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A dolgozatban használt rövidítések és idegen nyelvű kifejezések jegyzéke 

 

 

A megjelenés sorrendjében:  

 

IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry 

LOD – Limit of  Detection, kimutatási határ 

LOQ – Limit of Quantification, meghatározási határ 

Drift – Jelszint eltolódása, vándorlása 

Leaching – Kioldódás, optikai szenzor kémiai rétegéből   

Bleaching – Optikai szenzor kémiai rétegének fotodegradációja 

TWA – Time Weighed Average, idősúlyozott átlag (koncentráció) 

STEL – Short-Term Exposure Limit, rövid távú expozíciós határérték 

FET – Field Effect Transistor, térvezérlésű tranzisztor 

YBCO-FET – különleges, YBa2Cu3O7 réteget tartalmazó FET 

HSGFET – hybrid suspended gate FET, különleges FET  

SAW – Surface Acoustic Wave, felületi akusztikus hullám 

FBG – Fiber Bragg Grating, kis rácsállandójú ún. Bragg-rácsot tartalmazó optikai szál 

LPG – Long Period Grating, nagy rácsállandójú rácsot tartalmazó optikai szál 

TMOS – tetrametoxiszilán 

Ph-TriMOS – fenil-trimetoxiszilán 

DiPh-DiMOS – difenil-dimetoxiszilán 

MTEOS – metil-trietoxiszilán 

DiMe-DiMOS – dimetil-dimetoxiszilán 

APTES – aminopropil-trietoxiszilán 

Ph-TriEOS – fenil-trietoxiszilán 

BPB – brómfenolkék indikátor 

BCG – brómkrezolzöld indikátor 

BCP – brómkrezolbíbor indikátor 

CR – krezolvörös indikátor 

[BMIM][PF6] – 1-butil-3-metilimidazólium-hexafluorofoszfát 

H-DBS – dodecilbenzolszufonsav 
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1. Bevezetés 

 

A nemzetközi kémiai szervezet, az IUPAC definíciója szerint a kémiai érzékelő olyan 

eszköz, mely egy adott minta összetételére vonatkozó kémiai információt felhasználható 

analitikai jellé tud alakítani [1]. Ezt az általános meghatározást azzal szokás kiegészíteni, 

hogy az ideális kémia szenzorok képesek valósidejű és folyamatos információt adni egy 

kiválasztott vegyület vagy ion jelenlétéről és koncentrációjáról, akár komplex kémiai 

környezetben is.  

A kémiai érzékelőket különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk: beszélhetünk a 

jelátalakítás módja alapján elektrokémiai, optikai és egyéb, például kvarc mikromérlegen 

vagy különböző elasztikus jelenségeken alapuló szenzorokról. A célvegyület alapján szó eshet 

ion és molekula szenzorokról, illetve gyakran külön csoportba sorolják a gázérzékelőket. A 

felismerés vagy jelképzés módja szerint különbséget téve, komplexképződésen vagy más 

szelektív kémiai reakción alapuló szenzorokat említhetünk. Természetesen az egyes 

csoportokon belül számos alcsoport létezik, az elektrokémiai érzékelők esetében például 

jelentős különbség, hogy az adott szenzor voltammetriás, potenciometriás esetleg más elven 

méri a kiválasztott célvegyület koncentrációját.   

Munkám során optikai kémiai érzékelőket és azon belül is a látható fény 

hullámhossztartományában működő, fényvisszaverődés csillapításának mérésén alapuló, 

úgynevezett reflexiós szenzorokat készítettem és vizsgáltam. Választásom nem véletlenül 

esett a kémiai érzékelőknek erre a csoportjára. A fény és anyag kölcsönhatásán alapuló 

szenzorok előnyös tulajdonsága, hogy olyan esetekben is működőképesek maradnak, amikor 

más módszerekkel a mérés nehezen kivitelezhető. Az optikai érzékelőt nem zavarják a külső 

rádiófrekvenciás elektromágneses mezők, a minta vagy a környezet esetleges radioaktivitása. 

Sok esetben egy szenzor előállításának költsége minimális, és az eszköz könnyen 

miniatürizálható is. A fény-anyag kölcsönhatás változatos mérési elrendezést és jelképzést 

tesz lehetővé, így például fényelnyelésen, törésmutató-változáson, illetve fluoreszcencia vagy 

polarizáció mérésén alapuló érzékelőket is készítettek.  

Egy optikai szenzor általában egy hordozó felületből és a felületen immobilizált 

kémiai érzékelő rétegből áll. Ez a réteg, mely legtöbbször valamilyen lágyított polimer, 

amellett hogy rögzíti az érzékeléshez szükséges vegyületeket, meghatározó szerepet játszik a 

szenzorválasz kialakításában is azáltal, hogy a közeget biztosítja a lezajló kémiai reakciókhoz. 

Ahogy a polimer szerkezete időben változik, a kémiai egyensúlyok is eltolódnak, ezért az 

érzékelő kalibrációs paramétereiben is változás észlelhető, a mérések reprodukálhatósága 
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csökken. Kellően hosszú idő elteltével, más kémiai érzékelőkhöz hasonlóan, a szenzor cseréje 

elkerülhetetlen.  

Trifenil-metán típusú indikátorok felhasználásával ammónia gáz detektálására 

alkalmas reflexiós optikai érzékelőket készítettem. A szenzortechnikában leggyakrabban 

használt lágyított polimer rétegek helyett olyan hordozók alkalmazhatóságát vizsgáltam, 

melyek a szenzorok élettartamának meghosszabbíthatását teszik lehetővé, a kalibrációs 

paraméterek kis mértékű időbeni változása mellett. Elektrokémiai úton, anódos oxidációval, 

porózus alumínium-oxid felületi rétegeket készítettem, melyekben adszorpcióval rögzítettem 

az indikátor molekulákat. A felület tulajdonságait ionfolyadék alkalmazásával és szol-gél 

technikával módosítottam.    

Dolgozatom első részében a munkához kapcsolódó irodalmakat és elméleti hátteret 

tekintettem át, kitérve az ammónia gáz meghatározásának módszereire, jelentőségére, az 

optikai kémia szenzorok mellett az elektrokémiai, félvezető technikán alapuló vagy egyéb 

különleges mérési elveket felhasználó módszerekre, szenzorokra. Külön fejezetben 

foglalkozom a kémiai érzékelő rétegek kialakításához használt közegekkel. Az értekezés 

kísérleti részében a vizsgálatok pontos körülményeiről esik szó, ezek után az eredmények és a 

belőlük levont következtetések olvashatók. 
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2. Irodalmi áttekintés  

2.1. Az optikai kémiai érzékelők legfontosabb jellemzői 

Az alábbiakban az ideális kémiai érzékelők legfőbb jellemzőit tekintem át Brian R. Eggins 

[2] munkája és a jelenleg érvényben lévő IUPAC definíciók alapján, melyek a szervezet 

honlapján érhetők el [3]:  

 

Kalibrációs görbe: Az érzékelő válaszjele és a mérendő komponens koncentrációja 

közötti empirikus összefüggés. A minta koncentrációjának növekedésével a jel nem tud 

minden határon túl nőni, legtöbbször maga a szenzorrétegben végbemenő egyensúlyi 

folyamat szab gátat neki. Ennek megfelelően a kellően széles tartományon felvett kalibrációs 

görbéken megfigyelhető egy kezdeti szakasz, ahol nem tapasztalunk szignifikáns választ, egy 

lineáris szakasz, ahol a válasz a koncentráció változásával egyenesen arányos, és egy telítési 

szakasz, ahol a jel növekedése a koncentrációtól elmarad, a görbe ellaposodik [1.ábra]. 
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1. ábra: Optikai kémia érzékelő kalibrációs görbéjének fontosabb szakaszai, 
LOD – kimutatási határ, LOQ – meghatározási határ 

 

Dinamikus tartomány: A dinamikus tartományt többnyire a legnagyobb és legkisebb 

felhasználható jel arányaként, vagy annak logaritmusaként szokták definiálni. Optikai 

szenzoroknál gyakori, hogy e helyett a legkisebb és legnagyobb mérhető koncentrációt adják 

meg. Fontos megjegyezni, hogy a dinamikus tartomány nem feltétlenül esik egybe az érzékelő 
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lineáris tartományával. Ha megfelelő összefüggéssel a kalibrációs görbe nem lineáris 

szakaszai is leírhatók, a mérésnek ezeken a tartományokon sincs akadálya.   

 

Kimutatási határ (LOD): Azt a koncentrációértéket adja meg, ami még a zajból 

biztosan elkülöníthető választ eredményez. A nulla koncentrációnál mért értékek (alapvonal) 

szórását háromszorosan meghaladó válasz esetében teljesül ez a feltétel. A szórást a mérés 

időtartamával azonos időtartamon, azonos beállításoknál kell meghatározni, mivel 

spektroszkópiai méréseknél a spektrométer mintavételi frekvenciája, átlagolási technikája is 

befolyásolja a zaj amplitúdóját. Bizonyos esetekben, a kalibrációs görbe alapján, a lineáris 

tartományra illesztett egyenes és az alapvonal metszéspontja által határozható meg a 

kimutatási határ. 

  

Meghatározási határ (LOQ): A meghatározási határ általában nem azonos a 

kimutatási határral, annak többszöröse. Az a legkisebb koncentráció, amely az adott 

módszerrel még elfogadható precizitással és pontossággal megmérhető. 

 

Érzékenység: Érzékenységen a jel változásának és a koncentráció változásának a 

hányadosát, vagyis a kalibrációs görbe meredekségét értik, ami nem lineáris válaszok 

esetében egy bonyolult függvény is lehet. Az ideális szenzorokat általában úgy tervezik, hogy 

egyszerű matematikai kapcsolat legyen a két mennyiség közt. Tipikusan a logaritmikus 

függvénykapcsolat a jellemző, vagyis a koncentráció logaritmusát véve az összefüggés 

linearizálható.  

 

Válaszidő: Az idő, mely ugrásszerű koncentrációváltozást követően a stabil mért jel 

90%-ának kialakulásához szükséges (IUPAC). A megzavart egyensúlyi rendszereknél a 

változás általában exponenciális jellegű lecsengést mutat, így a válaszidő mérése akkor ér 

véget, ismerve a mérést jellemző zajt, amikor a jel változása már nem szignifikáns. A 

válaszidő mellett optikai érzékelők esetében gyakran szokás meghatározni az úgynevezett 

visszatérési vagy visszaalakulási (regenerálódási) időt is. Ez az idő megmutatja, hogy a minta 

koncentrációjának ugrásszerű csökkentése milyen gyors választ generál. Mivel a változás 

ebben az esetben is exponenciális, ezért gyakran szokás az ötven vagy kilencvenöt százalékos 

visszatérést jellemző időket (t50, t95) megadni. Munkám során praktikus szempontok miatt az 

50%-os szenzorválaszokhoz tartozó időtartamokat vetettem össze.  
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Élettartam: Az érzékelőkkel szemben támasztott egyik legnehezebben teljesíthető 

követelmény a kellően hosszú élettartam, ami szenzoroknál a működés közben kihasználható 

időt jelenti. Ezt a kevésbé kémiai, mint inkább gazdasági szempontból fontos paramétert 

megadhatják időben vagy átfolyó rendszereknél, bioszenzoroknál analízis számban is (pl.: 

600 óra vagy 870 analízis). Ha egy érzékelő nagyon gyakran cserére szorul, az nem előnyös, 

mivel ez plusz költségeket, időt, munkát jelenthet a mérőeszköz üzemeltetőjének. 

Természetesen itt is az igények és más mérési jellemzők döntik el, hogy mi számít hosszú 

vagy rövid élettartamnak. Az élettartamtól el kell különítenünk az érzékelő eltarthatóságát 

(shelf lifetime), mely azt mutatja meg, hogy mennyi ideig tárolható a fel nem használt 

érzékelő anélkül, hogy kalibrációs paraméterei változnának.  

 

Reprodukálhatóság és ismételhetőség: A mérést vagy akár a szenzor készítését 

jellemezheti az ismételhetőség, melyet rögzített körülmények között megismételt mérések 

szórásaként kaphatunk meg. Az adott mérési feladat dönti el, hogy milyen ismételhetőséget 

vár el az eszköztől. A reprodukálhatóság más körülmények között, más laboratóriumban, 

másik személyzet által végrehajtott, de lényegét tekintve ugyanolyan méréseket jellemez. 

 

2.2. A nem ideális optikai kémiai érzékelők tulajdonságai 

 

Több irodalmi forrás utal arra, és számos gyakorlati tapasztalatunk is megerősíti, hogy 

kémiai érzékelők készítésekor folyamatos kompromisszumokra van szükség. Az ideális 

érzékelő egyszerre minden mérési tulajdonságában kimagasló értékekkel rendelkezne, de 

valójában szembesülnünk kell azzal, hogy az egyes paraméterek kiélezése a többiek rovására 

történik. Az alábbiakban a nem ideális érzékelők legfőbb hibáit foglaljuk össze O.S. Wolfbeis 

munkája alapján [4]: 

 

- Bár trivialitásnak tűnik, a nem ideális érzékelő legfontosabb jellemzője, hogy nem 

működik tetszőleges tartományon, van a mérésnek felső és alsó határa. 

- Felléphet érzékenységi hiba, ami azt jelenti, hogy az érzékenység eltér a 

meghatározottól, annak ellenére is, hogy az összefüggés továbbra is lineáris.  

- Ha a mért koncentráció nulla, mégis nullától különböző szenzorválaszt mérünk, akkor 

az érzékelőnknek nulla hibája (offset) van. 



Irodalmi áttekintés 

 11 

- Amennyiben az érzékenység nem állandó a mérési tartományon belül, akkor a 

szenzorválasz egyszerűen nem lineáris.  

- Ha az eltérést a mért tulajdonság gyors változása okozza, akkor dinamikus hibáról 

beszélünk. Ezt a viselkedést gyakran Bode diagramokkal próbálják leírni, az 

érzékenységi hibát és fáziseltolódást ábrázolva egy periodikus bemeneti jel 

függvényében.  

- Ha a kimeneti jel lassan, a minta koncentrációjától függetlenül változik, a jelszint 

vándorlásról (drift) beszélhetünk. A hosszú ideig tartó drift a szenzor lassú 

degradációjának a jele lehet. Optikai kémiai szenzoroknál számolni kell azzal, hogy a 

festékanyag kioldódik a kémiai rétegből (leaching), illetve az is előfordulhat, hogy a 

vizsgáló fény hatására alakul át a hordozó közeg, és a mintával szemben mutatott 

érzékenység csökken (bleaching).  

- A szenzort jellemezheti zaj, ami, mint arra korábban utaltunk, a mért jel random 

változása. 

- Hiszterézissel van dolgunk akkor, ha a változás előjelének megfordulásával az 

érzékelő késik, a két különböző irányban tehát eltérő nullhibák mérhetők.  

- Digitális kimenet esetén digitalizálási hiba is jelentkezhet, illetőleg a rosszul 

megválasztott mintavételi frekvencia is generálhat dinamikus hibát.  

- Az is előfordulhat, hogy az érzékelő olyan tulajdonságokra, kémiai anyagokra is 

választ ad, amelyet nem szeretnénk mérni. Az adott mintára és a jelenlévő zavaró 

anyagokra adott válasz viszonyát jellemzi a szelektivitás. Gyakori, hogy a hőmérséklet 

vagy a páratartalom változását is kompenzálni kell. 

 

A legtöbb kémiai érzékelő, függetlenül attól, hogy optikai vagy elektrokémiai elven 

működik, rendelkezik jó néhány hibával a fent felsoroltak közül. A kérdés tehát nem az, hogy 

hogyan tudnánk olyan szenzort készíteni, mely hibáktól mentes, hanem sokkal inkább az, 

hogy az adott feladatra hogyan tudnánk azt alkalmassá tenni, a jellemző hibák ismeretében. 

Tehát a legtöbb esetben a hibák kimérése és kompenzálása a járható út.  

 

2.3. Az ammónia, mint célvegyület 

 

Az érzékelők összehasonlításához használt célvegyület kiválasztása nem öncélúan történt, 

hanem a mezőgazdaságban jelentkező igény indokolta egy egyszerű, olcsó ammónia érzékelő 
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műszer kifejlesztését [5]. Napjainkban csak az Amerikai Egyesült Államok területén, éves 

szinten közelítőleg 9103 ⋅ kg ammónia jut a légkörbe állattartó telepekről, 8108 ⋅ kg a földekre 

kiszórt műtrágyából, 7107 ⋅ kg az iparból, 7105 ⋅ kg a közlekedésből és további 810 kg egyéb 

emberi eredetű [6]. Európában is hasonló a helyzet, az összes ammónia kibocsátás mintegy 

75%-a köthető valamilyen formában az állattenyésztéshez [7]. 

Globális problémát jelent, hogy a légköri ammónia savas kémhatású aeroszolokkal 

reagálva finom eloszlású ammónium sókat képez (ammónium-szulfát, -biszulfát, -nitrát és –

klorid), melyek növelik a szálló por koncentrációját, hozzájárulva a PM 2.5  

légszennyezettségi mutató megnövekedéséhez [8,9]. Ez a mutató a szálló porban jelenlévő 

2,5 µm-nél kisebb részecskék frakcióját jellemzi. Környezetvédelmi okokból az Európai Unió 

már évekkel ezelőtt célul tűzte ki tagállamai számára az ammónia kibocsátás csökkentését a 

mezőgazdasági szférában [10]. A csirkék, pulykák nevelésére használt gazdasági épületekben 

az ammónia gáz koncentrációja gyakran a 70 ppm-et is meghaladja, ami hosszú távon állat- és 

foglalkozás-egészségügyi problémákhoz vezet. Ez az érték az emberi szaglás számára még 

éppen érzékelhető körülbelül 2,6 ppm-es koncentrációnál lényegesen nagyobb, de a jelenleg 

érvényben lévő 25 ppm TWA és 35 ppm STEL foglalkozási expozíciós határértékeket is 

meghaladja [11]. A TWA angolszász rövidítés idősúlyozott átlagot, a STEL rövid távú 

expozíciós határértéket jelöl. Fontos megemlíteni, hogy már kis koncentrációk esetén is 

légzőszervi- és nyálkahártya irritációk jelentkezhetnek az állattartó telepek dolgozóinál. Az 

állatállományra gyakorolt hatás is jelentős, különösen a tojók tojáshozamát befolyásolja 

hátrányosan a gáz felhalmozódása.  

Bár újabb kutatások szerint az ammónia emissziója bizonyos mikoorganizmusok 

segítségével  jelentősen mérsékelhető, a mérés, meghatározás feladata ezáltal nemhogy veszít 

jelentőségéből, hanem felértékelődik, az eljárás monitorozásával kapcsolatosan [12]. A 

mezőgazdaságban, élelmiszeriparban, egészségügyben számos új alkalmazás alapulhat a nem 

túl távoli jövőben ammónia-mérésen. A nitrogéntartalmú szerves vegyületek lebontása 

közben végbemenő, enzimekkel katalizált reakciók lehetővé teszik, hogy egy arra alkalmas 

ammónia-érzékelőből bioszenzort készíthessünk [13]. Az elv az élelmiszerek frissességének 

ellenőrzése vagy az egészségügyi minták analízise terén bír kiemelkedő jelentőséggel.  
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2.4. Ammónia-érzékeny szenzorok  

 

A gáz halmazállapotú ammónia szenzorral történő mérésére számtalan lehetőség 

kínálkozik. Ezeknek az érzékelőknek egy jelentős csoportját a félvezető alapú érzékelők 

alkotják. Ezekben többnyire vékony átmeneti- vagy nehézfém-oxid filmek találhatóak, 

melyek elektromos ellenállása és/vagy kapacitása változik az ammónia koncentrációjának 

függvényében [14]. Gyakran indium- és ón-oxid rétegeket alakítanak ki, de használnak  

réz (I)-bromidot, és nem sztöchiometrikus réz-szulfidot is (CuxS) [15,16].  A különleges, 

vékony rétegeket térvezérlésű tranzisztorok felületére viszik fel, ily módon készítettek már 

ammóniára szelektív érzékelőket YBCO-FET és HSGFET felhasználásával [17,18]. A 

tranzisztorok erősítési jellemzői változnak a félvezető rétegbe diffundáló minta hatására. 

Ezeknek az elrendezéseknek az előnye, hogy a szenzor ammóniára érzékeny része 

közvetlenül egy elektronikai alkatrészbe integrálható; hátrányuk, hogy a környezeti 

rádiófrekvenciás elektromágneses hullámok, akár egy a közelben üzemelő másik műszer 

tápegységének a szórt elektromos és mágneses mezői is, megzavarhatják a mérést. 

Érzékenységükre jellemző, hogy a HSGFET minden további erősítés nélkül 70 mV jelet 

szolgáltat 50 ppm ammóniára, míg az YBCO-FET 10 mV-ot 5ppm-re. Más félvezetős 

elrendezéseknél az alsó méréshatárt 10 ppbv egységben jelölték meg, ami a legtöbb 

környezeti és ipari méréshez szükséges érzékenységet és a műszeres mérési tartományt 

messze felülmúlja. 

A félvezető fém-oxidok mellett napjainkban vezető polimereket is szoktak használni 

vezetőképesség mérésén alapuló érzékelők készítéséhez. A polianilin, politiofén, 

polikarbazol, polipirrol mind alkalmasak erre a feladatra [19,20,21,22]. Az irodalmi források 

ezen típusú érzékelők mérési tartományát általánosan 10-5000 ppm közé teszik, válaszidejük 

néhány szekundum, működésük reverzibilis.  

A szén nanocsövek, nanoszálak megjelenése az ammónia szenzorok készítésében is új 

utakat nyitott. Több tudományos közlemény is beszámol olyan ammónia érzékelőkről, melyek 

szilícium vagy porózus alumínium-oxid felületén növesztett szén nanocsöveket tartalmaznak. 

A szénszálak, nagy fajlagos felülettel és stabil kémia szerkezettel rendelkeznek, felületükön 

illetőleg belső csatornáikban az ammónia-molekulák meg tudnak kötődni, ami a 

vezetőképesség megváltozását eredményezi [23]. Készítettek szén nanocsöveket tartalmazó 

gáz ionizációs szenzorokat is, melyekben a nanocsövek csúcsánál, a nagy elektromos 
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térerősség következtében fellépő, pikoamperes nagyságrendű ionizációs áramok arányosak az 

ammónia koncentrációjával [24]. 

Optikai úton, az infravörös fény abszorpciója alapján is meghatározható az ammónia 

koncentráció. A méréshez egy kiválasztott abszorpciós maximumnál vagy annak közvetlen 

közelében emittáló fényforrás és egy megfelelő érzékenységű detektor szükséges. Az eszköz 

működését minden más olyan anyagra is zavarja, mely a kérdéses hullámhosszon elnyeli a 

fényt, azonban megfelelő abszorpciós csúcsot választva (1,53 µm) a módszer szelektivitása 

növelhető [25]. Az ilyen érzékelők, bár kémiai anyag koncentrációját mérik, de azt pusztán 

spektroszkópiai elven, kémiai réteg felhasználása nélkül, ezért nem az optikai kémiai 

érzékelők közé sorolhatók.  

A felületi akusztikus hullámok (SAW) is alkalmasak ammóniára érzékeny szenzor 

készítésére. Az ilyen mérési elrendezésekben nagy frekvenciával rezgő kvarckristályokkal 

keltett akusztikus hullámok terjedési útjába helyeznek vékony polimer, kerámia vagy egyéb 

rétegeket, melyek tömege vagy elaszticitása változik a minta jelenlétében [26]. Az akusztikus 

hullámok terjedési sebessége és amplitúdója a közeg tulajdonságainak függvénye. 

Leggyakrabban fázis- és/vagy frekvenciaeltolódás-mérésen keresztül követik az ammónia 

koncentrációját. A legtöbb SAW berendezés két interdigitális transzduktort (IDT) tartalmaz, 

melyeket egy piezoelektromos szubsztráton (kvarckristályon) alakítanak ki fotolitográfiával. 

A fésűszerűen elhelyezett, a nyomtatott áramkörök vezetőelemeihez hasonló fémrétegek 

közül az egyik a mechanikai hullámok keltését végzi, a másik pedig azok érzékelését végzi a 

kristály egy távolabbi pontján.  

A kvarckristály nem csak a felületi akusztikus hullámokkal történő mérésekhez 

használható fel, készítettek kvarc-mikromérlegen alapuló ammónia szenzort is. Az ilyen 

elrendezésekben a nagy frekvenciával (~10 MHz) rezgő kvarckristály felületén egy réteg 

található, mely host-guest (gazda-vendég) kölcsönhatások révén képes megkötni a mintában 

található ammóniát; ezáltal tömege megváltozik, eltolva a rezgő rendszer rezonancia-

frekvenciáját. Az érzékelő membrán anyagaként használható kriptofán vagy valamilyen 

hasonló szerkezetű kalixarén. Az ilyen szenzorok egyik legnagyobb hátránya, hogy az 

ammónia mellett a páratartalomra is érzékenyek [27,28]. 

Magnetoelasztikus anyagok felhasználásával a kvarc-mikromérlegekhez nagyon 

hasonló mérőeszköz készíthető, mely a mágneses mezőben, a térerősség nagyságától, 

irányától függően szenved alakváltozást. A jelenség a kvarckristályokra jellemző 

piezoelektromos effektushoz hasonló [29]. 
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I. Táblázat: Különböző ammónia érzékelők kimutatási határa 

Jelképzés elve Felhasznált anyagok, 
jelenségek 

Kimutatási határ 

Elektrokémiai 
Félvezető alapú 10 ppb 

Vezető polimerek 10 ppm 
Szén nanocsövek 1 ppm 

Optikai (fizikai) 
IR abszorpció 1000 ppm 
Interferometria 200 ppb 

Egyéb, különleges 
SAW 20 ppm 

Kvarc mikromérleg 10 ppm 
Magnetoelasztikus anyagok 200 ppm 

 

2.5. Optikai kémiai érzékelők ammónia mérésére 

 

Az ammónia szenzorok egy tekintélyes csoportját képezik azok az optikai elven működő 

eszközök, melyekben az érzékelő rétegbe ágyazott indikátoranyag spektrális tulajdonságai; 

abszorbanciája [30] fluoreszcenciájának intenzitása [31] és/vagy élettartama [32] változik a 

kiválasztott vegyület jelenlétében, de létezik olyan megvalósítás is, melyben a közeg 

törésmutatóját esetleg interferenciát mérnek [33]. Az analitikai információt spektroszkópiai 

úton, laboratóriumi műszerekkel [34] vagy más, fényforrásokat, detektorokat tartalmazó 

egyszerű kiolvasó eszközökkel nyerhetjük ki a szenzorokból [13].  

 

 

 

2. ábra: Ammónia meghatározása gáz fázisban brómkrezolbíbor (BCP) 

indikátorral [30]. Az ábrán a kémiai réteg abszorbanciája látható a hullámhossz 

függvényében, 0% és 1% ammónia hatására 
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Abszorpciós optikai kémiai érzékelők esetében a kémiai réteg fényelnyelését mérik.  A 

2.ábrán egy ilyen érzékelő spektrumai láthatók. A méréshez poliuretán rétegbe ágyazott 

brómkrezolbíbor indikátort használtak, melyet a gáz fázisú ammónia deprotonált. A réteg 

abszorbanciája 600 nm hullámhosszon nőtt 1% (V/V) ammónia hatására. 

Reflexiós méréseknél az érzékelő felületéről visszaverődő fényt vizsgálják. Ehhez az 

érzékelőt egy mérőcellába szokás helyezni, ahol a mintával érintkezésbe kerülhet, de egyúttal 

lehetőség nyílik a felület megvilágítására és a reflektált fény vizsgálatára is. A fényforrás és a 

detektor elhelyezhető a mérőcellában is, de gyakori, hogy egy folytonos spektroszkópiai 

fényforrás fényét vezetik el optikai szálon az érzékelőhöz, majd a visszavert sugarakat 

kollimálják és egy másik szálon egy spektrofotométerhez juttatják.  

Fluoreszcenciás méréseknél az érzékelő-rétegbe jutó gerjesztő fény által kiváltott 

fluoreszcencia intenzitását mérik. A reflexiós mérésekhez hasonló elrendezés alkalmazható, 

de a fluoreszcens fény relatíve kis intenzitása általában technikai problémákat vet fel. A 

gerjesztő fény szóródása, visszaverődése zavarja a mért jelet, ezért dikroikus tükrökkel, 

szűrőkkel el kell választani attól.  

 

3. ábra: Különböző cellulóz filmekben immobilizált eozin-etilészter 
fluoreszcencia-intenzitása a hullámhossz függvényében ábrázolva, vízben 
oldott ammónia jelenlétében. Az ammónia koncentrációja 0 és 5 mg/l között 
változott. [31] 

 

A fluoreszcencia intenzitása (3.ábra) helyett annak élettartamát is szokás mérni 

(4.ábra). Az élettartam megmutatja, hogy a gerjesztés megszűnését követően mennyi idő alatt 

csökken a fluoreszcencia intenzitása az e-ad részére. Ennek a mennyiségnek a használata 

előnyös, mert értéke független az indikátorvegyület koncentrációjától, az adott vegyületre 

jellemző. Gyakran ún. frekvencia doménben végzett méréseket alkalmaznak. A gerjesztő fény 

intenzitását modulálják és a fluoreszcenciás jel fáziseltolódását mérve kapják meg az 
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élettartamot. Ez a fajta mérőelrendezés, bár pontos méréseket tesz lehetővé, az összetettsége 

miatt nehezebben miniatürizálható, mint a reflexiós mérőrendszer. 

 

 

 

4. ábra: Eozin-etilészter fluoreszcencia élettartamának változása, frekvencia 
doménben mérve. A modulált gerjesztő fény és a keletkező fluoreszcens fény 
fáziseltolódását ábrázolták az idő függvényében, különböző koncentrációjú 
oldott ammónia jelenlétében [32] 

 
A törésmutató mérése sokféle elrendezéssel lehetséges, de napjainkban egyre 

szélesebb körben alkalmaznak optikai szálakat ilyen célokra. Az optikai szál magjának 

törésmutatóját elektromos ív vagy lézerfény segítségével periodikusan megváltoztatják, egy 

optikai rácsot égetve az üvegbe. A rács periódusától, rácsállandójától függően 

megkülönböztetünk FBG és LPG optikai szálakat. A rács a szálba bocsátott fény 

nagyfelbontású spektrumát a fellépő interferenciának köszönhetően megváltoztatja, a szál 

kialakításától függően maximumok, minimumok figyelhetők meg melyek analitikai célokra is 

felhasználhatók. 

Az FBG szálak esetében a szál végére lehet érzékelőréteget helyezni, ezáltal ún. 

Fabry-Pérot üregrezonátor jön létre. Amennyiben a réteg megduzzad, vagy törésmutatója 

változik, a szálvégről visszaverődő fény spektrumában amplitúdóváltozást és fáziseltolódást 

tapasztalunk. Az LPG esetében a fény a rácsnál a magból a szál héjába (köpenyébe) 

csatolódik, ezért a kémiai réteget a szál felületére viszik fel. A rétegben bekövetkező optikai 

változások esetén a szál rezonanciafrekvenciája, hullámhossza tolódik el. Bár a gyakorlati 

alkalmazás még ritka, az optikai szálon kialakított interferometriás kémiai szenzorok 

hazánkban sem ismeretlenek, tanszékünkön is készült ilyen elven működő érzékelő szén-

dioxidra, a portugál INESC Porto kutatóintézettel együttműködve [35].  

A felsorolt mérési elrendezések közül a reflexiós elrendezést választottam munkám 

során, elsősorban annak egyszerűsége miatt. Tanszékünkön egy száloptikás spektrofotométer 
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és egy reflexiós mérőszonda rendelkezésre állt, így költséges műszerbeszerzésbe sem kellett 

bocsátkoznunk.  Az alap mérések elvégzése után egy szenzorkiolvasó műszer fejlesztését is 

terveztük, mely legegyszerűbben ugyancsak reflexió mérésével valósítható meg.  

 

2.6. Az ammónia optikai detektálásához használatos vegyületek 

 

Az ammóniát leginkább sav-bázis tulajdonságai teszik alkalmassá az optikai kémiai 

szenzorokkal történő mérésre. Az érzékelők többsége azt a jelenséget használja ki, hogy az 

ammónia molekula nem kötő elektronpárjának  köszönhetően képes egy megfelelő pK-val 

rendelkező sav-bázis indikátor molekulát deprotonálni, és ezáltal optikailag mérhető változást 

generálni [31, 36]. 

A természetben is előforduló, sav-bázis reakciók hatására színváltozást mutató 

színanyagok, színes vegyületek közül is találhatunk megfelelő pK-val rendelkezőt, azonban 

ezek kémiai stabilitása általában nem elégíti ki a szenzor élettartamával kapcsolatban 

támasztott követelményeket [37]. Ezzel szemben a trifenilmetán típusú indikátorok, mint 

például a brómfenolkék, brómkrezolzöld, brómkrezolbíbor mind az oxidációs, mind a 

fotokémiai lebomlást tekintve stabilak, továbbá vízben nem oldható formában illetve 

vízoldható szulfonált nátriumsó formában is könnyen beszerezhetők [38].  

Fluoreszcenciás érzékelők esetében egyes fluoreszcein származékok bizonyultak, 

hasonló előnyös tulajdonságaik miatt, kiváló indikátornak. A megfelelő érzékelő-vegyület 

kiválasztása a hordozó közeg és a szenzortól elvárt mérési tartomány függvényében történik, 

mivel az indikátor pK-ja a szenzorok érzékenységére van hatással. A kisebb pK érzékenyebb, 

de a koncentráció csökkenésekor lassabban regenerálódó ammónia szenzort eredményez [39, 

40].  

Érdekes kérdés a sav-bázis indikátorok felhasználásával készített szenzorok 

szelektivitása, hisz más vegyületek, például a biogén aminok is képesek hasonló protolitikus 

reakcióra, így egy állattartó telepen történő mérésnél, ahol biológiai folyamatok 

eredményeképpen több hasonló vegyület is megtalálható a mintában, nem tisztán az ammónia 

koncentrációjával arányos jelet kapunk. Szerencsére legtöbbször az összes amin együttes 

meghatározása szükséges, továbbá megfelelő technikákkal olyan rétegek is készíthetőek, 

melyek ammóniára szignfikánsan nagyobb jelet adnak [41]. A szelektivitás kérdését, mely a 

kémiai érzékelők esetében nagyon fontos később még részletesen tárgyalom. 
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 Az optikai kémiai ammónia szenzorok kimutatási határa széles tartományban változik, 

találunk köztük ppm alatti kimutatási határral rendelkezőket és ennél jóval nagyobb 

koncentrációk esetén jelet adó érzékelőket is. O.S. Wolfbeis és munkatársai brómfenolkék 

indikátor felhasználásával olyan oldott ammónia mérésére szolgáló érzékelőt fejlesztettek ki, 

mely a 10-7 M − 10-3 M (0,01 − 17 ppm) koncentráció-tartományban  működőképes, 8-as pH-

ra beállított pufferoldatban [42]. A kis kimutatási határ a brómfenolkék alacsony pK-jának és 

az alkalmazott pufferoldatnak köszönhető. Nwachukwu és Baron olyan optikai kémiai 

gázszenzort készítettek, melynek az alsó méréshatárát 0,5 mg/m3-ben (0,72 ppmv) állapították 

meg. A mérés alapjául különböző polimerekben immobilizált cink-tetraetilporfirin ammónia 

hatására létrejövő abszorpció változása szolgált [43]. J. Moreno és munkatársai lényegesen 

nagyobb koncentrációjú gázmintákat vizsgáltak optikai szálas érzékelőjükkel. A poliuretánba 

ágyazott pH indikátorral 0,03-1 (300-10000 ppmv) térfogatszázalékos ammónia-nitrogén 

gázelegy koncentrációját mérték [30].  

 

2.7. Az optikai szenzorok rétegei 

 

Az optikai szenzorok indikátorait rendszerint vékony legfeljebb néhány 10 mikrométer 

vastag polimer rétegben immobilizálják. Ez a réteg a molekulák rögzítésén felül még a kémiai 

reakciókhoz szükséges közeg szerepét is betölti, a kémiai reakcióban résztvevő molekulákat 

oldott állapotban tartja, hozzájárulva a szenzorválasz kialakulásához azáltal, hogy 

befolyásolja az érzékelő vegyület protonálódási egyensúlyát. Így egy szenzor esetében a 

vizsgált vegyületet vagy ion detektálását végző molekulák kiválasztása mellett az azok 

számára kedvező mátrix kiválasztására is tekintettel kell lenni. A következőkben a 

legfontosabb, optikai kémiai érzékelőkben alkalmazott közegeket tekintem át. 

2.7.1. Polimerek  

 
Gyakran készítenek úgy optikai szenzorokat, hogy az indikátoranyagot etilcellulóz, 

lágyított PVC [44] vagy poliuretán [30] rétegben rögzítik rendszerint egy vékony mikroszkóp 

fedőlemezen, optikai szálon, vagy a mérési elrendezésnek megfelelő egyéb felületen, 

szubsztráton. Ezekre a polimer alapú szenzorokra jellemző, hogy a korábban említett 

átjárhatóságuk következtében a közeg pH-jára érzékenyek, így nem gázban történő mérés 

esetén valamilyen további védő réteg (pl. teflon) alkalmazása szükséges. Alkalmazásuknak 
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élettartamuk, pontosabban a polimer réteg szerkezetének változása szab határt, a lágyító 

esetleges kioldódása (leaching) a szenzor jelének, kalibrációs görbéjének eltolódását okozza.  

2.7.2. Szol-gél rétegek 

 

A hagyományos értelemben vett polimerek mellett szol-gél technikával, 

polikondenzációval is előállíthatók rétegek [41]. Az eljárás egyik előnye, hogy 

szobahőmérsékleten, vagy annak közelében állíthatunk elő üvegszerű rétegeket, melyek 

tulajdonságát az alkalmazott komponensek befolyásolhatjuk. Az egyik leggyakrabban 

használt prekurzor a tetraetoxiszilán (TEOS), melynek etoxi-csoportjaiból - etanol keletkezése 

és víz felvétele közben - hidroxil-csoportok (szilanol-csoportok) és Si-O-Si kötések alakulnak 

ki a reakció során. Amennyiben egyes etoxi-csoportokat lecserélünk pl. alkil- vagy aril-

csoportokra, a keletkező gél szerkezete, rugalmassága, tapadóképessége, illetőleg 

lipofil/hidrofil sajátosságai megváltoznak. A más jellegű kémiai környezet a rétegben 

immobilizált indikátor disszociációs egyensúlyát is befolyásolhatja. A szerves módosításnak 

köszönhetően a képződő gél rugalmasabb, a réteg a hordozó felületen marad, nem válik le 

arról. Ilyen ún. ormosil szol-gélek felhasználásával oxigénre, ammóniára érzékeny 

szenzorokat már többen készítettek [39, 41]. 

A prekurzor mellett a kiindulási elegy általában etanolt, vizet és valamilyen katalizátort 

tartalmaz. Mivel a polikondenzáció során etanol távozik és szilanol csoportok maradnak 

vissza, a reakció sebességét valamint a kialakuló réteg szerkezetét, hidrofilitását befolyásolja 

az, hogy milyen arányban tartalmaz vizet és etanolt a „koktél”. Nagyobb mennyiségű víz 

hozzáadása a felületet hidrofillá teheti, de gyakran a réteg optikai minőségének romlását, 

fényszórásának növekedését okozhatja.  

A polikondenzációs reakció egy megfelelően megválasztott katalizátor hatására indul 

meg. Savas katalizátor (pl.: HCl) hatására fonalas, összefonódó szerkezet kialakulása a 

valószínű, míg a lúgos körülmények között végzett reakció az elágazó láncok, és kisebb 

egységek kialakulásának kedvez. Ez utóbbival, emulzióban végezve az eljárást, akár parányi, 

a néhány tíz nanométerestől a néhány mikronos átmérőig terjedő szilikát golyók is 

előállíthatók (Stöber eljárás) [45]. 

Előfordul, hogy a szol-gél reakcióelegyhez valamilyen tenzidet is adnak. Elsősorban 

akkor célszerű ilyen módosítás, mikor a kialakuló felület töredezett, mechanikailag kevéssé 

ellenálló. Az apoláris láncot és poláris csoportokat is tartalmazó tenzidmolekulák úgy 
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orientálódnak, hogy egyenletes réteg kialakulásának kedvezzenek, így a töredezettség mértéke 

csökkenhet [46]. 

A permszelektivitás javításának érdekében célszerű olyan prekurzort választani, mely a 

zavaró részecskéket kizáró, de a vizsgált komponensre nézve permeábilis réteget alakít ki. 

Kellő méretű és számú apoláris csoport esetén a töltéssel rendelkező részecskék nem 

befolyásolják a szenzor működését. A minta oldat pH-jának vagy egyes ionoknak a hatása így 

minimalizálható. O.S. Wolfbeis és A. Lobnik már mintegy tíz évvel ezelőtt készített 

fluoreszcencia mérésen alapuló ammónia szenzort szol-gél technikával. Aminofluoreszcein 

indikátort különböző összetételű rétegekben immobilizálták, prekurzorként tetrametoxiszilánt 

(TMOS), fenil-trimetoxiszilánt (Ph-TriMOS) és difenil-dimetoxiszilánt (DiPh-DiMOS) 

használva. Tapasztalataik szerint az 50% TMOS-t és 50% DiPh-DIMOS-t tartalmazó réteg 

szelektivitása a legjobb, vizes oldatban mérve a pH változása nem befolyásolta a mért jelet. A 

szenzor dinamikus tartománya, ahol a koncentráció változására adott válasz csaknem lineáris, 

1-20 ppm között volt [41]. Más tudományos közleményekben hivatkozott szol-gél alapú 

ammónia szenzorok között találunk ennél nagyobb koncentrációk mérésére szolgáló 

érzékelőket is [47]. Persad és munkatársai is az imént hivatkozott perkurzorokat használták, 

de fenolvörös és fluoreszcein indikátorokat immobilizáltak a szenzorrétegben. 

Az ormosilek permszelektivitásra gyakorolt hatásának tanulmányozása során 

megállapítást nyert, hogy a hidrofób sajátosságoknak köszönhetően az ilyen szol-gél 

rétegekkel készített szenzorok, vizes oldatban történő méréseknél, a mintában lévő 

fémionokra sem érzékenyek [48]. A talajvízben található jelentős fémek ionjai (Co2+, Hg2+, 

Sb2+, Bi2+, Sn2+, Ni2+, Cd2+, Fe3+, Cu2+, K+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Zn2+, Mn2+, Ba2+) 10µg/ml 

koncentrációban nem okoztak mérhető jelváltozást, fluoreszcens ammónia szenzoron. A 

gondosan végrehajtott kísérletsorozat a várakozásoknak megfelelő eredményekkel szolgált.  

A felület polaritásának szenzorok működésére gyakorolt hatásáról számolt be C. Malins 

és kutatócsoportja. Kísérleteikben brómkrezol-bíbor indikátort immobilizáltak TEOS és 

MTEOS prekurzorokat különböző arányban tartalmazó szol-gél rétegekben. Az egyes 

szenzorok abszorbanciáját mérték az ammónia gáz koncentrációjának függvényében (0-100 

ppm), az indikátor elnyelési maximumhelyénél (585 nm). Eredményeik alapján 

megállapítható, hogy az az ormosil MTEOS adalékolásával, a felületi szilanol (Si-OH) 

csoportok számának csökken, így a szenzor ammóniára kevésbé lesz érzékeny [49]. 
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2.7.3. Ionfolyadékok   

 

A szenzorok mátrixául használatos anyagok közül említést érdemelnek a 

szobahőmérsékletű ionfolyadékok. Mivel ionokat tartalmaznak, vezetőképességük nagy, 

gőznyomásuk kicsi, többi tulajdonságaikat tekintve az ionok szerkezete a meghatározó. 

Újabban gyakran használják ezeket az anyagokat oldószerként különböző szintézisekben, 

biokatalitikus eljárásoknál [50]. 

Optikai szenzorok készítésével kapcsolatban is felmerült az ionfolyadékok 

alkalmazásának lehetősége. Mivel a sav-bázis indikátorokon alapuló kémiai szenzorok 

érzékelő rétegében az érzékelést végző molekulák számára fontos a közeg polaritása, így 

feltételezéseink szerint ionfolyadékok adagolásával az eszköz érzékenysége, kalibrációs 

paraméterei befolyásolhatók. A szenzor készítés szempontjából hasznos tulajdonságuk még 

ezeknek a vegyületeknek, hogy ionos karakterüknek köszönhetően higroszkóposak, így olyan 

szenzorok esetén, melyekben az indikátor működéséhez elengedhetetlenül szükséges a víz 

jelenléte, az ionfolyadék a stabil működést segítheti azáltal, hogy az érzékelő réteg 

kiszáradását mérsékelheti [51].  

 

2.7.4. Anódosan oxidált alumínium rétegek 

 

Az indikátor adszorpcióval is immobilizálható olyan pórusos, nagy fajlagos felületű 

hordozókon, mint az anódosan eloxált alumínium. Alumínium munkadarabok festésekor az 

iparban ezt az eljárást már régóta alkalmazzák. Az ún. eloxálás során ugyanis kopásálló, 

porózus réteg alakul ki, melyen a szerves festékmolekulák könnyen megtapadnak  [52].  

A folyamat során az alumíniumot egy megfelelő elektrolit oldatba merítjük, majd 

anódként egy áramforrásra kapcsoljuk, és adott ideig elektrolízist végzünk. A kialakuló réteg 

minősége és vastagsága függ az oldat összetételétől, hőmérsékletétől, az alkalmazott 

áramerősségtől, feszültségtől valamint az elektrolízis idejétől.   

Az eloxált alumínium, a kialakított réteg ellenére is jól reflektál, így a pórusokba nem 

csak színezés céljából juttathatók festékanyagokat, hanem megfelelő sav-bázis indikátorokkal 

reflexiós optikai szenzort is készíthetők.  

A legtöbb esetben anódos oxidációt alkalmaznak, de előfordul olyan eljárás is, melyben 

váltakozó árammal történik a munkadarab felületének módosítása. Az elektrolit összetétele és 

az alkalmazott áram jellege alapján néhány főbb oxidációs eljárást különböztethetünk meg, 
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mint pl. a kénsavas, egyenáramú GS eljárást, az oxálsavas, egyenáramú GX és GXh 

eljárásokat, az oxálsavas, váltakozó áramú WX eljárást illetve az oxálsavas, váltakozó és 

egyenáramot egyaránt használó WGX eljárást [53]. 

Az oxidréteg kialakulásának szempontjából kiemelkedő fontossággal bír az alumínium 

felszínének tisztasága, anyagi minősége. Egyenletes oxid bevonat készítéséhez a fémet meg 

kell tisztítani, a port és zsíros szennyeződéseket maradéktalanul eltávolítva. További előnyt 

jelent, ha természetes oxidréteg sincs a felületen, ezt mechanikai vagy elektrokémiai 

polírozással vagy lúgos pácolással lehet megoldani. Az elektrokémiai polírozás gyakorlatilag 

az alumínium elektrokémiai oldását jelenti egy megfelelő közegben, mely gyakran 

perklórsav-etanol elegy, de lehet trinátrium-foszfátot és nátrium-karbonátot tartalmazó oldat 

is [53, 55, 56]. 

A megfelelően előkészített felület az elektrolizáló oldatba kerül, mely a fent említett 

kénsav és oxálsav mellett lehet foszforsav, malonsav vagy egyéb szerves sav is. Gyakran a 

cella vezetőképességének beállításához vezető sókat is adagolnak az oldatokhoz, ezáltal a 

vezetőképesség növelhető, az oldat kevésbé melegszik az átfolyó áram hatására. A felhasznált 

elektrolit minősége, koncentrációja a kialakított oxid film szerkezetére, porozitására van 

hatással. Az irodalomban találunk példát nagyobb koncentrációval, és kisebb koncentrációval, 

de hosszabb ideig végzett eloxálásra is. Összehasonlító vizsgálatok alapján megállapítható, 

hogy kénsavban, oxálsavban, krómsavban illetve foszforsavban végezve az elektrolízist, a 

porozitás valamint a pórusok átmérője rendre nő [54]. 

Az elektrokémia paraméterek (áramsűrűség, potenciál) rögzítése mellett az elektrolízis 

időtartama határozza meg a kialakított réteg vastagságát. A alumínium szerkezeteken, 

profilokon, rudakon található védő oxidfilm általában 10-20 µm vastag. Szerkezetére 

jellemző, hogy az eloxálási folyamat közben az oxidált tartomány a munkadarab külső 

felületétől mérve befelé és kifelé egyaránt növekszik. A megfigyelés általánosságban a 

különböző eljárásokkal készített oxidrétegek mindegyikére igaz, és ez különbözteti meg 

azokat az iparban ugyancsak gyakorta alkalmazott galván bevonatoktól. E. Palibroda és 

munkatársai megállapították, hogy a jelenség oka az oxidréteg és a fém közti vékony 

határréteg (10-100 nm) , mely meghatározó szereppel bír a pórusok száma (1012-109 1/cm2), 

mérete (10-100 nm) illetve a rétegvastagság szempontjából.  Kutatásaik alapján a réteg 

képződése két folyamat eredőjeként fogható fel; új oxid film képződik közvetlenül a fém 

felszínén, eközben a határréteg porózussá válik a külső felületen [55]. 

A felület morfológiája szempontjából az elektrolizáló cella áram- és 

potenciálviszonyai bírnak a legnagyobb hatással. Amennyiben reprodukálható módon 
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szeretnénk réteget készíteni, ezen elektrokémiai paraméterek valamelyikét érdemes rögzíteni. 

Állandó áramsűrűség vagy állandó potenciál mellett is végezhetjük az elektrolízist. Nagyobb 

áramsűrűség mellett gyorsabban növekszik az oxidfilm, azonban a szerkezetre, a réteg 

porozitására, a pórusok méretére és alakjára az alkalmazott a potenciál, a hőmérséklet és az 

elektrolizáló oldat koncentrációja is hatással van. Az áram intenzitása az elektrokémiai 

oxidációs folyamat legelső szakaszában, néhány perc alatt jelentősen csökken, majd egy 

nagyjából állandónak mondható értéket vesz fel. Ez a jelenség az alumínium-oxid rossz 

vezetőképességével és mikroporozitásával magyarázható. Rövid idő alatt kialakul a fent 

említett vékony oxidfilm, határréteg, amely megnöveli a felület ellenállását, így a 

töltéshordozók csak a vékony pórusokon keresztül áramolhatnak. Az alaprétegre újabb 

rétegek épülhetnek, melyek növekedésének csak az szab határt, hogy az alumínium-oxid 

bizonyos mértékben oldható. Több órányi elektrolízis szükséges ahhoz, hogy a rétegvastagság 

növekedése megálljon [53]. 

Több kutatócsoport is vizsgálta az elektrolízis körülményei és képződő felület közötti 

összefüggéseket. Az oxálsavban történő eloxálás 75 V potenciál mellett 66 nm átmérőjű 

pórusokat eredményez [56]. Magasabb hőmérsékleten vagy nagyobb koncentrációjú oldatban 

végezve az elektrolízist a réteg porozitása nő meg, utóbbi esetben még a pórusok átmérője is 

nagyobb lesz. A feszültség növelésével vastagabb határréteg alakul ki, a felület porozitása 

viszont csökken, növekvő pórusméretek mellett [57]. 

Az irodalomban több helyen említik, hogy a bizonyos körülmények között kialakított 

oxidréteg rendezett méhsejtszerű struktúrával rendelkezik [58, 59, 60]. A felületen a pórusok 

spontán rendeződése (self-ordering) egy az elektrolit anyagára jellemző feszültség az ún. 

„önrendező feszültség” (self-ordering voltage) értékét meghaladó cellafeszültségek esetén 

indul meg. Ez az érték kénsavnál viszonylag kicsi, közelítőleg 24V (DC).  

Pórusos alumínium-oxid rétegek felhasználásával, nem optikai elven működő 

érzékelőket már többen készítettek. Az anódosan oxidált alumínium, palládium 

nanorészecskékkel borítva hidrogén-érzékelőként használható, mivel a réteg elektromos 

ellenállása változik a gáz parciális nyomásával [61]. A palládium nanorészecskék térfogata 

kis mértékben megnő a hidrogén beoldódása során. Ez az elektromos paraméterek (R,C) 

változásával nyomon követhető.  Az így készített érzékelő válaszideje néhány szekundum, 

kimutatási határa szobahőmérsékleten 500 ppm körüli.  

Alumínium-oxidrétegen pirén-1-butánsav filmet kialakítva fluoreszcenciás 

oxigénszenzor is készíthető. Fujiwara és munkatársai egy ilyen érzékelő legalapvetőbb 

tulajdonságait és alkalmazhatóságát vizsgálták. Kalibrációt végeztek az oxigén parciális 
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nyomását 0 és 760 Torr között nem ekvidisztáns lépésekben változtatva, a fluoreszcencia 

intenzitását mérve.  Az érzékelő kimutatási határát nem határozták meg, azonban válaszidőket 

vizsgáltak. A jel tiszta argonról 100% oxigénre váltva néhány tíz másodpercen belül 

stabilizálódik, a visszaalakuláshoz viszont hosszabb időre (~300s) van szükség [62]. A 

kutatócsoport a későbbiekben publikált más pirén származékokkal végzett kutatásokat is, 

melyek azt igazolják, hogy butánsav helyett hosszabb szénláncú szubsztituenst alkalmazva 

csökken a szenzorok érzékenysége és a válaszideje [63].  

Kapacitív páratartalom mérő érzékelők is készülnek alumínium-oxid felhasználásával, 

mivel a nagy fajlagos felületen a vízmolekulák jól adszorbeálódnak. Kim és munkatársai az 

oxidréteg szerkezete és páratartalomra való érzékenység közötti kapcsolatot vizsgálták. 

Tapasztalataik szerint a porózusabb illetve nagyobb pórusátmérőjű réteg az érzékenységet 

növeli, a hőmérséklet növekedése viszont csökkenti [64]. Hasonló elven működő érzékelőt 

már készítettek poliklórozott bifenilekre is, aminek a környezeti kémiában, a 

környezetvédelemben van jelentősége [65].  

Ammónia detektálására is készítettek már érzékelőt anódosan oxidált alumínium 

felületén. Már korábban hivatkoztam koreai kutatók közleményére, melyben szén 

nanocsövekkel végzett kísérletekről számolnak be. Munkájuk során Kim és munkatársai a 

nanocsöveket alumínium felületére növesztett oxidréteg pórusaiban alakították [23]. A 

nanocsövek felületén adszorbeálódó ammónia a réteg elektromos vezetőképességét változtatja 

meg, a gáz parciális nyomásával arányosan. Minthogy az ammónia molekula a nemkötő 

elektronpárja miatt elektrondonorként funkcionál, ellenállás csökkenést vártak a koncentráció 

növekedésétől. A szén nanocsövek részben igazolták csak az elméleti feltételezéseket. A 

nanocsövek előállításának módjától függően az ellenállás csökkenését, növekedését illetve 

félvezető sajátságok megjelenését tapasztalták. 

 

2.8. Hordozók és rétegkészítési technikák 

 

Az optikai szenzorok készítésével kapcsolatban feltétlenül említést kell tenni a 

szenzorok hordozójáról, a szubsztrátról, melynek felületére az érzékelő réteget rögzítjük [66]. 

Sok esetben szubsztrátként a kereskedelmi forgalomban kapható mikroszkóp tárgy- és 

fedőlemezek szolgálnak, melyekből méretet és alakot tekintve is nagy a választék. Más 

esetekben optikai szálak végén, esetleg a szál külső köpeny részét eltávolítva alakítják ki a 
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szenzorréteget. Amennyiben reflexiós mérésről van szó, minden olyan felület megfelelő lehet, 

mely a vizsgáló fénysugarakat visszaveri.  

A rétegek kialakítása a hordozón többféle technikával történhet. Az egyik 

legegyszerűbb eljárás, mikor egy mikropipettával kis mennyiségű, az indikátoranyagot és a 

réteget képző polimert tartalmazó oldatot vagy szolt (melyet a nemzetközi szakirodalom 

egyszerűen koktélnak nevez) juttatnak a felszínre, majd hagyják elterülni. Megfelelő szárítást 

követően alakul ki a réteg. A technika hátránya, hogy általában nem jól reprodukálható és a 

szükségesnél vastagabb réteg keletkezik. Ez hosszú reakcióidőt, válaszidőt eredményez, hisz a 

mintának diffúzió útján be kell hatolnia a mélyebb régiókba is, így az ilyen szenzor többnyire 

csak tájékozódó mérésekre alkalmas.  

Egy másik, lényegesen pontosabb módszer, mikor a szubsztrátot egy megfelelő 

síkköszörült felületre helyezik, a „koktélt” ráöntik, majd távtartók segítségével beállított 

magasságban egy nagyon éles célszerszámot, kést húznak el felette. A kés a hordozóra vitt 

polimer oldatot, szol-gélt elsimítja, így kívánt vastagságú réteg állítható elő.  

A gyakorlatban elterjedt eljárás még az úgynevezett „dip-coating”, mikor egy erre a 

célra fejlesztett készülékkel, a Langmuir-Blodgett rétegek készítéséhez hasonlóan, egyenletes 

sebességgel mártják bele a hordozót a „koktélba”, majd ugyancsak egyenletes sebességgel 

távolítják el onnan. Ezáltal megfelelően vékony, jól reprodukálható réteg készíthető. 

Amennyiben az eredmény az szenzorral szemben támasztott igényeinket nem elégítik ki, az 

elkészült polimer vagy szol-gél film túl vastag, vagy túlzottan vékony, a szubsztrát 

kiemelésének sebességét változtatva más vastagságú réteget készíthetünk.  

A szenzorréteg kialakítható úgy is, hogy a szubsztrátot egy korongra rögzítik, majd 

nagy fordulatszámmal forgatni kezdik. Mikropipettából a „koktél” oldószerével előnedvesítik 

a felületet, majd magát a „koktélt” fecskendezik a forgástengely irányából a hordozóra. A 

forgómozgás következtében a folyadék a felületen egyenletesen szétterül, és a fordulatszámtól 

valamint a felületre juttatott oldat mennyiségétől és viszkozitásától függő vastagságú réteg 

alakul ki. Ezt a technikát a szakirodalom „spin-coating”-nak nevezi. 

Porózus hordozó, például a fent említett anódosan oxidált alumínium esetén 

elképzelhető olyan eljárás is, hogy az indikátoranyagot nem a fent felsorolt módon 

immobilizáljuk a rétegben, hanem egyszerűen a hordozót festékoldatba helyezve megvárjuk, 

míg elegendő molekula adszorbeálódik annak pórusaiban. Ebben az esetben az oxidréteg 

egyben a kémiai réteg és a hordozó szerepét is betölti. A módszer két utat is hagy az érzékelő 

réteg tulajdonságainak beállítására. Változtathatjuk az elektrolízis körülményeit, így a réteg 
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vastagságát, szerkezetét, továbbá módosíthatjuk a festés, adszorpciós folyamat időtartamát is, 

ezáltal szabályozva a felületen megtapadt molekulák számát, eloszlását.  

Munkám során az egyszerű festékoldatból történő adszorpciót alkalmaztam a nagy 

fajlagos felületű oxidált alumínium hordozóknál, illetve a „spin-coating” technikát az üveg 

hordozók esetében. Szol-gél filmek felvitelénél használtam az egyszerű, mikropipettával 

történő réteghúzást is.  
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 3. Célkitűzések  

 

A reflexiós optikai kémiai érzékelők kimutatási határát, mérési tartományát az 

érzékelő vegyület és az azt rögzítő réteg közötti kölcsönhatás jelentősen befolyásolja. A 

hordozó közeg szerepe kiemelkedő fontosságú, hiszen az indikátor adott kémiai környezetben 

jellemző pK-ja határozza meg, hogy a célvegyület molekulái milyen koncentráció esetén 

képesek a réteget protonálni vagy deprotonálni, mérhető optikai változást eredményezve. A 

réteg mintával szemben mutatott permeabilitása is befolyásolja szenzorválaszt, így 

megfelelően megválasztva az immobilizálás módját, az érzékelő film összetételét, a válaszidő 

vagy a szelektivitás is javítható. 

Kísérleti munkám során a leggyakrabban alkalmazott polimerek helyett kerestem más, 

előnyösebb hordozót, az alábbi kutatási célokat megfogalmazva: 

 

- Az elektrokémiai úton kialakított oxidrétegek kiváló adszorpciós tulajdonságainak 

ismeretében, ezeknek a felületeknek szenzor hordozóként történő alkalmazhatóságát 

terveztem vizsgálni. A felület kisméretű pórusaiban az indikátor ugyanis nem oldott 

állapotban található, ami kérdéseket vet fel a jelképzést meghatározó reakció 

egyensúlyi állandója és reverzibilitása szempontjából. Egyúttal az érzékelők 

kialakítása és analitikai paraméterei közötti összefüggések, szabályszerűségek 

meghatározását is tervbe vettem.  

 

- Ésszerűnek látszott megvizsgálni, hogy vízben nem oldódó poláros oldószerek 

(ionfolyadékok) adalékanyagként történő alkalmazása esetén a szenzorok analitikai és 

időfüggő paraméterei hogyan változnak.  

 

- Az irodalomban számos hivatkozást találtam indikátorok ormosilekben történő 

rögzítésével kapcsolatban. Mivel Al – O – Si kötések létrejöhetnek, ezért 

kézenfekvőnek látszott megvizsgálni, hogy az indikátort tartalmazó szol-gél réteg nem 

rögzíthető-e anódosan oxidált alumínium felületen. Feltételezéseim szerint alkalmas 

szol-gél réteg és alumínium-oxid réteg közt erős adhézió léphet fel, ami előnyös lehet 

az érzékelők készítésének szempontjából.   
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4. Kísérleti rész 

 

2.1. Felhasznált anyagok, vegyszerek 

2.1.1. Hordozók 

 
 

Az eloxált alumínium réteget tartalmazó szenzorok alapanyagául különféle a 

kereskedelmi forgalomban kapható alumínium fóliákat és szalagokat használtam. Kezdetben 

hengerelt, préselt grillezőtálcákból származó 99,5% tisztaságú, 100 mikron vastagságú 

alumínium lemezkékkel dolgoztam, de ezek minősége nem volt reprodukálható. Kísérleteket 

végeztem 25 és 50 mikron vastag alumínium fóliákkal is, azonban mechanikai tulajdonságaik 

nem kedveztek a felhasználás módjának, a szenzorok készítése közben a felület könnyen 

sérült. Az elektrokémiai polírozó eljárások során, az elektrolit felszínének közelében fellépő 

nagy elektromos térerősségek következtében az alumínium fólia többször átlyukadt, a 

rögzítésről levált. Végül a feladatra legalkalmasabbnak a 0,5 mm vastagságú 99,5% tisztaságú 

6 cm széles alumínium szalag bizonyult.  

A szol-gél réteget tartalmazó szenzorok esetében hordozó felületként eleinte 

hagyományos 18×24 mm-es mikroszkóp fedőlemezek szolgáltak, később eloxált alumínium 

lemezekkel is kísérleteztem. 

 

2.1.2. Általános vegyszerek, oldószerek 

 

Az elektrolízisnél illetőleg a szol-gél rétegek készítésénél felhasznált nátrium-szulfát, 

NaOH, ammónium-klorid, kénsav, sósav, etanol és a puffer oldatok alapanyagai analitikai 

tisztaságú Riedel de Haen és Fluka vegyszerek voltak. Az oldatok készítéséhez ultratiszta 

ioncserélt vizet használtam, melynek vezetése kisebb volt 0,5 µS/cm-nél.    

 

2.1.3. Indikátorok, bevonó anyagok 

 

A kémiai érzékelő réteg kialakításához felhasznált trifenil-metán indikátorok közül a 

brómfenolkék (BPB) a brómkrezolzöld (BCG) és a brómkrezolbíbor (BCP) Reanal, a 

krezolvörös (CR) Fluka vegyszerek voltak. Az eloxált lemez pórusainak bezárásához használt 
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o-nitrofenil-oktilétert(o-NPOE), a hexametil-tetrakozánt (Squalane), a dioktil-szebacátot 

(DOS) szintén a Flukától szereztük be, míg az OV-17 szilikon Merck készítmény volt.  

 

2.1.4. Szol-gél prekurzorok 

 

A szol-gélek előállításakor a Sigma-Aldrich Co.-tól vásárolt prekurzorokkal 

dolgoztam. Többnyire metil-trietoxiszilánt (MTEOS) és tetraetoxiszilánt (TEOS)  adtam 

oldatainkhoz, de bizonyos szenzoroknál dimetil-dimetoxiszilánt (DiME-DiMOS), fenil-

trietoxiszilánt (Ph-TriEOS) és aminopropil-trietoxiszilánt (APTES) is felhasználtam.  

 

2.1.5. Ionfolyadék 

 

Egyes kísérletekben a szenzorrétegkhez kis mennyiségű 1-butil-3-metilimidazolium-

hexafluorofoszfát, a továbbiakban [BMIM][PF6] ionfolyadékot (ionos folyadékot) adtam, 

melyet a Sigma Aldrich-tól szereztünk be. 
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2.2. Szenzorok készítése 
 

2.2.1. Alumínium-oxid felületen kialakított szenzorok készítése 
 
 

 Az alumínium lemez előkészítése 

 
A felület zsírtalanítása nagyon fontosnak bizonyult. Tapasztalataim szerint a nem 

megfelelően megtisztított felületről a természetesen jelenlévő oxidréteget nehéz egyenletesen 

eltávolítani, továbbá új homogén réteg sem képes kialakulni. Vízmentes etanollal átitatott 

papírtörlőt használtam a szennyeződések eltávolítására. Néhány perces dörzsölés után a 

lemezkéket desztillált vízzel leöblítve, a felület nedvesítésének segítségével győződtem meg a 

zsírtalanítás eredményességéről.  

 

A megtisztított alumínium lemezekből a legtöbb esetben 6x4 cm-es darabot vágtam ki, 

majd nekiláttam a természetes oxid réteg eltávolításának. Ehhez több különböző eljárást is 

kipróbáltam. Eleinte 15%-os NaOH oldatba merítettem a lemezt 20 másodpercre, majd 

desztillált vízzel alaposan leöblítve 3 percre ultrahangos fürdőbe helyeztem. A módszer 

hátránya, hogy a felület maratása közben a reflexió csökken. Hogy ezt a hatást kiküszöböljem 

az irodalomban javasolt elektrokémiai polírozó módszerekhez folyamodtam [60]. Perklórsav 

(60m/m%) és etanol (96%)  1:4 arányú elegyében anódként kapcsolva a munkadarabot, 3,3 A 

áramerősség mellett elektrolízist végeztem, míg az oxidréteg szemmel láthatóan le nem vált a 

felületről, sima, tükörfényes alumínium felszínt hagyva maga mögött. A művelethez CAI 20-

1084 digitális tápegységet használtam, ellenelektródként U alakra meghajlított, 99,5 % 

tisztaságú alumínium lemezt alkalmaztam.  Az elektrolízis ideje 20-60 s között változott, az 

oldat koncentrációjától és hőmérsékletétől függően, ugyanis a nagy áramsűrűség miatt erősen 

melegedett az elektrolizáló cella.  

Az elektropolírozás után rögtön az oxidáció folyamata következett, ehhez az előkészített 

másik, savat és esetenként vezető sót tartalmazó elektrolizáló oldatba helyeztem a fényes 

alumínium lemezt. Katódként továbbra is alumíniumot alkalmazva a szenzorlemezt 

egyenárammal anódosan oxidáltam konstans (általában 1,6 A/dm2) felületi áramsűrűség 

mellett, vagy a cellafeszültséget álandó értéken (6-24V) tartva. A különböző ideig történt 

elektrolízis befejeztével a szenzor-hordozót többször öblítettem, majd 10 percig desztillált 

vízben, ultrahangos fürdőben tartottam a pórusokban lévő savnyomok eltávolítása céljából. 
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Az elektrolizáló oldat legtöbbször 15 (V/V)% kénsavat és 30 g/l nátrium-szulfátot 

tartalmazott. Egyes esetekben 0,4 M foszforsav oldatot, 10% (m/m) oxálsav oldatot is 

használtam, ezekre külön felhívtam a figyelmet a kísérleti eredmények között. 

Az indikátor immobilizálása 

 

A kiválasztott indikátorokból 0,1 % (m/V) -os oldatot készítettem oly módon, hogy a 

bemért mennyiségeket először 20 ml etanolban feloldottam, majd 100 ml végtérfogatra 

higítottam desztillált vízzel. Szárítás után a kész, egyenletes oxidréteggel borított lemezeket 

meghatározott időre a kiválasztott oldatba merítettem, majd a felesleget a felületről 

ultrahangos fürdőben desztillált vízben történő mosással távolítottam el, időközben meg-

megmozgatva a rendszert, hogy az esetleges kioldódás egyenletesebben történhessen.  

A mosás, öblítés miatt a felületen adszorbeálódott indikátor molekulák részben 

deprotonált állapotba kerültek, így a szenzor protonálására volt szükség ahhoz, hogy ammónia 

mérésére alkalmassá váljon. A protonáláshoz kezdetben sósav gőzt alkalmaztam. A 

megfestett és szobahőmérsékleten szárított lemezt néhány másodpercre egy fedéllel ellátott 

edénybe tettem, melynek aljára előzőleg kevés tömény (37%-os) sósavat öntöttem.  Későbbi 

mérések során derült fény arra, hogy a pórusokban adszorbeálódó sósav és a mintában 

található ammónia reakciója során képződő ammónium-klorid a szenzor működését 

hátrányosan befolyásolja. A mért jel a kisebb koncentráció-tartományokon nem arányos az 

ammónia mennyiségével, továbbá az érzékelő kevéssé reverzibilis. Hogy ezt a problémát 

áthidaljam, a későbbiekben a protonálásra dodecil-benzolszulfonsav (H-DBS) 1% (m/m) 

oldatát használtam. Az oxidréteg vastagságától függően 5-10 s-ra az oldatba merítettem a 

szenzort, majd kivettem és hagytam megszáradni.  

Néhány szenzornál az anódos oxidáció következtében kialakuló pórusok tömítését is 

elvégeztem, mellyel egyrészt oldott ammónia mérésére szerettem volna alkalmassá tenni a 

rétegeket, másrészt az indikátoranyagok kioldódását kívántam csökkenteni. Ehhez a szenzorok 

készítésében általában használatos lágyítókat, valamint kromatográfiás megosztó folyadékokat 

választottam, melyek hidrofób réteget képeznek a szenzor érzékelő rétege előtt. A tömítéshez 

a szenzor felületére Pasteur-pipettával néhány csepp bevonóanyagot vittem, egy puha 

papírvattával  egyenletesen elkentem a felületen, végül körkörös mozdulatokkal enyhe 

nyomást alkalmazva a pórusokba dörzsöltem. Ez után tiszta száraz papírvattákkal a felületet 

többször áttöröltem, hogy a bevonószer feleslegét eltávolítsam. 
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2.2.2. Szol-gél réteget tartalmazó szenzorok készítése 

 

A felhasznált ún. „koktélok” összetétele az adott kísérletek eredményei mellett került 

feltüntetésre, az alábbiakban az általános eljárást ismertetem: 

 

Ugyanazokat az indikátorokat immobilizáltam, mint az eloxált alumínium felületeken. 

Minden oldat készítésekor, első lépésként a kiválasztott indikátor 1-10 mg-ját bemértem egy 5 

ml térfogatú, jól zárható üvegfiolába, majd hozzámértem etanolt és desztillált vizet bizonyos, 

a kísérlet által megkívánt mennyiségben. Az etanol a rendszerben a polikondenzációs reakció 

termékeként is jelen van, így az elegyhez adagolva a gélesedés folyamatát lassítja, késlelteti a 

réteg megszilárdulását, és finomabb, kevésbé porózus szerkezetet eredményez. A víz 

hozzáadása is a réteg kialakulását befolyásolja, mennyiségét növelve az ormosil réteg hidrofil 

sajátságokat kezd mutatni. 

A indikátor az etanol-víz elegyben néhány perc keverés, rázatás után általában jól 

feloldódott. Ezt követően adtam a rendszerhez a kiválasztott prekurzort vagy prekurzorokat, 

mely következtében az edényben jól láthatóan két fázis jelent meg, melyek egymással 

korlátozottan elegyedtek. Egy perc rázatás után homogén, de nem stabil emulzió keletkezett, 

melyhez azonnal hozzáadtam a katalizátort, ami eleinte tömény sósav oldat, a későbbiekben 

H-DBS oldat (dodecil-benzolszulfonsav) volt. A katalizátor hatására néhány másodperc 

rázatás után, exoterm reakció során, a két fázis egyesült, homogén oldat keletkezett, melyet 10 

percig állni hagytam, majd felhasználtam. 

 

A szenzorréteget a hordozóra két különböző technikával vittem fel, a hordozó típusától 

függően. Mikroszkóp fedőlemezek esetén egy hajlékonylemez-meghajtóból kialakított „spin-

coater” berendezést alkalmaztam. A 18×24 mm-es, gondosan megtisztított üveglapocskát egy 

arra a célra készített rögzítő feltétben helyeztem az eszköz forgóasztalára, melyet utána 

állandó, stabil fordulatszámmal (~10 1/s) forgásba hoztam. A lassan gélesedő oldatból 

felszívtam 60 mikrolitert egy automata pipettával, miközben egy másik pipettából 300 

mikroliter etanollal előnedvesítettem a gyorsan rotáló fedőlemez felületét, a folyadékot a 

forgástengely vonalában injektálva. A nedvesítés után közvetlenül, szinte folytatólagosan 

fecskendeztem a szol-gélt az üvegre, így az egyenletesen tudott elterülni. További tíz 

másodpercig folytatam a forgatást, hogy a szárítást elősegítsem, majd a kész szenzort 
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eltávolítottam, néhány órán keresztül óraüvegen pihentettem, illetve bizonyos szenzorokat 

szárítószekrényben hőkezeltem , 60-90°C –on, 1-24 órán át.  

 

Eloxált alumínium hordozóra is készítettem szol-gél bevonatot. Ilyenkor egyes 

esetekben az oldatba merítettem az eloxált lemezt, míg máskor pipetta segítségével terítettem 

el a gélesedő reakcióelegyet a felületen. Ezt követően az előzőekben ismertetett módon 

hagytam száradni vagy hőkezeltem. 

 

2.3. A mérési eszközök, módszerek 

2.3.1. Műszerek 

 

A szenzorok vizsgálatához a kísérletek kezdeti szakaszában egy Spektromom 410 

típusú kolorimétert használtam, melyet munkatársaim alakítottak át és használtak korábbi 

viszgálataikhoz. Mivel a műszer eredetileg küvettába helyezett oldatok abszorbanciájának 

mérésére alkalmas, így egy bifurkált optikai kábel segítségével sikerült a reflexiós méréseket 

véghez vinni. A küvettatartóba egy 45 fokban döntött tükröt helyeztek úgy, hogy a fentről 

érkező fényt a detektorba vetítse, majd az  Y alakú kábel egyik szabad végét ide rögzítették. A 

másik szabad vég egy Cole-Palmer 41420-as halogén fényforráshoz csatlakozott, míg a közös 

vég a szenzor vizsgálatára készített mérőcellához volt elvezetve. A fényforrás fénye így a 

mérőcellába tudott jutni, ahol a szenzor felületéről visszaverődve az optikai kábel másik ágán 

jutott el a tükörig, ami egy interferencia szűrőn keresztül a műszer detektorára vetítette. A 

mérések során a mérés hullámhosszát 430 és 600 nm-es szűrőkkel állítottam be az indikátorok 

spektrumának megfelelő maximuhelyekhez. 

 

A koloriméter tájékozódó mérésekhez megfelelő, azonban nem ad képet a szenzor 

felület teljes reflexiós spektrumáról, csak mindössze egyetlen általunk kiválasztott szűk 

hullámhossz-tartományáról. A mérések legnagyobb részét ezért egy Avantes Avaspec 2048 

optikai szálas, CCD spektrofotométerrel végeztem, a használt reflexiós mérési elrendezés az 

5.ábrán látható. 
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5. ábra: Száloptikás mérési elrendezés reflektancia méréséhez 
A – spektrofotométer, B – fényforrás, C – szűrőtartó, D – mérőcella 

 
Fényforrásként a mérésekhez többnyire egy ugyancsak az Avantes által gyártott, 

száloptikás rendszerekhez kifejlesztett AvaLight-Hal halogén lámpát használtam, de 

végeztem méréseket a cég Xenon villanólámpájával is. A mérési eredményeket a két 

fényforrás különbözősége nem befolyásolta. 

A fényt a reflexiós mérőcellához egy bifurkált, Y alakú optikai kábelen vezettem, 

mely egy 6 eres és egy egyetlen szálat tartalmazó kábel összeágaztatásával készítettek a 

forgalmazó cég munkatársai. A hateres végződés a fényforráshoz, a magányos szál a 

fotométerhez, a közös végződés pedig a mérőcellához csatlakozott. A közös végben a 

körkörösen elhelyezett hat szál szolgált a szenzor felületének megvilágítására, a középső 

hetedik szál pedig a reflektált fényt jutatta el a műszerhez. A kvarc-szálak mindegyikének 200 

mikron volt a magátmérője.  

A reflexiós mérésekhez referenciaspektrum felvétele szükséges. Az alumínium 

hordozón készített szenzorok esetében az elektrokémiailag polírozott alumínium felülete 

jelentette a 100% reflektanciát. A szenzorok készítésekor a lemez felső részén egy 1,5 cm-es 

sávot nem oxidáltam, így amikor lemezvágó-ollóval 1 cm széles szenzorokat szabtam ki az 

anyagból, mindegyik érzékelőn maradt egy referencia felület is. Az üveg hordozón készített 

szenzoroknál egy tiszta mikroszkóp fedőlemez reflexiós spektruma volt a viszonyítási alap. 

 

2.3.2. A mérőcella 

 

A szenzorokat a mérések során házi készítésű átfolyós cellában rögzítettem. Az 

ammónia gázzal történő kalibrációkhoz használt mérőcella sematikus rajza az optikai kábel 
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keresztmetszeti képével a 6.ábrán látható. Egy 5 mm vastag, optikai padra rögízthető 

alumínium asztalkán, egy 3 mm vastagságú, közelítőleg 20×40 mm-es plexi lemezből 

alakítottuk ki az egységet. A lemezt átmenő csavarokkal lehetett az asztalkához erősíteni, alsó 

felére egy 1×1 cm-es öntapadós tükröző fólia darabot ragasztottam (DC-Fix Original). Ennek 

segítségével üveghordozóra készített szenzorok is mérhetőek voltak reflexiós módban. A 

plexi lemez és az asztalka közé egy gumilapot helyeztem, melyben a gázteret alakítottam ki 

egy 7 mm-es furat formájában. A gumilapba oldalról két vékony, a gáz be- és kivezetésére 

használt fém cső csatlakozott, 1 mm-es furatokon keresztül.  

A fény továbbítására szolgáló bifurkált optikai szál közös vége pontosan illeszkedett a 

gáztér 7 mm-es furatába. A szenzort a plexidarab és a gumilap közé helyeztem, a mérendő 

oldalával lefelé.  

 

 

6. ábra: A gázkeverő rendszer és a mérőcella sematikus rajza reflexiós szenzor vizsgálatához:  
A – rögzítő csavar, B – plexi fedőlemez, C – a vizsgált optikai szenzor, D – gumiréteg, E – 

alumínium asztalka, F – optikai szál keresztmetszeti rajza 

 

Mivel az optikai kémiai szenzorok működése a környező minta és érzékelő réteg közti 

dinamikus egyensúlyon alapul, így a hőmérséklet a részecskék mozgásán keresztül a mérési 

tartományra és a válaszidőre is hatással van. Hogy az érzékelőinken mérhető jel 

hőmérsékletfüggését tanulmányozhassam, a mérőcella fűtéséről is gondoskodtam. Az 

alumínium asztalkára nagy felületű hűtőbordával ellátott ellenállásokat szereltem (10Ω 5W), 

melyeket az ektrolízishez is használt laboratóriumi tápegységről egyenárammal melegítettem. 

A rendszert kalibráltam, az áramerősség és a hőmérséklet közötti kapcsolat felmérésével. 

Tervbe vettem a mérőcella Peltier-elemmel történő hűtését és fűtését is, de az eszköz 
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termosztátként történő használata kifinomult vezérlőelektronikát, és megfelelő hűtőbordákat 

igényel, ami technikailag nagyon megbonyolította volna a kivitelezést.  

 

 

2.3.3. Mennyiségek, mértékegységek értelmezése 

 

Az értekezés irodalmi összefoglalójában már kitértem az optikai szenzorokat jellemző 

legfontosabb paraméterekre. Az adott fejezetben utaltam arra, hogy technikai okok miatt 

bizonyos mennyiségeket az általában szokásostól eltérően definiáltam. Az alábbiakban ezeket 

a mennyiségeket, illetve a mérési eredmények diszkussziója során előkerülő legfontosabb 

további jellemzőket értelmezem, arra való tekintettel, hogy az általam áttekintett irodalom 

sem fogalmaz egységesen. 

 
Koncentráció: Az értekezésben a felhasznált oldatok koncentrációját az általában szokásos 

módon, például térfogatszázalékban [(V/V)%] vagy mol/dm3 egységekben adom meg. A 

kalibráló gáz esetén legtöbbször a kis koncentrációk miatt a ppm (parts per million) vagy ppb 

(parts per billion) értékeket használom. Ez mindig térfogatra vonatkoztatott milliomod vagy 

milliárdod részt jelöl, melyet nem jelölök külön (ppmv, ppbv). Ammónia gázzal számolva  

1 ppm 0,75 µg/m3 –nek felel meg. Az ábrákon, ha külön nem jelzem, a kalibráló gáz névleges 

koncentrációja szerepel. 

 
Reflektancia: Reflektancián az érzékelő felületéről visszaverődő fény és a felületre eső fény 

intenzitásának hányadosát értjük, adott hullámhosszon. A mérések során, ettől eltérően, az 

érzékelőről visszaverődő fény intenzitását egy általam választott referencia felületről 

(elektropolírozott alumínium) visszaverődő fény intenzitásával hasonlítottam össze, s ezt az 

értéket fejeztem ki százalékban. Az értekezésben szereplő reflektancia kifejezés tehát minden 

esetben normált reflektanciát jelent.  

 

Szenzorválasz: A szenzorválasz megmutatja, hogy egy adott ammónia-koncentráció esetén 

az érzékelő, a kalibráció során elért legnagyobb elért reflektancia-változásának hány 

százalékát mutatja. A legnagyobb reflexióváltozás a kalibrációs görbe utolsó pontjához 

tartozó reflektancia érték, abban az esetben is, ha ekkor még láthatóan nincs telítésben a 

szenzor. 
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Érzékenység: Az a koncentráció, melynél az érzékelő a legnagyobb elérhető változás felét 

mutatja. A legnagyobb elérhető változás a teljesen deprotonált állapothoz tartozó 

szenzorválasz. 

 
Válaszidő: A koncentráció ugrásszerű növelésekor a maximális jelváltozás 90%-ának 

eléréséig eltelt idő, mely tartalmazza a mérőcella átöblítéséhez szükséges holtidőt is. A 

holtidő, tapasztalataim szerint, körültekintő mérést végezve, elhanyagolható az érzékelők 

válaszidejéhez képest.  

 
Visszatérési vagy visszaalakulási idő: A koncentráció ugrásszerű nullára csökkentésekor, a 

100%-os szenzorválasz 50%-osra csökkenéséig eltelt idő. Olykor a teljes visszaalakulás idejét 

értem visszatérési időn, melyet a szövegben egyértelműen jelzek.  

 

2.3.4. Kalibráló gázok, a kalibráció körülményei 

 

Az első mérések során a különböző koncentrációjú ammónia gáz mintákat pufferelt 

ammónium-klorid oldatokból állítottam elő. Az oldat feletti gáztérben található ammónia 

parciális nyomását a Henry-törvény alapján számoltam. Ez a módszer a legelső összehasonlító 

mérésekhez megfelelőnek bizonyult, de amint lehetőség nyílt rá, összeállítottam egy 

gázkeverő rendszert.  

A Linde Gáz Magyarország Zrt.-től kalibráló gázkeveréket rendeltünk mely nitrogén 

vivőgázban névlegesen 100 ppm ammóniát tartalmazott. Az analitikai bizonylat alapján a 

gyárban mért valós koncentráció 93,4 ppm +/- 2% volt. A gázt egy Cole-Parmer áramlásmérő 

oszlopokból összeállított gázkeverő rendszeren levegővel kevertem, mely a 6. ábra baloldalán 

látható. Az oszlopokon a legnagyobb elérhető áramlási sebesség 150 ml/min volt, a leolvasott 

értékeket az alkalmazott gázok anyagi minőségétől függően korrigálni kellett egy megadott 

korrekciós táblázat szerint.  

 

A rendszer segítségével a koncentrációt a 0 - 100 ppm névleges koncentráció-

tartományon tudtam szabályozni, közelítőleg 1,5 ppm pontossággal. A felhasznált három 

áramlásmérő közül egyikre az ammónia palackot kötöttem, a másik kettőre egy akváriumi 

levegőztetőpumpát kapcsoltam. A pumpa állandó nyomást és áramlási sebességet tudott 

biztosítani. A mérés jellege, a mérendő viszonylag nagy koncentrációk nem indokolták tiszta 

higítógázok (nitrogén, szintetikus levegő) használatát.  
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A kalibrációk során a páratartalom változásából eredő hibákat úgy igyekeztem 

mérsékelni, hogy a páratartalmat egy kapacitív páratartalom-mérő műszerrel a mérések előtt 

ellenőriztem. Mérést csak akkor végeztem, ha a laboratórium relatív páratartalma 40-60% 

között volt. Megoldás lehetett volna a páratartalom gázmosó palack segítségével történő 

rögzítése, de ez a gázszabályzó-rendszer holtidejét növelte volna.  

 

A hőmérséklet változása is hatással van a mérésekre. A laboratórium jó fekvésének és 

az épület vastag falainak köszönhetően, a téli és a nyári beltéri hőmérséklet közötti különbség 

(kivéve a különösen meleg nyári időszakokat) nem haladta meg az 5°C-ot így termosztálást, 

vagy más kompenzációs módszert nem alkalmaztam.  

 

2.4. Kiértékelési módszerek, a szenzorok kalibrációs paramétereinek meghatározása 

 

A mérések legnagyobb részét spektrofotométerrel végeztem. A műszert vezérlő Avaspec 

szoftver segítségével az elmentett adatsorokból ASCII fájlokat készítettem, melyeket 

Microcal Origin programmal dolgoztam fel, ábrázoltam.  

A kísérleti munka során felvett spektrumok nagy száma miatt, az adatok feldolgozását 

segítő segédprogramot írtam, az Origin szoftvercsalád által használt LabTalk programozási 

nyelven, mely az adatok importálása után a spektrumokat összerendezte, lehetővé téve a 

közös grafikonon történő ábrázolást. 

 

Már korábban utaltam rá, hogy a terveink közt szerepelt a költséges spektrofotométer 

egyszerűbb technikai megoldással történő kiváltása, egy LED-ekkel működő kiolvasó eszköz 

elkészítése. Az eszköz megépítése előtt azonban ki kellett dolgozni a mérési módszert 

részleteiben.  

 

Mérés két hullámhosszon, LED-ek és fotódiódák segítségével 
 

A spektrofotométeres mérések során teljes reflexiós spektrumokat rögzítettem, de 

ismeretes, hogy elegendő az indikátorok abszorpciós maximumainak megfelelő 

hullámhosszakon mérni, mint ahogy az régebbi műszereknél megszokott is volt. A 

rendelkezésre álló adatsorok nagy száma ellenére, a kiértékelések folyamán is csak a 
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maximumhelyeknél mért reflektanciákat használtam fel. Könnyen igazolható, hogy néhány 

kalibrációs mérés után, pusztán a két mért érték arányából meghatározható az indikátor 

deprotonált és protonált formájának aránya, majd ebből az ammónia koncentráció. Ennek 

köszönhetően, két alkalmas fényforrás (LED) és detektor (fotodióda) pár segítségével is 

analitikai információt nyerhetünk ki az érzékelőből.  

 

Egy sav-bázis indikátor ammóniával való protolitikus reakcióját, az alábbi egyenlet 

jellemzi:  

HInd + NH3 ⇔  NH4
+ + Ind-   (1) 

Az egyensúlyra felírható: 
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Ahol cF a deprotonált, cFH a protonált forma koncentrációját jelöli. Látható, hogy a minta 

koncentrációja az indikátor két formájának koncentráció-arányával kifejezhető. Az összes 

indikátor koncentráció is megadható cF és cFH összegeként.   

 

A koncentráció-viszonyokra spektrofotometriás mérés alapján következtethetünk. 

Ismeretes, hogy egy adott hullámhosszon mérve egy indikátoroldat fényelnyelését, a kapott 

abszorbancia a két formának együttesen köszönhető.  
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7. ábra: Indikátor protonált és deprotonált formájának spektrumai, valamint a moláris abszorpciós 

együttható értelmezése 
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Az ábrán feltüntetett λ1 hullámhosszon vizsgálódva (7. ábra), főként a protonált forma 

elnyelésével kell számolni, de kismértékben a deprotonált forma is abszorbeál. Így a 

következő egyenletek írják le a két maximumhelynél történő mérést: 

 

l)cc(A F1,FFH1,FH1 λλλ ε+ε=  (3) 

l)cc(A F2,FFH2,FH2 λλλ ε+ε=  (4) 

 

Ahol l a küvetta hossza, ε a moláris abszorpciós együttható, c pedig a indikátor 

koncentrációját jelöli. Az indexek a 7. ábra alapján adódnak, F a deprotonált, FH a protonált 

formára utal, az 1-es és 2-es szám pedig a két vizsgáló hullámhosszra. A moláris abszorpciós 

együtthatók az adott indikátorra jellemzőek, kalibrációval meghatározhatók, a küvetta hossza 

ismert. 

 

Rétegben immobilizált indikátor esetében a helyzet lényegesen bonyolultabb, hiszen 

sem a rétegvastagságot, sem az indikátor koncentrációját nem ismerjük pontosan. Az 

indikátor oldatból visszamaradó víz aktivitása sem ismert, ezért a disszociációs folyamatok 

sem érvényesek a híg oldatokban alkalmazott összefüggések. A mérési feladat ezért inkább 

empirikus oldalról közelíthető.  

 

Az érzékelőt a használat előtt, spektrofotométer segítségével, kalibrálni kell. A 

kalibráció a korábban leírt módon, az érzékelő mérőcellába helyezésével és az ammónia 

koncentráció fokozatos növelésével történik, egészen a telítési koncentráció eléréséig. Az 

érzékelő reflektanciáját a két, indikátorra jellemző hullámhosszon mérve, majd ábrázolva, 

kalibrációs görbékhez jutunk (8. ábra), melyekből a kalibrációs paraméterek megkaphatok. A 

görbék szigmoid alakúak, és tapasztalataim szerint jól közelíthetők Boltzmann függvénnyel. 

Az illesztést követően a szenzor adott hullámhosszon mért reflektanciája (Rλ) a következő 

módon adható meg az ammónia-koncentráció fügvényében: 
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Ahol Rmin,λ és Rmax,λ az adott hullámhosszon mért minimális és maximális reflektanciák, c az 

ammónia koncentráció, c50 a válasz 50%-ához tartozó koncentráció, dc pedig a görbe 

meredekséget jellemző paraméter. Ezeket az értékeket a mért adatsorok alapján 

meghatározhatjuk magunk, vagy adatkezelő szoftverek segítségével, szigmoid függvény 

illesztésével is megkaphatjuk.   

 

A kalibrációs paraméterek birtokában az érzékelő használható, mivel a mért 

reflektanciákból az ammónia koncentráció számítható a függvény átalakítását követően: 
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Itt már egyetlen hullámhosszon történő mérés is elegendő lehet a koncentráció 

számításához, de a mérési és adatfeldolgozási hibák csökkentése érdekében érdemes mégis 

két hullámhosszon dolgozni. 
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8. ábra: A kalibrációs paraméterek meghatározása  
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A mért paraméterek birtokában, műszerünk mikrokontrollerét felprogramozva, az eszköz 

készen áll a használatra. A szenzor vizsgálatának eredményét kijelezhetjük, vagy a jelet 

felhasználhatjuk fény és hangjelzések, kapcsolójelek előállítására.  

 

2.5. Az érzékeléshez használatos indikátorok kiválasztása 

 

Mivel ammónia-szenzoraink a vegyület sav-bázis sajátságait használják ki, így az 

indikátor kiválasztásakor körültekintően kell eljárni. Mint azt az irodalmi áttekintésben is 

megjegyeztem, sok természetes anyag alkalmas lenne optikai ammónia érzékelő készítéséhez, 

az érzékelőkben használt indikátoroknak több követelménynek is meg kell felelniük.  Fontos a 

vegyületek stabilitása, a hőre, fényre túlzottan érzékeny indikátorok már rövidebb időtartamú 

mérések során is a jel eltolódását okozhatják. Előnyös továbbá a nagy moláris elnyelés is, 

mely jó jel-zaj viszonyt eredményezhet, valamint a molekulákon bizonyos, a hordozóként 

felhasznált anyaghoz könnyen kapcsolódó csoportok jelenléte. A felsorolt kritériumok alapján 

választásom a trifenil-metán indikátorok csoportjára esett. Irodalmi leírások alapján 

megállapítottam, hogy alumínium-oxid felületeken a szulfonát-csoportokat tartalmazó 

molekulák jól adszorbeálódnak. Ezek a indikátorok szulfonált nátrium-sók formájában, széles 

pK-tartományban könnyen beszerezhetők. Ez utóbbi különösen fontos a szenzorok 

érzékenységének szempontjából. A fenti tulajdonságok mellett azt is szem előtt tartottam, 

hogy az eloxált alumíniumon kialakítandó szenzoraink összehasonlíthatók legyenek más, 

polimer réteget alkalmazó, az irodalomban már megvizsgált szenzorokkal.  

 

A indikátor kiválasztása azért is fontos, mert az indikátor adott közegben mutatott sav-

bázis tulajdonságai határozzák meg az ammónia-szenzor érzékenységét. Az indikátor maga is 

gyenge sav vagy bázis, ezért deprotonálhatóságát, protonálhatóságát jól jellemzi az 

indikátorexponense (pK).  Az indikátor vizes közegben történő disszociációjának felírása 

után, az ammónia méréséhez megfelelő pK egyszerű számítással megbecsülhető. Fontos 

megjegyezni, hogy a számítás valójában csak durva becslésre alkalmas, mert az 

érzékelőrétegben a híg oldatok egyensúlyi folyamatait jellemző egyenletek korlátozottan 

érvényesek.  

A fentiektől függetlenül a H+ koncentráció kifejezhető az ammóniára disszociációjára 

felírható egyenletből: 
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NH4
+ = NH3 + H+     (7) 
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Továbbá az indikátor disszociációjára is felírható, hogy: 
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A két egyenletből következik, hogy: 
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ahol Ks=Kv/Kb az ammónia protonálódási együtthatója, Kv a vízionszorzat és Kb az ammónia 

bázisállandója, Kind az indikátor disszociációs együtthatója. A fenti egyenlet negatív 

logaritmusait felírva az alábbi egyszerű összefüggés nyerhető: 
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Az egyenletben látható, hogy az ammónium-ion és az ammónia aránya illetve az 

indikátor deprotonált és protonált formájának az aránya a meghatározó. Az ammónium-ion 

pKs értéke vízben 9,2. Az egyenletben szereplő két hányadosra, megbecsülve az egyes formák 

koncentráció-változásának nagyságrendjét, illetve ismerve a tervezett mérőműszerünk 

pontosságát, 2 – 2 adódott. Így a következő egyenletet kaptam: 

 

22,7222,9 ±≈±−≈indpK    (11)  

 

Becslésem alapján olyan indikátort kellett keresni tehát, amelynek a pK-ja a 5,2 - 9,2 

tartományon belül, de legalábbis annak a közelébe esik. Mivel az indikátormolekulák és az 

ammónia az új közegben, az alumínium-oxid réteg pórusaiban mutatott disszociációs 
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sajátságairól nem voltak információim, így csak a mérések eredményei alapján győződhettem 

meg a fenti számítások helyességéről. A számtalan lehetséges indikátor közül végül négyet 

választottam ki, a különböző ammóniakoncentrációk méréséhez.  

 

- brómfenolkék, BPB (pK=4,1), 

- brómkrezolzöld, BCG (pK = 4,8) 

- brómkrezolbíbor, BCP (pK=6,4) 

- krezolvöröst, CR (pK=8,46) 

 

A brómfenolkék pK értéke a becsült tartományon kívül esik, mégis a használata mellett 

döntöttem, irodalmi adatok alapján. Az indikátorok szerkezeti képletei a 9. ábra, savas és 

bázikus formáik abszorpciós spektrumai a 10. ábra mutatja.  

 

 

    

9. ábra: A brómfenolkék (A), brómkrezolzöld (B), brómkrezolbíbor (C) és 
krezolvörös (D) indikátorok szerkezeti képletei 

 
Négy teljesen hasonló szerkezetű indikátort választottam, az eredmények jobb 

összehasonlíthatósága végett. A pK és az érzékenység kapcsolatára így egyértelmű, más 

szerkezeti okoktól független összefüggést nyertem. Feltételeztem, hogy nagyobb 

indikátorexponens esetén kevésbé érzékeny, de gyorsabban regenerálódó érzékelőt kapunk. 

Ezt a feltételezést később mérési eredményeim alátámasztották. 
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A későbbiek során főként a BPB és BCG indikátorokat használtam fel kísérleteimhez, 

mivel a BCP indikátorral készített érzékelő kevéssé bizonyult érzékenynek. Több kísérletnél 

nem volt jelentősége, hogy melyik indikátort alkalmazom. Az alumínium-oxid alapú 

érzékelőknél gyakran váltakozva, az adott indikátor előnyeit, (gyorsabb válasz vagy nagyobb 

jelváltozás) figyelembe véve választottam érzékelő-vegyületet.  
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10. ábra: A BPB, BCG, BCP és CR indikátorok savas és bázikus formáinak a 
bázikus forma maximális elnyelésére normált abszorpciós spektrumai vizes 
közegbe 

 

2.6. A sav-bázis indikátoron alapuló ammónia-érzékelők szelektivitása 

 

Általánosságban megállapítható, hogy a sav-bázis indikátorok segítségével történő 

ammónia meghatározás nem szelektív, mivel az indikátormolekulákat más bázikus karakterű 

illékony vegyületek is képesek deprotonálni.  

Korlátozott szelektivitás biztosítható további, méretkizáráson vagy polaritásbeli 

különbségeken alapuló rétegek felvitelével. Ez a megoldás azonban nem minden esetben 

előnyös, hiszen az adott rétegen is át kell jutnia a mintának, ami az érzékelő válaszidejét 

növeli. A réteg ammóniával szemben mutatott permeabilitását az ammónia adott közegekre 

jellemző diffúzióállandója, és megoszlási hányadosa határozza meg.  

Az általam készített és vizsgált érzékelőket egy szűk mezőgazdasági alkalmazási 

területre, elsődlegesen istállók, gazdasági épületek szellőztető-berendezésének vezérlésére 
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szántuk. A szelektivitás kérdését ilyen alkalmazások esetén érdemes más megközelítésből 

tárgyalni, mivel ezeken a helyeken az illékony légszennyezők száma korlátozott, arányuk 

nagyságrendileg ismert. Terepen végzett méréseink azt mutatták, hogy a baromfi állományok 

nevelésére használt épületekben az ammónia koncentrációja néhány tíz, olykor akár néhány 

száz ppm nagyságrendű is lehet. A fehérjék lebontásából származó metil- és etilamin, 

putreszcin, spermin koncentrációja ennél lényegesen kisebb, így zavaró hatásuk mérsékelt. 

Továbbá a légtér szellőztetésének szempontjából kicsi a jelentősége annak, hogy tisztán 

ammóniát vagy összes illékony amint mér az érzékelő. Összehasonlító méréseim alapján, 

melyek eredményeit a dolgozatban nem részletezem, megállapítható, hogy érzékelőink közel 

egy nagyságrenddel érzékenyebbek ammóniára, mint etanolaminra.  

A szenzorok alkalmazásakor a szelektivitást javítja még a megfelelő pozicionálás is. 

Az ammónia érzékelőket az épületek tetőszerkezetében szokás telepíteni, kihasználva, hogy a 

kis sűrűségű gáz koncentrációja ott jóval nagyobb. Tapasztalataim szerint, 

kényszerszellőztetés nélkül a keveredés az istállókban csekély, ezért a talajszinti és a nagyobb 

magasságban mért koncentrációk közötti kapcsolat kalibrálható.   

 



Eredmények 

 48 

5. Eredmények 

5.1 Anódosan oxidált alumínium hordozók vizsgálata 

Míg az optikai szenzorokkal foglalkozó közleményekben a lágyított polimerrétegek 

alkalmazásáról gyakran esik szó, az alumínium felületén kialakított érzékelőkkel kapcsolatos 

írások nem adnak pontos képet az anódos oxidáció és adszorpcióval történő immobilizálás 

pontos kísérleti körülményeiről. Vizsgálataimat az elektrokémiai oxidációval kialakított 

rétegek tanulmányozásával kezdtem, melyhez a hagyományos értelemben vett 

spektroszkópiai és fizikai-kémiai módszereken kívül elektronmikroszkópos mérési 

technikákat is igénybe vettem.  A mérések során igyekeztem az elektrokémiai oxidáció 

körülményei és a kialakuló felület jellege, érzékelőrétegként való felhasználhatósága közötti 

kapcsolatokat feltérképezni.  

 

5.1.1. A rétegvastagság és a felület reflektanciája 
 

Amennyiben az elektrolizáló oldatunk koncentrációja, összetétele, hőmérséklete 

lényegesen nem változik, úgy az elektrolízis során kialakuló réteg vastagsága az idő 

függvénye, mint ezt az irodalmi áttekintés során már említettem. Tapasztalataim szerint a 

réteg vastagságának növekedésével az alumínium fémes fénye, a felület reflexiója csökken.  
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11. ábra: Kénsavban (15 (V/V)%) 1,6 A/dm2 áramsűrűséggel eloxált felület 

reflektanciája az elektrolizis időtartamának függvényében, 600 nm 

hullámhosszon (A) és 430 nm hullámhosszon (B) mérve. Az ábrán három 

egymást követő mérés szórását is feltüntettem. 
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Hogy az eloxálás ideje és a változás mértéke közötti összefüggést feltárjam, kísérleteket 

végeztem. Kénsav oldatban (15% V/V) mely vezető sóként 15 g/l nátrium-szulfátot 

tartalmazott, a korábban ismertetett módon 1,6 A/dm2 áramsűrűség mellett 2, 4, 8, 16 ill. 32 

percen keresztül eloxáltam egy alumínium lemez különböző részeit, majd azok reflektanciáját 

hasonlítottam össze (11. ábra).  

Láthatóan a reflektancia az érzékeléshez használt indikátorokra jellemző 

hullámhosszokon azonos mértékű, exponenciális jelleggű csökkenést mutat az eloxálási idő 

függvényében. Érdekes megfigyelni, hogy a mért értékek szórása a nagyobb hullámhosszon 

jelentősebb. A rétegek vastagságának meghatározására is kísérleteket tettünk, de a porozitás 

és változó törésmutató miatt munkatársaim ellipszometriás mérései nem jártak sikerrel. 

A későbbiekben egy újszerű módszert dolgoztam ki a rétegvastagság mérésére. 

Felfedeztem, hogy Bunsen-égő szúrólángjának hatására az oxidréteg alól a fém alumínium 

elpárologtatható, miközben a vékony réteg csaknem érintetlenül visszamarad. Az oxidfilm 

vastagságát így, üveg tárgylemezek közé fogatva, mikroszkóp segítségével meg tudtam 

mérni. Az így kapott eredmények közel estek az irodalomban található értékekhez, de az 

egzakt megoldást végül a keresztmetszeti felület pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata 

jelentette. A felvételek kiértékelése alapján egy 10 percig eloxált réteg vastagsága közelítőleg 

10-12 µm. Gonzalez és munkatársai szerint 45 perc eloxálási idő után mintegy 20 µm vastag 

oxidréteg alakul ki a felületen [67].  

 

5.1.2. Az alumínium-oxid felületek elektronmikroszkópos vizsgálata 
 

Az első szenzorok készítésekor nyilvánvalóvá vált, hogy az elektrolit anyagi 

minősége, hőmérséklete, valamint az alkalmazott áramsűrűség és potenciál, jelentős hatással 

vannak az érzékelő válaszidejére és kimutatási határára. Ugyanolyan kísérleti körülmények 

között egyes szenzorok néhány másodpercen belül elszíneződtek, másoknak ez perceket vett 

igénybe. Hasonlóan volt, amelyik az ammónia koncentráció csökkenésére reverzibilitást 

mutatott, míg egy más módon készített eszköz csak csekély mértékben alakult vissza. A 

jelenségek magyarázatát a felületi rétegek szerkezetének tanulmányozásától vártuk, így 

kísérleteimmel párhuzamosan a különböző módon elkészített szenzor-hordozóinkról további 

pásztázó elektronmikroszkópos felvételeket készíttettünk munkatársunkkal, Kaposvári 

Ferenccel. A vizsgálatokhoz egy JEOL-100 típusú elektronmikroszkópot használtunk. A 

mintaként elküldött oxidrétegek elkészítésekor igyekeztem minél több paramétert figyelembe 
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venni, így vizsgáltam a különböző elektrolitok, a hőmérséklet, az áramsűrűség ill. a feszültség 

hatását is.   

 

5.1.3. Az elektrolit anyagi minőségének és hőmérsékletének hatása a kialakuló 
rétegre 

 

A 12. ábra a korábban ismertetett kénsavas eljárás mellet a foszforsavban (0,4 M 

H3PO4, 25°C), és oxálsavban (10% m/m, 25°C) végzett eloxálások eredményeit is mutatja. Az 

oxálsavas eloxálást váltakozó árammal végeztem. A kénsav esetében a hőmérséklet felületre 

gyakorolt hatását is vizsgáltam. Az elektrolízishez használt edényt egy nagyobb méretű 

termosztáló kádba helyeztem, melyet szükség esetén egy fűthető mágneses keverővel 

melegítettem, a 0°C –on történő mérésekhez pedig olvadó jég – víz rendszert használtam.  

Tapasztalataink szerint a kénsavas (15% V/V) eljárásnál kör keresztmetszetű pórusok 

alakulnak ki. A foszforsav (10% V/V) esetében fonalas rácsos szerkezet figyelhető meg, míg 

a váltakozó áramú oxálsavas (10% m/m) eljárásnál a csatornák helyett inkább kitüremkedések 

láthatóak, tömörebb oxidréteg képét mutatva. 

 

 

12. ábra: Eloxált alumínium lemezek felületéről készült jellegzetes elektronmikroszkópos 
felvételek különböző minőségű és hőmérsékletű elektrolitok esetén. 

 

Az elektrolizáló oldat hőmérséklete is jelentősen befolyásolja a kialakuló alumínium-

oxid réteg porozitását. (12. ábra) A 15 %(V/V) koncentrációjú, és 30g/l Nátrium-szulfát 

10 µµµµm 
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vezető sót tartalmazó kénsav oldatban, 0°C hőmérsékleten, 10 percig eloxált lemezen pórusok 

alig láthatók, míg az azonos körülmények közt, csak 40°C-on készített réteg felülete pórusos.  

 

5.1.4. A potenciál és az áramsűrűség hatása a kialakuló rétegre 
 

Az alumínium anódos oxidálásával kapcsolatos irodalom szerint az áramsűrűség 

mellett az alkalmazott potenciál (cellafeszültség) is hatással van a kialakuló réteg minőségére. 

Bár az egyik mennyiségből a másik az elektrolizáló cella geometriai elrendezését és az 

elektrolit ionerősségét is magába foglaló cellaállandón keresztül számítható, egyes szerkezeti 

formák megjelenése mégis egy jól meghatározott határfeszültséghez köthető.  

Nagyobb cellafeszültségeknél, az átfolyó áram már az oldat jelentős melegedését 

okozhatja, továbbá a potenciál gradiens értéke is növekszik. Ez az oxidációban résztvevő 

anyagok nagyobb mozgékonyságát eredményezi, így a kialakuló réteg szerkezete eltérő lesz 

az állandó áramerősséggel készített réteghez képest. Hogy megvizsgáljuk a feszültség és a 

felület szerkezete közötti kapcsolatot, 5 % (V/V) -os kénsav oldatban 6, 12, 18 és 24 V 

feszültség mellett végeztem eloxálásokat, majd a felületeket elektronmikroszkópos 

vizsgálatnak vetettük alá.  Az elektrolizáló oldat koncentrációját a kapcsolódó irodalom 

tanulmányozása után változtattam meg 15% (V/V) -ról 5% (V/V) -ra, hogy eredményeim 

jobban összevethetők legyenek más tudományos közlemények eredményeivel.  

 

 

13. ábra: 5%(V/V) -os kénsav oldatban különböző feszültség mellett eloxált 
alumínium lemezek elektronmikroszkópos felvételei.  A:6V, B:12V, C:18 V, 
D: 24 V (Az ábrán látható skála 1 µm távolságot jelöl. ) 
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Az elektrolízis során 24 V potenciált elérve, a stabilizált áramforrás szabályzási 

tartományának maximumát (3,3 A) kihasználva sem lehetett tovább növelni a katód és a 

munkadarab közé kapcsolt feszültséget. A jelenséget a felvételek megtekintése után tudtam 

értelmezni. Mint az a 13. ábra felvételein is látható, a feszültség növelésével a pórusok mérete 

nőtt, és a felszín jellege is megváltozott, melyben kétségtelenül a hőmérséklet növekedése is 

szerepet játszott. A 24 V potenciálon készített oxidréteg szerkezetében szabályos 

méhsejtszerű, hexagonális pórusok figyelhetők meg, amik arra utalnak, hogy elértem az 

irodalomban „self-ordering voltage” néven említett határfeszültséget, melynél megindul a kis 

csatornák rendeződése. 

A II. Táblázat elektronmikroszkópos felvételek alapján meghatározott pórusméreteket 

és pórussűrűségeket mutat a négy különböző módon készített felületre vonatkozóan.  

 

II. Táblázat: Az átlagos pórusméret és pórussűrűség az eloxálási feszültség függvényében 

Réteg jelölése 

 

Átlagos pórussűrűség 

(1/µm2) 

Átlagos pórusátmérő 

(nm) 

A – 6V 364,8 < 50 

B – 12V 10,5 58 

C – 18V 2,1 394 

D – 24V 0,7 766 

 

 

5.1.5. A rétegek indikátorkapacitása 
 

A különböző módon készített rétegek a szenzorok készítése során eltérő mértékben 

voltak képesek az érzékeléshez felhasznált indikátort adszorbeálni. Az eltérő adszorpciós 

kapacitást jól mutatta, hogy festési eljárás során az oxidfilm anyagi minőségétől függően 

alakult a felület tónusa. Az immobilizált indikátormolekulák száma az érzékelési folyamat 

közben egyensúlyra vezető reakció illetve a reflexiós spektrumok felvételének szempontjából 

is meghatározó szereppel bír. Ha túl sok az indikátor a rétegben,  akkor a kis koncentrációjú 

gázmintákra kevésbé lesz érzékeny a szenzor,  ha túl kevés, akkor pedig a reflexiós spektrum 

alakja a fémes felület reflexiójához fog tartani, rossz jel-zaj viszonyt eredményezve.  

Méréseket végeztem, hogy megállapíthassam az eltérő potenciálon készített rétegek 

indikátor molekulákra vonatkoztatott adszorpciós kapacitását. Műanyag küvetták 
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összeragasztásával egy 5×5 elemű mátrixhoz hasonló festőedényt készítettem, melynek az öt 

sorába öt különböző koncentrációjú (0,01 mM - 1mM) BCG oldatot töltöttem. (A kísérlet 

szempontjából nem volt jelentősége az indikátor kiválasztásának.) Készítettem négy anódosan 

oxidált alumínium lemezkét, 6V, 12V, 18V és 24V feszültség alkalmazása mellett 5 (V/V)% 

kénsav oldatban, majd felszabdaltam őket 3×1 cm-es darabokra.  A kis lemezkéket a 

festőedény celláiba helyeztem egy napra (24h) úgy, hogy a különböző módon készített 

rétegekből jusson egy-egy darab az indikátoroldat-sorozat mindegyik tagjába. Így 

párhuzamosan el tudtam végezni az időigényes méréseket. A festési idő lejárta után, mikor az 

egyensúly az oldat és az adszorbens felület között már beállt, fotometriásan mértem az 

oldatok visszamaradó abszorbanciáját, majd összevetettem azokat az eredeti oldatsorozat 

elnyelésével. Az adszorbeált mennyiségeket az egyensúlyi kocentrációk függvényében 

ábrázolva adszorpciós izotermákhoz jutottam (14. ábra). Megfigyelhető, hogy 12 V feszültség 

esetén adszorbeálódott a legtöbb indikátor, ami arra utalhat, hogy a túl kicsi és túl nagy 

pórusok sem igazán kedvezőek. Vélhetően 12 V feszültség esetén található a legtöbb felületi –

OH csoport, melynek szerepe lehet az indikátormolekulák adszorpciójában. 
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14. ábra: A különböző potenciálokon (a - 6V, b - 12V, c -18V, d - 24V) készített alumínium-
oxid rétegek indikátorkapacitásának mérésekor készített adszorpciós izotermák. 
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5.2 Anódosan oxidált alumínium hordozón kialakított érzékelők vizsgálata 

Az indikátorok kiválasztása után nagyobb mennyiségben, kötegekben készítettem 

szenzorokat, melyeket vizsgálatoknak vetettem alá. Első lépésként az anódos oxidáció és a 

festés időtartamának optimálását végeztem el, majd kalibrációs görbéket vettem fel a 

szenzorokról, végül azok válaszidejével és regenerálódásával kapcsolatban végeztem 

méréseket. Később az elektronmikroszkópos felvételekből levont következtetések alapján 

próbáltam megállapítani az elektrolizáló cellában alkalmazandó potenciált.  

 

5.2.1. Az elektrolizálási és immobilizálási idő optimálása 
 

Egy 6×6 cm-es előkészített alumínium lemezt sávosan eloxáltam oly módon, hogy 

bizonyos időközönként az elektrolitba merülő felület méretét csökkentettem. Párhuzamosan 

az áramerősséget úgy állítottam be, hogy az áramsűrűség (1,6 A/dm2) ne változzon. Ezt az 

értéket az egyik irodalmi forrás alapján választottam [53]. Az elektrolízis 15 (V/V)% 

koncentrációjú kénsav oldatban történt, szobahőmérsékleten. 

Az anódos oxidáció végeztével a lemezt 90°-al elforgatva sávosan festettem, bizonyos 

időközönként egyre mélyebbre merítve a BPB indikátoroldatban.  Ily módon egy 

kétdimenziós, 5×5 elemű, mátrixszerű elrendezést kaptam, mely segítségével az 

elektrolizálási és festési idő optimális értékét meghatározhattam (15. ábra). A választás azért a 

BPB indikátorra esett, mert munkatársaim korábbi tapasztalatai alapján, kisebb pK-ja folytán 

nagyobb jelváltozást reméltünk tőle, mint az előző kísérletben használt BCG indikátortól. 

 

15. ábra: Az elektrolízis és az adszorpció idejének vizsgálatához készített 25 elemű 

szenzorelrendezés 

Elektrolízis ideje (min) 
2, 4, 8, 16, 32 

Adszorpció ideje 
(min) 
2, 4, 8, 16, 32 
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A lemez 25 pontjának reflektanciáját rendre megmértem az adszorpciót (16. ábra), 

majd 1% (V/V) ammóniával történő deprotonálást követően (17. ábra). Háromdimenziós 

grafikonokon ábrázoltam az optikai változásokat. Tapasztalataim szerint a vizsgált 

időtartamon az eloxálás ideje lényegesen jobban befolyásolta a felületen adszorbeálódó 

indikátor mennyiségét, mint a festés ideje.  

0
5

10
15

20
25

30

0

10

20

30

40

50

60

70

0

5

10
15

20
25

30

R
e
fl
e
k
ta

n
c
ia

 (
%

)

Fes
té

s 
id
ő
ta

rta
m

a 
(m

in
)

Eloxálás időtartama (min)

 

16. ábra: A felület reflektanciája az elektrolizálási (eloxálási) és festési idő függvényében, az 
indikátor immobilizálása után.  A mérések BPB indikátorral 600 nm hullámhosszon történtek.  
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17. ábra: A jelváltozás 1% (V/V) ammónia gáz hatására az egyes elemi szenzorokon, az 
eloxálási és festési idő függvényében, 600 nm hullámhosszon. A 2 és 4 perc eloxálási idővel 

készített szenzorok nem szolgáltattak használható eredményt, vékony oxidrétegük sérült. 
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A legnagyobb változást a 16 percen át anódosan oxidált érzékelők mutatták, de 

esetükben az oxidréteg annyira vastagnak bizonyult, hogy a válaszidők jelentősen 

növekedtek. A 2 valamint 4 percig eloxált rétegek viszont olyan vékonyak voltak, hogy a 

mérőcellába helyezve sérültek, leváltak (a 17. ábra ezért nem teljes). Ezeknek a 

tapasztalatoknak köszönhetően a későbbi kísérletekre vonatkozóan az optimális eloxálási időt 

10 percben határoztam meg. A festési idő értékét, önkényesen, ugyancsak 10 percben 

állapítottam meg, mivel ennél hosszabb időket hagyva a reflektancia lassan változott. 

 

5.2.2. A szenzorok kalibrációja 
 

 Kalibráció – különböző pK-jú indikátorok alkalmazása esetén 

 

Vizsgálatokat végeztem, hogy megállapíthassam, hogy a szenzorok érzékenysége 

hogyan függ az alkalmazott indikátor pK-jától, a hőmérséklettől, és az eloxálásnál alkalmazott 

potenciáltól.  Mint azt a 18. ábra szemlélteti, a nagyobb pK-jú brómkrezolbíbor (BCP) 

indikátorral festett, de egyébként azonos kísérleti körülmények között készített, érzékelő 

reflektanciája kisebb mértékben csökken azonos koncentrációjú ammónia gáz hatására, mint a 

brómfenolkékkel (BPB) vagy brómkrezolzölddel (BCG) készített párjáé.  Mivel ez az 

indikátor az általam elsődlegesen vizsgált 0-100 ppm koncentrációtartományban (mely az 

állattartó telepeken jellemző viszonyok ismeretében került kiválasztásra) nem mutatott jól 

mérhető optikai változást, ezért a továbbiakban nem használtam. Hasonlóan a még nagyobb 

pK értékkel rendelkező krezolvörös indikátor (CR) használatát is elvetettem. 
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18. ábra: A különböző indikátorokkal készített érzékelők szenzorválaszai az 
ammónia koncentráció függvényében. Referenciaként elektropolírozott 
alumíniumot használtam.  
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Spektrális változások - Különböző cellafeszültséggel készített rétegek esetén 

 

Az eltérő cellafeszültséggel előállított oxidréteg indikátorkapacitása nem volt azonos, így 

várható volt a kalibrációs spektrumok közötti eltérés is. Hogy ezt megvizsgálhassam, négy 

szenzort készítettem, különböző feszültségeket alkalmazva (6, 12, 18, 24V), tíz perces 

eloxálási és tíz perces festési időkkel (BCG). A szenzorok spektrumait felvettem, majd a  

100 ppm névleges koncentrációjú ammónia hatására bekövetkező változásokat vizsgáltam.  

A 6 és 12V feszültség hatására kialakuló rétegek spektrumain két különböző 

frekvenciájú zaj is megfigyelhető, melyből tapasztalataim szerint egyik a réteg vastagságával, 

a másik az optikai rácsként viselkedő pórusok sűrűségével arányos (19. ábra). A legnagyobb 

jelváltozás a 6-24 V felé haladva a 18V feszültséggel készített érzékelőnél maximumot mutat. 

Ennél az érzékelőnél a 100 ppm névleges koncentrációjú gázkeverék hatására, 600 nm 

hullámhosszon közelítőleg 50% reflektancia-változást láthatunk. A nagyméretű, szabályos 

hexagonális pórusokkal rendelkező szenzor (24V) esetében 100 ppm hatására a változás csak 

10%, viszont tömény ammónia oldat gázteréből vett mintával további, lényegesen nagyobb 

csökkenés mérhető. 
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19. ábra: A különböző cellafeszültséggel készített BCG szenzorok kalibrációs spektrumai 
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Kalibráció – különböző hőmérsékleteken 

 

A kémiai érzékelők jele általában nem elhanyagolható hőmérséklet-függést mutat, 

ezért kísérletet végeztem, hogy megállapíthassam, hogy egy adott módon készített érzékelő 

szobahőmérsékleten, illetve szobahőmérséklet felett milyen választ ad az ammónia 

koncentráció növekedésére. Ehhez egy 10 perc elektrolizálási idővel (18V, 15(V/V)% 

kénsav), 10 perc festéssel (BCG) készített szenzor kalibrációs görbéjét vettem fel 25°C-on és 

40°C-on. Mint azt a kísérleti részben részletesebben leírtam, a méréshez a mérőcellát tartó 

alumíniumasztalkára ellenállásokat szereltem, majd az átfolyó áram erősségének 

szabályzásával állítottam be a hőmérsékletet. 

Megfigyelhető, hogy a hőmérsékletet növelve a szenzor dinamikus tartománya a 

nagyobb koncentrációk felé tolódik el, és jelentősen szűkül. (20. ábra) 
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20. ábra: BCG-vel festett, 18 V potenciálon eloxált hordozón készített szenzor 

normált kalibrációs görbéi 25°C és 40°C hőmérsékleten. A reflektanciát a 

koncentráció tízes alapú logaritmusának függvényében ábrázoltam.  

 
A mérési pontokra Origin 6.0 szoftver segítségével Boltzmann függvényeket 

illesztettem. A görbék asszimptotáit, 0% -nak és 100% szenzorválasznak definiálva, az 

illesztés során megkaptam, hogy milyen koncentrációknál található a szigmoid görbék 

inflexiós pontja, az 50%-os szenzorválasz. A kapott értékek (25°C-on 85 ppm, 40°C-on 196 

ppm) az általam „érzékenységként” definiált, paramétereket adják meg.  
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A hőmérséklet növelésekor tapasztalt változások a kémia rétegben végbemenő 

egyensúlyi folyamatok disszociációs állandóinak megváltozásával magyarázhatók. Noha 

gyakran jellemezzük az indikátorok működését egyetlen egyenlettel, a valóságban a 

szenzorrétegben kis mennyiségben jelenlévő víz, mint közeg, is fontos szereppel bír. A víz 

jelenlétének köszönhetően több, a jelképzés szempontjából meghatározó folyamat zajlik, 

melyek eredője határozza meg a szenzorválaszt. Az egyik folyamat a vízben oldott indikátor 

disszociációja, ahol a hőmérséklet növelése az ionos forma, a deprotonált állapot irányába 

tolja az egyensúlyt. Az másik folyamat az ammónia oldódása, amely esetében a hőmérséklet 

növelése ugyancsak a disszociációnak, tehát a gáz fázisú ammónia keletkezésének kedvez. 

Tehát egyfelől az indikátor érzékenyebbé válik, miközben az ammónia a melegítés hatására 

távozik a kémiai rétegből. Sander munkája alapján [68] valószínűsíthető, hogy az ammónia 

oldhatóságának csökkenése meghaladja az indikátor disszociációjának növekedését, és ennek 

köszönhetően lesznek érzéketlenebbek a szenzorok. 

Bár a jelentős hőmérsékletfüggés a legtöbb analitikai alkalmazás esetében kedvezőtlen, 

ennél az érzékelő-típusnál a kalibrációs görbe fent bemutatott változása előnyős is lehet. 

Amennyiben szenzorunkkal kapcsolójelet szeretnénk előállítani, és ebből kifolyólag csak két 

szenzorállapotot (protonált/deprotonált) veszünk figyelembe, úgy a meredekebb görbe 

kedvezőbb. További előny, hogy a hőmérsékletfüggésen keresztül a szenzorok érzékenysége 

szabályozható.  

 

 

5.2.3. Válaszidők mérése 
 

 

A kémiai szenzorok esetében a válaszidő idő általában néhány szekundum, esetleg 

néhány perc, és erősen függ attól, hogy az érzékeléshez használt molekulákat milyen 

módszerrel és milyen mátrixban immobilizáljuk.  Az anódosan oxidált alumínium felület 

nanopórusaiban rögzített indikátormolekulákhoz a vizsgált gázminta molekulái diffúzió útján 

juthatnak el, így a válaszidő és a réteg vastagsága között kapcsolat áll fenn. Ennek 

vizsgálatához négy különböző eloxálási idővel (2,4,8, és 16 min), de egyéb tekintetekben 

azonos körülmények között készítettem szenzorokat, elektrolitként 15% (V/V) kénsav oldatot, 

indikátorként brómfenolkéket használva. A mérőcellába helyezett érzékelőkhöz 

pillanatszerűen 1 (V/V)% koncentrációjú ammónia-levegő gázelegyet fecskendeztem be, 

mely a felület teljes deprotonálódását okozta. A jel stabilizálódását követően a cellát egy 
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akváriumi levegőztető pumpa segítségével, levegővel öblíteni kezdtem. A mérés közben 

kezdetben 10 másodpercenként, később a változás mértékének csökkenésével egyre nagyobb 

időközönként, felvettem a szenzor-felület reflexiós spektrumát. Ezzel a szenzorválasz 

kialakulásáról és az érzékelő regenerálódásáról is képet kaptunk (21. ábra). 

Mind a négy szenzor 10 másodpercen belül stabil jelet adott, ami összehasonlítva más 

ammónia gáz szenzorokkal, a különböző polimer rétegeket tartalmazó érzékelők 

válaszidejével összemérhető. A visszaalakulás, mint az a 21. ábra B részén megfigyelhető, 

nagyon lassan megy végbe, a folyamat hosszú távon (4-12 óra) sem tekinthető teljesen 

reverzibilisnek. Ennek az oka, a BPB indikátor szükségesnél kisebb pK-jában keresendő. 

Láthatóan a deprotonált forma kedvező az adott közegben. A négy szenzor viszonylatában a 

két perc eloxálással készített, tehát a legvékonyabb réteg rendelkezik a legkedvezőbb 

tulajdonságokkal.  
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21. ábra: BPB indikátorral festett, különböző ideig anódosan oxidált és 10 percig 

festett szenzorok válaszideje és visszatérési ideje 600 nm-en mérve.  A) levegő - 1 % 

(V/V) ammónia, B) 1 % (V/V) ammónia - levegő 

 

Tapasztalataim szerint az oxidréteg vastagsága mellett a kialakuló pórusok mérete, 

alakja is szerepet játszik a válaszidő kialakulásában. A morfológiai vizsgálatok kapcsán már 

hivatkozott, különböző potenciálon készített szenzorokkal is végeztem válaszidő-méréseket. 

A jel stabilizálódása mind a négy szenzor esetében perceken belül bekövetkezett, a 

visszaalakulás idejében pedig egyértelmű különbség mutatkozott az egyes szenzorok közt. Az 

ábrán csak a visszaalakulási görbéket tüntettem fel. 
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Korábban az elektronmikroszkópos felvételek alapján feltételeztem, hogy a feszültség 

növelésével keletkező nagyobb pórusok előnyösen befolyásolhatják a diffúziós folyamatokat 

és így a szenzorok válaszideje, és visszaalakulásuk ideje csökken. Eredményeim cáfolták a 

feltételezéseket. A 22. ábra alapján megállapítható, hogy a négy szenzor közül a 12V 

feszültséggel eloxált visszatérése a leggyorsabb. A jelenség vélhetően a rétegek különböző 

fajlagos felületével, és az adszorbeált indikátor eltérő mennyiségével magyarázható. A 

vizsgálathoz azért a BCG indikátort választottam, mert nagyobb pK-ja miatt eleve gyorsabb 

visszatérést mutatott, mint a BPB. 
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22. ábra: Különböző eloxálási feszültséggel készített BCG indikátorral festett szenzorok 
visszaalakulása az idő függvényében, 600 nm-en, 1 (V/V)% ammónia és levegő között. Az 
eloxálás és a festés ideje egyaránt 10 min volt. 

 

A mérések során azt tapasztaltam, hogy kisebb koncentrációjú ammónia gázt 

alkalmazva a válaszidők hosszabbak. További kísérleteket végeztem 100 ppm névleges 

koncentrációjú gázzal deprotonálva egy 12 V feszültséggel (10 min) készített, BCG alapú 

érzékelőt. 100% szenzorválasznak azt a mérési pontot tekintettem, ahol a két perc alatt 

bekövetkező reflektancia-változás beleolvadt a mérést jellemző zajba. 

Az eredmények azt mutatják, hogy kisebb koncentráció hatására a jel lassabban alakul 

ki (475s), de a visszatérés is gyorsabban bekövetkezik (23. ábra). A BPB alapú érzékelőknél a 

BCG alapú érzékelők nagyobb mértékben visszaalakulnak, de itt sem teljesen reverzibilis a 

folyamat. A változás ellenére az érzékelő működőképes marad, de dinamikus tartománya 

szűkül.  
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23. ábra: 12V cellafeszültséggel készített, BCG alapú érzékelő válaszideje 100 ppm névleges 
koncentrációjú ammónia gáz hatására és visszaalakulási ideje levegő (0 ppm ammónia gáz) 

hatására 

 
 

5.2.4. Az indikátor kioldódásának vizsgálata 
 

Az alumínium oxidon kialakított érzékelőknél az indikátort oldatból adszorpcióval 

juttatjuk a felületre, ezért felmerülhet a kérdés, hogy mi történik a kémiai rétegünkkel, ha 

vízbe tesszük, vagy a műszerház lehűlése folytán kondenzálódó víz a felületére kerül? Szol-

gél alapú érzékelőknél ez többnyire nem jelent gondot, gyakran alkalmazzák őket oldott 

gázok mérésekor is, de a alumínium-oxid alapú érzékelőknél erre vonatkozó mérési adatokat 

nem találtam.  Ennek következtében magam végeztem kioldódási vizsgálatokat. 

 

Mint már az már az elméleti részben is említésre került, a vizes közeg más, általában 

nehezebben teljesíthető, követelményeket támaszt a szenzorokkal szemben, mint egy gáz 

fázisú minta. Nagyon fontos, hogy a rétegben immobilizált indikátor ne oldódjon ki a felület 

pórusaiból egyrészt, mert ezzel a felület reflexiója és az érzékelésre alkalmas molekulák 

száma változik, másrészt a minta is szennyeződik. Az anódos oxidációval készített rétegek 

festési technológiája kapcsán az iparban kidolgoztak olyan eljárásokat, mellyel a pórusok 

tömíthetőek, az indikátor molekulák kioldódása minimalizálható. Egyik lehetőség a 

munkadarab kifőzése vízben, mely során a kovalensen nem kötött indikátor molekulák 

távoznak, így tartós, de kevésbé intenzív szín érhető el. Egy másik módszer a felület 

pórusainak tömítése különböző bevonó anyagokkal, szilikonokkal, polimerekkel, olajokkal.  
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Én a kromatográfiában megosztó fázisként gyakran használt szilikonokkal végeztem 

kísérleteket, mivel ezeket az anyagokat a szenzortechnikában gyakran használják utólagos 

bevonatok kialakításához. Készítettem öt anódosan oxidált lemezkét, azonos körülmények 

között; 10 perc elektrolizálási időtartammal, 15 (V/V)% kénsavoldatban, 1,6 A/dm2 állandó 

áramsűrűség mellett, majd a pórusokban BPB indikátort immobilizáltam 10 perc festési 

idővel. Azért ezt az indikátort választottam ehhez a kísérletsorozathoz, mert a jelváltozása 

nagyobb, mint a BCG indikátornak. A festést követően egy érzékelőt változatlanul hagytan, a 

másik négy pórusait tömítettem Merck OV-17 szilikonnal, o-nitrofenil-oktiléterrel (o-NPOE), 

dioktil-szebacáttal (DOS) és hexametiltetrakozánnal (Squalan). A DOS és az NPOE a polimer 

alapú szenzorok készítéséhez is szükséges lágyítók.  

A szenzorok reflektanciáját megmértem, majd egy-egy főzőpohárba helyeztem őket és 

25 ml ioncserélt vizet töltöttem rájuk. Első nap óránként, majd naponta újabb méréseket 

végeztem egy hullámhosszon, 600 nm-en.  A méréshez az indikátorokat nem protonáltam, 

mivel az ionos deprotonált forma jobban oldódik a vízben, ezért a kioldódás folyamata 

gyorsabb. A vizsgálat egy hétig tartott, eredményeit a 24. ábra mutatja. Megfigyelhető, hogy a 

kezeletlen felületű szenzor reflektanciája több mint kétszeresére nőtt, a bevonattal ellátottak 

esetén a kioldódás néhány nap elteltével gyakorlatilag megszűnt. A legpolárosabb o-NPOE 

esetében volt még relatíve nagy változás, legjobbnak a Squalan bizonyult. Érdemes 

megjegyezni, hogy a különböző szenzorok eltérő reflektancia értékekről indulnak, melynek az 

oka a bevonó anyagoknak a felületre gyakorolt hatása.  
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24. ábra: Indikátor-kioldódás különböző hidrofób bevonatok esetén 
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A bevonóanyagok alkalmazása a szenzorok tárolhatóságát kedvezően befolyásolta. 

Míg a kezeletlen szenzor pár nap alatt kiszárad, érzékenysége jelentősen csökken és csak 

100% páratartalom mellett tárolható, addig a bevonattal rendelkezők több hónapig 

eltarthatónak bizonyultak a kalibrációs paraméterek megváltozása nélkül. Egy szenzorunk 

közel másfél év laboratóriumi levegőn történő tárolás után is csak 5% eltérést mutatott a 

korábban felvett kalibrációs görbéjéhez képest.  

A lipofil anyagokkal tömített szenzorokkal a kioldódási vizsgálat mellett más 

kísérleteket is végeztem. Protonálás után megmértem a nagy koncentrációjú (~1 (V/V)%) 

ammónia gáz hatására bekövetkező jelváltozást és a válaszidőket, hogy összehasonlíthassuk a 

bevonattal nem rendelkező érzékelők tulajdonságaival (25. ábra). Miután a mérőcella öblítését 

megkezdtem az adott gázkeverékkel, 10 másodpercenként leolvastam a reflektanciákat a 

indikátor deprotonált formájára jellemző maximumhelynél, 600 nm-en. A tizedik mintavétel 

után (tehát 100 s elteltével) elkezdtem levegőt átfúvatni a cellán, miközben a reflektancia 

értékek feljegyzését a korábbi frekvenciával folytattam (26. ábra). 
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25. ábra: BPB indikátorral festett, különböző bevonóanyagokkal borított szenzorok 
maximális reflektanciájának változása 600 nm-en 

 
A 26. ábra azt mutatja, hogy a jelváltozások a bevont szenzoroknál kisebbek voltak, 

mint a bevonattal nem rendelkező társuknál. Míg az utóbbi esetben a relatív jelváltozás 48%-

nak adódott, a lipofil anyagokkal kezelt érzékelőknél 22-35%-os csökkenést mértem az adott 

hullámhosszon. A legnagyobb jelet az o-NPOE esetében, a legkisebbet a DOS-nál kaptam. A 

kezelt szenzorok kisebb jelváltozása a bevonatok diffúziót gátló hatásának tulajdonítható, a 
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mérés viszonylag rövid ideje alatt az egyensúly nem állt be. Ezt a feltételezést támasztják alá 

a mért válaszidők is. Mint azt a 26. ábra is mutatja, a jel stabilizálódása nem következik be 10 

s-on belül, a maximális jelváltozás 90%-át 35-40s alatt érik el az érzékelők (t90). A 

visszaalakuláshoz egy teljes napra is szükség van.  
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26. ábra: 10 percig eloxált és BPB indikátorral 10 percig festett, különböző 
anyagokkal bevont szenzorok válaszideje és visszatérési görbéi 600 nm-en mérve. 
A) levegő - 1 %(V/V) ammónia, B) 1 %(V/V) ammónia - levegő 

 

Végeztem méréseket kisebb koncentrációjú (240 ppb) ammónia gázzal is deprotonálva 

szenzorainkat. Ebben az esetben egy teljes napot vártam, hogy biztosan beállhason az 

egyensúly, továbbá meggyőződtem arról, referenciaszenzorok felhasználásával, hogy a 

páratartalom nem befolyásolja-e vizsgálataim eredményét. A mérések alapján a kezelt és 

kezeletlen érzékelők közötti különbségek változtak a bevonóanyagok sajátságainak 

függvényében, de továbbra is szignifikánsak maradtak. A szenzorok érzékenysége csökkent, 

valószínűleg az ammónia bevonó anyagban történő részleges elnyelődése folytán. A 

válaszidők (t90) a kisebb koncentrációt alkalmazva 25-30%-kal növekedtek, viszont a 

visszaalakulás, regenerálódás ideje 1 napról 4-6 órára módosult. Összefoglalva 

megállapíthatjuk tehát, hogy az érzékelő réteg felett alkalmazott további rétegek a diffúziós 

folyamatokon keresztül a válaszidőkre, kalibrációs paraméterekre is hatással vannak.  

 

5.2.5. Ismételhetőség vizsgálata 
 

 
Az érzékelők készítésére kidolgozott technológiák egyik nagyon fontos jellemzője az 

ismételhetőség, mely megmutatja, hogy százalékban kifejezve mekkora hibával képes a 
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gyártó ugyanolyan szenzor-felületeket előállítani. Az elektrokémiai felületmódosítás nagyon 

előnyös ebből a szempontból, hiszen az áramsűrűség és a potenciál beállítása révén 

megbízhatóan, reprodukálhatóan és akár nagyobb mennyiségben is készíthetőek oxidrétegek. 

A gépészetben éppen ezért alkalmazzák gyakran ezt az eljárást. Bár az általam használt 

eszközök nem ipari berendezések voltak, a tápegységünkön a feszültséget 0 és 30V között, 

0,1 V pontossággal, az áramerősséget 0 és 3,3A között, 0,01A pontossággal tudtam 

szabályozni, ami megfelelőnek bizonyult a kísérletekhez. A festési és a protonálási eljárás 

viszont nehezebben beállítható körülmények között zajlottak, ezért több hibalehetőséget 

hordoztak magukban. 

Ismételhetőségi méréseinkhez három alumínium lemez felhasználásával három köteg 

szenzort készítettem a leggyakrabban alkalmazott 10 perc elektrolízis, 10 perc BPB festés 

paraméterekkel. A három köteg egyenként három-három szenzort tartalmazott, a vizsgált 

minta elemszáma így 9-nek adódott. A technológia egyes lépéseit, az eloxálást, festést és 

protonálást az egy kötegbe tartozó szenzoroknál egyszerre végeztem, és műveletenként 

megmértem a felületek reflektanciáját 600 és 430 nm-en. Ezek után nagyobb (>1 (V/V)%) 

koncentrációjú ammónia gázba helyeztem a szenzorokat, majd újra meghatároztam a 

reflektanciákat. Az összes érzékelőnél mért értékek átlagát és kötegek közötti szórást a III. 

Táblázatban tüntettem fel. 

A kötegek reflektanciái alapján számított szórás 10% alatt maradt, annak ellenére, 

hogy módszereink során egyszerű laboratóriumi eszközöket használtam, nem a szenzorok 

készítésére kifejlesztett célkészüléket.  

 

 

III. Táblázat: A szenzorkészítés ismételhetőségének vizsgálata. A feltüntetett reflektancia 

értékek a három kötegre vonatkozó átlagok (n=9). Zárójelben a kötegek közt értelmezett 

szórás látható.  

 

Ismételhetőség Reflektancia (600 nm) Reflektancia (430 nm) 

Festés 22,30 % (1,34 % SD) 38,58 % (2,78% SD) 

Protonálás 63,87 % (3,94 % SD) 32,55 % (3,29% SD) 

Mérés  1%(V/V) NH3 20,95% (0,75% SD) 50,61 % (7,19% SD) 
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5.3 Ionfolyadékok alkalmazása szenzorrétegek készítésekor  

 

Ionfolyadékok szenzorrétegekben történő alkalmazásának lehetőségét is vizsgáltam. 

Mint már az irodalmi áttekintés során kitértem rá, ezek az ionos vegyületek a légköri párából 

is képesek vízmolekulákat megkötni, és ezáltal elviekben bizonyos szenzorvegyületek 

működéséhez is a szükséges vízmennyiséget biztosítani. Tanszékünkön korában zajlottak 

olyan kutatások, melyek ionfolyadékok CO2 szenzorokra gyakorolt hatását vizsgálták, de 

ammónia szenzorral kapcsolatban ilyen vizsgálatok még nem történtek. A szén-dioxid 

érzékelőknél megállapítást nyert, hogy az érzékelőréteghez adagolt kis mennyiségú 1-butil-3-

metilimidazólium-hexafluorofoszfát segítségével (27. ábra) a kalibrációs görbe dinamikus 

tartománya a nagyobb koncentrációk felé eltolható, tehát az érzékenység csökken. Ez előnyös 

hatásnak bizonyult, mert szén-dioxid szenzorok esetében gyakori probléma, hogy nem tudnak 

a szükséges alkalmazásokhoz eléggé érzéketlen eszközt előállítani a nagy, százalékos 

koncentrációk miatt.  
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27. ábra: 1-butil-3-metilimidazólium-hexafluorofoszfát, [BMIM][PF6] 

 

Bevonattal nem rendelkező ammónia érzékelőinknél kalibrációs problémákat okozott 

a kiszáradás, ezért megvizsgáltam, hogy ionfolyadék alkalmazásával nem növelhető-e az 

élettartam. Anódosan oxidált alumínium lemezek (kénsav 5% V/V, 10 min) felületére 

adszorpcióval BCG indikátort immobilizáltam, tíz perc festési idővel oly módon, hogy az 

indikátor oldathoz rendre az indikátor tömegének 10 illetve 20%-ának megfelelő 

ionfolyadékot adagoltam. A vegyület mennyiségének növelésével párhuzamosan a szenzor, a 

légköri pára hatására, néhány perc elteltével részlegesen deprotonálódott is, ami a reflektancia 

változásában jelentkezett mindkét jellemző hullámhosszon (28. ábra). Ezzel végeredményben 

a szén-dioxid szenzoroknál tapasztaltakhoz hasonlóan az érzékenység csökkent, az érzékelő 

dinamikus tartománya a nagyobb koncentrációk felé tolódott.  
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28. ábra: Alumínium-oxid rétegen kialakított BCG alapú ammónia szenzor reflexiós 

spektrumai különböző mennyiségű ionfolyadék adagolása esetén 

 

Összehasonlításképpen megvizsgáltam, hogy eltérő indikátorok esetében milyen 

változást eredményez az ionfolyadékok jelenléte. Abban bíztan, hogy más indikátort 

alkalmazva a mérések kedvezőbb eredményekre vezetnek. A fentihez hasonló módon, csak 

BCG helyett BPB és BCP indikátorok felhasználásával, 10% [BMIM][PF6] hozzáadásával 

készítettem érzékelőket. A páratartalom szenzorválaszra gyakorolt hatását vizsgáltam meg 

legelőször. A mérőcella elé egy vízzel töltött gázmosó palackot kötve, párás levegővel 

kezdtem öblíteni a gázteret. Feltételeztem, hogy kellően kis áramlási sebességeknél (~ 10 

ml/min) az átáramló gáz relatív páratartalma 100%-hoz közeli.  A második kísérletben a 

levegőhöz 1% (V/V) ammónia gázt fecskendeztem és a spektrális változásokat mértem.  

A kis pK-jú BPB indikátort tartalmazó érzékelő, ionfolyadék-tartalmának 

köszönhetően, már a pára hatására teljesen deprotonálódott, működésképtelenné vált, ezért 

kalibrációra nem volt lehetőség. A nagyobb pK-jú BCP indikátorral előállított érzékelőre 

kevésbé hatott a módosítás, bár a párás levegő hatása jól látható, 1%(V/V) ammónia gáz 

hatására még 35% reflektancia-változást mutatott (29. ábra). A BCG-vel készített érzékelőt 

közepes mértékű változás jellemzi a két másik érzékelőhöz viszonyítva (30. ábra). Érdemes 

megfigyelni a spektrumokon, hogy az indikátor már az érzékelők elkészítését követően is 

részlegesen deprotonált állapotban van.  
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29. ábra: BCP-vel és 10% ionfolyadékkal készített érzékelő spektrumai 
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30. ábra: BCG-vel és 10% ionfolyadékkal készített érzékelő spektrumai 

 

Összefoglalva a rövid kísérletsorozat eredményeit megállapítható, hogy [BMIM][PF6] 

ionfolyadék alkalmazásával az alumínium-oxidon kialakított ammónia-érzékelőink 

jelváltozása csökken, miközben a környezet páratartalmának hatása is nagyobb szerephez jut, 

ami hátrányos a szenzorválasz szempontjából. A fenti kedvezőtlen tapasztalatok birtokában 

további kísérleteket nem végeztem.  
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5.4 Szol-gél technológiával készített ammónia szenzorok vizsgálata 

 

5.4.1. Prekurzorok összehasonlító vizsgálata 
 

A szol-gél alapú érzékelőknél a réteg összetétele, a prekurzor és az indikátor anyagi 

minősége, illetőleg kölcsönhatásuk határozza meg elsődlegesen a mérési tartományt, az 

eszköz érzékenységét és a válaszidejét. Bár a szenzorkészítés módja, az alkalmazott 

segédanyagok mennyisége is jelentős lehet, a felhasznált szilánok szerkezete bír a 

legfontosabb szereppel. Funkciós csoportjaiktól függően ezekkel a vegyületekkel széles 

skálán állíthatók elő hidrofób vagy hidrofil felületek. A következőkben néhány ilyen, gyakran 

előforduló prekurzor alkalmazhatóságát vizsgálom, reflexiós ammónia szenzorok készítésén 

keresztül.   

 

5.4.2. Rétegkészítés 
 
A kísérletek során az általánosan használt tetraetoxiszilán (TEOS) mellett három 

ormosil típusú prekurzort használtam. A metil-trietoxiszilán (MTEOS), dimetil-

dimetoxiszilán (DiMe-DIMOS) és fenil-trietoxiszilán (Ph-TriEOS) szerkezetét a 31. ábra 

mutatja. 
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31. ábra: Metil-trietoxiszilán, dimetil-dimetoxiszilán és fenil-

trietoxiszilán prekurzorok. 
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Az MTEOS-t és Ph-TriEOS-t egyedüli prekurzorként, a DiMe-DIMOS-t viszont TEOS-

nal elegyítve használtam, irodalmi hivatkozások alapján [41]. Az egyes „koktélok” 

összetételét táblázatba foglaltam (IV. Táblázat). 

 

IV. Táblázat: A szol-gél eljáráshoz használt reakcióelegyek összetétele (ml-ben) 

Jelölés TEOS MTEOS

DiMe-

DIMOS

Ph-

TriEOS festék víz etanol cc. HCl 

1 - 1,2 - - BCG 0,22 0,5 0,01

2 0,6 - 0,6 - BCG 0,22 0,5 0,01

3 - - - 0,4* BCG 0,05 0,045 0,025**  

* A Ph-TriEOS korlátozottan oldódott, ezért az elegy összetételen módosítani kellett 

** HCl helyett H-DBS-t használtunk, ami egyúttal szolubilizálta is a prekurzort 

 

A „koktélok” felhasználásával a kísérleti részben leírtak szerint érzékelőket készítettem, 

melyeket a szokásos módon reflexiós, átfolyós mérőcellában kalibráltam ammónia gázzal a 

0-100 ppm névleges koncentráció-tartományon.  

 

 

5.4.3. Kalibrációs spektrumok  
 
 
A kalibrációk során felvett spektrumokat a 32. ábra mutatja. Jelentős különbségek 

figyelhetőek meg az egyes szenzorok válaszai között. A szilánon lévő szerves csoportok 

számának, méretének növekedesével (metil-, dimetil-, fenil-) láthatóan csökken az azonos 

ammónia gáz koncentráció hatására bekövetkező reflektancia-változás. A Ph-TriEOS 

esetében már csak 10%-os csökkenés mérhető 620 nm-en, ami kevesebb, mint a fele a 

MTEOS-nál mért értéknek. Ez főként a közeg és az érzékelő vegyület közötti 

kölcsönhatásnak tudható be, az indikátor eltérő pK-t mutat a különböző kémiai 

környezetekben. Járulékosan a szerkezet, porozitás hatása is megjelenhet az eredményekben.  

  A spektrumokon jelentkező interferenciás zaj amplitúdója, ugyancsak eltérést mutat az 

egyes anyagok esetében. A kémiai réteg vastagsága és törésmutatója határozza meg, hogy 

mekkora zajjal történik a mérés, illetőleg tapasztalataim szerint a száloptikás mérőszonda és a 

szenzor felülete közt található üreg is okozhat kismértékű interferenciát. Kísérleteink során 

azonos rétegvastagságok elérésre törekedtem, azonban az elegyek viszkozitása eltért, így 

előfordulhattak különbségek.  
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32. ábra: Az egyes prekurzorokkal készített BCG alapú szenzorok kalibrációs spektrumai a 
0-100 ppm névleges (0-93 ppm tényleges) koncentráció-tartományon  

 

A spektrumok alapján kalibrációs görbéket készítettem a 620 nm mért reflektanciák 

alapján (33. ábra), melyek segítségével a három szol-gél eljárással készített érzékelőt egy 

alumínium-oxid alapú szenzorral hasonlítottam össze. A Ph-TriEOS esetében a kisebb 

szenzorválasz miatt a koncentrációt nagyobb lépésekben változtattam. 

A 50%-os jelváltozáshoz szükséges koncentrációk alapján meghatároztam a szenzorok 

érzékenységét. Itt közelítő eljárást alkalmaztam, a mérési pontok között lineáris 

szenzorválaszt feltételezve. Ezzel a pontatlan, de egyszerű módszerrel végezve az 

összehasonlítást, legérzékenyebbnek a DiMe-DiMOS felhasználásával készített szenzor 

bizonyult (4 ppm), melyet az alumínium-oxid (7 ppm) és MTEOS alapú (11 ppm) követett 

szorosan. A Ph-TriEOS réteget tartalmazó érzékelő 45 ppm-nél érte csak el a maximális 

változás felét. Látható az is, hogy az érzékenységben mutatott sorrend nem mutat egyezést a 

jelváltozások nagyságának sorrendjével (33. ábra). Az is megfigyelhető, hogy a Ph-TriEOS 
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érzékelő a 93 ppm koncentrációjú ammónia gáz hatására még nem megy telítésbe, ezért az 

ábrán 100%-osnak feltüntetett szenzorválasz valójában kevesebb lenne, ha szélesebb 

tartományon vettem volna fel a kalibrációs görbét. 
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33. ábra: Szol-gél alapú és alumínium-oxid felületén készített, BCG indikátort tartalmazó 
érzékelők kalibrációs görbéjének összehasonlítása.  

 

 

5.4.4. Válaszidők 
 

 
A rétegek válaszidejét az ammónia gáz koncentrációjának ugrásszerű változtatásával 

vizsgáltam. Gyakran inkább a 100 ppm (93 ppm) ammóniáról levegőre történő kapcsolást 

követő visszaalakulást tanulmányoztam, mivel az lényegesen lassabb volt, így a kezdeti 

tranziens állapot időtartama kevésbé befolyásolta az eredményeket. A változásokat 

spektrofotométerünk segítségével követtem, meghatározott időközönként rögzítve egy-egy 

spektrumot (34. ábra). 

Az eredményekben jelentős különbségeket tapasztaltam. Míg az MTEOS réteggel 

készített szenzor 50%-os visszaalakulásához 2240 s időre volt szükség, és a DiMe-DiMOS 

alapú szenzor regenerálódása 1826 s-ot vett igénybe, addig a Ph-TriEOS tartalmú érzékelő 

már 1450 s elteltével visszatért kezdeti állapotába. Ez az eredmény azt mutatja, hogy az 

utóbbi réteg permeabilitása ammóniára nézve jobb, mint a másik kettőé, de minden bizonnyal 
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az új közegre jellemző nagyobb pK-nak is köszönhető a gyors regenerálódás. Az egyes 

szenzorok tulajdonságait táblázatba foglaltam (V. Táblázat). 
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34. ábra: Szol-gél alapú, BCG indikátort tartalmazó érzékelők válaszidő görbéi  
93 ppm –> 0 ppm koncentrációugrást követően, 620 nm hullámhosszon mérve 

 

 

V. Táblázat: Szenzorok legfontosabb tulajdonságai  

Prekurzor Érzékenység* Dinamikus 
tartomány 

Válaszidő 
(90%) 
(93 ppm) 

Visszatérés 
ideje (t50) 

MTEOS 11 ppm 0-60 ppm <600 s 2240 s 

DiMe-DiMOS 4 ppm 0-30 ppm <600 s 1826 s 

Ph-TriEOS 45 ppm 0- 93**ppm  <600 s 260 s 

 

*Érzékenység: A mért maximális jel 50%-ának eléréshez szükséges koncentráció. (ld. Kísérleti rész) 

** A dinamikus tartomány felső határa 93 ppm felett van.  

 

 

 

5.4.5. Az indikátorexponens hatása a kalibrációra és a válaszidőre 
 

Már több alkalommal esett szó az indikátorexponens és sav-bázis egyensúlyon alapuló 

optikai szenzorok kalibrációjának, válaszidőinek kapcsolatáról. Elméleti megfontolások és 
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kísérleti eredmények alapján megállapítottam, hogy a pK növekedése érzéketlenebb, de 

ugyanakkor gyorsabb érzékelőt eredményez. Megvizsgáltam, hogy ez az összefüggés szol-gél 

rétegben is teljesül-e, illetőleg az indikátoranyagok keverésével ily módon hangolhatóak-e 

érzékelőink, legalább egy bizonyos mérési tartományon belül.  

 

A vizsgálatokhoz négy különböző Ph-TriEOS alapú szol-gél „koktélt” készítettem, 

eltérő indikátor tartalommal. Az első „koktél” csak BCG-t, az utolsó csak BPB-t, a második 

3:1 arányban BCG-t és BPB-t tartalmazott, míg a harmadik „koktélban” a két indikátoranyag 

egyenlő tömegarányban szerepelt. Az arányokat a moláris tömegek és moláris elnyelések 

alapján választottam meg. Az összes indikátor tartalom megegyezett a kísérleti részben 

leírtakkal. Mivel a korábbi Ph-TriEOS rétegeknél repedezést, lepattogzást tapasztaltunk, ezért 

1% APTES (aminopropil-trietoxiszilán) hozzáadásával a megfelelő mechanikai stabilitást is 

igyekeztem biztosítani. Az összetétel a többi komponenst tekintve a IV. Táblázat utolsó 

sorával egyezett. A „koktélokból” mikroszkóp fedőlemezekre érzékelőket készítettem „spin-

coating” technikával. A rétegeket az időbeli stabilitásuk növelése végett hőkezeltem (1 óra, 

90°C), majd kondicionáltam, ami egyszerűen egy ammóniával történő protonálást és egy 

levegőre végbemenő regenerációt jelentett. Előző kísérleteim során ugyanis megállapítottam, 

hogy a hőkezelt és kondicionált érzékelők kalibrációs paraméterei lassabban változnak, a 

mérések reprodukálhatósága jobb, ami valószínűleg a gél szerkezetének rendeződésével 

magyarázható.  

 

Az érzékelők közül elsőként a BPB indikátort tartalmazót vizsgáltam, felvettem a 

kalibrációs spektrumait (35. ábra), majd abból kalibrációs görbét készítettem a 0-93 ppm 

ammónia koncentráció-tartományra. Ezt követte rendre a többi szenzor, növekvő BCG:BPB 

aránnyal. A kisebb pK-val rendelkező BPB indikátort alkalmazva a BCG indikátorhoz 

hasonlítva nagyobb jelváltozást (~30%, ld. 35. ábra), érzékenyebb szenzort (50% változás 20 

ppm-nél, ld. 36. ábra), de hosszabb válaszidőt kaptam (290 s 93 ppm-ről 0 ppm-re, ld. 37. 

ábra). Ez utóbbi eredmény a 34. ábra megfelelő görbéjével vethető össze. 
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35. ábra: BPB Ph-TriEOS szenzor kalibrációs spektrumai. Az ábrán a kalibráló gáz analitikai 
bizonylata alapján számolt tényleges koncentrációk kerültek feltüntetésre.  
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36. ábra: BCG (620 nm) és BPB (600 nm) indikátort tartalmazó szenzorok kalibrációs görbéi 
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37. ábra: BPB indikátorral készített érzékelő visszaalakulásának válaszidő görbéje (600 nm) 

 
 

Az abszolút reflektancia-változásokat is ábrázoltam az ammónia koncentráció 

függvényében (38. ábra). Láthatóan a BPB indikátor arányának növekedése a jel 

növekedését is eredményezi. A változás jelentős, a BPB-t tartalmazó szenzor jele 93 ppm 

ammóniára háromszorosa a BCG-vel készült párjáénak.  
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38. ábra: Kalibrációs görbék különböző indikátor arányokra, abszolút  
reflektancia -változásokkal (620 nm) 
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39. ábra: Reflektancia-változás az indikátorok tömegarányának függvényében, két különböző 
névleges koncentrációjú ammónia gázelegyre nézve (600 nm) 

 

A reflektancia-változásokat az indikátorok tömegarányának függvényében külön 

ábrázoltam, különböző (20 ppm illetve 93 ppm) ammónia koncentrációk esetében. A 

39. ábra alapján megállapítható, hogy a két indikátor nemcsak a válaszjel abszolút 

nagyságában különbözik, de más mérési tartományra is alkalmasak. A BPB esetében már 20 

ppm ammónia hatására végbemegy az összes változás közel fele, míg a BCG-nél ugyanekkora 

koncentrációra csak a változás mintegy egyötöd része jut. A kevert indikátorral készült 

szenzorok legfontosabb tulajdonságait a VI. táblázatban foglaltam össze. 

 

VI. Táblázat: Szenzorok legfontosabb tulajdonságai az összetétel függvényében 

Indikátor Érzékenység Változás (%) 

(20 ppm) 

Változás (%) 

(93 ppm) 

BCG 46 ppm 1,7 9,5 

BCG:BPB (3:1) 24,5 ppm 6,3 14,0 

BCG:BPB (1:1)  22 ppm 8,2 19,7 

BPB 21,5 ppm 13,7 28,6 
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5.4.6. Az érzékelők kondicionálása 
 

 
Már korábban szó esett arról, hogy az érzékelőket a használat előtt hőkezeltem és 

kondicionáltam. Hosszas kísérleti munka előzte meg ezt a döntést. Megfigyeltem, hogy a 

hőkezelés mechanikailag ellenállóbb rétegeket eredményez, ugyanakkor azt is tapasztaltam, 

hogy az érzékelők a magasabb hőmérsékleten színtelenné, transzparenssé válnak. (Különösen 

a legutolsó APTES, Ph-TriEOS szol-gél esetében.) Későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy 

tökéletesen működnek, ha a felhasználás előtt ammóniával teljesen deprotonálom őket.  

Mint azt a 40. ábra is mutatja, a kondicionálás előtt a felület majdnem színtelen. Az 

ammónia koncentrációjának növelésével a szol-gélbe ágyazott indikátor deprotonálódik, a 

felület színe is láthatóan megváltozik, sötétebb lesz. A későbbiekben a spektrális változások a 

megszokott módon zajlanak.  
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40. ábra:  Ph-TriEOS – APTES, BPB érzékelő kondicionálása során felvett reflexiós 
spektrumok. Az ábrán a kalibráló gáz analitikai bizonylata alapján számolt tényleges 

koncentrációk kerültek feltüntetésre.  

 
A jelenség egyik lehetséges magyarázata, hogy az indikátormolekulák szerkezetében az 

első használat során átrendeződés következik be. A bemutatott trifenil-metán típusú 

indikátorok – a szenzor funkcióért felelős –OH csoport mellett - szulfonát csoportot is 
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tartalmaznak. Ez a csoport protonálódhat, de a hőkezelés során, a vízmolekulák távozásának 

köszönhetően akár intramolekuláris gyűrű kialakításában is részt vehet.  

Valószínűsíthető, hogy a kondicionálás során a réteg vizet vesz fel, és az indikátor 

oldott állapotba kerül. A feltételezést alátámasztani látszik, hogy a reflektancia változás az 

indikátor teljes elnyelési spektrumán jelentkezik. A gyűrű eközben felhasad, a szulfonát 

csoport pedig deprotonálódik vagy az ammónium-ionokkal ionpárt alkot. Ennek 

köszönhetően jelenik meg a szokatlan reflexiós spektrum.  

 
 

5.4.7. Szol-gél technológia alumínium-oxid felületeken, a hordozó szerepe  
 

A szol-gél alapú érzékelőket gyakran üveg felületeken alakítják ki. Egyszerű és 

könnyen beszerezhető mikroszkóp fedőlemezek, tárgylemezek, optikai szálak szolgálnak 

hordozóul. Megfigyeltem azonban, hogy a rétegek az üveg felületéről idővel leválnak, a 

szenzorok tönkremennek. Ez a jelenség különösen folyadék közegben, átfolyó rendszerek 

esetén jelentkezett.  

Ismerve az anódosan oxidált alumínium felületek nagy fajlagos felületét, kézzel 

tapintható érdességét, felmerült bennem a szol-gél rétegek hordozójaként történő 

felhasználásuk lehetősége is. Így a szol-gél alapú szenzorok egy részét anódosan oxidált 

alumínium lemez felületén alakítottam ki, ugyanúgy „spin-coating” technikával, csak 

mikroszkóp fedőlemez helyett 10 percen át, kénsavban 12V potenciálon eloxált alumínium 

lemezeket használva.  Feltételeztem, hogy lényegi különbség az üveg és alumínium hordozó 

között nem lehet, leszámítva az alumínium-oxid réteg kedvező adhéziós sajátságait, és saját 

reflexióját, mely feleslegessé teszi reflexiós méréseknél a mérőcellánkban a segédtükör 

használatát. Meglepetésemre a kísérleti tapasztalatok a feltételezéseimet nem igazolták, a két 

módon készített szenzor jelei között különbségeket tapasztaltam, ezért további méréseket 

végeztem.  

A mérési eredmények azt mutatják, hogy az alumínium-oxid hordozón készített 

érzékelő reflexiója kisebb és a spektrumok zajosabbak (41. ábra). Ez annak a következménye, 

hogy a mérőcellába beépített tükör, melyet üveg hordozójú szenzoroknál használunk, jobban 

reflektál az eloxált alumíniumnál. Látható azonban, hogy kis különbségektől eltekintve, 

arányaikban a spektrális változások megegyeznek. A kalibrációs görbék is együtt futnak, 

lényegi különbség nem tapasztalható (42. ábra), azonban a válaszidőkben már jelentős eltérés 

mutatkozik (43. ábra). 
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41. ábra: Üveg és alumínium hordozóra készített BCG indikátort tartalmazó, 
Ph-TriEOS szol-gél mátrixú érzékelők kalibrációs spektrumai. A reflektancia 
tengelyek skálázása eltér. 
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42. ábra: Üveg és alumínium hordozóra készített BCG indikátort tartalmazó, 
 Ph-TriEOS szol-gél mátrixú érzékelők kalibrációs görbéi (620 nm) 
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43. ábra: Üveg és alumínium hordozóra készített BCG indikátort tartalmazó, 
 Ph-TriEOS szol-gél mátrixú érzékelők válaszidő görbéi (93 ppm ammónia � levegő) 

 
Míg az üveghordozón kialakított érzékelő 93 ppm ammóniára adott válasz után, 8 perc 

alatt éri el az 50%-os visszaalakulás állapotát, addig az alumínium hordozójú szenzor 12 perc 

levegő befúvatás után még közel 60%-os jelet ad, ami stagnálni is látszik. Valójában hosszabb 

időtartamot nézve a teljes visszaalakulás is bekövetkezett, ehhez közelítőleg egy óra időre volt 

szükség, szemben a másik szenzor megközelítőleg fél órás regenerálódási idejével. 

Az érdekes jelenség feltehetően azzal magyarázható, hogy egyrészt az adhezív felületen 

vastagabb szol-gél réteg kialakulására van lehetőség, másrészt az alumínium-oxid pórusaiban 

visszamaradhat egy jelentősebb mennyiségű ammónia gáz, ami csak nagyon lassan képes, 

diffúzió útján a réteget elhagyni.  

 

A végső következtetések közt említést érdemel, hogy anódosan-oxidált alumíniumra 

felvitt ormosil szol-gél rétegekkel, illetve azok optikai szenzorként történő alkalmazása új 

technológiának számít. Legfőbb előnye, hogy elkerülhető a kémiai réteg leválása, 

lepattogzása, illetőleg a hordozó saját reflexiója felhasználható a mérések során. A porozitás 

és nagy fajlagos felület hosszabb válaszidőket eredményez, de a különbség elfogadható, 

megfelelő rétegvastagságok készítésével redukálható. A módszer a szol-gél rétegek 

mechanikai stabilitásának, élettartamának növelésére bevált, több tanszékünkön fejlesztett 

műszer-prototípus érzékelőinek készítésénél alkalmaztuk.  
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5.5 Az érzékelők élettartama 

 

A kísérleti munka egyik legfontosabb célkitűzése új összetételű, új típusú érzékelő 

rétegek vizsgálata volt. Az új közegek alkalmazásától hosszabb működési és tárolási 

élettartamot, a polimer alapú érzékelő-rétegek legfőbb hátrányainak kiküszöbölését vártam. 

Az érzékelők élettartamát a 2.1 fejezetben definiáltam. Ez az inkább gazdasági, mint 

kémiai szempontból fontos paraméter azt mutatja meg, hogy az érzékelő meddig (vagy hány 

cikluson keresztül) használható anélkül, hogy kalibrációs paraméterei jelentősen 

megváltoznának. Ez egy mérőműszerben alkalmazott érzékelő esetében azt jelenti, hogy 

meddig nem okoz kompenzálhatatlan vagy elfogadhatatlan mérési hibát a dinamikus 

tartomány csökkenése, a válaszidő növekedése, vagy a kimutatási határ eltolódása.  

A kísérleti munka során az élettartamot több módszerrel is vizsgáltam. A korábbi 

munkám során megmért érzékelők egy részét előzőleg Petri csészékbe helyeztem, majd egy 

zárható szekrényben felcímkézve eltároltam, így nem volt akadálya annak, hogy ezeket 

elővegyem, és új méréseket végezzek rajtuk. Elsőként újrakalibráltam az érzékelőket, majd 

ezt követően válaszidő görbéket vettem fel. Az új kalibrációkat azonos körülmények között 

tudtam elvégezni, mint az érzékelők készítésének időpontjában.  

 

5.5.1 Alumínium-oxid alapú érzékelők élettartama 

 
Egy 2010-ben készített, alumínium-oxid alapú (15 %(V/V) kénsav, 12V), BCG 

indikátort két év elteltével újra kalibráltam, majd a különböző időpontokban készített 

kalibrációs görbéket, reflektancia spektrumokat és regenerálási görbéket rendre összevetettem 

egymással. 

A reflexiós spektrumokon jól látható, hogy a hosszú ideig tárolt érzékelő részlegesen 

deprotonált állapotba került (44. ábra). Megfigyelhető az is, hogy a 100 ppm koncentrációjú 

ammónia gáz hatására bekövetkező reflexió-változás csak mintegy 15%, míg a korábbi 

mérések során ennél lényegesen nagyobb értéket, 40%-ot kaptam (ld. 18. ábra, BCG görbe). 
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44. ábra: Két évig tárolt érzékelő kalibrációs spektrumai.  Megfigyelhető, hogy az indikátor 

részlegesen deprotonált állapotban van, 600 nm hullámhosszon lokális minimum található. 
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45. ábra: Két évig tárolt alumínium-oxid alapú (12V), BCG indikátort tartalmazó érzékelő 

eredeti és új kalibrációs görbéje 

 

 
A kalibrációs görbéken megfigyelhető a dinamikus tartomány eltolódása (45. ábra). A szenzor 

érzéketlenebbé válik, aminek a valószínű oka a kémiai réteg kiszáradása. 
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46. ábra: Két évig tárolt alumínium-oxid alapú (12V), BCG indikátort 

tartalmazó érzékelő válaszidő görbéje 600 nm-en mérve. Szenzorválasz helyett 

az abszolút reflektancia-változás látható a függőleges tengelyen. 

 

A válaszidő görbén látható, hogy a szenzorválasz kialakulásához hosszú időre van 

szükség, a visszaalakulás pedig még ennél is sokkal lassabb folyamat (46. ábra). Ennek 

köszönhetően nem is vettem fel a teljes görbét, 1800 s elteltével megkezdtem a mérőcella 

öblítését levegővel. Megállapítottam, hogy a válaszidő a korábban mért 475 s legalább 

négyszeresére növekedett (46. ábra). 

A kalibrációs görbe eltolódása és a lassú regenerálódás oka feltehetően az alumínium-

oxid réteg és a trifenil-metán indikátorok szerkezetében keresendő. A hosszú ideig tárolt 

érzékelő kiszárad, ami a szol-gél szenzorok hőkezelésénél felmerültekhez hasonló 

problémákat okozhat. A réteg polaritása (felületi –OH csoportok) pedig nem kedvez az 

ammónia távozásának, ennek lehet az eredménye a nagyon lassú visszaalakulás.  

 

5.5.2 Ionfolyadékot tartalmazó érzékelők élettartama 

 
Az ionfolyadékot tartalmazó érzékelők élettartamát, a kedvezőtlen mérési 

tapasztalatok miatt nem vizsgáltam. Mint azt a korábbiakban bemutattam, az érzékelő a 

levegő páratartalmának hatására deprotonálódott, a dinamikus mérési tartománya jelentősen 

lecsökkent.  
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5.5.3 Szol-gél alapú érzékelők élettartama 

 
A kiválasztott szol-gél alapú, brómfenolkék indikátort tartalmazó érzékelő teljesen 

protonált állapotban maradt a tárolás ideje alatt. Ettől függetlenül a kalibráció előtt a korábban 

ismertetett módon kondicionáltam, majd elvégeztem a méréseket. Az érzékelő kalibrációs 

görbéje jó egyezést mutat a két évvel korábban felvett görbével (47. ábra).  
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47. ábra: BPB-PhTriEOS érzékelő eredeti és két év tárolást után felvett kalibrációs görbéje 
 

A válaszidő görbén a korábban ismertetettnél valamivel hosszabb válaszidőket 

láthatunk (48. ábra). A 90%-os szenzorválasz kialakulásához 720 s időre volt szükség, míg 

korábban 600s alatti értéket mértem. Az 50%-os visszaalakulás ideje 900 s-nak adódott a 

korábban mért 290 s-os válaszidővel szemben. 

 

Noha az eredményekről ábrát nem közlök, az összehasonlító méréseket a teljesség 

kedvéért egy BCG indikátort tartalmazó érzékelővel is elvégeztem,. A válaszidő 700 s-nak 

adódott, míg korábban itt is 600 s alatti időt mértem. Az 50%-os visszaalakulás 712 s-ot vett 

igénybe a korábban kapott 260 s helyett.  
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48. ábra: BPB-PhTriEOS érzékelő két év tárolás után felvett válaszidő görbéje 

 

A VII. Táblázat az összehasonlító mérések legfontosabb eredményeit összegzi. Az 

érzékelők két év elteltével hosszabb válaszidőket mutatnak, és dinamikus tartományuk a 

nagyobb koncentrációk felé tolódik. A szol-gél réteget tartalmazó szenzorok paraméterei 

kedvezőbbek az alumínium-oxidon adszorpcióval kialakított érzékelőkénél. Bár átfogó 

vizsgálatokat nem végeztem, tapasztalataim szerint a szol-gél érzékelőkkel, megfelelő tárolás 

mellett, sok mérési ciklus hajtható végre, becslésem szerint száznál több. Az alumínium-oxid 

alapú érzékelőknél a kiszáradás limitálja a ciklusok számát, apoláris bevonatok használatával 

ez a paraméter javítható, a válaszidők rovására. 

 

VII. Táblázat: Az érzékelők eredeti és két év tárolás után mért jellemzői 

  

Érzékelő Reflektancia-
változás (%) 

(100ppm)  

Válaszidő (s) Visszaalakulás 
(s) t50 

Érzékenység 
(ppm) 

Alu. 12V 
(BCG) 

40 15 475 1800< 1920 3600< 22 50 

PhTriEOS 
(BPB) 

30 35 <240 720 290 900 22 24 

PhTriEOS 
(BCG) 

10 9 <240 700 260 712 45 65 

 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 
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5.6 Kiolvasó műszer fejlesztése 

 

Egy optikai szenzor önmagában ritkán alkalmas a minta koncentrációjának 

meghatározására, szinte minden esetben szükség van valamilyen kiolvasó eszközre. 

Méréseink során legtöbbször Avantes gyártmányú optikai szálas fotométerünket használtam, 

mely segítségével a felület reflexiós spektrumában bekövetkező kisebb változásokat is 

regisztrálni tudtam. Gyakorlati alkalmazásoknál azonban a legritkább esetben van lehetőség 

minden érzékelő mellé egy laboratóriumi műszert telepíteni, és általában nincs is szükség a 

spektrofotométer széles mérési tartományára. Az általam készített ammónia szenzoroknál 

például szükségtelen a teljes látható hullámhossztartomány monitorozása. Az indikátor 

elnyelési maximumhelynek megfelelő hullámhosszakon mérve, a kísérleti részben korábban 

ismertetett módon meghatározható a minta koncentrációja.  

Tanszékünkön egy olyan egyszerű elektronikai egység fejlesztésébe kezdtünk, mely 

képes arra, hogy a szenzor válaszát mérve, egy általunk előre beállított koncentrációérték 

felett jelezze az ammónia gáz jelenlétét. Ez az egység így alkalmas lehet például ammóniával 

kontaminált levegőjű helyiségek, istállók szellőzőrendszerének vezérlésére is. Az eszköz 

tervezésében és elkészítésében Kövecs Ferenc volt segítségünkre. 

A kapcsolás NE 567 telefon IC felhasználásán alapul (49. ábra), amely beépített PLL-t 

tartalmaz. A passzív elemekkel beállítható oszcillátor (OSC) frekvenciájával, az (1) jelű 

műveleti erősítőn keresztül egy kék (430 nm) LED-et működtetünk. A LED fénye a 

szenzorról egy fotodiódára verődik vissza, amelynek jelét a (2) jelű műveleti erősítőn 

keresztül visszavezetjük az NE 567 integrált áramkör INP bemenetére. Ha reflektált fény 

intenzitása kellően nagy, az OUT kimeneten logikai 1 jelenik meg, minden más esetben 0. Ez 

a csatorna tehát a felületről visszaverődő rövid hullámhosszú, kék fény intenzitását figyeli. A 

kapcsolás tartalmaz egy második csatornát, mely az előzőekben leírtakkal analóg módon, egy 

620 nm-es LED és egy fotodióda felhasználásával, a visszaverődő hosszúhullámú, piros fény 

intenzitását méri. Az áramkörök időállandója két trimmer-potenciométerrel szabályozható; a 

kék LED esetében 120-700 µs között, a piros LED esetében a 250-2000 µs tartományon. A 

két csatorna eltérő frekvencián üzemel, a kék LED 0,95 kHz a piros LED 1,85 kHz 

frekvenciával villog, amely értékeket kísérleti úton határoztuk meg.  
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A csatornák logikai jelét egy komparátor hasonlítja össze. Attól függően, hogy az 

érzékelő protonált (0 – 1) vagy deprotonált (1 – 0) állapotban van, a logika egy piros vagy egy 

kék visszajelző LED-et is bekapcsol. Elvileg a 0 – 0 és 1 – 1 jelpárok, rövid tranziens 

állapotoktól eltekintve, nem állhatnak elő, az ilyen eset a LED-ek esetleges meghibásodását 

vagy a szenzorréteg leválását jelzi.    

A kapcsolás előnye, hogy monokromátorra nincs szükség, a szenzor felületéről 

visszaverődő, analitikai szempontból fontos hullámhosszak elkülönítése frekvencia alapján 

történik. Egy gyári kalibráció után a logika el tudja dönteni, hogy az ammónia koncentráció 

meghaladta-e az általunk az erősítőn keresztül beállított határértéket. 

 

 

 
 

 
 

49. ábra: A kiolvasó elektronika első prototípusa próbapanelen (Kövecs Ferenc 
munkája), és a csatornákat jellemző kapcsolási séma  

 
 

Az elektronikához kapcsolódóan, figyelembe véve a források és detektorok sajátságait 

egy mérőfej, mérőcella kialakítása vált szükségessé. Az egységben a fényforrás és detektor 

párok kaptak helyet olyan elrendezésben, hogy egymást a lehető legkevésbé zavarják. Az 
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egyik LED és a hozzá tartozó fotodióda tengelye a felülettel egyaránt 45°-os szöget zárnak be, 

így egy 90°-os V alakban verődik vissza a fény a szenzor felszínéről. A másik LED – 

fotodióda pár ugyanilyen elrendezésben áll, csak az előző összeállításra merőlegesen de úgy, 

hogy az érzékelő ugyanazon szegmensét vizsgálja.  

A mérőfej központ elemét tanszékünk mechanikai műhelyében készítettem el egy 40 

mm átmérőjű Danamid rúdból. Esztergapad segítségével 40 mm magas, 35 mm átmérőjű 

hengert készítettem, majd azon egy pontból kiindulva, egy szabályos négyzet alakú gúla 

éleinek irányában négy furatot helyeztem el, melyekből kettő átmérője 6 mm, a másik kettőé 

8 mm volt (50. ábra). A furatok összeágazásánál egy 14 mm átmérőjű fúrószárral 7 mm 

mélyen befúrtam a henger forgástengelyének irányában, gázteret kialakítva. A henger 

alkotóira merőleges 2 mm átmérőjű furatok szolgáltak az ammónia gázkeverék ki és 

bevezetésére. A polimertömb aljára egy 40×40 mm-es plexiüveg lapot erősítettem 

csavarokkal, mely segítségével a mérendő szenzorokat az optikához szoríthattuk. A plexi 

lemez belső oldalára tükörfóliát ragasztottam, hogy üveghordozóra készített szenzorok 

mérésére is alkalmas legyen az eszköz.  

 

 

50. ábra: A mérőegység vázlatos felül- és oldalnézeti rajza 

 
 

A próbapanel elkészítését néhány számítógépes teszt előzte meg, a Proteus elektronikai 

szoftvercsalád beépített áramkör-szimulátorának segítségével, ezt követően Kövecs Ferenc 

közreműködésével elvégeztük az eszköz finomhangolását. A mérőfejbe egy teljesen protonált, 
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majd később egy teljesen deprotonált szenzort helyezve, a trimmer potenciométerek 

segítségével beállítottuk a megfelelő fényintenzitásokat, a detektorok érzékenységét, és ami 

nagyon fontos, a fényforrások modulációs frekvenciáját. Ez utóbbi azért különösen jelentős, 

mert a piros és kék színű LED villogásának periódusidejét el kell hangolni egymástól úgy, 

hogy a detektorok el tudják különíteni a visszavert fényt is aszerint, hogy melyik forrásból 

érkezett. A művelethez egy Tektronix TDS 1002B típusú oszcilloszkópot használtunk. 

A próbaüzem során olyan helyzetet próbáltam teremteni, mely a gyakorlati 

alkalmazáshoz közel áll. Az egység mérőcellájába szenzorokat helyeztem, majd az ammónia 

gáz koncentrációját a gázkeverő rendszer szelepeinek állításával 15 lépésben 0 és 93 ppm 

között növelve és csökkentve vizsgáltam, hogy miként megy végbe a kapcsolás, mindegyik 

fokozatnál 120 s időt hagyva az egyensúly kialakulásának, hogy a mérés dinamikus jellegét 

megőrizzem. A vizsgálatok során folyamatosan figyeltem, és jegyeztem a visszajelző LED-ek 

állapotát, oszcilloszkóp segítségével mértem a kimenetre jutó feszültségeket is. A mért 

eredményeket a  

VIII. Táblázat tartalmazza. A vizsgálat célja az volt, hogy kiderüljön, hogy az azonos 

módon készített, de különböző indikátort tartalmazó, alumínium hordozójú reflexiós 

érzékelők állapotát hogyan tudja követni a kiolvasó elektronika. A felhasznált érzékelőket a 

következő rövidítésekkel jelölöm a továbbiakban: 

 

BPB: eloxált alumínium alapú, adszorpciósan kialakított érzékelő  

- eloxálás 5%(V/V) kénsavban 1,6 A/dm2 , 10 min  

- festés BPB-vel, 10 min 

- protonálás H-DBS oldattal  

 

BCG: eloxált alumínium alapú, adszorpciósan kialakított érzékelő  

- eloxálás 5%(V/V) kénsavban 1,6 A/dm2 , 10 min  

- festés BCG-vel, 10 min 

- protonálás H-DBS oldattal  

 

SG: eloxált alumínium felületen, szol-gél technikával kialakított érzékelő 

- eloxálás 5%(V/V) kénsavban 1,6 A/dm2 , 10 min  

- szol-gél összetétele: 1,2 ml MTEOS, 6 mg BPB, 0,5 ml etanol, 0,22 ml ioncserélt víz, 

és 0,02 ml H-DBS katalizátorként 
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VIII. Táblázat: Szenzorok összehasonlító vizsgálata a kiolvasó-kapcsoló egységgel.  

 

 

A BPB szenzor esetében a piros színű visszajelző LED (protonált állapot) a 0-31 ppm 

koncentrációtartományon volt aktív, a kék színű LED (deprotonált állapot) 56 ppm felett. A 

kettő között egy a LED-ek átmeneti felvillanásával járó tranziens állapot állt fenn. A BCG 

szenzor esetében a kapcsolási tartomány 38-69 ppm között volt.  

Az SG jelű érzékelő kellően reverzibilisnek bizonyult ahhoz, hogy a kapcsolás 

hiszterézisét is meghatározzuk, ezért szerepel a táblázat két sorában is. Egyszer fokozatosan 

növekvő, egyszer fokozatosan csökkenő koncentrációkat alkalmaztunk. A visszaalakulás 

némi késéssel, 12 ppm-nél kezdődött meg, és teljesen csak 0 ppm-nél, tiszta levegő hatására 

ment végbe.  

A próbapanelen a kapcsolást a két LED volt hivatott jelezni, azonban a kimeneti 

feszültség mérésével sokan finomabb lépésekben is követhető a változás, így a mérés 

pontossága elviekben növelhető. Ehhez azonban egy összetettebb, mikrokontroller alapú 

áramkör használata szükséges.  

A komolyabb elektronikai háttér a dolgozat leadásának időpontjában kifejlesztés alatt 

áll. A tervek szerint a hagyományos alkatrészeket felületszerelt alkatrészek váltják fel, melyek 

beszerzése megtörtént és egy második prototípus elkészült. A továbbiakban egy kézi 

ammóniamérő műszert és egy kültéri, főleg állattartó telepen történő mérésekre specializált 

műszert és érzékelő-rendszert szeretnénk kifejleszteni.  

 615 nm LED aktív 430 nm LED aktív Kapcsolási tart. Megjegyzés 

BPB 0-31 ppm >56 ppm 31-56 ppm - 

BCG 0-38 ppm >69 ppm 38-69 ppm - 

SG 0-6 ppm >19 ppm 6-19 ppm növekvő konc. 

SG 0 ppm >12 ppm 0-12 ppm csökkenő konc. 



Összefoglalás 

 93 

6. Összefoglalás 

 

  Munkám során anódosan oxidált alumínium hordozók szenzorhordozóként történő 

alkalmazhatóságát vizsgáltam, mely során a rétegek kiemelkedő adszorpciós kapacitását és a 

felület kiváló reflexiós tulajdonságait tapasztaltam. Elektronmikroszkópos felvételek alapján 

megállapítottam, hogy egyenáramú oxidációs eljárást alkalmazva kénsav oldatban, a 

pórusátmérő nő, a pórussűrűség pedig csökken a feszültség növelésével, a 6-24V-ig terjedő 

tartományon. Megfigyeltem, hogy 24V felett a pórusok spontán rendeződnek, amire több 

irodalmi forrás utalt. 

Tapasztalataim szerint, hosszabb ideig végezve az elektrolízist, vastagabb oxidréteg 

alakul ki. Tíz perc anódos oxidációt követően mintegy 10-12 µm vastagságú réteg 

kialakulását tapasztaltam. A pórusos oxidrétegekben trifenil-metán típusú indikátorokat 

immobilizáltam, majd adszorpciós izotermákat vettem fel. Méréseim szerint a különböző 

cellafeszültséggel előállított alumínium-oxid felületek adszorpciós kapacitása eltérő.  

Az immobilizált indikátorokat dodecilbenzolszulfonsav híg oldatával protonálva, a 

rétegekből ammónia érzékelésére alkalmas szenzorokat készítettem. Megvizsgáltam az 

érzékelők ammónia gáz hatására bekövetkező spektrális változását és válaszidejét. Az általam 

kiválasztott koncentráció-tartományon a legnagyobb reflektancia-változást a 18V 

feszültséggel előállított réteg mutatta, ugyanakkor a 12 V feszültséggel kialakított réteg 

válaszideje bizonyult a legrövidebbnek.   

Az érzékelők hőmérsékletfüggését is vizsgáltam, amivel kapcsolatban megállapítást 

nyert, hogy magasabb hőmérsékleten végezve a mérést, az érzékelők dinamikus tartománya a 

nagyobb koncentrációk felé tolódik el és szűkebb lesz. Egyes érzékelőkkel kioldódási 

próbákat is végeztem. Apoláris rétegek alkalmazásával sikerült a kioldódás mértékét 

csökkenteni, az érzékelők élettartamát növelni. Ugyanakkor a szenzorok válaszideje a 

hidrofób rétegek miatt nőtt. Tanulmányoztam az érzékelő-készítés folyamatának 

ismételhetőségét is, meghatároztam a teljes folyamatot jellemző szórást, mely 4% -nál 

kisebbnek bizonyult.   

Az indikátor adszorpcióját megelőzően, az indikátor oldatba ionfolyadékot adagolva 

próbáltam az érzékelőréteg víztartalmát állandó értéken tartani, a szenzorok élettartamát 

növelni. Tapasztalataim szerint a [BMIM][PF6] ionfolyadék vizet vesz fel, és ezt az oxidréteg 

pórusaiban tartja, ami előnyös az élettartam szempontjából. Egyidejűleg azonban az indikátor 

molekulák disszociációs egyensúlyát az ionfolyadék befolyásolja, az indikátor 
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deprotonálódik, ami az érzékelő dinamikus tartományának csökkenését eredményezi. 

Méréseket végeztem az indikátort és az ionfolyadék mennyiségét változtatva is, de meg kellett 

állapítanom, hogy az általam készített ammónia érzékelőknél a [BMIM][PF6] ionfolyadék 

alkalmazása nem jár előnyökkel.  

További alkalmas közegek után kutatva indikátort tartalmazó szol-gél rétegeket 

készítettem üveg hordozókra. A prekurzorok közül legkedvezőbbnek a fenil-trietoxiszilán 

bizonyult, a többi ormosilhoz képest nagyon kedvező válaszidőket mértem ezzel a szilánnal. 

A szol-gél technika flexibilitását kihasználva, hasonló spektrális tulajdonságú, de eltérő 

disszociációs állandóval jellemezhető indikátorok keverékének egyszerre történő 

immobilizálásával is készítettem szol-gél alapú szenzorokat. Eredményeim azt mutatták, hogy 

a vegyületek arányával hangolható a szenzorok érzékenysége és a maximális reflektancia-

változás mértéke is. A kevert indikátoros módszer alkalmazása szenzorok adott gyakorlati 

feladathoz történő tervezését teszi lehetővé. 

Új módszert alkalmazva, anódosan oxidált alumínium hordozók és szol-gél rétegek 

kombinációjával is készítettem érzékelőket úgy, hogy a megfelelően kialakított porózus 

felületre a szol-gél elegyet „spin coating” technikával vittem fel. Az üveg hordozóhoz képest 

a porózus oxidréteg korábban nem tapasztalt mechanikai stabilitást biztosított az érzékelő 

kémiai rétegnek. Ezzel a szol-gél alapú érzékelők egy hátrányát sikerült kiküszöbölni. A réteg 

kémiai összetétele tágabb határok közt változtatható az alumínium-oxidon mint az üvegen, 

anélkül, hogy a hordozó felületről leválna. Felvettem az érzékelők kalibrációs görbéjét és 

meghatároztam időfüggő paramétereiket. A mérések alapján a szenzorok analitikai jellemzői 

az új technika ellenére változatlanok maradtak, míg válasz- és visszatérési idejük mintegy 

kétszer hosszabbnak bizonyult, mint az üveg hordozó esetén. 

Munkatársaim közreműködésével egy egyszerű felépítésű kiolvasó műszert 

fejlesztettünk, mely képes különbséget tenni az érzékelő protonált és deprotonált állapota 

közt, és az eredményt megjeleníteni. Megterveztem és elkészítettem a műszer optikai 

egységét. Beállítottam az érzékelő kapcsolási szintjét és megvizsgáltam a kapcsolási folyamat 

hiszterézisét.  
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Tézispontok  

 

I. Megvizsgáltam, hogy az alumínium lemezek anódos oxidációja során az elektrolízis 

körülményei miként befolyásolják a keletkező oxidréteg szerkezetét. 

Elektronmikroszkópos felvételek alapján megállapítottam, hogy a pórusok mérete és 

száma szabályozható a cellafeszültség változtatásával. Meghatároztam a jellemző 

rétegvastagságot és a felületek indikátor molekulákra vonatkozó adszorpciós kapacitását. 

 

II. Elsőként készítettem ammónia érzékelőket az alumínium-oxid rétegekben trifenil-metán 

típusú indikátorokat immobilizálva. Megállapítottam, hogy a szenzorok spektrális 

változásai és időfüggő paraméterei a réteg szerkezetével, tehát közvetve az elektrolízis 

körülményeivel változtathatók. Ugyanakkor a szenzorok kimutatási határát elsősorban az 

alkalmazott indikátor disszociációs állandója szabja meg. 

 

III. Megvizsgáltam ionfolyadék alkalmazásának lehetőségét különböző disszociációs 

állandóval jellemezhető indikátorok esetében. Az eredmények alapján megállapítottam, 

hogy – az optikai szén-dioxid érzékelőkkel ellentétben - ammónia szenzorok esetén 

alkalmazásuk nem jelent előnyt. 

 

IV. Különböző polaritású ormosil prekurzorok felhasználásával ammónia érzékelőket 

készítettem, és felvettem azok kalibrációs görbéit, melyek azt mutatják, hogy a szenzorok 

érzékenysége függ a szerves módosítástól. Különböző indikátorok egyszerre történő 

immobilizálásával új típusú, az indikátorok arányával hangolható szenzorrétegeket is 

előállítottam. 

 

V. Üveglemezek helyett anódosan oxidált alumínium rétegeket is alkalmaztam szol-gél 

rétegek hordozójaként. Megállapítottam, hogy ezek az új típusú érzékelők kiváló 

mechanikai stabilitással rendelkeznek, analitikai paramétereikben megegyeznek az üveg 

hordozón kialakított szenzorokkal, csak válaszidejük hosszabb.  

 

VI.  Közreműködtem egy kiolvasó műszer fejlesztésében, melynek optikai egységét 

megterveztem és elkészítettem. A műszert beállítottam és a kapcsolási jel hiszterézisét 

megvizsgáltam.  
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