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1 Bevezetés 
 

A kémiai és bioszenzorok sok esetben rétegesen elrendezett, különbözı 

funkcionalitású membránokon alapulnak. Ezen membránok feladata a szelektív molekuláris 

felismeréstıl, a molekula és iontranszport beállításán keresztül, a biokompatibilitás 

biztosításáig és a szenzorkomponensek védelméig nagyon változatos lehet. A membrán, a 

biológiában használt definíció szerint, „egy közeg (réteg) amely anyagtranszport és 

hıtranszport ellenállással rendelkezik”. Így megfelelı tulajdonságú membránokkal 

differenciált transzport állítható be a minta különbözı komponenseire nézve, amellyel a 

szenzor szelektivitása mellett, az érzékenység és a dinamikus tartomány is beállítható.   

Munkám során folyadékmembrán, ionofor alapú, ionszelektív elektródok és kémiailag 

módosított szintetikus nanopórusos membránokon alapuló ioncsatorna szenzorok 

fejlesztésével és válaszmechanizmusuk matematikai értelmezésével foglalkoztam. Az utóbbi 

években mindkét területen látványos fejlıdés történt és egyértelmővé vált, hogy ezen 

érzékelık válaszmechanizmusának értelmezése és ezáltal az analitikai teljesítmény-

paramétereik racionális optimálása nem lehetséges a megfelelı anyagtranszport folyamatok 

megértése és kontrollja nélkül.  

Az ionofor alapú ionszelektív elektródok esetében a kimutatási határ csökkentése 

viszonylag egyszerő módszerekkel, akár pikomólos szintre, rendkívüli mértékben dinamizálta 

a területet.1 A felfedezés jelentıségét az adja, hogy méréstechnikai szempontból az egyik 

legegyszerőbb mőszeres analitikai módszer, melynek érzékelıi költséghatékony 

tömeggyártással elıállíthatók, nyomanalitikai célokra alkalmazhatóvá vált. Mint kiderült az 

ionszelektív elektródok kimutatási határát a membránból kiáramló elsıdleges ionok állítják 

be, amelyek elszennyezik az érzékelı felülettel közvetlenül érintkezı oldatréteget.2 Ennek a 

kiáramlásnak az a magyarázata, hogy az ionszelektív membránok nem tökéletesen 

szelektívek, és nem is tökéletesen permszelektívek, így mindig létezik egy kismértékő 

anyagtranszport a membránban. Ez a transzport viszonylag tömény mintaoldatokban való 

mérés során nem zavar, de nagyon híg oldatokban már meghatározó lehet. Tekintettel arra, 

hogy az ionszelektív elektródok potenciálválaszát mindig az érzékelı részükkel közvetlenül 

érintkezı oldat ionaktivitása – nem pedig a tömbfázis ionaktivitása – határozza meg,3 a 

felületi oldatréteg aktivitásának a mintaoldat fıtömegénél nagyobb értéke az elektród 

válaszának a nernsti meredekségtıl való látszólagos eltérését okozza. Ennek megfelelıen az 
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ionszelektív elektródok kimutatási határa a membránnal érintkezı mintaoldatot elszennyezı 

ionfluxusok meggátolásával/szabályozásával javítható, de ez a gyakorlatban sokkal 

bonyolultabbnak bizonyult, mint ahogy az kezdetben tőnt. Ez részben az ionszelektív 

membrán átkondicionálásának tulajdonítható, amely a változatos összetételő mintaoldatok és 

az ezekben való tartózkodási idı függvénye.4 Az idıfüggı transzportfolyamatok hatása a 

potenciálválaszra viszont már nem értelmezhetı egyszerő stacionárius állapotot figyelembe 

vevı modellekkel, amelyek felváltották a teljesen empirikus megközelítéseket az 

elektródfejlesztésben.  

Ennek megfelelıen munkánk során olyan numerikus modellek kidolgozása volt az 

elsıdleges célunk, amelyek az anyagtranszport kontrollált ionszelektív elektródok korlátait és 

lehetıségeit a gyakorlati fejlesztésben egyértelmővé teszik. Ezek a numerikus modellek 

lehetıvé tették a különbözı polimer alapú ionszelektív membránok vízfelvételének 

matematikai leírását is. Jelenleg nagyon keveset tudunk a membránok víztartalmának 

hatásáról az ionszelektív elektródok válaszmechanizmusára, de a szilárd belsı elvezetéső 

ionszelektív membránok esetében jelentıségük már bizonyított.5 A munkám során olyan 

FTIR-ATR spektroszkópiás kísérletekre támaszkodtam a vízfelvétel tanulmányozásakor, 

amelyek lehetıvé tették a különbözı asszociációs fokú víz formák egyidejő nyomon követését 

és diffúziós együtthatóik meghatározását.6  

 

Az egy-molekula detektálási képességük miatt a nanopórusos érzékelık jelenleg a 

nanotechnológia és élettudományok homlokterében állnak. Az irántuk való érdeklıdés fı 

hajtóereje azok az úttörı kutatási eredmények, amelyek elırevetítették a nukleinsavak gyors 

szekvenálásának lehetıségét nanopórusok segítségével.7 Tekintettel a nagyságrendekkel 

lecsökkentett analízis idıre és költségekre, sikeres megvalósítás esetében a nanopórusos 

szekvenálás az egész nukleinsav alapú bioanalitikát forradalmasítaná.8 Emellett kiemelt 

jelentıségő a nanopórusok molekula és részecske számlálási alkalmazásai, illetve a szelektív, 

jelölés nélküli kémiai és bioérzékelés. Bár a nanopórusos érzékelés alapját tulajdonképpen a 

biológiai ioncsatornák mőködési mechanizmusát felderítı kutatások képezik,9 a lipid 

kettısrétegbe beágyazott biológiai eredető fehérje pórusok korlátolt stabilitása és a változatos 

átmérıjő pórusok elıállítási nehézsége gátat szab gyakorlati, analitikai célú felhasználásukra.  

Ennek megfelelıen egyértelmő törekvés van ezek szintetikus, szilárdtestbe képezett, 

robusztus nanopórusokkal való helyettesítésére. A szintetikus nanopórusok területén 

felhalmozódott tudásanyag azonban messze elmarad a biológiai ioncsatornákétól. Új 

jelenségek, érzékelési mechanizmusok, gyártási technológiák és felületi módosítások 
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jellemzik a szilárdtest nanopórusokat.10 Ezen a területen csoportunk jelentıs eredményt ért el 

a biológiai receptorokkal módosított nanopórusok elıállításával és bioérzékelésre való 

bevezetésével.11 A nanopórusos érzékelés területén végzett munkám elsısorban olyan 

modellek kidolgozását tőzte ki célul, amelyek a kémiailag módosított szintetikus 

nanopórusokban tapasztalt transzportmodulációs effektusok értelmezését szolgálják durva 

szemcsézettségő molekulamodellezéssel. A bioérzékelésre használt nanopórusok mérete 

legtöbb esetben túl nagy ahhoz, hogy leírásukra atomi szintő molekuladinamikát lehessen 

alkalmazni, viszont a makroszkopikus fizikai törvények nehezen alkalmazhatóak egyedi 

molekulák és molekularészek vizsgálatára. Az általunk kidolgozott nanopórus reprezentáció 

és szimulációs módszertan áthidalást képez e két elméleti módszer között. Emellett a 

nanopórusos érzékelés, de általában az egy-molekula detektálásra alkalmas nanoérzékelık 

egyik általános problémájával is foglalkoztam, nevezetesen a koncentrációban értelmezett 

alsó kimutatási határukkal. 
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2 Irodalmi áttekintés 

2.1 Ionszelektív elektródok 

 

Talán a leghosszabb történettel rendelkezı kémiai szenzorok az ionszelektív 

elektródok (ISE). A kémiai szenzorok feladata, hogy környezetünk kémiai összetételérıl 

információt szolgáltassanak a meghatározandó komponens valamilyen fizikai-kémiai 

tulajdonsága alapján.12, 13 A kémiai szenzor két integrált részbıl áll: egy a molekuláris 

felismerést biztosító egységbıl és egy fizikai-kémiai jelátalakító részbıl. A molekuláris 

felismerés biztosítja a szenzor szelektivitását, míg a jelátvivı a meghatározandó komponens 

fizikai-kémiai tulajdonságát alakítja át mérhetı jelé. Gyakorlati alkalmazás során a két 

esszenciális rész kiegészül egy megfelelı jelfeldolgozó egységgel. Ideális esetben a kémiai 

szenzorok nem igényelnek mintaelıkészítést, mérés közben nem használják el a mérendı 

komponenst (analátot) és folyamatos nyomonkövetésére alkalmasak. Ezeknek az 

elvárásoknak az ionszelektív elektródok nagymértékben eleget tesznek. Annak ellenére, hogy 

becslések szerint az ionszelektív elektródok klinikai alkalmazása vér elektrolit 

meghatározásra éves szinten eléri a milliárd dolláros nagyságrendet14 és igen jelentıs részét 

képezik az in-vitro diagnosztikai piacnak, a legtöbb kémikus szemében mindössze egyszerő 

rutin eszközök direkt potenciometriás meghatározásokra, illetve potenciometriás titrálásokra. 

Az ionszelektív elektródok „lelke” az ionszelektív membrán (ISM) amely 

tulajdonképpen egymagában felelıs az ionok szelektív felismeréséért és az elektromos 

potenciálválasz kialakulásáért. Az ISM, többek között, készülhet üvegbıl, szerves 

folyadékból, polimerekbıl, csapadékokból és kristályokból.15 Az elsı és mindmáig 

legelterjedtebb ISE a pH érzékeny üvegelektród, amely az analitikai kémiában egyedülállóan 

széles dinamikus tartománnyal és kis kimutatási határral rendelkezik.  

Jelenleg az ionszelektív elektródok fejlesztésének homlokterében az ionofor alapú, 

folyadékmembrán elektródok állnak. Ennek magyarázata részben az, hogy a 

szupramolekuláris és szerves kémia fejlıdése lehetıvé tette a rendkívüli szelektivitással 

rendelkezı ionoforok szintetikus elıállítását mind több ionszelektív membrán anyagnál több 

ionra.  Az ionofor alapú ionszelektív elektródok népszerősége továbbá az új, anyagtranszport 

kontrollált elektródok bevezetésének köszönhetı, amely nyomanalitikai alkalmazhatósága 

mellett új elektroanalitikai módszerek kifejlesztéséhez vezetett.  Végül az ionoforok lehetıvé 

tették a szelektív ionkomplexálás, optikai jelátalakításon alapuló, alkalmazását is az 
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ionszelektív optodok bevezetésével.16 Tekintettel arra, hogy munkám során kizárólag 

semleges ionofor alapú, kation-szelektív folyadékmembrán elektródok fejlesztésével 

foglalkoztam a továbbiakban csak ezen elektródok rövid bemutatására térek ki.    

 

2.1.1 Polimermembrán alapú ionszelektív membránok ö sszetev ıi 

 

A polimer alapú membránok tulajdonképpen nagy viszkozitású hidrofób sajátságú 

folyadékok, azaz az üvegesedési hımérsékletük a szobahımérsékletnél kisebb. Ezt a 

leggyakrabban alkalmazott PVC membránok esetében nagymennyiségő lágyító 

alkalmazásával biztosítják. Az ionszelektív membránok négy legfontosabb összetevıje a 

polimer mátrix, a lágyító, a lipofil ioncserélı és az ionofor.17 

A polimer mátrix biztosítja a mechanikai stabilitást, kémiailag inert és nem lép 

kölcsönhatásba az érzékelendı ionokkal. Vízzel nem elegyedı, hidrofób közeget képez, 

amelyben minden egyéb membránkomponens oldva van. Legelterjedtebben lágyított 

poli(vinil-klorid)-ot (PVC), poliakrilátot (PA) vagy szilikon gumit (SR) használnak polimer 

mátrixként. A lágyítók növelik a polimer rugalmasságát, csökkentik az elektromos ellenállását 

és az ionok membránbeli diffúziós együtthatóját. Ugyanakkor hatással vannak az ionszelektív 

membránok szelektivitására, elsısorban a membrán dielektromos állandójának 

megváltoztatásával. A leggyakrabban használt lágyítók a bisz-(2-etilhexil)-szebacát (DOS) és 

a 2-nitrofenil-oktil-éter (oNPOE).  

A lipofil ioncserélı alkalmazásának oka, hogy biztosítsák a permszelektivitást, azáltal 

hogy a mérendı ion és ellenionjának a koextrakcióját elhanyagolhatóan alacsony szinten 

tartja. Az ISE membránoknál alkalmazott ioncserélık egy lipofil ionból és egy vízoldható 

ellenionból állnak. Az elıbbi nem jut ki a vizes fázisba, míg az utóbb megoszlik a membrán 

és a vizes fázis között. A lipofil ion töltése negatív, ha kationokat, és pozitív, ha anionokat 

mérünk. Kationszelektív elektródok esetében legtöbbször tetrafenilborát származékokat míg 

anionszelektív elektródokhoz tetraalkialammónium sókat alkalmaznak. Abban az esetben, ha 

a membrán nem tartalmaz ionofort a szelektivitási sorrend a mintaoldat ionjainak lipofilitási 

sorrendjével egyezik.  

Az ionoforok lipofil, szelektív komplexképzık, amelyek az elsıdleges ionnal 

(mérendı ionnal) jelentısen nagyobb stabilitású komplexet képeznek mint a mintában 

jelenlevı egyéb, zavaró ionokkal. Semleges ionofort tartalmazó membránokban szükséges az 

elsıdleges ionnal ellenkezı töltéső lipofil ioncserélıt is adni.14 
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2.1.2 Potenciometriás ionszelektív elektródok válas zmechanizmusa 

 

A potenciometriás cella elektromotoros ereje (EMF) az összes fázishatárnál fellépı 

potenciálkülönbség összege árammentes esetben. Két referenciaelektród között fellépı 

feszültségként mérhetı egy nagy bemenı ellenállású feszültségmérıvel (2.1a ábra). 

Leggyakrabban kettıs sóhidas referenciaelektródokat használnak. Ezeknél a 

referenciaelektródoknál a belsı referencia oldat és a mintaoldat között található még egy ún. 

külsı referencia oldat is. Mint látható minden fázishatárnál potenciálkülönbség lép fel, és 

ezek a mért feszültséghez mind hozzájárulnak (2.1b ábra) . Az ionszelektív potenciometriában 

alkalmazott mérési elrendezés esetében két feszültségtag függ a minta összetételétıl: a 

referenciaelektród külsı oldata és a mintaoldat között fellépı diffúziós potenciál (ED,ref) és a 

membránpotenciál (EM), a többi tag állandó (E0). 

 

 0 D,ref MEMF E E E= + +  (2.1) 

 

A diffúziós potenciál a folyadék|folyadék határfelületen alakul ki a két oldat 

kationjainak és anionjainak különbözı ionmozgékonysága miatt. Ezt a tagot konstans, kis 

értéken lehet tartani olyan koncentrált elektrolit oldatot használva a külsı referencia oldatban, 

melyek kationjának és anionjának közel azonos az ionmozgékonysága (Pl. KCl, LiOAc, 

NH4NO3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

 
 
2.1 ábra:  a) Potenciometriás mérési elrendezés ionszelektív elektróddal történı mérés 

esetében; b) a fázishatár potenciálok a mérıkörben.  
 

 

Az ionszelektív membránok potenciálválaszát egyszerően, mégis pontosan lehet 

magyarázni a fázishatár potenciál elmélet segítségével.3 A modell egy helyi termodinamikai 

egyensúlyt feltételez a membrán és a folyadékfázis között. Ezen modell segítségével minden 

gyakorlati esetet le lehet írni. Az elméleti alapjai 1928-ra nyúlnak vissza, amikor Guggenheim 
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bevezette az elektrokémiai potenciál fogalmát.18, 19 Egyensúlyban az adott ion elektrokémiai 

potenciálja, Iµɶ , megegyezik az egymással érintkezı fázisokban ( I,aq I,orgµ µ=ɶ ɶ , aq: vizes fázis, 

org: szerves fázis). 

 

 0
I I I I I Ilnz F RT a z Fµ µ φ µ φ= + = + +ɶ  (2.2) 

  

ahol Iµ  a kémiai potenciál ( 0
Iµ  a standard kémiai potenciál). Iz , Ia  az ion töltése és 

aktivitása, φ  az elektromos potenciál, R ,T  és F  az egyetemes gázállandó, az abszolút 

hımérséklet és a Faraday-állandó.  

 

A fázishatár potenciál modell két feltételezésen alapul:20 

(1) A membránpotenciált teljes egészében a szerves|vizes határfelület határozza meg. A 

membránon belüli diffúziós potenciál elhanyagolható. Kísérletek bizonyítják, hogy még 

viszonylag szélsıséges körülmények között is a diffúziós potenciál néhány mV.21-23 

(2) A szerves fázis, esetünkben a membrán fázis, termodinamikai egyensúlyban van a vizes 

fázissal. 

 

Általános formában a következıképpen írhatjuk a fázishatár potenciált: 

 

 
( )
( )

I
PB I

I I I

aq
ln ln

org

aRT RT
E k

z F z F a
= +  (2.3) 

 

ahol az ( )I aqa  és ( )I orga a nem komplexált elsıdleges (mérendı) ion aktivitása a vizes és a 

szerves fázisban. Ik  az ionszolvatáció relatív szabadentalpiájának függvénye a vizes és a 

szerves fázisban ( ( ) ( )( )( )0 0
I I Iexp aq org /k RTµ µ= − ). 

 

A polimermembrán alapú ionszelektív elektródok megfelelı mennyiségő lipofil 

ioncserélıt tartalmaznak. Semleges ionofor esetében ez határozza meg az elektroneutralitás 

alapján mintaoldattal kicserélhetı ionok teljes mennyiségét. Amennyiben nincs zavaróhatás a 

mintaoldatban található többi ion részérıl, a mérendı ion aktivitása a membránban független 
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a mintaoldat összetételétıl, így 0
IE  részeként kezelhetı. Ebben az esetben a membrán 

permszelektív és a ( )I aqa  szerinti nernsti válasz várható: 

 

 0
I I I

I

ln ( )
RT

E E a aq
z F

= +  (2.4) 

 

Fontos megjegyezni, hogy az elektroneutralitás mindkét tömbfázisban teljesül, 

valamint a fázishatár potenciál a kationok és az anionok töltésmegoszlásának a 

következménye. A fázishatár modell egyszerő alkalmazhatósága abból ered, hogy az ionok 

térbeli eloszlásának pontos ismerete nem szükséges az elektromotoros erı leírásához. A 

lipofil ioncserélı állandó mennyisége a membrán tömegében állandó ionerısséget biztosít, így 

a koncentrációk használhatók aktivitások helyett.  

 

2.1.3 Az ionszelektív membránok szelektivitása 

 

A szelektivitás a membrán egyik legfontosabb analitikai jellemzıje. Segítségével 

megállapítható, hogy egy adott összetételő mintában az elsıdleges ion közvetlenül 

meghatározható-e vagy sem. A polimermembránoknál a zavarást a mintában található egyéb 

ionok membrán fázisba kerülése okozza. Ha az ioncsere kinetikát végtelen gyorsnak tekintjük, 

akkor az elsıdleges és a zavaró ionok megoszlását a megfelelı ion-ionofor 

komplexekstabilitási állandóinak aránya adja meg.24 

Számszerően a szelektivitást a szelektivitási tényezı jellemzi ( pot
IJK ), ami az elsıdleges 

( 0
IE ) ionnál és a zavaró ionnál (0JE ) mérhetı potenciálok I Ja a 1= =  aktivitásra extrapolált 

különbségébıl adódik: 

 

 
0 0

pot J I
IJ Iexp

E E
K z F

RT

 −=  
 

 (2.5) 

 

A szelektivitási együtthatók valódi értékét erısen diszkriminált ionok esetében 

pontosan csak az úgynevezett torzítatlan szelektivitás mérésekbıl lehet megkapni.25, 26 Ebben 

az esetben a legkevésbé preferált ionnal kezdjük a mérést, és legvégül mérjük az elsıdleges 

iont, amire az ionszelektív membrán szelektív. Ezt az eljárást hívják külön oldatos, torzítatlan 
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szelektivitás mérésnek. Tekintettel arra, hogy nagyon diszkriminált ionok esetében igazából 

az ionszelektív elektród kimutatási határa, azaz a membránból kiáramló elsıdleges ion 

szennyezıdés, határozza meg a potenciált, fontos hogy ezen zavaró ionok méréséhez olyan 

ionszelektív membránt alkalmazzunk, amely korábban nem érintkezett elsıdleges ionokkal. 

Régebben az EMF leírására több potenciálbefolyásoló ion esetében a Nicolsky-

Eisenman egyenletet használták: 

 

 I Jz z0 pot
I I IJ J

I JI

ln
RT

EMF E a K a
z F ≠

 = + + 
 

∑  (2.6) 

 

Sajnos ez az egyszerő egyenlet nem ad következetes eredményt a I Jz z≠  esetben,27 azonban a 

fázishatár elmélet segítségével pontosan leírható bármilyen egy- vagy kétértékő ion esetében a 

potenciálválasz: 

  

 

I

I I I

2
1 1 20 pot pot pot

I I,m1 m1 I,m1 m1 I,m2 m2
m1 m1 m2I

1 1
ln

2 2

z

z z zRT
EMF E K a K a K a

z F

   = + + +    
∑ ∑ ∑  (2.7) 

 

Az egyenletben található összegzést el kell végezni a minta minden egy- (m1) és kétértékő 

(m2) ionjára, azzal a kitétellel, hogy az elsıdleges ion esetében a pot
IJ 1K = . 

2.1.4 Az ionofor alapú ionszelektív elektródok kimu tatási határa 

 

Minden ISE rendelkezik egy felsı és egy alsó kimutatási határral, ahol a 

potenciálválasz eltér az elméleti, nernsti meredekségtıl. Az IUPAC definíció szerint a 

kimutatási határ (LOD) a kalibrációs görbe elméleti és ettıl eltérı szakaszaira illesztett 

egyenesek metszéspontjához tartozó aktivitás.28 Ez a meghatározás azonban a látszólagos 

szuper-nensti válaszú elektródok esetében nem megfelelıen alkalmazható. Egy új ajánlás 

szerint a kimutatási határ ott van, ahol az elektród válasza ( )I/ ln 2RT z F  értéknél jobban 

eltér a nernsti választól,29 ezzel a definícióval már valóban minden ISE esetében egyértelmő a 

LOD meghatározása. A felsı kimutatási határ az elsıdleges ion és az ellenionjának a 

membránba történı koextrakciójával magyarázható (Donnan-hiba).30 Ennek eredményeként a 

membrán elveszíti a permszelektivitását.  
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Az alsó kimutatási határt vagy (i) a mintában jelenlevı zavaró ionok koncentrációja vagy 

pedig (ii) a membránból kiáramló ion szennyezıdés határozza meg. (i) Az elsı esetben az alsó 

kimutatási határ a szelektivitás függvénye. Ezt nevezzük termodinamikai kimutatási határnak.  

 

 ( ) I Jpot
IJ JLOD z z

Ia K a=  (2.8) 

 

(ii) A második esetben még árammentes körülmények közt is fellépı transzmembrán fluxusok 

következtében az ISE belsı oldatából, folyamatosan kis mennyiségő elsıdleges ion áramlik a 

mintaoldatba. Ennek eredményeképpen a membránnal közvetlenül érintkezı mintaoldat 

rétegben az elsıdleges ion aktivitása nagyobb lesz a tömbfázisénál. Tekintettel arra, hogy az 

elektród a membránnal közvetlenül érintkezı oldatréteg aktivitására válaszol, amely viszont 

eltér az oldattömegi értéktıl, a kalibrációs görbe látszólag eltér a nernsti választól.31  

 

 ( )
I

org aq T pot
IJ J

aq org

LODI

D d R
a K a

D d z
= ∑  (2.9) 

 

ahol TR a lipofil ioncserélı koncentrációja, aqD  és orgD  a elsıdleges ion diffúziós együtthatója 

a vizes és a membrán fázisban, illetve aqd  és orgd  a diffúziós réteg vastagsága a két fázisban. 

2.1.5 Kis kimutatási határú ionszelektív membránok 

 

Hagyományosan az ionszelektív elektródok esetében belsı oldatként általában nagy, 

10-3 - 10-1 M, elsıdleges ion koncentrációjú oldatokat használtak. Ezekkel az elektródokkal 

tipikusan mikromólos körüli kimutatási határt lehetett elérni.32 Ezzel szemben az azonos 

ionoforokon és membránösszetételen alapuló optikai szenzorok kimutatási határa esetenként 

elérte a pikomólos koncentráció szintet.16 A két detektálási mechanizmus között azonban 

lényeges különbségek vannak. Az elektródok potenciálját az érzékelı membránnal 

közvetlenül érintkezı oldat koncentrációja határozza meg, és ideális esetben az érzékelı 

membrán elsıdleges ion aktivitása állandó a mintaoldat összetételétıl függetlenül. Ezzel 

szemben az optod membránok összetétele a mintaoldat koncentrációjával változik és a 

membrán fényelnyelése ennek függvénye. Elvileg a két membrán szelektivitása azonos, ha 

azonos ionofort és membrán összetételt alkalmazunk. A potenciometriás elektródnál 

tapasztalható rosszabb kimutatási határt azzal lehet magyarázni, hogy a mérés során nagy volt 
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a belsı oldat koncentrációja, így nagymennyiségő elsıdleges ion áramlik ki a belsı 

elektrolitból a mintaoldatba. Így a mérımembránnal közvetlenül érintkezı réteg 

koncentrációja nagyobb volt, mint a minta törzsoldatbeli koncentrációja. Ha a belsı elektrolit 

koncentrációját kelátképzıkkel vagy csapadékképzéssel lecsökkentették, már jelentısen jobb 

kimutatási határokat sikerült mérni.33, 34 Egyértelmően kiderült, hogy árammentes esetben is 

kialakulhat koncentrációgradiens - és hatására ionáramlás - a membránban.2, 35 Ezt két eltérı 

folyamat okozza a membrán felszínén: a koextrakció és az ioncsere. 

Mindkét esetben iontranszfer figyelhetı meg a szerves|vizes fázishatáron keresztül, 

viszont egyik esetben sem lép fel nettó töltéstranszfer (áram). A koextrakciónál - az ISM nem 

megfelelı permszelektivitása miatt - egyszerre jut be a membránba az elsıdleges ion és az 

ellenionja a fázishatáron keresztül. Ha a belsı oldalon nagy a koextrakció, ez egy 

koncentrációgradienst hoz létre a membránban, ami elsıdleges ion kiáramlást okoz a 

mintaoldatba.  

Az ioncsere során az elsıdleges ion lecserélıdik a membránban zavaró ionra a 

szelektivitás által meghatározott mértékben. Tehát miközben elsıdleges ion lép ki a 

membránból a mintaoldatba, zavaró ion lép be a mintaoldatból a membránba, amely folyamat 

egy koncentrációgradienst generál a membránban. Az elsıdleges ionok és zavaró ionok 

diffúziója mindenképpen ellentétes irányú, de az elsıdleges ion - a belsı oldat és a mintaoldat 

összetételétıl függıen - áramolhat a mintaoldat vagy a belsı oldat felé. Ha a belsı oldat 

elsıdleges ion koncentrációja nagyobb, mint a mintaoldaté (2.2b ábra), a membránbeli 

koncentrációgradiens elsıdleges ion dúsulást, ellenkezı esetben pedig csökkenést okoz a 

membránnal közvetlenül érintkezı mintaoldat rétegben. Optimális esetben azonban nincs 

koncentrációgradiens a membránban. Elméletileg ez csak úgy lehetséges, ha a belsı oldat 

koncentrációja minden idıpillanatban azonos a mintaoldat koncentrációjával. Ezt 

gyakorlatban lehetetlen megvalósítani, mert a belsı oldat koncentrációja nem állítható a 

mérések közben folyamatosan, a mintaoldat koncentrációjához. Ha a mintaoldat 

koncentrációja kisebb a belsı oldat koncentrációjánál, megindul az elsıdleges ionok áramlása 

a mintaoldat felé. Hasonlóképpen, ahogy a mintaoldat koncentrációja nagyobb a belsı 

elektrolit koncentrációjánál, megindul az elsıdleges ionok fogyása az érintkezı mintaoldat 

rétegben. Ebben az esetben az úgynevezett szuper-nernsti válasz figyelhetı meg, amely 

esetben a kalibrációs görbe meredeksége nagyobb, mint az elméleti meredekség.36 Az ionok 

ki- vagy beáramlása következtében fellépı potenciálváltozást használják ki a belsı oldat 

változtatásán alapuló módszerek.37, 38 A módszer lényege, hogy amikor a belsı oldat és 
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mintaoldat koncentrációja azonos, megszőnik az iontranszport a membránon keresztül, amit 

egyszerő keverési hatás méréssel lehet nyomonkövetni.  

Az ion gradiensek szabályozására több megoldás is született. Az (2.9) egyenlet szerint 

a kimutatási határ sokféle paraméter szabályozásával csökkenthetı. Az elsı alkalmazásoknál 

a kiáramló fluxus csökkentését, a belsı elektrolit koncentrációjának alacsony és állandó 

szinten tartásával érték el.39 Komplexképzıvel (Na2EDTA) beállítva a belsı oldat elsıdleges 

ion koncentrációját Pb2+-szelektív elektródoknál, akár pikomólos kimutatási határt is sikerült 

elérni.1 A membránbeli diffúziós együtthatók csökkentésével,40 valamint a mintaoldatbeli 

diffúziós rétegvastagság csökkentésével41, 42 is jelentıs kimutatási határ javulást lehetett 

elérni.  

Egy másik megközelítés szerint, megfelelıen beállított áram segítségével lehet 

ellensúlyozni az elsıdleges ionok kiáramlását.43 A módszerrel sikerült ugyan a kimutatási 

határt javítani, de az alkalmazott optimális áramerısség meghatározása nem volt megoldott 

ismeretlen mintákban. Ennek megtalálására csak a közelmúltban született javaslat.44 Egy 

másik árampolarizációs módszer a belsı oldat felé - kémia gradienssel - irányított fluxust 

szabályozza nA/cm2 nagyságrendő, ellentétes hatású, áramsőrőség alkalmazásával.45 Azonban 

ezekkel a módszerekkel sem sikerült az árammentesen optimált ionszelektív elektródoknál 

jobb kimutatási határokat elérni.36  

További lehetıségként merül fel a szilárd belsı elvezetéső (solid contact - SC) 

elektródok használata, hiszen a belsı oldat hiánya miatt esetükben nincs elsıdleges ion 

utánpótlás a membrán belsı oldala felıl (2.2a ábra). A kimutatási határukat jelentısen javítani 

lehet megfelelıen elıkészített membránok alkalmazásával. Ha a mérés elıtt pár nappal az ISE 

egy ún. elıkondicionáló oldatban van, a kimutatási határ 1-2 nagyságrenddel csökken.46-48   

 

2.2 ábra: Az elsıdleges ion stacionárius állapotban kialakult koncentrációprofilja szilárd 
(a) és folyadék (b) belsı elvezetéső ionszelektív elektródok esetében, ha a belsı 
oldat koncentrációja nagyobb, mint a mintaoldaté. cI és [ILzI] az IzI ion fázishatár 
koncentrációi a vizes és a membrán fázisban. f és b indexek a minta oldalt és a 
belsı oldalt jelölik, a „bulk” index a tömbfázis koncentrációjára utal.  
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2.2 Szilárd bels ı elvezetés ő elektródok 

 

A hagyományos ionszelektív elektródok folyadék belsı elvezetést (liquid contact, LC) 

tartalmaznak, amely egy másodfajú belsı referenciaelektródon keresztül csatlakozik a 

mérımőszerhez. A nagy térfogatú belsı oldat és a jól definiált fázishatár potenciáloknak 

köszönhetıen az elektródok stabil és reprodukálható potenciáljeleket szolgáltatnak. 

Ugyanakkor ezen elektródok miniatürizálása nehézkes. Mikrofabrikációs eljárásoknál a nagy 

térfogatú belsı oldat használata nem lehetséges, és általában kis térfogatú hidrogélbe zárt 

oldatokkal helyettesítik.49-51 Viszont minél kisebb a hidrogél térfogata, annál jelentısebb 

ionaktivitás változások tapasztalhatók a belsı oldatban az ioncsere folyamatok, illetve a réteg 

víztartalmának változása miatt. Ennek megfelelıen, a valódi miniatürizáláshoz a belsı oldat 

teljes elhagyása szükséges. Az elsı ilyen próbálkozások az ún. bevont-huzal (coated-wire) 

ionszelektív elektródok voltak, ahol közvetlenül a fémvezetıt vonták be a membránnal.  52, 53 

Az ilyen típusú ionszelektív elektródok nagy hátránya a hosszú távú potenciál instabilitás és 

az E0 értékek nem megfelelı reprodukálhatósága. Mindkét tulajdonság annak tudható be, 

hogy nincs termodinamikailag jól definiált fázishatár potenciál az ionosvezetéső ISE 

membrán és az elektronvezetı fém elektród között.54 Termodinamikailag jól definiált 

illesztést kétféleképpen lehet elérni: egy redox aktív köztes réteggel az elektród és az ISE 

membrán között, vagy egy megfelelı redox aktív összetevı membránhoz adásával. Az 

illesztés mindkét esetben ionos és elektronvezetésre is képes.55 Több csoport készített ilyen 

elektródokat. Hauser és csoportja 54 által készített SC-ISE-ok, poli(vinil-ferrocén) köztes réteg 

felhasználásával, jó potenciálstabilitást mutattak a bevont-vezeték elektródokhoz képest, de 

nem olyan jót, mint az LC-ISE-nál tapasztalható. A köztes rétegek többnyire a vezetı 

polimerek, köztük a polipirrol,56-58 a politiofén59, 60 és a polianilin61 a legáltalánosabban 

használt. 

Egy másik jelentıs probléma a bevont-vezeték elektródoknál, a vízréteg kialakulása a 

membrán|fém fázishatáron.5 A vízréteg összetétele folyamatosan változik a mintaoldat 

koncentrációjának a változtatásával, és ez további potenciál instabilitást okoz.  

A fentiek alapján a szilárd belsı elvezetésként alkalmazott anyag a következı   

követelményeknek kell megfeleljen: 

- Ionos és elektronvezetéssel is rendelkezik. 

- Ideálisan nem polarizálható és stabil kémiai összetételő.62  

- Lipofil, hogy megakadályozza a vízréteg kialakulását. 
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A harmadik követelmény egyben kisebb kimutatási határt is biztosít, hiszen egy eseleges 

vízréteg tárolóként szolgál az elsıdleges ionok számára, így onnan ionok áramolhatnak ki 

vagy be a mérés során, rontva a kimutatási határt.59, 63-67  

 

2.3 Ionszelektív membránok vízfelvétele 

 

A szakirodalom a szilárd belsı elvezetéső elektródok belsı fázishatárán esetlegesen 

kialakuló vízréteget egyértelmően a membrán vízfelvételének következményeként tekinti. 

Emellett, bár még nem bizonyított, az ISM-ban vízfelvétel következtében létrejövı 

cseppekben elsıdleges és zavaró ionok halmozódhatnak fel, amelyek késıbb elszennyezhetik 

a minta oldalt (ez az ún. memória hatás), így rontva az alsó kimutatási határt. Mindezen érvek 

arra mutatnak, hogy olyan SC-ISE-ok készítése az elınyös, ahol a vízfelvétel a lehetı 

legkisebb.  

Napjainkban három típusú polimermembrán terjedt el. A lágyított PVC68 membrán 

hagyományosan a legáltalánosabban használt membrán mátrix az ionszelektív elektródok 

gyártásában. A PVC membránoknak jó a szakítószilárdságuk, kémiailag inertek és 

gyakorlatilag minden jelentıs ionoforral kompatibilisek. Helyettesítésük azonban több 

alkalmazásban is szükségessé vált. Egyrészt a lágyító,69 az ionofor70 és egyéb lipofil 

adalékanyagok lassú kioldódása miatt, ami lerövidíti élettartamukat és in-vivo méréseknél 

megengedhetetlen. Az ionszelektív elektródok nyomanalitikai alkalmazása során sem elınyös 

a lágyított PVC membránok használata,1, 71-73 ugyanis ezekben a membránokban a diffundáló 

szabad ionofor diffúziós együtthatójánál (Dorg = 10-8 cm2s-1)74, 75 jóval kisebb diffúziós 

együtthatóval rendelkezı membránoknál71 jelentısen javult a kimutatási határ. 

Ezért megindult a keresés a PVC kiváltására.69, 76, 77 Fontos, hogy a polimer hidrofób 

legyen és az üvegesedési hımérséklete szobahımérséklet alatt legyen.78, 79 Továbbá fontos, 

hogy az ionoforok megırizzék a szelektivitásukat és a membrán komponensek diffúziós 

együtthatója kisebb legyen a polimerben.  

Jelenleg a legnépszerőbb alternatívája a lágyított PVC alapú membránoknak a 

poliakrilát (PA) alapú membránok. Ezeket ionszelektív membránként Hall és csoportja 

vezette be,80, 81 majd Bakker és csoportja optimálta jelentısen a kimutatási határ elérése 

érdekében.66 Az ionszelektív membránokban használt PA-ok legtöbbször kopolimerek, 

melyek a következı monomerekbıl épülnek fel: metil-metakrilát (MMA), n-butil-akrilát 

(NBA) és glicidil-metakrilát (GMA);81 MMA, NBA és n-heptil-akrilát (NHA);80 MMA és 
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NBA;81 MMA és izodecil-akrilát (IDA);82 és MMA és decil-metakrilát (DMA).83 A PA 

kopolimerekkel a PVC membránokkal összemérhetı vagy jobb tulajdonságú ionszelektív 

elektródok voltak készíthetık83 nagyszámú ionoforral: Na+,82, 84 K+,85, 86 Li+,83 Ag+,87 Ca2+,66, 

87 Mg2+,83  Pb2+,66, 87 Cl-,88 és I-.87 Mindemellett a PA kopolimerek lényeges elınye a PVC-hoz 

képest, hogy önlágyítók, vagyis nincs szükség hozzáadott lágyítóra. Egy ilyen membránban 

(MMA:NBA) a K+ és Na+ diffúziós együtthatója 10-11-10-12 cm2·s-1  nagyságrendő volt,89 ami 

nagyjából három nagyságrenddel alacsonyabb, mint a PVC mátrixnál mérhetı érték. A 

legtöbb PA-ból, gyenge mechanikai stabilitása miatt, nem készíthetı hagyományos membrán 

ezért legtöbbször SC elektródoknál használják.  

Szilikon gumin (SR) alapuló ISM-ok90-92 alkalmazása nagy lehetıségekkel kecsegtet a 

szilikon gumi víztaszító és jó mechanikai tulajdonságai miatt. Hátrányuk azonban, hogy nem 

minden ionofor kompatibilis a szilikon gumi hordózóval. Az elsı SR alapú ISM már 1973-

ban elkészült92 és különbözı szilikon gumi alapú elektródokról késıbb is folyamatosan 

jelentek meg közlemények.90, 91, 93-96 

Polimerek vízfelvételét sok módszerrel vizsgálták: egyszerő gravimetriás eljárással,97 

kvarc kristály mikromérleggel,98 NMR segítségével,99 elektrokémiai impedancia 

spektroszkópiával100 és különbözı rezgési spektroszkópiás módszerekkel.101 Az ionszelektív 

membránok esetében a legmélyrehatóbb vizsgálatot, bár ez csak PVC membránokra 

korlátozódott, Harrison csoportja végezte egy hidrofil jellegő optikai marker 

vízkoncentrációtól függı színváltozását kihasználva. Megállapították, hogy a vízfelvétel két 

lépésben történik a lágyított PVC membránokban.102, 103 Az elsı, gyors szakaszban a diffúziós 

együttható (4,3 ± 0,2)·10-7 cm2·s-1 volt. A második, lassabb szakasz vízcseppek kialakulásával 

járt, amit NMR és fényszórás kísérletek is megerısítettek, ekkor a diffúziós együttható 

idıfüggı volt, értéke (1-6)·10-9 cm2·s-1 volt. Felmerült azonban, hogy a membránokhoz 

jelentıs mennyiségben adalékolt hidrofil indikátor befolyásolhatja a vízfelvételt, és Zwickl 

késıbbi lipofil vízérzékeny ionoforral történı tanulmánya nem erısítette meg a kétlépéses 

modellt.104 Mindössze egy diffúziós együtthatót kaptak, amely 2·10-8 cm2 s-1 volt. Ebben az 

esetben azonban a kromoionofor színváltozása nem közvetlenül a víz jelenlétére utal, hanem a 

H+ koncentrációváltozására. Ennek megfelelıen a vízfelvétel mechanizmusa még a 

leggyakrabban használt lágyított PVC alapú membránokban sem teljesen tisztázott. A többi 

ionszelektív membránanyag vízfelvételérıl pedig gyakorlatilag semmilyen információ nem áll 

rendelkezésre, így az értelmezés itt sem egyértelmő.  
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2.4 Ionszelektív elektródok potenciálválaszának mod ellezése 

 

Az ionszelektív elektródok modelljeit az elhanyagolások mértékének függvényében 

négy csoportra lehet osztani. A legkevesebb elhanyagolással élı modell a Nernst-Planck-

Poisson (NPP) modell. A Nernst-Planck és Poisson egyenletrendszer megoldásával egy ISE 

válaszát minden aspektusában lehetséges szimulálni. Az elsı alkalmazását Sokalski és 

Lewenstam mutatta be ionszelektív elektródokra.105, 106 Az NPP egyenletek megoldásával 

lehetıség nyílik az elektromos potenciál- és a koncentrációprofilok modellezésére az idıben 

és térben. Nincs szükség a membránpotenciál mesterséges szétválasztására diffúziós és 

fázishatár potenciálokra, illetve az elektroneutralitási feltételre sem. A membránnak és a 

mintaoldatnak tetszıleges vastagsága és dielektromos permittivitása lehet. A membrán 

tartalmazhat egyenlıtlenül elosztott mobilis és/vagy immobilis töltött és semleges 

összetevıket. Bármilyen töltéső ion figyelembe vehetı a töltésátlépés és transzport 

folyamatokban. Különbözı mértékő asszociációs állandók használhatók a membrán 

komponensei között. A modell jelenlegi formalizmusa szerint minden aktivitási együttható a 

membránban 1, egy dimenziós geometriát használnak, nincs nyomás- és hımérsékletgradiens, 

nincs oldatáramlás és konvekció.  További kiindulási feltételek, hogy a planáris elrendezéső 

membrán homogén és a permittivitás állandó az adott fázisokon belül. Az ionfluxusokat a 

térben (x) és idıben (t) a Nernst-Planck egyenlet írja le: 
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, , ,i

i i i i

c x t F
f x t D z c x t E x t

x RT
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 (2.10) 

 

ahol ( ),if x t  az i-edik ion fluxusa, ( ),ic x t  az i-edik ion koncentrációja x ponton és t idıben, 

( ),E x t  az elektromos tér.  

 

Az (2.10) egyenlet megoldásához két további egyenletre van szükség, az elsı a 

tömegmegmaradás törvényébıl származtatott kontinuitási egyenlet: 
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a második a Poisson egyenlet, amelynek a teljes áramsőrőségre (j) átírt formája a következı: 

 ( ) ( ) ( ),
,i i

i

E x t
j t F z f x t

t
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∂
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aholε  a dielektromos permittivitás. 

 

A számításokban Chang-Jaffe határfeltételeket107 használtak: 
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ahol 0if , dif , 0ic  és dic fluxusok és koncentrációk x = 0 és x = d (d a membrán vastagsága) 

koordinátáknál, ik
�

 és ik
�

 az elıre- és a visszairányuló sebességi állandók, ,bLic  és ,bRic  a 

mintaoldat koncentrációi a membrán bal (L) és jobb (R) oldalán.  

 

A modellel gyakorlatilag bármilyen ISE potenciálválaszának modellezése lehetséges. 

Hátránya viszont, hogy szükséges a fázisátlépési sebességi együtthatók ismerete, valamint az 

ilyen szimulációk rendkívül idıigényesek. 

Az NPP modellnél több elhanyagolást tartalmaz a Morf által javasolt lokális egyensúly 

módszer.108, 109 A rendszer itt külön membrán és vizes fázisra van felbontva. A modellben a 

fázishatárnál a sebességi állandók végtelen nagyok, a szelektivitás határozza meg a különbözı 

ionok megoszlását a vizes és szerves fázis között, illetve elektroneutralitás fennállását 

feltételezi az egész rendszerben. Ezek az elhanyagolások azonban a legtöbb ionszelektív 

elektródnál nem vezetnek jelentıs hibákhoz, még gyorsan változó körülmények mellett 

sem.108, 109 A lokális egyensúly modellel lehetséges egy ISM koncentrációprofiljának idıbeni 

változásának leírása nagyságrendekkel gyorsabban, mint az a NPP modellel lehetséges volna. 

A lokális egyensúly modell pontosabb leírása a 4.2 fejezetben található. 

A harmadik csoportba tartoznak azok a modellek, melyek stacionárius állapotot 

feltételeznek. A lokális egyensúly modellhez képest további elhanyagolásként itt lineáris 

koncentrációprofilok vannak a membránban és az oldatbeli diffúziós rétegben, és az 

elektromos potenciál csak a fázishatárnál változik. A modell segítségével sikeresen 

magyarázhatók a kísérleti eredmények még a nernsti válaszoktól eltérı esetekben is.22, 110 A 

semleges ionofor alapú protonszelektív elektród válasza jól leírható a független módszerrel, 

optikailag mért egyensúlyi koncentrációk ismeretében.111 A modell segítségével stacionárius 
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állapot esetében lehet értelmezni a szelektivitást és az alsó kimutatási határt, azonban 

idıfüggı viselkedést nem lehet vele szimulálni.  

A negyedik, legnagyobb absztrakciót alkalmazó modell a teljes-egyensúly modell, ide 

tartozik például a Nikolsky–Eisenmann egyenlet. A stacionárius állapotot feltételezı modell 

elhanyagolásain túl, ennél a modellnél állandó koncentrációt feltételeznek a különbözı 

fázisokban. A nernsti tartományban jó elırejelzéseket ad, viszont a modell által elıre jelzett 

termodinamikai kimutatási határ általában elérhetetlen a membránon keresztüli iontranszport 

következtében. 

Az ionszelektív elektródok potenciálválasza a legtöbb gyakorlati esetben egyszerően 

leírható a stacionárius állapotot feltételezı modellek segítségével. A fázishatáron keresztül 

végbemenı iontranszfer általában nagyon gyors, így a termodinamikailag beállított fázishatár 

potenciál elégséges az elektromotoros erı koncentráció függésének leírásához. Mindazonáltal 

az újabban alkalmazott technikáknál az idıfüggı viselkedés megértése alapvetı fontosságú. 

Az alternatív polimermembrán mátrixokban, mint a PA-ok és a SR-k, az ionok membránbeli 

diffúziós együtthatói 2-3 nagyságrenddel kisebbek, mint a hagyományos PVC esetében. Míg a 

PVC membránok elsıdleges ionnal történı kondicionálásánál a stacionárius állapot 10-20 óra 

alatt beáll, addig a PA-ok esetében a stacionárius állapotra hónapokat, vagy akár éveket is 

kellene várni. Az ilyen membránok potenciálválaszát a membrán belsejében történı 

folyamatok ismerete nélkül nem lehet leírni. Ezért a membránban szükséges ismerni a 

potenciál- és koncentrációprofilokat az idıben és térben egyaránt.  

Hasonlóan rossz eredményre vezet a stacionárius modell a szilárd belsı elvezetéső 

elektródok esetében is, ahol a stacionárius állapot elvileg teljesen vízszintes elsıdleges ion 

koncentrációprofilnak felel meg a membránban. A stacionárius állapoton alapuló modell 

szerint SC elektródokkal el lehet érni a termodinamikai kimutatási határt. Valójában a 

mérések és a lokális egyensúly modell alapján egyértelmő, hogy a termodinamikai LOD 

elérése lehetetlen. Ugyanis a membrán teljes elsıdleges ion koncentrációjának csökkenésével 

együtt csökken az elsıdleges ion koncentrációgradiense a mintaoldat diffúziós rétegében, 

vagyis a különbség a tömbfázis és a fázishatár koncentrációja között. Így a membránból egyre 

lassabban távoznak az elsıdleges ionok. A termodinamikai kimutatási határ - vagyis a 

vízszintes elsıdleges ion koncentrációprofil - eléréséhez végtelen idı kellene, ami a 

méréseknél nem kivitelezhetı.  
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2.5 Nanopórusok analitikai alkalmazása és modellezé se 

 

A nanopórusokon alapuló érzékelés rendkívül érzékeny analitikai módszer. Ez annak 

köszönhetı, hogy a nanopórusoknál a pórus átmérıje elég kismérető ahhoz, hogy a pórus 

felszín és a mintaoldat molekulái között kialakuló kölcsönhatások ion- vagy molekula-

transzport meghatározók legyenek. A detektálás azon az elven alapul, hogy a pórusok 

szelektív kölcsönhatása a meghatározandó komponenssel megváltoztatja a pórus 

áteresztıképességét a mért marker ionok vagy molekulák számára, ez a fluxusváltozás 

szolgáltatja az analitikai jelet (2.3 ábra). A módszer érzékenységét az adja, hogy a 

meghatározandó komponens már rendkívül kis mennyiségének a bekötıdése is jelentıs 

modulációt okozhat a nagy koncentrációban alkalmazott marker ionok vagy molekulák 

fluxusában.  

Több kutatócsoport bizonyította, hogy a pórus szelektivitása és a nanopóruson 

keresztüláramló transzport hatásosan szabályozható a nanopórus méretének,10 a felszín 

töltésének,112, 113 a pórus polaritásának114, 115 vagy a felszín kémiai módosításának11 

változtatásával. Az utóbbi módszerrel szelektív felismerés is lehetséges a pórus falára kötött 

molekula megfelelı kiválasztásával. Az így elkészített nanopórusok segítségével lehetséges 

érzékelés és elválasztás a bioanalízisben már régóta használt affinitás alapú molekuláris 

rendszerek használatával. Szelektív receptorokkal módosított nanopórusokkal jelölésmentesen 

lehet meghatározni proteineket116 és DNS szálakat,11, 117 akár egyetlen molekula 

detektálásának szintjén.118, 119  

A nanopórusokon alapuló szenzorok esetében megkülönböztetünk egy- és 

többcsatornás szenzorokat. Egyetlen csatornánál a detektált jelet sztochasztikus folyamatok 

befolyásolják. A molekula áthaladása (2.3A ábra) vagy bekötıdése (2.3D ábra) megváltoztatja 

a mért jel – legtöbbször áramerısség – intenzitását. A detektált események (a mérendı 

molekula tartózkodása a nanopórusban) frekvenciája a molekula koncentrációjára, míg 

idıtartama, szelektív receptorokkal módosított nanopórusok esetében, a kötés erısségére 

jellemzı.120 Ezen az elven akár egy DNS szál kimutatása is lehetséges lipid kettısrétegbe 

ágyazott, DNS szállal módosított transzmembrán fehérjével.119 A leggyakrabban alkalmazott 

transzmembrán fehérje a staphylococcal α-hemolysin, amelynek belsı falára szelektív DNS 

meghatározás esetében a detektálandó DNS szál komplementerét immobilizálták. A DNS 

kettıs csavar kialakulása az ionáramban modulációt okozott; bekapcsolt (nagyobb áram) és 
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kikapcsolt (kisebb áram) állapotok váltogatták egymást, amely jellegében jelentısen eltért a 

nem-komplementer DNS szálak áthaladása által eredményezett ármagörbéktıl.  

Specifikus kölcsönhatás esetében a kikapcsolt állapot a DNS szál bekötıdésére 

jellemzı, amely lecsökkenti a póruson keresztüli ionáramot, míg a bekapcsolt állapot esetében 

nem tartózkodik DNS szál a pórusban. Ha azonos koncentrációban külön-külön egy bázisban 

eltérı DNS komplementer szálakat juttatnak az oldatba, a DNS hibridizáció erısségére a 

kikapcsolt állapotok idıtartamának átlaga lesz jellemzı. Mindig a tökéletesen komplementer 

szál köt a legerısebben, így az tartja fent a kikapcsolt állapotot a leghosszabb ideig. Hasonló 

elven különbözı receptorokkal módosított transzmembrán fehérjék esetében ioncsatorna 

típusú szenzorokat lehetett elıállítani fehérjékre, ionokra, stb.  

Többcsatornájú szenzoroknál a transzmembrán feszültség hatására az összes 

nanopóruson áthaladó ionáram összegét mérjük, azaz már nem bontható fel egyedi 

eseményekre a molekulák nanopórusban való tartózkodása szerint. Szelektív receptorokkal 

módosított nanopórusok esetében a ligandum bekötıdését folyamatosan változó ionáram 

jellemzi (2.3B). Ebben az esetben a nanopórusos érzékelı hasonló jellegő választ ad mint az 

egyéb jelölés-nélküli, folyamatos nyomonkövetésre alkalmas bioszenzorok (pl. felületi 

plazmon-rezonanciás technika). Nagyszámú nanopórust tartalmazó membránokat rutinszerően 

használnak ultraszőrésre és egyéb elválasztásokra, ezért ezek a membránok képezték zömében 

a többcsatornás nanopórusos érzékelık alapját. Ezek az ún. nyommaratott membránok, úgy 

készülnek, hogy polimerfóliákat iongyorsítókból származó fokuszált ionnyalábbal bombázzák 

amelyek lineáris „atomi nyomokat” hagynak az anyagban. Ezeket a nyomokat lúgos 

maratással hívják elı, amelynek során a nyomok mentén szabályos hengeres alakú pórusok 

alakulnak ki. A pórusok átmérıjét a maratás míg a pórussőrősséget a polimerfólia a 

reaktorban való tartózkodási idejével szabályozzák. Az inert polimermembránokban képezett 

belsı fala azonban a szelektív érzékeléshez módosításra szorul. Ebben az irányban  Martin és 

csoportja tette meg az elsı lépést.10 Kidolgoztak egy kémiai eljárást, amellyel a nanopórusos 

membrán teljes felületére, így a nanopórusok belsı falára is, nanométeres szinten szabályozott 

vastagságú aranyréteget lehetett leválasztani. Az aranynanopórusok bevezetésének 

jelentıségét az adja, hogy (i) lehetıséget biztosított további kémiai módosításra tiol funkciós 

csoporttal rendelkezı molekulákkal, (ii) tetszılegesen szők pórusokat lehetett a leválasztási 

idı szabályozásával létrehozni, valamint (iii) elektromos vezetési tulajdonságai lehetıséget 

adtak a transzport elektromos úton történı modulálására.   
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2.3 ábra:   Egy- és többcsatornás nanopórusos szenzorok jelképzési mechanizmusa, 
valamint tipikus válaszgörbék a minta befecskendezésének és 
eltávolításának hatására:121 A) a mérendı komponens (analát) tartózkodása 
egycsatornás nanopórusban sztochasztikus jelhez vezet, aminek a 
segítségével detektálni lehet az egyes molekulák áthaladását a póruson, B) 
a többcsatornás szenzorok esetében az egyedi áthaladások összesített 
hatását látjuk és amennyiben nem történik bekötıdés a nanopórusban a 
mintaoldat eltávolítása után visszanyerjük a befecskendezés elıtti 
alapvonalat. C) A molekuláris felismerı réteggel ellátott többcsatornás 
nanopórusok képesek szelektíven felismerni és megkötni a célvegyületet, 
amely valós idıben nyomokövethetı. A mérendı komponens szelektív 
bekötıdése miatt a mintaoldat eltávolítása után alapvonal változást 
tapasztalunk, amelynek mértéke ideális esetben a komponens 
koncentrációjával arányos. D) A molekuláris felismerı réteggel ellátott 
egycsatornás nanopórusok segítségével nyomon lehet követni az egyes 
bekötéseket, a válaszgörbe a kötödés kinetikájáról és az analát 
koncentrációjáról is információkat nyújt. 

 

A csonka kúp alakú nanopórusok sokkal hatékonyabb érzékelık, mint a 

hagyományosan használt hengeres nanopórusok.122 Ez a tulajdonságuk a csonka kúp alakú 

nanopórusra alkalmazott feszültségnél fellépı, fókuszált feszültségesésnek köszönhetı a 

pórus csúcsánál. Multifizikai számításokkal igazolták,123 hogy az elektromos térerısség a 

nanopórus csúcsánál hat nagyságrenddel lehet nagyobb, mint a teljes nanopórus hosszában 

esı feszültség. Ennek a fókuszált feszültségesésnek a következménye, hogy az ionáram 

B A C 

Az analát bekötött 

Az analát nem kötött be 

t / ms 

I / pA 

 τon 

 τoff 

D 



 26 

rendkívül érzékeny a nanopórus csúcsánál található molekulákra. Csonka kúp alakú arany 

nanopórusokat egyszerően lehet készíteni nyom-maratott polimermembránok anizotrop 

marásával,124 majd a kész membránra nem elektrolitikus arany leválasztással. Nemrég Choi és 

munkatársai megfigyelték, hogy DNS szálakkal módosított  csonka kúp alakú nanopórusok 

egyenirányító hatással rendelkeznek.122 Az egyenirányító hatást nem tudták magyarázni a 

hagyományos elmélettel, ezért azt feltételezték, hogy valamilyen módon a DNS szálak külsı 

elektromos tér hatására történı orientációja játszik közre a hatás kialakulásában. A 

jelentısége ennek az eredménynek az, hogy az áramerısséget csupán néhány, a csúcs oldali 

pórusnyílásnál elhelyezkedı DNS szál befolyásolja. Molekuladinamikai (MD) szimulációkkal 

teljesen leírható egy nanopórus idıbeli viselkedése. Néhány nanométer átmérıjő pórusok 

szimulációja lehetséges teljes atomi reprezentációjú MD modellel,125 ennél nagyobb 

rendszerekhez azonban durva szemcsézettségő (coarse grained: CG) modellre van szükség. A 

durva szemcsézettség azt jelenti, hogy atomokat szemcsékbe csoportosítanak, így csökkentve 

a szükséges idıbeli felbontást. Ilyen modellekkel sikeresen szimuláltak lipid,126 fehérje127 és 

DNS rendszereket,128 valamint polimerek áthatolását a nanopórusokon.129 Az is 

bebizonyosodott, hogy nem csak kvalitatív, hanem kvantitatív megértését is lehetıvé teszi a 

kísérleti eredményeknek.130  
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3 Kísérleti rész 

3.1 Felhasznált vegyszerek 

Poli(vinil-klorid)-ot, 2-nitrofenil-oktil-étert (oNPOE), bisz-(2-etilhexil)-szebacátot 

(DOS), kálium-tetrakisz[3,5-bisz-(trifluorometil)-fenil]-borátot (KTFPB) és tetrahidrofuránt 

(THF) a Fluka AG-tıl (CH-9471 Buchs, Svájc) rendeltük. Az ezüst ionofort, (1,3-alt-

5,11,17,23-tetra-terc-butil-25,27-dipropoxi-26,28-(3,9-ditia-6-oxaundekán-1,11-diyloxi)-

tiakalix[4]arén, Bitter István csoportja állította elı. Kalcium IV ionofort (ETH5234) a Sigma-

Aldrich cégtıl rendeltük. Az RTV 3140 számú szilikon gumit (SR) a Dow Corning cégtıl 

rendeltük. Metil-metakrilát (MMA), n-butil-akrilát (NBA), izodecil-akrilát (IDA), azo-

bisz(izobutironitril) (AIBN), metanol a Sigma-Aldrich cégtıl származott, míg az n-decil-

metakrilát (DMA) a Polysciences, Inc. (Warrington, PA) gyártmánya. Minden mintaoldat 

NANOpure víztisztító rendszerrel elıállított vízbıl készült, amelynek fajlagos ellenállása 18 

MΩ·cm-nél nagyobb volt. 

 

3.2 A poliakrilát membránok szintézise 
 

A kopolimereket a következı összetételő monomer oldatokból elıállított akrilát 

kopolimereket használtunk: PMMA:PNBA (MMA:NBA = 20:80 és MMA:NBA = 40:60), 

PMMA:PIDA (MMA:IDA = 35:65 és MMA:IDA = 45:55), valamint PMMA:PDMA 

(MMA:DMA = 20:80). 

A PMMA:PDMA polimer Qin és munkatársai közleménye alapján készült.83 Elsı 

lépésben a monomerekbıl az inhibitort távolítottuk el ötszörös fölöslegben hozzáadott 5% 

NaOH és 20% NaCl oldattal. A monomereket ezután vízben mostuk, majd vízmentes 

Na2SO4-al szárítottuk és leszőrtük.  

A PMMA:PNBA és PMMA:PIDA elıállításához 25 ml toluolt adtunk a 20 g 

monomer keverékhez, és az oldat 20 percig argon gázzal tisztítottuk. A hımérsékletet 84-87 

°C-ra állítottuk és a polimerizációt az 50 mg AIBN hozzáadásával indítottuk be. A 

hımérsékletet állandó szinten tartottuk 24 órán keresztül, miközben az oxigénmentes 

környezetet argon gáz átáramoltatásával biztosítottuk. A reagálatlan monomerek eltávolítása 

után, a polimert hagytuk szobahımérsékletre hőlni és 20 ml THF-ban feloldottuk. Ezek után 

100 ml metanolt adtunk az oldathoz és 10 percig erısen kevertettük. A polimert elválasztottuk 
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a metanoltól és újra megismételtük a folyamatot. Végül a maradék oldószert vákuum 

felhasználásával távolítottuk el. 

3.3 Ezüstion-szelektív membránok készítése 

A 355 mg össztömegő membránok ezüst ionofort (1,00 tömeg%, 10,0 mmol kg–1), 

KTFPB-t (0,44 tömeg%, 5,0 mmol kg–1), PVC-t (43,0 tömeg%) és oNPOE-t (55,6 tömeg%) 

tartalmaztak. A membránkomponensek 2 ml THF-ban voltak feloldva majd egy üveglapra 

illesztett üveggyőrőbe (37 mm) voltak kiöntve. A THF elpárolgása után (12 h) 25 mm 

átmérıjő membránkorongot vágtam ki az így kapott membránból. 

3.4 Polimermembránok készítése vízfelvételük tanulm ányozására 

A membránkomponenseket tartalmazó (20 tömeg% szárazanyag tartalmú) THF 

oldatból a kívánt vastagságnak megfelelı mennyiséget cseppentettünk a cink-szelenid (ZnSe) 

kristályra (Crystal Ltd, Egyesült Királyság). A PVC és PA típusú polimermembránok esetében 

egy, SR esetében három éjszakán hagytuk, hogy az oldószer elpárologjon, illetve az SR 

membránoknál a polimerizálódás végbemenjen. A membránok összetételei a következık 

voltak: polimer mátrix, különbözı polimer-lágyító arányokkal; KTFPB: 0,45% (5 mmol/kg) 

és 4,5% (50 mmol/kg); kalcium IV ionofor: 0,8% (10 mmol/kg) és 4,0% (50 mmol/kg). A 

membrán vastagságok 70 és 493 µm között voltak, melyet mikrométer segítségével mértük (1 

µm pontossággal).  

3.5 EMF mérések 

A méréseket egy szimmetrikus Teflon/plexiüveg cellában végeztem (3.1 ábra). A két, 

egyenként 50 ml-es félcellát az Ag+-szelektív membrán választotta el. A membrán 

vastagságát a tömegébıl és sőrőségébıl131 számoltam, ami 330 µm-nek adódott, az oldattal 

érintkezı membrán átmérıje 18 mm volt. A membránt két plexiüveg győrő közé helyeztem. 

Mindkét félcella tartalmazott egy kettıs sóhidas referenciaelektródot (típus 6.0729.100, 

Metrohm AG, CH-9101 Herisau, Svájc).  
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3.1 ábra:  Szimmetrikus Teflon/plexiüveg cella vázlata. 
 

A külsı áramot µAutolab Type II potentiostat/galvanostat segítségével szabályoztam, 

valamint ezzel a berendezéssel rögzítettem a potenciál értékeket. A galváncella felépítése a 

következı volt: Ag | AgCl | 3 M KCl | 1 M NH4NO3 | belsı oldat | ISE membrán | mintaoldat | 

1 M NH4NO3 | 3 M KCl | AgCl | Ag. 

Két különbözı oldatot használtam belsı oldatként: (i) 10–4 M AgNO3, 10–4 M 

NH4NO3 háttérrel és (ii) 10–3 M KBr oldatot. A potenciometriás szelektivitás ismeretében (log 

KAgNH4

pot = –7,94) az elsı esetben a membrán belsı oldalán az elsıdleges ion lecserélıdésének 

mértéke zavaró ionokra elhanyagolható volt. A második esetben viszont, a csapadék 

oldhatósága által beállított Ag+ koncentráció 7,7·10–10 M volt, amely 10-3 M K+ jelenlétében 

és logKAgK
pot = –8,70 szelektivitási értékkel számolva az Ag+ 0,25%-ának K+-ra való 

lecserélıdését eredményezte a membrán belsı oldalán. A mérések elıtt 10–4 M AgNO3, 10–4 

M NH4NO3 oldatokban volt kondicionálva a membrán egy éjszakán keresztül. A második 

belsı oldattal történı méréseknél a kondicionálás azonos volt, de a membrán belsı oldalát 

még egy éjszakára a 10–3 M KBr oldatban is kondicionáltam. A mérések során állandó 10–4 M 

NH4NO3 háttért alkalmaztam a mintaoldatokban. 

 

3.6 FTIR-ATR mérések 

A 3.2 ábrán látható az összeállított Fourier transzformációs infravörös gyengített teljes 

reflexiós (FTIR-ATR) spektroszkópiás cella vázlatos képe. 

Mintaoldat Belsı oldat 

Keverı mag 

EMF 

ISE membrán 
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3.2 ábra:  Az FTIR-ATR mérés vázlatos elrendezése. 
 

A ZnSe kristályt a mérés elıtt acetonnal mostuk és oxigén plazmában tisztítottuk, majd 

közvetlenül a mérés elıtt 90 ºC–on szárítottuk 1 h keresztül. A ZnSe kristály és az ISM egy O-

győrőn keresztül volt az üres, 0,3 ml térfogatú Teflon cellához rögzítve. Ezek után a cellát 

beszereltük az FTIR készülékbe.  

A mérés során az IR sugár visszaverıdik a ZnSe|ISM határfelületen és a kialakult evaneszcens 

állóhullám energiájának egy része elnyelıdik az ISM felületi rétegében.. Ennek megfelelıen 

az evaneszcens állóhullám intenzitását megváltoztatja a membrán kristály felıli oldalának 

kémiai összetétele. Az IR sugár behatolási mélységét (dp) a membránban a Harrick 

összefüggéssel számítottuk ki: 

 
2 2 2
1 22π sin

pd
n n

λ
θ

=
−

 (3.1) 

ahol n1 és n2 a ZnSe kristály és az ISM törésmutatói, θ az IR sugár beesési szöge és λ a 

hullámhossz. A penetráció mélysége 0,5 és 0,6 µm között van (n1,ZnSe = 2,43; n2,PVC = 1,50;132 

n2,PMMA = 1,49; n2,RTV3140 = 1,46) polimer mátrixok esetében, θ = 45º és  3000-3700 cm-1 

hullámszám tartományban.  

A membrántartó cella rögzítése után az IR sugár intenzitását a maximumra állítottam 

és a cellát 30 percig száraz levegıvel öblítettem át. Ilyen körülmények között, vízmentes 

állapotban mért spektrumot használtunk háttérként (100 % transzmittancia). A háttér felvétele 

után a cellát pillanatszerően desztillált vízzel töltöttem fel egy fecskendı segítségével. Az 

BE KI 

Beérkezı 
IR sugár O-győrő 

Teflon cella 

ISE membrán 

ZnSe kristály Detektor 
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FTIR-ATR spektrumokat 20 vagy 60 másodpercenként vettük fel a mérés elsı két órájában és 

ezt követıen 15 percenként. 

Az FTIR méréseket egy Bruker IFS 66/S spektrométerrel végeztük, amely egy DTGS 

detektort tartalmazott. A spektrumok hullámszám felbontása 4 cm-1 volt. A spektrumokat 16 

(∆t = 20 s) vagy 32 (∆t = 60 s és 15 min) interferogramból képeztük.  

 

3.7 Felhasznált számítógépes programok 
 

A véges különbségek módszerén alapuló modellt Python* programozási nyelven írtam. 

A szimulációk egy Core2Duo T7200 processzorú és 2 Gbyte RAM memóriájú számítógépen 

futtattam. Ilyen teljesítményő gép esetében átlagosan 20000 szimulációs lépés futott le egy 

másodperc alatt. Az idıfelbontás legtöbb esetben 0,01 másodperc volt. A véletlen bolyongás 

(random walk) szimulációs program Python és C programozási nyelveken készült. A 

többváltozós regressziót szintén Python programozási nyelven írtam a SciPy program 

könyvtár* felhasználásával. Ebben a környezetben végeztem a durva szemcsézettségő pórus 

létrehozását, illetve az eredmények analízisét. A matematikai levezetéseket Wolfram 

Mathematica 6.0 valamint Maxima* programokkal ellenıriztem és végeztem. Az 

ábrázolásokhoz OriginLab Origin Pro 8.0, PyMOL*, Blender3d*, Inkscape* és GIMP* 

szoftvereket használtam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*nyílt forráskódú programok, azaz bárki szabadon letöltheti, használhatja vagy akár módosíthatja is ıket. 
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4  Alkalmazott modellek 
 

4.1 Árampolarizált ionszelektív elektródok potenciá lválaszának 

leírására alkalmas stacionárius modell 

 

A belsı oldatból kiáramló elsıdleges ion fluxust elvileg egy ellentétes irányban 

alkalmazott árammal lehetséges kompenzálni. Az optimális áram természetesen függ a 

membrán tulajdonságaitól, illetve a belsı és a mintaoldat összetételétıl. Ismeretlen mintában 

keverési kísérletekkel lehet meghatározni az ideális áramot.38, 133 A kísérlet lényege, hogy a 

keverést ciklikusan ki-be kapcsolva vesszük fel a potenciál – idı görbéket. Az ideális áram ott 

van, ahol a kevert esetben és a nem kevert esetben mért potenciál megegyezik. Ez csak akkor 

fordul elı, ha mintaoldat az elsıdleges ion koncentrációjára nézve homogén, azaz a 

memebrán|mintaoldat fázishatáron egyik irányban sincsen nettó elsıdleges ion fluxus. 

Stacionárius modell szerint, ekkor a membránban és a vizes fázisokban az elsıdleges ion 

koncentrációprofilja vízszintes, tehát az elsıdleges ion koncentrációjának nincs gradiense a 

teljes rendszerben (csak szakadásai a fázishatároknál). 

 A fázishatár potenciált, EPB a következıképpen írhatjuk fel az (2.3) képlet alapján, 

egységnyi aktivitási koefficiens feltételezése mellett: 

 EPB =
RT

zIF
ln

kIcI

[I zI ]
 (4.1) 

ahol cI és [IzI] az IzI ion fázishatár koncentrációi a vizes és a membrán fázisban. A 

továbbiakban feltételezzük, hogy az IzI ion a membránban az L ionofor nagystabilitású 

komplexet képez az elsıdleges ionnal és a nem komplexált ionofor mennyisége állandó, 

vagyis nagy feleslegben van a membránhoz adott lipofil ioncserélıhöz RT képest. Így a 

membránban az elsıdleges ion-ionofor komplex koncentrációja [ILzI] mindig arányos a 

szabad elsıdleges ionéval. Ebben az esetben, a membránpotenciál a következıképpen írható 

(f és b indexek a minta oldalt és a belsı oldalt jelölik): 

 EM = EI
0 +

RT

zIF
ln

cI

[IL z] f

 (4.2) 
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ahol EI
0 tartalmazza az összes állandó potenciáltagot. A továbbiakban azt is feltételezzük, 

hogy a membrán belsı oldalán az elsıdleges ion koncentrációja állandó. Egy domináns 

zavaró ion JzJ jelenlétében a szelektivitás és az elsıdleges, illetve a zavaró ionok fázishatár 

koncentrációi között a következı összefüggés áll fenn: 

 
cI

cI + K IJ
potcJ

=
z[IL z] f

[R– ] f

 (4.3) 

Stacionárius állapotban, nulla áram mellett fellépı ionfluxus a két fázis – membrán 

(org) és keveretlen vízréteg (aq) – vastagságától, és az ionok diffúziós együtthatójától függ. 

Ezzel a modellel sikeresen leírhatók a stacionárius potenciálválaszok.31 Az  árampolarizáció 

megváltoztatja az ioncserélı koncentrációprofilját.38 Adott j áramsőrőség mellett ez a 

következı egyenlettel fejezhetı ki: 

 ( )org –
T

org

2
[R ] f

Dj
R

F d
= −  (4.4)  

ahol [R–] f  a lipofil ioncserélı koncentrációja membrán minta oldalán, Dorg a membránban 

található ionok diffúziós együtthatója és dorg a membrán vastagsága. Elektroneutralitás 

esetében a következı egyenletet írhatjuk fel a membrán minta oldali határfelületére: 

 [R– ] f = z[IL z] f + z[JLz] f  (4.5) 

A membrán belsı oldalán az elsıdleges ion-ionofor komplex koncentrációja leírható a 

lecserélıdött elsıdleges ion mólarányával (x): 

 [IL z ]b = x
2RT

− − [R– ] f

z
 (4.6)  

Ez a mólarány egyszerően kiszámítható a belsı oldat összetételének ismeretében. A 

koncentrációgradiens és a diffúziós együtthatók közötti összefüggést a következı egyenlet írja 

le: 



 34 

 org aq I,bulk I

aq org [IL ] [IL ]z z
f b

D d c c
q

D d

−
= =

−
 (4.7) 

A q együtthatóra megoldva a fenti egyenleteket, a következı implicit összefüggést kapjuk, 

ahol cI,bulk az elsıdleges ion törzsoldatbeli koncentrációját jelenti: 

 
pot

org I I,bulk I J IJ

org orgpot
org J IJ T I T

org org

2 ( )( )

( 2 ) ( 2 ( 1))

FD c c c c K
q

D D
d xzc K j F R c j xzj F R xz

d d

− +
=

+ + + + −
 (4.8) 

A (4.8) egyenlet megoldásával számítható a cI, amit a (4.2) egyenletbe illesztve megkapjuk a 

fázishatár potenciált. Az elsıdleges ion komplex [ILz] f koncentráció változása általában 

elhanyagolható, de a (4.7) egyenlettel szükség esetén számolható.  

 

4.2 Lokális egyensúly módszere 

 

Bár a stacionárius modellel lehetséges hosszú távú folyamatok értelmezése, idıben 

változó rendszerek leírásához egy összetettebb modellre van szükség. A lokális egyensúly 

modell a véges különbségek módszerén alapul. Ez egy numerikus módszer, amellyel 

differenciál egyenletek megoldását lehet közelíteni véges különbségen alapuló egyenletek 

megoldásával. A deriváltakat a következıképpen differenciahányadosok helyettesítik: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

' lim
h

f a h f a f a h f a
f a

h h→

+ − + −
= ≈  (4.9) 

 

Az ionszelektív elektródok válaszának megértéséhez az ionok koncentrációját térben 

és idıben ismerni kell, mind a mintaoldatban mind pedig a membránban. Az II z  ion 

transzmembrán fluxusa egydimenziós esetben három taggal írható le: diffúzió, migráció és 

konvekció. 

 ( ) i
i i i i i i, ;

C F
J x t D z D C C

x x RT

Ψ φΨ∂ ∂= − − + =
∂ ∂

v  (4.10) 
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ahol iJ , iD , iC  és iz  a fluxus, a diffúziós együttható, a koncentráció és az ion töltése, x  a 

távolság, t  az idı, Ψ a dimenziómentes potenciál függvény, φ  az elektromos potenciál, v  a 

lineáris áramlási sebesség. Az egyenlet abban az esetben érvényes, amikor a fluxust nem 

befolyásolják az ion-ion reakciók vagy kölcsönhatások. Az ionáramra továbbá alkalmazható a 

kontinuitás egyenlet. 

 i iC J

t x

∂ ∂= −
∂ ∂

 (4.11) 

Valamint be lehet vezetni az elektromos áramsőrőséget. 

 i ij F z J= ∑  (4.12) 

A véges különbségek módszerénél az összefüggı folyadék fázist N darab, megfelelıen 

vékony és homogén szegmensre (cellára) bontjuk fel. A (4.10) és (4.11) egyenletek a fentebb 

leírtak értelmében egyszerően a szomszédos cellák különbségeivel közelíthetık. 

 
( ) ( ) ( ) ( )

( )

i,ν i,ν+1 i,ν i,ν+1 ν ν+1
i,ν/ν+1

i,ν i,ν+1

0,5

             0,5

i i iD C C z D C C
J t

C C

Ψ Ψ
δ δ
− + −

= +

+ + v

 (4.13) 

  

 
( ) ( ) ( ) ( )i,ν i,ν i,ν-1/ν i,ν/ν+1C t t C t J t J t

t δ
+ ∆ − −

=
∆

 (4.14) 

ahol ( )i,ν/ν+1J t  az ionfluxus a ν -edik cellából a ( )1ν + -edik cellába, i,νC  a ν -edik cella 

koncentrációja, /d Nδ =  egy cella vastagsága, és t∆  az idıfelbontás. A (4.13), (4.14) 

egyenleteket felhasználva kapjuk az idıfüggı koncentrációváltozásokat leíró egyenletet: 

 

 

( ) ( ) ( )

( )( )

( )( )

( )

i
i,ν i,ν i,ν-1 i,ν i,ν+1
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i
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i
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2

0.5
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D
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D
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D
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D

C C

τ τ τ τ

Ψ Ψ τ

Ψ Ψ τ

ω τ

+ ∆ = + − + ∆

+ + − ∆

− + − ∆

+ + ∆

 (4.15) 
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 0
2

D
tτ

δ
=  (4.16) 

 
0D

δω = v  (4.17) 

ahol τ  és ω  dimenziómentes modell paraméterei az idınek és az áramlási sebességnek.0D  a 

számolás megkönnyítéséhez bevezetett, tetszıleges diffúziós együttható. Az elemi 

szegmensek fázishatárán fellépı potenciálkülönbségek a következıképpen számolhatók: 

 

 
( ) ( )

( )
i i i, ν i,ν+1 0 i i,ν i,ν+1

ν ν+1 2
i i i,ν i,ν+1

0.5 /

0.5

z D C C D z C C j F

z D C C

ω δ
Ψ Ψ

− + + −
− = −

+
∑ ∑

∑
 (4.18) 

 

ahol az elsı tag az egyenlet jobb oldalán a koncentrációváltozások miatt fellépı diffúziós 

potenciál, a második tag az áramlási potenciál és a harmadik tag az ohmikus potenciál. Az 

elektroneutralitás miatt a legtöbb esetben az áramlási potenciál még abban az esetben is 

elhagyható, amikor 0ω ≠ .  

Ezen egyenletek alkalmazásával lehetséges az iontranszport modellezése a folyadék 

membrán alapú ionszelektív elektródokban és ennek alapján a koncentráció- és 

potenciálprofilok idıbeni fejlıdésének vizsgálata. A véges különbségek módszerével végzett 

számítások minimális hardverigényőek, viszont nagyon pontosak. A bemeneti paraméterek 

meghatározása után megfelelıen kis idılépésekkel szimulálható a rendszer.  

 

Az általunk továbbfejlesztett Morf-féle modell108, 109 is a véges különbségek módszerén 

alapul.4 A modellünkben minden fázis N darab δ  vastag cellára van osztva és a cellák i,n ν  

iont tartalmaznak. 

 ni,ν (t + ∆t) = ni,ν (t)+ Di

δ2
ni,ν −1(t)+ ni,ν+1(t) − 2ni,ν (t)( )∆t  (4.19) 

A szimuláció kezdetén minden fázisban egyenletes eloszlású, állandó koncentrációkból 

indulunk ki (4.1 ábra). 
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4.1 ábra:  Szilárd belsı elvezetéső elektród szimulációjának kezdeti, teljesen kondicionált 
állapota. 

 

A kationok, IzI és JzJ, diffúziós együtthatóját azonosnak választottuk (DC) és az 

ioncserélınek egy független diffúziós együtthatót választottunk (DA). Az elektroneutralitás 

miatt a membránban található teljes ion koncentráció állandó, mivel a lipofil anion nem léphet 

ki a membránból. Ez úgy is megfogalmazható, hogy a membránból kilépı kationok 

mennyisége megegyezik a membránba belépı kationok mennyiségével:  

 ∆nJ = −∆nI  (4.20) 

Egy domináns zavaró ion jelenlétében, amelynek a töltése z megegyezik az elsıdleges 

ion töltésével, a szelektivitás a következı termodinamikai egyensúlyt tartja fenn a két fázis 

koncentrációi között: 

 pot I
IJ

J

[JL ]

[IL ]

z

z

c
K

c
=  (4.21) 

              elektród ISE membrán    mintaoldat 

c 

d 

[ILz+] 

[JLz+] 

cI 
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A zavaró ion koncentrációja a vizes fázisban elég nagy ahhoz, hogy az ioncsere a 

fázishatárnál ne változtassa meg jelentısen (cJ = cJ,bulk): 

 
mem memaq aq

pot J J II I I
IJ aq mem aq mem

J I J I I

( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

n t t n t nn t t n t n
K

n t t n t t n t n t n

+ ∆ + ∆+ ∆ + ∆= =
+ ∆ + ∆ − ∆

 (4.22) 

Ebbıl az egyenletbıl számítható a kicserélt elsıdleges ionok mennyisége (4.2 ábra): 

  
∆n

I
= 1

2
−n

I
aq − K

IJ
potn

J
aq − n

J
mem + −4n

I
aqn

J
mem + 4K

IJ
potn

J
aqn

I
mem + n

I
aq + K

IJ
potn

J
aq + n

J
mem( )2







  (4.23) 

 

 

4.2 ábra:  Szilárd belsı elvezetéső elektród ion lecserélıdés utáni állapota.  
 

Az alkalmazott külsı áramsőrőséget (j) migrációs fluxusok bevezetésével lehet 

modellezni. A t∆  idı alatt bekövetkezı ionmennyiség változás az elsıdleges és zavaró 

ionokra:   

In∆

In∆

In∆

               elektród ISE membrán    mintaoldat 

c 

d 
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( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

(
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 (4.24) 
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 (4.25) 

 

4.3 ábra:  Szilárd belsı elvezetéső elektród koncentrációprofilja az ionok diffúziója után. 
 

Elektroneutralitás miatt a transzportált anionok mennyisége megegyezik a transzportált 

kationok összegével.  

 A, I, J,( ) ( ) ( )n t n t n tν ν ν= +  (4.26) 

A nagy zavaró ion koncentrációnak köszönhetıen a migráció elhanyagolható a vizes fázisban. 

A fázishatáron keresztül az áram a szelektivitási együtthatónak megfelelı ionmennyiséget 

visz át: 

               elektród ISE membrán    mintaoldat 

c 

d 



 40 

 ∆nI = j
∆t

F

nI,aq

nI,aq + K IJ
potnJ,aq

 (4.27) 

 

  

∆n
J

= j
∆t

F

K
IJ
potn

J,aq

n
I,aq

+ K
IJ
potn

J,aq

 (4.28) 

Az átjárhatatlan fázishatároknál i 0J =  és i iC t J x∂ ∂ = −∂ ∂  peremfeltételeket 

alkalmaztam. A belsı és a mintaoldatnál a tömbfázist egy cellával helyettesítettem, amelynek 

a koncentrációja állandó volt. A szimuláció során elsı lépésben a fázishatáron keresztül 

lezajló ioncserét, második lépésben a diffúziót és a migrációt, míg az utolsó lépésben az áram 

következtében jelentkezı ohmikus potenciálesést számoltam. A módszer folyamatábrája az 

F1-1 oldalon látható. 

4.3 Ionszelektív elektródok vízfelvételének vizsgál ata 

 

Fourier transzformációs infravörös gyengített teljes reflexiós (FTIR-ATR) 

spektroszkópiával polimermembrán felszíni rétegében vizsgálható a víz koncentrációja. Ezt a 

technikát polimer kémikusok már sikerrel alkalmazták több anyag vízfelvételének 

meghatározására: PMMA,134 polietilén-tereftalát (PET),101 lágyított PVC101, 135 és epoxi-amin 

polimer.136 Ezen technika segítségével meg lehet különböztetni a polimerben található víz 

különbözı fajtáit: monomer (nem hidrogénkötött vagy szabad), dimer (gyengén 

hidrogénkötött), klaszteres (viszonylag erısen hidrogénkötött) és tömb (erısen 

hidrogénkötött).101, 134   

Az FTIR spektrum 2470-4800 cm-1 közötti hullámszám tartományát használtuk a négy 

különbözı víz sáv elkülönítésére (4.4 ábra). Itt találhatók a OH vegyértékrezgési sávjai. Az 

illesztés során a 2760-3025 cm-1 tartományt nem vettük figyelembe, mert ott a polimer mátrix 

hígulásából következı negatív sávok találhatók. A OH vegyértékrezgési sávot négy 50%-ban 

Lorentz, 50%-ban Gauss függvénnyel lehetett illeszteni. Az alapvonal korrekcióhoz egy 

egyenes egyenletét, valamint egy skálázott vízgız spektrumot használtunk. A vízgız 

spektrumot a mérés elsı felvételébıl kaptuk, ahol még nem jelentek meg a víz sávok. Így 

összesen 15 paramétert illesztettünk: négy abszorpciós sáv területét (monomer, dimer, 

klaszteres és tömbfázisú) csúcs pozíciót és csúcs szélességet; az alapvonal meredekségét és 

tengelymetszetét, illetve a vízgız spektrum szorzótényezıjét. Az illesztés során minden 

paraméter szabadon változhatott, kivéve azokat az eseteket, amikor a jel-zaj viszony rossz 

volt. Ezekben az esetekben a csúcs helyzete és a csúcs szélessége az utolsó spektrumból lettek 
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meghatározva, és ezek az értékek rögzített paraméterként szolgáltak a teljes mérési sorozatra. 

Az integrált abszorbanciát a négy típusú víz sáv összegeként kaptuk.  

 

4.4 ábra: A PVC:DOS (1:2) membrán 8 órányi vízzel való érintkezés után felvett 
spektruma (dorg = 320 µm) (piros görbe). Az illesztett spektrum (kék görbe) és az 
ionmentes víz spektruma (----). Az illesztett spektrum felbontható (1) monomer, 
(2) dimer, (3) klaszteres és (4) tömbfázisú vízre. Az illesztett vízgız spektruma 
is látható az ábrán.  

 

Az FTIR-ATR méréseknél a mért abszorbanciák a ZnSe|membrán határfelületnél 

egyenesen arányosak a víz koncentrációval a Lambert-Beer törvény szerint. Az ionszelektív 

membránok vízfelvételének modellezésére is a véges különbségek módszerét használtuk. 

Ebben az esetben csupán Fick elsı és második törvényét kellett közelítenünk (a folyamatábra 

az F1-2 oldalon található). A membránt 1 µm vastag cellákra bontottuk. Kiinduláskor a 

folyadék|membrán fázishatár cella vízzel telített volt, a többi cella nem tartalmazott vizet. A 

szimuláció idıfelbontása 1 ms volt. A diffúziós együtthatókat (D) és a telítési szinteket (A) az 

integrált abszorbancia – idı görbékre történı véges különbség szimulációk illesztésével 

határoztuk meg. 
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4.4 Durva szemcsézettség ő molekuladinamikai modell 

 

Molekuladinamikai (MD) számításokat alkalmaztunk az ionáram vizsgálatára a csonka 

kúp alakú nanopóruson keresztül.137 Különbözı alkalmazott feszültségek mellett szimuláltuk a 

pórus falához kötött DNS elektrosztatikus és sztérikus blokkoló hatását. A kiindulási modell 

durva szemcsézettségő reprezentációja a 4.5 ábrán látható.  

a 

 

25 nm 

25 nm 

20 nm 

10 nm 

10 nm 

 

b 

 

4.5 ábra:  a) Csonka kúp alakú nanopórus durva szemcsézettségő modellje (hosszanti 
metszet).  
b) Tiol funkciós csoporttal rendelkezı 5 bázis hosszúságú ssDNS durva 
szemcsézettségő reprezentációja. A zöld szemcsék apolárisak, a sárga szemcsék 
polárisak, a szürke szemcsék töltöttek és a kék szemcsék nem polárisak. 

 

A durva szemcsézettség alkalmazása lehetıvé tette, hogy kiterjesszük a szimulációt 

térben és idıben is a teljes atomos modellekhez képest. Marrink és csoportja a teljes atomos 

Au 
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MD modellt úgy alakították durva szemcsézettségő (coarse grained, CG) modellé, hogy a 

térben egymáshoz közel elhelyezkedı atomokat egy szemcsébe csoportosították.126 Ezek a 

szemcsék a hidrogént nem számítva négy vagy öt atomot tartalmaztak. A szemcsék 

csoportosítása hidrofobicitás, hidrogénkötés kialakítására való alkalmasság és töltés alapján 

történt. A csoportok annak a megállapítására szolgáltak, hogy milyen erıs nem-kovalens 

kölcsönhatás kialakulása várható bármely két szemcse között. Négy alaptípust különböztetünk 

meg: poláris (P), apoláris (C), nem poláris (N) és töltött (Q); a nem poláris és töltött 

csoportoknak normál (0), hidrogénkötés akceptor (a), hidrogénkötés donor (d) és 

hidrogénkötés donor-akceptor (da) alcsoportjai vannak. Például vonzó kölcsönhatás alakul ki 

két poláris csoport között, viszont taszító kölcsönhatás van egy poláris és apoláris szemcse 

között (2.1 táblázat). Standard tömeg (72 amu), kötéshossz (0,47 nm) és erıállandókat 

használtunk az összes kölcsönhatásnál, hogy azzal is gyorsítsuk a szimulációt. 

 

4.1 táblázat: Kölcsönhatás mátrix: A kölcsönhatás típusa és erısségi szintje I (vonzó), II 

(félig vonzó), III (semleges), IV (félig taszító) vagy V (taszító). 

Alaptípus  P N C Q 

 Alcsoport  0 d a da  0 d a da 

P  I IV III III II V I I I I 

N 0 IV III III III III III III III III III 

 d III III II II II IV III III II II 

 a III III II II II IV III II III II 

 da II III II II I V III II II I 

C  V III IV IV V III V V V V 

Q 0 I III III III III V III III III II 

 d I III III II II V III III II I 

 a I III II III II V III II III I 

 da I III II II I V II I I I 
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A molekuladinamikai szimulációk Newton mozgásegyenleteit oldják meg138 N számú 

kölcsönható részecskére: 

 
2

2
, 1...Ni

i i

r
m F i

t

∂ = =
∂

 (4.29) 

Az erık a potenciálfüggvény negatív deriváltjai: 

 i

i

U
F

r

∂= −
∂

 (4.30) 

A nem-kovalens kölcsönhatásokat i és j részecskék között a Lennard-Jones potenciál írja le: 

 ( )
12 6

ij ij
LJ ij4U r

r r

σ σ
ε
    
 = −        

 (4.31) 

ahol σij az effektív távolság két részecske között (ott 0 a LJ potenciál) és εij a kölcsönhatás 

erıssége. 

 

A töltött csoportok között a coulomb potenciállal is hat: 

 i j

0 r4πc

q q
U

rε ε
=   (4.32) 

ahol q a töltés és r a részecskék közötti távolság; εo a vákuum permittivitása és εr a relatív 

dielektromos állandó (εr  = 20). 

 

A kémiailag kötött részecskék közötti kölcsönhatás gyenge harmonikus potenciállal, 

( )bondU r , jellemezhetı: 

 ( ) ( )2

bond bond eq

1

2
U r K r r= −  (4.33) 

ahol bondK az erıállandó és eqr az egyensúlyi távolság.  

A kötött részecskék közötti kötésszögekre jellemzı potenciál a következı: 
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 ( ) ( ) ( )( )2

angle angle 0

1
cos cos

2
U Kθ θ θ= −  (4.34) 

ahol angleK az erıállandó és 0θ  az egyensúlyi kötésszög. A szimuláció folyamatábrája az F1-3 

oldalon található. 

 

Az általunk elkészített csonka kúp alakú arany nanopórus váza három, egy szemcse 

mélységő felszín egyesítésével készült: Az elülsı felszín (a csúcs oldali nyílással), a hátsó 

felszín (az alap oldali nyílással) és a csonka kúp alakú belsı felszín. A nanopórus mélysége 

10 nm volt. A szemcsék hexagonális szerkezetben voltak elhelyezve, 0,47 nm rácstávolsággal. 

A külsı felszínek egy-egy síkban voltak, míg a belsı felszín egy 60° nyílásszögő kúp 

felszínére volt hajlítva. A felületi szemcsék “P” típusúak voltak, az arany felszín polárossága 

miatt. A felületet alkotó szemcsék véletlenszerően el voltak mozdítva a hexagonális 

szerkezethez képest, a szimulált víz megfagyásának a megakadályozása miatt.126 Ezeket a 

szemcséket 10000 kJ·mol-1·nm-2 erısséggel rögzítettük a kiindulási helyükhöz. A belsı felszín 

úgy készült, hogy a hexagonális szemcseelrendezéső trapéz alakú sík felszínt a z síkba 

helyeztünk. A rövidebb párhuzamos oldal hossza a csúcsnyílás kerülete volt, a hosszabb oldal 

kerülete pedig az alapnyílás kerülete. A szemcséket két lépésben lehetett kúp alakúra 

átrendezni: elsı lépésben a szemcsék 30°-al fel lettek hajlítva a z síkról, a második lépésben a 

szemcsék fel lettek tekerve a következı módon: 
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 (4.36)  

ahol nr a kisebb nyílás sugara, φ a kúp nyílásszögének a fele. 

 

Az egyszálú DNS (ssDNS) felületi borítottságát 10-11 mol·cm-2-nek választottuk,139 

tehát minden 88-ik szemcse volt CG ssDNS-hez kötve. A durva szemcsézettségő ssDNS egy 
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tiol funkciós csoporttal rendelkezı homonukleotidot modellezett, ami képes önrendezıdı 

monorétegek kialakítására. Az ilyen oligonukleotidoknál általában egy ún. csatoló lánc van a 

tiol csoport és a DNS szál között, ami gyakran néhány etilénglikol egységbıl áll. A tiolt és a 

csatoló láncot “C”, “P”, “P” szemcsékkel lehet leírni. A nukleotidokat egy “Qa” szemcse -|e| 

töltéssel és egy “Nda” szemcse reprezentálta. Az elıbbi felelt meg a dezoxiribóz-foszfát 

csoportoknak, az utóbbi a pirimidin bázisnak. Bár ezek a szemcsék több, mint öt atomot 

tartalmaztak, a kötéshossz megtartása a foszfor csoportok között a B-típusú DNS-nál140 (0,64 

nm) a modell szempontjából fontosabbnak bizonyult.  Az egyensúlyi kötésszög a csatoló lánc 

szemcséi között 180° volt és merılegesek voltak a felszínre. A “Qa” csoportok közötti szög 

150° volt, ez a kötésszög a B-típusú DNS foszfát csoportjai között. Mindkét esetben az 

erıállandó 35 kJ·mol-1·rad-2 volt. Ez a viszonylag egyszerő ssDNS modell, de segítségével jól 

lehet becsülni a DNS szál orientációját a pórusban különbözı feszültségek hatására. A DNS-

val módosított nanopórust víz szemcsékkel szolvatáltuk. A víz CG reprezentációja a “P” 

szemcse. Kálium- (“Qda” 0,7 |e| töltéssel) és kloridionokat (“Qda” -0,7 |e| töltéssel) adtunk a 

rendszerhez 0,1 M koncentrációban. A csökkentett töltés figyelembe veszi az elsı hidratációs 

burokban található ellenionok hatását is.126 További káliumionokat is kellett a rendszerhez 

adni, mint a DNS foszfát csoportjainak az ellenionjai, hogy biztosítsuk a szimulációs térben 

az elektroneutralitás. A rendszer összességében körülbelül 100 000 szemcsét tartalmazott. 

A szimulációkat GROMACS138 szoftverrel végeztük periodikus határfeltételek és 30 

fs-os idıállandó alkalmazásával. A nem-kötéses kölcsönhatások 1,15 nm-re terjedtek ki és 

ennek megfelelıen a szomszéd lista minden tízedik lépésben volt frissítve 1,2 nm-es levágási 

távolság alkalmazásával. A Lennard-Jones potenciál egyenletesen vált nullává 0,9 nm és 1,15 

nm között. Particle Mesh Ewald (PME) módszert használtunk a hosszú távú elektrosztatikai 

kölcsönhatásoknál. A hımérséklet 300 K volt. A többi beállítás megtalálható a Marrink és 

csoportja által publikált CG modellben.126  

 

4.5 A diffúzió szimulációja véletlen bolyongás (ran dom walk) 
módszerrel 

 

Gázokban és folyadékokban az atomok és a molekulák állandó mozgásban vannak. 

Minden egyes atom vagy molekula rövid idı alatt nagyszámú ütközésben vesz részt, amely 

mozgási irányukat folyamatosan, „véletlenszerően” változtatja. Ezt a mozgást hívják az angol 

szakirodalomban random walk-nak.141 Természetesen, ha ismernénk a gáz vagy folyadék 
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összes molekulájának helyzetét és sebességét, pontosan meg lehetne jósolni a kiválasztott 

részecske pályáját.  

Egy részecske a szimulációs térben való bolyongása során t∆  idı alatti elmozdulása 

az elmozdulás négyzetes átlagértékével (2λ ) jellemezhetı142. A diffúziós együttható, a t∆  

és a 2λ  között az Einstein-Smoluchowski egyenlet teremti meg a kapcsolatot, ami három 

dimenziós esetben: 

 
2

6
t

D

λ
∆ =  (4.37) 

Általában egy makroszkopikus rendszer minden egyes részecskéjének a szimulációja 

rendkívül számításigényes feladat, ezért csak egy kiválasztott részecske Brown mozgását 

közelítjük a véletlen bolyongás módszerrel. Ennek jogosultságát az adja, hogy a szimulálni 

kívánt részecske mozgása ugyan determinisztikus, de - a rövid idı alatt bekövetkezı 

nagyszámú ütközések miatt - hosszú távon véletlenszerő. 

A szimulációs teret az egyszerőség kedvéért kockának választottuk, ami egy térráccsal 

írható le, melynek a3 rácspontja van, ahol a az egy él mentén található rácspontok száma. A 

nanopórust egy b sugarú, kör alakú nyílás jelképezte a kocka egyik lapjának a közepén (4.6 

ábra).  

Az általunk írt program kiinduláskor a molekulát véletlenszerően helyezte el a 

kockában. Egy lépésben a részecske - véletlenszerően, de egyenlı eséllyel - a hat szomszédos 

rácspont egyikére léphet. A molekula szabadon bolyonghatott a kockában és a lépésszámot, 

ami alatt elérte a nanopórust, lejegyeztük. Az eljárást, egy statisztikai átlag bejutási 

lépésszám, N meghatározásához, minden geometriánál háromezerszer megismételtük 

(folyamatábra F1-4). A véletlen bolyongás szimulációnál a rácspontok közötti egység 

távolságot az elmozdulás négyzetes átlagérték gyökének (λ) tekintjük.143 A λ felhasználásával 

lehet a térrácsot valódi térdimenzióvá alakítani. 

 
l a

r b

λ
λ

= ⋅
= ⋅

 (4.38) 

ahol l a kocka élhossza és r a pórus sugara.  
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4.6 ábra:  A szimulált rendszer vázlatos rajza. 

30-mer DNS szál 
D = 4,9·10–7 cm2·s-1 
C = 1,7·10–9 M 
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5 Eredmények és értékelésük 

 

5.1 Az ionszelektív elektródok alsó kimutatási hatá rának elvi 

korlátai 

 

A membrán alapú ionszelektív elektródok alsó kimutatási határai jelentısen javultak 

az utóbbi években, de a szelektivitásból számolt termodinamikai kimutatási határokra még 

mindig több nagyságrenddel kisebb értékek számíthatók, mint amit a gyakorlatban eddig 

sikerült elérni. Ez azzal magyarázható, hogy az árammentes esetben az ionfluxusok még 

mindig nem teljesen küszöbölhetık ki, és a fázishatárnál létrejövı, nemkívánatos 

koncentrációgradiens határozza meg az alsó kimutatási határt. Az összes publikált módszer 

közül a külsı árampolarizáció alkalmazása tőnt a legígéretesebbnek a kimutatási határ 

javítására.45, 144 Ugyanakkor az ezzel kapcsolatos elméleti számításokat korábban olyan 

stacionárius állapotot feltételezı modellekkel végezték, ahol az ioncserélı koncentrációját 

állandónak tekintették a membránon belül.31, 144 Ezekkel a számolásokkal valóban létezik egy 

optimális áram, amit alkalmazva elérhetı a termodinamikai kimutatási határ. Például egy 

iterációs eljárással meghatározott 1,2703858333 µA alkalmazott áram, 0,79 cm2 

membránfelületnél, RT = 0,005 M, log KIJ
pot = -8, cJ = 10-5 M, q = 0,002, x = 1 és Daq/daq = 

0,000166667 dm·s-1, valóban 10-15 M alsó kimutatási határt ad. Viszont ha egy kicsit is 

megváltoztatjuk az alkalmazott áram értékét, drámai változást okoz a kalibrációs görbében 

(5.1.1A ábra). Meglepı módon az ideális áramnál kapott detektálási határ mintegy két 

nagyságrenddel jobb a termodinamikai detektálási határnál, ami gyanúra ad okot a modell 

fizikai értelmével kapcsolatban. Ráadásul az így kapott optimális áram négy nagyságrenddel 

nagyobb, mint az árammentes esetben a membránból a mintaoldatba jutó elsıdleges ion 

árama, ami 0,127 nA.  

Megvizsgálva a szimulált rendszerben kapott koncentrációprofilokat azonban kiderül, 

hogy a modell tökéletlensége miatt az áram alkalmazásának hatására a zavaró ion mennyisége 

a minta oldali a fázishatárnál nulla közelébe kerül (míg az elsıdleges ion koncentrációprofilja 

vízszintes a vizes fázisban). Tehát az áram hatása a membránnal közvetlenül érintkezı 

mintaoldat réteg zavaró ion koncentrációját csökkenti le, ami ugyanazon szelektivitással 

számolva látszólag jobb termodinamikai kimutatási határt jelez elıre. A zavaró ionok 

transzportja a membránba csak úgy képzelhetı el, hogy a membránban a zavaró ionoknak egy 
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befelé irányuló koncentrációgradiense van, ez viszont ellentmond az elektroneutralitás 

elvének, mert a modell az egész membránban egyenletesen elosztott ioncserélıt feltételez. 

Következésképpen egy, a valósághoz közelebb álló modellt alkottunk,4 ahol az 

ioncserélı koncentrációja is változhatott a membránban. Az 5.1.1B ábrán a számított 

stacionárius állapotbeli kalibrációs görbék láthatók különbözı áramoknál. A katódos áramok 

a belsı oldat felé irányuló kationos fluxust generálnak, ami hasonló hatást okoz, mintha az 

elsıdleges kationok fluxusát a belsı oldat alacsony koncentrációjával értük volna el.36 A 

nernsti tartomány elvileg kiterjeszthetı kisebb koncentrációk irányában, ha ismerjük az ideális 

áramot minden koncentrációnál. Ennek megállapítására a keverés hatására fellépı 

potenciálváltozást próbáltuk felhasználni. A keverés hatására ugyanis kis koncentráció 

tartományokban potenciálváltozás lép fel, ami a keverés erısségének növelésével negatív 

irányú, ha elsıdleges ion áramlik ki a membránból (látszólagos szub-nernsti válasz), és 

pozitív, ha a gradiens fordított irányú (szuper-nernsti válasz). Az az ideális áram, ahol a kevert 

és a nem kevert körülmények között a mért potenciál megegyezik, azaz nulla nettó elsıdleges 

iontranszport esetében nem alakul ki koncentrációgradiens a diffúziós rétegben, így a keverés 

nem változtatja a fázishatár cella koncentrációját.  

Ennek megfelelıen jól definiált geometriájú körülményeket biztosító szimmetrikus 

cellában kísérleteket végeztünk, hogy megállapíthassuk az elsıdleges ion 

koncentrációgradiensének megszőnését a diffúziós oldatrétegben. A kísérlet során a keverést 

ciklikusan ki-be kapcsolva vettük fel a potenciál – idı görbéket. Hasonló kísérleteket már 

korábban is használtak, az ISE membránokon keresztüli ionfluxusok jelenlétének 

bizonyítására.38, 133 A diffúziós réteg vastagságát a keverı fordulatszámával lehet szabályozni.  

Az 5.1.1C ábra mutatja be a keverési effektus hatását a potenciálválaszra. A kimutatási 

határnál jóval magasabb koncentrációknál a keverési hatás elhanyagolható, mert a 

membránból kiáramló elsıdleges ion fluxusa a tömbfázis koncentrációjához képest 

elhanyagolható. A kimutatási határnál jóval alacsonyabb koncentrációknál szintén eltőnik a 

keverési hatás, mert ekkor már a membrán|minta fázishatáron keresztül kiáramló elsıdleges 

ion fluxus nagyobb, mint a tömbfázisból diffúzióval érkezı elsıdleges ion fluxusa. A keverési 

hatás ezért csak a kimutatási határ két nagyságrendnyi környezetében ad mérhetı 

potenciálváltozást. 
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5.1.1 ábra:  A) Ag+-szelektív membrán számított kalibrációs görbéje egyenletes ioncserélı 
eloszlást és stacionárius állapotot feltételezı modell esetében, optimális vagy az 
optimálistól ±0,01%-kal eltérı áramerısségeknél.  
B) Ugyanazon membrán kalibrációs görbéi, de az ioncserélı koncentráció 
változásának engedélyezésével, valamint 1%-os koextrakciót feltételezve a 
membrán belsı oldalán. Az ábrázolt alkalmazott áramok a felsı görbétıl kezdve: 
0 nA, -6,32 nA, -6,38 nA, -6,96 nA, -12,64 nA és -66,8 nA. A körök az optimális 
nernsti választ mutatják. 
C) A számított keverési effektus stacionárius állapot esetén (potenciálváltozás a 
kevert réteg vastagságának kétszeresére növelése után), ha a tömbfázis 
koncentrációja ±0,2 nagyságrenddel tér el a fázishatár (x tengely) 
koncentrációtól. 

 

 

A stacionárius modellek hasznosak állandósult potenciálválaszok leírására, viszont 

képtelenek elıre jelezni idıben változó körülmények között a potenciálválaszt. Mivel 

gyakorlati körülmények között a membrán összetétele folyamatosan változhat a különbözı 

összetételő mintaoldatokkal való érintkezés során és a stacionárius állapot elérését nem 

mindig lehet kivárni, az idıben változó potenciálválasz elırejelzése rendkívül fontossággal 

bír.  

Az 5.1.2 ábrán egy ezüstion-szelektív membrán válasza látható 10–7 M AgNO3 és 10–4 

M NH4NO3 oldatában. Mindkét esetben a membrán 10-4 M AgNO3, 10-4 M NH4NO3 oldatban 

volt 12 órán keresztül kondicionálva. Ezután a potenciálválaszt 10 percen keresztül mértem az 

5.1.1 táblázatban alkalmazott keverési és áram-program szerint. Egyik esetben 10-5 M AgNO3 

oldat után 10-6 M AgNO3 következett, a másik esetben 10-9 M AgNO3 oldat után 10-8 M 

AgNO3 oldat mérése elızte meg a 5.1.2 ábrán látható méréseket.  Tehát a két membrán között 

csak az elıtörténetükben volt különbség. 

E
M

F
  

E
M

F
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5.1.1 táblázat: A 5.1.2 és 5.1.3 ábráknál alkalmazott áramerısség és keverési program. 

idı / s keverı 
fordulatszáma 

(rpm) 

Áramok [nA] az alábbi koncentrációknál kezdett 
kísérleteknél 

  10–5 M AgNO3 10–9 M AgNO3 

0–150 300 0 0 

150–200 0 0 0 

200–350 300 –1 1 

350–400 0 –1 1 

400–550 300 –2 2 

550–600 0 –2 2 

 

5.1.2 ábra:  Ag+-szelektív membrán válaszgörbéi azonos mintaoldatban (10-7 M AgNO3, 10-4 
M NH4NO3), de eltérı mérési elıtörténettel. Fent: a membrán magasabb 
koncentrációjú mintaoldatban volt a mérés elıtt; lent: a membrán alacsonyabb 
koncentrációjú oldatban volt a mérés elıtt. Az ábrán fel vannak még tüntetve a 
stacionárius és a véges különbségek modellek alapján számított 
potenciálválaszok. 

 

E
M

F
 / 

m
V
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Nulla áramnál a két EMF érték különbsége 1,8 mV és ellentétes mozgásuk figyelhetı 

meg a keverés leállítása után. Az EMF érték nı, amikor a membrán tömény oldatokban volt a 

mérés elıtt, és csökken, amikor hígabb oldatokban volt. Az elıbbi esetben a keverési effektus 

nagyjából -1 nA-nél tőnik el (a negatív áramok a kationok migrációját jelentik a mintaoldat 

felıl a belsı oldatba) és az EMF érték -135,0 mV, ami -134,8 mV-nak felel meg a membrán 

ellenállásával számolt potenciálesés korrekciója után (i × R = + 0,18 mV). Annál a mérésnél, 

ahol a membrán elıbb híg oldatokkal érintkezett, a keverési effektus +1 nA és +2 nA között 

tőnik el. Az utóbbi áramnál az EMF érték -134,2 mV, korrekció után -132,6 mV. Így a 

megfelelı áram alkalmazásával a két mérés között az eltérés mindössze 0,2 mV volt. A 

potenciálválaszokat jó egyezéssel lehetett szimulálni véges különbségek módszerével, amely 

egyértelmően alkalmas a bemutatott memória-effektusok elırejelzésére. Ugyanakkor a 

kísérlet a stacionárius modell hiányosságait is szemlélteti. 

A véges különbségek módszerén alapuló modell segítségével a membránban található 

különbözı ionok koncentrációprofilját is lehetséges szimulálni (5.1.3 ábra). Egyértelmően 

kiderül, hogy a keverés leállításánál tapasztalható ellentétes irányú változás a 

koncentrációprofilok különbözıségének az eredménye. A koncentrációgradiens kisebb, 

amikor töményebb oldatban volt a membrán a mérés elıtt. Ez magyarázza, hogy miért 

illeszkedik jobban a stacionárius modell erre az esetre.  

 

5.1.3 ábra:  Számított koncentrációprofilok abban az esetben amikor a 5.1.2 ábrán bemutatott 
kísérletben a keverési effektus eltőnik 6 és 9 percnél. 
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Ag+-szelektív membránokkal folytatott további kísérletek is megerısítik a modell 

elırejelzési képességét. Az árampolarizációval elérhetı legjobb kimutatási határ 

meghatározását tőztük ki célul, keverési kísérletekkel. Az alkalmazott áram- és keverési 

program az 5.1.2 táblázat foglalja össze.  

 

5.1.2 táblázat: A 5.1.4, 5.1.5 és 5.1.6 ábráknál alkalmazott áramerısség és keverési program. 

idı / s 
keverı 

fordulatszáma 
(rpm) 

Áram [nA] 

  
10–4 M AgNO3, 10–4 M NH4NO3 

belsı oldat (5.1.6A ábra) 
10–3 M KBr belsı oldat 

(5.1.6B ábra) 

0–750 300 0 0 

750–800 0 0 0 

800–950 300 –1 20 

950–1000 0 –1 20 

1000–1150 300 –2 50 

1150–1200 0 –2 50 

1200–1350 300 –5 100 

1350–1400 0 –5 100 

1400–1550 300 –10 200 

1550–1600 0 –10 200 

1600–1750 300 –20 500 

1750–1800 0 –20 500 

 

 

A 10–4 M AgNO3, 10–4 M NH4NO3 belsı oldat csak elhanyagolható elsıdleges ion 

lecserélıdést okoz a membrán belsı oldalán. Árammentes állapotban az alsó kimutatási határ 

10-8,1 M–nak adódott. Ez sokkal nagyobb, mint a termodinamikai kimutatási határ (KAgNH4

pot  × 

aNH4 = 10–11,9 M), de megegyezik a stacionárius modell által elıre jelzett értékkel ((2.9) 

egyenlet).  
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 Az 5.1.4 ábrán láthatók a mért és a véges különbségek módszerével szimulált 

potenciálválasz-görbék. A szimuláció paraméterei a következık voltak: log KAgNH4

pot = –7,94, 

Daq = 1,5·10–5 cm2·s–1, DC = 8·10–7 cm2·s–1, DA = 1,1·10–8 cm2·s–1,74 dorg = 330 µm, daq,kevert = 

80 µm, daq,nem kevert = 103 µm. A DC és a daq,nem kevert paramétereket a válaszgörbékre történı 

legkisebb négyzetek illesztéssel kaptam meg (5.1.4 és 5.1.5 ábra). A szimuláció térbeli 

felbontása 10 µm volt mind a membrán, mind pedig a vizes fázisban. Az 5.1.6A ábrán látható 

legfelsı kalibrációs görbe a koncentrációkra egyenként optimált áramokkal kapható legjobb 

esetet mutatja. A kimutatási határ egyértelmően javult az alul látható árammentes esethez 

képest, igaz csak 0,2 nagyságrenddel.  

 

5.1.4 ábra:  Az 10–4 M AgNO3, 10–4 M NH4NO3 belsı oldatú ezüstion-szelektív membrán 
mért (fekete) és szimulált (piros) válaszgörbéi különbözı koncentrációjú 
oldatokban.  

 

A 10–3 M KBr belsı oldatnál az elsıdleges ion viszonylag nagymértékben (0,25%) le 

van cserélve zavaró ionnal a belsı oldalon, így egy nagy befelé irányuló elsıdleges ionáram 

jön létre (5.1.5 ábra). Ennek a következménye a szuper-nernsti válasz, amit az alkalmazott 

áram ugyan csökkenteni tudott, de nem tudta teljesen megszüntetni (5.1.6B ábra).  
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5.1.5 ábra:  Az 10–3 M KBr belsı oldatú ezüstion-szelektív membrán mért (fekete) és 
szimulált (piros) válaszgörbéi különbözı koncentrációjú oldatokban. 

 

5.1.6 ábra: Kalibrációs görbék A) 10–4 M AgNO3, 10–4 M NH4NO3 belsı oldat B) 10–3 M 
KBr belsı oldat esetén optimális áramnál és külsı áram nélkül.  

 

E
M

F
 

E
M

F
 

E
M

F
 / 

m
V

 
10-5 M Ag+ 

10-6 M Ag+ 

10-7 M Ag+ 

10-8 M Ag+ 

10-9 M Ag+ 

t / s 



 57 

Az áram segítségével elérhetı kimutatási határ javulások sokkal kevésbé jelentısek, 

mint azt a stacionárius modell alapján sejteni lehetett. Ez a mérések során erısen váltakozó 

körülményekkel magyarázható, gyakorlatilag nincs olyan idıpillanat a mérés során, amikor a 

stacionárius modell által feltételezett egyenes elsıdleges ion koncentrációprofilok lennének a 

membránban.  

Az idı hatásának érzékeltetésére véges különbség szimulációkat végeztünk. A 

membrán minden esetben 10-4 M AgNO3, 10-4 M NH4NO3 oldatban volt stacionárius állapotig 

kondicionálva. Ezek után a membrán különbözı elsıdleges ion koncentrációjú 

mintaoldatokba lett helyezve. Az ideális áramot iterációs eljárással határoztam meg. A 

szimuláció során adott ideig (5 perc, 60 perc vagy stacionárius állapotig) kevert körülmények 

között (daq = 80 µm) árampolarizációt alkalmaztam, majd egy percig nem kevertettem a 

mintaoldatot (daq = 1000 µm) az áram megtartása mellett. Az ideális áramnál a kevert és nem 

kevert esetben az EMF megegyezett (5.1.7A). 

Egyértelmő, hogy az elérhetı legjobb kimutatási határ sokkal rosszabb rövid idıknél, 

mint a stacionárius állapotnál. Az 5.1.7B ábrán a külsı áram nélkül mérhetı Ag+ áram látható 

az optimális áram mellett. A membránból kiáramló Ag+ mennyisége függ az alkalmazott 

áramtól. Ez azzal magyarázható, hogy a külsı árammal csökkentjük a membránnal 

közvetlenül érintkezı oldatréteg elsıdleges ion koncentrációját (cI), ezért - a szelektivitáson 

keresztül – ennek a koncentrációja csökken a mintaoldattal érintkezı membránrétegben is 

([IL zI]). Az [IL zI] csökkenése viszont növeli az elsıdleges ion koncentrációgradiensét a 

membránban, így növelve a mintaoldat irányába a fluxust. Ezért a cI nagy áramoknál már 

sokkal inkább az alkalmazott áram erısségétıl függ, mint a mintaoldat tömbfázisbeli 

koncentrációtól,  mert a membrán|mintaoldat fázishatárra a tömbfázisból diffúzióval érkezı 

elsıdleges ionok fluxusa ekkor már elhanyagolható. 
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5.1.7 ábra:  A) Véges különbség számítások különbözı mérési idıknél, optimális áram 
esetében. A mérések elıtt a membrán 10-4 M AgNO3, 10-4 M NH4NO3 oldatban 
volt kondicionálva, majd az optimális áram az ábrán jelzett ideig volt 
alkalmazva. 
B) Külsı áram nélkül mérhetı elsıdleges ionáram a fázishatáron keresztül, és az 
optimális külsı áram. 

 

A véges különbségek modell segítségével teljes mértékben figyelembe lehetett venni a 

membrán elıtörténetének és az áram hatására fellépı koncentrációprofil változásoknak 

hatását a potenciometriás válaszra. Az optimális áram meghatározásához, nem csak a 

mintaoldat elsıdleges ion koncentrációját, hanem az ISM elıtörténetét is ismerni kell. A 

kísérleti és számítási eredmények azt mutatják, hogy a keverési effektus felhasználásával 

megtalálható ugyan az optimális áram, de egy megfelelıen kondicionált ionszelektív 

elektródnál nem lehet sokkal jobb kimutatási határokat galvanosztatikusan elérni. A 

modellnek pont ez az egyik erıssége a gyakorlati alkalmazás szempontjából, hogy a 

megfelelı kondicionálási körülményeket is meg lehet határozni és ezzel el lehet kerülni az 

elıkezelés hosszadalmas, empirikus optimálását (lásd 5.3. fejezet). 
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5.2 Torzítatlan szelektivitási tényez ı és az ionok membránbeli 

diffúziós együtthatójának meghatározása potenciomet riás 

ionáttörési kísérlettel 

 

Az ionok membránbeli diffúziós együtthatója (Dorg) alapvetı jelentıségő a membrán 

tulajdonságai, legfıképpen az alsó kimutatási határ szempontjából. Lindner és Gyurcsányi 

több külsı árampolarizáció alkalmazásán alapuló módszert dolgoztak ki a szabad ionofor és 

az ion – ionofor komplex diffúziós állandójának meghatározására a ISM-ban.2, 74, 75 

Árammentes esetben is lehetséges az elsıdleges ion diffúzióját mérni az ún. potenciometriás 

ionáttörési kísérlettel.2, 75 Ennek során az elsıdleges iont nem tartalmazó ISM-t egy 

szimmetrikus cellába tesszük. A belsı és a minta oldalon csak a zavaró ion van jelen a mérés 

kezdetén, amíg a membránpotenciál állandósul. Ezek után a minta oldali cellában viszonylag 

nagy (10-2 – 10-3 M) elsıdleges ion koncentrációt állítunk be pillanatszerően. Ezeknél a 

kísérleteknél a diffúziós együttható meghatározására korábban a potenciálválasz-görbe 

törésponthoz tartozó idıt (τ) használták. A módszer hátránya az, hogy τ nem csak a 

membránbeli diffúziós együtthatótól, hanem a potenciometriás szelektivitástól, a belsı 

oldatban található nyomnyi elsıdleges ion koncentrációtól és a diffúziós réteg vastagságától is 

függ. Ezzel szemben az itt javasolt egzakt matematikai eljárással valóban meghatározható a 

membránbeli diffúziós együttható. Be lehet bizonyítani, hogy az ionáttörési kísérletnél kapott 

potenciálválasz-görbe meredeksége csak a Dorg és a membrán vastagság (dorg) függvénye.   

A véges különbségek módszerével szimulált potenciálválasz tipikus paraméterek 

esetében (log pot
IJK = –8, Daq = 10–5 cm2·s–1, Dorg = 10–8 cm2·s–1, daq = 100 µm, dorg = 100 µm, 

RT = 5 mM, zI = zJ, cJ = 10-4 M) az 5.2.1 ábrán látható. A szimuláció tízedik percénél 10-3 M 

elsıdleges ion koncentrációt (cI) állítottam be a mintaoldatban.  
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5.2.1 ábra:  Egy átlagos membrán szimulált potenciálválasz-görbéje az ionáttörési kísérlet 
során (log pot

IJK = –8, Daq = 10–5 cm2·s–1, Dorg = 10–8 cm2·s–1, daq = 100 µm, dorg = 

100 µm, RT = 5 mM, zI = zJ, cJ= 10-4 M). Kezdetben a membrán szimmetrikusan 
van kondicionálva J zavaró ion 10-4 M-os oldatában, majd t = 10 percnél, az 
elsıdleges ion koncentrációja pillanatszerően 10-3 M-ra lett beállítva a 
mintaoldatban. A nyilak az egyenes illesztéséhez használt szakasz két végpontját 
mutatják. 

 

A membrán minta felıli oldalán néhány perc alatt beáll a stabil fázishatár potenciál az 

elsıdleges ion nagy koncentrációjának köszönhetıen. A membrán belsı oldalára az 

elsıdleges ion viszont csak a membránon keresztüli diffúzióval juthat el (5.2.2 ábra). 
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5.2.2 ábra:  Egy tipikus ionszelektív membrán elsıdleges ion koncentrációprofiljai 
potenciometriás ionáttörési kísérletnél. A feltüntetett idık az elsıdleges ion 
hozzáadása után eltelt idıt jelzik.  
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Minél nagyobb a potenciálválasz-görbe nyilakkal jelzett szakaszának meredeksége, 

annál gyorsabb az elsıdleges iontranszport a membránon keresztül. A potenciál addig 

változik, amíg a membrán belsı oldala az alsó kimutatási határnak megfelelı ionösszetételt 

elérte ((2.9) egyenlet). Elvileg a görbe nyilakkal jelzett szakaszára illesztett egyenes 

paramétereibıl meghatározható az ISM szelektivitása és az ionok diffúziós együtthatója. 

Ehhez azonban elıször a megfelelı összefüggések levezetése szükséges. 

Az EMF értéke egy szimmetrikus elektrokémiai cellában a fázishatár potenciál elmélet 

szerint a mintaoldat|ISM és a belsı oldat|ISM fázishatár potenciáljainak különbségeként 

adódik. 

 
I I

I,f I,b

I
f b

ln ln
IL IL

f b z z

c cRT
EMF E E

z F

 
 = − = −
        

 (5.1) 

ahol f és b indexek a minta és a belsı oldat fázishatárát jelölik. 

 

Az elsıdleges ion nagy koncentrációban van a minta oldalon, ezért a fázishatár 

koncentrációja megegyezik a tömbfázisbeli koncentrációval (cI,f = cI), valamint az I

f
ILz    a 

lipofil anion (RT) koncentrációjával, mert nagy cI-nál a membránban gyakorlatilag csak 

elsıdleges ion van (a pontos érték számolható a (4.3) képlettel). A belsı oldalon a zavaró ion 

van viszonylag nagy koncentrációban (J,b Jc c= ). Ezért ha az egyszerőség kedvéért egy olyan 

esetet feltételezünk ahol zI = zJ , azaz az elsıdleges és zavaró ionok töltése azonos, akkor a 

(4.21) egyenletet alkalmazva a következı összefüggést kapjuk: 

 ( )J J

I

pot
IJ J,bI I

pot b b
I T I T IJ J I

b

ln ln ln ln JL . ln JL
JL

z z

z

K cc cRT RT RT
EMF áll

z F R z F R K c z F

   
     = − = + = +          

(5.2) 

Tehát az EMF csak a membrán belsı oldalán mérhetı zavaró ion koncentrációtól J

b
JLz    

függ. A mérés kezdetén a J

b
JLz    értéke megegyezik a lipofil anion (RT) koncentrációjával, és 

ahogy az elsıdleges ion érkezik meg a belsı oldat|ISM fázishatárra a mintaoldat felıl, 

csökken a koncentrációja, ezzel együtt csökken az EMF is.   
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Fick második törvényébıl levezethetı, hogy az ionáttörési kísérlet esetében a 

következı összefüggés írja le a membrán belsı határfelületén az elsıdleges ion idıbeni 

koncentráció változását az 5.2.1 ábrán nyilakkal jelzett szakaszra:145 

 
( )

2
org

2
S org

π4
1 exp
π 2

D tc

c d

 −
 = −
 
 

 (5.3) 

ahol c a fázishatárnál elhelyezkedı cella koncentrációja, cS a telítési koncentráció. Az 

elektroneutralitás miatt JI
T IL JLzzR   = +    , ezt az (5.3) képletbe behelyettesítve: 
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 (5.4) 

Az összefüggést visszahelyettesítve az (5.2) kifejezésbe egy egyenes egyenletét kapjuk: 
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2pot
I IJ J I org

π4
ln
π 2

DcRT RT
EMF A B t t

z F K c z F d

 −   = + ⋅ = +      

 (5.5) 

Az egyenes tengelymetszetébıl (A) a valós, torzítatlan szelektivitási tényezıt ( pot
IJK ), míg a 

meredekségébıl (B) az ionok membránbeli diffúziós együtthatóját (Dorg) lehet számolni. 
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5.3 Szilárd bels ı elvezetés ő elektródok optimális kimutatási 

határát biztosító el ıkezelés meghatározása a véges 

különbségek módszer segítségével 

 

Szilárd belsı elvezetéső elektródok potenciálválaszának leírása nem lehetséges 

stacionárius modellek segítségével. A stacionárius állapot elvileg teljesen vízszintes 

elsıdleges ion koncentrációprofilnak felel meg a membránban, hiszen itt nincs elsıdleges ion 

utánpótlás a belsı oldal felıl. A stacionárius állapoton alapuló modell szerint SC 

elektródokkal el lehet érni a termodinamikai kimutatási határt. Azonban a valóságban a 

mérések és a lokális egyensúly modell alapján egyértelmő, hogy a termodinamikai LOD 

elérése lehetetlen. Ennek magyarázata, hogy a membrán elsıdleges ion koncentrációjának 

csökkenésével együtt csökken az elsıdleges ion koncentrációgradiense az oldat diffúziós 

rétegében, vagyis a különbség a tömbfázis és a fázishatár koncentrációja között. Így a 

membránból egyre lassabban távoznak az elsıdleges ionok. A termodinamikai kimutatási 

határ eléréséhez végtelen idı kellene, ami a gyakorlatban nem kivitelezhetı.  

Koncentrációgradiens nélküli membránprofil elérhetı megfelelı kondicionáló oldatok 

használatával. A megfelelı kondicionáláshoz alapvetı fontosságú, hogy a membránnal 

közvetlenül érintkezı mintaoldat rétegben és a mintaoldat tömbfázisában azonos legyen az 

elsıdleges ion koncentrációja. Ez nagy koncentrációknál teljesül, viszont kis koncentrációknál 

az elsıdleges ionok kiáramlása miatt a minta oldali membránnal közvetlenül érintkezı 

mintaoldat rétegben sokkal nagyobb a koncentráció, mint a tömbfázisban. A kiáramló 

elsıdleges ionok koncentrációját megfelelıen kis értékre rögtön a fázishatárnál be lehet 

állítani ionpufferekkel (rosszul oldódó csapadékokkal vagy komplexképzı vegyületekkel). 

A szilárd belsı elvezetéső ionszelektív elektród szimulációja is lehetséges véges 

különbségek módszerével. A modell ellenırzéséhez Konopka és munkatársai47 méréseit 

használtam. Kalciumiont mértek nátrium zavaróionok mellett. Az elıkondicionálás során kis 

elsıdleges ion koncentrációknál EDTA-t használtak komplexképzınek. Miután egy éjszakán 

keresztül történı elıkondicionálás után úgy vélték, hogy elérték a stacionárius állapotot, az 

ISE-okat 10-3 M Ca2+ oldatba helyezték. A mintaoldatokat 10 perces idıközönként egy 

nagyságrenddel hígabbra cserélték. A megadott kísérleti paraméterekkel szimulált 

válaszgörbe és a mérési eredmények között az 5.3.1 ábrán látható jó egyezést kaptuk.  
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5.3.1 ábra: Ca2+-szelektív SC ISE potenciálválasz-görbéje. A fekete görbe a mért érték, a 
piros görbe a véges különbségek módszerrel szimulált válasz. 

 

A mérések minden elıkondicionálásnál jó egyezést mutattak a szimulált adatokkal 

(5.3.2 ábra). Megjegyzem, hogy a közölt a kísérleti adatok közül hiányzott a diffúziós réteg 

vastagsága és az ionok membránbeli diffúziós együtthatója. Ezeket a legkisebb négyzetek 

módszerével illesztettem a mérési adatpontokra. Dorg = 10-9,6 cm2·s-1 és daq = 240 µm adatok 

mellett kaptam a legjobb illeszkedést.  

 

Táblázat 5.3.1: Konopka és munkatársai47 által használt elıkondicionáló oldatok jellemzıi. 

Kondicionáló oldat EDTA / [M]  pH ionerısség [Ca2+] / [M] [Na+] / [M] 

pCa5pNa1 (a) - - 0,10 10-5,4 10-1,1 

pCa6pNa1 (b) - - 0,10 10-6,4 10-1,1 

pCa7pNa1 (c) 0,05 5,32 0,17 10-7,2 10-1,1 

pCa8pNa1 (d) 0,05 5,88 0,20 10-8,2 10-1,1 

pCa9pNa1 (e) 0,05 6,55 0,26 10-9,2 10-1,0 

pCa12pNa1 (f) 0,05 9,55 0,33 10-12,4 10-1,0 
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5.3.2 ábra: A különbözı módon elıkondicionált (lásd 5.3.1 táblázatot) Ca2+-szelektív SC 
ISE szimulált (piros) illetve kísérletileg (fekete) meghatározott kalibrációs 
görbéi.  

 

Az elıkondicionálás akkor optimális, amikor a kimutatási határ a lehetı 

legalacsonyabb. Sokalski ajánlása szerint a kimutatási határ ott van, ahol az elektród válasza 

( )I/ ln 2RT z F  értéknél jobban eltér a nernsti választól.29 Ez jól látható a következı ábrákon, 

ahol a szimulációs paraméterek a következık voltak: log pot
IJK = –8, Daq = 10–5 cm2·s–1, Dorg = 

a b 

c d 

e f 
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10–8 cm2·s–1, daq = 100 µm, dorg = 100 µm, RT = 5 mM, cJ = 10–4 M, I J 1z z= = . Az idızítést és 

a koncentrációváltozást úgy lehet kontrollálni, ha zárt rendszerben áramló oldatos 

körülmények közt végzett mérést szimuláltunk. Ennek megfelelıen exponenciális kihígítást 

alkalmaztam.146 Az elsıdleges ion kezdeti koncentrációja 10-5 M volt, amely a hígító oldat 

megfelelı áramlási sebességének beállítása során 10 percenként egy nagyságrenddel hígult. 

Az így elért kimutatási határ 10-8,5 M volt (5.3.3a ábra). Kezdetben (cI,start = 10-5 M-nál) nincs 

nettó ionáramlás a fázishatáron keresztül, mert a membrán 10-5 M oldatban volt 

elıkondicionálva. De ahogy egyre kisebb koncentrációk felé tartunk az elsıdleges ionok 

kiáramlása a membránból gyorsul, egészen addig, amíg a koncentrációgradiens a 

membránban el nem kezd csökkenni, a membránbeli elsıdleges ionok fogyása miatt (5.3.3b 

ábra).  

 

5.3.3 ábra:  Exponenciális kihígítással felvett kalibrációs görbe cI=10-5 M oldatban történı 
elıkondicionálás után (a) és a minta|membrán fázishatáron az elsıdleges ion 
nettó árama (b).  

 

Megismételve a szimulációt, de egy olyan membránnal, ahol az elıkondicionálás 

során az elsıdleges ion koncerációját komplexképzı segítségével 10-10 M-ra állítottam, a 

kalibrációs görbe szuper-nernsti jellegő volt. és az alsó kimutatási határ viszonylag nagy 

(5.3.4a ábra). Ez a nagy befelé irányuló elsıdleges ion áramnak tudható be (5.3.4b ábra).  
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5.3.4 ábra:  Exponenciális kihígítással felvett kalibrációs görbe cI=10-10 M oldatban történı 
elıkondicionálás után (a) és a minta|membrán fázishatáron az elsıdleges ion 
nettó árama (b). 

 

Optimális elıkondicionálás esetében mindössze enyhe szuper-nernsti választ kapunk 

(5.3.5a ábra). Nagyobb koncentrációknál befelé irányuló áram alakul ki, míg kisebb 

koncentrációknál megfordul az áramlás, és egy kisebb, kifelé irányuló fluxus alakul ki (5.3.5b 

ábra). 

 

5.3.5 ábra:  Exponenciális kihígítással felvett kalibrációs görbe (a) és a minta|membrán 
fázishatáron az elsıdleges ion nettó árama (b) optimális kondicionálás esetében.  

 

A véges különbségek módszer gyorsasága miatt több ezer numerikus szimulációt lehet 

végezni néhány nap alatt. A szimulációk bemenı paramétereit és a paraméterek szélsıértékeit 
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az 5.3.2 táblázatba foglaltam össze. A szimulációk során elsıdleges és zavaró ion töltése is 

egy volt.  

 

5.3.2 táblázat SC-ISE szimulációs paramétereinek szélsıértékei. 

Paraméter Mértékegység Alsó határ Felsı határ 

pot
IJlogK  - -12 -4 

TlogR  M -4 -2 

orglogD  cm2·s-1 -12 -7 

Jlogc  M -7 -2 

aqd  µm 5 500 

aqlogD  cm2·s-1 -6 -4 

Ilogc

t

∂
∂

 s-1 1

3600
 

1

60
 

I,startlogc  M -8 -2 

 

Az 5.3.2 táblázatban bemutatott szélsıértékek között véletlenszerően megválasztott 

bemeneti paraméterekhez, amelyek a regresszió során a független változók voltak (ix ), a 

szimuláció eredménye alapján két függı változót (y ) rendeltem: a kimutatási határt és az 

optimális elıkondicionáló oldat koncentrációját. Az illesztett függvény a következı volt:  

 0 1 1 2 2 ... k ky x x xβ β β β= + + + +  (5.6) 

aholβ  értékek a függvény együtthatói. Ezeket az együtthatókat a legkisebb négyzetek 

módszerével becsültem. 

 ( ) ( )
2 2

0 1 1
ˆ ... mink ky Y y b b x b xφ = − = − − − − =  (5.7) 

ahol b a függvény együtthatóinak a becslése. A regresszió alapján megadható a teljesen 

kondicionált szilárd belsı elvezetéső elektródok kimutatási határa.  

 ( )pot I
I,LOD IJ J aq aq T org

log
log 2,0 0,5 log log log log log 0,25log 0,294 log

c
c K c d D R D

t

∂ = − + + + − + + +  ∂ 
 (5.8) 
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Ezt a képletet érdemes összevetni a stacionárius modell által elıre jelzett (2.9) egyenlet 

logaritmizált formájával: 

 ( )pot
I,LOD IJ J aq aq T org orglog 0,5 log log log log log log logc K c d D R d D= + + − + − +  (5.9) 

Három különbség van az (5.8) és az (5.9) egyenletek között.  

- A regresszió idıfüggı képletet ad, azaz figyelembe veszi a tartózkodási idıt egy adott 

oldatban, illetve az oldatcsere sebességét. Minél ritkábban cseréljük az oldatokat vagy minél 

lassabb az exponenciális kihígítás, annál kisebb a kimutatási határ. Ha 5 percenként hígul a 

mintaoldat egy nagyságrendet, a kimutatási határ 10-8,4 M. Viszont, ha csak 60 percenként, 10-

8,7 M is elérhetı.  

- Nincs membrán vastagság az (5.8) képletben, ugyanis egy átlagos mérés idıtartama alatt 

a diffúziós front nem éri el az elektród felszínét. 

- A membránbeli diffúziós együttható faktora 0,25 és nem 0,5. Ebbıl következik, hogy a 

diffúziós együttható csökkentésébıl kevesebb haszon származik, mint LC elektródok 

esetében.  

 

A szimulációk elemzésével megadható az optimális elıkondicionáló oldatot leíró képlet is:  

 

 ( )

( )( )

I,pre pot I
IJ J aq aq T org

J,pre

pot
I,start IJ J aq aq T

log
log 1,25 0,5 log log log log log 0, 25log 0, 212 log

0,560 log 4,12 log 0,5 log log log log log

c c
K c d D R D

c t

c K c d D R

∂ = + + + − + + +  ∂ 

− + − + + − +

 (5.10) 

 

Az (5.8) és az (5.10) képletekbıl számított értékek legnagyobb relatív hibája 5% abban az 

esetben, ha a mérés során diffúziós front nem éri el az elektród felszínét, vagyis 

org org2d D t> . 
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5.4 Polimermembránok vízfelvétele 

 

Az ionszelektív membránok készítésére legelterjedtebben használt polimermátrixok - PVC, 

PA és SR – vízfelvételét vizsgáltuk.6, 147 Vízfelvételük ismerete alapvetı fontosságú a kis 

kimutatási határral rendelkezı és a szilárd belsı elvezetéső ionszelektív elektródok 

készítéséhez. Az ISM-ok vízfelvételi dinamikájának tanulmányozására FTIR-ATR 

spektroszkópiát alkalmaztunk, amelyik lehetıséget ad a vízfelvét valósidıben történı 

nyomonkövetésére. A három különbözı típusú polimer membrán vizsgálata mellett célunk 

volt az ionszelektív elektródokban használt adalékanyagok (ionofor, lipofil só) vízfelvételre 

való hatásának meghatározása is.  

5.4.1 DOS és oNPOE lágyítóval készült PVC membránok ionofor és 

lipofil anion nélkül 

 

Három különbözı vastagságú oNPOE lágyítóval készült membrán (PVC:oNPOE; 1:2) 

spektrumai láthatók az 5.4.1 ábrán.  
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5.4.1 ábra: PVC-oNPOE (1:2) membránok FTIR-ATR spektrumai; a) 93 µm, b) 326 µm  
és c) 493 µm membrán vastagságnál. 

 

Az elsı spektrum egy vízszintes vonal. A víz sávok területe nı az idıvel, ahogy a víz 

átdiffundál a membránon és eléri a ZnSe|ISM határfelületet. Víz sávok találhatók a következı 

hullámszámoknál: <1000 cm-1, 1643 cm-1 (éles csúcs: OH deformációs rezgések), 2125 cm-1 

(széles csúcs) és ∼2960-3750 cm-1. Az utóbbi, legérzékenyebb tartományt érdemes a víz 

meghatározására használni. Meg kell jegyezni, hogy a 0,5 – 0,6 µm-es behatolási mélység túl 

nagy ahhoz, hogy kizárólag a vízréteg kialakulását tanulmányozzuk. A kapott eredmények 
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elsısorban a belsı membrán határréteg víztartalmáról szolgáltat információt. Ugyanakkor a 

teljes membrán vastagságához képest jó közelítéssel kijelenthetı, hogy akkor jelenik meg a 

víz a belsı fázishatárnál, amikor a víz sávok megjelennek a spektrumban. Az 5.4.1a ábrán jól 

látszik, hogy a víz nagyon gyorsan átdiffundál a legvékonyabb membránon, már 10 perc után 

intenzív OH abszorpciós sáv figyelhetı meg. Vastagabb membránoknál (5.4.1b, 5.4.1c ábrák) 

hosszabb idı szükséges a fázishatár eléréséhez. Ez bizonyítja, hogy a víz megjelenése a 

határfelületen a membránon keresztüli diffúziójának eredménye. Ugyanez a hatás figyelhetı 

meg PVC:DOS membránoknál is (5.4.2 ábra). A negatív csúcsok a spektrumban az oNPOE és 

a PVC vízfelvétel által okozott hígulásának köszönhetı. A mérés kezdetén a víz még nem érte 

el a ZnSe|ISM határfelületet, csak PVC és oNPOE található a határfelületnél. A mérés 

elırehaladtával viszont a PVC és oNPOE mennyisége csökkenni fog, ahogy a víz megérkezik 

a határfelületre, ami lefelé irányuló csúcsokban mutatkozik meg. 

 

5.4.2 ábra: PVC-DOS membránok FTIR-ATR spektrumai; a) 320 µm (PVC:DOS = 1:2)  
és b) 335 µm (PVC:DOS = 1:3) membrán vastagságnál. 

 

Az általunk tapasztalt gyors víz-diffúzió Harrison és csoportja eredményeivel van 

összhangban.102 İk arról számoltak be, hogy egy 40 µm vastag membránnál 10 perc után már 

teljesen vízszintes koncentrációprofil alakul ki. FTIR-ATR technika alkalmazásával  

különbséget lehet tenni a monomer (∼3600 cm-1), dimer (∼3510 cm-1), klaszteres (∼3420 cm-1) 

és tömbfázisú (∼3260 cm-1) víz között.134 A tíz perc után regisztrált spektrumnál a monomer, 

dimer és klaszteres víz dominálja a spektrumot, de hosszabb idıknél a tömbfázisú víz 

hozzájárulása az elnyeléshez jelentısen megnı.   

A OH vegyértékrezgési sáv integrált területe (A) látható a 5.4.3 ábrán, PVC:oNPOE (1:2; 326 

µm) és PVC:DOS (1:2; 320 µm) membránokra. 
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5.4.3 ábra:  A OH vegyértékrezgési sáv integrált területe a) PVC:oNPOE (1:2) (dorg = 326 
µm), b) PVC:DOS (1:2) (dorg = 320 µm) és c) PVC:DOS (1:3) (dorg = 335 µm) 
membránoknál. Mérési eredmények () és a szimulált eredmények „gyors” 
(●) és „lassú” (■) diffúzióra felbontva. A szimulált lassú és gyors diffúzióval 
jelzett vízfelvétel összegét ∆ jelöli. 

 

A mérési adatokra legjobban illeszkedı modell két diffúziós együtthatót tartalmazott, 

amely a gyors és lassú diffúziójú vizet megfelelıen írta le (5.4.1 táblázat). Az illesztett 

diffúziós együttható, amely leírta a gyors (D1) és a lassú (D2) víz transzportot PVC:oNPOE 

membrán esetében 1,9·10-7 cm2·s-1 és 8,7·10-9 cm2·s-1; a PVC:DOS membrán esetében 1,3·10-7 

cm2·s-1 és 7,8·10-9 cm2·s-1 volt. A számítások a 24 órás mérés alapján készültek. A D1 értéke 

gyakorlatilag ugyanaz volt a 2 órás kontakt idınél (a membrán vízzel való érintkezésének 

idıtartama), mint a 24 órás kontakt idınél, míg D2 valamivel magasabb volt a 2 órás kontakt 

idınél. Függetlenül a kontakt idıtıl a gyorsan diffundáló víz diffúziós együtthatója egy 

nagyságrenddel volt nagyobb a lassan diffundáló vízénél. A lassan diffundáló víz diffúziós 

együtthatója (D2) PVC:oNPOE (1:2) membránban nagyon jó egyezést mutat Zwickl és 

munkatársai eredményeivel hasonló membránra.104 Az általuk használt kromoionofor alapú 

detektálás valószínőleg nem elég érzékeny a kezdeti, gyors vízfelvétel kimutatására. Ráadásul 

az elsı pontot 15 percnél vették fel, így a gyors víz diffúzió valószínőleg észrevétlen maradt.  
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5.4.1 táblázat: Diffúziós együtthatók és integrált abszorbanciák végtelen idınél (A∞) különbözı lágyított PVC membránokra. A1,∞ és A2,∞ az 

integrált abszorbanciák végtelen idınél a gyorsan (D1) és a lassan diffundáló (D2) vízre. Atot,∞ az egyensúlyi víztartalommal arányos két integrált 

abszorbancia összege.  

 

Membrán típus 
Vastagság 

(µm) 
Vízzel való érintkezés idıtartama: 2 h Vízzel való érintkezés idıtartama: 24 h 

  
D1 

(cm2/s) 

A1,∞ 

(cm-1) 

D2 
(cm2/s) 

A2,∞ 

(cm-1) 

Atot,∞ 

(cm-1) 

D1 
(cm2/s) 

A1,∞ 

(cm-1) 

D2 
(cm2/s) 

A2,∞ 

(cm-1) 

Atot,∞ 

(cm-1) 

PVC:oNPOE, 1:2 326 2,9·10-7 17,0 1,7·10-8 67,4 84,4 1,9·10-7 23,5 8,7·10-9 59,3 82,8 

PVC:DOS, 1:2 (#1) 320 2,6·10-7 9,6 2,7·10-8 25,1 34,7 1,3·10-7 17,3 7,8·10-9 63,9 81,2 

PVC:DOS, 1:3 335 3,3·10-7 12,9 4,7·10-8 33,7 46,6 1,4·10-7 30,4 9,6·10-9 84,9 115,3 

PVC:DOS, 1:2 (#2) 281 3,2·10-7 17,3 4,5·10-8 38,9 56,2 - - - - - 

+ 0,45% KTFPB (5 mmol/kg) 332 2,1·10-7 16,9 3,1·10-8 38,8 55,7 - - - - - 

+ 4,5% KTFPB (10 mmol/kg) 259 3,2·10-7 4,7 6,0·10-8 10,7 15,4 - - - - - 

+ 0,8% ETH5234 (10 mmol/kg) 299 2,5·10-7 15,6 3,6·10-8 47,8 63,4 - - - - - 

+ 4,0% ETH5234 (50 mmol/kg) 296 3,0·10-7 5,3 4,1·10-8 18,7 24,0 - - - - - 

+ 0,45% KTFPB (5 mmol/kg) 

+ 0,8% ETH5234 (10 mmol/kg) 
317 2,4·10-7 15,6 3,6·10-8 33,0 48,6 1,4·10-7 29,1 1,2·10-8 22,4 51,5 
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Csak kis különbségek vannak a PVC:oNPOE és a PVC:DOS membrán vízfelvétele 

között (5.4.3a, 5.4.3b ábrák). A gyorsan diffundáló víz 2 órán belül telítésbe kerül (A1,∞), míg 

a „lassú víznek” 24 óra kell a telítési szint eléréséhez (A2,∞). Felhasználva az FTIR-ATR által 

szolgáltatott spektrális információt, amely alapján differenciálni lehet a különbözı 

asszociációs fokú vízmolekulák között, egyértelmő, hogy a gyors diffúzió leginkább a 

monomer és dimer vízhez köthetı, míg a lassú a klaszterek és a tömbfázisú víz kialakulásával 

magyarázható. Az integrált sávterület és a különbözı típusú sávok idıfüggése látható az 5.4.4a 

ábrán. Jól látható, hogy a klaszteres és a tömbfázisú víz területe végig növekszik az idıvel, 

míg a dimer sáv emelkedése kevésbé látványos és a monomer sáv területe szinte egyáltalán 

nem nı néhány óra után.  
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5.4.4 ábra:  a) Az integrált OH-rezgési sávok és b) az abszorpciós maximumok 
hullámszámának változása (1) monomer, (2) dimer, (3) klaszteres és (4) 
tömbfázisú víz esetében. 

 

Ahogy a vízmolekulák közötti hidrogén hidas szerkezet felbomlik, például egy 

hidrofób polimer mátrix miatt, az FTIR sávok magasabb hullámszámok felé tolódnak. Ez a 

helyzet a monomer, dimer és klaszteres vízzel is, amelyeket úgy értelmezhetünk, mint térben 

izolált csoportok a lágyított PVC mátrixban. A hidrogénkötésben nem résztvevı hidroxil 

csoportok 3670-3580 cm-1 hullámszám tartományban helyezkednek el. Hosszabb idıknél, ahol 

a membrán már több vizet vett fel, a vízmolekulák között megjelenı „hálózat” (water 

network) miatt a víz sávok kisebb hullámszámok felé tolódnak el,134, 148, 149 egyre hasonlóbb 

lesz a spektrum alakja az ioncserélt vízéhez. Az 5.4.4b ábra a sávok csúcs pozícióját mutatja. 

A sávok ∼14 cm-1 tolódnak a kisebb hullámszámok felé. Ez is a membránban idıvel kialakuló 

víz hálózatra bizonyíték.   
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Érdemes az ISM teljes vízfelvételét (Atot,∞) is összevetni a különbözı membrán 

típusoknál. Az Atot,∞ értékek a PVC:oNPOE és a PVC:DOS membránoknál gyakorlatilag 

azonosak. Amikor a membrán DOS tartalma 75%-ra növekedett (1:3) (5.6.2b, 5.6.3c ábrák) a 

membrán vízfelvétele nıtt, de a diffúziós együtthatók nem változtak. Ez arra utal, hogy a 

nagyobb lágyító/PVC arány növeli a telítési vízfelvételt, de a vízfelvétel sebességét nem 

változtatja a membránban. 

 

5.4.2 Ionoforral és/vagy lipofil anionnal adalékolt  PVC:DOS membránok 

vízfelvétele 

A 0,45% és 4,5% KTFPB tartalmú PVC:DOS (1:2) membránok FTIR spektrumának 

változását 2 órán keresztül követtük nyomon. Az 5.4.5 ábrán jól látható, hogy a nagyobb 

KTFPB koncentráció megakadályozza a vízfelvételt. 

 

5.4.5 ábra:  FTIR-ATR spektrumok a) PVC:DOS (1:2) membrán (dorg = 281 µm); b) 0.45% 
KTFPB (5 mmol/kg) (dorg = 322 µm) és c) 4.5% KTFPB (50 mmol/kg) (dorg = 
259 µm) esetében. 

 

Az 5.4.6 ábrán látható szimulált görbék nagyon jól illeszkednek a mérési adatokra és 

jól látható, hogy 4,5% KTFPB aniont tartalmazó membrán ugyan kevesebb vizet vesz fel, mint 

az adalékolás nélküli membrán, viszont a diffúziós együtthatóik gyakorlatilag függetlenek a 

lipofil anion tartalomtól.  
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5.4.6 ábra:  A OH vegyértékrezgési sáv integrált területe a) PVC:DOS (1:2) (dorg = 281 µm), 
b) 0.45% KTFPB (5 mmol/kg) (dorg = 322 µm) és c) 4.5% KTFPB (50 mmol/kg) 
(dorg = 259 µm) membránoknál. Mérési eredmények () és a szimulált 
eredmények gyors (●) és lassú (■) diffúzióra, illetve ezek összege (∆). 

 

Ugyanez figyelhetı meg 0,8 és 4,0 tömeg% kalcium IV ionofort tartalmazó PVC:DOS 

(1:2) membránoknál (5.4.7, 5.4.8 ábrák). A vízfelvétel jelentısen csökkent, viszont a diffúziós 

együtthatók értéke nem változott az ionofor mennyiségének növelésével.   

 

 

5.4.7 ábra:  Kalcium IV ionofor tartalmú PVC:DOS (1:2) membrán FTIR-ATR spektrumai 
a) 0.8% (10 mmol/kg) (dorg = 299 µm) és b) 4.0% (50 mmol/kg) (dorg = 296 µm). 
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5.4.8 ábra: A OH vegyértékrezgési sáv integrált területe kalcium IV ionofor tartalmú 
PVC:DOS (1:2) membránoknál a) 0.8% (10 mmol/kg) (dorg = 299 µm) és b) 
4.0% (50 mmol/kg) (dorg = 296 µm). Mérési eredmények () és a szimulált 
eredmények gyors (●) és lassú (■) diffúzióra, illetve ezek összege (∆) . 

 

Az elızıek alapján egyértelmően kijelenthetı, hogy a lipofil anion és az ionofor 

jelenléte csökkenti a membránok vízfelvételét, ami elınyös lehet a SC elektródoknál 

megjelenı vízréteg megakadályozására.  

Egy hagyományos Ca2+-szelektív membránt (0,45 tömeg% KTFPB és 0,8 tömeg% 

ETH 5234) is mértünk, hogy az ionofor és a lipofil anion kombinált hatását is vizsgálni tudjuk 

(5.4.9 ábra). A diffúziós együtthatók itt sem változtak. Az Atot,∞ értéket összevetve a nem 

adalékolt PVC:DOS membránnal, itt is kijelenthetı, hogy a hozzáadott ionofor és lipofil anion 

jelentıs mértékben csökkenti a telítési vízfelvételt.  

 

5.4.9 ábra: a) 0,45 tömeg% KTFPB és 0,8 tömeg% ETH 5234 tartalmú PVC:DOS (1:2) 
membrán (dorg = 317 µm) FTIR-ATR spektruma A OH vegyértékrezgési sáv 
integrált területe b) kontakt idı 2 óra és c) kontakt idı 24 óra. Mérési 
eredmények () és a szimulált eredmények gyors (●) és lassú (■) diffúzióra, 
illetve ezek összege (∆). 
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5.4.3 Poliakrilát membránok vízfelvétele 
 

PMMA:PDMA (20:80), PMMA:PNBA (40:60) és PMMA:PIDA (45:55) membránok 

FTIR-ATR spektrumai láthatók a 5.4.10 ábrán. A vizsgált membránok vastagsága 72, 77 és 80 

µm volt.  
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5.4.10 ábra: PA kopolimer-membránok FTIR-ATR spektrumai; a) PMMA:PDMA (20:80)  
(dorg = 72 µm), b) PMMA:PNBA (40:60) (dorg = 77 µm) és c) PMMA:PIDA 
(45:55) (dorg = 80 µm) 

 
Mindhárom PA membrán viszonylag lassan vette fel a vizet a lágyított PVC 

membránokhoz képest. A legnagyobb vízfelvételt PMMA:PNBA (20:80) (nincs az ábrán) és 

PMMA:PDMA (20:80) membránoknál (5.4.10a ábra) lehetett mérni. A legalacsonyabb 

vízfelvétele a PMMA:PIDA (35:65) (nincs az ábrán) és a PMMA:PIDA (45:55) membránnak 

(5.4.10c ábra) volt. Az 5.4.11 ábrán jól látszik, hogy a gyorsan diffundáló víz ~20 perc alatt 

telítésbe kerül a PMMA:PDMA (20:80) membránnál (5.4.11a ábra), ugyanakkor ehhez ~60 

perc szükséges a PMMA:PNBA (40:60) és PMMA:PIDA (45:55) membránoknál (5.4.11b, 

5.4.11c ábra). 

 

5.4.11 ábra: A OH vegyértékrezgési sáv integrált területe a) PMMA:PDMA (20:80) (dorg = 72 
µm), b) PMMA:PNBA (40:60) (dorg = 77 µm) és c) PMMA:PIDA (45:55) (dorg = 
80 µm) membránokra. Mérési eredmények () és a szimulált eredmények 
gyors (●) és lassú (■) diffúzióra, illetve ezek összege (∆). 
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A PMMA:PDMA (20:80) membránnál (5.4.11a ábra) a lassan diffundáló víz 

hozzájárulása az integrált sávterülethez elenyészı az elsı 10 percben. A PMMA:PNBA 

(40:60) és PMMA:PIDA (45:55) membránoknál még hosszabb idıre (30 perc) van szükség 

arra, hogy a lassan diffundáló víz is elérje a ZnSe|ISM határfelületet (13b, 13c ábrák). A víz 

OH vegyértékrezgés sáv integrált területére illesztett véges különbség szimulációk adatait a 

5.6.2 táblázatban adtam meg PA membránokra. 

 

5.6.2 táblázat: Diffúziós együtthatók és integrált abszorbanciák végtelen idınél (A∞) 

különbözı PA membránokra. A1,∞ és A2,∞ az integrált abszorbanciák végtelen idınél a gyorsan 

(D1) és a lassan diffundáló (D2) vízre. Atot,∞ az egyensúlyi víztartalommal arányos két integrált 

abszorbancia összege. 

PA membránok  Vízzel való érintkezés idıtartama: 2 h 

 
Vastagság 

(µm) 

D1 
(cm2s-1) 

A1,∞ 

(cm-1) 

D2 
(cm2s-1) 

A2,∞ 

(cm-1) 

Atot,∞ 

(cm-1) 

PMMA:PDMA (20:80) 72 4,7·10-8 57,5 4,9·10-9 114,3 171,8 

PMMA:PNBA (40:60) 77 1,7·10-8 68,4 2,3·10-9 128,1 196,5 

PMMA:PIDA (45:55) 80 1,7·10-8 31,9 2,1·10-9 103,1 135,0 

PMMA:PDMA (20:80) 316 7,1·10-8 37,3 7,2·10-9 - - 

PMMA:PNBA (40:60) 278 8,9·10-8 7,3 9,5·10-9 - - 

PMMA:PIDA (45:55) 328 5,9·10-8 9,1 7,4·10-9 - - 

   Vízzel való érintkezés idıtartama: 24 h 

PMMA:PIDA (45:55) 

+ 0,45 tömeg% KTFPB 

+ 0,8 tömeg% ETH5234 

324 1,7·10-8 22,0 3,6·10-9 54,7 76,7 

 

A PA membránok diffúziós együtthatói között csak kis különbségek voltak. 

Összehasonlításként Sutandar és munkatársai 4·10-11 és 5·10-10 cm2·s-1 közötti értékeket mért 

egy 5,4 µm vastag PMMA membránban.134 Úgy becsülték, hogy a abszorbeált víz sőrősége a 

PMMA-ban 100% páratartalom mellett 0,027 g·cm-3 (~1,5 M). Az egyik elınye az FTIR-

ATR mérési technikának, hogy a víztartalom közvetlenül a ZnSe|ISM határfelületen mérhetı 

szemben a gravimetriás és kvarckristály mikromérleges mérési technikákkal.97, 145, 150, 151 Fick 
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törvényei szerint a membránban található teljes víz tömege vagy koncentrációja rövid kontakt 

idıknél négyzetgyökös összefüggésben van az idıvel.145 Ezen görbék deriváltja a kiindulási 

idıpontban végtelen. Amikor a membrán két különbözı sebességgel veszi fel a vizet, az 

/M M∞  - t  diagramra illesztett egyenes meredekségébıl csak a következı, látszólagos 

diffúziós együtthatót lehet számolni ( ) ( )
22

1, 1 2, 2 1, 2,aD M D M D M M∞ ∞ ∞ ∞= + + , ahol 1D  

és 2D  a két diffúziós együttható és 1,M ∞  és 2,M ∞  a telítési értékek. Így ezzel a módszerrel 

elvileg nem lehet megkülönböztetni a különbözı diffúziós együtthatókat. Ezzel szemben, 

amikor csak a ZnSe|ISM határfelületet mérjük FTIR-ATR spektroszkópiával, a víz csak egy 

adott idı után éri el a ZnSe kristályt. Ilyen esetekben a koncentráció – idı görbe deriváltja a 

kezdeti idıpillanatban nulla. Ha a víz típusoknak különbözı a diffúziós együtthatójuk, meg 

lehet ıket különböztetni a ZnSe|ISM határfelületre érkezésük idejének eltérése alapján. A PA 

membránokban a víz diffúziós együtthatói kisebbek, a telítési szintek viszont nagyobbak, mint 

a PVC:DOS membránokban. 

A 200 µm-nél vastagabb PA membránok 2 órás méréseibıl számolt A2,∞ értékek eléggé 

bizonytalanok. Ez annak tudható be, hogy vastagabb membránoknál a lassan diffundáló víz 

még messze van a telítési értéktıl 2 óra után is. Vékony PA membránok vízfelvételének elsı 

10 perce látható az 5.4.12 ábrán.  

 

5.4.12 ábra: Vékony PA kopolimer-membránok FTIR-ATR spektrumai az elsı 10 percben; a) 
PMMA:PDMA (20:80) (dorg = 72 µm), b) PMMA:PNBA (40:60) (dorg = 77 µm) 
és c) PMMA:PIDA (45:55) (dorg = 80 µm) 

 

A PMMA:PIDA (45:55) membrán alacsony abszorbancia értékei mutatják, hogy ennél 

a membránnál van a legkisebb vízfelvétel (5.4.12c ábra). A vízfelvétel minıségében is van 

különbség a PA membránok között. A PMMA:PNBA (40:60) és a PMMA:PIDA (45:55) 

membránoknál a monomer (~3625 cm-1) és dimer (~3560 cm-1) víz dominál a spektrumban 2 
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percnél (5.4.12b, 5.4.12c ábrák).134 A klaszteres és a tömbfázisú víz csak alig láthatóan van 

jelen. Tíz perc után a monomer és dimer sávok enyhén alacsonyabb hullámszám tartomány 

felé tolódnak, ami nagyobb asszociációs fokú formára utal. A klaszteres és tömbfázisú víz 

csúcs pozíciója gyakorlatilag nem változik a mérés során. A PMMA:PDMA (20:80) 

membránban (5.4.12a ábra) a monomer és dimer víz hozzájárulása a spektrumhoz sokkal 

kisebb az elsı 10 percben. A klaszteres víz dominál (~3420 cm-1) már két perc után is. Ennek 

alapján megállapítható, hogy a PMMA:PNBA (40:60) és a PMMA:PIDA (45:55) membránok 

kezdeti vízfelvétele szignifikánsan eltér a PMMA:PDMA (20:80) kezdeti vízfelvételétıl.  

A PMMA:PIDA (45:55) membránt alaposabban is tanulmányoztuk az alacsonyabb 

vízfelvétele miatt. Egy vastag (361 µm) PMMA:PIDA (45:55) membránt 24 órán keresztül 

mértünk (5.4.13a ábra). A vízfelvétel telítésbe megy 24 óra után. A vízfelvételt tovább lehetett 

csökkenteni 0,45 tömeg% KTFPB és 0,8 tömeg% ETH5234 hozzáadásával (5.4.13b ábra). A 

hatás ugyanaz volt, mint a lágyított PVC membrán esetében. Az 5.4.13c ábrán látható, hogy a 

gyorsan diffundáló víz már 12 óránál telítési szintet ér el, de a lassan diffundáló víz 

mennyisége a határfelületnél még 24 óra után is növekszik.  

 

 

5.4.13 ábra: PMMA:PIDA (45:55) kopolimer-membránok FTIR-ATR spektrumai a) 
hozzáadott lipofil anion és ionofor nélkül (dorg = 361 µm); b) 0,45tömeg% 
KTFPB és 0,8 tömeg% ETH 5234 tartalmú membrán (dorg = 324 µm). c) Az 
utóbbi spektrum OH vegyértékrezgési sáv integrált területe. Mérési eredmények 
() és a szimulált eredmények gyors (●) és lassú (■) diffúzióra. A lassú és 
gyors eredmények összegét (∆) jelöli. 

 

Az 5.4.1 és az 5.4.2 táblázatok összevetésébıl kiderül, hogy a KTFPB-t és ETH5234-t 

tartalmazó PA és PVC membránok mindkét diffúziós együtthatója jelentısen különbözik. A 

PA membránban a diffúzió nagyjából egy nagyságrenddel kisebb, mint a PVC membránban. 

Ezzel szemben a teljes vízfelvétele (Atot,∞) a PA membránnak nagyobb. Ez azt mutatja, hogy 

rövid idıknél a PA membrán vesz fel kevesebb vizet, de hosszabb távon a PA membránok 

több vizet tartalmaznak. 
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5.4.4 Szilikon gumi membránok vízfelvétele 
 

Különbözı összetételő RTV 3140 szilikon gumi membránok FTIR spektrumai láthatók 

az 5.4.14 ábrán. Tíz perc után már megjelennek a víz sávok, viszont az integrált terület 24 óra 

után csak az egy tizede a hasonló vastagságú PMMA:PIDA (45:55) membránnál mérhetınek.  

 

5.4.14 ábra: Szilikon gumi (RTV 3140) membránok FTIR-ATR spektrumai a) hozzáadott 
lipofil anion és ionofor nélkül (dorg = 317 µm); b) 10 tömeg% DOS (RTV 
3140:DOS, 9:1) (dorg = 287 µm) c) 0,45tömeg% KTFPB és 0,8 tömeg% 
ETH5234 (dorg = 299 µm) tartalommal. 

 

Tömegmérésekkel is lehetett igazolni, hogy 96 órát ionmentes vízben áztatott SR 

membrán esetében nem volt kimutatható vízfelvételre utaló tömegnövekedés, míg ugyanazon 

körülmények között a PVC:DOS (1:2) és PMMA:PIDA (45:55) membránok tömege enyhén 

nıtt (0,25 – 0,3 tömeg%-kal).  

 

5.4.3 táblázat: Diffúziós együtthatók és integrált abszorbanciák végtelen idınél (A∞) 

különbözı SR membránokra. A1,∞ és A2,∞ az integrált abszorbanciák végtelen idınél a gyorsan 

(D1) és a lassan diffundáló (D2) vízre. Atot,∞  a két integrált abszorbancia összege. 

SR membránok  Vízzel való érintkezés idıtartama: 24 h 

 
Vastagság 

(µm) 

D1 
(cm2s-1) 

A1,∞ 

(cm-1) 

D2 
(cm2s-1) 

A2,∞ 

(cm-1) 

Atot,∞ 

(cm-1) 

RTV 3140 317 2,3·10-7 3,5 9,0·10-9 7,7 11,2 

RTV 3140 

+ 0,45 tömeg% KTFPB 

+ 0,8 tömeg% ETH5234 

299 2,0·10-7 5,9 2,0·10-8 6,1 12,0 

RTV 3140:DOS (9:1) 287 2,1·10-7 5,2 8,7·10-9 4,9 10,1 
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A PVC és PA méréseknél látottakkal szemben, az FTIR mérések alapján az is 

kijelenthetı, hogy DOS vagy KTFPB és ETH5234 hozzáadása nem igazán befolyásolja a SR 

membránok vízfelvételének sebességét (5.4.15 ábra). A SR és PVC:DOS (1:2) membránok 

diffúziós együtthatói gyakorlatilag megegyeztek (5.4.4 táblázat). Ez arra utal, hogy a 

vízfelvétel sebessége azonos a két membrán mátrixban, viszont a teljes felvett vízmennyiség 

(Atot,∞) a SR membránokban sokkal kisebb.  

 

5.4.15 ábra: A OH vegyértékrezgési sáv integrált területe szilikon gumi membránok esetében 
a) hozzáadott lipofil anion és ionofor nélkül (dorg = 317 µm); b) 10 tömeg% DOS 
(RTV 3140:DOS, 9:1) (dorg = 287 µm); c) 0,45tömeg% KTFPB és 0,8 tömeg% 
ETH5234 (dorg = 299 µm) tartalommal. Mérési eredmények () és a szimulált 
eredmények gyors (●) és lassú (■) diffúzióra. A lassú és gyors eredmények 
összegét (∆) jelöli. 

 

A FTIR-ATR mérések alapján kijelenthetı, hogy hosszú távon a legkevesebb vizet a 

SR membránok veszik fel a három vizsgált polimermátrix közül. Így javasolható a 

használatuk alacsony kimutatási határú SC-ICE-ok készítésénél. 

 

5.4.4 táblázat: Diffúziós együtthatók és integrált abszorbanciák összefoglalása. A1,∞ és A2,∞ 

az integrált abszorbanciák végtelen idınél a gyorsan (D1) és a lassan diffundáló (D2) vízre. 

Atot,∞ az egyensúlyi víztartalommal arányos két integrált abszorbancia összege. 

membrán típus D1 (cm2·s-1) A1,∞ (cm-1) D2 (cm2·s-1) A2,∞ (cm-1) Atot,∞ (cm-1) 

lágyított PVC (1,3 – 3,3)·10-7 5,3 – 30,4 (0,8 – 6,0)·10-8 10,7 – 84,9 15,4 – 115,3 

PA (1,7 – 8,9)·10-8 7,3 – 68,4 (2,1 – 7,4)·10-9 54,7 – 128,1 76,7 – 196,5 

SR (2,0 – 2,3)·10-7 3,5 – 5,9 (0,9 – 2,0)·10-8 4,9 – 7,7 10,1 – 12,0 
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5.5 DNS szálakkal módosított csonka kúp alakú nanop órusok 

egyenirányító hatásának molekuladinamikai modellezé se 

 

Kovalensen rögzített DNS szálak egyenirányító hatását vizsgáltuk csonka kúp alakú 

nanopórusokban.137 Kísérleti eredmények azt vetítették elıre,122 hogy a csúcsnyílás közvetlen 

környezetében található DNS szálak jelentısen meghatározzák az iontranszportot, a pórusra 

alkalmazott feszültség függvényében. Ugyanakkor az egyenirányító hatás mechanizmusára 

csak spekulációk voltak. A mechanizmus felderítésére durva szemcsézettségő 

molekuladinamikai modellezést használtunk amely a viszonylag nagy mérető nanopórus  

leírására alkalmazható. Tíz nanométer mélységő, 60º nyílásszögő, 5 és 10 nm fedıkör 

átmérıjő, 5- és 15-mer CG ssDNS-val módosított csonka kúp alakú (tulajdonképpen csonka 

kúp alakú) nanopórusokon keresztüli iontranszportot szimuláltunk ±0,005 V·nm-1 és ±0,05 

V·nm-1 elektromos térerık hatására. Három különbözı CG ssDNS elrendezést szimuláltunk: 

az elsı esetben csak a pórus belsı fala volt ssDNS-val módosítva, a második esetben csak a 

külsı fal volt módosítva és a harmadik esetben mind a külsı, mind a belsı oldal módosítva 

volt. A feszültség alkalmazása után a töltött szemcsék migrációja volt megfigyelhetı az 

ellenkezı töltéső elektród felé. Míg a kálium- és kloridionok szabadon mozoghattak, 

meghatározva a póruson keresztüli áramot, a pórus falához rögzített ssDNS csak orientálódni 

tudott. Meg kell jegyezni, hogy a káliumionok mennyisége a rendszerben az ssDNS hosszától 

és felületi borítottságától is függött, mert a foszfát csoportok ellenionjaiként is szükség volt 

rájuk. Ezért a kloridionok migrációját használtuk, hogy a különbözı szimulált rendszerek 

egyenirányító hatását össze lehessen vetni. Mindemellett az anionok migrációjára nagyobb 

hatást gyakorolt az ssDNS orientációja, a foszfát csoportok negatív töltése miatt kialakuló 

elektrosztatikus taszítás következtében.152 
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Az 5.5.1 ábrán látható az ssDNS szálak orientációja az elektromos tér hatására 

különbözı idıpillanatokban. Az elektromos mezı a pozitívan polarizált elektród felé vonzza a 

CG ssDNS-t. Ha a fedıkör az anód felıli oldalon van, akkor csúcsnyílásba bekerülı ssDNS 

szálak gátolják az aniontranszportot. Ellenkezı esetben, amikor a csúcs a negatív pólus felé 

néz, ez a hatás elenyészıvé válik, ugyanis a DNS szálak nem kerülnek a legkisebb 

keresztmetszető részébe a nanopórusnak.  

 

 

5.5.1 ábra: A pórus belsı falához kovalensen rögzített 15-mer CG ssDNS orientációja a 
feszültség alkalmazását követı idıpillanatokban 5 nm fedıkör átmérınél és 0,05 
V/nm alkalmazott elektromos térerısségnél; a) a kúp csúcsa a pozitívan 
polarizált elektród míg b) a negatívan polarizált elektród oldalán van. A 
kloridion koncentrációja 0,1 M. 

 

 

 

 

 

 

1 5 15 ns a 

b 
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Az orientáció hatása az áthaladó kloridionok kumulált töltésére az 5.5.2 ábrán látható. 

 

a

 

A

b B

5.5.2 ábra: A kumulált töltés görbék különbözı legkisebb pórusátmérıknél (a, A: 10 nm, 
b,B: 5nm) és DNS szálhosszúságoknál 5- (a,b) vagy 15-mer CG ssDNA (A,B). 
Az elektromos térerısség 0,05 V/nm volt. A kloridion koncentrációja 0,1 M. 

 

 

Amikor csak a pórus belsı fala volt módosítva DNS szálakkal, az áram számára a 

kikapcsolt („off”) állapotot akkor kaptuk, amikor a pórus legkisebb keresztmetszete az anód 

felıli oldalon volt, ekkor a DNS szálak a pórus legszőkebb keresztmetszetébe kerülnek, és az 

elektrosztatikus hatások felerısödnek (5.5.2A). A szimuláció idıskáláját a legtöbb esetben két 

elkülöníthetı szakaszra lehetett bontani. Ez annak köszönhetı, hogy egy bizonyos idıre van 

szüksége a DNS-nek az adott elektromos erıtérben a legkedvezıbb konformáció eléréséhez. 

Az általunk vizsgált rendszereknél a beállási idı a nanoszekundumok nagyságrendjébe esett, 

0 2 4 6 8 10 12 14
0,0

2,0x10-18

4,0x10-18

6,0x10-18

8,0x10-18

1,0x10-17

1,2x10-17

Q
 / 

C

t / ns

 

0 2 4 6 8 10 12 14
0,0

2,0x10-18

4,0x10-18

6,0x10-18

8,0x10-18

1,0x10-17

1,2x10-17

Q
 / 

C

t / ns

 +0.05 V/nm
 -0.05 V/nm 

0 2 4 6 8 10 12 14
0,0

5,0x10-18

1,0x10-17

1,5x10-17

2,0x10-17

2,5x10-17

Q
 / 

C
t / ns

 

0 2 4 6 8 10 12 14
0,0

5,0x10-18

1,0x10-17

1,5x10-17

2,0x10-17

2,5x10-17

  +0.05 V/nm
  -0.05 V/nm

Q
 / 

C

t / ns

 



 87 

és függött a DNS hosszától és a pórus geometriájától. Az elvárásoknak megfelelıen, a 

szimuláció azt mutatta, hogy ez a hatás sokkal hangsúlyosabb a DNS bázisszámának 

növekedésével és a pórusméret csökkenésével. Az egyenirányító hatást a töltés transzport 

sebességek hányadosaként számítottuk (a csúcsnyílás a katód (-) oldalán osztva a csúcsnyílás 

az anód (+) oldalán), miután a DNS szálak elérték az állandósult állapotú orientációjukat. Az 

5.5.3 ábrán látható a különbözı szimulációs körülmények során kapott értékek.  

 

5.5.3 ábra: Egyenirányító hatás különbözı pórusátmérıknél, a pórus belsı felszíne 5-mer 
(csíkozott) és 15-mer (tömör) CG ssDNS-val módosított  

 

Sok esetben kizárólag a nanopórus belsı felszínének módosítását nem lehet a 

gyakorlatban megvalósítani. Általában a pórust magában foglaló membrán külsı felszíne is 

módosítva van. Ezért szimuláltunk olyan rendszert is, ahol csak a külsı felszín volt DNS 

szálakkal módosítva. Kísérletileg ez tiol funkciós csoportot tartalmazó molekulák 

mikrokontakt nyomtatásával valósítható meg.153, 154  

Amikor csupán a pórus külsı felszíne van DNS szálakkal módosítva az egyenirányító 

hatás megfordul. A gátolt állapot akkor lép fel, amikor a csúcsnyílás a katód oldalán van, 

hiszen ekkor lóg be a pórus szőkületébe a DNS szál. Az 5.5.4 ábrán látható, hogy csak a pórus 

közelében található DNS szálak képesek bejutni a pórusba, így az egyenirányító hatás 

jelentısen függ a felületi borítottságtól.  
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A                       a                                     b                                 c                                 d 

           

B C 

5.5.4 ábra:  (A) Kumulált töltés görbék 0,05 V/nm térerısségnél 5 nm fedıkör átmérıjő 
nanopóruson keresztül, különbözı DNS felületi borítottságú külsı 
membránfelszínek (25×25 nm2) esetében (a-d): 10-11, 5·10-12, 2·10-12 és 10-12 
mol·cm-2. (felszín,);.A (B) esetben csak a membrán külsı oldala a (C) esetben 
pedig a teljes membránfelszín volt módosítva 15-mer GC ssDNS-val. 

 

Amikor a teljes membránfelszín DNS szálakkal borított, csak egy minimális 

egyenirányító hatás tapasztalható (5.5.4C ábra). Ez abból következik, hogy mindkét irányú 

polarizálás során DNS szálak kerülnek a pórus legszőkebb részébe. Ezáltal hatásuk az 

iontranszportra közel azonos és az egyenirányító hatás egyhez közeli érték lesz. A különbözı 

elrendezéső nanopórusok esetében tapasztalható egyenirányítás 15-mer DNS és 5 nm-es 

pórusátmérı esetében az 5.5.5 ábrán látható. 
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5.5.5 ábra:  Egyenirányító hatás 5 nm pórusátmérıjő (fedıkör átmérı) nanopórus esetében, 
amikor 15-mer CG ssDNS módosítás csak nanopórus belsı felszínén, csak a 
külsı membránfelszínen vagy mindkettın megtörtént. 

 

Csonka kúp alakú nanopórusokban a DNS szálak orientációja önmagában is képes 

egyenirányító effektus létrehozására. Összefoglalásként elmondható, hogy egyszerő, 

kvalitatív modellel sikerült olyan egyenirányító hatásokat leírni, amelyek hozzájárultak a 

korábbi kísérleti eredmények helyes értelmezéséhez.122 Jelenleg kevés információ áll 

rendelkezésre a DNS monorétegek kialakulásáról egy nanopórusban, de várhatóan 

tulajdonságaikat nagy mértékben befolyásolja a pórus mérete és geometriája is. Tekintettel 

arra, hogy az itt bemutatott egyenirányító hatások nagyon érzékenyen függnek a DNS 

borítottságtól, és elhelyezkedésétıl a pórusnyílás környezetében, megfelelı 

molekuladinamikai értelmezéssel értékes információt nyújthatnak a felületi rétegek 

tulajdonságairól. 



 90 

5.6 Nanopórusos szenzorok elvi kimutatási határa  
 

Egy nanopórust tartalmazó membrán esetében, a membránon keresztüli ionáramot 

tulajdonképpen akár egy molekula is modulálni tudja. Ennek megfelelıen a nanopórusos 

érzékelés az analitikai módszerek azon szők családjába tartozik, amely egy-molekula 

detektálásához szükséges érzékenységgel rendelkezik. Fontos azonban megérteni, hogy mit is 

jelent ez a koncentrációban értelmezett kimutatási határ szempontjából. Ennek kiderítéséhez 

véletlen bolyongás (random walk) szimulációkat végeztünk egy kocka alakú szimulációs 

térben, amelynek egyik oldalán helyeztük el a nanopórust. Ebbe a térbe mindössze egy 

molekulát helyeztünk el, amely a kocka térfogatából számolva egy adott oldatkoncentrációt 

eredményezett. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyi idıre van szükség ahhoz, hogy a 

molekula „megtalálja” a nanopórust. Amikor a szimulációs kocka éle 1000 rácspontból (a = 

1000) és a nanopórus sugara 10 rácspontból (b = 10) állt, az átlagos pórusba jutási lépésszám 

1,50·108 volt. Amikor növeltük az a paramétert, a b paraméter állandóan tartása mellett, a 

lépésszám köbös összefüggés szerint nıtt (5.6.1 ábra).  
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5.6.1 ábra:  A részecske/molekula pórusba jutásához szükséges átlagos lépésszám, ha b = 10. 
A körök a szimulált eredményeket mutatják, a piros vonal az 30,150N a= ⋅  
függvény 

 

Ha a b paramétert növeltük az a paraméter állandóan tartása mellett a lépésszám fordított 

arányosan csökkent (5.6.2 ábra). 
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5.6.2 ábra:  A részecske/molekula pórusba jutásához szükséges átlagos lépésszám, ha a = 
1000. A körök a szimulált eredményeket mutatják, a piros vonal az 

91,50 10N b= ⋅  függvény. 
 

Konstans térfogattal ( 82,16 10V = ⋅ ) és sugárral (b = 6), de változó geometriával 

végzett szimulációkkal bebizonyítottuk, hogy N csak a térrács térfogatától és a pórus sugarától 

függött. A szimulációk során ekkor azonos térfogatú, de változó magasságú (m) négyzet alapú 

hasáboknál vizsgáltuk a bejutási idıt (5.6.3 ábra). A bejutási idı tág tartományban 

( 0,05 5m a< < ) független a hasáb magasságának és az alap élhosszának arányától.  
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5.6.3 ábra:  A részecske pórusba jutásához szükséges átlagos lépésszám négyzet alapú 
hasáboknál, ha 2 82,16 10V a m= = ⋅ .  
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A lépésszám így egyszerően számíthatóvá vált a következı egyenlet segítségével: 

 810x x x
1000,10 9

1000 x x x

10
1,50 10 1,50

10x

rV V V
N N

V r r r
= = ⋅ =  (5.11) 

ahol Nx, és N1000,10 az átlagos pórusba jutási lépésszám Vx, rx geometriáknál és V1000, r10 

geometriáknál.  

A teljes idıt, amire a molekulának szüksége van a pórusba jutáshoz, a t∆  és az átlagos 

lépésszám szorzataként kapjuk.  
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λ λ= ⋅ = ⋅  (5.12) 

A rácspontok közötti egységtávolság (λ) a térbeli felbontást adja meg. Minél kisebb a 

λ, annál pontosabb a szimuláció. Az 5.6.4 ábrán látható, hogy a D = 10-8 cm2·s-1 diffúziós 

együtthatóval és l = 1000 nm élhosszúsággal számolt teljes bejutási idıknél már az a = 600 

rácspont felbontásnál kapott bejutási idı érték sem tért el szignifikánsan a jobb felbontással 

végzett szimulációktól.  
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5.6.4 ábra:  A részecske pórusba jutásához szükséges átlagos idı függése a szimulációs tér 
felbontásától ( / 100a b= ). 

 

Az (5.13) egyenletekkel valódi hosszúság egységekkel is számítható a bejutási idı. A 

koncentrációt annak a felhasználásával lehet számítani, hogy egy darab molekulánk van adott 

V térfogatban.  

0,5 
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 (5.13) 

ahol VV  és Vr  a valódi térfogat és pórus sugár, és C a koncentráció. 
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 (5.14) 

A számításoknál idáig SI egységeket használtam, de egyszerően átalakítható az (5.14) 

egyenlet úgy, hogy az általánosabban használt egységekkel lehessen számítani a bejutási idıt. 

Ha az Vr  mértékegysége nm, a koncentráció mértékegysége M és a diffúziós együttható 

mértékegysége cm2·s–1: 

 
15

V

4,1 10
t

C D r

−⋅=
⋅ ⋅

 (5.15) 

Ha feltételezzük, hogy a molekula vagy nanorészecske közel gömbszerő, 

alkalmazhatjuk az Stokes-Einstein képletet. 

 B

mol6π

k T
D

rη
=  (5.16) 

ahol kB a Boltzmann állandó, rmol a molekula vagy részecske hidrodinamikai sugara nm-ben 

és η a víz dinamikai viszkozitása. Standard hımérsékleten a részecske nanopórusba történı 

bejutásának ideje: 

 9 mol

V

1,7 10
r

t
r C

−= ⋅  (5.17) 

A biológiában is nagy szerepe van a molekulák egy szők keresztmetszeten át az egyik 

mikrodoménbıl a másikba való átkerülésének leírására. Ilyen mikrodomének találhatók 

szinapszisokban is, ahol egy néhány mikrométer átmérıjő hólyagban csak néhány molekula 

található. Ezen rendszerekre Fokker-Planck egyenlet alapján Dirichlet-Neumann 

peremfeltételek mellett levezetett képlet155 ugyancsak 1/r dependenciát mutat, amely 
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alátámasztja az általunk bevezetett félempirikus modellt, sıt az elvégzett számításaink alapján 

ugyanaz az eredményt adja a bejutási idıre. Ugyanakkor az általunk bevezetett véletlen 

bolyongáson alapuló modell nagy elınye, hogy jelentısen egyszerőbb és nagyobb flexibilitást 

biztosít bármilyen erıtér alkalmazására. 

5.6.1 A bejutási id ı csökkentése küls ı elektromos tér hatására  
 

Az elızıekbıl látható, hogy kis koncentrációknál a detektálás legnagyobb akadálya a 

hosszú idı, ami alatt a molekula véletlenszerően bolyongva eljut a nanopórusig (5.6.4a ábra). 

A véletlenszerő mozgásnál sokkal rövidebb bejutási idıt várunk amennyiben egy megfelelı 

erıtérrel befolyásoljuk a részecske/molekula nanopórusba való kerülését. A legkézenfekvıbb 

lehetıség erre, amennyiben a részecske/molekula töltéssel rendelkezik, egy póruson keresztüli 

elektromos tér gradiens alkalmazása (5.6.4b ábra). Az erıtér figyelembe vételéhez a 

COMSOL multifizikai szimulációs környezetet használtuk fel. A program segítségével 

lehetséges tetszıleges fizikai vagy kémiai rendszer leírása differenciálegyenletek segítségével, 

viszont nem képes egy kiválasztott molekulát különálló egységként kezelni. Így a saját 

fejlesztéső véletlen bolyongáson alapuló módszert nagyon jól kiegészíti.  

 

 

5.6.4 ábra:  Egy 30 bázisú ssDNS szál mozgási pályája l = 1000 nm, r = 10 nm és 8° 
nyílásszög esetén (minden 10000-ik lépés van összekötve). a) Külsı erıtér 
hiányában; és b) 0,5 V feszültség. 

 

A COMSOL-ban létrehozott geometria egy l = 1000 nm élhosszúságú kocka volt, 

amelyen a pórus sugara r = 10 nm, a csonka kúp alakú nanopórus nyílásszöge 8°  volt. 

Hengerszimmetrikus koordinátarendszert használtunk. A szimulált molekula egy 30 bázis 

hosszúságú (z = -30), D = 4,9·10–7 cm2·s-1 diffúziós együtthatóval rendelkezı DNS szál volt, 

a b 
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0,1 M KCl oldatban.  A 0,1 V feszültség hatására kialakuló fluxus kontúrvonalak láthatók a 

5.6.5 ábrán.  

 

5.6.5 ábra:  A 0,1 V feszültség hatására kialakuló fluxus kontúrvonalak 
 

Az 5.6.5 ábrán jól látszik az elektromos tér hatására kialakuló fluxus 

gömbszimmetrikus eloszlása. A programból kapott adatokra illesztett négyzetesen fordított 

arányos egyenlet a szimulációs tér 99,95%-ában 5%-nál kisebb relatív hibával adja meg a 

molekula sebességét (v) a pórus irányába, a pórustól való távolság (d) függvényében. 

 2 18 21,16 10vv A d d−= = ⋅  (5.18) 

ahol vA  az elektromos erıtér erısségére jellemzı érték [m3·s-1]. Az alkalmazott feszültség (U) 

és vA  között a 30-mer DNS szálnál és az adott geometriánál az összefüggés: 

 171,16 10vA U−= ⋅  (5.19) 
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 A pórustól - a pórus átmérıjénél - kisebb távolságokra található molekulákra az (5.18) 

egyenlet felülbecsüli a sebességet. Jóllehet ez várhatóan nem okoz jelentıs hibát, hiszen a 

molekula, amikor már a pórushoz ilyen közel került nagy valószínőséggel bekerül a 

nanopórusba.  

A véletlen bolyongás modellnél a bolyongó molekulák csak rácspontokra léphetnek. 

Ezért a sebesség vektorokat a véletlen bolyongásra szuperponáltuk, úgy, hogy az adott 

rácspontban jellemzı v sebesség szerint megváltoztatjuk a hat lehetséges irányba történı 

lépések esélyeit. Így lehetséges szimulálni bármilyen erıtér hatását a bolyongó DNS szálra 

(5.6.6 ábra). 

-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
0,01

0,1

1

10

 

 

t /
 s
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5.6.6 ábra:  1,7·10–9 M 30-mer DNS szál pórusba jutásához szükséges átlagos idı függése az 
alkalmazott feszültségtıl.  

 

A kapott feszültségfüggést két szakaszra lehet bontani: 

• U < 0,1 V szakasznál egy exponenciális lecsengés szerinti összefüggést kapunk. 

( ( )0,52exp 0,045t U= − ) Tehát minél nagyobb ellenirányú feszültséget alkalmazunk, 

annál nehezebb a DNS szálat bejuttatni a pórusba. 

• U > 0,1 V szakasznál az elméletileg várható fordítottan arányos összefüggést kapjuk. 

( 0,0138t U= ) Tízszer nagyobb feszültségnél tízszer rövidebb idı alatt jut be a 

molekula a pórusba. 

 

Összefoglalásként a bejutási idı koncentráció függését mutatja be az  5.6.7 ábra. Látszik, 

hogy pikomólosnál kisebb koncentrációknál az átlagos bejutási idı (kb. 1000 s) már 

megközelíti a gyakorlatban még elfogadható analízis idı felsı határát. Ugyanakkor a külsı 
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feszültség alkalmazásával jelentısen lerövidíthetı az elemzési idı és ugyanazon bejutási idı 

már 10-13 M-nál kisebb koncentrációk esetében elérhetı. 
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5.6.7 ábra:  Egy 30 bázisú DNS szál 10 nm sugarú pórusba jutásához szükséges átlagos idı 

függése a koncentrációtól. Külsı erıtér hiányában (folytonos vonal); és 0,5 V 
feszültség esetében (szaggatott vonal). 
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6 Összefoglalás 

 

 

Az általunk javasolt véges különbségek módszer segítségével sikeresen lehetett elıre 

jelezni ionszelektív membránok viselkedését. Többek között bebizonyítottuk, hogy 

árampolarizációval nem lehet elérni a termodinamikai kimutatási határt, ahogy azt korábban 

remélni lehetett. Sikerült egy egyszerő potenciometriás módszer – az ionáttörési kísérlet – 

matematikai modellezésével meghatározni a membránbeli diffúziós együtthatót és torzítatlan 

szelektivitást egy kísérletbıl. A javasolt modell egyik nagy elınye a gyakorlati alkalmazás 

szempontjából, hogy segítségével egy adott kimutatási határ eléréséhez szükséges 

kondicionálási körülményeket racionálisan meg lehet határozni, és ezzel el lehet kerülni az 

elıkezelés hosszadalmas, empirikus úton történı optimálását. 

Bebizonyítottuk, hogy az általánosan használt ionszelektív membránok két diffúziós 

együtthatóval leírható modell szerint veszik fel a vizet. A vizet leglassabban a poliakrilát 

membránok, míg a legkevesebb vizet a szilikon gumi alapú membránok veszik fel. A 

hozzáadott ionofor és lipofil anion - poliakrilát és lágyított poli(vinil-klorid) membránoknál - 

csökkentette a vízfelvételt.  

Durva szemcsézettségő molekuladinamikai modell alkalmazásával elméletileg igazoltuk 

a DNS szálakkal módosított csonka kúp alakú nanopórusoknál az egyenirányító hatást. 

Kiderült, hogy csak a csúcsnyílás közvetlen környezetében található DNS szálak 

befolyásolják az ionáramot. Ezek a szimulációk várhatóan megnyitják annak lehetıségét, 

hogy egyszerő amperometriás kísérletekkel a nanopórus környezetének kémiai összetételérıl 

információt szerezzünk. 

Az egy-molekula meghatározás az analitikai kémia végsı határa. Alapvetı fontosságú 

ismerni az érzékelı nanopórus, de általában bármilyen nanoérzékelı, és a detektálandó 

molekula találkozásának esélyét. Véletlen bolyongás szimulációkkal sikerült egy egyszerő 

összefüggésben megadni a molekula pórusba jutási idejének koncentráció és a pórusátmérı 

függését. Kis koncentrációknál a bejutási idı nagyságrendje már órákban mérhetı az 

általánosan használt nanopórus méretek esetében. Ugyanakkor megfelelı transzmembrán 

feszültség alkalmazásával jelentısen fel lehet gyorsítani a töltött molekula bejutását. 
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F1-1 

Az ionszelektív elektródok potenciálválaszának leírására alkalmas numerikus 
modell folyamatábrája 

 

Start 

A rendszer kezdeti állapotának megadása 

A membrán és a mintaoldat cellák koncentrációi (elsıdleges ion, 
zavaró ion, anion). A cellák vastagsága (δ ). 

A membrán és a mintaoldat diffúziós (Dorg, Daq), és termodinamikai 
( pot

IJK ) tulajdonságai. 

A membrán és a mintaoldat geometriája (dorg, daq) 
 

A fázishatár koncentrációk számítása 

A fázishatáron átlépı kationok mennyiségét ( In∆ ) a 

szelektivitás felhasználásával lehet számolni. 
mem memaq aq

pot J J II I I
IJ aq mem aq mem

J I J I I

( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

n t t n t nn t t n t n
K

n t t n t t n t n t n

+ ∆ + ∆+ ∆ + ∆= =
+ ∆ + ∆ − ∆

 

Árampolarizáció esetén a fázishatár cellák koncentrációjának 
számításakor az áramsőrőség is figyelembe kell venni. 

∆nI = j
∆t

F

nI,aq

nI,aq + K IJ
potnJ,aq

 

Kiíratási lépés 

A cellák koncentráció értékeinek és a 
fázishatár potenciálok kiírása. 

Elértük a kívánt 
lépésszámot (idıt)? 

igen 

Vége 

nem 

Diffúzió és migráció számítása 

Véges különbségek módszerével a Nernst-Planck 
egyenletet oldjuk meg numerikusan. 

( ) i
i i i i i, ;

C F
J x t D z D C

x x RT

Ψ φΨ∂ ∂= − − =
∂ ∂

 



F1-2 

Az ionszelektív elektródok vízfelvételének leírására alkalmas numerikus modell 
folyamatábrája 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Start 

A rendszer kezdeti állapotának megadása 

A membrán vastagsága (dorg). 

A gyorsan és lassan diffundáló víz diffúziós együtthatói (D1, D2) és 
telítési abszorbanciái (A1,∞, A2,∞). 

Kiinduláskor a folyadék|membrán fázishatár cella vízzel telített, a 
többi cella nem tartalmaz vizet. 

 

Kiíratási lépés 

A cellák koncentráció értékeinek kiírása. 

Elértük a kívánt 
lépésszámot (idıt)? 

igen 

Vége 

nem 

Diffúzió számítása 

Véges különbségek módszerével a Fick egyenletet 
oldjuk meg numerikusan. 

( )i
i, i, i, 1 i, 1 i,2

( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( )
D

c t t c t c t c t c t tν ν ν ν νδ − ++ ∆ = + + − ∆

 



F1-3 

A molekuladinamikai számítások folyamatábrája 
  

 

Start 

A rendszer kezdeti állapotának megadása 

Kölcsönhatások (U) az atomok/szemcsék 
helyzetének a függvényében. 

Az összes atom/szemcse helyzete (r). 

Az összes atom/szemcse sebessége (v). 

Az erık számítása 

Az atomokra/szemcsékre ható erı 

i
i

U
F

r

∂= −
∂

 

a kovalens és nem-kovalens kölcsönhatások, 
valamint a külsı erıterek összegeként adódik. 

Az atomok/szemcsék helyzetének és sebességének 
frissítése 

Az atomok/szemcsék mozgását Newton egyenleteinek 
numerikus megoldásából lehet számolni. 

d d
;

d d
i i i

i
i

r v F
v

t t m
= =  

Kiíratási lépés 

A helyzetek, sebességek, energiák, 
hımérséklet, nyomás kiírása. 

Elértük a kívánt 
lépésszámot (idıt)? 

nem 

Vége 

igen 



F1-4 

A véletlen bolyongás (random walk) szimulációk folyamatábrája 
 

 

Start 

A rendszer kezdeti állapotának megadása 

A kocka alakú szimulációs térrács élhosszúsága (a) és a nanopórus sugara (b).  

A részecske kezdeti helyzete (x, y, z). 

Erıtér alkalmazása esetén az erıtér hatására kialakult sebességeloszlás (v) a 
szimulációs térben.  

A molekula elmozdulásának számítása 

Kiíratási lépés 

A részecske helyzetének a kiírása. 

Elérte a részecske 
a nanopórust? 

nem 

Vége 

igen 

Erıtér hiányában: 

A részecske a hat szomszédos 
cella egyikére lép 

véletlenszerően, de azonos 
eséllyel. 

Alkalmazott erıtérnél: 

A részecske hat szomszédos cella 
egyikére lép, úgy, hogy az adott 
rácspontban jellemzı v sebesség 

szerint megváltoztatjuk a hat 
lehetséges irányba történı lépések 

esélyeit. 

Kiíratási lépés 

A lépésszám kiírása (N). 



 
 

NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott Höfler Lajos kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban 

csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy 

azonos tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelmően, a forrás 

megadásával megjelöltem. 

 
 
 
Budapest,2009. 05. 08.      Höfler Lajos 
 
 
 
 
 


