ a membrán vastagsága [m]) n a 

pórusok száma, Δp a nyomásesés a membránon [Pa], amely a túlnyomás mérésére alkalmazott 

manométerrel határozható meg. 

3.3.3 Aranyozott nanopórusos membránok felületmódosítása 

Az aranyozott nanopórusos membránok felületmódosítása különböző tiolszármazékok etanolos 

oldatában történt, amelyben a membránok 20 órát töltöttek szobahőmérsékleten. A 

tiolkeverékekkel történő módosítások esetén csak a komponensek arányát változtattuk, a 

tiolszármazékok összkoncentrációja minden esetben 0,1 mM volt. A módosítást követően a 

membránokat etanollal, majd vízzel mostuk, végül vákuumban (~50-60 mbar) szárítottuk.  

3.3.4 Ionszelektív elektródok készítése a funkcionalizált arany nanopórusos membránokból 

A funkcionalizálást követően a membránokból dugófúróval 7 mm-es korongokat vágtunk ki. A 

kivágott membránokat Philips-elektródtestekbe rögzítettük, a megfelelő tömítés céljából a 

N2 

Manométer 

Szűrőtartó 

Arany 
nanopórusos 
membrán 

Felfogott N2 
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membránt két szilikongumi gyűrű fogta közre (8. ábra). A gyűrűk belső átmérője 4 mm volt, a 

mintaoldat felőli gyűrű külső átmérője 7 mm, a másiké 6 mm volt, vastagságuk 1 mm. Belső 

oldatként 1 mM-os KCl oldat szolgált, amelyben az elkészült elektródok kondicionálása is történt. 

 

8. ábra Philips-testbe szerelt arany nanopórusos membrán rajza 

3.4 Konvencionális lágyított polimer alapú ionszelektív membránok készítése 

A réz(II)-szelektív membránok  tömegszázalékos összetétele: 57,2% nagy molekulatömegű 

poli(vinil-klorid), 34,3% 2-nitrofenil-oktil-éter, 6,9% réz(II) ionofor I, 1,6% kálium-tetrakisz(4-

klórfenil)-borát [184]. 

Mindhárom szilárd belső elvezetésű elektród esetén káliumion-szelektív membránt 

alkalmaztunk. A polipirrol alapú szilárd belső elvezetés esetén alkalmazott membránösszetétel: 

32,9% nagy molekulatömegű poli(vinil-klorid), 65,7% bisz(2-etil-hexil)-szebacát, 1,0% 

valinomicin, 0,4% kálium-tetrakisz(3,5-bisz[(trifuorometil)-fenil]-borát. A perfluorozott 

alkillánccal funkcionalizált EDOT, illetve a szén nanocsövek esetén alkalmazott összetétel: 32,9% 

nagy molekulatömegű poli(vinil-klorid), 65,7% bisz(2-etil-hexil)-szebacát, 1,06% valinomicin, 

0,34% kálium-tetrakisz(pentafluoro-fenil)-borát (KTFAB). 

Minden esetben a kimért komponenseket tetrahidrofuránban oldottuk úgy, hogy 20 %-os 

oldatot kapjunk, az oldatot vortex-el homogenizáltuk, majd csigás keverőn egy éjszakán keresztül 

lassan kevertettük. Philips-elektródtestbe szereléshez a membránkoktélt egy üveglapra rögzített 

üveggyűrűbe öntöttük akképpen, hogy száradás után kb. 200 μm vastag membránok 

keletkezzenek. Egy éjszakás száradást követően 7 mm-es korongokat vágtunk ki belőlük, 

hasonlóan az arany nanopórusos membránokhoz. Szilárd belső elvezetésű elektródok esetén 40 µl 

membránkoktélt (20+20 µl-es adagban) közvetlenül a létrehozott belső elvezetésre 

cseppentettünk, majd hagytuk megszáradni egy éjszakán át, ez ugyanolyan vastagságú (kb. 200 

μm) membránokat eredményezett száradás után, mint az üveglapra kiöntöttek esetén. 

LEMO® csatlakozó  
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3.5 Elektroanalitikai és felületjellemzési mérések 

3.5.1 Potenciometriás mérések 

A potenciometriás mérések esetén az elektródokat egy 16 csatornás, nagy bemeneti ellenállású 

(1015 Ω) feszültségmérőhöz csatlakoztattuk (Lawson Labs, Malvern, PA, USA). A mérés során a 

cellákat Faraday-kalitkába helyeztük. 

A szilárd belső elvezetésű elektródok esetén az elkészítést követő kezdeti kondicionálást és 

potenciálstabilitás vizsgálatot jellemzően 24 óráig követtük potenciometriásan, miközben az 

elektródok KCl oldatba merültek (legtöbbször 0,01 M-os koncentrációt alkalmazva). 

A potenciálértékek korrigált tapasztalati szórását minden esetben a monitorozási idő legvégén 

kapott értékekből számítottuk ki. 

A potenciometriás kalibrációs görbék elkészítésekor a megfelelő sók (KCl vagy CuCl2) vizes 

oldatát használtuk, tipikusan a 10-1 – 10-9 M-os tartományban, nagyságrendenként 1-1 oldatot 

mérve. A pontok felvétele jellemzően 5 percig tartott minden koncentrációszinten. 

A potenciometriás szelektivitási tényezőket különoldatos módszerrel határoztuk meg. Ehhez 

sorban felvettük a zavaró kationok oldataiban (jellemzően 10-3 és 10-5 M-os tartományban, a 

kationok kloridsóit alkalmazva) és az elsődleges ion oldataiban a kalibrációs egyenest, majd ebből 

extrapolálva meghatároztuk az 1 M-os oldatban mérhető elméleti potenciálokat (𝐸𝐼
0 és 𝐸𝐽

0 rendre 

az elsődleges ion oldatában kapott konstans potenciáltag, illetve a zavaró ion oldatában kapott 

konstans potenciál tag), amelyből a szelektivitási tényező számolható: 

𝑙𝑔 𝐾𝐼,𝐽 = (𝐸𝐼
0 − 𝐸𝐽

0)
𝑧𝐼𝐹

𝑅𝑇
                                       (9) 

Az alsó kimutatási határ az IUPAC definíció szerint [185] az ionszelektív elektródok 

potenciometriás kalibrációs görbéiből került meghatározásra (9. ábra) 
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9. ábra Kimutatási határ meghatározása a potenciometriás kalibrációs görbéből 

A szilárd belső elvezetésű elektródok esetén elvégzett ún. potenciometriás vízréteg tesztnél a 

0,1 M-os KCl-ban kondicionált elektródokat jellemzően 24 órára ugyanilyen töménységű NaCl 

oldatba helyeztük, majd ismét 24 órára 0,1 M-os KCl-ba, miközben a potenciálértékeket 

folyamatosan monitoroztuk.  

A szilárd belső elvezetésű elektródoknál elvégzett O2, CO2 érzékenység teszthez a kondicionált 

elektródokat 0,1 M-os KCl-ba merítettük, majd az oldatot a megfelelő gázzal folyamatosan öblítve 

mértük az elektródok potenciálválaszát, jellemzően egy-egy gáz mérési ideje 0,5-1 óra volt. A 

fényérzékenység teszthez az ionszelektív elektródok ugyancsak 0,1 M-os KCl-ba kerültek, a 

direkt, erős fényű megvilágítást egy Leica CLS 150 XE halogén lámpa szolgáltatta (1,6×105 lx), a 

környezeti fényt a laboratóriumban használt kompakt fénycső adta (Universal Thermo, 36W/840). 

Az elektródok felváltva környezeti fénybe, teljesen sötét térbe kerültek, ill. közvetlenül erős 

fénnyel világítottuk meg őket alulról (tipikusan 10-30 percre), miközben potenciometriás 

válaszukat folyamatosan rögzítettük.  

3.5.2 Elektrokémiai impedancia spektroszkópiai és voltammetriás mérések 

Az impedancia spektroszkópiás, voltammetriás és amperometriás mérésekhez Reference 600 

típusú potenciosztát/galvanosztát-ot (Gamry Instruments, Warminster, PA, USA) vagy Autolab 

PGSTAT 30 típusú potenciosztát/galvanosztát-ot használtunk. A voltammetriás méréseknél 

segédelektródként platina hálót vagy szálat, referenciaelektródként Ag vagy Ag/AgCl huzalokat, 

ill. a potenciometriás méréseknél is alkalmazott kettős sóhidas referenciaelektródot használtuk. 

A módosított aranyozott nanopórusos membránok, valamint a szilárd belső elvezetésű 

ionszelektív elektródok ellenállását és kettősréteg kapacitását elektrokémiai impedancia 

spektroszkópiával (EIS) határoztuk meg. A spektrumokat jellemzően 100 kHz és 100 mHz között, 
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50 mV effektív értékű váltófeszültséget alkalmazva vettem fel. Az elkészült spektrumot a Gamry 

Echem Analyst szoftverrel értékeltem, a pontokra egy ekvivalens áramköri modellt illesztve. A 

modellben a membrán ellenállása (Rm) párhuzamosan van kötve egy állandó fázisú elemmel (CPE, 

constant phase element), amellyel a kettősréteg kapacitását közelítjük, ez a két elem pedig sorosan 

kapcsolódik az oldat ellenállásához (Ro) (10. ábra).  

 

10. ábra Az elektrokémiai impedancia spektroszkópia esetén alkalmazott helyettesítő áramkör kapcsolási rajza 

A módosított aranyozott membránokat egy elektrokémiai cellába rögzítettük. A cella (a 

membrán által elválasztott) két felébe 10 mM-os KCl oldat került, és mindkét félbe egy-egy 

Ag/AgCl elektródot merítettünk. A szilárd belső elvezetésű ionszelektív elektródok vizsgálatakor 

azokat mérőelektródként kötöttük, referenciaelektródként a fent említett kettős sóhidas elektródot 

használva. 

A PEDOTF és a módosított szén nanocső alapú szilárd belső elvezetésű elektródok esetén a 

belső elvezetés elektromos kapacitásának meghatározásához az elektrokémiai impedancia 

spektrumokat 1000 kHz és 10 mHz között, PEDOTF esetén 50 mV, szén nanocső esetén 20 mV 

effektív értékű váltófeszültséget alkalmazva készítettük. PEDOTF filmet a mérés előtt annak 

teljesen oxidált állapotába, 500 mV-ra (vs. Ag szál) polarizáltuk, és a mérés alatt 500 mV-os 

egyenáramot használva ott is tartottuk. PEDOTF esetén a monomermentes elektrolit oldatban, 

azaz 0,01 M-os KTFAB acetonitriles oldatában készült a mérés, míg a módosított szén nanocsőnél 

0,1 M-os Bu4NPF6 acetonitriles oldatát alkalmaztuk. A kettősréteg kapacitás meghatározásához a 

10-100 mHz tartományban az impedancia képzetes részének ellentettjét ábrázoltuk a frekvencia 

reciprokának függvényében. Tisztán kapacitív viselkedés esetében a pontok egy egyenesre kell 

essenek, melyből a kapacitás meghatározható [186]: 

C = (2πa)-1                                                          (10) 

ahol C az elektromos kapacitás, a pedig a pontokra illesztett egyenes meredeksége. A szén 

nanocsövek esetén kronopotenciometriásan is meghatároztuk a kapacitást. Ehhez az elektród 

polarizálhatóságát vizsgáltuk úgy, hogy 60 másodpercig 1 µA-t, majd a következő 60 

másodpercben -1 µA-t kényszerítettünk a rendszerre, miközben a potenciált monitoroztuk, 

ismételten az EIS-nél is alkalmazott oldatban. Mindkét szakaszra egyenest illesztve a kapacitás 

meghatározható: 
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𝐶 =  
𝐼

𝑎
                                                               (11) 

ahol C az elektromos kapacitás, I az alkalmazott áram nagysága, a pedig az illesztett egyenes 

meredeksége. A kapacitást a polarizáció mindkét irányára meghatároztuk, majd ennek átlagát 

vettük.  

3.5.3 Víz peremszög mérések 

A különféleképpen módosított, kezelt és előállított felületek nedvesíthetőségét, ezáltal felületi 

polaritását a víz peremszög meghatározásával jellemeztük. Ehhez a felületre 1-2 μl vizet 

cseppentettünk szobahőmérsékelten, majd fényképfelvételt készítettünk a cseppről egy digitális 

mikroszkóp kamerával (Dino-Lite Handheld Digital Microscope, AnMo Electronics Corporation, 

Hsinchu City, Kínai Köztársaság). A mérések értékelését az Inkscape vektorgrafikus 

képszerkesztő szoftverrel végeztük egyszerű trigonometrikus összefüggéseket felhasználva (11. 

ábra).  

 

11. ábra Tipikus víz peremszög meghatározás  

A módosított arany nanopórusos membránok esetén közvetlenül a membránra cseppentettük a 

vizet. A membrán nanostrukturáltsága miatt a membránon mért víz peremszög ugyanakkor jóval 

nagyobb, mint egy aranyozott síkfelületen létrehozott ugyanolyan összetételű monorétegen mért 

peremszög, ezért a pontos felületi jellemzéshez aranyozott üveglapokat módosítottunk, és ezen is 

megmértük a peremszöget. A módosítás menete megegyezett a nanopórusos membránok esetén 

alkalmazottal (3.3.3. fejezet).  

A szilárd belső elvezetések esetében a peremszög meghatározása közvetlenül a létrehozott 

elektromosan vezető rétegen történt.  
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3.6 Szintézisek 

3.6.1 EDOTF szintézise 

 

12. ábra EDOTF szintézise 

Az EDOTF szintéziséhez az irodalomban leírt módszert vettük alapul. [187] A hidroximetil-

3,4-etiléndioxitiofénből (1,00 g, 5,80 mmol) és trietil-aminból (0,87 ml, 6,21 mmol, 1,07 

ekvivalens) 20 ml vízmentes diklórmetánban oldatot készítettünk, majd ehhez cseppenként 

perfluorooktanoil-kloridot adtunk (1,55 mL, 6,26 mmol, 1,08 ekvivalens) (12. ábra). A 

reakcióelegyet szobahőmérsékleten 2,5 óráig kevertettük, a reakció lejátszódásának mértékét 

vékonyréteg-kromatográfiával követtük nyomon (eluens: diklórmetán:hexán 1:1). A reakció 

végén 50 ml 1 M-os sósav oldatot tettünk a reakcióelegybe, majd választótölcsérben a szerves és 

a vizes fázist elválasztottuk, a szerves fázist pedig háromszor NaHCO3 telített vizes oldatával 

mostuk. Az így kapott termékelegyet oszlopkromatográfiásan tisztítottuk (eluens: 

diklórmetán:hexán 2:3). Az EDOTF terméket (fehér, kristályos anyag, kitermelés: 79%) 

felhasználásig nitrogén alatt tároltuk.  

3.6.2 Funkcionalizált szén nanocsövek szintézise 

 

13. ábra Oktadecilaminnal funkcionalizált szén nanocsövek szintézisének fő lépései 

A szén nanocsövek módosítását az eredeti recept [188] kis módosításával végeztük. Első 

lépésként 480 mg többfalú szén nanocsövet (MWCNT) 8 ml cc. salétromsav és 24 ml cc. kénsav 
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elegyében szobahőmérsékleten refluxáltattunk 24 óráig, mely során a nanocsövek felületén 

oxidáció révén oxigéntartalmú funkciós csoportok, elsősorban karboxil-, karbonil-, hidroximetil-

csoportok keletkeznek (13. ábra). Az elegyhez annyi telített NaOH oldatot adtunk, amíg 5-ös pH-

jú oldatot nem kaptunk. A módosított szén nanocsöveket centrifugálással (7000 rpm, 15 perc) 

különítettük el, többszöri vizes mosást alkalmazva. Ezt követően 60°C-n egy éjszakán keresztül 

szárítottuk a kinyert nanocsöveket.  A következő lépéshez a nanocsöveket nagy feleslegű SOCl2-

ban szuszpendáltuk (20 ml), melyhez 1 ml katalizátorként alkalmazott dimetil-formamidot adtunk, 

az így nyert szuszpenzió ultrahangfürdőbe került 10 percre, majd 24 órán keresztül 70°C-on 

refluxáltatva volt. A reakció végeztével a felesleg oldószereket rotációs vákuumbepárlón 

távolítottuk el, majd a savklorid funkciós csoportot tartalmazó nanocsövek (~350 mg) 13 ml 

toluolba kerültek, melyhez 4,02 g oktadecilamint (ODA) adtunk. Az így előkészített keveréket 

100°C-ra melegítve, majd ezen a hőmérsékleten refluxáltatva a reakció 40 órán keresztül zajlott. 

Az idő letelte után az elegyből az immáron oktadecillel funkcionalizált szén nanocsöveket (OD-

MWCNT) centrifugálással választottuk el (7000 rpm, 30 perc) több lépésben, minden lépésnél 

etanolos mosás és ultrahangozás előzte meg a centrifugálást. Végső lépésként a lecentrifugált 

nanocsövek 60°C-os szárítószekrénybe kerültek 5 órára.  
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4 SZILÁRD BELSŐ ELVEZETÉSŰ ELEKTRÓDOK 

4.1 Hidrofób anionnal dópolt polipirrol alapú szilárd belső elvezetésű ionszelektív 

elektród 

4.1.1 Bevezetés 

Az elektromosan vezető polimerek a leggyakrabban alkalmazott szilárd belső elvezetési 

megoldások ionszelektív elektródok esetén. Előnyös tulajdonságaik kihasználása érdekében fontos 

feltétel, hogy a filmeket elektromosan vezető formájukban alkalmazzuk. Enélkül redoxi 

kapacitásuk nem hasznosul, csak a felépülő kettősréteg tisztán kapacitív viselkedését lehet 

kihasználni a potenciálstabilitás növeléséhez. Az elektromosan vezető, leggyakrabban oxidált 

forma alkalmazása ugyanakkor egy ellentmondást is hordoz magában. Minél több töltés kerül a 

polimerláncra, annál nagyobb lesz a töltéssűrűség, ami összességében kedvez a potenciálstabilitást 

hosszú távon csökkentő vízréteg kialakulásának. Ezt az ellentmondást úgy kívántuk feloldani, 

hogy egy rendkívül hidrofób anionnal dópoljuk a polimerfilmet. Ezáltal a film jóval hidrofóbabb 

lesz oxidált, mint redukált állapotban. A megfelelő anion megválasztásakor egy olyan tanulmányt 

találtunk, ahol állítható nedvesíthetőségű polipirrol filmet készítettek [179]. Ehhez 

töltéskompenzáló anionként perfluorooktánszulfonátot (PFOS-) használtak, lévén a perfluoroalkil 

vegyületek rendkívüli hidrofóbicitásukról ismertek [189]. Minél oxidáltabb volt a film, annál több 

PFOS- töltéskompenzáló anion került a polimerbe, ami összességében egyre hidrofóbabb felületet 

eredményezett. Oxidált állapotban a filmen mért víz peremszög 105° volt, míg redukált állapotban 

a peremszög 45°-nak adódott. A PPy-PFOS film ideális jelöltnek tűnt, hogy stabil potenciállal 

rendelkező ionszelektív elektródot készítsünk belőle. A reprodukálhatóságot előpolarizáció 

alkalmazásával kívántuk javítani. Az elektropolimerizációt a tanulmányban [179] leírt módon 

végeztük. 

4.1.2 PPy-PFOS szilárd belső elvezetés előállítása 

A polipirrolt acetonitriles oldatban galvanosztatikus polimerizációval készítettük, miután 

előzetesen FeCl3-t adtunk az oldathoz és 15 percet vártunk, így kémiai és elektrokémiai 

polimerizáció kombinációját valósítottuk meg. Ezzel az eljárással egy porózus film képződött, 

amelynek következtében a film víztaszítóképessége tovább javult [179]. A polimerizációt 0,25 

mA/cm2-es áramsűrűséggel végeztük. A felület meghatározásnál a jobb reprodukálhatóság 

érdekében nem a nominális felületet alkalmaztuk, hanem minden GC elektródnál polírozás után 

közvetlenül a polimerizáció kezdése előtt a valódi felületet CV-vel meghatároztuk. Ehhez 4 mM-

os K4[Fe(CN)6] 1 M-os KCl-os oldatát használtuk, Ag/AgCl kvázi-referenciaelektród (RE) és Pt 



- 44 - 

 

segédelektród (CE) mellett, és a felületet a csúcsáramból határoztuk meg a Randles-Sevcik 

egyenlet alapján. Az elkészült filmről ciklikus voltammogramot készítettünk (14. ábra). A film 

nagy redoxi kapacitással rendelkezik, a polipirrol anódos csúcsa ~-0,33 V-nál, katódos csúcsa -

0,58 V-nál látható.  
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14. ábra PPy-PFOS film ciklikus voltammogramja (20 mV/s) 0,05 M-os TEAPFOS acetonitriles oldatában (RE: Ag/AgCl 

szál, CE: Pt szál) A nyíl a polarizáció irányát mutatja. 

4.1.3 PPy-PFOS szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok jellemzése 

A reprodukálhatóság javítása érdekében a polimerfilmet még a PVC membrán felcseppentése 

előtt polarizáltuk. A potenciált úgy választottuk meg (180 mV), hogy a film oxidált formába 

kerüljön, ezáltal hidrofób legyen. A 180 mV-ra előpolarizált filmre K+-szelektív PVC membrán 

került, majd az így elkészített elektródokat 24 órán keresztül 0,1 M-os KCl oldatban 

kondicionáltuk (15. ábra). Bár az előpolarizált elektródok potenciálja kezdetben rendkívül közel 

van egymáshoz (a szórás kb. 0,5 mV), ez 24 óra alatt némileg leromlik, egy nap elteltével a szórás 

2,3 mV volt, ami a növekmény ellenére is kiválónak tekinthető. A potenciálstabilitás (a kezdeti 

felfutási szakaszt nem számítva) 650 ± 110 µV/h volt. 
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15. ábra PPy-PFOS szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok (3 db) kezdeti potenciálstabilitása 0,1 M-os KCl-ban 

mérve (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 

Elvégeztük a kondicionált elektródok kalibrációját különböző koncentrációjú KCl oldatokkal 

(16. ábra). Az ionszelektív elektródok közel nernsti viselkedést mutatnak 1-10-6 M-os 

tartományban. Az egyenes meredeksége a 10-1 M - 10-5 M-os tartományban 56,8 mV/dekád, 5 

elektródra a szórás 0,67 mV/dekád, az alsó kimutatási határ 8,6×10-7 M (szórás 2,0×10-7 M).  
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16. ábra PPy-PFOS szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok (5 db) kalibrációs görbéi (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas 

ref.) 

A szilárd belső elvezetésű elektródok meredeksége jellemzően, megfelelő PVC membrán 

esetén, szinte mindig közel nernsti, az igazi komoly kihívást az E0 szórása okozza. A 16. ábra által 

bemutatott görbék esetén az E0 szórása 6,4 mV volt, ami bár nem kiemelkedően jó, de jóval kisebb 

az irodalomban már leírt, akár több száz mV-os szórásoknál. Az 5 elektródból kiválasztva a három 

legjobbat a szórás mindössze 0,5 mV, tehát ideális esetben a potenciál értékek szórása kellően 

lecsökkenthető. Több sorozat elektródot is készítettünk (azaz eltérő napon, eltérő törzsoldatokból, 

esetenként más vegyszersarzsokból), hogy a potenciál értékek szórását befolyásoló tényezők 

hatását vizsgáljuk. A kalibrációból meghatározott E0 értékek átlagát, ezek szórását az 1. 

táblázatban látható adatok foglalják össze. Jól látható, hogy bár a szórás néhány esetben jóval 
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nagyobb, az E0 átlaga nem változik túlságosan sorozatról-sorozatra, különösen, ha mindig a három 

legjobb elektródot vizsgáljuk. Ez alapján tehát legjobb esetben 0,5-0,7 mV-os szórás is elérhető, 

valamint sarzsról-sarzsra a potenciál értékek szórása a legjobb esetben csak néhány mV. Mindezek 

alapján tehát a hidrofób PPy-PFOS filmet használva és azt előpolarizálva az elektródgyártás 

megbízható E0 reprodukálhatósággal kivitelezhető. A szórás feltételezhetően tovább csökkenthető, 

ha laborkörülmények helyett megfelelően beállított és optimalizált gyártási körülmények között 

történne az elektródkészítés. 

1. táblázat 180 mV-ra polarizált PPy-PFOS szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok különböző sorozatainak 

összefoglaló táblázata 

Elektródok 

száma 

E0
 

átlaga 

[mV] 

E0 szórása 

 

[mV] 

E0 átlaga 

(legjobb 3) 

[mV] 

E0 szórása 

(legjobb 3) 

[mV] 

5 438,2 6,4 440,0 0,5 

5 459,0 26,3 440,1 7,3 

5 459,9 18,0 448,1 8,7 

3 445,2 3,0 445,2 3,0 

5 440,1 4,3 442,9 0,7 

Átlagok átlaga 448,5  443,3  

Az átlag szórása 10,3  3,4  

 

Az elkészített K+-szelektív elektródokkal elvégeztük a potenciometriás vízréteg tesztet is (17. 

ábra). Amint az a nagy víz peremszög érték alapján várható volt, nem volt vízréteg kialakulására 

utaló jel. 
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17. ábra PPy-PFOS szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok (3 db) potenciometriás vízréteg tesztje KCl és NaCl 

oldatokkal (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 

Az elkészített K+-szelektív elektródjaink szelektivitási tényezőjét meghatároztuk néhány 

kationnal szemben (2. táblázat), majd a kapott értékeket összevetettük az irodalomban található, 

ugyancsak valinomicint alkalmazó ionszelektív membránok értékeivel. A táblázat alapján jól 
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látható, hogy az általunk készített elektródok szelektivitása nem tér el jelentősen az irodalomban 

leírt értékektől, sőt bizonyos ionok esetén jobb. Ez összességében nem meglepő, hiszen, amint már 

említettem korábban, a szelektivitást elsősorban az ionszelektív membrán összetétele határozza 

meg, a szilárd belső elvezetésnek nincs nagy szerepe. 

2. táblázat PPy-PFOS szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok logaritmikus szelektivitási tényezője (6 db elektródra 

meghatározva) és szórása, összevetve irodalmi adatokkal 

 

4.1.4 Összefoglalás 

Rendkívül hidrofób PFOS- anionnal dópolt polipirrol filmet állítottunk elő és alkalmaztunk 

szilárd belső elvezetésként K+-szelektív elektródokban. A polimerfilm hidrofóbicitása az 

oxidáltsági foktól függ, tehát a filmet oxidált állapotba előpolarizálva (180 mV-ra) egyszerre 

értünk el stabil potenciálértéket és hidrofóbicitást. A film hidrofóbicitásának megfelelően a PPy-

PFOS-t szilárd belső elvezetésként alkalmazó ionszelektív elektródon nem figyelhető meg vízréteg 

kialakulása. Az előpolarizációval beállítva az E0 szórása legjobb esetben 1 mV-nál kisebb volt, 

továbbá sorozatról-sorozatra is kielégítő volt. Az elkészített ionszelektív elektród analitikai 

teljesítménye megegyezett az eddigi legjobb folyadék elvezetésű K+-szelektív elektródok 

teljesítményével.  

4.2 Perfluorozott alkillánccal funkcionalizált PEDOT alapú szilárd belső elvezetésű 

ionszelektív elektródok  

4.2.1 Bevezetés 

A polipirrol film az ellenionként alkalmazott perfluorooktánszulfonát miatt rendkívüli 

hidrofóbicitással rendelkezett oxidált formában. Kézenfekvő, hogy az előpolarizáció hatását, 

alkalmazhatóságát olyan elektromosan vezető polimeren vizsgáljuk tovább, amely az elleniontól 

függetlenül kellően nagy hidrofóbicitással rendelkezik. A leggyakoribb felhasználás során a 

környezetben az O2, CO2 szint, vagy a fényintenzitás változása nem jelentős, ezért még egy ezekre 

mérsékelt érzékenységet mutató szilárd belső elvezetésű elektród esetén sem zavarja a mérést a 

környezeti tényezők kismértékű változása. Ugyanakkor, mivel az ionszelektív elektródokkal 

jellemzően vizes oldatok mérése zajlik, ezért nem megfelelő szilárd belső elvezetés használatakor 

Ion; J lg 𝐾𝐾+,𝐽 

PPy-PFOS szilárd b. elvezetés Irodalmi értékek 

Na+ -4,52±0,05 -4,5 [190]  

Li+ -4,98±0,28 -4,3 [191] 

Ca2+ -5,58±0,06 -5,0 [190] 

Mg2+ -5,54±0,07 -5,2 [190] 

H+ -5,36±0,09 -4,4 [191] 

NH4
+ -1,86±0,10 -1,8 [191] 
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a vízréteg kialakulása elkerülhetetlen, ez pedig instabil potenciálválaszhoz vezet. Éppen ezért 

kiemelten fontos, hogy a szilárd belső elvezetések meggátolják a vízréteg kialakulását, ehhez 

minél hidrofóbabb polimerfilmre van szükség. Előző munkánk folytatásaként egy olyan 

polimerfilmet kívántunk alkalmazni, amely esetén nem a dópoló anion biztosítja a hidrofóbicitást, 

hanem maga a polimerlánc. Ez perfluoroalkil funkcionalizálással megvalósítható, ám az előző 

munkában használt pirrol kevéssé módosítható anélkül, hogy az elektropolimerizációs 

tulajdonságai ne változzanak. Ezzel szemben az EDOT az etiléndioxi hídon módosítható, ez pedig 

nem változtatja meg érdemben a polimerizálhatóságát. Normál alkillánccal (C14) funkcionalizált 

PEDOT esetén különösen hidrofób filmet kaptak [68], ugyanakkor nem alkalmaztak 

előpolarizációt, és a reprodukálhatóságot sem vizsgálták. A stabilitás további javítása érdekében 

egy, az alkilláncnál is hidrofóbabb perfluoroalkil-lánccal funkcionalizált EDOT-t kívántunk 

polimerizálni, és ezt szilárd belső elvezetésként használni. Nem kizárólag az E0 

reprodukálhatóságot kívántuk javítani, hanem alaposabban fel kívántuk tárni, hogy az ionszelektív 

elektród előállítása során mely kritikus lépések segítik, illetőleg rontják el a reprodukálhatóságot. 

A PEDOTF használata miatt a polipirrolnál alkalmazott igen környezetszennyező perfluorozott 

anion elhagyható volt, dópolóként tetrakisz(pentafluoro-fenil)-borát kálium (KTFAB) sóját 

alkalmaztuk. A TFAB- egy gyakorta alkalmazott lipofil anion, amelyet az ionszelektív membránok 

ioncserélőjeként használnak. Tervünk szerint így a polimerfilmben és a PVC membránban is 

ugyanazt az aniont alkalmazzuk, így egy jól definiált fázishatár potenciált érhetünk el a membrán-

polimer határon. 

4.2.2 PEDOTF film elektroszintézise és jellemzése 

Az EDOTF elektropolimerizációját először ciklikus voltammetriával végeztük el, hogy 

nyomon követhessük a polimerfilm képződését. Ehhez 0,01 M-os EDOTF és 0,01 M-os KTFAB 

acetonitriles oldatát használtuk, a filmet egy GC elektród felületére választottuk le, a feszültséget 

-0,9 és 1,5 V között 20 mV/s-os polarizációsebeséggel változtattuk egy Ag kvázi-

referenciaelektródhoz képest, platina segédelektródot használva.  

Az elektropolimerizáció alatt felvett CV görbék a 18. ábra láthatók. A polimerképződés ~1,2-

1,3 V-nál indul meg, majd ahogy az EDOTF polimerizálódik ez ciklusról ciklusra egyre kisebb 

feszültség felé tolódik a polimer autokatalitikus hatása miatt. A PEDOTF oxidációs csúcsa kb. 

0,36 V-nál, míg redukciós csúcsa nagyjából -0,12 V-nál található, a csúcsáramok a filmképződés 

miatt minden ciklusban nőnek (egyúttal a csúcsszeparáció is nő, a film vastagodásával gátoltabbá 

válik annak oxidációja/redukciója). 
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18. ábra EDOTF elektropolimerizációja során felvett első tíz ciklikus voltammogram görbe (20 mV/s pol. sebesség). Az 

elektropolimerizáció 0,01 M EDOTF és 0,01 M KTFAB acetonitriles oldatában történt. (RE: Ag szál, CE: Pt szál) 

Ciklikus voltammetriával jól nyomon követhető a polimerképződés folyamata, ám kevésbé 

reprodukálható a képződő film. Ezért a későbbiekben a PEDOTF filmet a 3.2.2. fejezetben leírt 

galvanosztatikus módon készítettük, hogy a levált polimer mennyiségét a használt 

töltésmennyiséggel állítsuk be (10 mC töltés). Kíváncsiak voltunk arra, hogy a reprodukálhatóság 

szempontjából milyen jelentősége van a használt monomer oldat újrahasznosításának. Ezért 

elvégeztük a polimerizációt több elektródon szekvenciálisan egymás után egy nagyobb térfogatú 

oldatban (~20 ml), valamint jelentősen kisebb térfogatban (3 ml), de ezúttal mindig friss monomer 

oldatot használva (19. ábra).  

 

19. ábra Az EDOTF galvanosztatikus polimerizációja (0,01 M EDOTF és 0,01 M KTFAB acetonitrilben; RE: Ag szál, CE: Pt 

szál) több elektród esetén ugyanabban az oldatban (a; 6 db elektród), illetve mindig friss oldatot használva, egyesével (b; 5 db 

elektród) 

 A 19. ábra alapján jól látható, hogy a polimerizáció galvanosztatikus esetben is a ciklikus 

voltammetriánál megfigyelt oxidációs potenciál környékén indul meg (1,2-1,4 V), majd a 

feszültség kissé csökkeni kezd a polimerizáció előrehaladtával. Amennyiben minden esetben friss 

oldatban történt a polimerizáció, a feszültséggörbék lefutása jóval közelebb esik egymáshoz, 

amely a polimerizáció jobb reprodukálhaságára utal. Ezért a későbbiekben a polimerizációt 

minden elektród esetén mindig friss oldatban végeztük. 
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Az elektropolimerizációt követően felvettük a polimerfilm ciklikus voltammogramjait KTFAB 

monomermentes acetonitriles (0,01 M-os) oldatában (20. ábra). 
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20. ábra A PEDOTF film ciklikus voltammogramjai különböző polarizációsebeséggel felvéve (5, 10, 20, 50, 100 mV/s) 0,01 

M-os KTFAB acetonitriles oldatban (RE: Ag szál, CE: Pt szál) 

A voltammogramok alapján megállapítható, hogy a polimer kb. -0,2 V környékén kezd 

oxidálódni, azaz ekkor kerül fokozatosan elektromosan vezető formába. Az anódos csúcs 0,35 V 

körül van, míg a polimer redukciós csúcsa 0 V körül található. A CV görbéken egy elektromosan 

vezető polimerre jellemző széles csúcsok láthatók, egy polimerben számos oxidációs/redukciós 

potenciál fordul elő, ezek a potenciálok átlapolva adják a széles burkoló görbét.  

A polimerfilmet elektrokémiai impedancia spektroszkópiával vizsgáltuk (21. ábra).  A Nyquist-

diagram alapján jól látható, hogy a polimerfilm a kis frekvenciás (1 Hz alatti) tartományban 

gyakorlatilag ideális kondenzátorként viselkedik (egy ellenállással sorba kötve), tehát a vezető 

polimerekre jellemző karakterisztikát mutat.  
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21. ábra A PEDOTF elektrokémiai impedancia spektroszkópiával készült Nyquist-diagramja (0,01 M-os KTFAB acetonitriles 

oldatban; RE: Ag szál) 
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Amennyiben a kapacitív viselkedés szakaszában az impedancia képzetes részét a frekvencia 

reciprokának függvényében ábrázoljuk, akkor a pontokra illesztett egyenes meredekségéből a film 

kapacitása meghatározható (22. ábra) [186]. Az így kapott, elektródfelületre normált kb. 40-45 

mF/cm2 redoxi kapacitás meghaladja a PEDOT(PSS)-ét (15 mF/cm2; [186]), ám elmarad egy 

PANI-grafén-oxid kompozit esetén mért értéktől (77 mF/cm2; [192]), nagyjából megfelel egy 

poliazulén(hexafluorofoszfát) szilárd belső elvezetésűnek (45 mF/cm2; [193]), (az említett 

közlemények esetében is az általunk használt 10 mC töltésmennyiséggel készítették a polimereket, 

így a filmek összehasonlíthatók).  
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22. ábra A frekvenciafüggő impedancia képzetes része a frekvencia reciprokának függvényében (10-100 mHz között). A 

pontokra illesztett egyenes meredekségéből a PEDOTF redoxi kapacitása meghatározható. 

A polimerfilm felületi polaritását víz peremszög méréssel vizsgáltuk. A peremszög mérésekhez 

a polimert egy nagyobb felületű elektródra (d=5 mm) növesztettük, hogy a polimerfilm oxidáltsági 

állapotát egyszerűen módosítani tudjuk, és ekképpen vizsgálhassuk a peremszöget (ugyanúgy 0,5 

C/cm2 töltéssűrűséggel készült el a film). A polimert a mérés előtt 5 percig előpolarizáltuk, majd 

acetonitriles mosást, szárítást követően vízcseppet cseppentettünk a felületre. A polarizáció 

potenciálját a polimerfilm CV-je alapján választottuk ki úgy, hogy teljesen redukált (-500 mV), 

teljesen oxidált (500 mV), vagy a kettő között legyen (200 mV), a peremszöget pedig mindhárom 

esetre meghatároztuk (23. ábra). 

 

23. ábra Különböző potenciálra (vs. Ag szál) polarizált PEDOTF filmen mért víz peremszögek 

-500 mV 

133° 

 

 

200 mV 

133° 
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131° 
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Mindhárom esetben 3-3 csepp alapján határoztuk meg a peremszöget. Ez alapján a teljesen 

redukált film (-500 mV) esetén 133±2°-t, teljesen oxidált film esetén (500 mV) 131±3°-t, a kettő 

közötti tartományban (200 mV) 133±3°-t állapítottunk meg, tehát a peremszög és így a film felületi 

polaritása gyakorlatilag független a polimer oxidáltsági fokától. Az általunk kapott érték hasonló 

az irodalomban leírttal a PEDOTF-re (110°; [187], valamint 131,9-150,5°; [194]), az eltérést 

feltehetően az eltérő anion vagy a különböző morfológia okozza.  

A polimerfilmről pásztázó elektronmikroszkópiás felvételt készítettünk (LEO 1530 Gemini 

FEGSEM készülékkel, 24. ábra). Kisebb nagyításnál a polimerfilm látszólag homogén, az 

elektródot egyenletesen fedi. Nagyobb nagyítás alapján a polimer jól láthatóan porózus, tüskés 

réteget alkot. Ez a felületi morfológia tovább javítja a víztaszító képességet, ez hozzájárulhat a 

nagy peremszög értékhez.  

 

24. ábra PEDOTF film pásztázó elektronmikroszkópiás képe 1000-szeres (bal) és 10 000-szeres (jobb) nagyításban 

4.2.3 E0 reprodukálhatóság javításának vizsgálata PEDOTF esetén 

A PEDOTF rétegre valinomicin ionofort tartalmazó PVC membrán került, így egy szilárd belső 

elvezetésű káliumion-szelektív elektródot készítettünk. A potenciál reprodukálhatóságot a 

polimerválasztáson felül előpolarizációval kívántuk javítani. Ennek potenciálját érdemes úgy 

megválasztani, hogy a polimer elektromosan vezető állapotban legyen, a PEDOT és származékai 

esetén ez az oxidált állapot. A polimerfilmről készített CV alapján (20. ábra) két potenciált 

választottunk ki. Egyrészt 220 mV-t, amely a rendszer féllépcső-potenciálja (E1/2) volt, ahol az 

oxidált és redukált egységek száma közel azonos, tehát a legnagyobb mértékben képes mindkét 

irányba „pufferálni” a potenciálváltozást. A másik kiválasztott potenciál a 400 mV volt, ahol a 

film gyakorlatilag teljesen oxidált, vezető formában van, így várhatóan jobban ellenáll az oxigén 

hatásának. 

A PEDOTF film polimerizációja után az elektródokat (6 db) egyetlen csatlakozóra kötöttük, és 

ebben az állapotban 5 percig polarizáltuk őket a kívánt potenciálra potenciosztatikusan KTFAB 

0,01 M-os acetonitriles oldatában, így a lejátszódó folyamat során ugyanazon anion épülhet be, 

10 mm
1 mm
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mint ami a polimerizációnál is. Az előpolarizáció után az egyes elektródok potenciálját 

monitoroztuk ugyanabban az oldatban (25. ábra).  

0 10 20 30 40 50 60
220

222

224

226

228

230
0.50 V

E
 /

 m
V

t / min
 

25. ábra Előpolarizációt követő potenciálstabilitás 0,01 M-os KTFAB acetonitriles oldatában (RE: Ag szál) 

Az előpolarizáció hatására az elektródok potenciálja gyakorlatilag a kívánt értéket vette fel, 

valamint a különböző elektródok potenciálja igen közel, ~ 1,5 mV-os intervallumon belül került 

egymáshoz, ami 0,48 mV-os szórásnak felel meg. A potenciál egy óra alatt nem változik 

túlságosan (< 1 mV), valamint a szórás sem nő. Ez alapján a polimerfilm potenciálját be lehet 

állítani az előpolarizációval, ami a vizsgált 1 óra alatt stabil maradt, továbbá az elektródpotenciál 

szórása is igen kicsi. Összehasonlítva, az egyik legjobb szórást (0,7 mV) Co(II)/Co(III) párral érték 

el  [78], ám ez folyamatosan nőtt, egy nap alatt már 16,3 mV-ra, mivel a redoxi aktív anyagok 

kioldódtak az ionszelektív membránon keresztül.  

Az előpolarizációt követően még a membránkoktél felcseppentése után egy acetonitriles mosási 

lépés következik, hogy a felesleges elektrolitot az elektródról eltávolítsuk. Megvizsgáltuk, hogy 

ez a mosás milyen hatást vált ki a reprodukálhatóság szempontjából. A vizsgálathoz a polarizált 

elektródokat a kívánt ideig kevertetett tiszta acetonitrilbe (15-20 ml) merítettük, majd az idő letelte 

után a potenciált monitoroztuk 10 percig, és meghatároztuk a potenciál szórását a vizsgált 6 

elektródra (26. ábra). A kísérletsorozatot ezt követően tetrahidrofuránnal, a PVC koktél 

oldószerével is elvégeztük ugyanolyan mosási időkkel.  
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26. ábra Potenciál reprodukálhatóság (szórásban kifejezve; 6 db elektróddal meghatározva) a mosási lépés idejének 

függvényében 

Acetonitril esetén maximum néhány perces mosás után a szórás nem változik jelentősen, az 

érték jellemzően 1 mV alatti marad, ennél hosszabb idő esetén ugyanakkor romlani kezd. Az 

eredmények ismeretében az ionszelektív elektród elkészítési protokollba innentől kezdve 3 perces 

mosási lépést alkalmaztunk, amelyet a fent leírt módon hajtottunk végre. A tetrahidrofuránnal 

elvégzett mosás eredményei alapján annak nincs trendszerűen megfigyelhető hatása. A szórás 

minden vizsgált mosási időnél 1-2 mV körül maradt, tehát a PVC membrán száradása alatt az 

oldószer nem fejt ki jelentős negatív hatást a reprodukálhatóságra.  

Az előpolarizált és acetonitriles mosáson átesett, szilárd PEDOTF filmet tartalmazó 

elektródokra ionszelektív membrán koktél került, egy éjszakás száradást követően az elektródokat 

0,01 M-os KCl-ban kondicionáltuk 24 órán keresztül. Ez alatt potenciáljukat végig monitoroztuk, 

hogy a kezdeti potenciálstabilitást, valamint a potenciálértékek szórását a mérés kezdetén és végén 

meghatározhassuk (27. ábra). Jól látható, hogy a különböző potenciálokra polarizált elektródok a 

membrán felkerülése után is megőrzik egymáshoz viszonyított potenciálkülönbségüket (a 400 

mV-ra polarizált kb. 180 mV-al pozitívabb a 220 mV-ra polarizáltnál). A reprodukálhatóság a 

nagyobb potenciálra (400 mV) polarizált elektródnál jobb volt (2,7 mV), mint a 220 mV-ra 

polarizált elektródok esetén (5,9 mV). A konvencionális konstrukció szórása (2,9 mV) 

gyakorlatilag megegyezett a 400 mV-ra előpolarizált elektródéval. 
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27. ábra Különböző módon elkészített K+- szelektív elektródok kezdeti potenciálstabilitása 0,01 M-os KCl oldatban (RE: Ag/AgCl 

kettős sóhidas ref.) 24 órás kondicionálás során. A folyadék elvezetésű elektródok görbéi 370 mV-tal feljebb tolva láthatók a jobb 

összehasonlíthatóság érdekében 

Azért, hogy az elektródszubsztrát anyagának hatását is vizsgálhassuk, a polimert üvegszerű 

szén- (GC) és aranyelektródon növesztve is kipróbáltuk. Az eredmények összefoglalását a 3. 

táblázat tartalmazza, kiegészítve egy előpolarizáció nélküli elektród sorozattal. Jól látható, hogy 

mind a potenciálstabilitás, mind a reprodukálhatóság szempontjából a polarizáció nélküli 

elektródok viselkedése a legrosszabb, azaz az előpolarizáció világosan javít a 

reprodukálhatóságon. Az Au/PEDOTF esetén rosszabb reprodukálhatóságot kaptunk a 

GC/PEDOTF-hez képest, bármely előpolarizációs potenciált is alkalmaztuk. Ennek fényében a 

továbbiakban a GC elektródok használata mellett döntöttünk.  

3. táblázat Különböző módon elkészített K+- szelektív elektródok kezdeti potenciálstabilitása és reprodukálhatósága 0,01 M-os 

KCl-ban (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 

Előpolarizáció 

potenciálja 

 

[mV] 

Elektród 

anyag 

Vizsgált 

elektródok 

száma 

Potenciál- 

változás  

 

[µV/h] 

Potenciál 

reprodukálhatóság 

(szórás) t = 24 h 

[mV] 

előpol. nélkül GC 5 -1100200 10,7 

220 GC 4 -6024 5,9 

400 GC 5 950130 2,7 

220 Au 4 130210 6,4 

400 Au 4 -660330 7,8 

folyadék elvezetésű 

elektród 
5 3047 2,9 

A GC elektródból beszereztünk teljesen újakat is, tudni akartuk, hogy javítható-e tovább a 

reprodukálhatóság, ha nem a már számtalanszor újrapolírozott, régi elektródokat használjuk. Az 

elektródokkal készült sorozat potenciál szórása (3,5 mV; 220 mV-ra előpolarizálás után) nem tért 

el jelentősen a régi elektródok potenciál szórásától. A polírozás tehát megfelelően visszaállítja a 

GC felületét, a potenciál szórását nem növeli jelentősen, hogy régi elektródokat használunk. 
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4.2.4 PEDOTF szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok jellemzése 

A további vizsgálatokat már csak GC elektródokkal végeztük el. Az elkészített 

elektródsorozatok kalibrációs görbéit (28. ábra) felvéve meghatároztuk az E0 értékeket, azok 

szórását, a nernsti szakasz meredekségét és a kimutatási határokat. Az adatokat összefoglalva a 4. 

táblázat tartalmazza.  
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28. ábra PEDOTF alapú szilárd belső elvezetésű (400 mV-ra előpolarizált) és hagyományos folyadék elvezetésű K+-szelektív 

elektródok KCl oldatokkal felvett kalibrációs görbéi (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.). A két görbét nagy távolságuk miatt nem 

abszolút potenciálértékekkel ábrázoltam a könnyebb összevethetőség érdekében. 

A kalibrációs görbék alapján az összes vizsgált elkészítéssel rendkívül hasonló analitikai 

teljesítményjelzőt határoztunk meg. Jól látható az az irodalomban is leírt jelenség, hogy a 

kalibrációs görbék lineáris szakaszának meredeksége jellemzően közel nernsti, és ennek szórása 

rendkívül kicsi. Az E0 szórásában a kondicionálásnál kapott trend köszön vissza, előpolarizáció 

nélkül egyértelműen rosszabb teljesítmény érhető el, valamint a legkisebb szórást a 400 mV-ra 

előpolarizált szilárd belső elvezetésű elektród szolgáltatta, gyakorlatilag a hagyományos folyadék 

elvezetésű elektródok szórásával megegyező értéket. Kimutatási határban nincs lényeges 

különbség, számszerűen legjobb a 220 mV-ra előpolarizált elektród volt. 
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4. táblázat Különböző módon GC-n elkészített PEDOTF alapú szilárd belső elvezetésű és hagyományos folyadék elvezetésű K -

szelektív elektródok kalibrációs görbéi alapján meghatározott paraméterek. A meredekséget a lineáris szakaszban (10-1 – 10-5 M 

tartomány) határoztuk meg. 

Előpolarizáció 

potenciálja 

 

[mV] 

Vizsgált 

elektródok 

száma 

Meredekség 

 

 

[mV/dekád] 

 E0 szórás 

 

[mV] 

Kimutatási 

határ 

 

[mol/dm3] 

előpol. nélkül 5 58,2±0,7 10,9 4×10-7 

220 5 59,8±0,2 5,9 1×10-7 

400 5 58,1±0,6 3,0 3×10-7 

folyadék 

elvezetésű 

elektród 

5 57,8±0,5 3,0 5×10-7 

 

Az elektródok szelektivitási tényezőjét is meghatároztuk (5. táblázat). Mivel a szelektivitást 

elsősorban a PVC membrán határozza meg, ezért a PEDOTF szilárd belső elvezetésű ionszelektív 

elektród szelektivitási tényezői lényegében megegyeznek a hasonló összetételű membránok 

szelektivitásával. 

5. táblázat PEDOTF alapú szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok logaritmikus szelektivitási tényezője (6 db 

elektródra meghatározva) és szórása. 

Ion; J 𝑙𝑔 𝐾𝑖,𝑗  

Li+ -4,76  0,04 

Na+ -4,64  0,06 

Ca2+ -4,23  0,03 

Mg2+ -4,38  0,06 

H+ -6,71  0,05 

NH4
+ 

-1,67  0,02 

 

A kondicionált elektródokkal elvégeztük a potenciometriás vízréteg tesztet. Még 24 órás 

időtartam esetén is megfelelő volt a potenciálstabilitás, ahogy arra a polimerfilm kiemelkedő 

hidrofóbicitásából is számítani lehetett, vízréteg kialakulására utaló jel nem tapasztalható (29. 

ábra). 
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29. ábra PEDOTF szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok (3 db) potenciometriás vízréteg tesztje (RE: Ag/AgCl 

kettős sóhidas ref.). 

0,1 M-os KCl oldatban a kondicionált elektródokkal elvégeztük a gázérzékenységi tesztet, az 

oldatba felváltva oxigén és szén-dioxid gázt buborékoltattunk, a két gáz között, illetve a teszt előtt 

az oldatot nitrogén gázzal öblítettük (30. ábra). Az oxigéngáznak nem volt hatása, valamint a szén-

dioxid adagolása sem módosította jelentősen az elektródpotenciált.  
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30. ábra PEDOTF szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektród (220 mV-ra előpolarizált) gázérzékenységi tesztje kevertetett 

0,1 M-os KCl oldatban 
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A fényérzékenység tesztet még a PVC membrán nélkül végeztük el, hogy a membrán 

semmiképpen se csökkentse le a réteget ért fény mennyiségét (31. ábra). A PVC membrán 

jellemzően átlátszó, de víztartalomtól függően néhányszor előfordul, hogy zavaros, nem áttetsző 

vagy akár fehér lesz [2]. Mivel membrán nélkül vizsgáltuk az elektródot, ezért a tesztet nem vizes, 

hanem acetonitriles közegben végeztük, 0,01 M-os KTFAB oldatban, közvetlenül az után, hogy 

ebben az oldatban előpolarizáltuk (400 mV-ra). A PEDOTF film esetén nem tapasztaltunk 

fényérzékenységet, még ha egy erős fényű (>1,6×105 lx) lámpával alulról közvetlenül 

megvilágítottuk a szilárd belső elvezetéseket, hirtelen potenciálugrást akkor sem tapasztaltunk. 

Ennek megfelelően a PEDOTF az elektromosan vezető polimerek között kiemelkedően jó 

tulajdonságú ebben a kritériumban is. 
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31. ábra PEDOTF polimerfilmek (3 db elektród) fényérzékenység tesztje 0,01 M-os KTFAB acetonitriles kevertetett 

oldatában (RE: Ag szál) 

4.2.5 Összefoglalás 

Perfluorozott alkillánc funkciót tartalmazó EDOT-t felhasználva egy oxidációs állapottól 

függetlenül rendkívül hidrofób, elektromosan vezető polimerfilmet készítettünk. Ezt szilárd belső 

elvezetésnek használva optimálást követően ugyanolyan E0 reprodukálhatóságot értünk el, mint 

hagyományos, belső oldatot tartalmazó ionszelektív elektródokkal. Az elkészített elektródok 

analitikai teljesítményjellemzői sem maradtak el hagyományos konstrukcióval elérhető értékektől, 

miközben a belső oldat elhagyhatóvá vált. Világosan rámutattunk az előpolarizáció fontosságára, 

valamint arra, hogy a polimerréteg potenciálstabilitása és szórása kiemelkedően jó közvetlenül az 

előpolarizáció után. Ezzel kiderítettük, hogy a később tapasztalható nagyobb szórást az 

ionszelektív membrán felvitele, és a membránok közötti különbség okozza. Az elkészített 

káliumion-szelektív szilárd belső elvezetésű elektródoknál nem figyeltünk meg vízréteget, 

valamint az elektródok gázokra és fényre nem voltak érzékenyek. 
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4.3 Lipofilizált szén nanocső alapú szilárd belső elvezetésű elektródok készítése 

4.3.1 Bevezető 

A szilárd belső elvezetések másik népszerű csoportjával (nanostrukturált anyagok) is számos 

megoldás született már, azonban az E0 reprodukálhatóságának javíthatóságát előpolarizációval 

még nem vizsgálták. Meg kívántuk határozni, hogy milyen reprodukálhatóság érhető el egy tisztán 

kapacitív szilárd belső elvezetést alkalmazva, valamint, hogy ez javítható-e az előpolarizációval. 

A polarizáció hatását egy több tanulmányban ([148], [195]–[198]) már sikerrel alkalmazott 

funkcionalizált szén nanocsőből készült szilárd belső elvezetésen kívántuk tesztelni. A szén 

nanocsövet oktadecil funkcióval látták el, hogy felületaktív anyagok használata nélkül is könnyen 

diszpergálható (elsősorban THF-ben), hidrofób anyagot kapjanak [148]. Ugyanakkor minden 

korábbi esetben elsősorban egy szilárd belső elvezetésű elektród megalkotására és gyakorlati 

alkalmazására koncentráltak, így nem vizsgálták a reprodukálhatóságot, valamint annak javítását 

részletesen.  

4.3.2 OD-MWCNT alapú szilárd belső elvezetés vizsgálata 

Az OD-MWCNT könnyű diszpergálhatóságának köszönhetően homogén réteg cseppenthető 

fel a felületre felületaktív anyagok alkalmazása nélkül is. Elsőként a funkcionalizált szén 

nanocsőből készült réteg felületi polaritásáról kívántunk meggyőződni, ehhez peremszög 

méréseket végeztünk az OD-MWCNT-vel. A mérést elvégeztük a módosítatlan és a második 

lépésben keletkező karboxil-funkcionalizált szén nanocsővel készült rétegen is (32. ábra).  
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32. ábra Aranyozott üveglapra felcseppentett különböző fajta szén nanocső rétegeken mért víz peremszögértékek a 

rácseppentett vízcsepp képével 

A módosítatlan nanocsőből és az OD-MWCNT-ből készült rétegen mért víz peremszög értéke 

nem tér el jelentősen, előbbi esetén 141±3°-t határoztunk meg, az OD-MWCNT rétegén pedig 

145±2°-t mértünk, tehát mindkettő hidrofób. A szintézis egyik köztes lépésében keletkező 
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MWCNT-COOH-ből készült réteg ezzel szemben kifejezetten hidrofil volt, ezzel is igazolva az 

oktadeciles funkcionalizálást, hiszen egy hidrofób anyag a szintézis során előbb hidrofillé vált, 

majd a következő lépésben az oktadecilamin hozzáadása után lett ismét hidrofób. Összehasonlítva 

az OD-MWCNT-n mért víz peremszöget a PEDOTF esetén kapott értékkel (kb. 133°) arra lehet 

jó eséllyel számítani, hogy ez a réteg is hatékonyan akadályozza meg a vízréteg kialakulását. 

Az egyik legfontosabb kérdés a szilárd belső elvezetés elkészítésénél a felcseppentendő szén 

nanocső szuszpenzió mennyiségének helyes megválasztása volt. Célunk az volt, hogy a vezető 

polimerekhez hasonlóan teljesen befedjük az elektródfelületet. Ezért az OD-MWCNT-ből 5 

mg/ml-s szuszpenziót készítettünk THF-ben, majd ezt pipettával a GC elektródok felületére 

cseppentettük. Úgy találtuk, hogy az ennél hígabb (pl. 1 mg/ml-es) szuszpenziók esetén az újabb 

és újabb cseppek mindig kissé újraszuszpendálják a már felületre került szén nanocsövet, 

részlegesen elmosva ezzel a réteget. A túl nagy töménység szintén kedvezőtlen volt, mivel sokkal 

több szén nanocső tapadt a pipettahegy falára, egyenetlenné téve a cseppentéskor felvitt 

mennyiséget. A potenciálstabilitáshoz az az ideális, ha a kialakuló kettősréteg kapacitása minél 

nagyobb, ezt a nanocsőréteg növelésével lehet elérni. Az elektródra különböző mennyiségben 

vittünk fel az 5 mg/ml-es szuszpenzióból, majd a kapacitást a PEDOTF-nél már ismertetett módon 

az elektrokémiai impedancia spektroszkópiás mérések alapján határoztuk meg (33. ábra).  
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33. ábra Az OD-MWCNT szilárd belső elvezetések frekvenciafüggő impedanciájának képzetes része a frekvencia 

reciprokának függyvényében (10-100 mHz között) különböző mennyiségű 5 mg/ml-s OD-MWCNT szuszpenzió alkalmazásakor 

Igazolásképpen ezzel párhuzamosan kronopotenciometriásan is meghatároztuk a kapacitást a 

réteg polarizálhatóságának vizsgálatával. A kétféle meghatározás összefoglaló eredményeit a 34. 

ábra mutatja be. 
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34. ábra OD-MWCNT szilárd belső elvezetés fajlagos kettősréteg kapacitása az elektródra felvitt szuszpenzió (5 mg/ml-s) 

mennyiségének, valamint a felvitt OD-MWCNT mennyiségének (egységnyi elektródfelületre normálva) függvényében 

A kétféle módszerrel kapott eredmények között nincs lényegi különbség, a kapacitás 

gyakorlatilag lineárisan nőtt az alkalmazott szuszpenzió mennyiségével. Ugyanakkor az is 

világosan látszik az eredményekből, hogy 25 µl-nél többet alkalmazva a kapacitás szórása 

jelentősen nőni kezd. Ez összhangban van a réteg felcseppentésekor tett megfigyelésünkkel, 

miszerint nagyobb mennyiségek esetén a réteg homogenitása rosszabb, egyre kevésbé 

reprodukálható módon vihető fel. Ezekből következően, egyszerre figyelembe véve mind a 

reprodukálhatóságot, mind a nagy potenciálstabilitást eredményező nagy kapacitást, optimumként 

6 mg/cm2-es OD-MWCNT mennyiséget (25 µl, 5 mg/ml szuszpenzió) választottunk ki a további 

kísérletekhez. Az ezzel elért kb. 8 mF/cm2 ugyanakkor jelentősen elmarad a PEDOTF-el kapott 

40 mF/ cm2-től. A 25 µl szuszpenzióval készült elektród Nyquist-diagramján látható, hogy a kis 

frekvenciáknál a réteg viselkedése egy kondenzátorénak felel meg (35. ábra). 
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35. ábra Az OD-MWCNT réteg (25 µl 5 mg/ml szuszpenziót alkalmazva GC-ra cseppentve) Nyquist-diagramja (0,1 M 

Bu4NPF6 acetonitriles oldatban; RE: Ag szál) 
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A kapacitás növekedés az egyre több szuszpenzió alkalmazásával a szilárd belső elvezetésekről 

készült ciklikus voltammogramokon is jól nyomon követhető (36. ábra). Az elektromosan vezető 

polimerekkel ellentétben természetesen a CV görbéken a szén nanocsöveknél nem találhatók 

redoxi csúcsok, csak a kapacitás miatti áramhiszterézis figyelhető meg. 
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36. ábra Az OD-MWCNT szilárd belső elvezetésű elektródok ciklikus voltamogramjai (50 mV/s) különböző mennyiségű 5 

mg/ml-s OD-MWCNT szuszpenzió alkalmazásakor (0,1 M-os Bu4NPF6 acetonitrilben, RE: Ag szál) 

4.3.3 OD-MWCNT szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok potenciál 

reprodukálhatóságának vizsgálata 

A szén nanocsőből készült száraz rétegre K+-szelektív membránt vittük fel (az összetétel 

megegyezett a PEDOTF belső elvezetésnél alkalmazottal). A szilárd belső elvezetés 

előpolarizációjának kérdésekor ugyanakkor egy kihívással szembesültünk. Mivel a polarizációval 

feltöltött kapacitív réteg az oldatból eltávolítva „kisül”, ezért úgy határoztunk, hogy már a PVC 

membrán felvitele és annak száradása után végezzük el a polarizációt. Az elkészített K+-szelektív 

elektródok kezdeti potenciálstabilitását 0,01 M-os KCl vizes oldatában mértük (37. ábra). A 

potenciál szórása meglepően jó volt már polarizáció nélkül is (4,15 mv), nagyjából fele a PEDOTF 

esetén előpolarizáció nélkül elért szórásnak (10,7 mV). A potenciálváltozás 980 ± 600 µV/h volt, 

ami nem tér el lényegesen a PEDOTF-nél jellemzően tapasztalt stabilitásoktól.  
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37. ábra OD-MWCNT szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok (n=5) kezdeti potenciálstabilitása polarizáció nélkül 

(A), valamint 20 perces polarizációt követően (225 mV-ra; B) 0,01 M-os KCl-ban (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 

Az elektródok potenciálja kb. 225 mV-hoz tartott, ezért a polarizáció potenciáljának ezt 

választottuk. 20 perces polarizáció után (ugyanabban az oldatban) újabb potenciálstabilitás 

vizsgálatot végeztünk (37. ábra, B). Az előpolarizációt követően a potenciál szórása jelentősen 

javult, kb. felére csökkent az előpolarizáció nélküli esethez képest, egyúttal a stabilitás is javult 

(650 ± 300 µV/h-ra). Ez alapján előpolarizációval lehetséges a potenciál reprodukálhatóság 

javítása, hasonlóan, mint az elektromosan vezető polimerek esetén.  

A polarizáció mellett megvizsgáltuk annak a hatását is, ha az ionszelektív elektródokat 

egymással hosszú időn keresztül (48 óra) rövidre zártuk 0,01 M-os KCl oldatban. A rövidzáron 

keresztül az elektródok egymástól eltérő potenciálja miatt áram folyik addig, amíg a potenciáljaik 

ki nem egyenlítődnek. Ennek előnye, hogy potenciál szórásának csökkentéséhez nincs szükség 

aktív beavatkozó műszerre (potenciosztátra), ezért jóval praktikusabb és olcsóbb. Elektromosan 

vezető polimerek esetén jellemzően nem merül fel a használata, ugyanis az előpolarizációval a 

polimer oxidáltsági fokát is be kívánjuk állítani. Vezető polimerek esetén a potenciál 

megváltozását az oxidációs állapot változása kíséri, amit a dópoló ion beépülése/távozása kísér, 

ezért szükségszerűen még a PVC membrán felvitele előtt kell megvalósítani (akárcsak az 

előpolarizációt), különben a folyamat rendkívül lassú lesz a membránbeli lassú diffúzió miatt. Egy 

új elektródsorozat kezdeti potenciálstabilitását ismét meghatároztuk elkészítése után mindenfajta 

előkezelés nélkül, majd pedig egy 48 órás rövidre zárás után (38. ábra). 
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38. ábra OD-MWCNT szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok (n=6) kezdeti potenciálstabilitása kezelés nélkül (A), 

valamint 48 órás rövidre zárást követően (B) 0,01 M-os KCl-ban (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 

A potenciál szórása mindenfajta kezelés nélkül gyakorlatilag megegyezett a korábbi sorozatnál 

kapott értékkel. Ugyanakkor a 48 órás rövidzár a polarizációhoz hasonlóan jelentősen javította a 

potenciál reprodukálhatóságot kb. hasonló mértékben, sőt a 3 legjobb elektródra kiemelkedően jó 

szórás adódott. A potenciál értéke ismételten 225 mV környékére állt be polarizáció alkalmazása 

nélkül is. A rövidzár nem csak a szórás, hanem a stabilitás szempontjából is előnyös volt, ugyanis 

a potenciálváltozás 800±50 µV/h-ról jelentősen lecsökkent 110±40 µV/h-ra. Összességében tehát 

a rövidzár alkalmazása szén nanocső alapú, valamint vélelmezhetően más, nagy kettős réteg 

kapacitással rendelkező nanostrukturán alapuló szilárd belső elvezetések esetén mind a potenciál 

reprodukálhatóságot, mind a potenciálstabilitást javítja.  

4.3.4 OD-MWCNT szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok jellemzése  

Az OD-MWCNT K+-szelektív elektródok alapú analitikai teljesítményjelzőit a PEDOTF alapú 

konstrukciónk teljesítményjelzőivel kívántuk összevetni. Ehhez elkészítettük külön-külön a 

kétféle szilárd belső elvezetést, majd mindkét fajtára ugyanabból a membránkoktélból 

cseppentettünk rájuk, így az ionszelektív membrán nem különbözött. 
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39. ábra OD-MWCNT, valamint PEDOTF alapú szilárd belső elvezetésű (400 mV-ra előpolarizált) K+-szelektív elektródok 

KCl oldatokkal felvett kalibrációs görbéi (3-3 elektróddal) (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.).  



- 66 - 

 

Az OD-MWCNT alapú K+-szelektív elektródok kalibrációs görbéit PEDOTF alapú 

elektródokkal egyszerre vettük fel a jobb összehasonlíthatóság érdekében (39. ábra). A 

funkcionalizált szén nanocső rétegen alapuló elektródok potenciometriás válasza nagyon hasonló 

a vezető polimer alapú elektródok válaszához. A lineáris szakasz meredeksége (10-1-10-5 M között 

meghatározva) OD-MWCNT esetén 58,2±0,13 mV/dekád volt, szemben a PEDOTF 57,8±0,74 

mV/dekád értékével, amely kettő lényegében nem tér el, közel nernsti meredekségnek felel meg. 

Hasonlóan, mindkét elektród alsó kimutatási határa 5×10-7 M volt. Az E0szórása OD-WCNT 

esetén 2,5 mV, PEDOTF-nél 3,6 mV volt, vagyis a szén nanocsöves szilárd belső elvezetésé kis 

mértékben jobbnak adódott.  

6. táblázat OD-MWCNT és PEDOTF alapú szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok logaritmikus szelektivitási 

tényezője (3-3 db elektródra meghatározva) és szórása. 

Ion; J 
Log KK+,J

Pot  

PEDOTF-SCISEs OD-MWCNT-SCISEs 

Li+ -4,66±0,10 -4,71±0,04 

Na+ -4,04±0,07 -4,08±0,02 

Mg2+ -4,56±0,09 -4,63±0,02 

NH4
+ -1,85±0,03 -1,86±0,00 

 

Ugyanazon elektródokkal meghatároztuk a potenciometriás szelektivitási tényezőket is (6. 

táblázat). Mivel mindkét fajta szilárd belső elvezetésnél gyakorlatilag ugyanolyan logaritmikus 

szelektivitási tényezőket kaptunk, ezzel ismét sikerült igazolni, hogy vezető polimerekből vagy 

nanostrukturált anyagokból tulajdonképpen azonos analitikai teljesítményre képes ionszelektív 

elektródok alkothatók.  

Az általános érzékenységi vizsgálatokat is egyszerre végeztük el a PEDOTF és OD-MWCNT 

alapú szilárd belső elvezetésű ionszelektív elektródjainkkal, így a fényérzékenység (40. ábra), 

valamint a gázérzékenység teszteket (41. ábra). Mindkét érzékenységi teszt esetén az OD-

MWCNT alapú K+-szelektív elektród a PEDOTF alapúhoz hasonlóan nem mutatott érzékenységet 

sem fényre, sem a gázokra, tehát a módosított szén nanocsövet használva vezető polimer helyett 

ebben a tulajdonságban sem találunk különbséget. 
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40. ábra OD-MWCNT (fekete) és PEDOTF (vörös, szaggatott) alapú szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok 

fényérzékenység tesztje 0,01 M-os KCl kevertetett oldatában (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 
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41. ábra OD-MWCNT (fekete) és PEDOTF (vörös, szaggatott) alapú szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok 

gázérzékenység tesztje 0,01 M-os KCl kevertetett oldatában (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 

Legvégül elvégeztük a vízréteg tesztet mindkét fajta szilárd belső elvezetésű ionszelektív 

elektródunkkal (42. ábra). Amint azt már a peremszögmérések is sejtették, nem figyelhető meg 

vízréteg kialakulása az OD-MWCNT alapú elektródok esetén sem, a PEDOTF-fel analóg 

viselkedést mutatott ez az elektródfajta. Összességében tehát nem csak analitikai 

teljesítményjelzőik terén, hanem a szilárd belső elvezetésű elektródok iránt támasztott általános 

követelmények kapcsán sem tapasztaltunk markáns különbséget egy vezető polimer és egy 

nanostrukturált anyag alapú szilárd belső elvezetésű ionszelektív elektród működésében. 
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42. ábra OD-MWCNT (fekete) és PEDOTF (vörös, szaggatott) alapú szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok 

potenciometriás vízréteg tesztje (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 

4.3.5 Összefoglalás 

Oktadecil csoporttal funkcionalizált szén nanocsöveket felhasználva készítettünk szilárd belső 

elvezetésű ionszelektív elektródokat. Vizsgáltuk, hogy a vezető polimereknél már sikerrel 

alkalmazott előpolarizáció egy tisztán kapacitív szilárd belső elvezetés esetén is javítja-e az E0 

reprodukálhatóságát. A PVC membrán felvitele utáni polarizációval képesek voltunk a potenciál 

szórását csökkenteni, valamint javítani a potenciálstabilitást. Egyszerűen rövidre zárva a szilárd 

belső elvezetésű ionszelektív elektródokat egymással egy elektrolitoldatban hasonló javulást 

tudtunk elérni. Az elkészített OD-MWCNT alapú ionszelektív elektródjaink analitikai 

teljesítményjelzőit a korábbi sikeres PEDOTF alapú teljesítményével vetettük össze. A két, 

alapjaiban jelentősen különböző szilárd belső elvezetés között a kísérletek alapján sem analitikai 

teljesítményjelzőikben, sem az érzékenységi tesztek során, sem az E0 reprodukálhatóságuk terén 

nincs jelentős különbség.  
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5 KÉMIAILAG MÓDOSÍTOTT NANOPÓRUSOKON ALAPULÓ 

IONSZELEKTÍV MEMBRÁNOK 

5.1 Bevezetés 

A természetben számos kiemelkedő ionszelektivitással rendelkező ligandum található, ám ezek 

közül nem mindegyik kompatibilis a lágyított polimer membránnal, pl. a Zn2+-szelektív cink-ujj  

[167], Cu2+, Pb2+ vagy Cd2+-szelektív peptidek [199], Fe3+-szelektív ún. szideroforok [200]. Ezek 

a kevésbé lipofil, illetve hidrofil komplexképzők nem alkalmazhatók, ugyanis a 

membránkomponenseknek a lipofil membrán mátrixban fel kell oldódniuk. Célunk az volt, hogy 

egy radikálisan új membrán konstrukcióval olyan platformot készítsünk, amellyel hidrofil 

komplexképzők is alkalmazhatóvá válnak. Kémiailag módosított arany nanopóruson alapuló 

ionszelektív membránokkal kívántuk a célt megvalósítani (43. ábra), amely megoldást a 

természetben előforduló természetes ioncsatornák ihlették. Az arany felülete tiol- vagy diszulfid 

csoportot tartalmazó molekulákkal módosítható [201], függetlenül a komponens 

hidrofóbicitásától. Mivel minden komponens gyakorlatilag kovalensen kötődik a felülethez, ezért 

az aktív komponensek nem oldódnak ki az ionszelektív membránból, szemben a PVC alapú 

ionszelektív membránok komponenseivel, így hosszabb élettartamú elektródok készíthetők. 

Csoportunk korábban [60] kémiailag módosított arany nanopóruson alapuló ezüstion-szelektív 

elektródot fejlesztett ki. Ebben a munkában megmutatták, hogy az arany nanopórusos membránt 

a hagyományos ionszelektív membrán funkcióit (hidrofóbicitás, permszelektivitás, 

ionszelektivitás) betöltő komponensekkel kell módosítani ahhoz, hogy azt potenciometriás 

ionszelektív elektródban érzékelő membránként lehessen alkalmazni. A munkában egy 

hagyományos, lipofil ezüst ionofor ditiolános változatát használták. 

 

43. ábra A Cu2+-szelektív arany nanopórus koncepciója 
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 Jelen munkában kívánjuk megmutatni, hogy nem csupán a jól ismert lipofil ionoforok 

alkalmazhatók, hanem akár kifejezetten hidrofil komplexképzők is. A koncepció bizonyítására egy 

rövid, Cu2+-szelektív peptidet választottunk ki komplexképzőként (44. ábra), amellyel korábban  

voltammetriás réz(II)-szelektív szenzort készítettek [202], [203]. A réz(II) komplexálásáért egy 

Gly-Gly-His peptidszakasz felel, amelyet egy glicin távtartó kapcsol össze az immobilizáláshoz 

szükséges tiol-csoportot tartalmazó cisztein aminosavval. Az alkalmazott teljes peptid szekvencia 

ennek megfelelően: Cys-Gly-Gly-Gly-His, röviden CGGGH. 

 

 

44. ábra CGGGH peptid-Cu2+ komplex [202] 

5.2 Réz(II)-szelektív arany nanopórusos membrán kialakítása 

 A permszelektivitás fontos feltétele, hogy a pórusátmérő összemérhető legyen a Debye-

hosszal, máskülönben a pórus falára immobilizált töltés kizáró hatása nem érvényesül. Az 

ionszelektív membránok kialakításának első lépése a megfelelő pórusátmérő elérése volt. Az arany 

nanopórusos membránt nyommaratott PC membránból kiindulva, kémiai aranyleválasztással 

alakítottuk ki. A pórusátmérő az aranyleválasztás idejével szabályozható (45. ábra). 30 nm-es 

kezdeti pórusátmérőből kiindulva az aranyozási időt 6 órának választottuk, hogy kb. 5 nm-es 

pórusokat kapjunk (a használt membránok pórusátmérőjét mindig pontosan meghatároztuk). 



- 71 - 

 

200 240 280 320 360
5

10

15

20

25

e
ff

e
kt

ív
 p

ó
ru

sá
tm

é
rő

 /
 n

m
aranyleválasztási idő / min  

45. ábra Aranyozott nanopórusos membránok effektív pórusátmérője az aranyozási lépés idejének függvényében 

A munka legnagyobb kihívása, hogy a mindössze 5 nm-es pórusokat úgy funkcionalizáljuk, 

hogy ionszelektív membránt kapjunk. Ehhez a három, különféle funkcionalitásért felelős 

komponenst a megfelelő arányban kellett a pórus felületére immobilizálni.  Az ionszelektív választ 

a már bemutatott szelektív komplexképző peptid, a kationos permszelektivitást a permanens 

negatív töltéssel rendelkező 10-merkapto-1-dekánszulfonát (MDSA; nátrium só formájában) 

biztosította. A megfelelő hidrofóbicitás eléréséhez kezdetben a legutóbbi munkában [60] használt 

perfluorozott alkántiolt alkalmaztuk (1H,1H,2H,2H-Perfluorodekántiol; PFT). 

A tiol funkcionalizált komponensek helyes arányának megtalálásához először 

peremszögméréseket végeztünk két tiolkomponens különböző arányú keverékével módosított sík 

aranyfelületeken (ahol az egyik mindig a hidrofób PFT volt, a másik pedig az MDSA vagy a 

CGGGH peptid) (46. ábra). 
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46. ábra Különböző arányú, kétkomponensű tiolkeverékkel módosított aranyozott felületen mért víz peremszög értékek. Az 

egyik komponens mindkét esetben a PFT volt, a másik pedig a Cu(II)-szelektív peptid (A) vagy az MDSA (B) 

A peremszög mérések alapján a módosított aranyfelületen a komponensek aránya nem egyezik 

meg egy az egyben a módosító oldatbeli arányokkal, a hidrofób komponens mindkét esetben 

erősen kizárja a felületről a másik tiolozott molekulát. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a három 

komponens arányát az aranyfelületen nem lehet egyszerűen beállítani az oldatbeli arányokkal. A 

három komponenst ezért több különböző arányban kevertük össze, majd a különböző 

keverékekkel módosított membránokat hagyományos, folyadék elvezetésű elektródtestbe 
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szereltük. A PFT-t alkalmazva azt tapasztaltuk, hogy az elektródok élettartama rövid volt, igen 

hamar (maximum néhány nap) megszűnt az elektródok Cu2+-szelektív válasza. Bár a tiolok a 

felületre immobilizálódnak, a felületen korlátozottan képesek átrendeződésre [201]. Az 

átrendeződés révén az ennyire különböző polaritású komponensek a felületen szegregálódnak, 

hipotézisünk szerint ez vezet az ionszelektív elektródválasz megszűnéséhez. Ezért a PFT helyett 

kevésbé hidrofób, egyenes szénláncú alkántiolra váltottunk. El kívántuk kerülni a túlzott 

polaritáskülönbségből adódó szegregációt, de eközben kellő hidrofóbicitásra volt szükségünk. 

Ezért különböző hosszúságú alkillánccal (C3, C8, C12, C16) rendelkező alkántiolt alkalmaztunk 

szisztematikus vizsgálatok során hidrofób komponensként, a membránok természetesen MDSA-

val és a peptiddel is módosítva voltak. A mérések során az derült ki, hogy a szelektivitási tényező 

drámaian javult, ha hosszabb szénláncú alkántiolt alkalmaztunk (47. ábra) (az ábrán minden 

alkántiol esetén a vele elért legjobb szelektivitási tényező látható Cu2+-ra a Mg2+-al szemben). A 

későbbiekben a legjobbnak ítélt hexadekántiolt (HDT, C16) alkalmaztuk.  
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47. ábra Módosított arany nanopórusos Cu2+-szelektív elektródok szelektivitási tényezője Mg2+-ra a módosításnál használt 

alkántiol szénatomszámának függvényében.  

A módosító oldat optimális összetételének keresése közben, hidrofób komponensként HDT-t 

használva, különböző összetételű háromkomponensű elegyekkel módosított arany nanopórusos 

membránok elektromos ellenállását határoztuk meg. Mivel gyakorlatilag azonos pórusátmérővel 

rendelkező membránokat vizsgáltunk ugyanolyan koncentrációjú elektrolitoldatban, ezért az 

ellenállás értékekben tapasztalt különbségek elsősorban a különböző hidrofóbicitásnak tudhatók 

be. Nagyobb hidrofóbicitás esetén a membrán elektromos ellenállásának nőnie kell. A membrán 

ellenállása és az ionszelektivitás között egyértelmű összefüggést találtunk (48. ábra).  
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48. ábra Arany nanopórusos membrán alapú Cu2+-szelektív elektródok logaritmikus szelektivitási tényezője Mg2+, ill. Zn2+ 

ionokra a membrán (EIS-el meghatározott) elektromos ellenállásának függvényében  

Egyértelmű, hogy nagyobb ellenállás esetén a kapott szelektivitás trendszerűen jobb volt. Úgy 

találtuk, hogy az optimális peptid:HDT:MDSA arány a módosító oldatban 6:3:1. A felületi 

polaritást peremszögméréssel vizsgáltuk. Az 49. ábra az egyes komponensekkel külön-külön 

módosított aranyozott lapokon mért peremszögértékek szerepelnek az optimálisnak talált 

keverékkel módosított lapon mérhető peremszög érték mellett. Az optimális összetételnél jól 

láthatóan egy rendkívül hidrofób felület jön létre, mind a peptiddel, mind az MDSA-val 

meghatározott értékhez képest jelentős növekedés figyelhető meg. A peremszögértékek alapján az 

önszerveződő monoréteg összetételében az alkántiol dominál. 

 

49. ábra Különböző tiolkomponensekkel módosított aranyozott lapon mért víz peremszög értékek, valamint az arany 

nanopórusos Cu2+-szelektív membránnál optimálisnak talált összetételű (Peptid:HDT:MDSA 6:3:1) keverékkel módosított 

aranyozott lapon mért víz peremszög  

Úgy találtuk, hogy a víz peremszög értékek az arany nanopórusos membránon 

megbízhatatlanabbul határozhatók meg, ezért csak közelítő értékeket adtunk meg. Az 50. ábra egy 

módosítatlan és egy, az optimális összetételű keverékkel módosított arany nanopórusos 

membránra cseppentett vízcsepp képe látható. A membrán felületi polaritása megfelelően hidrofób 

az optimális összetétel esetén. A víz peremszög közelítő értéke nagyobb (128° a 94° helyett) a 

planáris síkfelületű aranyozott lapon mérthez képest, a kiváló víztaszítás oka a membrán 

nanostrukturáltsága.  
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50. ábra Módosítatlan és az optimális összetételű keverékkel módosított arany nanopórusos membránra cseppentett vízcsepp 

képei a peremszög közelítő értékével 

5.3 Módosított arany nanopórusos membrán alapú Cu2+-szelektív elektródok analitikai 

teljesítménye 

A módosított arany nanopórusos membránokat Philips elektródoktestekbe szereltük a PVC 

membránok helyére, így egy hagyományos, belső oldatot tartalmazó ionszelektív elektródot 

kaptunk. Az arany nanopórusos membrán alapú Cu2+-szelektív elektród kalibrációs görbéje 

alapján (51. ábra) az elektród a 10-6-10-3 M-os tartományban nernsti választ ad, az alsó kimutatási 

határ 3×10-7 M. A 10-3 M-osnál töményebb oldatok esetében az ionerősség nagy értéke miatt a 

Debye-hossz lecsökken, a membrán elveszíti permszelektivitását.  
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51. ábra Módosított arany nanopórusos membrán alapú Cu2+ -szelektív elektród kalibrációs görbéje különböző 

koncentrációjú CuCl2 oldatokkal felvéve (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.). A módosításhoz az optimális tiolkeverék összetételt 

használtuk (peptid:HDT:MDSA arány 6:3:1). Kis ábra: Az ionszelektív elektród potenciometriás válasza az időben a különböző 

oldatokban. 

A módosított arany nanopórusos membránnal készült Cu2+-szelektív elektród szelektivitása a 

Cu2+ ionra a vizsgált ionok döntő hányadában jobb volt összehasonlítva a lipofil ionofort 

tartalmazó PVC membrán alapú elektródok értékeivel (7. táblázat). A szelektivitás különösen nagy 

volt a legtöbb alkálifémion esetén, ami a nátrium- és a káliumion jellemzően gyakori előfordulása 

és a többi ionhoz viszonyított nagyobb mennyisége miatt különösen kedvező. Bizonyítandó, hogy 

valóban a hidrofil komplexképző peptid felelős a réz(II)-szelektivitásért, készítettünk egy csak az 

ioncserélővel és a hidrofób tiollal (1:3 aránnyal) módosított arany nanopórusos membránt, ami 

nem mutatott szelektivitást Cu2+-re vagy más ionra. 

Módosított (128°) Módosítatlan (20°) 
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7. táblázat Arany nanopórusos membrán alapú Cu2+-szelektív elektródok (Cu2+-szelektív peptiddel és anélkül) logaritmikus 

szelektivitási tényezőjének összehasonlítása konvencionális lipofil ionofort tartalmazó PVC membránok szelektivitásával 

(irodalmi értékek) 

Ion; 

J 

𝒍𝒐𝒈 𝑲
𝑪𝒖𝟐+,𝑱

𝒑𝒐𝒕
 

Cu2+-szelektív 

peptid nélküli 

nanopórusos 

elektród 

Cu2+-szelektív peptid 

nanopórusos elektród 

Lipofil ionoforok 

konvencionális 

membránokban 

Na+ -0,71 -5,56 -3,7b; -4,61d 

K+ -0,30 -5,71 -2,4a; -3,7b 

Li+ -0,84 -5,70 - 

Cs+  0,16 -5,76 - 

H+ -0,08 -2,07 -0,44d 

Ca2+ -0,27 -3,63 -4,3b; -3,3c 

Mg2+  0,11 -3,76 -4,0b; -3,3c 

Zn2+  0,04 -4,26 -2,3a ; -3,9b; -3,0c 

Cd2+  0,07 -3,19 -4,4a; -4,4b; -2,7c 

Ni2+ -0,10 -2,97 -3,3a; -3,9b; -3,0c 

Pb2+  0,02 -3,08 -0,8a ; -1,8b; -2,7c 
[a]o-xililén-bisz(ditiokarbamát) [204], [b]tetraetiltiurám-diszulfid[205], 

 [c]szalicilanilin [206], [d] Cu2+ ionofor IV [207] 

  

Az egyik legfontosabb szempont Cu2+-szelektív arany nanopórusos membránjaink 

fejlesztésénél az volt, hogy a kovalens rögzítéssel egy nagyobb élettartamú, akár nemvizes 

közegekben is alkalmazható elektródot kapjunk. Egy ilyen közeget modellezve a módosított arany 

nanopórusos membránt tartalmazó elektródot etanolba áztattuk. Ugyancsak így jártunk el egy 

lipofil Cu2+-szelektív ionofort (Cu(II) ionofor I; o-xililén-bisz(N,N-diizobutil-ditiokarbamát) 

tartalmazó PVC membrán alapú hagyományos ionszelektív elektróddal (52. ábra). 
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52. ábra Hagyományos PVC membrán és módosított arany nanopórusos membrán alapú Cu2+-szelektív elektródok 

kalibrációs görbéi elkészítés után, valamint több órás etanolban történő áztatást követően (RE: Ag/AgCl ref.) 
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Mindkét fajta elektród viselkedését az eredeti kalibrációjához viszonyítottuk. A PVC membrán 

elvesztette működőképességét, miután aktív komponensei az etanolos áztatás során gyorsan 

kioldódtak a membránból. Ezzel szemben az arany nanopórusos membrán potenciálválasza 

gyakorlatilag változatlan maradt. Mivel az ionszelektív potenciometriás válaszért felelős 

komponenseket a felületre immobilizáltuk, ezért nem oldódnak ki, így az elektród megőrzi 

működését.   

Az általunk elkészített arany nanopórusos Cu2+-szelektív elektród alkalmazhatóságát egy 

potenciometriás titrálás elvégzésével kívántuk bemutatni. Az ionszelektív elektródot indikátor 

elektródként alkalmaztuk egy komplexometriás visszatitrálásnál, Fe3+ tartalmú mintához EDTA 

oldatot adtunk feleslegben, majd a felesleget CuSO4 mérőoldattal titráltuk vissza, amely titrálást 

műszeresen a Cu2+-szelektív elektróddal potenciometriásan követtük (53. ábra). 
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53. ábra Fe3+ oldat visszatitrálásánál felvett potenciometriás titrálási görbe, kicsiben a görbe deriváltja az egyenértékpont 

pontosabb meghatározásához. A titrálás során a vas(III) oldathoz feleslegben EDTA oldat került, majd a felesleget CuSO4 

oldattal visszatitráltuk, miközben a titrálást potenciometriásan nyomon követtük. Indikátor elektródként a módosított arany 

nanopórust alkalmazó Cu2+-szelektív elektródot használtuk (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 

 Az első lépésnél 100 ml 5 mM-os Fe3+ vizes oldatához (amelynek pH-ját 4,4-re állítottuk 

ecetsav/nátrium-acetát pufferrel) 10 ml 0,1 M-os EDTA oldatot adtunk, majd ezt 0,1 M-os CuSO4-

tal titráltuk. Ahogy elvárható volt, a potenciál 5 ml hozzáadásánál növekszik meg jelentősen, tehát 

a módosított arany nanopórusos membránt tartalmazó elektródot nagy ionkoncentrációjú hátterek, 

pufferoldatok esetén is sikerrel alkalmazni lehet. 

5.4 Összefoglalás 

Az arany nanopórusos membránok tiol-csoportot tartalmazó komponensekkel történő 

módosításával egy hidrofil komplexképzőn, egy peptid ionoforon alapuló ionszelektív elektródot 

készítettünk. Összevetve a konstrukcióval korábban elért eredményekkel kijelenthető, hogy az 

ilyen membránok segítségével hidrofóbicitástól függetlenül lehetséges a komponensek 

alkalmazása. Ezzel a PVC membránhoz képest jóval széleskörűbben választható ki a szelektív 
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komplexképző a kívánt feladatra. A legnagyobb kihívás a későbbiekben továbbra is a módosító 

komponensek megfelelő arányának beállítása marad, mivel a felületi összetétel nem egyezik meg 

az oldatbelivel. Különösen fontos szerep jut a hidrofóbicitásnak, az elektród válasz az elégtelen 

membrán hidrofóbicitás esetén elmarad a kívánatostól, legfőképpen az ionszelektivitás terén. A 

megfelelően módosított membránból ugyanakkor olyan ionszelektív elektród készíthető, 

amelynek analitikai teljesítménye nem különbözik lényegesen a hagyományos lágyított PVC 

membránt alkalmazóktól, sőt egyes esetekben még jobb ionszelektivitás is elérhető. Mivel minden 

komponens kovalensen rögzített az arany felületén, ezért az arany nanopórusos membránok jobban 

ellenállnak a lipofilebb, nemvizes közegeknek, miközben a PVC-ből az aktív komponensek hamar 

kioldódnak. Ezáltal az elektródok élettartama is növelhető. 
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6 ÖSSZEFOGLALÁS ÉS TÉZISPONTOK 

Az ionszelektív elektródok fejlesztése a mai napig folyik, ebbe a folyamatba kapcsolódott be 

kutatómunkám. Munkám jelentős részében szilárd belső elvezetésű elektródokkal foglalkoztam. 

Itt a fő célkitűzés rendkívül hidrofób sajátságú belső elvezetések kifejlesztése volt azért, hogy 

elkerülhető legyen az instabil potenciálválaszt okozó vízréteg kialakulása. Mindeközben pedig 

kiváló analitikai teljesítményjellemzőkkel rendelkező ionszelektív elektródot kívántam 

kifejleszteni. Célom volt ezen felül az E0 reprodukálhatóság javítása is, melyet előpolarizáció, 

illetve rövidzár alkalmazásával tettem meg. 

Első megoldásként polipirrol filmet használtam egy rendkívül hidrofób, perfluorozott dópoló 

anionnal. A polimerfilm hidrofóbicitása így oxidált, elektromosan vezető állapotban nagyobb volt, 

ami segítette az időben stabil potenciál fennmaradását és megakadályozta a vízréteg kialakulását. 

Emellett előpolarizációval a reprodukálhatóság is elérte a kívánt szintet. Innen tovább lépve egy 

szilárd belső elvezetésként még korábban nem alkalmazott, perfluorozott alkillánccal rendelkező 

EDOT-ból készült polimert használtam belső elvezetésként. Az így elkészített polimer 

hidrofóbicitása nem függött az oxidáltsági állapotától, és kiváló analitikai teljesítménnyel 

rendelkező ionszelektív elektródot kaptam. A korábbiaknál szélesebb körben vizsgáltam az 

előpolarizációt, régi és új elektródok hatását, az elektród fajtáját, a mosási időket stb. a 

reprodukálhatóság szempontjából. A PEDOTF szilárd belső elvezetést vizsgáltam előpolarizáció 

nélkül is, valamint a szilárd belső elvezetésű ionszelektív elektród analitikai teljesítményjelzőit 

összevetettem egy hagyományos, folyadék elvezetésű elektród értékeivel, megállapítva, hogy 

nincs lényeges különbség. Ezt követően lipofilizált szén nanocsövön alapuló szilárd belső 

elvezetést vizsgáltam. A fő kérdés az volt, hogy az előpolarizáció a vezető polimerek mellett itt is 

alkalmas eszköz-e a reprodukálhatóság javítására. A szén nanocsőből készült belső elvezetés 

analitikai teljesítményjelzőit egyazon kísérletekben a PEDOTF elvezetést alkalmazó értékeivel 

vetettem össze. Eredményeim megmutatták, hogy analitikai teljesítményjelzőik tekintetében, 

valamint az érzékenységi tesztekre adott válaszaikban nincs számottevő különbség. Sikerült azt is 

bizonyítani, hogy mind polarizációt, mind rövidzárt alkalmazva a szén nanocsőből készült szilárd 

belső elvezetésű elektródok E0 reprodukálhatósága javítható. Ez alapján nincs jelentős különbség 

egy tisztán kapacitív és egy elektromosan vezető polimer alapú szilárd belső elvezetés között. 

Munkám másik részében a célom az volt, hogy olyan membránkonstrukciót készítsek, amelynél 

hidrofil szelektív komplexképzők is alkalmazhatók, valamint hosszabb élettartamú membránt 

kapjak. Ehhez tiolkomponensekkel módosított arany nanopórusos membránokat alkalmaztam, 

amelyekkel potenciometriás ionszelektív elektródot elsőként kutatócsoportunk készített. Szelektív 
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komplexképzőként egy hidrofil peptidet választottam, hogy bizonyítsam az elvet. A megfelelő 

ionszelektivitás eléréséhez optimalizáltam az immobilizált tiolozott komponensek arányát, majd a 

membránokat a PVC membrán helyére illesztve egy ionszelektív elektródot kaptam. Az elektród 

analitikai teljesítményét vizsgálva megállapítottam, hogy az arany nanopórusos érzékelő és a 

hagyományos, lágyított polimermembrán analitikai teljesítményjellemzői között nincs lényeges 

különbség, alkálifémionok esetén pedig jobb szelektivitást értem el az arany nanopórusos 

membránnal. Mivel minden aktív komponens kovalensen volt rögzítve a membránhoz, ezért az 

arany nanopórusos membrán lipofil közegben is használható maradt, szemben a PVC 

membránokkal, az élettartama hosszabb időre kiterjeszthető. 

Tézispontjaim 

1. Elsőként állítottam elő és alkalmaztam perfluoroalkil vegyülettel dópolt elektromosan 

vezető polimert (perfluorooktánszulfonáttal dópolt polipirrol, PPy-PFOS) ionszelektív 

elektródok szilárd belső elvezetéseként. Bizonyítottam, hogy mivel a PPy-PFOS oxidált 

állapotában a leghidrofóbabb, ebben az állapotban sikeresen elkerülhető a 

potenciálinstabilitást okozó vízréteg kialakulása az ionszelektív membrán alatt. 

(Publikáció 1) 

2. Elsőként készítettem perfluoroalkil-lánccal funkcionalizált 3,4-etiléndioxi-tiofén 

monomerből (EDOTF) elektropolimerizációval szilárd belső elvezetést ionszelektív 

elektródhoz. Bizonyítottam, hogy az így készült PEDOTF alapú szilárd belső elvezetésű 

elektródok E0 reprodukálhatósága előpolarizációval jelentősen javítható. Megállapítottam, 

hogy a PEDOTF alapú szilárd belső elvezetésű elektródok analitikai teljesítményjelzői 

megegyeznek a legkorszerűbb folyadék elvezetésű elektródok teljesítményjelzőivel. 

Megmutattam, hogy a rendkívül hidrofób PEDOTF alapú szilárd belső elvezetést 

alkalmazva a potenciálinstabilitást okozó vízréteg kialakulása az ionszelektív membrán 

alatt elkerülhető. Bizonyítottam, hogy a PEDOTF alapú szilárd belső elvezetésű 

ionszelektív elektródok potenciálját nem befolyásolja az oldat O2 vagy CO2 koncentrációja, 

illetve az ilyen elektródok nem fényérzékenyek. (Publikáció 2) 

3. Elsőként vizsgáltam kapacitív szilárd belső elvezetésen (modellként oktadecillel 

funkcionalizált szén nanocsöveket használva) alapuló ionszelektív elektród esetén a 

polarizáció, valamint a rövidre zárás alkalmazhatóságát az elkészített elektródok E0 

reprodukálhatóságának javítására. Bizonyítottam, hogy mindkét módszer jelentősen javítja 

az elektródok potenciálstabilitását és a potenciál értékek reprodukálhatóságát. 

Megállapítottam, hogy a kapacitív anyagokon, illetve vezető polimereken alapuló belső 
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elvezetések analitikai teljesítményparaméterei a legkorszerűbb belső elvezetésű 

elektródfelépítések esetében gyakorlatilag egyenértékűek. (Publikáció 3) 

4. Elsőként sikerült a természetes ioncsatornák mintájára kémiailag módosított arany 

nanopórusos membránt előállítanom, amely lehetővé tette a természetben előforduló, kiváló 

szelektivitást biztosító hidrofil ligandumok (fémionkötő peptidek) alkalmazását 

potenciometriás ionszelektív érzékelőkben. Cu2+-ionszelektív szilárdfázisú nanopórusok 

előállításán keresztül azonosítottam és meghatároztam azokat a kísérleti körülményeket, 

amelyek a megfelelő ionszelektivitás elérése szempontjából kritikusak voltak. A legjobb 

eredményeket mindössze ~5 nm átmérőjű arany nanopórusok három funkcionális 

tiolszármazékkal történő módosításával értem el. A tiolszármazékok megfelelő felületi 

arányát alkalmazva a pórusban sikerült a nanopórusok Cu2+ szelektivitását biztosítani. 

(Publikáció 4) 

5. Bizonyítottam, hogy a Cu2+-ionszelektív peptiddel módosított arany nanopórusos 

membránok potenciometriás szelektivitása a legtöbb ionra eléri a legjobb szintetikus 

rézionoforok szelektivitását; alkálifémek esetén pedig jelentősen jobb. Bizonyítottam, hogy 

az aktív komponensek (ioncserélő, ionszelektív peptid, hidrofóbicitást beállító komponens) 

kovalens rögzítése miatt az arany nanopórusos membránokban az aktív komponensek 

kioldódása nem jelentkezik, ellentétben a PVC membránokkal. (Publikáció 4) 
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hoher Selektivität für Natrium- gegenüber Kalium-Ionen,” Helv. Chim. Acta, vol. 59, no. 7, pp. 2417–

2420, 1976, doi: 10.1002/hlca.19760590716. 

[34] D. Diamond, G. Svehla, E. M. Seward, and M. A. McKervey, “A sodium ion-selective electrode based on 

methyl p-t-butylcalix[4]aryl acetate as the ionophore,” Anal. Chim. Acta, vol. 204, no. C, pp. 223–231, 

1988, doi: 10.1016/S0003-2670(00)86361-8. 

[35] E. A. Yushkova and I. I. Stoikov, “p-tert-Butyl Thiacalix[4]arenes Functionalized with Amide and 

Hydrazide Groups at the Lower Rim in Cone, Partial Cone, and 1,3-Alternate Conformations Are 

‘Smart’ Building Blocks for Constructing Nanosized Structures with Metal Cations of s-, p-, and d-

Elements in the Organic Phase,” Langmuir, vol. 25, no. 9, pp. 4919–4928, 2009, doi: 10.1021/la8040902. 

[36] J. Gajowski, B. Rieckemann, and F. Umland, “Kaliumselektive Membranelektroden auf der Basis des 

Kryptanden [2B2B2],” Fresenius’ Zeitschrift für Anal. Chemie, vol. 309, no. 5, pp. 343–346, 1981, doi: 

10.1007/BF00473712. 

[37] C. Bieg, K. Fuchsberger, and M. Stelzle, “Introduction to polymer-based solid-contact ion-selective 

electrodes—basic concepts, practical considerations, and current research topics,” Anal. Bioanal. Chem., 

vol. 409, no. 1, pp. 45–61, 2017, doi: 10.1007/s00216-016-9945-6. 

[38] J. Janata, Principles of Chemical Sensors. Boston, MA: Springer US, 2009. 

[39] P. Bühlmann and L. D. Chen, “Ion-Selective Electrodes With Ionophore-Doped Sensing Membranes,” in 

Supramolecular Chemistry, no. March, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2012, pp. 2539–2579. 

[40] E. Pungor, “Working mechanism of ion-selective electrodes,” Pure Appl. Chem., vol. 64, no. 4, pp. 503–

507, 1992, doi: 10.1351/pac199264040503. 

[41] G. Horvai, E. Graf, K. Toth, E. Pungor, and R. P. Buck, “Plasticized poly(vinyl chloride) properties and 

characteristics of valinomycin electrodes. 1. High-frequency resistances and dielectric properties,” Anal. 

Chem., vol. 58, no. 13, pp. 2735–2740, 1986, doi: 10.1021/ac00126a034. 

[42] Y. Umezawa, P. Bühlmann, K. Umezawa, K. Tohda, and S. Amemiya, “Potentiometric selectivity 

coefficients of ion-selective electrodes part I. Inorganic cations (technical report),” Pure Appl. Chem., 

vol. 72, no. 10, pp. 1851–2082, 2000, doi: 10.1351/pac200072101851. 

[43] E. Bakker, E. Pretsch, and P. Bühlmann, “Selectivity of potentiometric ion sensors,” Anal. Chem., vol. 72, 



- 84 - 

 

no. 6, pp. 1127–1133, 2000, doi: 10.1021/ac991146n. 

[44] F. Hofmeister, “About the science of the effects of salts: About the water withdrawing effect of the salts,” 

Arch. Exp. Pathol. Pharmacol., vol. 24, pp. 247–260, 1888. 

[45] G. J. Moody, B. Saad, and J. D. R. Thomas, “Glass transition temperatures of poly(vinyl chloride) and 

polyacrylate materials and calcium ion-selective electrode properties,” Analyst, vol. 112, pp. 1143–1147, 

1987, doi: 10.1039/AN9871201143. 

[46] Y. Qin, S. Peper, A. Radu, A. Ceresa, and E. Bakker, “Plasticizer-Free Polymer Containing a Covalently 

Immobilized Ca2+-Selective Ionophore for Potentiometric and Optical Sensors,” Anal. Chem., vol. 75, 

no. 13, pp. 3038–3045, 2003, doi: 10.1021/ac0263059. 

[47] Y. Qin, S. Peper, and E. Bakker, “Plasticizer-Free Polymer Membrane Ion-Selective Electrodes 

Containing a Methacrylic Copolymer Matrix,” Electroanalysis, vol. 14, no. 19–20, pp. 1375–1381, 2002, 

doi: 10.1002/1521-4109(200211)14:19/20<1375::AID-ELAN1375>3.0.CO;2-8. 

[48] S. Y. Yun et al., “Potentiometric Properties of Ion-Selective Electrode Membranes Based on Segmented 

Polyether Urethane Matrices,” Anal. Chem., vol. 69, no. 5, pp. 868–873, 1997, doi: 10.1021/ac9605455. 

[49] T. M. Ambrose and M. E. Meyerhoff, “Characterization of Photopolymerized Decyl Methacrylate as a 

Membrane Matrix for Ion-Selective Electrodes,” Electroanalysis, vol. 8, no. 12, pp. 1095–1100, 1996, doi: 

10.1002/elan.1140081204. 

[50] O. Dinten et al., “Lifetime of neutral-carrier-based liquid membranes in aqueous samples and blood and 

the lipophilicity of membrane components,” Anal. Chem., vol. 63, no. 6, pp. 596–603, 1991, doi: 

10.1021/ac00006a009. 

[51] E. Bakker and E. Pretsch, “Lipophilicity of tetraphenylborate derivatives as anionic sites in neutral 

carrier-based solvent polymeric membranes and lifetime of corresponding ion-selective electrochemical 

and optical sensors,” Anal. Chim. Acta, vol. 309, no. 1–3, pp. 7–17, 1995, doi: 10.1016/0003-2670(95)00077-

D. 

[52] U. Oesch and W. Simon, “Lifetime of Neutral Carrier Based Ion-Selective Liquid-Membrane 

Electrodes,” Anal. Chem., vol. 52, no. 4, pp. 692–700, 1980, doi: 10.1021/ac50054a024. 

[53] T. Lindfors, L. Höfler, G. Jágerszki, and R. E. Gyurcsányi, “Hyphenated FT-IR-Attenuated Total 

Reflection and Electrochemical Impedance Spectroscopy Technique to Study the Water Uptake and 

Potential Stability of Polymeric Solid-Contact Ion-Selective Electrodes,” Anal. Chem., vol. 83, no. 12, pp. 

4902–4908, 2011, doi: 10.1021/ac200597b. 

[54] L. Ebdon, A. T. Ellis, and G. C. Corfield, “Ion-selective polymeric-membrane electrodes with immobilised 

ion-exchange sites: Part I. Development of a calcium electrode,” Analyst, vol. 104, pp. 730–738, 1979, 

doi: 10.1039/AN9790400730. 

[55] S. Daunert and L. G. Bachas, “Ion-selective electrodes using an ionophore covalently attached to 

carboxylated poly(vinyl chloride),” Anal. Chem., vol. 62, no. 14, pp. 1428–1431, 1990, doi: 

10.1021/ac00213a016. 

[56] D. N. Reinhoudt et al., “Development of Durable K+-Selective Chemically Modified Field Effect 

Transistors with Functionalized Polysiloxane Membranes,” Anal. Chem., vol. 66, no. 21, pp. 3618–3623, 

1994, doi: 10.1021/ac00093a014. 

[57] R. Bereczki, R. E. Gyurcsányi, B. Ágai, and K. Tóth, “Synthesis and characterization of covalently 

immobilized bis-crown ether based potassium ionophore,” Analyst, vol. 130, no. 1, pp. 63–70, 2005, doi: 

10.1039/b410410b. 

[58] M. Püntener, T. Vigassy, E. Baier, A. Ceresa, and E. Pretsch, “Improving the lower detection limit of 

potentiometric sensors by covalently binding the ionophore to a polymer backbone,” Anal. Chim. Acta, 

vol. 503, no. 2, pp. 187–194, 2004, doi: 10.1016/j.aca.2003.10.030. 

[59] M. Nishizawa, V. P. Menon, and C. R. Martin, “Metal nanotubule membranes with electrochemically 

switchable ion-transport selectivity,” Science (80-. )., vol. 268, no. 5211, pp. 700–702, 1995, doi: 

10.1126/science.268.5211.700. 

[60] G. Jágerszki, Á. Takács, I. Bitter, and R. E. Gyurcsányi, “Solid-state ion channels for potentiometric 

sensing,” Angew. Chemie - Int. Ed., vol. 50, no. 7, pp. 1656–1659, 2011, doi: 10.1002/anie.201003849. 

[61] T. Sokalski, A. Ceresa, T. Zwickl, and E. Pretsch, “Large Improvement of the Lower Detection Limit of 

Ion-Selective Polymer Membrane Electrodes,” J. Am. Chem. Soc., vol. 119, no. 46, pp. 11347–11348, 1997, 

doi: 10.1021/ja972932h. 

[62] M. Parrilla, M. Cuartero, and G. A. Crespo, “Wearable potentiometric ion sensors,” TrAC - Trends in 



- 85 - 

 

Analytical Chemistry, vol. 110. Elsevier B.V., pp. 303–320, 01-Jan-2019, doi: 10.1016/j.trac.2018.11.024. 

[63] R. W. Cattrall and H. Freiser, “Coated Wire Ion Selective Electrodes,” Anal. Chem., vol. 43, no. 13, pp. 

1905–1906, 1971, doi: 10.1021/ac60307a032. 

[64] R. P. Buck, “Ion selective electrodes,” Anal. Chem., vol. 48, no. 5, pp. 23–39, 1976, doi: 

10.1021/ac60369a004. 

[65] J. Hu, A. Stein, and P. Bühlmann, “Rational design of all-solid-state ion-selective electrodes and reference 

electrodes,” TrAC - Trends in Analytical Chemistry, vol. 76. Elsevier B.V., pp. 102–114, 01-Feb-2016, doi: 

10.1016/j.trac.2015.11.004. 

[66] A. Hulanicki and M. Trojanowicz, “Calcium-selective electrodes with pvc membranes and solid internal 

contacts,” Anal. Chim. Acta, vol. 87, no. 2, pp. 411–417, 1976, doi: 10.1016/S0003-2670(01)82269-8. 

[67] E. Lindner and R. E. Gyurcsányi, “Quality control criteria for solid-contact, solvent polymeric membrane 

ion-selective electrodes,” J. Solid State Electrochem., vol. 13, no. 1, pp. 51–68, 2009, doi: 10.1007/s10008-

008-0608-1. 

[68] M. Guzinski, J. M. Jarvis, P. D. ’ Orazio, A. Izadyar, B. D. Pendley, and E. Lindner, “Solid-Contact pH 

Sensor without CO2 Interference with a Superhydrophobic PEDOT-C 14 as Solid Contact: The 

Ultimate ‘Water Layer’ Test,” Anal. Chem, vol. 89, p. 28, 2017, doi: 10.1021/acs.analchem.7b02009. 

[69] M. Fibbioli, W. E. Morf, M. Badertscher, N. F. de Rooij, and E. Pretsch, “Potential Drifts of Solid-Contacted 

Ion-Selective Electrodes Due to Zero-Current Ion Fluxes Through the Sensor Membrane,” 

Electroanalysis, vol. 12, no. 16, pp. 1286–1292, 2000, doi: 10.1002/1521-4109(200011)12:16<1286::AID-

ELAN1286>3.0.CO;2-Q. 

[70] T. Lindfors, “Light sensitivity and potential stability of electrically conducting polymers commonly used 

in solid contact ion-selective electrodes,” J. Solid State Electrochem., vol. 13, no. 1, pp. 77–89, 2009, doi: 

10.1007/s10008-008-0561-z. 

[71] W. Simon et al., “Recent developments in the field of ion selective electrodes,” Pure Appl. Chem., vol. 44, 

no. 3, pp. 613–626, 1975, doi: 10.1351/PAC197544030613. 

[72] D. Liu, R. K. Meruva, R. B. Brown, and M. E. Meyerhoff, “Enhancing EMF stability of solid-state ion-

selective sensors by incorporating lipophilic silver-ligand complexes within polymeric films,” Anal. 

Chim. Acta, vol. 321, no. 2–3, pp. 173–183, 1996, doi: 10.1016/0003-2670(95)00583-8. 

[73] O. Lutze et al., “Stabilized potentiometric solid-state polyion sensors using silver-calixarene complexes 

as additives within ion-exchanger-based polymeric films,” Fresenius. J. Anal. Chem., vol. 364, no. 1–2, 

pp. 41–47, 1999, doi: 10.1007/s002160051298. 

[74] R. Naegeli, J. Redepenning, and F. C. Anson, “Influence of supporting electrolyte concentration and 

composition on formal potentials and entropies of redox couples incorporated in Nafion coatings on 

electrodes,” J. Phys. Chem., vol. 90, no. 23, pp. 6227–6232, 1986, doi: 10.1021/j100281a032. 

[75] C. Gabrielli, P. Hémery, P. Liatsi, M. Masure, and H. Perrot, “An electrogravimetric study of an all-solid-

state potassium selective electrode with Prussian blue as the electroactive solid internal contact,” J. 

Electrochem. Soc., vol. 152, no. 12, 2005, doi: 10.1149/1.2104047. 

[76] M. Fibbioli et al., “Redox-active self-assembled monolayers as novel solid contacts for ion- selective 

electrodes,” Chem. Commun., no. 5, pp. 339–340, 2000, doi: 10.1039/a909532b. 

[77] E. Grygołowicz-Pawlak, K. Wygla̧dacz, S. Sȩk, R. Bilewicz, Z. Brzózka, and E. Malinowska, “Studies on 

ferrocene organothiol monolayer as an intermediate phase of potentiometric sensors with gold inner 

contact,” in Sensors and Actuators, B: Chemical, 2005, vol. 111–112, no. SUPPL., pp. 310–316, doi: 

10.1016/j.snb.2004.12.038. 

[78] X. U. Zou, J. H. Cheong, B. J. Taitt, and P. Bühlmann, “Solid Contact Ion-Selective Electrodes with a Well-

Controlled Co(II)/Co(III) Redox Buffer Layer,” Anal. Chem., vol. 85, no. 19, pp. 9350–9355, 2013, doi: 

10.1021/ac4022117. 

[79] X. U. Zou, X. V. Zhen, J. H. Cheong, and P. Bühlmann, “Calibration-Free Ionophore-Based Ion-Selective 

Electrodes With a Co(II)/Co(III) Redox Couple-Based Solid Contact,” Anal. Chem., vol. 86, no. 17, pp. 

8687–8692, 2014, doi: 10.1021/ac501625z. 

[80] N. M. Ivanova, I. V. Podeshvo, M. Y. Goikhman, A. V. Yakimanskii, and K. N. Mikhelson, “Potassium-

selective solid contact electrodes with poly(amidoacid) Cu(I) complex, electron-ion exchanging resin 

and different sorts of carbon black in the transducer layer,” Sensors Actuators, B Chem., vol. 186, pp. 

589–596, 2013, doi: 10.1016/j.snb.2013.06.072. 

[81] M. Pięk, R. Piech, and B. Paczosa-Bator, “Improved nitrate sensing using solid contact ion selective 



- 86 - 

 

electrodes based on TTF and its radical salt,” J. Electrochem. Soc., vol. 162, no. 10, pp. B257–B263, 2015, 

doi: 10.1149/2.0631510jes. 

[82] B. Paczosa-Bator, M. Pięk, and R. Piech, “Application of Nanostructured TCNQ to Potentiometric Ion-

Selective K+ and Na+ Electrodes,” Anal. Chem., vol. 87, no. 3, pp. 1718–1725, 2015, doi: 

10.1021/ac503521t. 

[83] Y. Ishige, S. Klink, and W. Schuhmann, “Intercalation Compounds as Inner Reference Electrodes for 

Reproducible and Robust Solid-Contact Ion-Selective Electrodes,” Angew. Chemie Int. Ed., vol. 55, no. 

15, pp. 4831–4835, 2016, doi: 10.1002/anie.201600111. 

[84] S. Klink, Y. Ishige, and W. Schuhmann, “Prussian Blue Analogues: A Versatile Framework for Solid-

Contact Ion-Selective Electrodes with Tunable Potentials,” ChemElectroChem, vol. 4, no. 3, pp. 490–494, 

2017, doi: 10.1002/celc.201700091. 

[85] A. G. MacDiarmid, “‘synthetic metals’: A novel role for organic polymers,” Curr. Appl. Phys., vol. 1, no. 

4–5, pp. 269–279, 2001, doi: 10.1016/S1567-1739(01)00051-7. 

[86] G. Inzelt, “Recent advances in the field of conducting polymers,” J. Solid State Electrochem., vol. 21, no. 

7, pp. 1965–1975, 2017, doi: 10.1007/s10008-017-3611-6. 

[87] G. Inzelt, Conducting Polymers; A New Era in Electrochemistry. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin 

Heidelberg, 2008. 

[88] A. L. Carlos, Conducting Polymers: Synthesis, Properties and Applications (Polymer Science and 

Technology). Nova Science Pub Inc, 2013. 

[89] J. Heinze, “Electronically conducting polymers,” in Electrochemistry IV, vol. 13–14, Berlin/Heidelberg: 

Springer-Verlag, 1991, pp. 1–47. 

[90] U. Vanamo and J. Bobacka, “Electrochemical control of the standard potential of solid-contact ion-

selective electrodes having a conducting polymer as ion-to-electron transducer,” Electrochim. Acta, vol. 

122, pp. 316–321, 2014, doi: 10.1016/j.electacta.2013.10.134. 

[91] J. Bobacka, A. Ivaska, and A. Lewenstam, “Potentiometric ion sensors based on conducting polymers,” 

Electroanalysis, vol. 15, no. 5–6, pp. 366–374, 2003, doi: 10.1002/elan.200390042. 

[92] A. Michalska, “Optimizing the analytical performance and construction of ion-selective electrodes with 

conducting polymer-based ion-to-electron transducers,” Anal. Bioanal. Chem., vol. 384, no. 2, pp. 391–

406, 2006, doi: 10.1007/s00216-005-0132-4. 

[93] A. Cadogan, Z. Gao, A. Lewenstam, A. Ivaska, and D. Diamond, “All-solid-state sodium-selective electrode 

based on a calixarene ionophore in a poly(vinyl chloride) membrane with a polypyrrole solid contact,” 

Anal. Chem., vol. 64, no. 21, pp. 2496–2501, 1992, doi: 10.1021/ac00045a007. 

[94] J. Bobacka, M. McCarrick, A. Lewenstam, and A. Ivaska, “All solid-state poly(vinyl chloride) membrane 

ion-selective electrodes with poly(3-octylthiophene) solid internal contact,” Analyst, vol. 119, no. 9, pp. 

1985–1991, 1994, doi: 10.1039/AN9941901985. 

[95] J. Bobacka, T. Lindfors, M. McCarrick, A. Ivaska, and A. Lewenstam, “Single-piece all-solid-state ion-

selective electrode,” Anal. Chem., vol. 67, no. 20, pp. 3819–3823, 1995, doi: 10.1021/ac00116a034. 

[96] J. Bobacka, “Potential stability of all-solid-state ion-selective electrodes using conducting polymers as 

ion-to-electron transducers,” Anal. Chem., vol. 71, no. 21, pp. 4932–4937, 1999, doi: 10.1021/ac990497z. 

[97] J. Roncali, “Conjugated poly(thiophenes): synthesis, functionalization, and applications,” Chem. Rev., 

vol. 92, no. 4, pp. 711–738, 1992, doi: 10.1021/cr00012a009. 

[98] Y. Jung, N. Singh, and K.-S. Choi, “Cathodic Deposition of Polypyrrole Enabling the One-Step Assembly 

of Metal-Polymer Hybrid Electrodes,” Angew. Chemie Int. Ed., vol. 48, no. 44, pp. 8331–8334, 2009, doi: 

10.1002/anie.200903596. 

[99] N. Toshima and O. Ihata, “Catalytic synthesis of conductive polypyrrole using iron(III) catalyst and 

molecular oxygen,” Synth. Met., vol. 79, no. 2, pp. 165–172, 1996, doi: 10.1016/0379-6779(96)80186-X. 

[100] F. Song et al., “All-solid-state carbonate-selective electrode based on a molecular tweezer-type neutral 

carrier with solvent-soluble conducting polymer solid contact,” Talanta, vol. 57, no. 2, pp. 263–270, 2002, 

doi: 10.1016/S0039-9140(02)00021-8. 

[101] H. Yan, M. Kajita, and N. Toshima, “Polymerization of Aniline Using Iron(III) Catalyst and Ozone, and 

Kinetics of Oxidation Reactions in the Catalytic System,” Macromol. Mater. Eng., vol. 287, no. 8, pp. 503–

508, 2002, doi: 10.1002/1439-2054(20020801)287:8<503::AID-MAME503>3.0.CO;2-N. 

[102] A. Pron, J. E. Österholm, P. Smith, A. J. Heeger, J. Laska, and M. Zagorska, “Processable conducting 



- 87 - 

 

polyaniline,” Synth. Met., vol. 57, no. 1, pp. 3520–3525, 1993, doi: 10.1016/0379-6779(93)90469-D. 

[103] H. Shirakawa, E. J. Louis, A. G. MacDiarmid, C. K. Chiang, and A. J. Heeger, “Synthesis of electrically 

conducting organic polymers: Halogen derivatives of polyacetylene, (CH)x,” J. Chem. Soc. Chem. 

Commun., no. 16, pp. 578–580, 1977, doi: 10.1039/C39770000578. 

[104] R. E. Gyurcsanyi, “Microfabricated ISEs: critical comparison of inherently conducting polymer and 

hydrogel based inner contacts,” Talanta, vol. 63, no. 1, pp. 89–99, 2004, doi: 10.1016/j.talanta.2003.12.002. 

[105] A. J. Michalska, C. Appaih-Kusi, L. Y. Heng, S. Walkiewicz, and E. A. H. Hall, “An Experimental Study 

of Membrane Materials and Inner Contacting Layers for Ion-Selective K+ Electrodes with a Stable 

Response and Good Dynamic Range,” Anal. Chem., vol. 76, no. 7, pp. 2031–2039, 2004, doi: 

10.1021/ac0353132. 

[106] A. Michalska, A. Hulanicki, and A. Lewenstam, “All solid-state hydrogen ion-selective electrode based on 

a conducting poly(pyrrole) solid contact,” Analyst, vol. 119, no. 11, pp. 2417–2420, 1994, doi: 

10.1039/AN9941902417. 

[107] A. Michalska, A. Hulanicki, and A. Lewenstam, “All-Solid-State Potentiometric Sensors for Potassium 

and Sodium Based on Poly(pyrrole) Solid Contact,” Microchem. J., vol. 57, no. 1, pp. 59–64, 1997, doi: 

10.1006/mchj.1997.1489. 

[108] R. Zielińska, E. Mulik, A. Michalska, S. Achmatowicz, and M. Maj-Zurawska, “All-solid-state planar 

miniature ion-selective chloride electrode,” Anal. Chim. Acta, vol. 451, no. 2, pp. 243–249, 2002, doi: 

10.1016/S0003-2670(01)01407-6. 

[109] J. Bobacka, A. Ivaska, and A. Lewenstam, “Potentiometric ion sensors,” Chemical Reviews, vol. 108, no. 2. 

pp. 329–351, Feb-2008, doi: 10.1021/cr068100w. 

[110] R. Paciorek, P. D. van der Wal, N. F. de Rooij, and M. Maj-Żurawska, “Optimization of the Composition 

of Interfaces in Miniature Planar Chloride Electrodes,” Electroanalysis, vol. 15, no. 1516, pp. 1314–1318, 

2003, doi: 10.1002/elan.200302816. 

[111] J. Sutter and E. Pretsch, “Response Behavior of Poly(vinyl chloride)- and Polyurethane-Based Ca2+-

Selective Membrane Electrodes with Polypyrrole- and Poly(3-octylthiophene)-Mediated Internal Solid 

Contact,” Electroanalysis, vol. 18, no. 1, pp. 19–25, 2006, doi: 10.1002/elan.200503373. 

[112] J. Sutter, A. Radu, S. Peper, E. Bakker, and E. Pretsch, “Solid-contact polymeric membrane electrodes with 

detection limits in the subnanomolar range,” Anal. Chim. Acta, vol. 523, no. 1, pp. 53–59, 2004, doi: 

10.1016/j.aca.2004.07.016. 

[113] K. Y. Chumbimuni-Torres, N. Rubinova, A. Radu, L. T. Kubota, and E. Bakker, “Solid Contact 

Potentiometric Sensors for Trace Level Measurements,” Anal. Chem., vol. 78, no. 4, pp. 1318–1322, 2006, 

doi: 10.1021/ac050749y. 

[114] J. E. Zachara, R. Toczyłowska, R. Pokrop, M. Zagórska, A. Dybko, and W. Wróblewski, “Miniaturised all-

solid-state potentiometric ion sensors based on PVC-membranes containing conducting polymers,” 

Sensors Actuators, B Chem., vol. 101, no. 1–2, pp. 207–212, 2004, doi: 10.1016/j.snb.2004.02.052. 

[115] T. Lindfors, P. Sjöberg, J. Bobacka, A. Lewenstam, and A. Ivaska, “Characterization of a single-piece all-

solid-state lithium-selective electrode based on soluble conducting polyaniline,” in Analytica Chimica 

Acta, 1999, vol. 385, no. 1–3, pp. 163–173, doi: 10.1016/S0003-2670(98)00587-X. 

[116] N. N. Markuzina, K. N. Mikhelson, E. V. Molodkina, and A. Levenstam, “K-selective solid-contact 

electrodes based on electron-conducting polymers,” Russ. J. Appl. Chem., vol. 74, no. 3, pp. 417–420, 

2001, doi: 10.1023/A:1012781225073. 

[117] T. Lindfors and A. Ivaska, “pH sensitivity of polyaniline and its substituted derivatives,” J. Electroanal. 

Chem., vol. 531, no. 1, pp. 43–52, 2002, doi: 10.1016/S0022-0728(02)01005-7. 

[118] N. V Blinova, J. Stejskal, M. Trchová, and J. Prokeš, “Control of polyaniline conductivity and contact 

angles by partial protonation,” Polym. Int., vol. 57, no. 1, pp. 66–69, 2008, doi: 10.1002/pi.2312. 

[119] W.-S. Han, M.-Y. Park, K.-C. Chung, D.-H. Cho, and T.-K. Hong, “All Solid State Hydrogen Ion Selective 

Electrode Based on a Tribenzylamine Neutral Carrier in a Poly(vinyl chloride) Membrane with a 

Poly(aniline) Solid Contact,” Electroanalysis, vol. 13, no. 11, pp. 955–959, 2001, doi: 10.1002/1521-

4109(200107)13:11<955::AID-ELAN955>3.0.CO;2-5. 

[120] W. S. Han, K. C. Chung, M. H. Kim, H. B. Ko, Y. H. Lee, and T. K. Hong, “A hydrogen ion-selective 

poly(aniline) solid contact electrode based on dibenzylpyrenemethylamine ionophore for highly acidic 

solutions,” Anal. Sci., vol. 20, no. 10, pp. 1419–1422, 2004, doi: 10.2116/analsci.20.1419. 

[121] T. Lindfors and A. Ivaska, “Stability of the inner polyaniline solid contact layer in all-solid-state K+-



- 88 - 

 

selective electrodes based on plasticized poly(vinyl chloride),” Anal. Chem., vol. 76, no. 15, pp. 4387–

4394, 2004, doi: 10.1021/ac049439q. 

[122] P. Bober, T. Lindfors, M. Pesonen, and J. Stejskal, “Enhanced pH stability of conducting polyaniline by 

reprotonation with perfluorooctanesulfonic acid,” Synth. Met., vol. 178, pp. 52–55, 2013, doi: 

10.1016/j.synthmet.2013.07.002. 

[123] G. Heywang and F. Jonas, “Poly(alkylenedioxythiophene)s—new, very stable conducting polymers,” Adv. 

Mater., vol. 4, no. 2, pp. 116–118, 1992, doi: 10.1002/adma.19920040213. 

[124] F. Jonas and G. Heywang, “Technical applications for conductive polymers,” Electrochim. Acta, vol. 39, 

no. 8–9, pp. 1345–1347, 1994, doi: 10.1016/0013-4686(94)E0057-7. 

[125] S. Ghosh and O. Inganäs, “Self-assembly of a conducting polymer nanostructure by physical 

crosslinking: applications to conducting blends and modified electrodes,” Synth. Met., vol. 101, no. 1, pp. 

413–416, 1999, doi: 10.1016/S0379-6779(98)00324-5. 

[126] L. Groenendaal, G. Zotti, P.-H. Aubert, S. M. Waybright, and J. R. Reynolds, “Electrochemistry of Poly(3,4-

alkylenedioxythiophene) Derivatives,” Adv. Mater., vol. 15, no. 11, pp. 855–879, 2003, doi: 

10.1002/adma.200300376. 

[127] M. Vázquez, J. Bobacka, A. Ivaska, and A. Lewenstam, “Influence of oxygen and carbon dioxide on the 

electrochemical stability of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) used as ion-to-electron transducer in all-

solid-state ion-selective electrodes,” Sensors Actuators, B Chem., vol. 82, no. 1, pp. 7–13, 2002, doi: 

10.1016/S0925-4005(01)00983-2. 

[128] J. Bobacka, A. Lewenstam, and A. Ivaska, “Equilibrium potential of potentiometric ion sensors under 

steady-state current by using current-reversal chronopotentiometry,” J. Electroanal. Chem., vol. 509, 

no. 1, pp. 27–30, 2001, doi: 10.1016/S0022-0728(00)00515-5. 

[129] J. Bobacka et al., “All-Solid-State Ag+-ISE Based on [2.2.2]p,p,p-Cyclophane,” Electroanalysis, vol. 13, 

no. 8–9, pp. 723–726, 2001, doi: 10.1002/1521-4109(200105)13:8/9<723::AID-ELAN723>3.0.CO;2-R. 

[130] A. Lisowska-Oleksiak, U. Lesińska, A. P. Nowak, and M. Bocheńska, “Ionophores in polymeric 

membranes for selective ion recognition; impedance studies,” Electrochim. Acta, vol. 51, no. 11, pp. 2120–

2128, 2006, doi: 10.1016/j.electacta.2005.04.078. 

[131] F. Sundfors, R. Bereczki, J. Bobacka, K. Tóth, A. Ivaska, and R. E. Gyurcsányi, “Microcavity Based Solid-

Contact Ion-Selective Microelectrodes,” Electroanalysis, vol. 18, no. 13–14, pp. 1372–1378, 2006, doi: 

10.1002/elan.200603541. 

[132] A. Michalska, M. Ocypa, and K. Maksymiuk, “Effect of interferents present in the internal solution or in 

the conducting polymer transducer on the responses of ion-selective electrodes,” Anal. Bioanal. Chem., 

vol. 385, no. 1, pp. 203–207, 2006, doi: 10.1007/s00216-006-0380-y. 

[133] M. Guziński et al., “Solid-contact ion-selective electrodes with highly selective thioamide derivatives of 

p-tert-butylcalix[4]arene for the determination of lead(II) in environmental samples,” Anal. Chem., vol. 

85, no. 3, pp. 1555–1561, 2013, doi: 10.1021/ac302772v. 

[134] L. Mendecki et al., “Robust and Ultrasensitive Polymer Membrane-Based Carbonate-Selective 

Electrodes,” Anal. Chem., vol. 87, no. 15, pp. 7515–7518, 2015, doi: 10.1021/acs.analchem.5b01756. 

[135] M. Balog, H. Rayah, F. Le Derf, and M. Sallé, “A versatile building block for EDOT or PEDOT 

functionalization,” New J. Chem., vol. 32, no. 7, pp. 1183–1188, 2008, doi: 10.1039/b715568a. 

[136] M. Cuartero et al., “Evidence of double layer/capacitive charging in carbon nanomaterial-based solid 

contact polymeric ion-selective electrodes,” Chem. Commun., vol. 52, no. 62, pp. 9703–9706, 2016, doi: 

10.1039/c6cc04876e. 

[137] J. Ružička and K. Rald, “The liquid-state, iodide-selective electrode,” Anal. Chim. Acta, vol. 53, no. 1, pp. 

1–12, 1971, doi: 10.1016/S0003-2670(01)80064-7. 

[138] M. Vamvakaki and N. A. Chaniotakis, “Solid-contact ion-selective electrode with stable internal 

electrode,” Anal. Chim. Acta, vol. 320, no. 1, pp. 53–61, 1996, doi: 10.1016/0003-2670(95)00524-2. 

[139] C.-Z. Lai, M. A. Fierke, A. Stein, and P. Bühlmann, “Ion-Selective Electrodes with Three-Dimensionally 

Ordered Macroporous Carbon as the Solid Contact,” Anal. Chem., vol. 79, no. 12, pp. 4621–4626, 2007, 

doi: 10.1021/ac070132b. 

[140] G. A. Crespo, S. Macho, and F. X. Rius, “Ion-Selective Electrodes Using Carbon Nanotubes as Ion-to-

Electron Transducers,” Anal. Chem., vol. 80, no. 4, pp. 1316–1322, 2008, doi: 10.1021/ac071156l. 

[141] M. Fouskaki and N. Chaniotakis, “Fullerene-based electrochemical buffer layer for ion-selective 

electrodes,” Analyst, vol. 133, no. 8, pp. 1072–1075, 2008, doi: 10.1039/b719759d. 



- 89 - 

 

[142] J. Li, T. Yin, and W. Qin, “An all-solid-state polymeric membrane Pb2+-selective electrode with bimodal 

pore C60 as solid contact,” Anal. Chim. Acta, vol. 876, pp. 49–54, 2015, doi: 10.1016/j.aca.2015.03.038. 

[143] J. Ping, Y. Wang, J. Wu, and Y. Ying, “Development of an all-solid-state potassium ion-selective electrode 

using graphene as the solid-contact transducer,” Electrochem. commun., vol. 13, no. 12, pp. 1529–1532, 

2011, doi: 10.1016/j.elecom.2011.10.018. 

[144] R. Hernández et al., “Reduced graphene oxide films as solid transducers in potentiometric all-solid-state 

ion-selective electrodes,” J. Phys. Chem. C, vol. 116, no. 42, pp. 22570–22578, 2012, doi: 

10.1021/jp306234u. 

[145] G. A. Crespo, S. Macho, J. Bobacka, and F. X. Rius, “Transduction Mechanism of Carbon Nanotubes in 

Solid-Contact Ion-Selective Electrodes,” Anal. Chem., vol. 81, no. 2, pp. 676–681, 2009, doi: 

10.1021/ac802078z. 

[146] Z. Mousavi, J. Bobacka, A. Lewenstam, and A. Ivaska, “Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) 

doped with carbon nanotubes as ion-to-electron transducer in polymer membrane-based potassium 

ion-selective electrodes,” J. Electroanal. Chem., vol. 633, no. 1, pp. 246–252, 2009, doi: 

10.1016/j.jelechem.2009.06.005. 

[147] J. Zhu, X. Li, Y. Qin, and Y. Zhang, “Single-piece solid-contact ion-selective electrodes with polymer-

carbon nanotube composites,” Sensors Actuators, B Chem., vol. 148, no. 1, pp. 166–172, 2010, doi: 

10.1016/j.snb.2010.04.041. 

[148] D. Yuan et al., “All-Solid-State Potentiometric Sensors with a Multiwalled Carbon Nanotube Inner 

Transducing Layer for Anion Detection in Environmental Samples,” Anal. Chem., vol. 87, no. 17, pp. 

8640–8645, 2015, doi: 10.1021/acs.analchem.5b01941. 

[149] Z. A. Boeva and T. Lindfors, “Few-layer graphene and polyaniline composite as ion-to-electron 

transducer in silicone rubber solid-contact ion-selective electrodes,” Sensors Actuators, B Chem., vol. 224, 

pp. 624–631, 2015, doi: 10.1016/j.snb.2015.10.054. 

[150] E. Jaworska, M. Wójcik, A. Kisiel, J. Mieczkowski, and A. Michalska, “Gold nanoparticles solid contact 

for ion-selective electrodes of highly stable potential readings,” Talanta, vol. 85, no. 4, pp. 1986–1989, 

2011, doi: 10.1016/j.talanta.2011.07.049. 

[151] E. Woźnica, M. M. Wójcik, J. Mieczkowski, K. Maksymiuk, and A. Michalska, “Dithizone Modified Gold 

Nanoparticles Films as Solid Contact for Cu2+ Ion-Selective Electrodes,” Electroanalysis, vol. 25, no. 1, 

pp. 141–146, 2013, doi: 10.1002/elan.201200385. 

[152] B. Paczosa-Bator, L. Cabaj, R. Piech, and K. Skupień, “Platinum nanoparticles intermediate layer in solid-

state selective electrodes,” Analyst, vol. 137, no. 22, pp. 5272–5277, 2012, doi: 10.1039/c2an35933b. 

[153] T. Yin, D. Pan, and W. Qin, “All-Solid-State Polymeric Membrane Ion-Selective Miniaturized Electrodes 

Based on a Nanoporous Gold Film as Solid Contact,” Anal. Chem., vol. 86, no. 22, pp. 11038–11044, 2014, 

doi: 10.1021/ac5029209. 

[154] A. Michalska, “All-Solid-State Ion Selective and All-Solid-State Reference Electrodes,” Electroanalysis, 

vol. 24, no. 6, pp. 1253–1265, 2012, doi: 10.1002/elan.201200059. 

[155] B. Hille, Ionic Channels in Excitable Membranes. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 1992. 

[156] R. MacKinnon, “Potassium channels,” FEBS Lett., vol. 555, no. 1, pp. 62–65, 2003, doi: 10.1016/S0014-

5793(03)01104-9. 

[157] S. B. Long, E. B. Campbell, and R. MacKinnon, “Crystal structure of a mammalian voltage-dependent 

Shaker family K+channel,” Science (80-. )., vol. 309, no. 5736, pp. 897–903, 2005, doi: 

10.1126/science.1116269. 

[158] R. E. Gyurcsányi, “Chemically-modified nanopores for sensing,” TrAC - Trends Anal. Chem., vol. 27, no. 

7, pp. 627–639, 2008, doi: 10.1016/j.trac.2008.06.002. 

[159] M. Lepoitevin, T. Ma, M. Bechelany, J. M. Janot, and S. Balme, “Functionalization of single solid state 

nanopores to mimic biological ion channels: A review,” Advances in Colloid and Interface Science, vol. 

250. Elsevier B.V., pp. 195–213, 01-Dec-2017, doi: 10.1016/j.cis.2017.09.001. 

[160] R. L. Fleischer, P. B. Price, and E. M. Symes, “Novel filter for biological materials,” Science (80-. )., vol. 

143, no. 3603, pp. 249–250, 1964, doi: 10.1126/science.143.3603.249. 

[161] R. L. Fleischer and P. B. Price, “Tracks of charged particles in high polymers,” Science (80-. )., vol. 140, 

no. 3572, pp. 1221–1222, 1963, doi: 10.1126/science.140.3572.1221. 

[162] P. Y. Apel, “Heavy particle tracks in polymers and polymeric track membranes,” Radiat. Meas., vol. 25, 

no. 1–4, pp. 667–674, 1995, doi: 10.1016/1350-4487(95)00219-5. 



- 90 - 

 

[163] K. B. Jirage, J. C. Hulteen, and C. R. Martin, “Nanotubule-based molecular-filtration membranes,” 

Science (80-. )., vol. 278, no. 5338, pp. 655–658, 1997, doi: 10.1126/science.278.5338.655. 

[164] S. B. Lee and C. R. Martin, “pH-switchable, ion-permselective gold nanotubule membrane based on 

chemisorbed cysteine,” Anal. Chem., vol. 73, no. 4, pp. 768–775, 2001, doi: 10.1021/ac0008901. 

[165] E. Hückel and P. Debye, “Zur Theorie der Elektrolyte. I. Gefrierpunktserniedrigung und verwandte 

Erscheinungen,” Phys. Z., vol. 24, no. 9, pp. 185–206, 1923, doi: 10.1007/SpringerReference_29987. 

[166] I. Makra, G. Jágerszki, I. Bitter, and R. E. Gyurcsányi, “Nernst-Planck/Poisson model for the potential 

response of permselective gold nanopores,” in Electrochimica Acta, 2012, vol. 73, pp. 70–77, doi: 

10.1016/j.electacta.2012.02.074. 

[167] Y. Tian et al., “A biomimetic zinc activated ion channel,” Chem. Commun., vol. 46, no. 10, pp. 1682–1684, 

2010, doi: 10.1039/b918006k. 

[168] X. Hou et al., “A Biomimetic Potassium Responsive Nanochannel: G-Quadruplex DNA Conformational 

Switching in a Synthetic Nanopore,” J. Am. Chem. Soc., vol. 131, no. 22, pp. 7800–7805, 2009, doi: 

10.1021/ja901574c. 

[169] M. Ali, S. Nasir, P. Ramirez, J. Cervera, S. Mafe, and W. Ensinger, “Calcium binding and ionic conduction 

in single conical nanopores with polyacid chains: Model and experiments,” ACS Nano, vol. 6, no. 10, pp. 

9247–9257, 2012, doi: 10.1021/nn303669g. 

[170] K. Wu et al., “Biomimetic Voltage-Gated Ultrasensitive Potassium-Activated Nanofluidic Based on a 

Solid-State Nanochannel,” Langmuir, vol. 33, no. 34, pp. 8463–8467, 2017, doi: 

10.1021/acs.langmuir.7b01705. 

[171] G. Nie et al., “Fluoride responsive single nanochannel: Click fabrication and highly selective sensing in 

aqueous solution,” Chem. Sci., vol. 6, no. 10, pp. 5859–5865, 2015, doi: 10.1039/c5sc02191j. 

[172] C. Weit, A. J. Bard, and S. W. Feldberg, “Current Rectification at Quartz Nanopipet Electrodes,” Anal. 

Chem., vol. 69, no. 22, pp. 4627–4633, 1997, doi: 10.1021/ac970551g. 

[173] N. Sa, Y. Fu, and L. A. Baker, “Reversible Cobalt Ion Binding to Imidazole-Modified Nanopipettes,” 

Anal. Chem., vol. 82, no. 24, pp. 9963–9966, 2010, doi: 10.1021/ac102619j. 

[174] B. Vilozny, P. Actis, R. A. Seger, Q. Vallmajo-Martin, and N. Pourmand, “Reversible cation response with 

a protein-modified nanopipette,” Analytical Chemistry, vol. 83, no. 16. pp. 6121–6126, 15-Aug-2011, doi: 

10.1021/ac201322v. 

[175] P. Actis et al., “Voltage-Controlled Metal Binding on Polyelectrolyte-Functionalized Nanopores,” 

Langmuir, vol. 27, no. 10, pp. 6528–6533, 2011, doi: 10.1021/la2005612. 

[176] P. Actis, A. McDonald, D. Beeler, B. Vilozny, G. Millhauser, and N. Pourmand, “Copper sensing with a 

prion protein modified nanopipette,” RSC Adv., vol. 2, no. 31, pp. 11638–11640, 2012, doi: 

10.1039/c2ra21730a. 

[177] K. Y. Chumbimuni-Torres, P. Calvo-Marzal, and J. Wang, “Comparison between potentiometric and 

stripping voltammetric detection of trace metals: Measurements of cadmium and lead in the presence 

of thalium, indium, and tin,” Electroanalysis, vol. 21, no. 17–18, pp. 1939–1943, 2009, doi: 

10.1002/elan.200904613. 

[178] I. Turyan and D. Mandler, “Two-Dimensional Polyaniline Thin Film Electrodeposited on a Self-

Assembled Monolayer,” J. Am. Chem. Soc., vol. 120, no. 41, pp. 10733–10742, 1998, doi: 

10.1021/ja9809760. 

[179] L. Xu, W. Chen, A. Mulchandani, and Y. Yan, “Reversible Conversion of Conducting Polymer Films from 

Superhydrophobic to Superhydrophilic,” Angew. Chemie Int. Ed., vol. 44, no. 37, pp. 6009–6012, 2005, 

doi: 10.1002/anie.200500868. 

[180] K. B. Jirage, J. C. Hulteen, and C. R. Martin, “Effect of Thiol Chemisorption on the Transport Properties 

of Gold Nanotubule Membranes,” Anal. Chem., vol. 71, no. 21, pp. 4913–4918, 1999, doi: 

10.1021/ac990615i. 

[181] G. Jágerszki, R. E. Gyurcsányi, L. Höfler, and E. Pretsch, “Hybridization-modulated ion fluxes through 

peptide-nucleic-acid- functionalized gold nanotubes. A new approach to quantitative label-free DNA 

analysis,” Nano Lett., vol. 7, no. 6, pp. 1609–1612, 2007, doi: 10.1021/nl0705438. 

[182] W. J. Petzny and J. A. Quinn, “Calibrated membranes with coated pore walls,” Science (80-. )., vol. 166, 

no. 3906, pp. 751–753, 1969, doi: 10.1126/science.166.3906.751. 

[183] C. R. Martin, M. Nishizawa, K. Jirage, M. Kang, and S. B. Lee, “Controlling ion-transport selectivity in 

gold nanotubule membranes,” Adv. Mater., vol. 13, no. 18, pp. 1351–1362, 2001, doi: 10.1002/1521-



- 91 - 

 

4095(200109)13:18<1351::AID-ADMA1351>3.0.CO;2-W. 

[184] S. Kamata, H. Murata, Y. Kubo, and A. Bhale, “Copper(II)-selective membrane electrodes based on o-

xylylene bis(dithiocarbamates) as neutral carriers,” Analyst, vol. 114, no. 9, p. 1029, 1989, doi: 

10.1039/an9891401029. 

[185] R. P. Buck and E. Lindner, “Recomendations for nomenclature of ion-selective electrodes (IUPAC 

recommendations 1994),” Pure Appl. Chem., vol. 66, no. 12, pp. 2527–2536, 1994, doi: 

10.1351/pac199466122527. 

[186] A. Österholm, T. Lindfors, J. Kauppila, P. Damlin, and C. Kvarnström, “Electrochemical incorporation of 

graphene oxide into conducting polymer films,” Electrochim. Acta, vol. 83, pp. 463–470, 2012, doi: 

10.1016/j.electacta.2012.07.121. 

[187] I. Schwendeman, C. L. Gaupp, J. M. Hancock, L. Groenendaal, and J. R. Reynolds, “Perfluoroalkanoate-

Substituted PEDOT for Electrochromic Device Applications,” Adv. Funct. Mater., vol. 13, no. 7, pp. 541–

547, 2003, doi: 10.1002/adfm.200304372. 

[188] J. Chen et al., “Solution properties of single-walled carbon nanotubes,” Science (80-. )., vol. 282, no. 5386, 

pp. 95–98, 1998, doi: 10.1126/science.282.5386.95. 

[189] T. Nishino, M. Meguro, K. Nakamae, M. Matsushita, and Y. Ueda, “The Lowest Surface Free Energy Based 

on −CF 3 Alignment,” Langmuir, vol. 15, no. 13, pp. 4321–4323, 1999, doi: 10.1021/la981727s. 

[190] E. Bakker, “Determination of improved selectivity coefficients of polymer membrane ion-selective 

electrodes by conditioning with a discriminated ion,” J. Electrochem. Soc., vol. 143, no. 4, 1996, doi: 

10.1149/1.1836608. 

[191] I. A. Mostert et al., “Neutral carrier based silicone rubber membranes for H3O+, K+, NH4
+and Ca2+ 

selective electrodes,” Mikrochim. Acta, vol. 85, no. 1–2, pp. 33–38, 1985, doi: 10.1007/BF01199925. 

[192] T. Lindfors and R. M. Latonen, “Improved charging/discharging behavior of electropolymerized 

nanostructured composite films of polyaniline and electrochemically reduced graphene oxide,” Carbon 

N. Y., vol. 69, pp. 122–131, 2014, doi: 10.1016/j.carbon.2013.11.074. 

[193] N. He, L. Höfler, R. M. Latonen, and T. Lindfors, “Influence of hydrophobization of the polyazulene ion-

to-electron transducer on the potential stability of calcium-selective solid-contact electrodes,” Sensors 

Actuators, B Chem., vol. 207, no. PB, pp. 918–925, 2015, doi: 10.1016/j.snb.2014.10.048. 

[194] S.-C. Luo, J. Sekine, B. Zhu, H. Zhao, A. Nakao, and H. Yu, “Polydioxythiophene Nanodots, Nonowires, 

Nano-Networks, and Tubular Structures: The Effect of Functional Groups and Temperature in 

Template-Free Electropolymerization,” ACS Nano, vol. 6, no. 4, pp. 3018–3026, 2012, doi: 

10.1021/nn300737e. 

[195] M. Parrilla et al., “Wearable All-Solid-State Potentiometric Microneedle Patch for Intradermal 

Potassium Detection,” Anal. Chem., vol. 91, no. 2, pp. 1578–1586, 2019, doi: 

10.1021/acs.analchem.8b04877. 

[196] M. Cuartero et al., “In Situ Detection of Species Relevant to the Carbon Cycle in Seawater with 

Submersible Potentiometric Probes,” Environ. Sci. Technol. Lett., vol. 4, no. 10, pp. 410–415, 2017, doi: 

10.1021/acs.estlett.7b00388. 

[197] F. X. Rius-Ruiz, G. A. Crespo, D. Bejarano-Nosas, P. Blondeau, J. Riu, and F. X. Rius, “Potentiometric 

Strip Cell Based on Carbon Nanotubes as Transducer Layer: Toward Low-Cost Decentralized 

Measurements,” Anal. Chem., vol. 83, no. 22, pp. 8810–8815, 2011, doi: 10.1021/ac202070r. 

[198] R. Athavale, C. Dinkel, B. Wehrli, E. Bakker, G. A. Crespo, and A. Brand, “Robust solid-contact ion 

selective electrodes for high-resolution in situ measurements in fresh water systems,” Environ. Sci. 

Technol. Lett., vol. 4, no. 7, pp. 286–291, 2017, doi: 10.1021/acs.estlett.7b00130. 

[199] J. J. Gooding, D. B. Hibbert, and W. Yang, “Electrochemical Metal Ion Sensors. Exploiting Amino Acids 

and Peptides as Recognition Elements,” Sensors, vol. 1, no. 3, pp. 75–90, 2001, doi: 10.3390/s10300075. 

[200] M. Albelda-Berenguer, M. Monachon, and E. Joseph, “Siderophores: From natural roles to potential 

applications,” in Advances in Applied Microbiology, vol. 106, Academic Press Inc., 2019, pp. 193–225. 

[201] J. C. Love, L. A. Estroff, J. K. Kriebel, R. G. Nuzzo, and G. M. Whitesides, “Self-assembled monolayers of 

thiolates on metals as a form of nanotechnology,” Chemical Reviews, vol. 105, no. 4. pp. 1103–1169, Apr-

2005, doi: 10.1021/cr0300789. 

[202] W. Yang, E. Chow, G. D. Willett, D. B. Hibbert, and J. J. Gooding, “Exploring the use of the tripeptide 

Gly-Gly-His as a selective recognition element for the fabrication of electrochemical copper sensors.,” 

Analyst, vol. 128, no. 6, pp. 712–718, 2003, doi: 10.1039/b212881k. 



- 92 - 

 

[203] W. Yang et al., “Sub-ppt detection limits for copper ions with Gly-Gly-His modified electrodes,” Chem. 

Commun., vol. 0, no. 19, pp. 1982–1983, 2001, doi: 10.1039/b106730n. 

[204] S. Kamata, H. Murata, Y. Kubo, and A. Bhale, “Copper(II)-selective membrane electrodes based on o-

xylylene bis(dithiocarbamates) as neutral carriers,” Analyst, vol. 114, no. 9, p. 1029, 1989, doi: 

10.1039/an9891401029. 

[205] S. Kamata, A. Bhale, Y. Fukunaga, and H. Murata, “Copper (II)-Selective Electrode Using Thiuram 

Disulfide Neutral Carriers,” Anal. Chem., vol. 60, no. 25, pp. 2464–2467, 1988. 

[206] K. Ren, “A liquid-state copper(II) ion-selective electrode containing a complex of Cu(II) with 

salicylaniline,” Talanta, vol. 36, no. 7, pp. 767–771, 1989, doi: 10.1016/0039-9140(89)80146-8. 

[207] Z. Szigeti et al., “A novel polymeric membrane electrode for the potentiometric analysis of Cu2+ in 

drinking water,” Anal. Chim. Acta, vol. 532, no. 2, pp. 129–136, 2005, doi: 10.1016/j.aca.2004.10.061. 

 

 



 

- 93 - 

 

 

 

NYILATKOZAT 

Alulírott Papp Soma kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem 

és abban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet 

szó szerint, vagy azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, 

egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. 

Budapest, 2020. 08. 31. 

 ……………………………… 

 Papp Soma 

 


