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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 koncentrációjának szelektív meghatározását akár olyan komplex 

közegben is, mint a vér1. Emellett környezeti, élelmiszeripari és még számos, a vegyiparhoz 

és annak rokon iparágaihoz kapcsolódó minta esetén alkalmaznak ionszelektív 

elektródokat rutinszerűen. Az ionszelektív elektródok széleskörű alkalmazását a szelektív 

lipofil komplexképzőket, ún. ionoforokat tartalmazó ionszelektív membránok kifejlesztése 

tette lehetővé. Ezekkel a membránokkal kb. 70 féle analát, kationok és anionok egyaránt 

meghatározhatók2. Az elmúlt két évtizedben kiemelt figyelmet fordítottak az 

alkalmazhatóság további kiterjesztésére, pl. viselhető érzékelők fejlesztésére. A 

hagyományos, belső oldatot tartalmazó ionszelektív elektródok ugyanakkor nem 

alkalmazhatók viselhető szenzorokban. Az egyik fő fejlesztési irány ezért olyan 

ionszelektív elektródok készítése, ahol a folyadék belső elvezetést ún. szilárd belső 

elvezetés váltja fel. Ugyanakkor továbbra is kihívást jelent, hogy a szilárd belső elvezetésű 

elektródok potenciáljának időbeli stabilitása és az E0 reprodukálhatósága jelentősen 

elmarad a hagyományos folyadék elvezetésű elektródokkal kapott értékektől. Ennek egyik 

fő oka az ionszelektív membrán és a szilárd belső elvezetés között kialakuló vízréteg, 

valamint okozhatja a belső elvezetés fény- vagy gázérzékenysége is. 

Kísérleti munkám egyik célkitűzése az volt, hogy a fenti problémákra megoldást 

találjak. Ehhez rendkívül hidrofób szilárd belső elvezetéseket fejlesztettem ki ionszelektív 

elektródokhoz, különös tekintettel ezen elektródok E0 reprodukálhatóságára. A szilárd 

belső elvezetések nagy hidrofóbicitása gyakorlatilag az egyedüli hosszú távú lehetőség a 

belső vízréteg kialakulásának megakadályozására. Ennek érdekében hidrofób 

elektromosan vezető polimereken és szén nanocsöveken alapuló szilárd belső elvezetéseket 

készítettem, több megoldást javasolva, fokozatosan javítva ezek tulajdonságait. Doktori 

munkám másik részében magára az ionszelektív membránra koncentráltam, ennek során 

egy, a lágyított polimertől radikálisan eltérő konstrukciót, arany nanopórusos membránon 

alapuló ionszelektív elektródot készítettem. Ezt a membránt alkalmazva kívántam 

bebizonyítani, hogy a jellemzően alkalmazott lipofil ionoforok mellett a természetben 

található hidrofil szelektív komplexképzők is képezhetik ionszelektív elektród alapját. 

1
 E. Bakker, P. Bühlmann, and E. Pretsch, Chem. Rev., vol. 97, no. 8, pp. 3083–3132, 1997, doi: 

10.1021/cr940394a. 
2
 K. N. Mikhelson, Ion-Selective Electrodes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013  



2 Irodalmi háttér 

 Szilárd belső elvezetésű elektródok 

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 a membránon keresztül kijutva elszennyezik 

a mintát, ezzel rontva az elektród kimutatási határát3. Az oldat miatt a hagyományos 

ionszelektív elektródok miniatürizálása egyáltalán nem kézenfekvő, jellemzően planárissá 

tenni is nehézkes, ezen utóbbi kritériumok leginkább a viselhető szenzorok esetén merülnek 

fel követelményként4. A folyadék elvezetésű elektródok tömeggyártása sem 

automatizálható olyan egyszerűen, mint a szilárd belső elvezetésű elektródok esetén5. 

Amennyiben belső oldatot kell tartalmaznia az érzékelőnek, legyen az akármilyen kis 

térfogatú is, a szenzor sérülékeny lesz, az oldat kifolyhat, beszáradhat. 

A legelső folyadékmembránt alkalmazó szilárd belső elvezetésű elektródnál, az ún. 

bevont huzalnál egyszerűen elhagyták a belső oldatot, az elektromosan vezető 

fémkivezetést vonták be az ionszelektív membránnal6. Az elektród működésképes maradt, 

ugyanakkor a megfigyelés azt mutatta, hogy az ilyen elektródok potenciálstabilitása közel 

sem kielégítő, rövid időn (akár egy mérés alatt) belül is képes jelentősen megváltozni. 

Ennek egyik oka, hogy a membrán és az elvezetés között egy nem kontrollált összetételű 

belső oldat, ún. vízréteg alakul ki. A másik fő ok, hogy az ionszelektív membrán és a fémes 

vezető szál közötti határfelület kicsi, emiatt az elektród könnyen polarizálható, azaz már 

kis áram zavarás hatására is jelentősen megváltozik potenciálja. A fejlesztés egyik 

lehetőségeként a határfelületet növelték meg valamilyen nagy fajlagos felületű, 

elektromosan vezető nanostrukturált anyaggal, pl. szén nanocsővel. A fejlesztés másik fő 

iránya pedig, hogy egy ionos és elektromos vezetésre is képes réteget vigyenek fel a 

membrán és a fémszál közé elektromos kontaktusként. Erre példa lehet az elektromosan 

vezető polimerfilm, amely a mai napig a legnépszerűbb szilárd belső elvezetés 

konstrukció7. 

3 
T. Sokalski et. al , J. Am. Chem. Soc., vol. 119, no. 46, pp. 11347–11348, 1997, doi: 10.1021/ja972932h. 

4 
M. Parrilla, M. Cuartero, and G. A. Crespo, TrAC - Trends in Analytical Chemistry, vol. 110. Elsevier B.V., 

pp. 303–320, 01-Jan-2019, doi: 10.1016/j.trac.2018.11.024. 
5 A. J. Bandodkar and J. Wang, Trends in Biotechnology, vol. 32, no. 7. Elsevier Ltd, pp. 363–371, 2014, doi: 

10.1016/j.tibtech.2014.04.005. 
6 R. W. Cattrall, H. Freiser, and R. W. Cattrall, Anal. Chem., vol. 43, no. 13, pp. 1905–1906, 1971, doi: 

10.1021/ac60307a032 
7 J. Hu, A. Stein, and P. Bühlmann, TrAC - Trends in Analytical Chemistry, vol. 76. Elsevier B.V., pp. 102–

114, 01-Feb-2016, doi: 10.1016/j.trac.2015.11.004. 



A vezető polimerfilmek ugyanakkor egy elnyújtott redukciós potenciállal rendelkeznek. 

Ennek következtében a vezető polimerek potenciál reprodukálhatósága rosszabb, mint a 

folyadék elvezetésű elektródoké. Egy lehetséges megoldás, ha a kész film potenciálját az 

ionszelektív membrán felvitele előtt közvetlenül befolyásolják, ezt előpolarizációnak 

nevezik8. A leggyakrabban alkalmazott vezető polimer alapláncok a polipirrol (PPy), a 

poli(3-oktil-tiofén) (POT), a polianilin (PANI) és a poli(3,4-etiléndioxi-tiofén) (PEDOT)7.  

A vezető polimerek mellett szilárd belső elvezetésként gyakran alkalmaznak 

nanostrukturált anyagokat, amelyek nagy kettősréteg kapacitásuk miatt stabilizálják a 

fázishatár potenciált9. Gyakorlatilag mindenféle szén alapú nanostrukturált anyagból 

készült szilárd belső elvezetés, így pl. szén nanocsöveket, fulleréneket, grafént, illetve 

redukált grafén-oxidot is alkalmaztak7. A megfelelő diszpergálhatóság érdekében 

valamilyen felületaktív anyaggal együtt szuszpendálják a nanostrukturált szén alapú 

anyagokat, majd ezt a szuszpenziót cseppentik fel az elektromos vezetőre, ez ugyanakkor 

a későbbi alkalmazás során nem kívánt módon befolyásolja az elektródválaszt. A 

diszpergálószer elhagyására funkcionalizált szén nanocsövet fejlesztettek ki, melyet több 

esetben sikerrel alkalmaztak belső elvezetésként10, azonban a potenciál szórás csökkentését 

előpolarizációval még nem vizsgálták. 

A számos szilárd belső elvezetési megoldás közül azonban még továbbra sem 

emelkedett ki egy minden téren legjobb teljesítményt nyújtó megoldás sem. 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 

reprodukálhatóság terén7. 

 

 

 

 

 

 

8 U. Vanamo and J. Bobacka, Electrochim. Acta, vol. 122, pp. 316–321, 2014, doi: 

10.1016/j.electacta.2013.10.134 



 Arany nanopórusos ionszelektív membrán 

Egy tipikus, leggyakrabban alkalmazott lágyított PVC alapú membrán összetétele: 30-

33 % PVC, 60-66% lágyító, 0,5-2 % ionofor, valamint az ionoforhoz képest 50 mól% 

ioncserélő2. A lágyító, az ionofor és az ioncserélő ugyanakkor használat közben 

folyamatosan kioldódik a membránból11. A kioldódás az érzékenység csökkenéséhez vezet, 

végül a membránválasz is megszűnik. A polimermembránokhoz képest egy új 

megközelítést jelentenek a nanopórusokon alapuló ionszelektív elektródok a hosszabb 

élettartam elérésére12. 

Az ionszelektív nanopórusok megalkotását a természetben előforduló ioncsatornák 

ihlették. Az első sikeres konstrukciót Martin és csoportja mutatta be, akik nanopórusos, 

nyommaratott polikarbonát szűrőmembránon alapuló érzékelőt készítettek12. Az első arany 

nanopórusos membránon alapuló valódi ionszelektív potenciometriás ioncsatornát 

kutatócsoportunkban valósították meg13. A koncepció lényege, hogy olyan 

funkcionalitással rendelkező komponenseket kell immobilizálni az arany nanopórusok 

felületére (Au-S kötésen keresztül), amelyek megfelelnek a hagyományos, lágyított PVC 

alapú ionszelektív membránok komponenseinek feladatainak. A munkában egy 

hagyományos lipofil ezüstionofort használtak, célom volt megmutatni, hogy ezzel a 

konstrukcióval ugyanakkor kifejezetten hidrofil szelektív komplexképzők is 

alkalmazhatók. 

3 Kísérleti módszerek 

Munkám során polipirrol, perfluorozott alkillánccal funkcionalizált PEDOT (PEDOTF), 

valamint oktadecillel funkcionalizált többfalú szén nanocső (OD-MWCNT) alapú szilárd 

belső elvezetéseket készítettem. A vezető polimerek esetén elektropolimerizációval 

készítettem a réteget, a szén nanocsövet pedig tetrahidrofuránban szuszpendáltam és azt 

cseppentettem fel elektród szubsztrátra. A belső elvezetések kapacitását elektrokémiai 

impedancia spektroszkópiával és kronopotenciometriával jellemeztem, elektrokémiai 

viselkedésüket ciklikus voltammetriával vizsgáltam, mindehhez egy 

potenciosztátot/galvanosztátot alkalmaztam. 

 

11 O. Dinten et al, Anal. Chem., vol. 63, no. 6, pp. 596–603, 1991, doi: 10.1021/ac00006a009 
12 M. Nishizawa, V. P. Menon, and C. R. Martin, Science (80-. )., vol. 268, no. 5211, pp. 700–702, 1995, doi: 

10.1126/science.268.5211.700 
13 G. Jágerszki, Á. Takács, I. Bitter, and R. E. Gyurcsányi, Angew. Chemie - Int. Ed., vol. 50, no. 7, pp. 1656–

1659, 2011, doi: 10.1002/anie.201003849 



 A felületi polaritást a rétegre cseppentett víz peremszögével jellemeztem. A szilárd 

belső elvezetésekre lágyított PVC alapú K+-szelektív membránt cseppentettem, az így 

készített elektródok analitikai teljesítményjellemzőit (kalibrációs görbe paraméterei, 

kimutatási határ, szelektivitás) potenciometriás mérésekből határoztam meg, amelyhez egy 

sokcsatornás voltmérőt használtam. Az elektródok E0 reprodukálhatóságát 

előpolarizációval kívántam javítani. Elvégeztem a szilárd belső elvezetésű elektródoknál 

jellemzően elvárt érzékenységi vizsgálatokat, így a fényérzékenység, gázérzékenység 

tesztet, valamint a vízréteg tesztet is, mindhárom mérés potenciometriásan történik.  

Az arany nanopórust kémiai aranyleválasztással készítettem egy nyommaratott 

polikarbonát membránt templátként használva. Az így elkészített membránt módosítottam 

egy lépésben a tiol funkciót tartalmazó komponensek keverékével, köztük egy hidrofil 

komplexképzővel, egy réz(II)-szelektív peptiddel14. 

Az optimális összetétel megtalálása után a módosított arany nanopórusos membránt egy 

hagyományos, folyadék elvezetésű ionszelektív elektródba szereltem, majd az így 

elkészített elektród analitikai teljesítményét jellemeztem a fent leírt módon. A 

komponensek membránból történő kioldódásának vizsgálatához egy módosított arany 

nanopórusos membránt és egy hagyományos réz(II)-szelektív PVC membránt merítettem 

etanolba néhány órára, majd potenciometriás viselkedésüket újra megvizsgáltam. 

4 Fontosabb eredmények 

 Polipirrol alapú szilárd belső elvezetésű elektródok 

Az elektromosan vezető, leggyakrabban oxidált forma alkalmazása a vezető polimerek 

esetén egy ellentmondást hordoz magában. Minél több töltés kerül a polimerláncra, annál 

nagyobb lesz a töltéssűrűség, ami összességében kedvez a vízréteg kialakulásának. A 

nedvesíthetőség erősen függ ugyanakkor az alkalmazott töltéskompenzáló iontól. Ezt az 

ellentmondást úgy kívántuk feloldani, hogy egy rendkívül hidrofób anionnal dópoljuk a 

polimerfilmet. Ebben az esetben a film jóval hidrofóbabb lesz oxidált, elektromosan vezető 

formában, mint redukált állapotban. Ehhez a polipirrol alapú vezető polimerfilm 

hidrofóbicitását perfluorooktánszulfonát (PFOS-) töltéskompenzáló anionnal biztosítottuk. 

 

 

14 W. Yang et. al, Analyst, vol. 128, no. 6, pp. 712–718, 2003, doi: 10.1039/b212881k 



A PPy-PFOS filmre K+-szelektív PVC membránt cseppentettünk, így szilárd belső 

elvezetésű ionszelektív elektródot készítve. 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.  
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1. ábra PPy-PFOS szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok (5 db) kalibrációs görbéi KCl oldatokban 

meghatározva (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 

A kalibráció alapján az elkészített ionszelektív elektródok közel nernsti viselkedést 

mutatnak 1 M-10-6 M-os tartományban (1. ábra). Az egyenes meredeksége a 0,1 M - 10-5 

M-os tartományban 56,8 mV/dekád, 5 elektródra a szórás 0,67 mV/dekád, az alsó 

kimutatási határ 8,57×10-7 M (szórás 1,99×10-7 M). A bemutatott görbék esetén az E0 

szórása 6,4 mV volt. Az 5 elektródból kiválasztva a három legjobbat a szórás mindössze 

0,5 mV, tehát ideális esetben a potenciál szórása kellően lecsökkenthető. Több sorozat 

elektródot is készítettünk, az eredményeket az 1. táblázat foglalja össze. Jól látható, hogy 

bár a szórás néhány esetben jóval 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 a sarzsról-sarzsra történő szórás 

is a legjobb esetben csak néhány mV. Mindezek alapján tehát a hidrofób PPy-PFOS filmet 

használva és azt előpolarizálva az elektródgyártás megbízható E0 reprodukálhatósággal 

kivitelezhető. 

 

 

 



1. táblázat PPy-PFOS szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok különböző sorozatainak E0 adatainak 

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  

Átlagok szórása 10,3  3,4  

 

Az elkészített K+-szelektív elektródokkal elvégeztük a vízréteg tesztet is (2. ábra). Amint 

az a nagy vízperemszög érték alapján várható volt, nem volt vízréteg kialakulására utaló 

jel. 
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2. ábra PPy-PFOS szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok (3 db) vízréteg tesztje KCl és NaCl oldatokkal 

(RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 

 Perfluorozott alkillánccal funkcionalizált EDOT alapú szilárd belső elvezetés 

alkalmazása a potenciálstabilitás javítására 

Kézenfekvő, hogy az előpolarizáció hatását, alkalmazhatóságát olyan elektromosan 

vezető polimeren vizsgáljuk tovább, amely az elleniontól függetlenül kellően nagy 

hidrofóbicitással rendelkezik. Ezért egy perfluorozott alkillánccal funkcionalizált EDOT-

ot kívántunk polimerizálni, és ezt szilárd belső elvezetésként használni (EDOTF).  

Perfluorozott alkillánc funkciót tartalmazó EDOT-t felhasználva egy oxidációs 

állapottól függetlenül rendkívül hidrofób, elektromosan vezető polimerfilmet kaptunk. A 

polimerfilmet üvegszerű szénelektródra és aranyelektródra is elkészítettük. Vizsgáltuk az 



előpolarizáció potenciáljának hatását az E0 reprodukálhatóságra. A PEDOTF alapú szilárd 

belső elvezetéssel K+-szelektív elektródokat készítettünk. Az eredmények összefoglalását 

a 2. táblázat tartalmazza, kiegészítve egy előpolarizáció nélküli elektród sorozattal. Jól 

látható, hogy mind a stabilitás, mind a potenciál reprodukálhatóság szempontjából a 

polarizáció nélküli elektródok viselkedése a legkedvezőtlenebb, azaz az előpolarizáció 

világosan javít a reprodukálhatóságon. Az aranyelektródok esetén mindkét polarizáció 

esetén rosszabb reprodukálhatóságot kaptunk. A reprodukálhatóság a nagyobb potenciálra 

polarizált elektródnál jobb volt (2,7 mV), ami a konvencionális belső oldatos elektródéval 

(2,9 mV) gyakorlatilag egyező. 

 2. táblázat Különböző módon elkészített PEDOTF szilárd belső elvezetésű K+- szelektív elektródok kezdeti 

potenciálstabilitása és reprodukálhatósága 0,01 M-os KCl-ban (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 

 

 

 

 

 

 

 

Felvettük az elektródok kalibrációs görbéit is. Kimutatási határban és a görbe lineáris 

szakaszában nincs lényeges különbség a különbözőféleképpen előpolarizált ionszelektív 

elektródok, valamint az összehasonlításul szolgáló hagyományos, folyadék elvezetésű 

elektródok között. A kalibrációs görbék felvétele mellett az elektródok szelektivitási 

tényezőjét is meghatároztuk a legrelevánsabb kationokkal szemben, itt szintén nem 

mutatkozott markáns különbség. 

Az elektródokkal elvégeztük a vízréteg tesztet. Még 24 órás időtartam esetén sem 

romlott a potenciálstabilitás, ahogy arra a kiemelkedően nagy hidrofóbicitásból is számítani 

lehetett, vízréteg kialakulására utaló jel nem tapasztalható (3. ábra). Az elkészített 

káliumion-szelektív szilárd belső elvezetésű elektródok gázokra és fényre nem voltak 

érzékenyek. 
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(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 
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3. ábra PEDOTF szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok (3 db) vízréteg tesztje (RE: Ag/AgCl kettős 

sóhidas ref.). 

 Lipofilizált szén nanocső alapú szilárd belső elvezetésű elektródok készítése 

Az előpolarizáció alkalmazhatóságát a potenciál reprodukálhatóságának javítására egy 

tisztán kapacitív szilárd belső elvezetés esetén is tesztelni kívántuk. Ehhez egy oktadecil 

csoporttal funkcionalizált szén nanocsőből készült szilárd belső elvezetést készítettünk 

(OD-MWCNT), majd ennek analitikai teljesítményét és reprodukálhatóságát vizsgáltuk.  A 

potenciál szórása meglepően jó volt már előpolarizáció nélkül is (4.ábra, A). Az elektródok 

potenciálja kb. 225 mV-hoz tartott, ezért az előpolarizáció potenciáljának ezt választottuk. 

20 perces polarizáció után (ugyanabban az oldatban) újabb potenciálstabilitás vizsgálatot 

végeztünk (4. ábra, B). A polarizációt követően a potenciál szórása jelentősen, és egyúttal 

a jel időbeli stabilitása is javult. Ez alapján polarizációval lehetséges a potenciál 

reprodukálhatóság javítása tisztán kapacitív szilárd belső elvezetések esetén is.  
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4. ábra OD-MWCNT szilárd belső elvezetésű K+-szelektív elektródok (n=5) kezdeti potenciálstabilitása 

előpolarizáció nélkül (A), valamint 20 perces előpolarizációt követően (225 mV-ra; B) 0,01 M-os KCl-ban (RE: 

Ag/AgCl kettős sóhidas ref.) 

Az előpolarizáció mellett megvizsgáltuk annak a hatását is, ha az ionszelektív 

elektródokat egymással hosszú időn keresztül (48 óra) rövidre zártuk, miközben egy 

elektrolitoldatba merülnek. Egy új elektródsorozat kezdeti potenciálstabilitását ismét 



meghatároztuk elkészítése után mindenfajta előkezelés nélkül, majd pedig egy 48 órás 

rövidre zárás után (5. ábra). A potenciál szórása mindenfajta kezelés nélkül gyakorlatilag 

megegyezett a másik sorozattal kapott értékkel. Ugyanakkor a két napos rövidzár az 

előpolarizációhoz 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.  
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5. 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.) 

Az OD-MWCNT alapú K+-szelektív elektródok kalibrációs görbéit PEDOTF alapú 

elektródokkal egyszerre vettük fel (6. ábra). A módosított szén nanocső rétegen alapuló 

elektródok potenciometriás válasza gyakorlatilag megegyezett a vezető polimer alapúéval. 

A lineáris szakasz meredeksége (10-1-10-5 M között meghatározva) OD-MWCNT esetén 

58,2±0,13 mV/dekád volt, addig a PEDOTF 57,8±0,74 mV/dekád értékével, amely kettő 

lényegében nem tér el, közel nernsti meredekségnek felel meg.  
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6. 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.).  



A gáz- és fényérzékenység tesztek 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. Legvégül elvégeztük a vízréteg tesztet mindkét 

fajta szilárd belső elvezetésű ionszelektív elektródunkkal. Hasonlóan az eddigieknél, itt 

sem figyelhető meg vízréteg kialakulása. 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 tisztán kapacitív szilárd belső elvezetésű ionszelektív elektród 

működésében. 

 Arany nanopórusos ionszelektív membránok 

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 (7. ábra). Az arany felülete tiol- vagy diszulfid csoportot tartalmazó 

molekulákkal kovalensen funkcionalizálható, függetlenül a komponens hidrofóbicitásától. 

Mivel a komponensek kovalensen kötődnek a felülethez, ezért nem oldódnak ki az 

ionszelektív membránól, így hosszabb élettartamú elektródok készíthetők. Az arany 

nanopórusos membránnak egy hagyományos ionszelektív membrán funkcióit biztosító 

három komponenssel analóg anyagokra van szüksége, hidrofóbnak, permszelektívnek és 

ionszelektívnek kell lennie. 
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7. ábra A Cu2+-szelektív arany nanopórus koncepciós rajza (bal), CGGGH peptid-Cu2+ komplex (jobb) 



Az ionszelektív választ a szelektív komplexképző peptid biztosítja (7. ábra, jobb). A 

kationos permszelektivitásért egy permanens negatív töltéssel rendelkező ágenst, 10-

merkapto-1-dekánszulfonátot (MDSA) immobilizáltunk a felületre. A megfelelő működés 

alapfeltétele, hogy a membrán hidrofób legyen. A hidrofóbicitás eléréséhez egy hosszú 

szénláncú alkántiolt használtunk (hexadekántiol). A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy 

a három komponens helyes arányát egy néhány nanométeres (átmérő: ~5 nm) pórusban 

kellett pontosan beállítani. A három tiolkomponenst különböző arányokban tartalmazó 

oldatokkal módosított membránok réz(II)-re mutatott szelektivitását meghatároztuk az 

ellenállásuk mérése után (8. ábra). Egyértelmű összefüggést találtunk a membrán 

ellenállása (amely a hidrofóbicitás növekedésével nő) és az ionszelektív membrán 

szelektivitása között. Nagyobb ellenállás esetén a kapott szelektivitás trendszerűen jobb 

volt a vizsgált ionokkal szemben.  Úgy találtuk, hogy az optimális peptid:HDT:MDSA 

arány a módosító oldatban 6:3:1. 
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8. ábra Arany nanopórusos membrán alapú Cu2+-szelektív elektródok logaritmikus szelektivitási tényezője Mg2+, ill. 

Zn2+ ionokra a membrán EIS-el meghatározott elektromos ellenállásának függvényében 

Az optimális összetételű módosított arany nanopórusos membránok felhasználásával 

egy hagyományos, belső oldatos ionszelektív elektródot készítettünk. Az arany 

nanopórusos membrán alapú Cu2+-szelektív elektród kalibrációs görbéje alapján (9. ábra) 

a 10-6-10-3 M-os tartományban nernsti választ ad, az alsó kimutatási határ 3×10-7 M.  
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9. ábra Módosított arany nanopórusos membrán alapú Cu2+ -szelektív elektród kalibrációs görbéje különböző 

koncentrációjú CuCl2 oldatokkal felvéve (RE: Ag/AgCl kettős sóhidas ref)  

A módosított arany nanopórusos membránnal készült Cu2+-szelektív elektród 

szelektivitása a vizsgált ionok döntő hányadában megfelelő volt összehasonlítva a lipofil 

ionofort tartalmazó PVC membrán alapú elektródok teljesítményével. A szelektivitás 

különösen jó volt a legtöbb alkálifémion esetén. 

Az egyik legfontosabb szempont a Cu2+-szelektív arany nanopórusos membrán 

fejlesztésénél az volt, hogy a kovalens rögzítéssel egy hosszabb élettartamú, lipofilebb 

közegeknek jobban ellenálló elektródot nyerjünk a lágyított polimer membránokhoz 

képest. Egy ilyen lipofilebb közeget imitálva a módosított arany nanopórusos membránt 

alkalmazó elektródot etanolba áztattuk. Ugyancsak így jártunk el egy lipofil Cu2+-szelektív 

ionofort (Cu2+ ionofor I; o-xililén-bisz(N,N-diizobutil-ditiokarbamát) tartalmazó PVC 

membrán alapú hagyományos ionszelektív elektróddal (10. ábra). 
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10. 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.) 

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 azok nem oldódnak ki, 

így az elektród élettartama hosszabb lehet. 

5 Tézispontok 

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 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) 

 

 

 



6 Alkalmazási lehetőségek 

Az ionszelektív elektródok elterjedten alkalmazott kémiai szenzorok. Munkám jelentős 

részében szilárd belső elvezetésű elektródokkal foglalkoztam, ahol a fő irányvonal, fő 

motiváció a reprodukálhatóság és a potenciálstabilitás vizsgálata és javítása volt. Az 

elvégzett vizsgálatok alaposabban feltárták a reprodukálhatóság javításának lehetőségeit, 

így a továbbiakban alkalmasak lehetnek miniatürizált, viselhető érzékelőkben való 

alkalmazásra, akár nagy sorozatban gyártásra. Az érzékenységi vizsgálatok megmutatták, 

hogy a belső elvezetések sem fényre, sem gázokra nem érzékenyek, így valós körülmények 

között is sikerrel használhatóak. Mivel nem alakul ki a stabilitást rontó vízréteg, ezért 

feltehetően hosszú távon is megbízható elektródok készíthetők mindhárom vizsgált szilárd 

belső elvezetéssel. 

Az arany nanopórusos membránok alkalmazása megakadályozza az aktív komponensek 

kioldódását, miközben egy, a hagyományos elektród teljesítményétől nem különböző 

ionszelektív elektród készíthető velük, ezzel egy stabilabb, megbízhatóbb eszköz állítható 

elő. A koncepció kiterjeszthető további hidrofil komplexképzőkre is, mellyel akár a 

jelenleginél jobb szelektivitású elektródok is elkészíthetők lesznek. 
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