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1. Bevezetés 

Az analitikai kémia talán egyik legfontosabb feladata környezeti és biológiai minták 

különböző komponenseinek egyre kisebb koncentrációban történő meghatározása. 

Napjainkig e feladatra többféle analitikai eljárást fejlesztettek ki, ill. alkalmaznak. Az olyan 

nagyműszeres analitikai eljárásokkal szemben, mint pl. az atomspektroszkópia vagy  

ICP-OES, a stripping analízises technikák különösen alkalmasak fémek nyomanalízisére 

olcsóságuk és egyszerűségük révén. A stripping voltammetriás módszer rendkívül jó 

kimutatási határa a mérendő komponensek állandó felületű elektródon, kontrollált 

körülmények mellett történő hatékony dúsításának, majd a dúsított termék korszerű 

elektroanalitikai módszerrel vagy kémiai reakció útján történő visszaoldásának a 

kombinációjával érhető el. Az érzékenység mellett a stripping technikák további előnye 

még, hogy lehetőséget nyújtanak a fémek ún. speciációjának, azaz a mintában található 

fémion szabad, ill. komplexben kötött tartalmának meghatározására is. Az utóbbi 15 évben 

a stripping analízises technikák jelentős fejlődésének lehettünk tanúi. A mára már 

klasszikusnak számító anódos stripping voltammetria mellett, amely a higannyal 

amalgámot képező fémek analízisét jelenti, kialakult az adszorptív stripping voltammetria, 

s ezzel párhuzamosan elterjedt a módosított elektródok alkalmazása is. 

 

2. Célkit űzés 

Kutatási témám az anódos-, ill. adszorptív stripping fémanalízishez kapcsolódik. Célom 

volt olyan bizmutfilm elektród alapú elektroanalitikai eljárások kifejlesztése, melyek 

különböző szerves ligandumok segítségével lehetőséget nyújtanak fémionok nyomnyi 

mennyiségű meghatározására a környezetünkre nézve rendkívül veszélyes higany, mint 

elektródanyag kiküszöbölésével. Az újszerű elektródmódosítás, ill. voltammetriás mérési 

módszerfejlesztés kidolgozásával további céljaim között szerepelt a főbb analitikai 

teljesítményjellemzők – a mérési alsó kimutatási határ és szelektivitás – javítása, valamint 

a kidolgozott mérési metodikák konkrét analitikai alkalmazása valós minták fémion 

tartalmának meghatározására. A bizmutfilmet, mint a higanyfilm egyik lehetséges 

alternatíváját 2000-ben írták le és alkalmazták először stripping analízises eljárásoknál. A 

témával kapcsolatos publikációk száma évről évre nő, a bizmutfilm elektródok stripping 

analízises alkalmazása pedig napjainkra már az elektroanalitika egyik legintenzívebben 

kutatott területévé vált. 
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3. Alkalmazott módszerek 

3.1. Anódos stripping voltammetriás módszerfejleszt és 

Az anódos stripping voltammetriás vizsgálatok alapötlete az volt, hogy elsőként alakítsak 

ki bizmutfilmet a már előzőleg komplexképző ligandumot (2,2’-dipiridil) tartalmazó 

Nafionfilmmel bevont szénüveg elektród felületén azzal a céllal, hogy alacsonyabb 

kimutatási határt érjek el a hasonló témában már közölt módszerekhez képest.  

 
A 2,2’-dipiridil szerkezeti képlete. 

A mérés főbb lépései ólomionok meghatározása esetén: 

   Pb2+
surf / [PbL2+]surf + Bi3+

surf + 5e- → Pb0
surf+Bi0surf + Lsurf 

   Pb0
surf+Bi0surf → Pb2+

aq+ Bi3+
aq+ 5e- 

      L: 2,2’-dipiridil 

Voltammetriás alapoldatként 0,1 M ecetsav/nátrium-acetát pufferoldatot (pH=4,5) 

használtam, a bizmutfilmet pedig minden esetben in situ módon, azaz a meghatározandó 

fémionokkal (Zn2+, Cd2+, Pb2+) együtt választottam le a szénüveg elektród felületére. Az 

anódos stripping voltammetriás méréseknél a megfelelő depozíciós potenciál (-1,4 V vs. 

Ag/AgCl/telített KCl elektród) és állandó mértékű keverés során redukáltam (dúsítottam) a 

meghatározandó ionokat, majd 5 s-os nyugalmi időt követően Osteryoung-féle 

négyszöghullámú impulzus voltammetriás technikát alkalmaztam a redukált fémionok 

visszaoldásához (stripping lépés). Kihasználva a bizmutfilm adta előnyöket, az egyes 

mérések előtt nem távolítottam el az oldat oxigén tartalmát.  

A módszerfejlesztés során optimalizáltam a legfontosabb mérési paramétereket (az 

elektródmódosító polimer réteg vastagsága, ill. komplexképző tartalma, a bizmutfilm 

vastagsága, a voltammetriás oldat összetétele és pH-ja, a depozíciós potenciál, a keverési 

sebesség és az akkumulációs idő, valamint a stripping lépés során alkalmazott 

voltammetriás technikák, ill. részletesebben az Osteryoung-féle négyszöghullámú 

voltammetria paraméterei pl. frekvencia, potenciál lépés, potenciál amplitúdó).  

 

N N
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A polimerfilm alkalmazása indokolttá tette az egyes mérések közt az elektród 

regenerálását a módszer megfelelő reprodukciójának biztosításához. A módosított 

elektródokat kezdetben állandó keverés mellett 5 percig 0,1 M HCl oldatban, majd ezt 

követően 5 percig 0,1 M NaCl (0,05 M kálium-hirdogén-ftalát puffer, pH=4,0) oldatban 

regeneráltattam, a későbbiek során azonban egy lépésben, az előző megoldásnál jóval 

rövidebb idő alatt (1-2 perc) sikerült a regenerálást végrehajtani 0,1 M Na2EDTA oldatban.  

Az elektródmódosítás és a voltammetriás mérési paraméterek optimalizálását követően 

azonos oldatösszetétel mellett a cink-, kadmium- és ólomionok anódos stripping 

voltammetriás válaszjeleit hasonlítottam össze különbözőképpen módosított szénüveg 

elektródon. A mérés során Nafion-bizmutfilmmel, bizmutfilmmel, Nafion-2,2’-dipiridil-

bizmutfilmmel, Nafion-2,2’-dipiridillel és Nafionnal módosított munkaelektródokat 

alkalmaztam. Az eredmények igazolták, hogy az általam javasolt elektródmódosítás 

(Nafion-2,2’-dipiridil-bizmutfilm) eredményezte a legnagyobb válaszjeleket mindhárom 

vizsgált fémion esetében, vagyis a komplexképző polimerfilmben való immobilizálása 

jelentősen képes megnöveli a módszer érzékenységét. 

A módszer szelektivitásának ellenőrzése céljából végzett kísérleteim bizonyították, hogy 

az analát fémionok anódos stripping voltammetriás meghatározását számottevően nem 

befolyásolja az oldatban jelenlévő NH4
+, Li+, Na+, K+, Cs+, Rb+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Al3+, 

Ag+, Mn2+ és Ce4+ ionok, azonban bizonyos ionok (Cu2+, Co2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+ és Hg2+) az 

analát fémionok koncentrációjához képest 10-szeres feleslegben már jelentős zavarást 

okoznak. 

Az anódos stripping voltammetriás módszerfejlesztés utolsó lépéseként az optimalizált 

mérési paraméterekkel kalibrációs egyeneseket vettem fel 2 perces dúsítási idő 

alkalmazásával. Az egyes fémionokra a következő kimutatási határ értékeket kaptam:  

0,37 nM Pb2+, 1,1 nM Cd2+ és 8,6 nM Zn2+. Az adatokból látszik, hogy a módszer mérési 

tartománya, ill. kimutatási- és meghatározási határa a nyomanalitikának megfelelő ppb-s 

koncentráció tartományba esik, ezért a Nafion-2,2’-dipiridil-bizmutfilm módosított 

elektróddal kifejlesztett anódos stripping voltammetriás eljárás analitikai 

teljesítőképessége vetekszik a függő higanycsepp, a higanyfilm és a hasonló konstrukciójú 

bizmutfilm elektródokkal végzett eljárások teljesítményével. 

A kifejlesztett módszer alkalmazhatóságát valós minták (fehér bor, Jódaqua gyógyvíz és 

csapvíz) fémion tartalmának mérésével teszteltem. A csapvíz és gyógyvíz mérésekor 

sikerült a cink ionok koncentrációját meghatároznom, az ólom-, ill. kadmium ion 
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koncentráció viszont a módszer kimutatási határ értéke alatt volt, ezért ez utóbbi két 

fémionra nem kaptam válaszjelet, azonban a fehérbor mintákból sikerült kimutatnom az 

ólomionok koncentrációját. A mintákból meghatározott fémion koncentrációk pontosságát 

egy független mérési módszer segítségével, ICP-MS módszerrel validáltam.  

 

3.2. Adszorptív stripping voltammetriás módszerfejl esztés 

Az adszorptív stripping voltammetria esetében a mérendő fémionok dúsítása nem 

elektrolízisen, hanem valamilyen szelektív kémiai kölcsönhatáson alapszik. A nyomnyi 

mennyiségű fémeket az analitikai gyakorlatban használatos szelektív, szerves 

komplexképzőkkel alkotott komplexeik formájában adszorpcióval dúsítják a munkaelektród 

felületén, majd a komplexekből a fémionokat redukálva kapják a kvantitatív stripping jelet. 

Ezeknél a méréseknél ex situ módon leválasztott bizmutfilm elektródot is alkalmaztak a 

módszer érzékenységének javítása céljából, azonban a bizmutfilm stabilitása, ill. a 

módszer reprodukálhatósága nem megfelelő, mivel a bizmutfilm levegőn könnyen 

oxidálódik a filmleválasztást követő oldatcsere közben.  

Az adszorptív stripping voltammetriás mérésekhez ez idáig az ionofort polimerbe ágyazva, 

szénpasztába keverve, ill. adszorpcióval a felületre kötve alkalmazták és ezen módszerek 

egyike sem használta ki a bizmutfilmben rejlő előnyöket. Mindezeket figyelembe véve az 

adszorptív stripping voltammetriás kísérleteim során azt a célt tűztem ki, hogy egy újszerű, 

gyors, reprodukálható és az eddigi megoldásoknál érzékenyebb bizmutfilm alapú 

adszorptív stripping voltammetriás módszert fejlesszek ki ólomionok szelektív kalix[4]arén 

típusú ionofor molekulát tartalmazó Nafionfilmmel módosított szénüveg elektróddal. 

Az általam kidolgozott adszorptív stripping voltammetriás módszer két fő lépésből állt. Az 

első lépés során az ionofor (T-3990) tartalmú Nafion polimerrel módosított szénüveg 

elektródot 10 percig, nyitott áramkörnél, kevertetett mintaoldatban (0,1 M nátrium-acetát 

oldat, pH=1,0) tartottam, hogy lejátszódjon az analát fémion és az elektródfelületen 

immobilizált ligandum közti komplexképződés. Ezután az elektródot - oldatcserét, ill. az 

elektród desztillált vizes mosását követően - vezetősót és bizmutionokat (1 mgdm-3) 

tartalmazó, 0,1 M ecetsav/nátrium-acetát pufferoldatba (pH=4,5) helyeztem, ahol in situ 

bizmutfilm leválasztásával sikerült megmérnem a komplexált fémionok mennyiségét. Az 

egymást követő mérések közt szintén 0,1 M EDTA oldatban regeneráltam az elektródot  

1-2 percig. 
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A T-3990 jelű kalixarén ionofor, ill. ólomionnal képzett komplexének szerkezeti képlete. 

A mérés főbb lépései: 

Dúsítás nyitott áramkörnél: Pb2+
aq + Lsurf → [PbL2+]surf , ahol L: T-3990 ionofor 

 
Redukció: [PbL2+]surf+ Bi3+ + 5e- → Pb0

surf+Bi0surf + Lsurf 
 

Visszaoldás (stripping): Pb0
surf+Bi0surf → Pb2+

aq+ Bi3+
aq+ 5e- 

Az elektródmódosítás optimalizálása során meghatároztam az elektródmódosító réteg 

optimális vastagságát és ionofor tartalmát, majd azonos ólomion koncentrációjú 

oldatokban különbözőképpen módosított szénüveg elektródok (Nafion/ionofor/bizmutfilm, 

Nafion/ionofor és Nafion/bizmutfilm módosított szénüveg elektród) adszorptív stripping 

voltammetriás válaszjeleit hasonlítottam össze. Az eredmények igazolták, hogy a 

bizmutfilm leválasztása jelentős mértékben növeli a Nafion/ionofor módosított elektród 

érzékenységét.  

A nyitott áramkör mellett történő dúsítást követően a komplexben kötött fémionok 

redukciója, ill. visszaoldása (stripping) a mintaoldattól külön, háttér elektrolitban történt az 

anódos stripping voltammetriás módszernél optimalizált mérési paraméterek 

alkalmazásával. A bizmutfilm rétegvastagságnak, ill. az egyéb akkumulációt meghatározó 

paraméterek pl. akkumulációs idő, oldatösszetétel optimalizálását követően kalibrációs 

egyenest vettem fel. A háttér jel (zaj) háromszorosa alapján számított kimutatási 

határérték n=10 mérésszám esetében 0,021 mg/L-nek (0,1 nM) adódott 10 perces dúsítási 

idő mellett. Az analitikai jel reprodukálhatóságára vonatkozólag meghatároztam a szórás 

mértékét, ami n=10 mérésszám és 41 µg/L Pb2+ koncentráció mellett 1,12%-nak adódott. 

Az érzékenység mellett az adszorptív stripping voltammetriás mérések legfőbb előnye a 

szelektivitás, mivel az anódos stripping voltammetriás méréseknél a meghatározandó 

fémionok mellett a mintaoldat egyéb, zavaró fémionjai is redukálódnak, ami rendkívüli 
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mértékben torzítja, ill. a legtöbb esetben kiértékelhetetlenné teszi az analát fémionok 

válaszjeleit. A szelektivitási kísérleteim igazolták, hogy az ólomionok voltammetriás 

mérését leginkább zavaró ionok (Cu2+ Zn2+ Cd2+) 100-szoros feleslegben sem zavarják a 

mérést. Az ólomionok adszorptív stripping voltammetriás válaszjel nagyságait 

megvizsgáltam különböző ionok (Cu2+ Zn2+ Cd2+, Mn2+ Cu2+ NH4
+ Fe2+, Na+ K+ Ca2+ Mg2+) 

1000-szeres feleslegében is, majd az ólomionra kapott áramcsúcs magasság értékeket 

összevetettem a zavaró ionoktól mentes, ólomion tartalmú háttér elektrolitban kapott jel 

nagyságával (relatív válaszjel). Az eredményeket kiértékelve azt tapasztaltam, hogy az 

ólomionok áramcsúcsai még ilyen összetett mintaoldatokban végzett méréskor sem 

deformálódnak, az áramcsúcs magasságok pedig átlagosan mindössze kb. 20 %-kal 

csökkennek a háttér elektrolitban mért válaszjelhez képest.  

A módszer alkalmazhatóságát az adszorptív stripping voltammetriás módszer esetében is 

valós minták (csapvíz, esővíz) ólomion tartalmának mérésén keresztül teszteltem. A 

mérésekből megállapítottam, hogy az esővíz mintákkal ellentétben a csapvíz minták nem 

tartalmaztak detektálható mennyiségben ólomionokat. 
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4. Legfontosabb eredmények 

I. Az anódos stripping voltammetriás kísérletek elsőként igazolták, hogy az újszerű 

elektródmódosítás – szénüveg alapelektród szerves komplexképző ligandumot 

tartalmazó polimerfilmmel való módosítása, majd ezt követően in situ módon 

leválasztott bizmutfilm – alkalmazásával jelentősen növelhető a Zn2+, Cd2+ és Pb2+ 

ionok szimultán meghatározásának érzékenysége.  

II. Az adszorptív stripping voltammetriás kísérletek elsőként igazolták, hogy az újszerű 

bizmutfilm leválasztási technika – az analát fémionok kalix[4]arén típusú, szelektív 

szerves ionofort tartalmazó polimerfilmmel módosított szénüveg alapelektródon való, 

nyitott áramkör mellett történő akkumulációját követően háttér elektrolitban in situ 

módon leválasztott bizmutfilm – alkalmazása lehetőséget nyújt Pb2+ ionok nagy 

érzékenységű, szelektív meghatározására olyan összetett mintaoldatokban is, ahol az 

anódos stripping technika már nem alkalmazható a mérést zavaró fémionok átlapoló 

áramcsúcsai miatt.  

III. Az anódos, ill. adszorptív stripping voltammetriás módszereknél egyaránt kimutattam, 

hogy az elektród felületén kialakított polimerfilm rétegvastagsága jelentősen 

befolyásolja a fémionok voltammetriás válaszjeleit. A vizsgált fémionok stripping 

voltammetriás válaszjeleinek függvényében felvett polimerfilm rétegvastagság 

függvény maximum jellegűnek adódott. Elektronmikroszkópos felvételekkel igazoltam, 

hogy a túl vastag filmek felületén repedések keletkeznek, melyeken keresztül a 

fémionok az oldat tömbfázisába diffundálnak, csökkentvén ezzel az analízis 

érzékenységét.  

IV. Az anódos, ill. adszorptív stripping voltammetriás módszereknél egyaránt igazolható, 

hogy a polimerfilm rétegvastagságához hasonlóan a film szerves ligandum tartalma is 

jelentős hatással van a fémionok voltammetriás válaszjeleire. Elektronmikroszkópos 

felvételekkel igazoltam, hogy egy adott ligandum koncentráción túl a polimerfilmben 

képződött nagy mennyiségű fémkomplex hatására a filmréteg tapadási tulajdonsága 

megváltozik, a film részlegesen leválik az alapelektród felületéről, csökkentve ezzel az 

analízis érzékenységét.   
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V. Az anódos, ill. adszorptív stripping voltammetriás méréseknél egyaránt igazoltam, 

hogy a bizmutfilm rétegvastagságának növelése jelentős mértékben javítja a vizsgált 

fémionok voltammetriás meghatározásának érzékenységét. 

VI. Az anódos, ill. adszorptív stripping voltammetriás méréseknél egyaránt alkalmazott 

polimerfilm az ún. „memory effektus” révén szükségessé tett egy kémiai regenerálási 

lépés beiktatását az egyes mérések után. A kísérletek igazolták, hogy a 0,1 M EDTA 

oldatos elektród regenerálás alkalmas a kívánt reprodukálhatóság eléréséhez. 

VII. Az anódos stripping voltammetriás módszer optimalizálása során igazoltam, hogy az 

általam vizsgált technikák közül az Osteryoung-féle négyszöghullámú voltammetriás 

technika a legérzékenyebb a fémionok visszaoldására. Az Osteryoung-féle 

voltammetriás munkafüggvény egyes paramétereinek vizsgálatakor kimutattam, hogy 

a potenciál lépés, a négyszöghullám frekvencia, a potenciál amplitúdó és a frekvencia 

növelésével párhuzamosan nőnek a vizsgált fémionok voltammetriás válaszjelei, 

azonban egy maximális érték elérését követően a voltammogramok deformálódnak, 

kiértékelhetetlenné válnak. 

VIII. Az anódos, ill. adszorptív stripping voltammetriás méréseknél egyaránt valós minták 

fémion tartalmának meghatározásán keresztül igazoltam a kifejlesztett módszer 

alkalmazhatóságát. Az eredmények helyességét a voltammetriától független, ICP-MS 

módszer segítségével validáltam. 
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