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Bevezetés

1. Bevezetés
A kémiai szenzorok egyszerĦen felhasználható integrált analitikai eszközök,
amelyek az ionok vagy molekulák szelektív felismerésére és mennyiségi
meghatározására is alkalmasak [1]. ElĘnyük, hogy nincs szükség elĘzetes elválasztási
lépésre, ami miatt a meghatározás költsége kisebb, a mérést sokkal rövidebb idĘ alatt
lehet elvégezni, valamint az, hogy könnyen miniatürizálhatóak. A kémiai érzékelĘk
fĘbb alkalmazási területei közé tartoznak a klinikai kémia, a fiziológia és a
környezetvédelem. Kémiai szenzorok segítségével történik, pl. az altatógázok (N2O),
a toxikus gázok (CO, H2S, Cl2, NH3) és a légzésben részt vevĘ gázok monitorálása.
Fontosak az emberi szervezet elektrolit-háztartását jellemzĘ ionok meghatározására
alkalmas ionszenzorok, és a különbözĘ élettani szempontból fontos molekulákat,
metabolitokat

(glükóz,

karbamid)

mérĘ

molekula-szelektív

érzékelĘk.

A

környezetanalitikában többek között nehézfémek, légszennyezĘ gázok, toxikus
szerves gĘzök és növényvédĘszer-maradványok koncentrációjának nyomon követése
valósítható meg szelektív kémiai szenzorokkal.
A kémiai és bioszenzorok jelképzése általában felbontható egy molekuláris
szintĦ kémiai felismerési [2], és egy, a felismeréssel együtt járó, a kémiai
kölcsönhatást lefordító, jelátvivĘ folyamatra. A vegyületeket fogadó érzékelĘ elem,
amely képes a környezetbĘl az alkotókat szelektíven megkötni, lehet izolált enzim,
antitest, szervetlen só, szerves komplexképzĘ, kontrollált kötĘhelyeket tartalmazó
polimer stb. A kialakuló kölcsönhatás nyomon követésére többféle módszer is
alkalmazható, így meg lehet különböztetni potenciometriás, voltammetriás, optikai és
tömegmérésen alapuló szenzorokat.
Doktori munkám során a BME Általános és Analitikai Kémia Tanszékének
Elektroanalitikai Kutatócsoportjában folyó szenzorkutatásokba kapcsolódtam be. A
kutatócsoport hagyományokkal rendelkezik az elektrokémiai szenzorkutatás, ezen
belül új típusú szerves molekulák (ionofórok) kémiai szerkezete és ionszelektivitása
közötti összefüggések tanulmányozásában. Ezen alapkutatási munka eredményeként
számos olyan potenciometriás ionszelektív elektród kialakítása valósult már meg,
amely klinikai szempontból fontos ionok mérésére alkalmas.
Doktori munkámban új típusú szerves komplexképzĘ ligandumon (receptoron)
alapuló kémiai szenzorok kialakítását, mĦködésének és analitikai jellemzĘinek
vizsgálatát tĦztem ki célul. A felismerĘ lépéshez minden esetben originális szerves
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ligandumot használtam fel, jelátvitelre pedig többféle módszert vettem igénybe, a
mérni kívánt anyag tulajdonságaitól függĘen. A kémiai szenzorok jellemzésére több
paraméter szolgál: a szelektivitás, a koncentrációérzékenység, a válaszidĘ és a
válaszjel reprodukálhatósága. A dolgozatomban bemutatásra kerülĘ különbözĘ
kísérleti eredményeket a szerves ligandum alapú kémiai szenzorok szelektivitásának
és mérési alsó határának javítására irányuló szándék kapcsolja össze.
A kémiai szenzorok kutatásának egyik legizgalmasabb újdonsága napjainkban
a potenciometriás folyadékmembrán elektródok mérési alsó határának az eddig
elfogadott 10-6 mol/dm3-ról a 10-9-10-12 mol/dm3 koncentrációtartományba való
kiterjesztése a membránban történĘ iontranszport kontrollálásával. Ebben a modern és
rendkívül érdekes kutatásban vettem részt szimmetrikus felépítésĦ ionszelektív
elektródok mérési alsó határát meghatározó folyamatok vizsgálatával. Mint ismeretes,
az ionszelektív elektródok felületi szenzorok, így az ionszelektív membránnal
közvetlenül érintkezĘ oldatréteg összetétele határozza meg az elektródok potenciálját.
Abban az esetben, ha az ionszelektív elektród felületén a mérendĘ ion koncentrációja,
a membrántranszport folyamatok következtében, eltér az oldat fĘtömegének
koncentrációjától - amint arra a potenciometriás vizsgálatok mutatnak [3, 4] –, az
ionszelektív elektród mérési alsó határa és szelektivitása eltér az oldat fĘtömegének
megfelelĘ koncentráció alapján várt értéktĘl. Munkám során elsĘként igazoltuk az
ionszelektív

membránból

a

mintaoldatba

történĘ

iontranszportot

pásztázó

elektrokémiai mikroszkóppal, mint független analitikai módszerrel. Modellként
originális ólomion szelektív komplexképzĘ ligandumon (ionofóron) alapuló
membránelektródot választva, a felületi ólomion-koncentrációt pásztázó elektrokémiai
mikroszkópiás

vizsgálatokkal

határoztuk

meg.

A

pásztázó

elektrokémiai

mikroszkópiához a differenciál impulzus voltammetria üzemmódot adaptáltuk, ami
lehetĘvé tette oxigén jelenlétében az ólomion koncentráció meghatározását 10-7
mol/dm3 mérési alsó határral. Kísérleteket végeztem az ionszelektív membránon
keresztüli iontranszport szabályzására is. Az elektród belsĘ elektrolit összetételének
megváltoztatásával

és

külsĘ

áram

alkalmazásával

sikerült

10-10

mol/dm3

koncentrációtartományba esĘ mérési alsó határt elérnem.
Munkám másik részében rezorcin[4]arén származékokkal módosított szenzorok
kialakítására irányuló kísérleteimet mutatom be. A rezorcinarén származékok
szerkezete

rendkívül

hasonló

a

jó

komplexképzĘ

tulajdonságairól

ismert

kalixarénokéhoz, de azokkal ellentétben hidrofób üreggel rendelkeznek, így
2
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alkalmasabbak

szerves

molekulák

komplexálására.

Az

általam

vizsgált

rezorcin[4]arén származékokon alapuló szenzorok folyadékfázisban aromás aminok
(pl. dopamin) szelektív felismerésére bizonyultak alkalmasnak. A rezorcin[4]arénszármazék és szerves molekula (szerves amin) között kialakuló kölcsönhatást mind
amperometriával, mind lipid kettĘsréteg membrán (BLM) ionvezetĘ képességének
változásán keresztül sikerült detektálni. Gázfázisban vizsgálva piezoelektromos
érzékelĘ rezorcinarénnel való módosításának hatását, úgy találtuk, hogy aromás
klórozott szénhidrogén gĘzök jelzésére teszi alkalmassá a piezoelektromos érzékelĘt.
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2. Irodalmi rész
2.1 Ionszelektív folyadékmembrán elektródok mérési alsó határa
Az ionszelektív elektródok (ISE) a legszelektívebb elektrokémiai szenzorok
közé tartoznak. Kiváló szelektivitásuknak és egyszerĦ felhasználhatóságuknak
köszönhetĘen a legáltalánosabban felhasznált elektrokémiai eszközök, rutinszerĦen
alkalmazzák

Ęket

a

klinikai

kémiában,

neurofiziológiai

kutatásokhoz

és

folyamatirányítási feladatok megoldására. Az ionszelektív elektród szelektivitását
biztosító, felismerĘ anyag lehet speciális összetételĦ üveg, vízben rosszul oldódó só,
valamint vízzel nem elegyedĘ oldószerben oldott folyékony ioncserélĘ, vagy szerves
komplexképzĘ ligandum (ionofór, receptor) megfelelĘ hordozó fázisba (polimer
membránba) építve [5].
Az ionofór alapú folyadékmembrán elektródokkal kapcsolatos kutatások
általában a szelektivitás növelésére, egyre jobb tulajdonságú ionofórok kifejlesztésére
irányultak: több mint ezer vegyületet szintetizáltak ionszelektív elektródokban való
felhasználás céljából, míg mérési alsó határukra egészen 1998-ig általánosan
elfogadott volt, hogy a 10-6 -10-5 mol/dm3 koncentrációtartományba esik.
A IUPAC ajánlása szerint [6] az ionszelektív elektródok mérési alsó határát
(detection limit, DL) – más analitikai technikákhoz hasonló módon – a vakmintára
adott jel és annak szórása határozza meg. Ennek alapján a Nernst-egyenletbĘl
levezethetĘ, hogy az ionszelektív elektródok mérési alsó határa az a koncentráció,
amikor az elektród válaszjele 18/z mV-tal eltér a Nernsti meredekségtĘl. Ennek a
definíciónak a gyakorlati alkalmazása nehézkes, igazán akkor szükséges, ha a
koncentrációtól független potenciál tartomány meghatározása akadályba ütközik. A
IUPAC egy másik ajánlásában [7] a mérési alsó határ grafikus meghatározási módját
adja meg. Ezek szerint a mérési alsó határt a kalibrációs görbe lineáris tartományának
és a mérendĘ ion koncentráció változásával nem változó részéhez tartozó potenciál
egyenesének metszéspontjának megfelelĘ koncentrációérték (2.1.1 ábra) adja meg.
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2.1.1 ábra
Mérési alsó határ meghatározása ionszelektív elektródoknál

Az ionszelektív elektródok elméleti mérési alsó határa a felismerĘ lépésben
szerepet játszó folyamat alapján becsülhetĘ, így csapadék alapú elektród esetén az
oldhatósági szorzat, ionofór alapú elektródok esetén az ionofór és a mérendĘ ion által
képzett komplex stabilitási állandója határozza meg a mérendĘ ion minimális
aktivitását a membrán felületén. Amennyiben a membrán-oldat határfelületi
folyamatok eredményeképpen a felületi oldatréteg ionaktivitása különbözik a
névlegestĘl, azaz a mintaoldat fĘtömegének aktivitásától, akkor a mérés során az
elektród válaszának a Nernsti meredekségtĘl való látszólagos eltérését tapasztaljuk,
nĘ az elektród mérési alsó határa az elméletileg várthoz viszonyítva. Ezt csapadék
alapú ionszelektív elektródok esetén Gráf és munkatársai független módszerrel –
atomabszorpcióval – is igazolták. Ezüst-jodid [8] és ezüst-szulfid [9] alapú elektródok
kation (Ag+) és anion (I- és S2-) funkcióját vizsgálták az elektród elĘkezelésének
függvényében. Az elektród kalibrációját kis térfogatban (300 µl) végezték, majd az
oldat ezüstkoncentrációját atomabszorpciós módszerrel mérték. Megállapították, hogy
a Nernst-összefüggéstĘl tapasztalt eltérések az elektród felületén lejátszódó
adszorpciós és deszorpciós folyamatokkal, illetve az elektród anyagából történĘ
kioldódással vannak összefüggésben.
Az ionofór alapú folyadékmembrán elektródok esetén a mérési alsó határ eltér
az elméletileg várttól, ha az ionszelektív membránon keresztül iontranszport lép fel.
Két úton jöhet létre potenciometriás körülmények között (makroszkopikus átfolyó
áram nélkül) iontranszport az ionszelektív membránon keresztül. Egyrészt a
5
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koextrakció során: amikor a membrán elveszíti permszelektivitását, és az ionszelektív
membránnak megfelelĘ elsĘdleges ionokkal együtt ellentétes töltésĦ ionok is belépnek
a membránba. Ekkor ionpárokat képezve molekulák transzportja jön létre. Másrészt,
ha az elsĘdleges ionok fluxusa a mérendĘ (elsĘdleges) ionnal azonos elĘjelĦ töltéssel
rendelkezĘ zavaró ionok ellenkezĘ irányú fluxusával párosul (zavaró ion indukált
kiáramlás). Az iontranszport következtében megnövekedett határfelületi mérendĘ ion
koncentráció a fĘ oka annak, hogy a hagyományos felépítésĦ ionszelektív elektródok
mérési alsó határ értékei a 10-6 mol/dm3 koncentrációtartományba esnek. Ólomionszelektív membrán példáján bemutatott koncentráció profilt koextrakció esetén a 2.1.2
ábra A része, zavaró ion (Na+) indukált kiáramlás esetén pedig a 2.1.2 ábra B része
mutatja.
A.

B.

2.1.2 ábra
Membránon belüli transzport-folyamatok vázlatos ábrázolása Pb2+ elsĘdleges ion, Na+ zavaró
ion esetén

Mathison és Bakker [4] valinomicin alapú káliumion-szelektív elektróddal
végeztek kísérleteket, és azt tapasztalták, hogy az ISE belsĘ elektrolit koncentrációja
jelentĘsen befolyásolja az elektród mérési alsó határát. BelsĘ elektrolitként KCl,
KNO3, illetve KClO4 belsĘ elektrolit oldatot választottak, melyek koncentrációját 10-4
és 1 mol/dm3 között változtatták. Megállapították, hogy a belsĘ elektrolitoldat
koncentrációjának csökkenése a mérési alsó határ csökkenését eredményezi: a belsĘ
töltet KCl koncentrációjának 1.0 mol/dm3-rĘl 10-2 mol/dm3-re változtatása
1 nagyságrenddel csökkentette a mérési alsó határt. Vizsgálataik szerint a mérési
felsĘhatár a belsĘ elektrolitként használt só anionjának lipofilitásától függ. A mérendĘ
oldat keverésének az elektród potenciáljára gyakorolt hatása is erĘsen függött a belsĘ
elektrolit koncentrációjától, hiszen 5×10-4 mol/dm3-es belsĘ töltet esetén nem
tapasztaltak különbséget a kevert illetve nyugvó oldatban mért potenciál adatok
között, míg 1 mol/dm3-es belsĘ töltet esetén 50 mV különbség volt a két potenciál
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érték között. A kapott eredményeket azzal magyarázták, hogy a membránon keresztüli
iontranszport következtében a felületi mérendĘ ion koncentráció nem egyezik meg a
tömbfázis koncentrációjával.
Bakker [10] vizsgálta az elektród mérendĘ és zavaró ionokkal történĘ
elĘkezelésének hatását a szelektivitásra, valamint az elektród kalibrációs adataira.
Zavaró ion oldatában kondicionált elektróddal, amely elĘtte nem érintkezett mérendĘ
ionnal, elméleti kalibrációs görbét kapott a zavaró ionokra, és nagyságrendekkel jobb
szelektivitást, mint a mérendĘ ion oldatában kondicionált elektród esetén. Miután az
elektród érintkezett a mérendĘ ionnal mind a szelektivitás romlott, mind a zavaró
ionok kalibrációs görbéje pedig eltért az ideálistól.
Pretsch és munkatársai [3], [11], [12], [13] úttörĘ munkájukban ólomion
szelektív folyadékmembránon keresztüli ellenirányú iontranszport kialakításával
akadályozták meg a belsĘ elektrolit oldatban lévĘ elsĘdleges ionok mintaoldatba
történĘ áramlását, ezáltal sikerült drasztikusan csökkenteniük az elektród mérési alsó
határát. A gradienst úgy alakították ki, hogy a belsĘ elektrolitban a szabad ólomionok
koncentrációját komplexképzĘ segítségével (jelen esetben EDTA-Na2) 10-12 mol/dm3re csökkentették, ugyanakkor a Na+ ionok koncentrációja 10-1 mol/dm3 volt. Ennek
segítségével sikerült a mérési alsó határt ólomionokra 4×10-6 mol/dm3-ról 5×10-12
mol/dm3-ra csökkenteni.
Morf, Pretsch és munkatársaik a látványos mérési alsó határ csökkenés elméleti
hátterét is kidolgozták kation-szelektív elektród esetén [14]. A kalibrációs görbét két
szakaszra bontották Az “egyensúlyi tartománynak” nevezett szakaszban az
ionszelektív elektród potenciálját nem befolyásolják a transzport folyamatok. A
“diffúzió kontrollált tartománynak” nevezett szakaszban a mérendĘ ion illetve a
zavaró ion transzportja jelentĘsen befolyásolja az elektród potenciálját. A két kation
egymással ellentétes irányú transzportja miatt az ionszelektív membrán mintaoldat
felöli határfelülete az egyik ionra elszegényedik, és ezzel egyidejĦleg a másik ion
transzportja történik a membránból. Amikor a mérendĘ ion transzportja az
ionszelektív membránból a mintaoldat irányába történik, akkor a lokálisan magasabb
mérendĘ ion koncentráció miatt az elektród meredeksége a Nernsti meredekségnél
kisebb lesz. MásfelĘl, ha a mérendĘ ion transzportja az ionszelektív membrán
irányába történik (2.1.3 ábra), akkor a mérendĘ ionok koncentrációja jelentĘsen
csökkenhet a felületi rétegében az oldat fĘtömegében lévĘ koncentrációhoz képest. Ez
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a kalibrációs diagramon egy un. szuper-Nernsti meredekségĦ szakasz megjelenéséhez
vezethet, aminek következtében a mérési alsó határ ismét magasabb lesz.

2.1.3 ábra
Membránon belüli transzport-folyamatok vázlatos ábrázolása látszólagos szuper-Nernsti
szakasszal rendelkezĘ elektród esetén

Morf és munkatársai az ionszelektív membrán potenciometriás válaszára ható
transzportfolyamatok három nagy csoportra osztották:
rövidtávú hatások (1 másodperc - 1 perc), melyek az ionoknak a mintaoldat és
az elektród felszíne közötti diffúziójával magyarázhatóak
középtávú hatások (1 perc - pár óra) során a membránon belüli
koncentrációprofilok kialakulásának hatása jelentĘs.
hosszútávú hatások (több óra) fĘleg a vizes oldatok lassú változásával
indokolhatóak.
Leírják, hogy az ionszelektív elektródon kialakuló potenciáljel és az elektród
szelektivitása a következĘ paraméterektĘl függ:
a transzportban résztvevĘ ionok töltésszámától,
a megoszlási paraméterektĘl,
a minta tömbfázisbeli aktivitásától,
a membrán belsĘ határfelületi koncentrációjától (ami a belsĘ elektrolit
aktivitásától függ),
az összes ionra jellemzĘ permeabilitási aránytól (qi),
a membránba épített lipofil anion koncentrációjától.
Morf és munkatársai az általuk levezetett egyenleteket az ionszelektív
elektródok ismert paramétereinek felhasználásával, számítógép segítségével sikeresen
alkalmazták különbözĘ belsĘ elektrolit koncentrációjú elektródok potenciálválaszának
modellezésére.
Pretsch és munkatársai [15] kísérletileg is részletesen tanulmányozták a
különbözĘ paraméterek hatását a mérési alsó határra. Vizsgálták a belsĘ elektrolit
8
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mérendĘ ion (saját ion) koncentrációján kívül a minta zavaró Na+ ion
koncentrációjának, a lipofil anion koncentrációjának, a keverésnek, a membrán
vastagságának és a membrán PVC tartalmának hatását is. A különbözĘ elektródok
analitikai tulajdonságai a Morf és Pretsch által leírt elmélet szerint változtak a
változtatott paraméterrel. Sikerült 10-9 mol/dm3 mérési alsó határt rutinszerĦen, több
különbözĘ mérési paraméter mellett elérniük. Az alacsony mérési alsó határú
ionszelektív elektródok gyakorlati alkalmazását is megmutatták [16]. Kidolgoztak egy
protokollt, amelynek segítségével természetes vizekben sikerült meghatározniuk
nyomnyi mennyiségben ólomionokat. Az analízis sebességének gyorsítása érdekében
- mivel kis koncentrációknál az elektród válaszideje viszonylag hosszú (30 perc) - a
kalibrációt töményebb oldatokban végezték (6×10-6-7×10-5 mol/dm3) és a valós minta
koncentrációját a kalibrációs görbe extrapolációjával határozták meg. A kalibrációt
nagyon gyorsan végezték (pár percig), hogy közben ne szennyezĘdjön el az
ionszelektív membrán felszíne Pb2+ ionokkal. A módszer alkalmasnak bizonyult
vízminták ólom-speciációjának vizsgálatára is. Az eredeti pH-n (~8) ahol, az ólom
nagy része karbonát-komplex formájában van jelen, a szabad ólom koncentrációra
10-10 mol/dm3-t kaptak, míg az összes ólomra - minta pH-ját 4-esre állítva - 4·10-9
mol/dm3 ólomion koncentrációt mértek, ami jó egyezik az ICP-MS-sel kapott
eredményekkel. Víz minták esetén a fĘ zavaróionoknak a Cu2+ és a H+ bizonyult, de
méréseik szerint még a vizekben megengedett legmagasabb Cu2+ koncentráció sem
okozott jelentĘs hibát az ólom-koncentráció mérésénél.
Pretsch és munkatársainak sikerült az olyan elektródokat is hasznosítaniuk
analízis céljára, amelyeknél a kalibráció során az un. „szuper-Nernsti” szakasz
tapasztalható [17]. Az általuk „switchtrode”- nak nevezett elektródok esetében, két
különbözĘ koncentrációtartományban un. „szuper-Nernsti” választ mutató elektród
potenciálja közötti különbséget mérték, és így rendkívül érzékenyen tudták detektálni
egy szĦk, pl. környezetvédelmi szempontból érdekes, ionkoncentráció tartományt.
Másrészt úgy találták, hogy az un. „szuper-Nernsti” elektródok jól alkalmazhatók
végpontjelzésre komplexometriás titrálások esetén [18], mivel sokkal nagyobb
potenciálugrás tapasztalható a végpont közelében, mint nem szuper-Nernsti elektród
esetén. A befelé irányuló iontranszport azonban meghamisíthatja a mérési eredményt
híg oldatok titrálása esetén, ezért a módszer csak 100× nagyobb minta koncentráció
esetén alkalmazható, mint ahol a „szuper-Nernsti” szakasz elhelyezkedik az elektród
kalibrációs görbéjén. Eredményeik szerint EDTA-val való titrálás során 9
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potenciometriás

végpontjelzéssel

-

10-5

mol/dm3

Pb2+

nagy

pontossággal

meghatározható.
A mérési alsó határ lecsökkentése komplexképzĘ segítségével alacsony
mérendĘ ion koncentrációjúra beállított belsĘ elektrolit oldat segítségével sok ionra
alkalmazható, Pretsch és munkatársai sikeresen alkalmazták Pb2+, Ca2+, Cu2+, Cd2+ szelektív elektródok esetében [19], [20]. Nem alkalmazható viszont a módszer, ha a
mérendĘ ionra nem áll rendelkezésre megfelelĘ komplexképzĘ. A mérési alsó határ
csökkentése az ionfluxusok kontrollálásával ebben az esetben is lehetséges Naformában levĘ kationcserélĘ gyantát alkalmazva [21] belsĘ elektrolitként. Ezt a
módszert alkalmazva a mérési alsó határ K+ elektród esetén 5×10-9 mol/dm3, Ca2+
elektróddal 1.6×10-9 mol/dm3, NH4+ elektróddal 2.5×10-8 mol/dm3 volt.
Lindner

és

munkatársai

[22]

az

ionszelektív

membránon

belüli

transzportfolyamatokat galvanosztatikusan, külsĘ polarizáló áram segítségével
kontrollálták. A K+ ionszelektív elektródokat zavaróion oldatában (Na+) kalibrálták,
és a szelektivitási tényezĘ segítségével számolták ki a K+ kalibráció lehetséges mérési
alsó határát. Az áram hatására 2.7510-7 mol/dm3 mérési alsó határt sikerült elérniük
Na+-ra. Ez mintegy 10-10 mol/dm3 mérési alsó határt jelentene kálium-klorid
oldatokban történĘ kalibráció esetén. Azonban az ionszelektív elektród K+
kalibrációjában látszólagos szuper-Nernsti meredekségĦ válasz jelentkezett a 10-6-10-7
mol/dm3 koncentrációtartományban. A szerzĘk szerint a paraméterek optimálásával
megoldható a probléma, és a módszer igen ígéretes in vivo méréseknél történĘ
felhasználásra.

2.2 Membrán transzportfolyamatok mikroskálán történĘ vizsgálata pásztázó
elektrokémiai mikroszkópiával
A

pásztázó

Microscopy,

elektrokémiai

SECM)

lokális

mikroszkópia

(Scanning

koncentrációprofilok

Electrochemical

mikroskálán

történĘ

tanulmányozására alkalmas módszer. A SECM a pásztázó szonda mikroszkópok közé
tartozik. A többi pásztázó szonda mikroszkópiás technikától eltérĘen segítségével
kémiai információt is hordozó felületi kép nyerhetĘ az adott céltárgyról, mivel itt
mérĘcsúcsként

mikroelektródokat

(potenciometriás

vagy

voltammetriás)

alkalmazunk. A felhasznált mérĘcsúcsok lehetnek aktívak vagy passzívak. Aktív
(voltammetriás) mérĘcsúcsról beszélünk amennyiben a mérĘcsúcsként alkalmazott
elektród az elektrokémiai jel kialakítása során a környezete mérendĘ ion
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koncentrációját megváltoztatja, és passzív (potenciometriás) mérĘcsúcsról, ha a
környezetében nem perturbálja a koncentráció-viszonyokat. A SECM mérések során
leggyakrabban

a

voltammetriás

mérĘcsúcsokat

használják,

amperometris

üzemmódban, könnyĦ kezelhetĘségük és robosztusságuk miatt. A potenciometriás
mérĘcsúcsokkal azonban meg lehet határozni voltammetriásan nem mérhetĘ alkáli- és
alkáli-földfém ionok koncentrációprofiljait is.
A pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás módszer kidolgozása Engstrom és
Bard nevéhez fĦzĘdik. Engstrom hagyományos méretĦ voltammetriás elektród
diffúziós profilját térképezte fel voltammetriás mikroelektróddal [23]. Az elsĘ
pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás berendezést Bard és munkatársai [24] egy
pásztázó alagút mikroszkópiás készülékbĘl alakították ki, és a pásztázó elektrokémiai
mikroszkóp (Scanning Electrochemical Microscope, SECM) elnevezést is Ęk vezették
be. Részletesen leírták a készülék felépítését és mĦködését [25], [26]. A SECM
alkalmazási területei rendkívül szerteágazóak. Alkalmazható különbözĘ felületek
topográfiai

viszonyainak

megjelenítésére,

koncentrációprofilok

leképezésére,

elektródokon lejátszódó heterogén reakciók tanulmányozására, homogén reakciók
vizsgálatára, folyadék-szilárd, folyadék-folyadék határfelületek tanulmányozására,
valamint felület megmunkáló, módosító eszközként is.

2.2.1 Voltammetriás mikroelektródok
Tekintettel arra, hogy munkám során végzett pásztázó elektrokémiai
mikroszkopiás mérések során mérĘcsúcsként voltammetriás mikroelektródokat
alkalmaztam, a következĘkben röviden összefoglalom legfontosabb jellemzĘiket.
Mikroelektródnak nevezzük azokat az elektródokat, amelyeknek az ún.
karakterisztikus dimenziója összemérhetĘ, vagy kisebb, mint a diffúziós réteg
vastagsága, pl. korong alakú elektródok esetén ez a karakterisztikus dimenzió
megfelel az átmérĘnek, amely az általánosan felhasznált mikroelektród esetén 0.5-50
µm között van. Méretük, alakjuk és anyaguk is különbözĘ lehet, legtöbbször grafitot,
aranyat, vagy platinát, ritkábban rezet, illetve higanyt használnak, az alakjuk lehet
korong, gyĦrĦ, félgömb, henger vagy sáv formájú. A legáltalánosabban használt
mikroelektród korong alakú, kb. 10 µm átmérĘjĦ. Azt, hogy a voltammetriás
mikroelektródok fejlesztése és alkalmazása az elektrokémiai kutatások fontos és
napjainkban nagyon népszerĦ részét képezi, jelzi, hogy nomenklatúrájukkal az
IUPAC közleményben foglalkozott [27].
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A mikroelekródok esetén a ciklikus voltammetriás görbe alakja az állandó
felületĦ elektródoknál megszokott tranziens csúcs helyett általában szigmoidális
alakú. Ez a 2.2.1 egyenletbĘl levezethetĘ:
I = n FAc(DV)1/2S1/2 F(Vt)+ n FAcD(l/r) T (Vt)
(Vt)=(nF/RT)vt
2.2.1
ahol,
A: az elektród felülete (cm2)
c: az elektroaktív speciesz koncentrációja (mol/cm3)
r: az elektród sugara (cm)
D: diffúziós állandó (cm2s-1)
v: pásztázási sebesség (Vs-1)
F(Vt), T (Vt): a potenciáltól függĘ dimenzió nélküli változók
Az 2.2.1 egyenlet elsĘ része idĘfüggĘ, és a planáris diffúzióból származik.
Nagy polarizációs sebességeknél ez a tag kerül túlsúlyba, ezáltal a mikroelektróddal is
csúcsos voltammogramot kapunk. A második része az egyenletnek idĘtĘl független,
és a nem-planáris diffúzióból származik. Alacsonyabb polarizációs sebességeknél a
második tag hatása érvényesül és felelĘs a szigmoidális görbe alakért.
A mikroelektródok a gömb elektródhoz hasonló viselkedést mutatnak a
diffúziós áram tekintetében még akkor is, ha sík (korong) mikroelektródról van szó. A
mérhetĘ diffúziós áram a következĘ összefüggéssel írható le:
I= (nFADc/r)(b+r/(SDt)1/2)
2.2.2
b: egy tapasztalati állandó (ideális gömbre b=1, mikroelektródra kis idĘknél
b~1, míg nagyobb idĘknél b=S/4).

a.

b.

2.2.1 ábra
A diffúziós viszonyok alakulása sík-felületĦ makro-(a) és mikroelektród (b) esetén
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Rövid idĘ elteltével a diffúzió nagyobbrészt a felületre merĘlegesen történik,
míg a késĘbbiekben a sugárirányú összetevĘ válik egyre fontosabbá, végül ez fog
dominálni.
A mikroelektródok fĘbb elĘnyei:
Az elektronátlépési reakciónál az állandósult állapot nagyon gyorsan
megvalósul.
A Faraday-áram (IF) aránya a kondenzátor áramhoz (IC) képest jelentĘsen
megnĘ, mivel a kondenzátor áram csökken az elektród felületének
csökkenésével egyenes arányban, míg a Faraday áram a karakterisztikus
dimenzióval egyenesen arányos. Így az IF/IC arány a karakterisztikus
dimenzióval fordítottan arányos.
Az ohmikus potenciálesés (IR) lecsökken, mivel a mért áram nagyon kicsi.
A kis átmérĘ lehetĘvé teszi a mérést minta kis térfogatban.
A mikroelektródok felhasználási területei az elĘbb bemutatott elĘnyöket használják
ki, és a következĘ fĘbb területekre oszthatóak:
Elektrokémiai reakciómechanizmus és kinetika
A mikroelektródok elĘnyösen használhatóak a reakciómechanizmusok
vizsgálatára, mivel kis ellenállásuk és kapacitásuk lehetĘvé teszi a
rendkívül nagy polarizációs sebességek használatát, sokféle oldószer
használatát, akár háttér-elektrolit nélkül is.
Elektrokémiai nyomelemzés
A nyomelemzés kihasználja a hagyományos méretĦ elektródokhoz képest
jobb IF/IC arányt, ami alacsonyabb mérési alsó határhoz vezetett. A
nyomelemzés szempontjából szintén elĘnyös a sokféle felhasználható
oldószer és az, hogy nem szükséges háttér-elektrolit.
Elektrokémiai reakciók vizsgálata nagy ellenállású (pl. nemvizes) oldatokban
In vivo mérések
A mikroelektródok nagyon jól használhatóak biológiailag fontos anyagok
nyomon követésére a sejtekben. Ebben az esetben alapvetĘ az elektród kis
mérete.
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2.2.2 Membrán transzportfolyamatok vizsgálata
A SECM irodalmának feldolgozására rendkívül széles spektruma miatt nem
vállalkozhatok, így a munkámhoz közvetlenül kapcsolódó irodalmakat mutatom be,
ahol membránon keresztül történĘ anyagtranszport vizsgálatára használnak fel
SECM-et.
Scott és munkatársai mutatták meg elĘször, hogy a pásztázó elektrokémiai
mikroszkópia alkalmas különbözĘ porózus biológiai membránokon keresztüli
anyagtranszport térfelbontású vizsgálatára. Egér bĘrén keresztül történĘ ion
transzportot ([28], [29], [30]) vizsgáltak A szĘrtelenített és megfelelĘen elĘkezelt
egérbĘrön keresztül iontoforézissel [hexaciano-ferrát(III)]-ionokat vezettek át, és Ptmikroelektród mérĘcsúcson amperometriás üzemmódban mérték az átjutott
[hexaciano-ferrát(III)]-ionokra jellemzĘ redukciós áramot. Az elektroaktív molekula
lokális koncentrációja térfelbontással kijelölte az anyagtranszport utakat. A felület
pásztázása során azt tapasztalták, hogy az ionok transzportja fĘleg a szĘrtüszĘknél
található csatornákon keresztül történik.
Macpherson és munkatársai [hexaciano-ferrát(II)]-ionok biológiai membránon,
a fog alapállományán, a dentinen keresztül nyomáskülönbség hatására történt
átáramlását [31], [32] vizsgálták, míg Nugues és Denuault [33] a diffúzió hatására
történĘ

dentinen

keresztüli

ionátmenetet

vizsgálták

pásztázó

elektrokémiai

mikroszkópiával. Kísérletei során mindkét kutatócsoport azt tapasztalta, hogy az
ionok a dentinben található kb. 2 µm átmérĘjĦ csatornákon keresztül jutnak át a
membrán másik oldalára.
A pásztázó elektrokémiai mikroszkópia vezetĘ polimerek redoxi-folyamataival
együtt járó iontranszport vizsgálatára is alkalmas. Denuault és munkatársai polianilin
film oxidációja során követték nyomon a hidrogén- és kloridionok be-, illetve
kiáramlását a polianilin rétegbĘl [34], [35]. A mérések során vizsgálták, hogy az
ionerĘsség mennyiben befolyásolja az oxidációs folyamatot.
Kapui és munkatársai [36] elektropolimerizációval poli-(sztirol-metakrilát)
blokk-kopolimer micellákat zártak polipirrolba, és a polipirrol film redoxi állapotának
változásával

együtt

járó

iontranszport

folyamatot

pásztázó

elektrokémiai

mikroszkópiával in situ követték nyomon. Megállapították, hogy a negatív töltésĦ
micellákat tartalmazó polipirrolfilm töltéskompenzációjában elsĘsorban kationok
vesznek részt. Két kation transzportját is vizsgálták pásztázó elektrokémiai
mikroszkópiával, Cd2+-ionokkal telített film esetén amperometriás mérĘcsúcsot:
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higanyfilm mikroelektródot; míg K+-ionokkal telített film esetén potenciometriás
mérĘcsúcsot: K+-szelektív mikroelektródot alkalmaztak.
Amatore és munkatársai Pt elektród céltárgy közelében kialakuló koncentrációprofilt képezték le pásztázó elektrokémiai mikroszkópiával. A Pt elektród céltárgyon a
Fe(CN) 36 / Fe(CN) 64 elektrokémiai reakciója során kialakuló koncentrációprofilt
vizsgálták mind potenciometriás [37], mind amperometriás mérĘcsúccsal [38].
Amperometriás mérĘcsúcs alkalmazásakor azért, hogy a mérés ne változtassa meg a
koncentrációprofilt, rendkívül rövid ideig mértek (10 ms) hosszú (40 s) idĘközönként.
Ionszelektív

elektród

közelében

kialakuló

koncentráció-profil

tanulmányozására csak kevés esetben használták fel pásztázó elektrokémiai
mikroszkópiát. Egyedül Tóth és munkatársai [39], [40] számoltak be ezüst/ezüst jodid
csapadék eltérĘ puffer kapacitású korrozív cianid oldatokban történĘ pH változásának
antimon mérĘcsúccsal való nyomon követésérĘl, kísérleti adatot szolgáltatva a cianid
elektród anomáliás viselkedésének elméleti leírásához.
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2.3 Kémiailag módosított érzékelĘk vizsgálata
2.3.1 A módosított elektród definíciója, felosztása
Az IUPAC [41] ajánlása szerint a kémiailag módosított elektródok olyan
elektrokémiai érzékelĘk (fĘleg voltammetriás, amperometriás, potenciometriás és
mikrogravimetriás), melyeknek elektrokémiai tulajdonságai az elektród felületének
vagy fĘtömegének kémiai reagenssel (monomer vagy polimer) történĘ módosításával
tervszerĦen változtathatóak, hangolhatóak. A módosított elektródokat sokféle
elektrokémiai technika használja fel, alkalmazhatóak a napenergia konvertálásához,
szelektív elektro-organikus szintézisekhez, korrózióvédelemhez, a molekuláris
elektronikában, elektrokrom kijelzĘkben és az elektroanalitikában. Az elektroanalitikában az elektródmódosítás célja az elektródon lejátszódó reakciók
kontrollálása, az elektród érzékenységének, szelektivitásának, stabilitásának növelése,
az analitikai igényeknek megfelelĘ analitikai paraméterek elérése. A kémiailag
módosított elektródok analitikai paramétereinek javítására az alábbi folyamatokat
használják fel:
Dúsítás: megfelelĘ receptormolekula alkalmazásával egy adott mérendĘ
komponens híg oldatból az elektród felületén dúsítható: kemiszorpcióval,
kovalens

kötés

kialakításával,

elektrosztatikus

kölcsönhatással,

komplexképzéssel, valamint az elektród felületére történĘ csapadékképzéssel.
Ezáltal az elektród mérési alsó határa csökken.
Kémiai átalakítás: elektro-inaktív komponensek megfelelĘ, a módosított
elektródon

immobilizált

reagens

segítségével

elektrokémiailag

meghatározhatóvá alakíthatóak. Ezáltal az elektród szelektivitása és
érzékenysége is javul.
Elektrokatalízis: Elektrokatalízis alatt az analizálandó anyag és az elektród
közötti

heterogén

elektronátadás

gyorsítását

értjük.

Segítségével

az

analitikailag hasznos jel növekedését lehet elérni kémiailag módosított
elektródon, így a mérési alsó határ csökken és a szelektivitás nĘ.
Szabályozott átjárhatóság: Az elektródon kialakított rétegen keresztül a
mérendĘ komponens és a zavaró anyagok transzportja eltérĘ, pl. kation-cserélĘ
membránnal (pl. Nafion) történĘ módosítás esetén.
Ion-egyensúly befolyásolása: Ebbe a kategóriába az aszimmetrikus felépítésĦ
ionszelektív elektródokat sorolhatjuk.
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2.3.2 Rezorcinarének, mint szelektív felismerĘ anyagok
A kalix- és rezorcinarének a szerves kémikus kutatók érdeklĘdésének
középpontjában állnak az utóbbi években kiváló komplexképzĘ tulajdonságaik és
viszonylag egyszerĦ szintézisüknek köszönhetĘen [42], [43], [44]. A rezorcinarének
elĘállíthatóak egy egylépéses szintézissel rezorcinol és egy alifás vagy aromás aldehid
savkatalizált

kondenzációjával.

Míg

a

kalixarének

fĘleg

szervetlen

ionok

komplexálására bizonyultak megfelelĘnek, a rezorcinarének nagyobb és kevésbé
hidrofil üregük, valamint a molekulában található sok hidroxil-csoportnak
köszönhetĘen poláris szubsztituenseket tartalmazó szerves molekulákat, szerves
ionokat képesek komplexálni.
Aoyama és munkatársai [45] rezorcinarén és különbözĘ cukrok között mutattak
ki kölcsönhatást 1H NMR segítségével. Vizsgálataik szerint a komplex kialakításában
a hidrogén-hidas kölcsönhatáson kívül a szerves molekula alifás része és a
rezorcinarén elektron-gazdag aromás gyĦrĦi között kialakuló CH-ʌ kölcsönhatás is
részt vesz.
Lippmann

és

munkatársai

[46]

elektroporlasztásos

ionizációjú

tömegspektrometriával és röntgenkrisztallográfiás vizsgálatokkal bizonyították, hogy
a rezorcinarén komplexálja az alkil-ammónium kationokat.
Inouye és munkatársai [47] a rezorcinarén és az acetil-kolin közötti
kölcsönhatást fluoreszcenciás módszerrel detektálták. ElsĘ lépésben egy fluoreszcens
kation és rezorcinarén komplexét hozták létre, a fluoreszcens kation fluoreszcenciája a
kölcsönhatás eredményeképpen kioltódott. Acetil-kolin hozzáadásával a fluoreszcens
kation felszabadul a komplexbĘl, és így visszanyerte fluoreszcenciáját. A
fluoreszcencia detektálása alapján történt az acetil-kolin koncentráció meghatározása.
Muslinkina és munkatársai [48] potenciometriásan vizsgálták rezorcinarén
komplexképzĘ tulajdonságait PVC mátrixba építve. Vizsgálataik szerint a kialakított
potenciometriás elektród Nernsti választ (~59 mV/dekád) ad acetil-kolinra a pH 7pH 9 közötti tartományban. A vizsgálatok nem terjedtek ki a szelektivitás részletes
vizsgálatára.
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2.3.3 Dopamin biológiai jelentĘsége és voltammetriás meghatározása
A dopamin neurotranszmitterként fontos szerepet játszik az agy mĦködésében,
a homloki lebeny és az agy egyéb területei közötti kommunikáció biztosításában,
mind hiánya, mind túl magas koncentrációja betegséghez vezet. Kimutatták, hogy
Parkinson-kórban szenvedĘ betegek agyában jóval kevesebb dopamin van, mint
az egészséges emberekében. Néhány kutató véleménye szerint pedig a szkizofrénia
tünetei mögött egy általános agyi dopamin-túlmĦködés áll. A dopamin több
gyógyszerkészítményben is elĘfordul. Alkalmazzák különbözĘ diétás ételekben, mint
energiát adó, stimuláló adalékot. A dopamin meghatározása biológiai közegekben a
minta mátrix rendkívül bonyolult összetétele miatt nagy kihívást jelent az
analitikusnak (2.3.1 táblázat).
Plazma

Vizelet

g/100 ml

g/100 ml

Víz

90-93

95

Fehérje

7-8.5

-

Karbamid

0.03

2

Húgysav

0.002

0.03

Glükóz

0.1

Dopamin

5-10·10

Aszkorbinsav

0.024

-5

1-3·10-5
0.007

2.3.1 táblázat
Plazma és vizelet néhány összetevĘjének koncentrációja

A legáltalánosabban elterjedt módszer dopamin meghatározására a HPLC, vagy
a kapillár-elektroforézis. A dopamin könnyen oxidálható vegyület [49], így az
elválasztási lépés után a detektálás sok esetben elektrokémiai úton történik, ami
alacsony mérési alsó határt biztosít. Tekintettel arra, hogy a biológiai közegekben sok
más könnyen oxidálható anyag található (aszkorbinsav, húgysav), így a dopamin
koncentráció egyszerĦ, közvetlen elektrokémiai módszerrel módosítatlan elektródon
szelektíven nem határozható meg. Az elektrokémiai szenzorral történĘ meghatározás
különösen

elĘnyös

lenne

in

vivo

kísérletek

esetén,

egyszerĦsége

és

miniatürizálhatósága következtében. Dopamin detektálására elsĘsorban különbözĘ
szénelektródokat használnak: a szén felületén sok oxigén tartalmú csoport található,
ezért üveges szén, szénszál alapú elektródok az elektród felületének szerkezetébĘl
adódóan rendelkeznek bizonyos mértékĦ dopamin szelektivitással. A szelektivitást
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biztosító csoportok számának növelése lehetséges elektrokémiai úton, a felület
elĘkezelésével [50]. A zavaró aszkorbinsav oxidációja a szénelektródon lassabb a
dopaminénál, ezért a szelektivitás növelése elérhetĘ gyors elektrokémiai technika
alkalmazásával, mint például a nagy polarizációsebességĦ ciklikus voltammetria (fast
scan cyclic voltammetry) vagy a differenciál impulzus voltammetria. Az elektród
elĘkezelés és a differenciál impulzus voltammetria együttes alkalmazásával Plotsky és
munkatársai [51] kísérletei szerint a dopamin szelektíven mérhetĘ volt aszkorbinsav
jelenlétében. A nagy polarizációsebességĦ ciklikus voltammetria is megfelelĘ
szelektivitást biztosított, hátránya azonban, hogy viszonylag bonyolult számításokra
van szükség a kiértékeléshez.
A munkaelektród módosítása, megfelelĘ dopamin szelektivitás elérésére
divatos feladat, ennek megfelelĘen irodalma is rendkívül kiterjedt, ezért csak néhány
érdekes fejlesztést tudok bemutatni.
A dopamin in vivo meghatározása során az aszkorbinsavtól származik a
legnagyobb zavaró hatás, biológiai közegekben nagy koncentrációja és a
dopaminéhoz közeli oxidációs potenciálja miatt, így a legtöbb kutató ennek a zavaró
hatásnak kiküszöbölését tekinti elsĘdlegesnek. Nagy és munkatársai [52] un.
“aszkorbinsav eliminátor” enzim-elektródot dolgoztak ki. Aszkorbinsav-oxidáz
enzimet immobilizáltak 1-2 mm átmérĘjĦ szénpaszta elektród felszínére dialízis
membrán segítségével. Az mérĘelektród felületére eljutó anyagnak keresztül kell
diffundálnia

az

aszkorbinsav-oxidáz

rétegen.

ElegendĘ

mennyiségĦ

oxigén

jelenlétében a mintában levĘ aszkorbinsavat az enzimréteg teljesen eloxidálja.
Vizsgálataik szerint még 400 µmol/dm3 koncentrációjú aszkorbinsav sem befolyásolja
norepinefrin, dopamin és metabolitjaik kalibrációs görbéjét. Az elektródot
felhasználták agyszeletben káliumion koncentrációváltozás hatására bekövetkezĘ
katekolamin szint változásának mérésére. A módosított elektród nem alkalmas a
különbözĘ katekolaminok megkülönböztetésére.
Az elektród felületének Nafion filmmel (2.3.1 ábra) történĘ bevonása in vivo
mérések során is jól felhasználható módosított elektródot eredményezett (Nagy és
munkatársai [53, 54]). A Nafion elnevezés poli(tetrafluoro-etilén) és poli(szulfonilfluorid-vinil-éter) kopolimerjét, egy kation-cserélĘ polimert (DuPont cég, USA) takar.
Felhasználása rendkívül elterjedt az elektrokémiában, elektródok módosításán kívül
nagy a jelentĘsége a protoncserén alapuló tüzelĘanyag elemek mĦködésében is. A
film a neurotranszmitter kationokat megkötve, a kationok tulajdonságaitól függĘ,
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kismértékĦ elĘdúsítást is végez, ugyanakkor nagymértékben gátolja az anionoknak az
elektródfelületre jutását. A Nafionnal bevont elektródon az aszkorbinsavra adott
válasz 0.5-0.7%-a az ugyanakkora koncentrációjú dopamin jelének. A film
vastagságával az aszkorbinsav jele csökken, de a 0.5%-nál kisebb aszkorbinsav
választ adó bevonat túl hosszú válaszidĘt eredményez.
(CF2) CF CF2

n

m

O
CF2
CF3

CF O

- +
(CF2)2 SO3 H

2.3.1 ábra
A Nafion képlete, m~13

A Nafionnal való módosítás hátránya a megnövekedett válaszidĘ, ami a
polimerfilmben jelentĘsen alacsonyabb dopamin diffúziós állandó következménye.
Wightman és munkatársai szerint az elektród hosszú válaszidejébĘl [55] származó
hatást matematikai úton, dekonvulócióval, ki lehet küszöbölni [56] és a módosított
elektród így felhasználható gyors folyamatok vizsgálatára nagy polarizációsebességĦ
ciklikus voltammetriás technikával.
Wang és munkatársai [57], [58] a Nafion permszelektív hatását a cellulózacetát méret szerinti diszkrimináló hatásával kombinálták. A kialakított módosított
elektród

alkalmasnak

bizonyult

áramló

oldatos

injektálásos

rendszerben

vizeletmintákból dopamin, adrenalin és noradrenalin együttes meghatározására.
Dittrich és munkatársai [59] komplexképzĘ anyagot (dibenzo-18-korona-6)
tartalmazó Nafion filmmel bevont szénszál elektródot vizsgáltak differenciál impulzus
voltammetria alkalmazásával. A koronaétert tartalmazó Nafion filmmel módosított
elektróddal jobb mérési alsó határral (5 nmol/dm3) tudták meghatározni a dopamint és
szerotonint mint a csak Nafion filmmel bevont elektróddal (20 nmol/dm3). A
módosított elektródot sikeresen alkalmazták in vivo mérésre patkány agyban.
Brajter-Toth és munkatársai [60], [61] túl-oxidált (over-oxidized) polipirrollal
módosított elektród használatát javasolták dopamin meghatározására. Oxidált
formában a polipirrol pozitív töltésĦ vezetĘ polimer, tovább oxidálva azonban elveszti
töltését és vezetĘképességét. XPS és FTIR vizsgálatok során kimutatták, hogy az
oxidáció karbonil- és karboxil-csoportokat alakít ki a polimeren. A karbonil-csoportok
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által létrehozott nagy elektronsĦrĦség azonban nem vezet a kationokkal olyan erĘs
kölcsönhatáshoz, mint a szulfonsav-csoportoknál Nafion esetén. Vizsgálataik szerint a
polipirrol réteg nagyobb szelektivitást biztosít, mint a Nafion. Wightman és
munkatársai [62], [63] Brajter-Toth nyomán polipirrollal módosított mikroelektródot
vizsgáltak nagy polarizációsebességĦ ciklikus voltammetriával. Úgy találták, hogy a
polipirrol réteg stabilitása nem megfelelĘ, amennyiben azt a potenciáltartományt
alkalmazzák, amit a Nafionnal módosított elektród esetén (+950 mV – -450 mV).
Nagyobb pozitív potenciálok alkalmazásával azonban (+1400 mV – -450 mV) ez a
probléma megoldódott, ugyanakkor a válaszidĘ lényegesen nĘtt.
Nagy méretĦ polianionoknak a polipirrol filmbe való beépítése tovább növelte
a polipirrol réteg szelektivitását dopaminra aszkorbinsavval szemben Wang és
munkatársai kísérletei szerint [64]. Pirrol és 3-(pirrol-1-il)-propánszulfonsav
kopolimerjével

módosított

platina

elektródot

ciklikus

voltammetriával

és

amperometriával vizsgálták. A polianiont tartalmazó polipirrol filmmel módosított
elektród szelektivitása jobb volt ugyan, mint a polipirrollal módosított elektródnak, de
a válaszideje rosszabb.
Malem és Mandler [65] a kationcserélĘ réteg elĘnyeinek megtartása mellett
kívánt létrehozni, a Nafionnal módosított elektródnál gyorsabb válaszidejĦ szenzort.
EbbĘl a célból negatív töltésĦ monoréteget alakítottak ki arany munkaelektród
felszínén különbözĘ szénlánc-hosszúságú Ȧ-merkapto-karbonsavakból. Ciklikus
voltammetriával vizsgálták a módosított elektród viselkedését dopamin és
aszkorbinsav jelenlétében. Kísérleteik szerint a szénlánc hosszúságával nĘ a
monoréteg rendezettsége, így a negatív töltések száma az elektród felületén, és ezáltal
csökken az aszkorbinsav árama. Másrészt a dopamin elektroncsere reakcióját gátolja a
hosszú szénlánc, így a szénlánc hosszúságával a módosított elektródon a dopamin
oxidációs árama csökken. A két hatás egymással ellentétesen befolyásolta az elektród
dopamin szelektivitását, így a legjobb eredményeket közepes lánchosszúságú
Ȧ-merkapto-karbonsav (HS(CH2)5COOH) monoréteg esetén kapták. Módosított
elektróddal sikeresen határoztak meg dopamint 2 mmol/dm3 mérési alsó határral,
100× töményebb aszkorbinsav jelenlétében.
Ohasaka

és

munkatársai

[66]

cisztamin

és

6,6’-ditio-bisz-hexánamin

felhasználásával pozitív töltésĦ monoréteget hoztak létre arany elektródon. A
módosított elektródon végzett ciklikus voltammetriás vizsgálatuk során az
aszkorbinsav jelentĘsen kevésbé pozitív potenciálon oxidálódott, mint módosítatlan
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elektródon, a csúcspotenciál ~ 450 mV-tal tolódott el. Módosított elektródon az
oxidációs áram értéke is megnĘtt, tehát a réteg dúsította az aszkorbinsavat.
Ugyanakkor a monoréteg a dopamin oxidációját gátolja, így az oxidációs csúcs
pozitívabb potenciálon jelentkezett, valamint az áram értéke is csökkent. A monoréteg
szénláncának hosszúságával az oxidációs áram csökkent mind aszkorbinsav mind
dopamin esetén. Négyszöghullám voltammetriás felvételeken a dopamin és
aszkorbinsav csúcsok azonos nagyságrendĦ koncentrációk esetén elkülönültek, a
mérési alsó határ aszkorbinsav esetén 0.3 µmol/dm3, dopamin esetén 0.5 µmol/dm3
volt. Biológiai mintának megfelelĘ körülmények között – aszkorbinsav minimum
200× több mint a dopamin - nem vizsgálták a módosított elektródot.
Luo és munkatársai [67] nanocsövekkel módosított grafit elektródot vizsgáltak.
Vizsgálataik szerint a nanocsĘ réteg katalizálja a dopamin oxidációját. Mind a
ciklikus voltammetriás, mind a differenciál impulzus voltammetriás módszerrel az
aszkorbinsav és dopamin csúcsok elkülönülve jelentkeztek. Differenciál impulzus
voltammetriával a dopamin mérési alsó határra 0.1 µmol/dm3, aszkorbinsav mérési
alsó határra 0.02 mmol/dm3 adódott, a kalibrációs görbe érzékenysége dopamin esetén
2.1 µA/(µmol/dm3), aszkorbinsav esetén 12.4 µA/(mmol/dm3) volt.
Nyokong

és

munkatársai

[68]

szénpaszta

elektródot

módosítottak

vas(II)ftalocianin komplexszel. Vizsgálataik szerint a komplex katalizálja a dopamin
oxidációját: ciklikus voltammetriás felvételnél az oxidációs potenciál kevésbé pozitív
irányba tolódott el, míg a csúcsáram megnĘtt, ugyanakkor nem észleltek javulást
kobalt(II)ftalocianinnal és nikkel(II)ftalocianinnal módosított elektród esetén.
Osteryoung féle négyszöghullám voltammetria alkalmazása esetén is jelentĘsen
megnĘtt a dopamin árama módosított elektródon a módosítatlan elektródhoz képest,
valamint a dopamin csúcs jól elkülönült a szerotonin csúcstól. A mérési alsó határ
mind dopamin, mind szerotonin esetén a 10-6 mol/dm3 nagyságrendbe esett.
Wang és munkatársai [69] új típusú receptorokkal, rezorcin[4]arénszármazékkal és 4-terc-butil-kalix[6]arénnel módosított platina-elektródot vizsgáltak
amperometriásan, áramló oldatos injektálásos módszerrel. Eredményeik szerint a
rezorcin[4]arénnel való módosítás bizonyult elĘnyösebbnek, megnövelte az elektród
szelektivitását dopaminra aszkorbinsavval, acetaminofennel és húgysavval szemben.
A dopaminnal azonos koncentráció esetén (10-4 mol/dm3) sem az aszkorbinsav, sem a
húgysav nem zavarta a dopamin meghatározását.
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2.3.4 Lipid kettĘsréteg membrán alapú érzékelĘk
Az élĘ rendszerekben lejátszódó kémiai folyamatok szabályozása az esetek
túlnyomó részében biomembránok segítségével történik. Ezek a membránok
felületaktív tulajdonságú lipidekbĘl állnak, amelyek egy un. kétdimenziós
folyadékszerkezetbe rendezĘdnek.

2.3.2 ábra
Liposzóma és planáris lipid kettĘsréteg vázlatos felépítése

Az elsĘ in vitro elĘállított lipid kettĘsréteg membránról (bilayer lipid
membrane, BLM) 1961-ben számoltak be. Ezután hamarosan megjelentek a planáris
BLM-ek és liposzómák bioszenzorként való alkalmazásai az irodalomban. A BLM
felhasználásával kialakított szenzorok elĘnye a biokompatibilitás, valamint az, hogy a
membrán folyadékszerkezetébĘl adódóan lehetĘsége van a receptor-molekulának a
konformáció változásra, ami sokszor együtt jár a felismerési folyamattal. A lipid
kettĘsréteg membrán önmagában is rendelkezik bizonyos mértékĦ szelektivitással,
mivel a hidrofób anyagokat átengedi, míg a hidrofil anyagokat nem. Így speciális
felismerĘ anyag nélkül is lehetséges a BLM alkalmazása analitikai célra. Nikolelis és
Pantoulias [70] közleménye szerint foszfatidil-kolinból álló membrán szelektív
kölcsönhatásba lép olyan mesterséges édesítĘszerekkel, mint a szacharin, az
aceszulfám-K és a ciklamát. A szenzor a szacharint mérte a legjobban, kb. 3× jobban
mint az aceszulfám-K-t és 30× jobban mint a ciklamátot. A mesterséges
édesítĘszerekben található egyéb anyagokra pl. maltodextrin, dextróz, laktóz glicin,
aszpartám, szorbitol stb. a szenzor nem válaszolt. Sikeresen felhasználták a szenzort
valós minták mérésére, és alkalmasnak találták forgalomban levĘ édesítĘszerek
koncentrációjának meghatározására.
Sok kutató az élĘ szervezetben a sejtmembránban is elĘforduló receptorokat,
ionofórokat épített be lipid kettĘsrétegbe. A BLM membránban legtöbbet vizsgált
ionofór a valinomicin. Umezawa és munkatársai [71] valinomicint tartalmazó
szimmetrikus felépítésĦ BLM film potenciometriás jelét vizsgálták a K+ koncentráció
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függvényében. Vizsgálataik szerint, mind a valinomicint tartalmazó BLM szenzor
szelektivitása, mind a mérési alsó határa hasonló volt a hagyományos, PVC alapú
ionszelektív elektróddal kapott értékekhez. Megállapították, hogy a szenzor válaszára
nagy hatással van negatív és pozitív töltésĦ lipidek beépítése a membránba. A negatív
töltésĦ lipidek csökkentették, a pozitív töltésĦek pedig növelték a mérési alsó határt.
Rehak és munkatársai [72] acélszálon alakítottak ki valinomicint tartalmazó
BLM filmet. Kísérleteik szerint a lipid kettĘsréteg ionárama lineárisan változik a K+
koncentrációval a 2.5×10-3 és 0.14 mol/dm3 koncentráció tartományban.
Umezawa és munkatársai [73] valinomicint, koronaétereket és aciklikus
poliétereket építettek be BLM-be. Összesen 7 különbözĘ ionofórral módosított
membránt vizsgáltak potenciometriásan és úgy találták, hogy csak a valinomicinnel és
az ETH 4120 jelĦ Na-ionofórral módosított lipid membránok adnak Nernsti választ
K+, illetve Na+ ionokra. Azonban, ha lipofil adalékanyagot, azaz nátrium tetrakisz 3,5bis[(trifluorometil)fenil]borátot (NaTFPB) vagy kálium tetrakisz(4-klorofenil)borátot
(KTpClPB) is beépítettek a BLM-ba, akkor sikerült Nernsti választ elérniük a többi
vizsgált ionofórnak megfelelĘ mérendĘ ionra is. Az anionos adalékanyag további
elĘnye volt, hogy csökkentette a membrán ellenállását, és így növekedett a jel/zaj
viszonyt. A potenciometriás módszer mellett vizsgálták az ionofór tartalmú BLM-ek
ionáramának változását is a mérendĘ ion koncentrációjának függvényében.
Yang és munkatársai [74] aranyelektródon hoztak létre valinomicint tartalmazó
lipid membránt. Az aranyelektródot elĘször alkán-tiol monoréteggel módosították,
ezután vitték fel rá a lipid réteget, majd valinomicin oldatában tartották 10 órán
keresztül. Az ilyen módon készített elektród kapacitása a K+ koncentrációval
logaritmikusan változott, a mérési alsó határ 5×10-8 mol/dm3-nak adódott.
Peterson és munkatársai [75] a BLM stabilitásának növelése érdekében a
membránt agaróz gélbe ágyazták. Az így kialakított valinomicin illetve acetil-kolinreceptor tartalmú BLM alapú szenzor több mint három hétig mĦködött, míg
válaszideje csak kis mértékben csökkent az agaróz védĘréteggel nem rendelkezĘ
szenzorhoz képest.
Umezawa és munkatársai [76] glutamát receptort, egy ion-csatorna fehérjét
építettek be lipid kettĘsréteg membránba. Ez a fehérje Na+ ionokat transzportál
glutamát jelenlétében. Vizsgálták a glutamát koncentráció hatását az ionáramra. A
mérési alsó határ 3×10-8 mol/dm3 volt, a szenzor nagy szelektivitással mérte az Lglutamátot a D-glutamáttal szemben.
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Enzimek és antitestek immobilizálására is kiválóan alkalmas a lipid kettĘsréteg
membrán, hiszen hasonlóan az ionofóroknál elmondottakhoz, a membrán biztosítja az
enzim természetes környezetét. Schuhmann és munkatársai [77] glükóz-oxidázt és
antitestet immobilizáltak lipid membránban. Az enzimreakció során keletkezĘ H2O2-t
amperometriásan detektálták.
Hianik és munkatársai [78] avidinnal módosított acetil-kolin-észterázt és kolin
oxidázt (A-COxACE) tartalmazó lipid kettĘsréteget alakítottak ki és vizsgáltak. Az
enzim reakcióban keletkezĘ H2O2-t amperometriásan detektálták. A szenzor az acetilkolin mérése mellett, az acetil-kolin-észteráz enzim gátlásán keresztül peszticidek
(trichlorphon és eserine) koncentrációjának meghatározására is alkalmasnak
bizonyult.
Trojanowicz és Miernik [79] kísérletei szerint BLM film létrehozható vezetĘ
polimerrel (poli-fenilén-diamin, polifenol) módosított platinaelektródon. Avidinbiotin kölcsönhatás felhasználásával glükóz-oxidázt immobilizáltak a lipid membrán
felszínére. A legjobb eredményeket akkor érték el, amikor a lipid membrán dimetilferrocén mediátort is tartalmazott. Az így kialakított szenzor 3 hétig volt mĦködképes.
Wang és munkatársai üveges szénelektródon hoztak létre rutint tartalmazó lipid
kettĘsréteg membránt [80]. A módosított elektródot ciklikus voltammetriával és
differenciál impulzus voltammeriával vizsgálták. Kísérleteik szerint a módosított
elektródon a rutin katalitikus hatása miatt az aszkorbinsav árama jelentĘsen megnĘ,
valamint az oxidációs csúcs potenciálja is eltolódik ~100 mV-al negatív irányba.
Módosított elektródon az aszkorbinsav és a húgysav csúcsa jól elkülönült, így
lehetĘvé téve egymás melletti meghatározásukat.
Több kutató sikeresen épített be szintetikus ionofórokat is lipid membránba. Jin
[81] két p-terc-butilkalix(4)arén-korona-5 származékkal és valinomicinnel módosított
lipid membránon keresztül történĘ káliumion transzportot hasonlította össze. A
kalixarénnel

módosított

BLM

szelektíven

traszportálta

a

káliumionokat

a

náriumionokhoz képest, de szelektivitása rosszabb volt, kb. feleannyi, mint a
valinomicin tartalmú lipid kettĘsréteg membráné.
Kobayashi és munkatársai [82] lipofilizált ȕ-ciklodextrin származékokat
tartalmazó lipid kettĘsréteg membránok ionáramát vizsgálták alkáliionokra.
Kísérleteik szerint a Li+<Na+<K+|Rb+|Cs+ sorrendben változik a kialakított BLM-en
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átfolyó áram azonos ionkoncentrációjú oldatokban. A membrán ionárama a KCl
koncentrációjával lineárisan változott a 10-3 –1 mol/dm3 tartományban.

2.3.5 Piezoelektromos kémiai érzékelĘk
Az 1880-as években Jacques és Pierre Curie kimutatták, hogy deformáció,
nyomás hatására egyes kristályok (kvarc, rochelle só, turmalin) úgy reagálnak, hogy
az ellentétesen fekvĘ síkjaikon a nyomás nagyságával arányos potenciálkülönbség
keletkezik. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy míg deformáció-mentes
állapotban a pozitív és negatív ionok töltésközpontja egybeesik, rugalmas deformáció
hatására a különbözĘ ionok elmozdulása egyensúlyi helyzetüktĘl eltérĘ, és így a két
töltésközpont különválik [83]. Lippman elméleti jóslata nyomán a Curie testvérek
felfedezték

a

fordított

piezoelektromos

jelenséget

is,

vagyis

azt,

hogy

potenciálkülönbség létesítése esetén az elektromos tér hatására a piezoelektromos
kristály deformálódik. Ezen alapul a kvarckristály mikromérleg (Quartz Crystal
Microbalance, QCM). A készülék alapja egy vékony AT-vágású kvarclapka,
amelynek két, ellentétes oldalára igen vékony fém (Au, Ag, Pt) bevonatot visznek fel,
rendszerint vákuum párologtatás útján. Az AT vágás azt jelenti, hogy egy
kvarckristályt a krisztallográfiai x tengelyéhez képest kb. 35 °-os szögben szeletelünk.
Egy ilyen kvarckristály-lap elĘnye, hogy a tömegérzékenysége nagy, míg
hĘmérsékleti együtthatója szobahĘmérséklet közelében kicsi (2.3.3 ábra).

2.3.3 ábra
Kvarckristályok frekvenciaváltozása a hĘmérséklettel az AT vágástól való eltérés
függvényében

A két fémbevonat közül az egyik kisebb méretĦ, mint a másik – a kapacitás
hatásának csökkentése céljából – és a kisebb fémbevonat mérete határozza meg a
kristály tömeg-érzékeny felületét. Elektromos potenciált létesítve a két elektród közé
esĘ kvarclapban mechanikai nyírófeszültség ébred. Váltakozó potenciál hatására a
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kvarckristály rezgésbe jön, a rezgési amplitúdó párhuzamos a kristálylap felületével, a
rezgés pedig az x tengely irányában történik.

1

t = 3ʌ/2Ȧ; x = - xmax

2

t = 0; x = 0

3

t = ʌ/2Ȧ; x = +xm ax
2.3.4 ábra

AT vágású kvarckristály rezgésének vázlata

Az AT vágású kristálynak további elĘnye, hogy a rezgés párhuzamos a
kristály/külsĘ közeg határfelülettel (2.3.4 ábra), így a közeg viszkozitásából származó
csillapító hatás minimális. A kvarckristály rezgése transzverzális hullámokat
eredményez. E hullámok a lapka vastagsága által meghatározott térben terjednek. Álló
hullámok akkor alakulnak ki a rezgĘ kvarckristályban, ha az akusztikus hullámok
hullámhossza a lap és a fémbevonat együttes vastagságának a kétszerese, így a kvarc
felületi réteg vastagságának változása a sajátfrekvencia változását vonja maga után.
Ezt a Sauerbrey-féle egyenlet írja le:
ǻf



2f 02
µ KȡK



ǻm
A

C f

ǻm
A
2.3. 1

ahol, f0 a kristály sajátfrekvenciája, µ a nyírási rugalmassági modulus, ȡK
kristály sĦrĦsége, A a piezoelektromosan aktív felület, m az aktív felületen levĘ
tömeg, Cf az integrális érzékenység. Ez az összefüggés mindaddig jól alkalmazható,
amíg a kvarcon levĘ réteg vastagsága a kvarclap vastagságának 2%-át nem haladja
meg és deformációja rugalmas. Az egyenletbĘl adódik, hogy minél nagyobb a
sajátfrekvencia annál nagyobb mérési érzékenységet kapunk, de mivel f0 fordítottan
arányos a lap vastagságával, így igen vékony lapnál mechanikai problémák lépnek fel,
másrészt a maximálisan felvihetĘ anyagmennyiség is csökken. 10 MHz-es kristály
esetén az adatok behelyettesítésével Cf = 22.64·107 Hzcm2g-1 adódik, ekkor 1 Hz
változás 4.5 ng cm-2 tömegváltozással egyenértékĦ. Ezek a számított értékek akkor
használhatóak, ha a mérni kívánt tömeg egyenletesen oszlik el a felületen. A QCM
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különösen alkalmas gĘzök, gázok meghatározására, mivel rendkívül kis – nanogram
nagyságrendĦ – felületi tömegváltozás mérhetĘ vele, aránylag olcsón beszerezhetĘ, és
gázfázisban a közeg viszkozitásából származó problémák nem lépnek fel, folyadékfázisban történĘ felhasználással ellentétben.
Rendkívül sokféle receptor-molekulát használtak fel piezoelektromos érzékelĘk
érzékenyítésére. Liu és munkatársai [84] 7 különbözĘ ciklodextrin és 3 kalixarén
származékkal módosított kvarckristály mikromérleg szenzorok szelektivitását és
érzékenységét vizsgálták különbözĘ szerves aminok gĘzeire. Véleményük szerint a
szenzor válaszjelét a kialakuló van der Waals kölcsönhatás, a hidrogénhídkötés
valamint a fiziszorpció és a ligandum geometriája határozza meg. A különbözĘ
ciklodextrinek különbözĘ mértékben kötötték meg a különbözĘ lánchosszúságú alifás
aminokat, de általánosságban a frekvencia változás mértéke nĘtt a szénlánc hosszával.
A szénlánc hosszán kívül a szénlánc alakja is befolyásolta a kötĘdés mértékét.
Ciklodextrinek esetében a terc-butil-amin>i-butil-amin>n-butil-amin sorrendben nĘtt
a szenzor szelektivitása, míg kalixarénok esetében pontosan fordított volt a
szelektivitási sorrend, amit a kalixarénok kisebb üregével magyaráztak.
Reinhoudt és munkatársai [85], [86] önrendezĘdĘ monoréteget alakítottak ki
rezorcin(4)arén származékokból kvarckristály felületén. A kialakított réteget
érzékenynek találták klórozott szénhidrogének gĘzére. A vizsgált oldószerek közül
(tetraklór-etán (C2Cl4), triklór-etilén (HClC=CCl2), széntetraklorid (CCl4), kloroform
(CHCl3) és toluol (H3C-C6H5)) a legnagyobb válasz jelet tetraklór-etánra kapták.
Dickert és munkatársai [87] kontrollált kötĘhelyĦ polimerrel módosított
kvarckristály mikromérleg érzékelĘt alakítottak ki, és tesztelték alkalmasságát aromás
és halogénezett szénhidrogén gĘzök meghatározására. A tetrahidrofurán molekula
lenyomatát tartalmazó polimer tetrahidrofuránra mutatta a legnagyobb érzékenységet,
de más oldószerek is jelet adtak a tetrahidrofurán > m-xilol >etanol > toluol >
kloroform sorrendben.
Fietzek és munkatársai [88] különbözĘ fémionokat (Ni, Pd, Pt) tartalmazó
ftalocianin származékokkal módosított kristállyal végeztek kísérleteket. Úgy találták,
hogy a szerves oldószergĘzök (pirrol, benzol, toluol, piridin és m-xilol) kétlépéses
reakcióban kötĘdnek meg a módosító rétegen: alacsonyabb koncentráció esetén a
réteg szelektíven köti a ʌ-kötéssel rendelkezĘ oldószergĘzöket, azonban a kötĘhelyek
telítĘdése után - magasabb koncentrációk esetén – az oldószergĘzök nem specifikusan
a diszperziós erĘk hatására kötĘdnek meg. A szerzĘk a Pt tartalmú ftalocianin
28

Irodalmi rész
származékkal módosított szenzort találták legérzékenyebbnek a vizsgált aromás
oldószergĘzökre.
Jarrett és Finklea [89] Ni(SCN)2(4-picoline)4 –al történĘ módosítás hatását
vizsgálták. Vizsgálataik alapján a kialakított detektor nagy érzékenységgel mérte a
vizsgált szerves oldószereket, különösen az aromásokat és a triklóretilént.
Eredményeik szerint a molekulákra, amelyek elég kicsik, hogy a kristályrácsba annak
deformációja nélkül beférjenek a szenzor válasza gyors és reverzibilis, míg nagyobb
molekulák esetén a folyamat sokkal lassabb. A módosított szenzor pár nap alatt
elvesztette az érzékenységét.
Mirmohseni

és

Hassanzadeh

[90]

poli(dimetil-sziloxán)-al

módosított

kvarckristályt vizsgált. Eredményeik szerint a kialakított réteg érzékeny aromás
oldószerek gĘzére, az etil-benzol > xilolok > toluol > benzol a szelektivitási
sorrendben. A szenzor kalibrációs görbéje mindegyik vizsgált oldószerre lineáris volt
a 3-60 ppm koncentráció tartományban.
Okahata és munkatársai [91] kvarckristály mikromérleggel végzett vizsgálatai
szerint ortogonális antracén-bisz(rezorcinol)-tetraol kristályok szelektíven megkötik
etil-acetát, metil-acetát és metil-etil-keton gĘzeit, míg benzol és ciklohexán gĘzei nem
képesek beépülni a kristályrácsba. A mikromérleg tömegváltozása az oldószerkoncentráció függvényében telítési görbét mutatott. A maximális tömegváltozásból
kiszámolt kristály - oldószer molekula összetétel jó egyezést mutatott a röntgen
diffrakcióval mért eredményekkel.
Chao és Shih [92] fullerénnel bevont kvarckristály szenzort tanulmányozva
megállapították, hogy a fullerén a karbonsavak>aldehidek>aminok>alkoholok>
>ketonok szelektivitási sorrendben köti meg a különbözĘ oldószer gĘzöket.
Irreverzibilisen kemiszorbeálódtak a rétegen az aminok, a tiolok és a diének, míg a
karbonsavak, az aldehidek és a ketonok reverzibilisen kötĘdtek meg.
Ding és munkatársai [93] Langmuir-Blodgett technikával vittek fel réz(II)tetraterc-butil-5,10,15,20-tetraaza-porfirin

réteget

kvarckristály

felületére.

Az

így

kialakított szenzor kétszer mérte jobban a benzol és toluol gĘzöket, mint a hexán
gĘzét; gyors válaszideje (2 perc) lehetĘvé tette injektálásos technika alkalmazását
benzol és toluol gĘzök mérésére.
Mintova és Bein [94] 100 nm alatti pórusátmérĘjĦ, hidrofil illetve hidrofób
pórusú zeolitokkal módosított kvarckristály mikromérleget vizsgáltak. A hidrofil
pórusú zeolittal érzékenyített szenzor a vízgĘzt mérte nagy érzékenységgel, míg a
29

Irodalmi rész
hidrofób a szénhidrogéneket. Mindkét esetben lineáris összefüggést kaptak az 1-60
ppm koncentráció tartományban.
Sun és Okada [95] Nafion filmmel módosított kristály karbonsavak, alkoholok,
ketonok, aminok és aldehidek szorpcióját tanulmányozta. A módosító réteg nagy
szelektivitással kötötte meg az aminokat, de a szenzor válasza nem volt reverzibilis. A
többi oldószergĘzre azonban reverzibilis frekvenciaváltozást kaptak. Ennek az oka
vizsgálataik szerint az, hogy az aminok képesek a Nafion polimerbe beoldódni,
abszorbeálódni, míg a többi oldószergĘz csak a film felületén adszorbeálódik.
Aoki és munkatársai [96] kísérleteik során C-etil-kalix(4)rezorcinarénnel
módosított

kvarckristály
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különbözĘ

szerves

oldószer

gĘzére

adott

frekvenciaváltozását mérték. A kialakított szenzor aceton gĘzre mutatta a legnagyobb
érzékenységet. Kalibrációs görbe alapján megállapított aceton koncentrációk jó
egyezést mutattak a gázkromatográfiával mért adatokkal, a 60-1000 ppm koncentráció
tartományban.
Zhao és munkatársai [97] kitozán membránba zárt pimelinsavval módosítottak
kvarckristályt és a halhús frissességére jellemzĘ trimetil-amint vizsgálták. A mérést
nem zavarták a légköri gázok, CO2, NO2, SO2, CO, H2S. A szenzor válasza gyors és
reprodukálható volt, de a lineáris mérési tartománya viszonylag kicsi: 10-100 ppm
volt.
Chan és munkatársai [98] hidroxil vagy benzoil végcsoportot tartalmazó
monoréteggel

módosított

kvarckristály

frekvencia

változását

tanulmányozták

ecetsavra, etanolra, nitrometánra, trietil-aminra és benzolra. Mind a két monoréteggel
módosított szenzor ecetsavra volt a legérzékenyebb, válaszuk gyors és reverzibilis
volt. Az ecetsav kalibrációs görbe lineáris tartománya 0.05-6.3 ppm között volt, 0.05
ppm mérési alsó határral.
Porter és munkatársai [99] 1-2 µm átmérĘjĦ grafit részecskéket vittek fel
kvarckristály felületére, hogy az így kialakított érzékelĘt toluol és más illékony
szerves anyagok detektálására, monitorálására használják fel. A kis részecskeátmérĘ
elĘnye a nagy fajlagos felület volt, ami alacsony detektálási határban, gyors és
reverzibilis válaszban nyilvánult meg. A szenzor az aromás szénhidrogénekre ~3.2×
érzékenyebben reagált, mint az alifásokra.
Egyfajta oldószergĘzt szelektíven mérĘ szenzor kialakítása nehézségekbe
ütközik, erre kínálnak megoldást a különbözĘ matematikai módszerek, amelyek
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segítségével több nem teljesen szelektív szenzor (szenzoregyüttes) jelét kiértékelve
minĘségi és mennyiségi meghatározásra is lehetĘség nyílik.
Abbas [100] és munkatársai polimerekkel (poli(dimetil-sziloxán), poli(éteruretán),

poli(etil-cellulóz),

poli(cianopropil-metilsziloxán))

módosított

kvarc-

kristályokból hoztak létre szenzoregyüttest. Háromféle oldószergĘzt vizsgáltak:
toluolt, n-oktánt és kloroformot. A szenzoregyüttes frekvencia változásából regresszió
analízis alkalmazásával a kalibrációs görbéket felhasználva három oldószergĘz
keverékének koncentrációit is sikeresen meghatározták 20%-os hibán belül.
Hlavay és Barkó [101] piezoelektomos szenzoregyüttest fejlesztettek ki, a
kristály érzékenyítésére gázkromatográfiás állófázisokat használtak. Az alkalmazott
anyagok szelektivitásának számolására faktoranalízist használtak. Sikerült eltérĘ
karakterĦ anyagok (pl. kloroform, aceton és ciklohexán) jelét megkülönböztetniük
ezzel a mérĘrendszerrel, de hasonló karakterĦ anyagok (pl. benzol és toluol) esetén a
matematikai módszer nem biztosította a megfelelĘ szelektivitást.
Dickert és munkatársai [102] két rezorcin[4]arén és két ciklodextrin
származékot használt fel módosító-anyagként. A 4 kristályból álló szenzoregyüttes
adatait a neurális hálózatok segítségével dolgozták fel. A kialakított mérĘrendszer
lehetĘvé

tette

xilol

izomerek

mérését

egymás

mellett,

a

1-200

ppm-es

koncentrációszint esetén 1%-os pontossággal, a levegĘ páratartalma nem zavarta a
meghatározást.
Polikar és munkatársai [103] 12 különbözĘ polimerrel borított kristály-együttes
válaszát vizsgálta 12 különbözĘ szerves oldószergĘz esetén. A mérési adatokat
számítógéppel feldolgozva, neurális hálózat alkalmazásával sikerült a különbözĘ
oldószereket egymástól megkülönböztetniük.
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3. Kísérleti rész
3.1 Ionszelektív elektródok vizsgálata
3.1.1 Potenciometriás vizsgálatok
A potenciometriás méréseknél a mérĘcella felépítése a következĘ volt:

Ag/AgCl

1 mol/dm3
KCl

1 mol/dm3
LiOAc

minta
oldat

ionszelektív belsĘ
Ag/AgCl
membrán
elektrolit

vonatkozási elektród

ionszelektív elektród

A vonatkozási elektródként kereskedelmi elektródokat használtam: kettĘs
sóhidas Ag/AgCl elektródot OP-0821P (Radelkis, Budapest, Magyarország) és
kalomel-elektródot OP-0830P (Radelkis, Budapest, Magyarország).
A mérĘmĦszer OP-208/1 (Radelkis, Magyarország) és Orion 720A (Orion
Research Inc., Beverly, MA, USA) típusú pH-mérĘ volt.
A potenciometriás mérési adatokat számítógépes program segítségével,
Hewlett-Packard 85 típusú számítógépen értékeltem ki. A számítógépes program a
koncentráció adatokból a kiterjesztett Debye-Hückel-összefüggés [104] szerint
kiszámolt aktivitási koefficiensek alapján megadja az ionaktivitásokat, valamint a
mért potenciálértékeket a Henderson-összefüggés [104] alapján számított diffúziós
potenciálértékkel korrigálja.

PVC alapú potenciometriás ionszelektív elektródok készítése
A potenciometriás mérések során használt szerves ionofór alapú ionszelektív
membránok fĘbb komponensei:
1-2 tömeg% szerves komplexképzĘ ligandum (ionofór), amely a membrán
szelektivitását biztosítja (3.1.1 ábra);
33 tömeg% poli-(vinil-klorid) (PVC), mint membránhordozó (HMW):
Fluka 81392
66 tömeg% PVC-lágyító:
–
–

bisz(2-etil-hexil)-szebacát (DOS)
2-nitro-fenil-oktil-éter (oNPOE)
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Fluka 73732
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néhány tized tömeg%-ban ún. lipofil só adalék-anyag, amelynek szerepe az
ionszelektív

folyadékmembrán

elektromos

ellenállásának

csökkentése,

valamint a membrán permszelektivitásának biztosítása, kationszelektív
elektródok esetében az anion-zavarás kiküszöbölése:
–

kálium tetrakis(4-klórofenil)borát (KTpClPB):
Fluka 60591, vagy
– nátrium tetrakis[3,5-bisz(trifluorometil)fenil]borát (NaTm(CF3)2PB)
Fluka 72017
A membrán össztömege kb. 200 mg volt.
H3C(CH2)11

N

S

N
O

(CH2)11CH3

N

O

O

O

O

O

S

S
N

Cl

H3C(CH2)11

Cl

(CH2)11CH3

ETH 5435

T3806

3.1.1 ábra
A felhasznált ólomion szelektív ligandumok szerkezete, és jelzése

A T3806 jelĦ originális szerkezetĦ ólomionofórt (3.1.1 ábra) a Budapesti
MĦszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai Technológia Tanszékén Dr.
Bitter István professzor szintetizálta. Az ETH 5435 (ólom ionofór III) “Selectophore”
tisztaságú, a Fluka Chemie AG (Buchs, Svájc) gyártmánya: Fluka 15337.
Az ionszelektív membránokat az irodalomban megadott módon készítettem
[105]. A membrán komponenseket 2 ml tetrahidrofuránban (THF, Fluka 87369)
oldottam, és az oldatot gumikarikával üveglapra rögzített 28 mm átmérĘjĦ
üveggyĦrĦbe öntöttem, majd lefedtem szĦrĘpapírral és üvegpohárral. Az oldószer
elpárolgása után (kb. 24 óra) mintegy 200 µm vastagságú lágy PVC membrán maradt
vissza. Az így elkészített membránból 7 mm átmérĘjĦ korongokat vágtam ki, majd
Philips IS-560 típusú elektródtestbe építettem, vagy PVC/THF ragasztóval 7 mm
átmérĘjĦ PVC csĘ végére ragasztottam. A 400 µm vastagságú membrán esetén a
membrán felszínét THF-el megnedvesítettem és egy második membránkarikát
helyeztem rá.
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Kalibrációs adatok meghatározása
A potenciometriás elektródokat részben sorozathígítással készített kalibráló
oldatokban szakaszosan, részben pedig áramló oldatos körülmények mellett,
exponenciális hígításos módszerrel [106] végeztem. Az exponenciális hígításos
módszer alkalmazása esetén használt mérési elrendezést a 3.1.2 ábra mutatja. Az
állandó térfogatú kevert tankreaktornak tekinthetĘ hígító cellát a minta oldattal
töltöttem fel, majd a megfelelĘ hígító oldatot folyamatosan, állandó áramlási
sebességgel a hígító cellába pumpálva, végeztem el a hígítást. Az oldatokat Minipuls
3 típusú (Gilson, Inc., Middleton, WI, USA) perisztaltikus pumpa segítségével
áramoltattam 1.65 mm belsĘ átmérĘjĦ Tygon® (Ismatec, Glattbrugg-Zürich, Svájc)
csöveken keresztül. A wall-jet elrendezésĦ mérĘcellával regisztráltam a pillanatnyi
ionaktivitásokhoz tartozó elektródpotenciál értékeket. A kevertetett hígító cellában a
minta oldat koncentrációja, ct, a hígítás során exponenciális függvény szerint csökken:
ct

c 0  e  wt V
3.1.1

ahol, w: a térfogati sebesség, c0: a kiindulási koncentráció (t=0), V: a cella
térfogata, t: a hígítás kezdetétĘl eltelt idĘ.
Tekintettel, hogy az elektródpotenciál-koncentráció függvény logaritmikus, az
elektródpotenciál-idĘ függvény lineáris:
E

E 0  S lg c t

E 0  S lg c 0  S

wt
lg e
V
3.1.2

ahol E: a cellafeszültség, E0: konstans potenciál tag, amelynek értéke a belsĘ és
külsĘ referencia rendszerek potenciáljának függvénye, de nem függ az oldat
koncentrációtól, és S: a cellafeszültség-lg c kalibrációs görbe meredeksége. A 3.1.2
egyenlet segítségével a regisztrált potenciál-idĘ görbét potenciál-koncentráció
függvénnyé alakítottam át.
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ionszelektív elektród

referencia elektród

wall-jet cella

mintaváltó

exponenciális
higító cella

pumpa
minta oldat higító oldat

3.1.2 ábra
Az exponenciális kihígításhoz használt rendszer felépítése

Potenciometriás elektródok szelektivitásának vizsgálata
A potenciometriás elektródok szelektivitási sajátságait az ionszelektív
elektródok potenciálját leíró Nikolsky által levezetett összefüggésben szereplĘ
szelektivitási tényezĘ fejezi ki, amelynek meghatározására két alapvetĘ módszer
terjedt el a gyakorlatban: az ún. külön-oldatos valamint az ún. kevert-oldatos
módszerek [6].
A külön-oldatos szelektivitási vizsgálatok során a szelektivitási tényezĘ (Kijpot)
a csak mérendĘ iont (i) tartalmazó oldatsorozatban, illetve a csak zavaró iont (j)
tartalmazó oldatsorozatban felvett kalibrációs görbék segítségével határozható meg,
Nikolsky-egyenletbĘl levezett összefüggések alapján:
az

azonos

log K pot
ij



aktivitásszint

Ei  E j
Si

mellett

mért

potenciáladatokból,

a

összefüggés alapján vagy

az adott potenciálértékhez tartozó aktivitásszintekbĘl, a

K pot
ij

ai
zi

a j zj
összefüggés alapján.
A szelektivitási tényezĘ az analitikai alkalmazás szempontjából csak
tájékoztató jellegĦ, gyors meghatározására általánosan elterjedt módszer az, amikor a
teljes kalibrációs görbe felvétele helyett, egy adott (általában 0.1 mol/dm3)
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koncentrációjú mérendĘ iont, illetve zavaró iont tartalmazó oldatokban meghatározott
cellapotenciál adatok diffúziós potenciállal korrigált értékei alapján számolunk.
Az ún. kevert-oldatos módszer lehetĘséget biztosít a mérendĘ ionnak a
mintamátrixhoz hasonló környezetben történĘ meghatározására. A módszer gyakorlati
megvalósítása során a mérendĘ ionra nézve kalibráló oldatsort készítünk, amely
oldatsor minden egyes tagja azonos összetételĦ - az adott analitikai feladatnak
megfelelĘ mintaoldatot reprezentáló - háttér-elektrolitot tartalmaz. A mért adatokból
szerkesztett kalibrációs görbe által meghatározott mérési alsó határhoz (DL) tartozó
aktivitásszint (ai,DL) és a kalibráló standardok zavaró ion aktivitásának értéke (aj)
ismeretében a Kijpot kiszámolható: K pot
ij

a i ,DL
a zij / zj

.

3.1.2 Pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás vizsgálatok
A vizsgálataimhoz használt pásztázó elektrokémiai mikroszkóp (Scanning
Electrochemical Microscope, SECM) alap változata a BME Általános és Analitikai
Tanszékén készült [107], [108]. A készülék vázlatos felépítését a 3.1.3 ábra mutatja.
A SECM két fĘ részbĘl áll: a pozícionáló szerkezetbĘl és az elektrokémiai
mérĘrendszerbĘl. A két egységet megfelelĘ szoftverrel ellátott személyi számítógép
irányítja.

3.1.3 ábra
Az alkalmazott pásztázó elektrokémiai mikroszkóp vázlatos felépítése

A pozícionáló rész három kétfázisú léptetĘ motorral meghajtott lineáris
modulból áll (Newport M-MFN25PP, Newport, Evry, Franciaország), ezeket kézi
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pozícionálókra (IEF Werner) szerelték úgy, hogy a léptetĘ motorok tengelyei
páronként merĘlegesek egymásra. A léptetĘ motorok legnagyobb felbontása 75 nm. A
léptetĘ motorok által szolgáltatott maximális elmozdulás 25 mm, és a legnagyobb
sebesség 3.5 µm/s. Az pozícionáló egységekhez kapcsolódó elektrokémiai rendszer
Autolab PGSTAT10 (Eco Chemie, Hollandia) volt.

Voltammetriás mikroelektródok
A munkám során mérĘcsúcsként felhasznált Pt-mikroelektródokat az
irodalomban [109] leírt módon készítettem. Az elektród készítés menete röviden a
következĘ volt: kb. 4 cm hosszú, 0.7 mm belsĘ-, 1.5 mm külsĘ átmérĘjĦ
üvegkapillárisokat tömény kénsav és 30 %-os hidrogén-peroxid 1:1 arányú elegyében
egy napon keresztül tisztítottam, majd alapos ioncserélt vizes átöblítés után
szárítószekrényben 120 oC-on szárítottam fél óráig. A kapillárisok egyik végét lánggal
beforrasztottam, majd a kapilláris üregébe helyeztem egy-egy 15-25 mm hosszúságú
és 25 µm vagy 125 µm átmérĘjĦ platinaszálat. A kapilláris szabad végét
vízsugárszivattyúhoz csatlakoztattam, majd fĦthetĘ kantál drót spirál segítségével a
kapillárist a platinaszál körül buborékmentesen megolvasztottam egy kb. 10 mm-es
szakaszon. A kapilláris lángon olvasztott végét, mivel ez a rész levegĘbuborékokat
tartalmaz, durva dörzspapírral lecsiszoltam, majd az elektród hegyét kúposra
csiszoltam, úgy hogy az elektród felületen az üveg átmérĘje a centrális platina korong
átmérĘjének a 10-szerese legyen. Az elektród felületét különbözĘ szemcseátmérĘjĦ
(1, 0.3, 0.05 µm) alumínium-oxid porral csiszoltam. Az elektród kivezetéseként rézhuzalt használtam, a réz és a platina között a kontaktust fémhigany biztosította.
A mikroelektród készítés során a mikroelektródok minĘségét (a beforrasztás
jóságát, a felületi egyenetlenségeket, a csiszolás minĘségét) Zeiss Axiolab A (Karl
Zeiss, Jena, Németország) optikai mikroszkóppal ellenĘriztem.

Higanyfilm leválasztása platina mikroelektród felületére
A Pt/Hg-film elektródot az irodalomban leírt [110], [111] elektrokémiai
módszer kis módosításával készítettem.
Mivel a tapasztalat szerint a platinaelektród felületéhez tapadt alumínium-oxid
por jelentĘs mértékben lecsökkenti a leválasztott higanyfilm stabilitását, ezért az
elektródokat ultrahangos fürdĘben rázattam 10 percig, hogy a csiszolóport
eltávolítsam. A film stabilitásának megnövelése érdekében a platina mikroelektródot a
higanyfilm leválasztása elĘtt elĘkezeltem Nyholm és munkatársai [110] által leírt
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módszerrel. E szerint a Pt-elektródokal 0.05 mol/dm3 kénsavban elĘször ciklikus
voltammetriát végeztem –200 mV és +1500 mV között 50 mV/s sebességgel 3 percen
át telitett kalomel referencia elektróddal szemben, majd a Pt-mikroelektród
potenciálját 4 percig +200 mV-on tartottam. A higanyfilm készítéséhez oxigénmentesített, 1 mol/dm3 koncentrációjú kálium-nitrátot és 0,5 % tömény salétromsavat
tartalmazó 5,9 mmol/dm3 koncentrációjú higany(I)-nitrát oldatot használtam. A
higanyfilm leválasztása során a mikroelektród potenciálját elĘször a higany Nernst
potenciálján, 400 mV-on tartottam 5 percen át, majd 0.0 V-on 20 percen át.
Vonatkozási elektródként Radelkis gyártmányú, OP-0830P típusú telített kalomel
elektródot, segédelektródként platina spirál elektródot használtam. Mivel a higany(I)klorid csapadék formájában kiválik az oldatból, a higany(I)-ionokat tartalmazó
oldatba közvetlenül csak a munkaelektród és a segédelektród merült. A vonatkozási
elektród agar-agar áramkulcson keresztül kapcsolódott a higany(I)-nitrát oldathoz. A
sóhíd 1.0 mol/dm3 kálium-nitrát oldatot tartalmazott, a referenciaelektród káliumkloridra telített oldatba merült.

3.2 Rezorcin[4]arénnel módosított érzékelĘk vizsgálata
3.2.1 Módosított voltammetriás elektródok
A voltammetriás mérésekhez használt üveges szén munkaelektródot (átmérĘ:
3 mm, Model-2012, BAS) a módosítás elĘtt 1, 0.3 és 0.05 µm szemcsenagyságú
alumínium-oxiddal políroztam. Az adszorbeálódott alumínium-oxid részecskék
eltávolítása érdekében 10 percig ultrahangos vízfürdĘben (Techpan, Type UM-0,5)
rázattam, majd desztillált vízzel mostam. A voltammetriás elektród módosítása során
a módosításhoz használt oldatot Hamilton fecskendĘ segítségével vittem fel a száraz
elektródra, majd 10 percet várva hagytam, hogy az oldószer elpárologjon.
Módosításra vagy az ionofór (3.2.1 ábra) tetrahidrofurános oldatát (2 mg/ml ionofór),
vagy Nafion membrán használata esetén annak 1 tömeg%-os etanolos oldatát
használtam, amely esetenként 0.02; 0.2 vagy 2 mg/ml ionofórt tartalmazott. A Nafion
az Aldrich (Milwaukee, USA) cég terméke volt (5 w% alkoholos oldat, 51,021-1).
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A módosításhoz felhasznált T4183 jelĦ ionofórt (C-tetrakisz(undecil)gall[4]arén) a Budapesti MĦszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai
Technológia Tanszékén Dr. Bitter István professzor szintetizálta.
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M = 1169.69 g/mol
3.2.1 ábra
A üveges szénelektród módosításához felhasznált ionofór szerkezete és jele

A módosított üveges szénelektródok tesztelését amperometriás, áramló oldatos
injektálásos mérĘrendszerrel végeztem. A mérĘrendszer felépítését 3.2.2 ábra mutatja.
A puffer-oldat tartályból (1) perisztaltikus pumpa (Gilson, Inc., Middleton, WI, USA)
(2) állandó áramlási sebességgel (2.2 ml/perc) továbbította a vivĘoldatot (50
mmol/dm3 NaH2PO4/NaOH puffer, pH 7.4) a pulzálás-csökkentĘ edényen (3) és az
injektoron (4) keresztül egy wall-jet típusú detektor cellába (6). Az injektor (4)
Rheodyne (Cotati, USA) gyártmányú volt, 50 Pl minta beinjektálását tette lehetĘvé. A
minta és a vivĘoldat keveredését diszperziós csĘ-spirál (5) (l=0.45 m, d=1 µm)
biztosította. A detektorcella oldatterébe merült a munkaelektród, a Ag/AgCl (3
mol/dm3 NaCl) referenciaelektród és a Pt segédelektród. Az elektródok Bioanalytical
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Systems (BAS, West Lafayette, USA) 100B típusú elektrokémiai (7) mérĘrendszerhez
kapcsolódtak, amelynek vezérlését és az adatgyĦjtést IBM kompatibilis számítógép
végezte (8) BAS100W program használatával. A cella után az oldat a túlfolyó
nyíláson keresztül eltávozott a rendszerbĘl. A mérések során a munkaelektród
potenciálja 600 mV (vs. Ag/AgCl (3 mol/dm3 NaCl)) volt. A vivĘoldatként 0.05
mol/dm3 koncentrációjú pH 7.4-es NaH2PO4 puffert alkalmaztam, aminek a pH-ját
NaOH-val állítottam be.

7

8

6
Minta

3

4

2

5

1
3.2.2 ábra
Az amperometriás, áramló oldatos, injektálásos mérĘrendszer felépítése

3.2.2 Lipid kettĘsréteg membrán kialakítása
A lipid kettĘsréteg kialakítása során felhasznált lipid oldat 35 tömeg%
dipalmitoil-foszfatidsavat (dipalmtoyl phospatidic acid, DPPA, Sigma P3556) és
65 tömeg% foszfatidil-kolint (PC, Sigma P4013) tartalmazott, a teljes lipid
koncentráció 0.2 mg/ml volt. A lipid oldatot naponta higítottam törzsoldatokból,
aminek a lipid koncentrációja 2.4 mg/ml volt (PC illetve DPPA) n-hexán és etanol
(80:20) oldószerelegyben oldva. Az ionofórt tartalmazó lipid membrán esetén az oldat
0.13 mg/ml ionofórt is tartalmazott. A törzsoldatot nitrogén atmoszféra alatt, -4°C-on
tároltam.
Szilárd hordozón kialakított (aszimmetrikus felépítésĦ) BLM film (supported
BLM, s-BLM) (3.2.3 ábra) esetén az ezüstszálat a BLM-el történĘ módosítás elĘtt
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ciano-akrilát ragasztóval vontam be, az ily módon szigetelt ezüstszál végét
közvetlenül a lipid oldatba helyezés elĘtt éles ollóval metszettem le, hogy oxidmentes
felületet kapjak. Ezután a mérĘoldatba helyeztem, és kb. 10-15 percig vártam, hogy a
membrán stabilizálódjon.

3.2.3 ábra
Lipid kettĘsréteg membránnal módosított elektród

Az ezüstszálon kialakított aszimmetrikus BLM vizsgálata során két elektródos
mérési elrendezést alkalmaztam. Referencia elektródként frissen kloridozott ezüstszál
szolgált. A két elektródot 10 ml 0.1 mol/dm3 KCl oldatba helyeztem, és közéjük 25
mV egyenfeszültséget kapcsoltam. A két elektród között a kis külsĘ feszültség
hatására bekövetkezĘ iontranszportból származó áramot mértem nagy belsĘ
ellenállású

elektrométer

segítségével

(Keithley

614

electrometer,

Keithley

Instruments, USA) amely egy x-t íróhoz volt kapcsolva. A kalibráló oldatokat
10-3 mol/dm3 dopamin törzsoldat Hamilton fecskendĘvel a mérĘcellába adagolásával
in situ készítettem.
Hordozó nélküli (szimmetrikus felépítésĦ) BLM film készítésére egy
speciálisan erre tervezett cellát használtam fel (3.2.4 ábra). A cella két ~ 10 cm3
térfogatú polimetil-metakrilát részbĘl áll, amit csavarokkal lehet összeszorítani. A két
cella részt egy 10 µm vastag mĦanyag hártyával (Saran WrapTM , PVDC; DowBrands,
L. P., Indianapolis, IN) választottam el, amelyen egy kb. 0.32 mm lyuk volt. A cella
mindkét részébe 10 cm3 háttéroldatot pipettáztam (0.1 mol/dm3 KCl), és az egyik
cellarész felszínére a lipid oldatból 10 µl-t vittem fel Hamilton fecskendĘvel. Az
oldószer elpárolgása után a vízszintet a hártyán található lyuk alá csökkentettem egy
eldobható mĦanyag fecskendĘ segítségével eltávolítva a lipid film alatti elektrolitot,
majd elektrolit adagolásával a vízszintet ismét a lyuk felé emeltem. Az ionáram
lecsökkentésébĘl következtettem arra, hogy a lyuk felületén a BLM kialakult.
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3.2.4 ábra
Cella felépítés alátámasztás nélküli lipid membránon keresztüli ionáram tanulmányozására

Szimmetrikus felépítésĦ BLM esetében a cella mindkét felébe (3.2.4 ábra) 1010 ml 0.1 mol/dm3 KCl-t pipettáztam. Mind a két cella-részbe egy-egy Ag/AgCl
szálat helyeztem, amelyek között a feszültség szintén 25 mV volt, az ionáram
meghatározása hasonlóan történt, mint a s-BLM-esetén. Az egyik cellarészbe –
amelyben egy mágneses keverĘ biztosította az egyenletes koncentráció eloszlást –
adagoltuk a 10-3 mol/dm3 dopamint.
BLM-el módosított üveges szénelektródot az irodalomban leírt módon [80]
készítettem. Az elektródot egyre kisebb átmérĘjĦ (1, 0.3, 0.05 µm) alumínium-oxiddal
csiszoltam, majd 10 perces ultrahangos fürdĘs rázatással az adszorbeálódott
alumínium-oxid eltávolítottam. A lipid oldatból 5 µl-t vittem fel az elektród felületére,
majd üvegedénnyel letakarva egy éjszakán keresztül hagytam az oldószert
elpárologni. Vizsgálatát amperometriás, áramló oldatos injektálásos mérĘrendszerrel,
a már leírt módon végeztem.
Nyomás-terület izoterma felvételéhez Nima 300 (Nima Technology Ltd, Nagy
Britannia) típusú filmmérleget használtam.
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3.2.3 Piezoelektromos kémiai érzékelĘ kialakítása
A kvarckristály mikromérleggel végzett kísérletek során 10 MHz frekvenciájú
kristályokat (3.2.5 ábra) (International Crystal Manufacturing Inc., USA) használtam
fel. Az érzékelĘ kristályok elektród- része aranyból készült.

3.2.5 ábra
Kvarckristály

Aranyelektródon rendezett monomolekuláris réteg készítéséhez a T4327 jelĦ
ionofór (ld. 3.2.6 ábra) 1 mmol/dm3 koncentrációjú kloroform/etanol 4:1 oldatát
használtam. A monoréteg kialakítása során az elektródot egy éjszakára a módosító
oldatba helyeztem jól zárható üvegedényben, majd felhasználás elĘtt kloroformmal és
etanollal mostam.
A kristály adszorpcióval történĘ módosítása során az adott ionofór 10 Pl
térfogatú, 2 mg/ml koncentrációjú tetrahidrofurános oldatát vittem fel Hamilton
fecskendĘ segítségével a száraz elektródra, majd 5 percet várva hagytam, hogy a
tetrahidrofurán elpárologjon.
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Kvarckristály mikromérleggel végzett vizsgálatok során az elĘzĘleg bemutatott
T4183 ionofóron kívül a T3518 (C-tetrakisz(undecil)-rezorcin[4]arén) és T4327
(C-tetrakisz(11-tiabeneikozil)-tetrameteno-2-metil-rezorcin[4]arén) jelĦ ionofórokat
használtam, amelyeket szintén a Budapesti MĦszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szerves Kémiai Technológia Tanszéki Kutatócsoportjában Dr. Bitter István
vezetésével állították elĘ.
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3.2.6 ábra

A kvarckristály módosítására használt ionofórok szerkezete és jele

A

szerves

oldószergĘzök

meghatározására

használt

piezoelektromos

mérĘrendszer vázlatos felépítését a 3.2.7 ábra mutatja. A mérés során használt
mérĘrendszert Barkó és Hlavay [112] alakították ki a Veszprémi Egyetem Föld- és
Környezettudományi Tanszékén.
VivĘgázként nagytisztaságú nitrogént (Messer Griesheim Kft., Magyarország)
használtam, melybĘl a víznyomokat DM-060-24 típusú Nafion membránszárítóval
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(PermaPure Inc. USA.) távolítottam el. A nitrogénáram szabályzását számítógéppel
vezérelhetĘ Mass Track 810C (Sierra Instruments, USA) áramlásszabályzó végezte, a
szabályzó pontos beállítása IBM kompatibilis számítógéppel történt. A vivĘgáz
térfogatáramát GFM17 3½ digites áramlásmérĘ (AALBORG Instruments & Controls,
Inc. USA) mérte. A mérĘrendszer elemeinek összekötése vastag falú szilikon csövel
(PEMÜ, Magyarország), szigetelése teflon lemezzel történt, hogy a vezetékek falán
keresztül ne lépjen fel a mérendĘ anyag vesztesége illetve szennyezĘdése. A rövid
szilikoncsövek szorpciós hatását - amely ppb tartományban jelentĘs lett volna- a
mérések során az általam használt 100-700 ppm közötti koncentrációknál
elhanyagoltam. A mérés során vizsgált oldószerekbĘl 10 cm3-t egy szeptummal
lezárható 15 cm3-es üveg küvettába töltöttem, és 20r0,1 oC-ra termosztáltam (TGLUH 16 termosztát (VEB MLW, Németország). A küvetta hĘmérsékletét hĘmérĘ
modul (HANNA Instruments Ltd., Nagy Britannia) mérte. A mérések során a
folyadék

feletti

gĘztérbĘl

vettem

mintát,

és

gumi

szeptumon

keresztül

gázfecskendĘvel (Precision Sampling Co. USA) injektáltam 10 cm3-t az oldószerek
gĘzterébĘl. Minden oldószergĘz esetén három párhuzamos meghatározást végeztem.
A mérés ismételhetĘségének szempontjából fontos a gĘztér telítési idejének ismerete,
ennek vizsgálata az általam használt mérĘrendszer esetén elĘzĘleg megtörtént [112].
Gázkromatográfiás módszerrel megállapították, hogy a lezárt oldószertartó küvetta
folyadék feletti terének telítése hat perc alatt végbement. A mérések során 10
percenként vettem mintát a gĘztérbĘl.
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3.2.7 ábra
A kvarckristály mikromérleg mérĘrendszer felépítése
PF: szĦrĘ; PC számítógép; FC1, FC2: áramlásszabályzók; TC: termosztát; T, hĘmérĘ; CH,
oldószer tartó edény; MC, keverĘ edény; W, cseppleválasztó; CS: szenzor, FC
frekvenciamérĘ, S: szeptum.

A mĦszer egy 10 MHz alapfrekvenciájú bevonat nélküli kvarckristályt és egy
bevont érzékelĘt tartalmazott. A két kristály egy üveg cellában (3.2.8 ábra)
helyezkedett el. Sem az eredeti gyári, sem a bevont kvarckristályok frekvenciája nem
volt egyforma. Az alapvonal a referencia kristály és a mérĘkristály frekvenciájának
különbsége volt.

3.2.8 ábra
A kvarckristály detektor üveg cellája
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Az adatfeldolgozásra házi építésĦ berendezés szolgált, amely a referencia
frekvenciából kivonta az érzékelĘ kvarckristály frekvenciáját. A különbségi
frekvenciát IBM kompatibilis számítógéppel regisztráluk.

3.3 Felhasznált vegyszerek
Az oldatokhoz használt vegyszerek és oldószerek vagy Fluka, a.l.t. vagy
Reanal, a.l.t. gyártmányok és minĘségĦek voltak. Az oldatok készítéséhez vagy
kétszer desztillált vizet, vagy Milli-Q rendszerrel (Milli-Q, Millipore, El Paso, TX,
USA) tisztított vizet használtam, amelynek az ellenállása legalább 18 Mȍ cm volt.
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4. Eredmények és értékelésük
4.1 Ionszelektív elektród mérési alsó határának vizsgálata
Az ionszelektív elektródok felületi érzékelĘk, potenciálválaszuk az ionszelektív
membrán felületével közvetlenül érintkezĘ oldatrétegben található ionok aktivitásától
függ. Ha a felületi oldatréteg ionaktivitása eltér a mérendĘ oldat fĘtömegének
aktivitásától, akkor az ionszelektív elektród viselkedése látszólag eltér a Nernsti
választól. Hagyományos (10-3 mol/dm3) belsĘ töltetĦ folyadékmembrán elektródok
mérési alsó határát, és erĘsen diszkriminált ionok esetén a szelektivitását is, a
mérendĘ ionoknak a membránból a minta oldatba történĘ kiáramlása következtében
az elektród felületén lokálisan megnövekedett mérendĘ ion koncentráció határozza
meg. MásfelĘl “új típusú” folyadékmembrán elektród (alacsony mérendĘ ion és
magas zavaró ion belsĘ elektrolit koncentrációjú elektród) esetén a minta oldatból a
membrán irányába történĘ túl nagy mértékĦ mérendĘ ion fluxus egy un. „szuperNernsti” szakasz kialakulásához vezethet.
Munkám elsĘ részében ionofór alapú folyadékmembrán elektródok mérési alsó
határát és szelektivitását befolyásoló tényezĘket vizsgáltam potenciometriás és
pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás módszerrel. Modellként ólomion szelektív
elektródot

választottam,

egyrészt

az

ólomionok

kis

koncentrációban

való

meghatározásának környezetvédelmi fontossága miatt. Másrészt az ólomionok
koncentrációjának meghatározása a potenciometriától eltérĘ - ”független”-, a pásztázó
elektrokémiai mikroszkópiához adaptálható voltammetriás módszerrel viszonylag
könnyen megoldható.

4.1.1 Potenciometriás mérési alsó határ és szelektivitás vizsgálatok
A mérési alsó határt befolyásoló iontranszport folyamatok tanulmányozására
pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás módszert alkalmaztam. ElsĘként a modellként
választott originális ólomion-szelektív ligandumon alapú folyadékmembrán elektród
potenciometriás tulajdonságait vizsgáltam, a pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás
vizsgálatok körülményeinek meghatározása céljából.
Az ólomion-szelektív elektród kalibrációs adatait két különbözĘ koncentrációjú
belsĘ töltet (0.5 mol/dm3 és 10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2) esetén mutatja a 4.1.1 ábra. Az
ionszelektív membránon keresztül történĘ iontranszportra utal, hogy a megemelt belsĘ
elektrolit koncentráció nagymértékben növeli az elektród mérési alsó határát. A
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0.5 mol/dm3

belsĘ

töltetĦ

elektród

mérési

alsó

határára

kevert

oldatban

2.4·10-6 mol/dm3, nyugvó oldatban 3.5·10-6 mol/dm3 adódott. A 10-3 mol/dm3 belsĘ
töltetĦ elektród mérési alsó határa kevert oldatban 8·10-7 mol/dm3, nyugvó oldatban
10-6 mol/dm3 volt.
Az ionszelektív membránnal érintkezĘ felületi oldatréteg ionaktivitása függ az
oldatbeli anyagtranszport mértékétĘl is, ez szintén látszik a kalibrációs görbéken
(4.1.1 ábra). MegfelelĘen nagy sebességgel juttatva ugyanis a friss mintaoldatot az
elektród felületére, az elmossa a membránból kiáramló ionokat a felületi
oldatrétegbĘl. Ezt mutatja, hogy kevert oldatban mérve, mind a kétféle belsĘ töltetĦ
elektród esetén alacsonyabb mérési alsó határt sikerült elérni.

50 mV

28.7 mV /dekád

(1)
(2)
(3)
(4)
-9

-8

-7

-6
-5
log a P b 2+

-4

-3

-2

4.1.1 ábra
Ólomion szelektív elektródok kalibrációs görbéi. 0.5 mol/dm3 Pb(NO3)2 belsĘ töltetĦ elektród
kalibrációja keverés nélkül (1) (DL=3.5·10-6 mol/dm3), és keverve (2) (DL=2.4·10-6 mol/dm3);
10-3 mol/dm3 belsĘ töltetĦ elektród kalibrációja keverés nélkül (3) (DL=10-6 mol/dm3), és
keverve (4) (DL=8·10-7 mol/dm3).

Az elektród felületére irányuló, keveréssel biztosított, anyagtranszport
pótolhatja a membrán irányába történĘ transzport miatt lecsökkent mérendĘ ion
koncentrációt is; beállítva a mérendĘ oldatnak megfelelĘ ionaktivitást a membrán
felületén. Az elektród felületére irányuló anyagtranszport kontrolláltabb változtatását
teszi lehetĘvé az áramló oldatos technika, különösen wall-jet cellával kombinálva. A
4.1.2 ábra belsĘ elektrolitként komplexképzĘt tartalmazó (5·10-2 mol/dm3 EDTA-Na2,
10-3 mol/dm3

Pb(NO3)2)

elektród

kalibrációs

diagramját

mutatja

kihígításos

technikával mért adatok alapján. Az ábra mutatja a kalibrációs görbe alakjának
függését az áramlási sebességtĘl. Látható, hogy kis áramlási sebesség esetén
(2.5 ml/perc) az ólomionok az ionszelektív membránba történĘ transzportja miatt, un
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“szuper-Nernsti” szakasz jelentkezik a kalibrációs görbén. Nagyobb áramlási sebesség
esetén a megnövekedett iontranszport következtében a “szuper-Nernsti” szakasz
meredeksége lecsökken (6.0 ml/perc) és el is tĦnik (9.5 ml/perc).

50 mV

29.5 mV /dekád

(1)
\

(2)
(3)
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4.1.2 ábra
-2

3

-3

3

5·10 mol/dm EDTA-Na2, 10 mol/dm Pb(NO3)2 belsĘ töltetĦ elektród kalibrációs görbéi
exponenciális kihígítással, különbözĘ áramlási sebességgel: (1) 2.5 ml/perc, (2) 6.0 ml/perc,
(3) 9.5 ml/perc (DL=10-8 mol/dm3)

Az ionszelektív membránból történĘ mérendĘ ion transzport az elektród mérési
alsó határán túl hatással van az elektród szelektivitására is. Magasabb mérendĘ ion
koncentrációjú belsĘ elektrolitot alkalmazva (0.5 mol/dm3) az elektród szelektivitása
is rosszabb, mint alacsonyabb mérendĘ ion koncentrációjú belsĘ elektrolit (10-3
mol/dm3) esetén, amint a 4.1.3 ábra is mutatja.
Az ionszelektív elektród szelektivitási adataira az elektród belsĘ töltetén kívül
annak elĘkezelése is jelentĘs hatással van. A 4.1.3 ábra 0.5 és 10-3 mol/dm3 belsĘ
töltetĦ elektródok szelektivitását mutatja különbözĘ minĘségĦ és koncentrációjú
oldatokban történĘ kondicionálás után. Az elektródok a legjobb szelektivitást azonnal
az elektród elkészítése után mérve mutatták, ekkor az elektród mintaoldat felöli
felszíne nem érintkezett ólomoldattal, valamint még nem állt elegendĘ idĘ
rendelkezésre az ólomionok transzportjára belsĘ elektrolitból: nincs ólomion
kiáramlás a membránból. Zavaró ion oldatában történĘ egy napos kondicionálás után
meghatározott szelektivitási adatok rosszabbak, mint a kondicionálás nélküli értékek.
Az ionszelektív elektród szelektivitásának romlása a belsĘ elektrolitból történĘ
ólomion transzporttal magyarázható. A felületi ólomion koncentráció 10-3 mol/dm3
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Pb(NO3)2-ben való kondicionálás után a legmagasabb, ekkor a legrosszabb a
szelektivitás, mind a két különbözĘ koncentrációjú belsĘ töltet esetén.
-2
logK

3

-3

0.5 mol/dm

3

10 mol/dm

-3

-4
Áztatás:
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Ca
Ba

-7
Frissen mért
-8
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4.1.3 ábra
-3

3

0.5 és 10 mol/dm Pb(NO3)2 belsĘ töltetĦ elektród szelektivitásának változása az elĘkezelés
függvényében

4.1.2 Pásztázó Elektrokémiai Mikroszkópos vizsgálatok
Irodalomban közölt adatok [3, 4] valamint saját potenciometriás vizsgálataim is
arra utaltak, hogy membrántranszport folyamatok következtében az ionszelektív
folyadékmembrán elektród felületén a mérendĘ ion koncentrációja eltér az oldat
fĘtömegének koncentrációjától. Pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás vizsgálataim
célja az volt, hogy független módszerrel mért adatokkal támasszam alá ezt a tényt.
A pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás vizsgálatok során vizsgáltuk az
ionszelektív membrán mintaoldat felöli határfelületén a diffúziós réteg kialakulását az
idĘben (az ion-transzport kinetikáját), és az ion-koncentráció profilt állandósult
állapotban.
Az ionszelektív membrán felületén kialakuló mérendĘ ion koncentráció-profil
meghatározásához olyan mérĘcsúcsra van szükség, amely megbízhatóan mĦködik
abban a koncentráció tartományban, ahol az ionszelektív elektród mérési alsó határa
van. A legegyszerĦbb megoldás ólomionok meghatározására a redukciós áram mérése
lenne higanyfilm mikroelektródon, amperometriás méréstechnikát alkalmazva. A
higanyfilm mikroelektród amperometriás körülmények között azonban nem
rendelkezett jobb mérési alsó határral (5·10-6 mol/dm3), mint a vizsgált ionszelektív
elektród. A kitĦzött feladat megoldásához ezért a jobb mérési alsó határral rendelkezĘ
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differenciál

impulzus

voltammetriát

(DPV)

kellet

adaptálnunk

a

pásztázó

elektrokémiai mikroszkópiához. További elĘnye a DPV alkalmazásának, hogy mivel a
mérés nem folyamatosan történik, hanem szakaszosan, a mérĘcsúcson lejátszódó
reakció kevésbé torzítja az elektródmembrán felületén kialakult koncentráció-profilt;
valamint az, hogy nagyobb szelektivitással rendelkezik, aminek segítségével sikerült a
maradék oxigén és az ólom jelét elkülöníteni. Az alkalmazott módszer során – az
amperometriával szemben – nem folyamatosan történt a mérés, hanem szakaszosan,
azaz adott lépésszám vagy idĘ után DPV felvételt készítettem.
A

mikroszkópiás

felvételeknél

mérĘcsúcsként

Pt/Hg-film

elektródot

alkalmaztam, amelyet 125 µm vagy 25 µm átmérĘjĦ Pt korongelektród felületén
alakítottam ki.
A 4.1.4 ábra Hg-film mikroelektród (25 µm) kalibrációját mutatja Pb(NO3)2-al
O2 mentesített oldatban. Az elektród mérési alsó határára 10-7 mol/dm3.
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4.1.4 ábra
Higanyfilm mikroelektród kalibrációja

A DPV alkalmazásánál problémát jelentett az, hogy a céltárgy ionszelektív
elektród és a mérĘcsúcs távolságát nem lehetett meghatározni elméleti úton, az
amperometriásan regisztrált, a mérĘfelületre merĘleges irányú (z-irányú) közelítĘ
görbébĘl. Munkám során ezért csak közelítĘleg tudtam meghatározni a céltárgy és a
mérĘcsúcs távolságát, nagyítót és CCD-kamerát használva, vagy úgy, hogy a
mérĘcsúcsot és a céltárgyat összeérintettem. Az utóbbi módszer esetén a
mikroelektródon a higanyfilm tönkrement, további mérésre nem volt alkalmas, így ezt
a módszert csak ritkán, az elsĘ módszer ellenĘrzésére használtam, a mérés-sorozat
végén. A mérĘcsúcs és a céltárgy távolságának meghatározását tovább nehezíti a
higanyfilm elektród félgömb geometriája.
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A SECM-módszer alkalmasnak bizonyult a membrántranszport kinetikai
vizsgálatára, az ionofór segítségével és a koextrakcióval történĘ transzport
jellemzésére. A kísérleteket olyan ólomion-szelektív membránnal végeztük, amely
nem tartalmazott saját ionokat, vagyis saját iont tartalmazó oldattal még nem
érintkezett. Vizsgáltuk a mintaoldat felĘli diffúziós réteg felépülését az idĘben. Ennek
tanulmányozása során az ionszelektív elektród és a mérĘcsúcs közötti távolságot
~5 µm-re állítottuk be, és az ionszelektív elektródot 0.5 vagy 10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2
oldattal töltöttük fel. Az 4.1.5 ábra a DPV-vel kapott csúcsáramok változását mutatják
az idĘben. Az áttörés után, amikor az ólomionok a membrán belsĘ töltettel ellentétes
oldalán is mérhetĘ koncentrációban megjelentek, egy ideig nĘtt az ólomionok
koncentrációja, majd beállt egy szintre. Látható, hogy magasabb belsĘ töltet esetén az
áttörés hamarabb jelentkezett, mint hagyományos (10-3 mol/dm3) belsĘ töltet esetén.
Az áttörés idejébĘl (1.8 óra) és a membrán vastagságából számolható az
ionofór-ólomion komplex diffúziós együtthatója az Einstein-Smoluchowski egyenlet
felhasználásával. Az így számolt diffúziós együttható (~5·10-9 cm2/s) kisebb, mint az
irodalomban közölt, galvanosztatikus módszerrel meghatározott érték (~2·10-8 cm2/s)
([113], [114]). Ez a különbség a két kísérleti módszer különbözĘségébĘl adódhat. Az
általunk alkalmazott technika esetén az áttörés idejének észlelése nagymértékben függ
a mikroelektród mérési alsó határától, ez lehet az oka az irodalmi értéktĘl való
eltérésnek és annak is, hogy a két különbözĘ belsĘ töltetĦ elektród áttörési idejében
ekkora különbség van. A kisebb koncentrációjú belsĘ elektrolit oldat esetén több
idĘbe telik, amíg a membrán minta felöli oldalán mérhetĘ ólomion koncentráció
megjelenik.
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4.1.5 ábra
Ólomion-koncentráció alakulása 80 µm vastagságú különbözĘ belsĘ töltetĦ ólomion-szelektív
elektródok esetén

A kinetikai vizsgálatok mellett, a pásztázó elektrokémiai mikroszkópiát
alkalmaztuk ólomion szelektív elektród felületén kialakuló diffúziós réteg közvetlen
leképezésére és jellemzésére is. A méréseknél háttér-elektrolitként Mg(OAc)2 puffert
használtam, mivel az ionofór szelektivitása a Mg2+ ionra a legnagyobb (-log K = 5.2).
A puffer pH-jaként 4.5-öt választottam, mivel ezen a pH-n a karbonát komplex
mennyisége elhanyagolható, és nem válik ki az ólom-hidroxid az oldatból, valamint a
H+ ionok zavaró hatása is elhanyagolható.
Vizsgáltuk ionszelektív membrán felületének lokális ólomion koncentrációját
az elektród belsĘ töltetének, a membrán vastagságának, polaritásának valamint a
membrán elĘkezelésének függvényében. A vizsgált membránok legalább egy napot
voltak 10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2-ben kondicionálva. A céltárgyként használt
ionszelektív elektród membránt a pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás mérés elĘtt
desztillált vízzel alaposan lemostuk, néhány esetben ezután 1 órán keresztül desztillált
vízben áztattuk is. A mérés eredményeit a 4.1.1 táblázat tartalmazza.
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BelsĘ elektrolit
Membrán

Pb(NO3)2

Membrán

koncentrációja

elĘkezelése

3

[mol/dm ]
T3806

10-3 mol/dm3

oNPOE
80 Pm
T3806
oNPOE
200 Pm
T3806
DOS
80 Pm
T3806
DOS
200 Pm

0.5 mol/dm3
0.5 mol/dm3

0.5 mol/dm3

0.5 mol/dm3

Meghatározott felületi
Pb2+ koncentráció
[µmol/dm3]

Mosás

5.6

Áztatás

2

Mosás

30

Áztatás

8.1

Mosás

15

Áztatás

6.5

Mosás

18

Áztatás

7

Mosás

9.8

4.1.1 táblázat
Ionszelektív membrán felszínén pászázó elektrokémiai mikroszkópiával mért ólomion
koncentráció; különbözĘ membrán, belsĘ elektrolit és elĘkezelés esetén

A 4.1.1 táblázatban bemutatott felületi ólomion koncentrációk viszonylag nagy
hibával

terheltek,

ami

adódik

egyrészt

a

mérĘcsúcs-membrán

távolság

meghatározásának problémájából, hiszen közvetlenül a mérĘcsúcs pozícióját nehéz
volt megállapítani, ahogy azt az áttörés vizsgálat esetén már kifejtettem. EbbĘl
következik, hogy az egyes adatok a koncentrációprofil más és más pontjához
tartozhatnak. Másrészt a céltárgy közelében fellépĘ gátolt diffúzió is okozhat eltérést,
hiszen a mérĘcsúcs elektród kalibrációja során diffúziós gátlás nem lépett fel.
Azonban a különbözĘ paraméterekkel rendelkezĘ ionszelektív elektródok mérésénél
kapott eredmények közötti különbség elég jelenĘs ahhoz, hogy biztonsággal
vonhassunk le következtetéseket a membrántranszport folyamatokat befolyásoló
tényezĘkrĘl, amelyeket ionszelektív elektródok optimálása során felhasználhatunk.
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4.1.6 ábra
Ólomion-koncentráció alakulása 80 µm vastagságú különbözĘ belsĘ töltetĦ ólomion-szelektív
elektródok esetén

A potenciometriás mérések során is látszott, hogy a belsĘ elektrolit ólomion
koncentrációja jelentĘsen befolyásolja a mérési alsó határt és a szelektivitást, amit a
különbözĘ

mértékĦ

membrántranszport

folyamatok

következtében

kialakuló

különbözĘ felületi ólomion koncentrációkkal magyaráztunk. Pásztázó elektrokémiai
mikroszkópiával sikerült ezt igazolni (4.1.6 ábra). Az általánosan használtnál
vékonyabb membrán (80 µm) esetén a felületi ólomion koncentráció egyszerĦ
lemosás után mérve 0.5 mol/dm3 belsĘ töltetĦ elektród esetén 3·10-5 mol/dm3 volt,
míg 10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2 belsĘ töltetĦ elektród esetén 5.6·10-6 mol/dm3 volt.
A

potenciometriás

mérések

megmutatták

azt

is,

hogy

a

membrán

elĘkezelésének nagy hatása van az ionszelektív elektród felületi ólomionkoncentrációjára. A mikroszkópiás mérések ezt is igazolják, hiszen a membrán 1 órás
desztillált vizes áztatása jelentĘsen lecsökkentette az ionszelektív membrán felszínén
mérhetĘ ólomion koncentrációt. A 0.5 mol/dm3 Pb(NO3)2 belsĘ töltetĦ (80 µm
membránvastagságú) elektród felszínén áztatás után 8.1·10-6 mol/dm3, míg egyszerĦ
lemosás esetén 3·10-5 mol/dm3 ólomion koncentráció volt mérhetĘ. A tendencia
10-3 mol/dm3 belsĘ töltetĦ elektród esetén is megfigyelhetĘ (4.1.1 táblázat).
A membrán vastagságának növelésével a csökken a membránon keresztüli
ionfluxus, ezáltal a felületi koncentráció, amint azt lemosott 0.5 mol/dm3 belsĘ
elektrolit koncentrációjú elektród példáján a 4.1.7 ábra mutatja. Az elektród felszínén
található lokális ólomion koncentráció 80 µm vastagságú membrán esetén magasabb
volt (3·10-5 mol/dm3), mint hagyományos vastagságú (200 µm) membrán mérésekor
(1.5·10-5 mol/dm3).
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4.1.7 ábra
Ólomion-koncentráció alakulása különbözĘ vastagságú 0.5 mol/dm3 belsĘ töltetĦ ólomionszelektív elektródok esetén

A 4.1.1 táblázatban bemutatott adatok azt mutatják, hogy a kevésbé poláros,
DOS membránlágyítót tartalmazó ólomion-szelektív elektród felületének közelében
mért csúcsáram értékek kisebbek, mint a polárosabb, oNPOE lágyítót tartalmazó
ionszelektív elektród felületén mért áram értékek. Ez valószínĦleg azzal
magyarázható,

hogy

polárosabb

lágyítót

(oNPOE)

tartalmazó

ionszelektív

membránban az ólom-ionok diffúziós állandója nagyobb.
Fontos megállapítani, hogy állandósult állapotban (stacioner), azaz az adott
kísérleti körülmények között, a mérendĘ ionok az ionszelektív membránon keresztüli
a mintaoldatba áramlásából, és az ionok a mintaoldat fĘtömege felé történĘ
diffúziójából származó ionfluxusok azonosak. Tehát az állandósult állapotban mért
felületi ólomion koncentráció értékekbĘl szintén lehetséges diffúziós koefficienst
számolni. A mintaoldatbeli és a membránon keresztüli anyagtranszportot a 4.1.1
egyenlet írja le.
ta
(C I  C min
)
I

D iaq
G iaq

(>IL@' '>IL@' )

D mem
IL
Gm
4.1.1

ta
ahol CI és C min
jelzi mérendĘ ion koncentrációt a felületen illetve a
I

tömbfázisban, [IL]’ és [IL]’’ az ionofór – mérendĘ ion komplex koncentrációja a
membrán két oldalán, D iaq és D mem
az mérendĘ ion diffúziós együtthatója vizes
IL
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oldatban illetve a komplex diffúziós együtthatója a membránfázisban, įaq a diffúziós
réteg vastagsága a mintaoldatban és įmem a membrán vastagsága.
A 4.1.1 egyenletbe behelyettesítve a pásztázó elektrokémiai mikroszkópiával
mért 3·10-5 mol/dm3 felületi ólomkoncentrációt (membrán vastagság: 80 µm, lágyító:
oNPOE, belsĘ elektrolit: 0.5 mol/dm3), a mintaoldatban mért diffúziós réteg
vastagságát (200 µm) az ionfluxusra 15 pmol/cm2s kapunk. A számítás során a vizes
oldatban az ionok diffúziós koefficiensét D iaq =1·10-5 cm2/s-nak választottuk, a minta
ta
fĘtömegének koncentrációját elhanyagoltuk ( C min
=0). Feltételeztük, hogy az ólomI

ionofór komplex koncentráció-profilja a membránban lineáris, úgy hogy a membrán
minta felöli oldalán [IL]' | 0 , míg a belsĘ töltet oldalán [IL]' ' | 10 -2 M . Ilyen feltételek
mellet 80 µm vastag membrán esetén D iaq ~ 1·10-8 cm2/s, azaz jó egyezést mutat az
irodalomban megjelent adatokkal ([113], [114], [115], [116]).
Kísérletet tettem un. “szuper-Nernsti” válaszú „új-típusú” elektród vizsgálatára
is pásztázó elektrokémiai mikroszkópiával. A vizsgált ionszelektív elektród belsĘ
töltete 0.05 mol/dm3 EDTA-Na2 és 10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2 volt, a mérés elĘtt az
elektródot egy napot 10-2 mol/dm3 NaCl oldatban kondicionáltam, a mérési
eredményeket a 4.1.8 ábra mutatja. Az ionszelektív elektród kalibrációja látszik az A
részén az ábrának. Az elektród kalibrációs görbéjén látszólagos szuper-Nernsti
szakasz jelentkezik a 10-5-10-7 mol/dm3 koncentráció tartományban, mind kevert,
mind nyugvó oldatban. A pásztázó elektrokémiai mikroszkópia során alkalmazott
ólomion koncentrációnak az ionszelektív elektród kalibráció legnagyobb meredekségĦ
szakaszához tartozó koncentrációt választottam, ami 4·10-6 mol/dm3 Pb(NO3)2 volt. A
közelítés során, hogy elkerüljem a higany-film telítĘdését ólommal, minden egyes
DPV felvétel után az elektród potenciálját –100 mV-on tartottam 1 percig, hogy az
ólomionokat kioldjam a higany-filmbĘl. A mérések közé 10 perc várakozási idĘt
iktattam, hogy a mérés során perturbálódott ólomion koncentráció-profil helyreálljon.
A pásztázó elektrokémiai mikroszkópiával felvett közelítĘ görbét mutatja a 4.1.8 ábra
B része. Látható, hogy a pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás mérés ebben az
esetben is igazolta az elmélet alapján megjósolt koncentráció profilokat, mivel a mért
ólomion koncentráció az elektród felszínén a tömbfázisban mért 4·10-6 mol/dm3-hoz
képest 7·10-7 mol/dm3-ra lecsökken.
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4.1.8 ábra
3
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0.05 mol/dm EDTA-Na2 és 10 mol/dm ólom-nitrát belsĘ töltetĦ ólomion-szelektív elektród
kalibrációja (Háttér elektrolit: 10-2 mol/dm3 Mg(OAc)2, pH 4.5) (A) és az ólomion
koncentráció alakulása a felületen (B)

4.1.3 Árampolarizációs mérések
Az elĘzĘekben bemutatott pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás vizsgálatok,
mint független vizsgálati módszer bizonyítja, hogy hagyományos (10-3 mol/dm3) és
emelt (0.5M) mérendĘ ion koncentrációjú belsĘ töltet esetén a membránból kiáramló,
a határfelületen lokálisan megnövekedett Pb2+ koncentráció határozza meg a mérési
alsó határt. Hasonlóan, a mérési eredmények azt mutatják, hogy “új típusú” belsĘ
töltet (~10-12 mol/dm3 mérendĘ ion koncentráció) alkalmazása esetén kialakuló un.
“szuper-Nernsti” szakasz oka az ionszelektív membránnak a mintával érintkezĘ
határfelületén kialakuló lokálisan alacsonyabb mérendĘ ion koncentrációja. Az
ionszelektív membrán és mintaoldat határfelületén kialakuló koncentráció kedvezĘen
befolyásolható az elektród belsĘ töltetén, az elektród felületére irányuló
anyagtranszporton (4.1.2 ábra) kívül, az elektródon átfolyó áram kontrollálásával.
Lindner és munkatársai [22] már sikeresen alkalmaztak a mérési alsó határ
csökkentésére galvanosztatikusan kontrollált konstans áramot, mellyel K+-ion
szelektív elektród esetén 10-9 mol/dm3 mérési alsó határt értek el. Doktori munkám
során az “új típusú” belsĘ töltetĦ elektród esetén fellépĘ problémának, az ionszelektív
membrán felé irányuló túl nagy anyagtranszportnak a kontrollálására használtam fel
az árampolarizációt. Az alkalmazott galvanosztatikus áramot negatívként tüntettem
fel, amennyiben az áram elĘsegíti a kationok transzportját a minta felöl az
ionszelektív membrán irányába (4.1.9 ábra A része), és pozitívként, ha a kationok
membránból a mintaoldat felé történĘ transzportját segíti elĘ (4.1.9 ábra B része).
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Feltétezzük, hogy az alkalmazott nA nagyságrendĦ áram nem zavarja meg a
mintaoldat/ionszelektív membrán határfelületen kialakuló Nernsti egyensúlyt.
A.

B.

4.1.9 ábra
Membránon belüli transzport-folyamatok vázlatos ábrázolása Pb2+ elsĘdleges ion, Na+ zavaró
ion esetén

A pozitív áram a kationok transzportját a membránból a mintaoldat irányába
kényszeríti. Ez hagyományos belsĘ töltet esetében lerontja az elektród válaszát, mivel
növeli a mérendĘ ion koncentrációját az ionszelektív membrán felületén. Ezzel
szemben új típusú belsĘ töltetet alkalmazva a pozitív áram, a látszólagos szuperNernsti szakasz kialakulásáért felelĘs membrán felé irányuló túl nagy iontranszport
kiküszöbölésére alkalmas.
Az ólomion-szelektív elektródokat általában 10-2 mol/dm3 koncentrációjú NaCl
oldatban kondicionáltam mérés elĘtt, hogy eltávolítsam a ólom-ionokat és esetleges
más szennyezĘket az ionszelektív membrán felületérĘl. Ennek sikerét mutatja, hogy
ilyen elĘkezelés után még a hagyományos (10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2) belsĘ töltetĦ
elektród esetén is jól reprodukálható és közel elméleti meredekségĦ (S=56.8) NaCl
kalibrációs görbét kaptam (4.1.10 ábra), a mérési alsó határ 4.6·10-5 mol/dm3. Az ezt
követĘ elsĘ Pb(NO3)2 –al történt kalibrációkor nagyon jó mérési alsó határt (1.4·10-11
mol/dm3) értem el. Ez azonban nem bizonyult reprodukálhatónak, a második
kalibráció során 6.2·10-11 mol/dm3, a harmadiknál 2.0·10-10 mol/dm3 adódott mérési
alsó határnak. A kalibrációs görbék felvétele exponenciális kihígításos módszerrel
történt, háttér elektrolit: 10-4 mol/dm3, pH 4.7 Mg(OAc)2. Az analitikai paraméterek
tapasztalt romlása az Pb2+ ionok az ionszelektív membrán felszínérĘl a mintaoldatba
történĘ transzportjával magyarázható. A membrán felszín szennyezĘdése mind a belsĘ
töltetbĘl, mind a mintaoldatból eredhet. Az elszennyezĘdését elkerülhetjük, ha
létrehozunk egy minimális fluxust a belsĘ elektrolit irányába, ezt pedig egy
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koncentráció gradienssel (2.1.3 ábra), vagy negatív árammal (4.1.9 ábra A.) érhetjük
el. Azonban, ha az ionszelektív membrán felé irányuló fluxus túl nagy, az ionszelektív
elektród válasza un. “szuper-Nernsti” lesz, amint már kifejtettem.
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4.1.10 ábra
Normál ionofór (lead ionophore III.) koncentrációjú, normál vastagságú membrán. BelsĘ
töltet: 10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2. Áztatva 10-2 mol/dm3 NaCl-ben két napot, a mérés elĘtt soha
nem látott ólmot.

Az 4.1.11 ábra új típusú (10-2 mol/dm3 EDTA + 10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2 +
2 mol/dm3 NaCl, pH 3.0) belsĘ töltetĦ ionszelektív elektród ólomion szelektív
elektród kalibrációs görbéit mutatja 2 napos 10-2 mol/dm3 NaCl-ben való
kondicionálás után. A belsĘ töltet szabad Pb2+ koncentrációja 9.2·10-18 mol/dm3 a
komplex egyensúlyokból számolva. A kalibrációs görbe felvétele exponenciális
kihígításos módszerrel történt, háttér elektrolitként 10-4 mol/dm3 Mg(OAc)2 (pH 4.7)
puffert alkalmaztam. A NaCl-al felvett kalibrációs görbe ebben az esetben közel
elméleti volt (59.8 mV/pNa, DL=6.2·10-5 mol/dm3). Azonban a Pb(NO3)2 kalibrációs
görbén (1a és b. görbe) reprodukálhatóan “szuper-Nernsti” szakasz jelenik meg a 10-7
és 10-8 mol/dm3 közötti koncentrációtartományban. A pozitív áramot az ionszelektív
elektród elĘkezelésére használtuk, alkalmazásától azt vártuk, hogy az ólomionokban
elszegényedet membrán-felszínt helyreállítja (4.1.9 ábra D). A 2-vel jelölt kalibrációs
görbe felvétele elĘtt kis áramot (0.5 nA 12 percig) kapcsoltam az ionszelektív elektród
és a referencia elektród (Ag/AgCl/KCl) közé. Ez a görbe mutatja, hogy az
árampolarizáció után az elĘzetes elvárásoknak megfelelĘen eltĦnik a “szuper-Nernsti”
szakasz, a görbe közel elméleti meredekségĦ: 25.5 mV/pPb, a mérési alsó határ
3·10-11 mol/dm3.
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Megismételt mérések során, további áram-kezelés nélkül (3. görbe), a mérési
alsó határ felfelé tolódott el, lassan visszaállt a kiindulási helyzet.
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4.1.11 ábra
Normál ionofór (ólom ionofór III.) koncentrációjú, normál vastagságú membrán. BelsĘ töltet:
10-2 mol/dm3 EDTA-Na2, 10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2, 2 mol/dm3 NaCl. Áztatva 10-2 mol/dm3
NaCl-ben két napot.

KülsĘ polarizáló áram hatására a membránon esĘ feszültség három részre
bontható: iR és a két membrán fázishatár potenciál különbsége (EM) [117].
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4.1.3

Ahol iR az ohmikus potenciálesés a membránon (i az alkalmazott
áramerĘsség, és R a membrán ellenállása). E1 és E2 a két fázishatár potenciál a
membrán két oldalán, S a Nernsti meredekség, aS és am a mérendĘ ion aktivitása oldat
és membránfázisban, a membrán megfelelĘ oldalán. KülsĘ polarizáló áram az 4.1.3
egyenletben szereplĘ négy aktivitásból hármat megváltoztathat (a belsĘ elektrolit a S2
ionaktivitását az ionpuffer beállítja), ezzel magyarázható a kalibrációs egyenes
kiindulási értékeinek eltolódása. A külsĘ polarizáló áram megszĦnése után az
ionaktivitások a membránban lassan visszaállnak az i=0 idĘhöz tartozó egyensúlyi
értékekre, így a potenciálérték lassan visszaáll a polarizáció elĘtti értékre, és a
“szuper-Nernsti” szakasz is újra megjelenik.
Jól

kontrollálható

és

reprodukálható

körülmények

elérése

érdekében

folyamatos átfolyó áram alatt is vizsgáltam ólomion-szelektív elektród viselkedését. A
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belsĘ töltetben szintén komplexképzĘt alkalmaztam, így a kationok fluxusa
árammentes körülmények között a membrán irányába mutatott. Ezt a fluxust
egyenlítettem ki állandó pozitív külsĘ áram alkalmazásával, amely a kationokat
ellenkezĘ

irányú

elmozdulásra

készteti.

A

két

ellenkezĘ

irányú

fluxus

eredményeképpen alakul ki a membránban állandósult állapot. A belsĘ töltet felé
irányuló koncentráció gradiens megakadályozza, hogy az ionszelektív membránból
mérendĘ ionok kerüljenek a mintaoldatba. A pozitív áram ellensúlyozza a túlzott
mértékĦ iontranszportot a mintaoldatból a membrán felé és így kiküszöbölhetĘ a
“szuper-Nernsti” szakasz. Az áram hatására kialakuló állandó Na+ fluxus hatására az
ionszelektív membrán felszíne nem szennyezĘdik el.
A megfelelĘ pozitív áramerĘsség megtalálásához az ionszelektív elektródot
egyre növekvĘ áramerĘsség mellet kalibráltam, addig, amíg a “szuper-Nernsti”
szakasz el nem tĦnt. A 4.1.12 ábra mutatja az áramerĘsség hatását az ólom-ion
szelektív elektród kalibrációs görbéjére 0, +1 és +2 nA polarizációs áramot
alkalmazva. +1 nA alkalmazásakor a “szuper-Nernsti” szakasz még nem tĦnik el, de
az ugrás meredeksége és nagysága csökken. +2 nA polarizáló áram alkalmazásakor
viszont a “szuper-Nernsti” szakasz eltĦnik, a kalibráció lineáris szakasza ~3×10-11
mol/dm3–ig terjed, 3±0.3 ×10-12 mol/dm3 mérési alsó határral. ÉszrevehetĘ, hogy ezen
a mérési körülmények között a “szuper-Nernsti” szakasz eltüntetéséhez nagyobb
áramerĘsség alkalmazása volt szükséges, mint amikor az ionszelektív membrán
elĘkezelésére alkalmaztam a polarizációt, ez adódhat abból, hogy ennél a mérésnél
dupla vastagságú membránt használtam, így a membrán ellenállása is megnĘtt. Az
állandó áram alkalmazásakor a kezdeti potenciálérték eltolódása hasonló, mint
szakaszos polarizáció esetén, amibĘl arra lehet következtetni, hogy az eltolódás fĘ oka
az ionszelektív membránban és annak felületén az áram hatására fellépĘ koncentráció
változás, és csak kisebb mértékben járul hozzá az ohmikus potenciálesés (iR).
Vizsgáltam az árampolarizáció hatását az ionszelektív membrán Na+ szelektivitására
is. Az Na+(1) jelĦ kalibrációs görbe az ionszelektív membrán Na+ kalibrációját
mutatja polarizáció nélkül, az egyenes szakasz meredeksége 57.4 mV/pNa, a mérési
alsó határ 3×10-5 mol/dm3. A Na+(2) jelĦ kalibrációs görbe felvétele során + 2 nA
állandó áramot alkalmaztam, ekkor az egyenes szakasz meredekségére 58.2 mV/pNa,
a mérési alsó határra 5×10-5 mol/dm3 adódott. Amint látható, a két kalibrációs görbe
közel azonos, csak az abszolút potenciálok térnek el. A görbe meredeksége hasonló, a
mérési alsó határ kis mértékĦ növekedése sem jelentĘs. Az, hogy a két Na+ kalibrációs
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görbe közel azonos azt is bizonyítja, hogy a pozitív áram hatására bekövetkezĘ
iontranszportban fĘleg a Na+ ionok vesznek részt, mivel az Pb2+ ionok transzportja
sokkal drasztikusabb változást idézne elĘ a kalibrációs görbében. A mérési alsó határ
kis mértékĦ növekedését az áram hatására megnövekedett Na+ transzportból adódó
magasabb felületi Na+ koncentráció megmagyarázza. Ugyanez lehet az oka, hogy az
árammal terhelt mérések esetén az elektród potenciálja Pb2+ és Na+ oldatokban kisebb
eltérést mutatott, mint áram nélkül, azaz az elektród szelektivitása kis mértékben
pot
lecsökkent, K Pb
, Na

pot
4.4 -ról K Pb
, Na

3.7 -ra. A 10-5 mol/dm3 Pb2+ és 10-2 mol/dm3

Na+ oldatokban mért potenciál adatokból számoltam ki a szelektivitást.
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4.1.12 ábra
Normál ionofór (Ólom ionofór III.) koncentrációjú, dupla vastagságú (2 db. normál
vastagságú membrán PVC/DOS/THF ragasztóval összeragasztva) membrán. BelsĘ töltet: 10-2
mol/dm3 EDTA-Na2, 10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2, 2 mol/dm3 NaCl. Áztatva 10-2 mol/dm3 NaClben két napot, a mérés elĘtt nem érintkezett ólommal az elektród.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az ionszelektív membrán felületi
ólomion koncentrációját, ezáltal ez elektród szelektivitását és mérési alsó határát a
belsĘ töltet és az elĘkezelés együttesen határozza meg. A 4.2.13 ábra egy új típusú
belsĘ töltetĦ elektródot mutat, amelyet 10-5 mol/dm3 Pb(NO3)2 kondicionáltam két
napig. Az elektród exponenciális kihígításos kalibrációja során nem mutatkozott
“szuper-Nersti” szakasz (Pb2+(1) görbe). Az mérési alsó határ viszonylag magas volt.
2.8×10-9 mol/dm3, azaz a belsĘ töltet hatására kialakuló koncentráció-gradiens, nem
elegendĘ mértékĦ, hogy megakadályozza a membrán felszínén lokálisan magasabb
ólomion-koncentráció kialakulását. Így ebben az esetben, az elĘzĘekkel ellentétben
nem a túl nagy, hanem a nem megfelelĘ mértékĦ koncentráció-gradiens miatt
alkalmaztam az áramot. Negatív áram alkalmazásától volt várható, hogy a befelé
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irányuló fluxus segítése. -1 nA állandó áram alkalmazásakor kapott kalibrációs görbét
az ábrán Pb2+(2) jelöltem, az egyenes szakasz meredeksége 25.0 mV/pPb, a mérési
alsó határ 2.9×10-11 mol/dm3-nak adódott. –2 nA alkalmazása esetén a meredekség
25.2 mV/pPb, a mérési alsó határ 6.4×10-12 mol/dm3 volt. A negatív áram hatására
tehát a mérési alsó határ csökkent, míg a kalibrációs görbe meredeksége nem változott
lényegesen. Az ábráról látható, hogy negatív áram alkalmazásakor az elektród
abszolút potenciálja a negatív irányba tolódik el, ellentétesen, mint a pozitív áram
alkalmazása esetén, ami azt mutatja, hogy az ionok koncentrációja az ionszelektív
membrán felületén ellentétesen változott, mint az elĘzĘ esetben.
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4.1.13 ábra
Normál ionofór (ólom ionofór III.) koncentrációjú, dupla vastagságú (2 db. normál vastagságú
membrán PVC/DOS/THF ragasztóval összeragasztva) membrán. BelsĘ töltet: 10-2 mol/dm3
EDTA-Na2, 10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2, 2 mol/dm3 NaCl. Áztatva 10-5 mol/dm3 Pb(NO3)2-ban, a
mérés elĘtt nem érintkezett ólommal az elektród.

A kereskedelmileg elérhetĘ ólom-ionofóron (Lead ionophore III., Fluka) kívül
vizsgáltam originális, T3806 jelĦ ólom ionofórt tartalmazó, komplexképzĘ belsĘ
elektrolitú ionszelektív elektródok viselkedését is. BelsĘ elektrolitként 0.05 mol/dm3
EDTA-Na2, 10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2, 2 mol/dm3 NaCl oldatot alkalmaztam ebben az
esetben is. Az elektródot 10-2 mol/dm3 NaCl-ban kondicionáltam két napig a mérés
elĘtt. A NaCl-al kalibrálva az elektródot (4.2.14 ábra Na+(1)) közel Nernsti választ
adott ( 50.0 mV/dekád), Pb2+ kalibrációjakor azonban (Pb2+(1)) a 10-7-10-9 mol/dm3
tartományban szuper-Nernsti választ kaptam. Galvanosztatikus +1 nA áram
alkalmazása a Na+ kalibrációs görbéjének (Na+(2)) meredekségét nem változtatja meg
(49.4 mV/dekád), csak a potenciál értékek tolódnak el pozitív értékek felé, az
elĘzĘekben megfigyelt módon. A Pb2+ kalibrációs görbéjén viszont (Pb2+(2)) nem
jelenik meg a szuper-Nernsti szakasz, a mérési alsó határ 1.7±0.4·10-10 mol/dm3. Ez az
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érték valamivel kisebb, mint a kereskedelmileg elérhetĘ ionofórral végezett mérések
esetén (3±0.3 ×10-12), ami valószínĦleg az ionofór rosszabb Mg2+ szelektivitásából
adódik.
200
Pb2+(2)

Na+(2)

150
Pb2+(1)

Potenciál [mV]

y=24.8*x+285.72

100

Na+(1)

50
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4.1.14 ábra
Normál koncentrációjú T3806 ionofórt tartalmazó, normál vastagságú membrán kihígításos
kalibrációja. BelsĘ töltet: 0.05 mol/dm3 EDTA-Na2, 10-3 mol/dm3 Pb(NO3)2, 2 mol/dm3 NaCl.
Az áztatás 10-2 mol/dm3 NaCl-ban történt, a mérés elĘtt nem érintkezett ólommal az elektród.

4.2 Rezorcin[4]arén mint receptor molekula
4.2.1 Rezorcin[4]arénnel módosított voltammetriás elektródok
szelektivitásának vizsgálata
Az áramló oldatos amperometria nagy elĘnye a nagy érzékenység, az alacsony
mérési alsó határ, a gyors válaszidĘ. Ezek az elĘnyös tulajdonságok azok, ami miatt
elĘszeretettel alkalmazzák a kutatók ezt a technikát, elsĘsorban megfelelĘ
szelektivitással rendelkezĘ elektródokat (bio- és kémiailag módosított szenzorokat)
felhasználva, nagyszámú hasonló összetételĦ minta elemzésére alkalmas injektálásos
mérések detektálási módszereként. A kémiailag módosított elektródok fejlesztése sok
kutató érdeklĘdését váltotta ki, hiszen így az elektród kémiai tulajdonságai
alakíthatók, tervezhetĘek. Az amperometriás alapelektródok korlátozott szelektivitása
kémiai módszerrel növelhetĘ, de emellett kedvezĘen alakítható érzékenysége,
megakadályozható az elektród passziválódása.
Munkám során elsĘsorban a voltammetriás elektród szelektivitásának növelését
tĦztem ki célul az elektródfelület rezorcin[4]arén receptor molekulával való
módosításával. Irodalmi adatok azt mutatták, hogy a rezorcinarének viszonylag nagy
és hidrofób üregük valamint a molekulában található sok hidroxil-csoportnak
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köszönhetĘen képesek komplexálni biológiai szempontból fontos aminokat. Kísérleti
munkám során üveges szénelektródot módosítottam originális rezorcin[4]arén
származékkal, és vizsgáltam alkalmasságát dopamin meghatározására biológiai
közegben nagy koncentrációban jelenlevĘ zavaró anyagok (aszkorbinsav, húgysav)
jelenlétében. A kísérleti részben bemutatott ionofórok közül a T3518-al jelölt
(C-tetrakisz(undecil)-rezorcin[4]arén) molekula hatását voltammetriás elektród
dopamin szelektivitására Wang és munkatársai vizsgálták [69]. Az általam vizsgált
originális

rezorcin[4]arén

származék

(T4183,

C-tetrakisz(undecil)-gall[4]arén)

összesen négy fenolos hidroxil-csoporttal többet tartalmaz, amitĘl a szelektivitás
további növekedését vártuk.
Az elektród módosítására több különbözĘ módszert alkalmaztam: egyszerĦ
adszorpciót és kation-cserélĘ polimerbe ágyazást.
A szelektivitás jellemzésére a Wang [118] által javasolt módon, a
potenciometrikus külön oldatos technikával analóg eljárást, az amperometriás, áramló
oldatos injektálásos méréseknél kapott csúcsáramok arányát (Ri,j) használtam fel:
R i, j

(I j / C j ) /(I i / C i ) ,
4.2.1

ahol Ii a mérendĘ anyag csúcsárama, Ci a mérendĘ anyag koncentrációja Ij a
zavaró anyag csúcsárama, Cj zavaró anyag koncentrációja.

4.2.1.1 Módosítás adszorpcióval
Az elĘzetes vizsgálatok azt mutatták [119], hogy üveges szénelektród T4183
jelĦ rezorcin[4]arén származékkal történĘ módosítása jelentĘsen megnöveli az
elektród szelektivitását dopaminra, húgysavval és aszkorbinsavval szemben. A T4183
jelĦ molekula felhasználásával végzett elĘzetes kísérletek során megállapítottam a
méréshez megfelelĘ áramlási sebességet (2 ml/perc) és potenciált (600 mV vs.
Ag/AgCl (3 mol/dm3 NaCl)), az összes mérést ezekkel a paraméterekkel végeztem.
Az 4.2.2 ábra mutatja 5µl 2 mg/ml T4183 ionofórral módosított üveges
szénelektróddal kapott amperometriás áramló oldatos injektálásos felvételt. Látható,
hogy a dopamin és húgysav ill. az aszkorbinsav csúcsok aránya megváltozott a
szelektivitást nem mutató módosítatlan elektródon kapott csúcsokhoz képest (4.2.1
ábra).
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4.2.1 ábra
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10 mol/dm dopamin, 10 mol/dm húgysav és 10-3 mol/dm3 aszkorbinsav injektálásakor
nyert áram-idĘ regisztrátumok módosítatlan üveges szénelektródon
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4.2.2 ábra
-4

10 mol/dm dopamin, 10 mol/dm húgysav és 10-4 mol/dm3 aszkorbinsav injektálásakor
nyert áram-idĘ regisztrátumok 5µl 2 mg/ml T4183 ionofórral módosított üveges
szénelektródon.

A

3

-4

dopamin/aszkorbinsav

3

csúcsarány

függését

a

módosító

oldat

koncentrációjától a 4.2.3 ábra mutatja, az elektródra minden esetben 5 µl oldatot
vittem fel, ez a térfogat tökéletesen lefedte az elektród felszínét, de nem folyt le róla.
Ahogy a 4.2.3 ábra mutatja, hogy a csúcsáramok aránya 2 mg/ml esetén volt
minimális, azaz ennél a koncentrációnál mutatta a módosított elektród a legnagyobb
szelektivitást

dopaminra

I aszkorbinsav
=8.6·10-3,
I dopa min

I húgysav
I dopa min

aszkorbinsavhoz

képest.

A

csúcsáramok

aránya

=3.65·10-2 volt ilyen körülmények között, azaz a
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módosított elektród a dopamint 116-szor jobban méri, mint az aszkorbinsavat; és 27szer jobban, mint a húgysavat.

0.8
0.6
[IA/ID ]

Csúcsáram arán

0.7
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

2

4
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12

T4183 koncentráció [m g/m l]

4.2.3 ábra
A dopamin/aszkorbinsav csúcsáramok arányának koncentrációfüggése 5µl T4183 ionofór
oldattal módosított üveges szénelektródon

5 µl 2 mg/ml koncentrációjú T4183-al módosított elektróddal felvett dopamin
kalibrációt mutatja az 4.2.4 ábra. A kalibrációs görbe a vizsgált tartományban (10-410-6 mol/dm3) lineárisnak bizonyult, a detektálási alsó határ (S/N=3) 2.5·10-7 mol/dm3.
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4.2.4 ábra
5µl 2 mg/ml T4183 ionofórral módosított üveges szénelektród dopamin kalibrációja áramló
oldatos injektálásos módszerrel.

A módosítás tehát jelentĘs mértékben növelte az elektród szelektivitását, de
sajnos nem megfelelĘ mértékben ahhoz, hogy a dopamint a biológiai közegben

69

Eredmények és értékelésük
jelenlevĘ aszkorbinsav jelenlétében szelektíven meg lehessen határozni vele, azaz
minimum 200-szor jobban mérje a dopamint mint az aszkorbinsavat. A
felcseppentéssel történt módosítás során a módosító anyag nem rendezetten borítja az
elektród felszínét, ez egy lehetséges oka lehet annak, hogy az ionofór által nem
komplexált húgysav és aszkorbinsav kisebb mértékben, de jelet ad.

4.2.1.2 Módosítás ionofórt tartalmazó Nafion membránnal
Nafionnal való módosítás során irodalmi recept alapján a Nafion 1%-os
alkoholos oldatát alkalmaztam. Ehhez az oldathoz adtam az T4183 ionofórt,
kísérleteim során többféle koncentrációban. A 4.2.1 táblázat a különbözĘ Nafionionofór összetételek esetén mutatja a módosított elektród szelektivitását.

Módosítás
Felcseppentés (5 µL)

pH

1 % Nafion
0.02 mg/ml T4183
0.2 mg/ml T4183
2 mg/ml T4183
1% Nafion + 0.02 mg/ml T4183
1% Nafion + 0.2 mg/ml T4183
1% Nafion + 2 mg/ml T41832
1% Nafion + 0.2 mg/ml T4183
1% Nafion + 0.2 mg/ml T4183
1% Nafion + 0.2 mg/ml T4183

7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
8.5
9.5
6.4

Húgysav/
Dopamin
arány
1.7·10-2
0.1
2.9·10-2
3.65·10-2
1.5·10-2
10-2
10-2
10-2
-2
4.3·10
-3
9.1·10

Aszkorbinsav/
Dopamin
arány
1.3·10-2
4.8·10-2
1.7·10-2
8.6·10-3
8·10-3
4·10-3
4.8·10-3
8.7·10-3
5.9·10-2
3.3·10-3

4.2.1 táblázat
Módosított üveges szénelektródon kapott szelektivitások

Nafion membrán és ionofór keverékét alkalmazva elektród módosításra a
legjobb szelektivitást 1% Nafion + 0.2 mg/ml T4183 összetételnél kaptam. Ekkor a
csúcsok aránya

I húgysav
I aszkorbinsav
=10-2. Tehát javulást tapasztaltam mind az
=4·10-3,
I dopa min
I dopa min

ionofórt nem tartalmazó Nafionhoz képest (

I húgysav
I aszkorbinsav
=1.3·10-2,
=1.7·10-2),
I dopa min
I dopa min

mind a csak ionofórral módosított elektródhoz képest. A 4.2.5 ábra a 1% Nafion + 0.2
mg/ml T4183 tartalmazó membránnal módosított elektród amperometriás, áramló
oldatos injektálásos mérés során kapott áram-idĘ felvételét mutatja.
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4.2.5 ábra
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10 mol/dm dopamin, 10 mol/dm húgysav és 10-3 mol/dm3 aszkorbinsav injektálásakor
nyert áram-idĘ regisztrátumok 1% Nafion + 0.2 mg/ml T4183 membránnal módosított üveges
szénelektródon.

Állandó felületĦ elektródon lejátszódó folyamatok gyors jellemzésére és
kinetikai paramétereik meghatározására alkalmas a ciklikus voltammetria, ezért az
amperometriásan legszelektívebbnek bizonyult 1% Nafion + 0.2 mg/ml T4183
összetételĦ

membránnal

módosított

elektródot

ciklikus

voltammetriával

is

tanulmányoztam. A 4.2.6 ábra mutatja 10-3 mol/dm3 húgysav, aszkorbinsav és
dopamin ciklikus voltammetriás felvételét módosított elektródon. A módosított
elektródon az aszkorbinsav és a húgysav nem ad jelet ebben a koncentrációban, míg a
dopaminnak, mind az oxidációs, mind a redukciós csúcsa megfigyelhetĘ.
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4.2.6 ábra
1% Nafionnal + 0.2 mg/ml T4183 ionofórral módosított üveges szénelektród ciklikus
voltammetriás felvétele 10-3 mol/dm3 Húgysav, Aszkorbinsav és Dopamin oldatokban
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Az 4.2.7 ábra és 4.2.8 ábra aszkorbinsav és húgysav ciklikus voltammetriás
felvételeit mutatják módosítatlan és 1% Nafionnal + 0.2 mg/ml T4183 ionofórral
módosított üveges szénelektródon. Az ábrákon jól látható, hogy a módosítatlan
elektródhoz képest lecsökken mind a két esetben az áram.
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4.2.7 ábra
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3

10 mol/dm Aszkorbinsav ciklikus voltammetriás felvételei módosítatlan, 1% Nafionnal és
1% Nafionnal + 0.2 mg/ml T4183 ionofórral módosított üveges szénelektródon
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4.2.8 ábra
-3
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10 mol/dm Húgysav ciklikus voltammetriás felvételei módosítatlan, 1% Nafionnal és 1%
Nafionnal + 0.2 mg/ml T4183 ionofórral módosított üveges szénelektródon

A 4.2.9 ábra dopamin ciklikus voltammetriás felvételét mutatja. Látható, hogy
a dopamin árama a módosított elektródon nagyobb, mint módosítatlan elektródon.
Növekedés egyrészt a Nafion ioncserélĘ tulajdonságából adódik, de a rezorcinarén
membránba építése tovább növeli a dopamin csúcsáramát ~2-esére. Ez az
amperometriás mérések során nem volt tapasztalható. Ennek az oka, valószínĦleg az,
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hogy a Nafion membránba építés az elektród válaszidejét növelte, így az alkalmazott
áramlási sebesség túl gyors, hogy ez a hatás érvényesülni tudjon.
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4.2.9 ábra
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10 mol/dm Dopamin ciklikus voltammetriás felvételei módosítatlan, 1% Nafionnal és 1%
Nafionnal + 0.2 mg/ml T4183 ionofórral módosított üveges szénelektródon

A 4.2.10 ábra az 1% Nafionnal + 0.2 mg/ml T4183 összetételĦ membránnal
módosított elektród dopamin kalibrációját mutatja. Az elektród válasza a vizsgált
tartományban lineáris (10-4 –10-8 mol/dm3), a mérési alsó határ 6·10-9 mol/dm3.
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4.2.10 ábra
1% Nafionnal + 0.2 mg/ml T4183 ionofórral módosított üveges szénelektród dopamin
kalibrációja amperometriásan áramló oldatos injektálásos technikával

Vizsgáltam 1% Nafionnal + 0.2 mg/ml T4183 ionofórral módosított elektród
szelektivitásának pH függését is. Az eredményt a 4.2.11 ábra mutatja. Amint az ábrán
is látható, a szelektivitás pH 8.5-ig közel állandó, majd jelentĘsen csökken. Ez a
csökkenés tulajdonítható annak, hogy a magasabb pH-n a dopamin már nem töltött,
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így az ioncserélĘ Nafion nem dúsítja, és a rezorcin[4]arén sem tud kialakítani
kölcsönhatást, hiszen mind a kation-Ȇ, mind hidrogén hidas kölcsönhatás lehetĘsége
megszĦnik.
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4.2.11 ábra
1% Nafionnal + 0.2 mg/ml T4183 ionofórral módosított üveges szénelektród szelektivitásának
függése a háttér-elektrolit pH-tól

Megállapítható, hogy üveges szénelektród módosítása T4183 ionofórral
jelentĘsen növeli az dopamin szelektivitását, mind húgysavra (3.65·10-2), mind
aszkorbinsavra (8.6·10-3). Nafion membránba építésével a szelektivitás tovább nĘ, kb.
kétszeresére (

I húgysav
I aszkorbinsav
=4·10-3,
=10-2), valamint az elektród érzékenysége is
I dopa min
I dopa min

megnĘ (ST4183= 2.18·10-3 A/(mol/dm3), ST4183+Nafion= 6.31·10-3 A/(mol/dm3)).

4.2.2 Lipid kettĘsréteg membránnal módosított érzékelĘk vizsgálata
Az lipid kettĘsréteg membránba építése lehetĘséget biztosít az ionofór
molekula orientációjának kontrollállására, amitĘl a szelektivitás további növekedését
vártuk. A T4183 jelĦ ionofór szerkezetébĘl adóan – hidrofób, hosszú szénlánc és a
sok hidroxil-csoportnak köszönhetĘen hidrofil molekula-rész – elméletileg a
lipidekhez

hasonlóan

felületaktív

tulajdonságokkal

rendelkezik,

így

lipid

kettĘsrétegbe építhetĘ.
Dopamin és a receptor közötti kölcsönhatást mind szimmetrikus mind
aszimmetrikus felépítésĦ BLM-ek esetén vizsgáltam. A lipid kettĘsréteg membránok
vizsgálatának legelterjedtebb módja a membránon keresztüli ionáram mérése [72],
[73], [76], [120]. Az ionáram mérés elĘnye, hogy mivel a két elektród közé kapcsolt
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polarizáló áram kicsi, a mérendĘ anyag nem lép elektron-csere reakcióba az
elektródokon. A rendszeren átfolyó áram erĘsségét a lipid kettĘsréteg átjárhatósága
határozza meg a mintában jelenlevĘ ionokra. A méréstechnikából adódóan negatív
töltésĦ lipid (dipalmitoil-foszfatidsav, DPPA) membránba építésével negatív töltésĦ
ionok zavarásával nem kell számolni [121].

4.2.2.1 Felületi nyomás-terület izoterma
Lipid

kettĘsrétegbe

építésnek

elĘfeltétele,

hogy

az

ionofór

a

membránkomponensekhez hasonlóan felületaktív (ampifil) tulajdonságú legyen.
Fontos, hogy molekula megfelelĘ amfipatikus egyensúlya: azaz a hidrofób és hidrofil
rész helyes aránya.
A molekula felületaktív tulajdonságának tanulmányozására nyílik lehetĘség a
felületi nyomás-terület (3-A) izoterma felvételével [122]. Ennek során a felületaktív
anyagot illékony, nemvizes oldószerben feloldva, majd a poláros folyadékfelszínre, az
ún. szubfázisra juttatjuk. Az oldószer (igen rövid idĘ alatt) elpárolog, "otthagyván" a
felületaktív anyagot a folyadék-gáz határfelszínen, melynek molekulái hidrofil 'fej'csoportjaikkal az azokat maga felé húzó folyadék, míg hidrofób 'lánc'-csoportjaikkal a
levegĘ fele orientálódnak. Ha a hidrofób 'lánc'-csoport túl rövid (ha a molekula nem
eléggé hidrofób), a molekula belesüllyed a folyadékba és feloldódik, míg ha a hidrofil
fejrész hiányzik, a molekula vastagabb, többrétegĦ filmet képezhet a felszínen, illetve
hamar el is párologhat. Az oldószer elpárolgása után a felületaktív anyag a folyadékgáz határfelszínen egy un. két dimenziós gáz alakul ki. Az egy molekulára jutó terület
nagy, ideális esetben nincs kölcsönhatás a molekulák között, és így a felületi nyomás
kicsi. A felületen található molekulákat mozgatható terelĘfallal (barrier) összébb
nyomva, a felületi nyomás nĘ, és egy adott fázisváltozás következik be (4.1.12 ábra).
Az elsĘ fázisváltozás (L1-G) során a “gáz” állapotból (G) a “folyadék” állapotba (L1)
történik, a “folyadék” állapotban a molekulák között már fellép kölcsönhatás, de még
több szabadsági fokuk van. A terelĘfal tovább mozgatásával egy második fázisváltás
következik be (I), az un. “szilárd” állapotban (L2) a molekulák szorosan egymás
mellett, azonosan orientálódnak. További összenyomás hatására a monoréteg
összeomlik (S).
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4.2.12 ábra
Nyomás-terület izoterma általános esetben

A vizsgált ionofórral végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy ampifil
molekulaként viselkedik. Ezt a sikeresen felvett nyomás-terület izoterma is igazolja.

Felületi nyomás [mN/m
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Terület/molekula [Å ]

4.2.13 ábra
T4183 Ȇ-A izoterma 200 ul 0,64 mg/ml (§ 0.5 mmol/dm3) T4183

Az 4.2.13 ábra T4183 rezorcinarén (3 OH csoport) Ȇ-A görbéjét mutatja be. A
felvétel szerint van egy fázisátalakulás 75 Å/molekula területnél, majd egy másik kb.
60 Å/molekula területnél. Ez az érték kicsit kisebb ugyan, mint a hasonló
rezorcin[4]arénekkel kapott értékek [123], [124] 85 Å/molekula, de ez adódhat a
szerkezeti különbségbĘl, pl. a rövidebb szénláncból.
Tehát elméleti megfontolások, valamint a felületi nyomás – terület vizsgálatok
is arra mutattak, hogy lehetséges a T4183 ionofór lipid kettĘsréteg membránba
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építése. ValószínĦ, hogy az ionofór a membránban ioncsatornát képez, a membrán
lehetséges felépítését a 4.2.14 ábra mutatja.

4.2.14 ábra
Lipid kettĘsréteg membránba épített ionofór modellje

4.2.2.2 Szimmetrikus felépítésĦ BLM vizsgálata
A 4.2.15 ábra mutatja T4183 ionofór tartalmú szimmetrikus felépítésĦ lipid
kettĘsréteg membrán dopaminra mutatott válaszát. Látható az ábráról, hogy a
kialakított szenzor tranziens válasza reprodukálhatóan a dopamin adagolása után
azonos idĘ elteltével (8 r 1.2 s) jelentkezik. Ez az idĘintervallum hosszabb, mint a
keverési idĘ (kb. 3 s). A kapott tranziens válasz után más változást az áramban
10 perces megfigyelés után nem észleltünk. A tranziens jel nagysága a dopamin
koncentrációval egyenes arányban nĘtt, a kalibrációs görbét a 4.2.15 ábra mutatja. Az
ábrán látható, hogy a kialakított szenzor lineárisan válaszol a 0.65 és 6.5 µmol/dm3
koncentráció tartományban. A detektálási alsó határ 0.5 µmol/dm3-nak adódott. A jel
ismételhetĘsége r3% és r8% között változott. Receptort nem tartalmazó BLM esetén
hasonló típusú választ kaptunk a dopamin koncentráció változtatására, azonban ezek a
tranziens jelek 3 perccel a dopamin adagolás után jelentkeztek. A mérési eredmények
azt mutatják, hogy az ionofórt nem tartalmazó szenzor lineáris válasza szintén a
0.65 és 6.5 µmol/dm3 koncentráció tartományban van, de a szenzor érzékenysége
kisebb, mint a receptort tartalmazó membrán esetén. A detektálási alsó határ ebben az
esetben 0.6 µmol/dm3-nak adódott.
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4.2.15 ábra
A. Dopamin adagolásakor nyert áram-idĘ regisztrátumok T4183 ionofórt tartalmazó,
alátámasztás nélkül BLM-el B. Ionofórt nélküli és ionofórt tartalmazó alátámasztás nélküli
BLM membrán dopamin kalibrációs görbéje

Szimmetrikus lipid kettĘsréteg membrán szenzor esetében a dopamin/lipid
membrán kölcsönhatás reprodukálható tranziens áram jel formájában nyilvánul meg,
ha a konstans feszültséget alkalmazunk. A tranziens jel a membrán felszínén
elhelyezkedĘ töltések átrendezĘdésére utal. A dopamin az alkalmazott pH-n (pH=7 )
töltött (pKa=8.9). A pH hatását hasonló összetételĦ lipid membránra Nikolelis és
munkatársai már vizsgálták [121], arra a megállapításra jutottak, hogy 65% PC-bĘl és
35% DPPA-ból felépülĘ membránon keresztülfolyó áram nem függ a pH-tól, a pH 6
és 8 közötti tartományban, pH 6-nál alacsonyabb pH-n, azonban a áram csökken, a pH
csökkenésével.
ValószínĦnek látszik, hogy a dopaminium kation kölcsönhatásba lép a
negatívan töltött DPPA molekulákkal a BLM felszínén, és ott koncentrálódik. A
mérési adatok, azaz, hogy minden vizsgált koncentráció esetén ugyanakkora válaszidĘ
után jelentkezik a jel, kétlépcsĘs reakciómechanizmussal magyarázhatóak. Az elsĘ
lépésben a dopamin adszorbeálódik a BLM felszínén a negatív töltésĦ lipid hatására,
ezután alakít ki kölcsönhatást az ionofórral, ami a lipid membrán elektrosztatikus
egyensúlyának megzavarása által tranziens jelhez vezet. Ez a második lépés a
sebesség meghatározó, mivel a lipid membránban történĘ transzportra van szükség
hozzá.
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4.2.2.3 Aszimmetrikus felépítésĦ BLM vizsgálata
Ezüstszálon BLM-et Tien és munkatársai módszerével hoztam létre,
egyszerĦsége és alacsony vegyszerigénye miatt. A kísérletek során 1 mm átmérĘjĦ
ezüstszálat alkalmaztam, mivel az ezen kialakított BLM-ek az irodalmi adatok alapján
[79] mechanikailag stabilabbak, jobb a jel/zaj viszonyuk mint a szintén elterjedten
használt rozsdamentes acélszálon kialakított aszimmetrikus lipid membránok esetén.
Az s-BLM esetén a lipidek hidrofil részébĘl a foszfátcsoport oxigénje alakít ki
kapcsolatot a fémmel. A mintaoldat kloridion koncentrációjának s-BLM-re gyakorolt
hatását vizsgálták Nikolelis és munkatársai, és úgy találták, hogy a lipid membrán
stabilizálódása elĘtt és utána is valamilyen mértékben átjárható kloridionokra nézve,
így ezüs-klorid réteg alakulhat ki az ezüstszál felszínén [120]. Az s-BLM
kialakulásához viszonylag hosszú (pár perc) stabilizációs idĘre van szükség, amely
idĘ függ az elektród felszínének méretétĘl. A kezdeti magas áramértéket, amely egy
idĘ után lecsökken, a lipidek és a fém közötti kémiai reakcióval magyarázzák a fém
felszínén. Potenciometriás mérések kis különbséget mutatnak BLM-el bevont és a
BLM-et szerves oldószerrel eltávolított ezüstszál potenciálja között, amit Nikolelis
munkatársai azzal magyaráznak, hogy az ezüstszál felszínét valószínĦleg ezüst-klorid
réteg borítja.
Az 4.2.16 ábra A része T4183 ionofórt tartalmazó s-BLM ion-áram változását
mutatja dopamin adagolására. Az ábrán látható, hogy a dopamin koncentráció
hatására a membrán ionárama megváltozik. A kialakított szenzor válaszideje néhány
másodperc. Az 4.2.16 ábra B részén látható receptort tartalmazó és nem tartalmazó
s-BLM dopamin kalibrációs görbéje. Mindkét esetben a stacionárius áram az adott
koncentráció-tartományban (1 – 10 µmol/dm3) lineárisan változik a dopamin
koncentrációval. Ionofórt tartalmazó s-BLM-el a kimutatási alsó határ (S/N=3)
0.8 µmol/dm3-nak adódott.
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4.2.16 ábra
A. Dopamin adagolásakor nyert áram-idĘ regisztrátumok T4183 ionofórt tartalmazó,
ezüstszálon kialakított BLM-el B. Ionofórt nélküli és ionofórt tartalmazó ezüstszálon
kialakított BLM membrán dopamin kalibrációs görbéje

4.2.2.4 BLM-el módosított üveges szénelektród vizsgálata
A BLM biztosította orientált ionofór felvitel elĘnyeit amperometriás, áramló
oldatos injektálásos körülmények között tovább tanulmányoztam. A lipid membránt
üveges szénelektródon az irodalomban leírtak [80], [125] alapján készítettem. Az
üveges szénelektród módosítása során az ionáram mérés során is alkalmazott lipid
összetételt alkalmaztam: 35% (w/w) dipalmitoil-foszfatidsav (DPPA) és 65% (w/w)
foszfatidil-kolin (PC). A negatív töltésĦ lipid hatására a húgysav és az aszkorbinsav
csúcsárama lecsökken (4.2.17 ábra), az elektród szelektivitása megnĘ dopaminra. A
csúcsáramok aránya a a módosított elektródon:
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4.2.17 ábra
A 10-4 mol/dm3 dopamin, 10-4 mol/dm3 húgysav és 10-4 mol/dm3 aszkorbinsav injektálásakor
nyert áram-idĘ regisztrátumok ionofórt nem tartalmazó BLM-el módosított GC elektródon.

A T4183 jelĦ rezorcinarén beépítése az elektród módosítására használt lipid
kettĘsréteg membránba jelentĘsen megnövelte az elektród szelektivitását dopaminra
aszkorbinsavval és húgysavval szemben (4.2.18 ábra), a csúcsáramok aránya
I húgysav
I aszkorbinsav
=5.58·10-3,
=1.25·10-2.
I dopa min
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4.2.18 ábra
A 10-4 mol/dm3 dopamin, 10-3 mol/dm3 húgysav és 10-3 mol/dm3 aszkorbinsav injektálásakor
nyert áram-idĘ regisztrátumok T4183 ionofórt tartalmazó BLM-el módosított GC elektródon.

A lipid kettĘsréteg membránnal módosított üveges szénelektródokkal kapott
mérési eredmények összegzését tartalmazza a 4.2.2 táblázat. Tehát a BLM-be épített
ionofórral módosított üveges szénelektród a Nafionba ágyazott ionofórral módosított
elektródhoz hasonló szelektivitással rendelkezik.
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BLM
T4183+BLM

2 mg/ml T4183
1% Nafion + 0.2 mg/ml T4183

Ihugysav/Idopamin
0.17
1.25·10-2
3.65·10-2
10-2

Iaszkorbinsav/Idopamin
7.25·10-2
5.58·10-3
8.6·10-3
4·10-3

4.2.2 táblázat

4.2.19 ábra

Az 4.2.19 ábra az ionofór-dopamin komplex feltételezett szerkezetét mutatja. A
szerkezet számításához Macromodel 5 molekula modellezĘ programot használtam fel.
Logikusnak látszik az a feltételezés, hogy a rezorcinarén hidroxil-csoportjai
alakítanak ki hidrogén-hidas kölcsönhatást a dopaminban található hidroxil
csoportokkal, és nitrogénnel, ezt az ábrán szaggatott vonallal tüntettem fel.
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4.2.3 Piezoelektromos kémiai érzékelĘkkel végzett vizsgálatok
Rezorcin[4]arénnel

származékok

monomolekuláris

rétegével

módosított

piezoelektromos érzékelĘk irodalmi adatok alapján [85], [86] alkalmasnak
bizonyultak klórozott szénhidrogének gĘzeire. Munkám során tanulmányoztam a
rendelkezésemre álló rezorcin[4]arén származékokkal módosított kvarckristály
mikromérleg érzékelĘ szerves oldószergĘzökre mutatott szelektivitását.
Rezoncin[4]arén származékokkal módosított kvarckristály mikromérleggel
végzett vizsgálatok során vizsgált oldószergĘzöket és gĘznyomásukat 20 ºC-on a 4.2.3
táblázat tartalmazza. A kvarckristály módosítása mindegyik ionofór esetén
felcseppentéssel történt tetrahidrofurános oldatból. A T4327 jelĦ rezorcinarén
alkalmas monoréteg kialakítására, de a gázmérés esetében kísérleteim szerint nincsen
elĘnye a monorétegnek. Felcseppentéssel több rétegben felvitt ionofór esetén is gyors
volt a válaszidĘ, tehát gyors a gázok diffúziója a rétegen keresztül. Valamint az
oldószergĘzök hatására bekövetkezĘ frekvenciaváltozás nagyobb volt, az érzékelĘre
felvitt nagyobb receptor anyagmennyiség miatt. A vizsgálatokhoz a laborokban
leggyakrabban felhasznált oldószereket választottam ki, képviselve vannak az
alkoholok, az aromás és halogénezett oldószerek is. A beinjektált gĘzmintát az
oldószert tartalmazó termosztált, szeptummal lezárt üvegedény folyadék feletti terébĘl
vettem, a gázkromatográfiában alkalmazott gĘztér-analízishez hasonlóan.
GĘznyomás (20ºC)
[kPa]
16.9
7.87
0.86
30.8
12.7
0.88
15.2
26.2
58.2
10.6
9.91
1.6
0.18

Oldószer
metanol
etanol
butanol
aceton
benzol
o-xilol
CCl4
CCl3H
CCl2H2
C2Cl2H4
C2Cl3H
klór-benzol
1,2-diklór-benzol

4.2.3 táblázat
Kvarckristály mikromérleggel vizsgált oldószerek gĘznyomásértékei
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Az injektálás során kapott frekvenciaváltozást számítógéppel regisztráltam, és
értékeltem ki. Egy tipikus görbét mutat a 4.2.20 ábra. Minden oldószer esetén több
párhuzamos mérést végeztem. A kiértékeléshez a legnagyobb frekvencia-eltérések
átlagát használtam fel.
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4.2.20 ábra
T4183 jelĦ rezorcin[4]arénnel módosított kvarckristály frekvenciaváltozásénak reprodukciója
1,2-diklór-benzol injektálásakor

Mindegyik vizsgált oldószer esetén a gĘztér, amibĘl a mintát vettem azonos
hĘmérsékletre volt termosztálva, így különbözĘ anyagmennyiségĦ oldószergĘzt
tartalmazott. A gĘznyomás és az áramlási sebességek ismeretében kiszámoltam
mindegyik vizsgált oldószer gĘzkoncentrációját. A 4.2.4 táblázat a kiszámolt
koncentrációkat, a 3 különbözĘ rezorcin[4]arénnal módosított szenzor 1 ppm oldószer
koncentrációra vonatkozó frekvenciaváltozását és a mérések szórását tartalmazza.
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Koncentráció T4327
T3518
T4183
Szórás %
Szórás %
Szórás %
[ppm]
[Hz/ppm]
[Hz/ppm]
[Hz/ppm]
metanol
841
29.6%
11.5%
7.3%
0.07
0.16
0.20
etanol
392
9.1%
9.0%
4.4%
0.19
0.44
0.44
butanol
41.8
2.8%
4.4%
17.7%
3.34
2.75
1.81
aceton
1532
5.1%
4.8%
2.4%
0.10
0.10
0.12
benzol
632
4.7%
4.4%
5.7%
0.35
0.13
0.33
o-xilol
43.8
9.2%
4.2%
2.0%
2.71
3.69
5.56
CCl4
756
25.5%
10.8%
3.4%
0.43
0.57
0.79
CCl3H
1304
0.35
4.7%
0.10
8.4%
0.22
5.7%
CCl2H2
2896
13.6%
4.4%
1.1%
0.09
0.04
0.07
C2Cl2H4
527
6.9%
7.3%
8.6%
0.43
0.24
0.36
C2Cl3H
493
26.2%
9.9%
2.9%
0.63
0.71
1.21
klór-benzol
79.6
7.0%
7.7%
7.0%
2.58
1.09
2.58
1,2-diklór9.0
11.78
7.8%
12.31
10.1%
16.56
6.3%
benzol
Oldószer

4.2.4 táblázat
Rezorcin[4]arén származékokkal módosított kvarckristály
frekvenciaváltozása különbözĘ szerves oldószergĘzökre

mikromérleg

szenzor

Az eredmények könnyebb átláthatósága érdekében az egyes szenzorokra válasz
arányt ( K iQCM
)is számoltam:
,j
K iQCM
,j

'Fj
'Fi
4.2.2

Mind a három különbözĘ módosító-anyaggal bevont szenzor legnagyobb
frekvenciaváltozást 1,2-diklór-benzol esetén mutatta ('Fi), ezért az összes többi anyag
válaszjelét ('Fj) erre vonatkoztattam. A kapott eredményeket a 4.2.5 táblázat
tartalmazza.

85

Eredmények és értékelésük

Oldószer
metanol
etanol
butanol
aceton
benzol
o-xilol
CCl4
CCl3H
CCl2H2
C2Cl2H4
C2Cl3H
klór-benzol
1,2-diklórbenzol

QCM
QCM
QCM
K 1,2
 diklór - benzol, j K 1,2 diklór - benzol, j K 1,2 diklór - benzol, j

T4327
5.94·10-3
1.61·10-2
2.84·10-1
8.49·10-3
2.97·10-2
2.30·10-1
3.65·10-2
2.97·10-2
7.64·10-3
3.65·10-2
5.35·10-2
2.19·10-1

T3518
1.30·10-2
3.57·10-2
2.23·10-1
8.12·10-3
1.06·10-2
3.00·10-1
4.63·10-2
8.12·10-3
3.25·10-3
1.95·10-2
5.77·10-2
8.85·10-2

T4183
1.21·10-2
2.66·10-2
1.09·10-1
7.25·10-3
1.99·10-2
3.36·10-1
4.77·10-2
1.33·10-2
4.23·10-3
2.17·10-2
7.31·10-2
1.56·10-1

1

1

1

4.2.5 táblázat
Rezorcin[4]arén származékokkal módosított kvarckristály mikromérleg szenzor szelektivitása
szerves oldószergĘzökre

Mindhárom rezorcinarén származék a legnagyobb szelektivitást a 1,2-diklórbenzolra mutatta, azonban a többi oldószergĘz esetén eltérések mutatkoznak a
szelektivitásban. MegfigyelhetĘ, hogy a poláris anyagok frekvencia-válasza függ a
módosító rezorcinarén polaritásától, pl. az alkoholok közül legpolárisabbnak
tekinthetĘ metanol esetén a frekvencia válasz a következĘ sorrendben nĘtt a
különbözĘ rezorcinarénekkel módosított kvarckristályokon: T4327<T3518<T4183.
Ez a sorrend pedig megfelel a rezorcinarén származékok polaritási sorrendjének,
mivel a legapolárisabb T4327 jelĦ, ahol nincsenek szabad fenolos –OH csoportok, és
a legpolárisabb a T4183 amely a legtöbb fenolos –OH csoportot tartalmazza.
Mindegyik rezorcinarén-származékkal módosított kristály esetén megfigyelhetĘ
az a tendencia, hogy nagyobb jelet ad a kevésbé poláris anyagokra, ahogy a metanol<
etanol< butanol gĘzökre adott válasz-jelen megfigyelhetĘ. Hasonló tendencia
mutatkozik meg a Cl-szubsztituens hatására: annál nagyobb jelet ad mindegyik
rezorcinarén-származékkal módosított kristály, minél több Cl-szubsztituens van a
molekulában: CCl4>CCl3H>CCl2H2.
A különbözĘ rezorcin[4]arén származékok a különbözĘ oldószergĘzökre
különbözĘ arányban válaszolnak, így lehetĘség van arra, hogy szenzoregyüttes
alkalmazása esetén - megfelelĘ matematikai módszerrel - a különbözĘ oldószergĘzök

86

Eredmények és értékelésük
kvalitatív és kvantitatív meghatározására is. A matematikai módszer kidolgozása a
Veszprémi Egyetemmel együttmĦködésben folyamatban van.
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5. Összefoglalás
1. Kidolgoztunk egy, a folyadékmembrán elektródok mérési alsó határát és
szelektivitását befolyásoló membrán/oldat határfelületi koncentrációprofil
monitorálására alkalmas pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás módszert. A
modell

membrán

nagy

ólomion

szelektivitású

ionoforon

alapuló

folyadékmembrán volt. A kis határfelületi ólomion koncentráció követésére
mikroméretĦ higanyfilm elektródot alakítottunk ki, és a differenciál impulzus
voltammetriás

technika

adaptálásával

bĘvítettük

a

mikroszkópiás

üzemmódokat.
2. ElsĘként bizonyítottuk független analitikai módszerrel a potenciometriás
adatok

alapján

feltételezett

koextrakciós

és

zavaró

ion

indukált

iontranszportot, amely befolyásolja az elektród elméletileg várt mérési alsó
határát és szelektivitását. Rámutattunk azokra a membrán- és kísérleti
paraméterekre, amelyek alapul szolgálhatnak az érzékelĘ mérési alsó határát
kedvezĘen befolyásoló optimalizálásnak.
3. Értelmeztük az új-típusú, alacsony mérési alsó határral rendelkezĘ
folyadékmembrán elektródok esetén a kalibrációs görbén jelentkezĘ ún.
“szuper-Nernsti” szakaszt. Bizonyítottuk, hogy az ionszelektív membrán
mintával érintkezĘ határfelületén kialakuló lokálisan alacsonyabb mérendĘ ion
koncentráció

elektród

felületére

irányuló

ionfluxus

segítségével

ellensúlyozható és így a “szuper-Nernsti” szakasz kiküszöbölhetĘ. Sikerült
több különbözĘ kísérleti paraméter esetén is 10-10 mol/dm3 körüli mérési alsó
határt elérnünk.
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4. Vizsgáltuk originális receptor molekula (rezorcin[4]arén származék) üveges
szén voltammetriás elektródok katekolaminokra mutatott szelektivitására
gyakorolt hatását. Megállapítottam, hogy a módosított elektród dopamin
szelektivitása aszkorbinsavhoz és húgysavhoz képest jelentĘsen megnĘ az
alapelektród

szelektivitásához

viszonyítva.

Nafion

polimerbe

épített

rezorcin[4]arén származékkel módosított üveges szénelektród mutatta a
legnagyobb szelektivitást (

I húgysav
I aszkorbinsav
=4·10-3,
=10-2 ) és a legjobb
I dopa min
I dopa min

érzékenységet (6.51·10-3A/( mol/dm3))
5. Sikerült szintetikus receptor (rezorcin[4]arén származék) szimmetrikus és
aszimmetrikus lipid kettĘsréteg membránba építésével az BLM-en alapuló
érzékelĘk analitikai paramétereit kedvezĘen befolyásolni. A kialakított
ionáram

mérésén

alapuló

érzékelĘk

lehetĘséget

nyújtottak

dopamin

koncentráció meghatározására 5·10-7 mol/dm3 mérési alsó határral.
6. Tanulmányoztuk

piezoelektromos

originális
kémiai

rezorcin[4]arén
érzékelĘk

származékokkal

szelektivitását

módosított

illékony

szerves

vegyületekre. Megállapítottuk, hogy a vizsgált rezorcin[4]arén származékok a
1,2-diklór-benzolra mutatják a legnagyobb szelektivitást, de lehetĘséget
nyújtanak - megfelelĘ matematikai módszer alkalmazása esetén - különbözĘ
oldószergĘzök kvalitatív felismerése és kvantitatív meghatározására is.
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6. Summary
Development of sensors based on synthetic receptors:
factors affecting the selectivity and the detection limit

Chemical sensors are easy to use integrated analytical tools for the selective
recognition and determination of ions and molecules. Their main application fields are
clinical chemistry, physiology, process control and environmental analysis. Chemical
sensors contain two basic functional units: a receptor and a transducer part. The
sensing element (receptor) that recognizes the target species from the environment can
be isolated enzyme, antibody, inorganic salt or synthetic organic ligand. The
transduction of the recognition reaction can be potentiometric, voltametric, optical or
microgravimetric.
In the field of the ion-selective electrode (ISE) research a break-through result
was recently reported, the detection limit (DL) of solvent polymeric membrane based
ISEs could be extended to the lower picomolar range. The research has proved, that in
certain analyte concentration ranges minor ionic fluxes across ionselective membranes
have an important role in determining the potentiometric response. At micromolar and
submicromolar sample activities, even minor ion transport significantly alters the
analyte concentration in the solution phase adhering the membrane; e.g., leaching ions
perturb ionic concentrations in the immediate vicinity of the sensing surface. Since
surface concentrations control the phase boundary potentials, these altered
concentrations determine the electrode calibration slopes and the lower detection
limits.
Scanning

electrochemical

microscopy

(SECM)

supplemented

with

potentiometric measurements was used to follow the time-dependent buildup of a
steady-state diffusion layer at the aqueous-phase boundary of lead ion-selective
electrodes. Differential pulse voltammetry is adapted to SECM for probing the local
concentration profiles at the sample side of solvent polymeric membranes. Major
factors affecting the membrane transportrelated surface concentrations were identified
from SECM data and the potentiometric transients obtained under different
experimental conditions (inner filling solution composition, membrane thickness,

90

Summary
surface pretreatment). The determined surface analyte concentrations correlated well
with the lower detection limits of the lead ion-selective electrodes.
The disturbing effect of analyte ion leaching or uptake by the sensor membrane
can be decreased by passing nanoampere-level direct current across the membrane. In
this work, we demonstrated that reproducible, Nernstian response down to 10-10 M
can be achieved without apparent super-Nernstian response when there is no net
primary ion flux across the membrane; i.e., the ion fluxes are balanced by external
current.
The second part of the thesis describes the use of calix[4]resorcinarene
derivative as recognition element in electrochemical sensors. The modification of
glassy carbon electrode with calix[4]resorcinarene derivative was found to improve
the selectivity of the electrode towards dopamine against ascorbic acid and uric acid.
The interaction between the ionophore and dopamine was also used to improve the
analytical

properties

of

bilayer

lipid

membrane

(BLM)

based

sensors.

Calix[4]resorcinarene derivative modified piezoelectric sensor was found to be
sensitive for chlorinated organic gases.
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