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ПРЕДГОВОР 

 Електрохемијски сензори су део хемијских сензора, у данашње доба веома 
актуелних аналитичких уређаја који се значајно примењују у разним областима 
живота. Ова књига је првенствено намењена студентима ПМФ-а Универзитета у 
Приштини са седиштем у Косовској Митровици као основни уџбеник за истоимени  
изборни предмет на мастер студијском програму Хемија. Имајући у виду донекле 
проширен садржај, нарочито из области електрохемијских метода и дизајна 
електрохемијских сензора и биосензора, ова књига може бити и помоћна 
литература у вези предмета Одабрана поглавља аналитичке хемије, Савремене 
електроаналитичке методе и Електрохемија у биоаналитици, у оквиру 
докторских студија на ПМФ-у у Косовској Митровици. Такође, може бити од 
користи и студентима сродних факултета на којима се ова тематика изучава у 
оквиру других курсева, али и свим другим заинтересованим читаоцима који се у 
свом раду или учењу сусрећу са електрохемијским сензорима.  

 Уџбеник се састоји из пет основних поглавља. Поред уводна два поглавља 
која се тичу основних принципа у електрохемији и електроанализи, као и 
примењених електрохемијских експерименталних техника, у трећем поглављу 
читаоци се детаљније упознају са типовима електрохемијских сензора, њиховим 
историјатом и правцима развоја. Четврто поглавље је посвећено карактеристикама 
одзива електрохемијских сензора које дефинишу њихов квалитет, ефикасност и 
примењивост.  Посебан акценат је стављен на дизајн електрохемијских сензора и 
самог сензорског дела, и о томе се говори у петом поглављу. Кроз 
мултидисциплинарни приступ проблематици, детаљан опис примењених 
функционалних (нано)материјала и савремених технологија минијатуризације и 
аутоматизације, описане су конструкције ових уређаја у лабораторијским 
условима, али и широкој комерцијалној пракси. Део књиге је посвећен 
електрохемијским биосензорима, једним од можда најзначајнијих и 
најсавременијих аналитичких уређаја.  

  Књига је настала као одраз потребе и жеље да се студентима обезбеди 
одговарајућа стручна литература на српском језику у вези електрохемијских 
сензора. Захваљујем се колегиници проф. др Сузани Самаржији-Јовановић са 
ПМФ-а у Косовској Митровици за сугестије око терминологије везане за помињане 
полимере и полимерне материјале и свом супругу Драгану на учешћу у техничкој 
обради слика и текста.  

 Посебну захвалност на корисним примедбама и доприносу коначној форми 
уџбеника исказујем рецензентима проф. др Драгану Манојловићу и др Далибору 
Станковићу са Хемијског факултета Универзитета у Београду.  

                    Март, 2022.                 Аутор 
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1. УВОД У ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ 
 
 Електрохемија је мултидисциплинарна област која је почела да се 
развија проналаском електричне батерије (Alessandro Volta) пре два века. Данас 
је саставни део широког спектра области, укључујући технологије батерија, 
соларних ћелија, електрохемијских сензора, горивних ћелија, 
суперкондензатора итд. У свом најосновнијем смислу, електрохемија 
истражује пренос наелектрисања између граничних површина различитих 
фаза, као и релације између електричних и хемијских процеса и то: 
 хемијске (редокс) промене које су проузроковане проласком 

електричне струје  
 спонтане хемијске трансформације које резултирају производњом 

електричне енергије  
 

 У електрохемији се примењују технике које користе електричну 
стимулацију за анализу хемијске реактивности система. Реакције оксидације и 
редукције (редокс реакције) пружају виталне информације везане за кинетику, 
концентрацију, механизам реакције и хемијски статус реактаната у раствору. 

 Електрохемија се користи и за потребе хемијске анализе и у том случају 
се ради о електроаналитичкој хемији. У оваквој примени, величина 
електричног сигнала који потиче из електрохемијске ћелије даје информацију 
о активитетима или концентрацији одређене хемијске врсте у ћелији. У ту 
сврху развијено је мноштво електроаналитичких техника, које примењене на 
одређени аналит у одређеном узорку дају електроаналитичке методе. 
Електрохемијске технике поседују одређене карактеристике због којих је 
електроанализа у неким ситуацијама у предности у поређењу са другим 
аналитичким техникама. То су ниске границе детекције у комбинацији са 
широким динамичким опсегом одређивања. Управо је то случај са 
одређивањем трагова тешких метала и пестицида у узорцима усева или 
метаболита лекова у узорцима крви и урина.  С друге стране, доступне су и 
методе електроанализе за брзо одређивање релативно високих концентрација 
хемијских врста као што су електролити у крви (Na+, Cl-, HCO3

-). Мерења у 
електроанализи се генерално могу вршити на веома малим запреминама узорка, 
у микролитрима. Комбинација ниских граница детекције са узорцима 
микролитарских запремина омогућава да се у неким случајевима рутински мере 
количине аналита на нивоу пикомоларних концентрација. У истраживачким 
лабораторијама су најосетљивијим електроаналитичким техникама 
демонстрирана мерења чак и на нанолитарским запреминама узорка.  
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 Електроаналитичке методе су финансијски повољније у поређењу са 
многим инструменталним методама. Изузетно су прилагодљиве 
минијатуризацији и аутоматизацији. Предност потиче од чињенице да су 
сигнали из електрохемијске ћелије електричне природе, те не подлежу 
конверзији која неизоставно доводи до губитака у енергији и осетљивости 
одређивања код других аналитичких техника. Електроанализа је погодна за 
мерење in vivo, па се минијатурни електрохемијски сензори користе за мерење 
pH и pOH у крвотоку пацијената у кућним условима. Корисност и примењивост 
многих електрохемијских техника протеже се даље од квалитативне и 
квантитативне анализе у фундаменталну карактеризацију хемијског процеса. 
То значи да се електроаналитичке методе обично користе за проучавање редокс 
својстава неорганских, органских, биолошких једињења, полимера и 
различитих материјала. 

 

1.1 Електрохемијски процеси и експеримент  

 Технике које се користе у електроанализи првенствено су засноване на 
процесима који се одвијају на додирним површинама, најчешће између 
електричног проводника прве врсте (електроде) који се карактерише 
проводљивошћу електрона и проводника друге врсте (раствора електролита, 
тј. јона) чија проводљивост потиче од јона. У електролиту се налази и аналит 
у узорку или у стандардном (тест) раствору. Мерењем електрохемијских појава 
које се дешавају или намерно генеришу, добијају се сигнали из којих се 
хемијско–аналитички подаци могу извести калибрацијом.  

 Електрохемијске појаве у електроанализи, било да се одвијају у 
раствору или на електроди, често су компликоване и њихово објашњење 
захтева систематичност, детаљан преглед и процену добијених резултата. Када 
се чврсти материјал стави у електролитички раствор, извесно је да се 
електрични потенцијал јавља на површини контакта. Међутим, овај сигнал 
потенцијала се не може мерити у апсолутном смислу, нити електрична струја 
може протећи кроз електроду без помоћи друге електроде. Електроде у ствари 
служе за конверзију хемијске у електричну енергију. Електрохемијска мерења 
у електролиту увек захтевају две електроде, односно супротне полове 
(негативан и позитиван) или „терминале“ електрохемијске ћелије. 
Електрохемијска ћелија је систем који се састоји од најмање две електроде 
уроњене у раствор електролита на којима се одвијају две полуреакције (на 
једној оксидација, на другој редукција).  
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 Посматрањем најједноставнијег примера – једноелектронске 
оксидоредукционе реакције: 

 
O + e- ⇆ R 

 
где је О оксидована хемијска врста, а R редукована, може се закључити да се 
равнотежа овог система може лако пореметити и окренути у било ком правцу 
применом потенцијала Е. Ова чињеница је круцијална за примену 
електрохемијских процеса на разне начине и у разне сврхе.  
 
 У електрохемијском експерименту се процеси и реакције одигравају на 
електродама које су повезане са електронским уређајима који мере електричне 
параметре реактаната у раствору. На слици 1 је приказана најједноставнија 
класификација електрода које се користе у електрохемијском експерименту, 
прецизирајући њихову намену. 

 

  
 

Слика 1. Шема разних типова електрода 

 
 Електрохемијски уређаји користе две или три електроде. 
Троелектродни систем који се чешће примењује састоји се од радне, 
референтне и помоћне електроде. Ове електроде су повезане са 



4 
 

потенциостатом/галваностатом чиме се омогућује мерење и контрола 
електрохемијског експеримента. На слици 2 приказан је један такав 
електрохемијски систем који се састоји из потенциостата са троелектродном 
ћелијом и софтвером у преносном рачунару. Референтна електрода без обзира 
на услове (нпр. pH) служи за одржавање константног потенцијала. У односу на 
њу се посматра потенцијал радне електроде. Потенциостат такође мери струју 
радне електроде и примењује једнаку али супротну струју на помоћну (контра) 
електроду како би се затворило електрично коло. Помоћна електрода је обично 
проводљив метал (платина) са великом површином. Радна електрода је 
критична компонента електрохемијског експеримента јер се на њој одвијају 
кључне реакције. У зависности од намене, радна електрода има одговарајућу 
површину. У електроаналитици се обично користе радне електроде мале 
површине. Уз неколико изузетака, за врхунске аналитичке перформансе 
потребан је предтретман радне електроде како би се побољшала кинетика 
преноса електрона за циљни аналит и смањио позадински сигнал. Ова 
електрода је обично направљена од инертног материјала или је модификована 
одговарајућим материјалима који фаворизују реакцију са циљаним аналитом. 
Различити материјали и дизајн радне електроде и/или система електрода 
примењених у електроанализи у виду електрохемијских сензора биће посебно 
разматрани у читавом поглављу 5 ове књиге. 
 

 
 

 
Слика 2. Електрохемијски систем са потенциостатом произвођача Metrohm 

и троелектродном ћелијом 
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Процес на електроди 

 За све електрохемијске реакције, па и оне које су битне у 
електроанализи, важни су процеси који се одвијају на електродама, посебно на 
радној електроди на основу које се и добијају информације о испитиваном 
раствору. Сви електрохемијски процеси су одређени преносом (транспортом) 
масе електроактивне хемијске врсте из унутрашњости раствора на површину 
електроде и разменом (трансафером) наелектрисања ове врсте (и других 
хемијских врста) са површином електроде.  Ови процеси су детаљније 
приказани на слици 3. 

 

 
 
Слика 3. Илустрација хетерогеног преноса електрона, где су сви процеси на 

површини електроде обухваћени преносом електрона 

 
У многим електрохемијским системима, пренос електрона се знатно брже 
одвија од транспорта масе, тако да се свака хемијска врста која доспе до 
електроде оксидује/редукује. Значајни транспорт масе је ограничавајући корак 
у току овог процеса. Постоје три главна облика транспорта масе из раствора на 
површину електроде:  

 
 дифузија (кретање врсте услед градијента концентрације), 

 

 миграција (кретање наелектрисаних врста услед дејства електричног 
поља), и  
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 конвекција (кретање хемијске врсте услед дејства механичких сила 
(мешање раствора/ротација електроде) или под утицајем температурног 
градијента.  

 
Према томе, укупан флукс, јx, може бити описан Nernst–Planck-овом 
једначином која описује једнодимензионални транспорт масе до електроде: 
 

𝑗 𝐷
𝜕𝐶
𝜕𝑥

 
𝑧𝐹
𝑅𝑇

𝐷𝐶
𝜕𝜑
𝜕𝑥

𝑣 𝐶 

 
где три доприноса укупном флуксу струје представљају дифузни, миграциони 
и конвекциони допринос транспорту масе. D је коефицијент дифузије (изражен 
у cm2 s-1), C је концентрација (изражена у mol cm-2), z је наелектрисање хемијске 
врсте, R је моларнa гасна константа (8,314 Ј К-1 mol-1), Т је температура 
(изражена у К), δC/δx и δφ/δx су градијенти концентрације и потенцијала у 
тачки x и vx је брзина кретања.  

 
 Док се дифузија, миграција и конвекција могу користити за повећање 
флукса хемијских врста на електроду и побољшање аналитичких сигнала, у 
аналитичким одређивањима уобичајено је да се утицај миграције негира 
додавањем високе концентрације позадинског електролита који штити раствор 
од електричних поља на површини електроде. У већини електрохемијских 
експеримената, према коришћеној техници, конвекција се такође може 
искључити из процеса транспорта масе избегавањем мешања раствора и 
одржавањем константне температуре раствора у току експеримента. На овај 
начин, дифузија остаје једини облик транспорта масе и аналитички изрази за 
описивање струје која протиче кроз систем се поједностављују. Под овим 
условима добијени резултати у електрохемијском експерименту су уједно и 
једноставнији за тумачење. 
 

 
Графички приказ сигнала електрохемијског експеримента 

 У електрохемијским експериментима се примењују два основна типа 
електрохемијских ћелија (слика 4):  

 

 галванске ћелије на којима се дешава спонтана (електродна) реакција 
која доводи до протока струје, и 
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 електролитичка ћелија у којој се дешава неспонтана, форсирана 
(електродна) реакција која је вођена спољашњим извором електричне 
енергије 

 
 

 
 

Слика 4. Пример галванске и електролитичке ћелије 

 
Електрохемијска мерења се могу извести на два начина: 
 
 - уз електродне реакције када кроз електрохемијску ћелију не протиче 
струја, што се означава процесима при нултој фарадејској струји који су 
заступљени код електроаналитичких техника кондуктометрије и 
потенциометрије. У овом случају јасно је да ће се квантитативни подаци о 
циљаним хемијским врстама у раствору добијати на основу промене другог 
електричног параметра, а то су разлика потенцијала и проводљивост. 
 - уз електродне реакције са преносом електрона који је дефинисан 
Faradey-евим законима, што је означено процесима при фарадејској струји 
различитој од нуле. Ови процеси су заступљени код електроаналитичких 
техника електрогравиметрије, кулометрије и волтаметрије. Квантитативност 
електрохемијске конверзије је у овом случају регулисана Faradey-евим 
законима који гласе: 
 

1. Количина супстанце депонована или ослобођена на електродама 
ћелије је директно пропорционална количини електричне енергије 
која пролази кроз ћелију. 
 

𝑚 𝑘 𝑄 
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2. Количине специфичних супстанци депонованих или ослобођених 
истим количинама електричне енергије су директно 
пропорционалне њиховим хемијским еквивалентима. 
 

𝑚
𝑀

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

 
 Први корак у типичној електрохемијској анализи је примена 
потенцијала на радну електроду. Затим се резултујућа струја мери и приказује 
у односу на време. Такође, потенцијал се може мењати и резултујућа струја се 
може приказати у односу на примењени потенцијал. На овај начин добијају се 
информације о процесима који подлежу Faradey-евим законима, а које се 
приказују у виду два основна типа дијаграма зависности, односно 
поларизационим Е/t и I/E кривама, приказаним на слици 5. Чешће се користи 
I/E крива која се још назива и волтамограм.   

 

 
 

Слика 5. Е/t и I/E поларизационе криве 

 
Иако се већина електрохемичара слаже да струју треба представити дуж 
вертикалне осе, а потенцијала дуж хоризонталне осе, не постоји широко 
распрострањено слагање у погледу оријентације (смера) за сваку осу. Неки 
истраживачи исцртавају позитивне (анодне, оксидационе) потенцијале удесно, 
док други приказују негативне (катодне, редукционе) потенцијале удесно 
(према традиционалној класичној поларографији). Штавише, неки 
истраживачи цртају анодну (оксидирајућу) струју нагоре дуж вертикалне осе, 
док други цртају катодну (редукциону) струју у правцу навише. У пракси се 
користе два типа признатих конвенција за приказивање волтамограма (US и 
IUPAC), који се разликују по томе што су код једне подаци само ротирани за 
1800 у односу на другу (слика 6): 
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Слика 6. US и IUPAC конвенција у приказивању цикличног волтамограма 

 
[Под IUPAC-ом (енг. International Union of Pure and Applied Chemistry) се подразумева 
Међународна унија за чисту и примењену хемију, научна организација најпризнатија 
на пољу постављања стандарда и дефиниција у хемији и именовању једињења.] 

 
........................................ 

  
 У вези детаљних изучавања теоријских основа процеса везаних за 
електролите, равнотежне и неравнотежне електродне процесе и њихову 
кинетику, може се користити следећа литература: 
 
 Slavko Mentus, Elektrohemija, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku 

hemiju, III izdanje, 2008.  
 Аleksandar  Despić, Osnove elektrohemije, Zavod za udžbenike i nastavna 

sredstva, Beograd, 2003. 
 M.Šušić, Osnovi elektrohemije i elektrohemijske analize, Naučna knjiga, 

Beograd, 1980. 
 Joseph Wang, Analytical Electrochemistry, Second Edition, Viley-VCH, 

2000. 
 
 

1.2 Утицај експерименталних варијабли  

 Електрохемијски експеримент се дизајнира према потребама 
истраживања у циљу добијања потребних научних чињеница и информација. 
Ако је у питању електрохемијска анализа, онда се експеримент осмишљава на 
основу природе аналита који се истражује, очекиваног начина молекуларног 
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препознавања на електроди, потребне осетљивости и селективности 
одређивања у реалном узорку који се испитује, брзини и ефикасности 
одређивања, броју узорака који се обрађује, опреми и инструмнентацији којом 
се располаже, па и просторним, временским и финансијским могућностима или 
ограничењима итд. На слици 7 су приказани променљиви параметри, односно 
варијабле електрохемијског експеримента које се подешавају и оптимизују у 
складу са унапред постављеним циљем – брзом, тачном, осетљивом, 
селективном (специфичном) и поузданом анализом неколико или већег броја 
узорака у односу на циљани аналит/е. 

 

 
 

Слика 7. Варијабле у електрохемијском експерименту 

 
 
Варијабле које се тичу електроде  
 Сагледавањем различитих могућности које се тичу радне електроде, 
најпре се поставља питање материјала од кога је ова електрода направљена. 
Уобичајени материјали за електроде укључују метале (Pt, Au, Ag) или 
угљеничне материјале (графит, стакласти угљеник, бором доповани дијамант), 
али се површина радне електроде може хемијски модификовати и различитим 
материјалима (наночестицама метала и оксида метала, различитим 
полимерима, глинама, биолошким компонентама итд.) па и електрохемијским 
поступцима где се површина електроде засићује кисеоником или водоником. У 
овом случају, за перформансе електроде управо је одговаран тај површински 
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слој нанесен одговарајућом техником на основни материјал радне електроде. 
Значи, битна је и величина електрода, њихова геометрија и посебно – 
третирање површине електрода. Избор електроде се најпре врши на основу 
захтева примене, а нека од важних питања су: 
 - на којим потенцијалима се дешавају електрохемијске реакције јер је 
познато да различити материјали у електродама имају другачије 
електрохемијске „прозоре“? Под електрохемијским „прозором“ се подразумева 
опсег потенцијала који може служити за испитивање циљаних хемијских врста, 
који је ограничен оксидацијом кисеоника из електролита у анодном делу 
(позитивни потенцијали у односу на референтну електроду) и редукцијом 
водоника у катодном делу (негативни потенцијали у односу на референтну 
електроду). Један од примера је електрохемијско одређивање неких пестицида 
(азаметифос, кломазол и петоксамид), чија одређивања аутор ове књиге и 
сарадници пријављују на основу оксидације на јако позитивним 
потенцијалима. Електроактивност ових пестицида је могуће посматрати само 
на бором-допованој дијамантској електроди која у односу на друге електроде 
има најшири електрохемијски прозор. 
 - да ли је систем за електрохемијску анализу једноставан (када је 
оптимално користити комерцијалне Pt или Au електроде, као и електроде од 
стакластог угљеника) или је систем сложен (па је могуће користити електроде 
домаће израде са уметнутим тракама за проточне системе)?  
 - да ли су потребне електроде мале површине (тада избор пада на микро 
електроде које се нарочито користе у клиничкој пракси, in vivo, да не би 
реметиле биолошки систем) или су потребне велике површине електрода (као 
што је то случај у волтаметрији тешких метала)?  
 - да ли електроде треба да буду за једнократну употребу (и онда је 
погодно и јефтиније користити сито штампане угљеничне електроде) или се 
користите за више експеримената (када се нпр. може користити бором 
доповани дијамант који је робустан и инертан, отпоран на контаминацију)? 
 - да ли се постављају високи захтеви у осетљивости и селективности 
одређивања? У овом случају се бирају електроде од стакластог угљеника, 
електроде од угљеничне пасте, или сито-штампане електроде које се лако 
модификују изабраним поступком, а као модификатори се експериментом 
утврђују оптималне комбинације материјала софистицираних и прилагођених 
циљаној анализи. 
  

Варијабле које се односе на раствор у електрохемијској ћелији 
 Ове варијабле се односе најпре на коришћен растварач. У већини 
случајева је то вода, мада се могу користити и етанол, ацетонитрил или други 
органски растварачи. У овом случају, мора се повести рачуна и да унутрашњи 
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раствор у референтној електроди буде исти као коришћени растварач у 
електрохемијској ћелији. Као помоћни (позадински) електролит могу се 
користити разне соли, киселине и базе, али и пуфери који ће уједно одредити и 
pH средину испитиваног раствора. pH средина раствора је један од најбитнијих 
фактора који утичу на процесе оксидације и редукције, а самим тим и 
електрохемијске карактеризације и анализе највећег броја хемијских једињења, 
па ће и јачина излазног сигнала и само испитивање или одређивање зависити 
од избора оптималне вредности pH и коришћеног електролита. Приликом 
електрохемијске анализе до сада електрохемијски неиспитиваних супстанци, 
прелиминарна испитивања се могу вршити у Britton–Robinson-овом пуферу, 
једном од „универзалних“ пуфера који покривају pH опсег од 2 до12, а прави 
се од смеше сирћетне, борне и фосфорне киселине уз додатак потребне 
количине натријум-хидроксида. 
 Утицај варијабли које се односе на раствор може се сагледати на 
следећем практичном примеру: док се мерења in vivo спроводе под 
физиолошким условима (pH≈7), за системе где се циљани аналит издваја, 
односно екстрахује/пречишћава из тела, могу се изабрати оптимални услови 
(растварач, електролит, pH) који дају најосетљивију квантификацију. На редокс 
реакције које укључују пренос протона значајно утиче pH (у смислу механизма 
реакције, опсега потенцијала и струје) па ће се за одређивање изабрати 
оптимално pH на коме се овај процес дешава.  
 Материјал електроде је у тесној вези са варијаблама раствора (видети 
стрелицу повезаности на слици 7), а то значи да ће исти материјал имати 
другачији опсег потенцијала (у коме могу да се врше испитивања) у зависности 
од коришћеног растварача, помоћног електролита и pH раствора. На слици 8 је 
приказано неколико примера утицаја варијабли које се односе на материјал 
електроде и на раствор у електрохемијској ћелији. 
  
 Треба поменути и да у неким анализама постоји и озбиљна сметња која 
се тиче присуства извесних количина раствореног кисеоника у раствору које 
због релативно ниског потенцијала редукције кисеоника (О2) могу да створе 
додатну струју и онемогуће добијање исправних резултата анализе. У ту сврху 
користе се ћелије са могућношћу продувавања инертних гасова (азота, аргона), 
чиме се проучавани раствор „чисти“ од ометајућег кисеоника који лимитира 
одређивање и уједно „засићује“ инертним гасом који спречава да се кисеоник 
врати у испитивани раствор.  
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Слика 8. Утицај електролита, материјала електроде и растварача на распон 
и положај електрохемијског „прозора“ на скали потенцијала 

 

  
Варијабле трансфера масе 
 О овим варијаблама је било речи у претходном поглављу, и суштина је 
да се транспорт масе миграцијом јона који је условљен привлачењем 
супротног наелектрисања од стране електроде може свести на константну 
вредност коришћењем одређене концентрације помоћног електролита, чиме је 
онда електрични сигнал апарата пропорционалан дифузији и 
концентрационом градијенту аналита на електроду. Конвекција, као удео 
транспорта масе на основу температурне разлике у раствору или механичког 
покретања јона се такође може свести на константу и минимум, одржавањем 
једнаке температуре у систему и немешањем раствора. 

 
Спољашње варијабле система 
 У спољашње варијабле спадају температура, притисак и време. Прве 
две се лако могу одржавати константнима, будући да су аналитички поступци 
у електрохемијским испитивањима махом краткотрајни. Што се тиче примене 
параметра времена, у хроноелектрохемијским методама је ово битан фактор 
који се контролише и подешава. 
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Електричне варијабле система 
 У ову врсту варијабли спадају струја, напон, количина 
електрицитета и отпор система који се дефинишу (задају) уз помоћ самог 
апарата потенциостата/галваностата. Велики број електрохемијских метода 
омогућава контролу и модулацију ових параметара, на основу којих се 
приступа разним мерењима оптимизованим према систему који се истражује, 
природи хемијских врста и информацији која треба да буде добијена. Тако се 
за прелиминарна испитивања која се тичу оптимизације експерименталних 
услова (материјал електроде, растварач, електролит, pH), као и испитивања 
механизма реакције на електродама и карактеризације самих електрохемијских 
процеса, користи метода цикличне волтаметрије. За квантификацију хемијских 
врста, односно примену у аналитичке сврхе, електрохемијске технике избора 
су пулсне волтаметријске технике, инверзне волтаметријске технике или 
амперометријске технике. Материјали за модификацију електрода најчешће се 
испитују електрохемијском импедансном спектроскопијом. У наредном 
поглављу ће се детаљно размотрити најчешће коришћене електроаналитичке 
технике. 

  
 
....................... 
 
 Невезано за све ове експерименталне варијабле, у овом делу се може 
поменути и дизајн експеримента који се односи на начин електрохемијског 
одређивања. Основно питање је: да ли се приступа директном или 
индиректном одређивању? Одговор зависи од тога да ли већ постоји или се у 
експерименту генерише електроактивна врста на основу чијег 
електрохемијског сигнала ће се добијати информација о детекцији или 
квантификацији циљаног аналита у узорку.  
 Многи биолошки аналити су електрохемијски активни и могу бити 
оксидовани или редуковани на електроди и директно детектовани, (глукоза, 
кисеоник и већина неуротрансмитера). Међутим, неке од супстанци, као што је 
већина биомаркера рака захтева индиректну детекцију, где присуство циљног 
молекула генерише електрохемијску врсту која се детектује. На овај начин 
функционишу електрохемијски ензимски имуносорбентни тестови (ELISA) о 
којима ће бити речи у поглављу 5.6.2. За индиректну детекцију, могу се 
модификацијом електрода „убацити“ специфични елементи препознавања за 
сваки аналит од интереса, о чему ће бити речи у молекуларно утиснутим 
полимерним сензорима и биосензорима у посебним поглављима. 
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2. ТЕХНИКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И КВАНТИФИКАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКИМ МЕТОДАМА АНАЛИЗЕ 
 

Електрохемијске технике, које се између осталих примена користе и у 
аналитици, прате пролазак електрицитета кроз раствор електролита или се 
заснивају на феноменима који се јављају на електродама зароњеним у раствор 
електролита. Електрохемијске технике и аналитички пступци који се 
примењују на одређени аналит и одређени матрикс (узорак) чине 
електрохемијске методе. Због низа значајних предности, као што су 
разноврсност, велика осетљивост, тачност добијених резултата, брзина 
извођења анализе, могућност аутоматизације и минијатуризације 
инструментације итд., електрохемијске методе заузимају значајно место у 
савременој инструменталној аналитичкој хемији.  

Електрохемијским методама мере се електрична својства која су у вези 
са количином аналита, као што су потенцијал, јачина струје, отпор и количина 
електрицитета. 

Електрохемијске методе се могу класификовати на више начина: 

 према постојању спољашњег утицаја на потенцијал 
 
- без утицаја (потенциометрија) 
- са спољашњим утицајем (све остале методе) 
 

 према месту дешавања електричне појаве или процеса 
 
- методе у раствору (електрични феномен се дешава у раствору и мере 
се својства читавог раствора (енг. bulk), као у кондуктометрији) 
- методе карактеристичне за границе фаза (сигнал је у функцији 
феномена који се дешава на граници фаза коју чине површина 
електроде и површина раствора, као што је случај код 
потенциометријског одређивања pH са којим се сви најпре упознају) 

 
 према протицању струје – најчешће употребљавана класификација 

електрохемијских метода (представљена на слици 9):  

 
- статичке методе, где струја не пролази кроз електрохемијску ћелију 
(потенциометрија) 
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- динамичке методе код којих струја пролази кроз електрохемијску 
ћелију. Даља подела динамичких метода је на: 
- методе са контролисаном струјом, код којих се струја фиксира на 
одређену вредност која омогућује потпуну оксидацију или редукцију 
испитиване супстанце. У том случају се одређује количина 
наелектрисања (кулометрија) или се мери маса супстанце која се 
таложи на електроди (електрогравиметрија). 
- методе са контролисаним потенцијалом, где се потенцијал одржава 
на фиксној вредности (као код амперометрије), или „зада“ начин 
снимања (скенирања) у одређеном опсегу потенцијала и модул промене 
потенцијала, а мери се струја (различите волтаметријске методе). 
Волтаметријске методе су погодне за рад са малим запреминама узорка 
и веома су осетљиве. Волтаметрија се може применити у раствору који 
се меша или је стационаран, уз коришћење наизменичне струје 
(хидродинамичка волтаметрија) или једносмерне струје 
(поларографија, пулсне методе, циклична волтаметрија). 

 

 према техници рада 
- директне методе у којима се концентрација супстанце одређује 
директно на основу пропорционалности са сигналом апарата) и 
омогућавају истовремено одређивање већег броја узорака на основу 
праволинијског дела калибрационе криве 
- електрохемијске титрације у којима се електрохемијска мерења 
користе за индикацију еквивалентне тачке титрације (кондукто-
метријске, потенциометријске, амперометријске, кулометријске 
титрације). Овде је потребно за сваки узорак поновити одређивање, а 
сам поступак је најбоље изводити уз помоћ аутоматских титратора – 
уређаја са аутоматизованим поступаком.  
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Слика 9. Најчешће коришћена класификација електрохемијских метода 
 

 
 

2.1 Потенциометрија  

 Потенциометрија је квантитативна електрохемијска техника којом се 
добија информација о активној концентрацији (активитету) растворене 
супстанце у раствору у стационарним условима (без протока струје). У 
потенциометријским мерењима, потенцијал између две електроде се мери 
помоћу волтметра високе импедансе (отпора наизменичне струје). Употреба 
волтметра високе импедансе је важна, јер обезбеђује да ток струје буде 
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занемарљив, да нема електрохемијских реакција на електродама и да систем 
буде у равнотежи.  

 На свом најосновнијем нивоу, потенциометријска ћелија се састоји од 
две електроде уроњене у два раствора повезана соним мостом. Миливолтметар 
мери разлику потенцијала између референтне електроде (са познатим и 
константним потенцијалом) и радне (индикаторске) електроде на којој се 
успоставља потенцијал пропорционалан активитету јона који се мере. 
Референтна електрода у овом систему може бити каломелова, сребро/сребро-
хлоридна и друга електрода другог реда. Радна електрода је обично или метал 
уроњен у раствор сопствених јона (електроде прве врсте, директне 
индикаторске електроде) који представљају циљани аналит или је то електрода 
од угљеничног штапића (или Pt) која се налази у раствору који садржи циљане 
јоне у два различита оксидациона стања (редокс електроде). Физичке појаве 
које не укључују експлицитне редокс реакције, чији почетни услови имају 
слободну енергију различиту од нуле, такође ће генерисати потенцијал. Пример 
овога су концентрациони градијенти јона на полупропусну или јон-осетљиву 
мембрану. Овај тип радне електроде се у литератури препознаје као јон-
селективна електрода (енг. Ion-selective electrode – JSE). 

 Јон-селективне електроде (или у екстремном случају када су електроде 
препознају само један јон, јон-специфичне електроде (енг. Specific-ion 
electrodes – SIE)), су електрохемијски претварачи помоћу којих се 
селективно/специфично могу одредити активитети одговарајућих јона у 
присуству других јонских врста у раствору. Најпознатији и најкоришћенији тип 
јон-селективне електроде је стаклена електрода, којом се прати промена pH у 
раствору преко осетљиве стаклене мембране на врху електроде. Код електрода 
са тешко растворним солима стаклени балон је замењен моно- или 
поликристалом неке тешко растворне соли, док се механизам јонске 
селективности такође заснива на измени јона и стварању двојног електричног 
слоја на површини мембране. У скорашње време, посебно је приметан нагли 
развој јон-селективних електрода са полимерном мембраном у којој се налази 
препознавајући део (слика 10). Осим инертне полимерне матрице, овај 
сензорски део је најчешће садржи липофилни комплексирајући агенс (јонофору 
или носач јона (енг. ionophore, ion carrier) који је способан за реверзибилно 
везивање јона, а може садржати и биолошку препознавајућу компоненту (као 
што је ензим). Детаљније информације у вези сатава мембране и конструкције 
јон-селективних електрода се налазе најпре у поглављу 5.1.3. 
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Слика 10. Приказ мембранске електроде са унутрашњим раствором, 
повезане у мерни спрег са каломеловом референтном електродом у 

електрохемијској ћелији 

 
 Eisenan-ова група хемичара и други заслужни аутори су у својим 
пионирским радовима утврдили теоријске поставке потенциометријског 
одговора данас најкоришћенијег типа потенциометријских електрода – 
мембранских јон-селективних електрода.  Потенцијал мембране је описан као 
сума два гранично-фазна потенцијала и дифузионог потенцијала мембране који 
карактерише дифузију јона кроз мембрану. Укупна електромоторна сила (енг. 
electromotive force – EMF) која протиче кроз ћелију представља суму 
индивидуалних  међуфазних доприноса потенцијала: 

 
EMF = Em + Ej + Econst 

где су 
 EMF – електромоторна сила (посматрани потенцијал на нултој јачини 
струје),  
 Em – потенцијал који се јавља на додиру фаза мембрана индикаторске 
електроде / раствор аналита,  
 Ej  – дифузиони потенцијал на додиру раствора референтне          
         електроде /испитивани раствор и  
 Econst – сума константних потенцијала у односу на испитивани раствор 
који се јавља на додиру фаза (мембране са унутрашње стране, потенцијал 
референтне електоде у самој мембранској електроди, потенцијал референтне 
електроде). 
 Дифузиони потенцијал настаје услед “раслојавања” наелектрисања 
одговарајућих електролита због различитих брзина миграције јонских врста 
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кроз раствор и може се смањити на вредност миливолта правилним избором 
електролита у строго контролисаним условима и свести на константу. У том 
идеалном случају, мембрански потенцијал Еm је једини који се мења у 
зависности од промене концентрације, тачније активитета аналита у 
испитиваном раствору. Разлика потенцијала између јон-селективне и 
референтне електроде мери се миливолтметрима са великим унутрашњим 
отпором (преко 1010 Ω), који се називају јон-метрима, или ако су подешени на 
pH скалу – pH-метрима. За описивање потенциометријског одговора мембране, 
који уједно представља и одговор читаве ћелије, користи се Nernst-ова 
једначина: 

 
Em = const + RT/zF  ln aI  

где је  

 const – стандардни потенцијал јон-селективне електроде,  
 aI  – активитет јона I, z – наелектрисањe, R , Т и F – универзална гасна 
константа, апсолутна температура и Faradey-ева  константа.  
 
  

2.1.1 Потенциометријска stripping анализа  

Једна од најосетљивијих напредних и сложених потенциометријских 
метода јесте потенциометријска stripping анализа (енг. 
Potentiometric stripping analysis – PSA или stripping potentiometry – SP) која 
спада у технике са контролисаном струјом.  То је електрохемијска техника у 
којој се аналит од интереса депонује на радну електроду пре него што се у 
наредном („stripping“) кораку уклони или „скине“. Уобичајен назив за stripping 
анализу је „техника са обогаћивањем и суксцесивним растварањем“. Ова 
техника ће бити детаљно образложена у неколико наредних поглавља 
посвећених инверзној волтаметрији и различитим техникама волтаметријске 
stripping анализе које се највише и користе. Што се тиче потенциометријске 
stripping анализе, у кораку у ком долази до уклањања аналита са радне 
(индикаторске) електроде, временска зависност разлике потенцијала између 
индикаторске и референтне електроде се мери у условима у којима је 
пропуштена струја довољно мала да одржи термодинамичку равнотежу. Као и 
код волтаметрије, код PSA се користи електрохемијска ћелија са 
троелектродним системом, али се овде за контролу струје користи галваностат, 
примењује се струја између помоћне и радне електроде, а потенцијал радне 
електроде (мерен у односу на референтну електроду) се прати. 
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Електрохемијска ћелија са троелектродним системом биће детаљно описана у 
наредном поглављу о волтаметрији, која представља технику која уз помоћ 
потенциостата намеће контролисан потенцијал у току мерења.   

PSA је погодна за растворе са ниском јонском силом и ниском 
проводљивошћу. Када се користи електролитичка преконцентрација 
(депоновање аналита на електроду), у овој техници је значајно то што на 
тачност одређивања мањи утицај има присуство органских једињења у узорку 
него што је то случај у stripping волтаметрији. Дакле, PSA је пожељнија у 
ситуацијама као што је анализа метала у животној средини на терену где је код 
осталих метода предтретман узорка у виду деоксигенације или уклањања 
органских материја неопходан да би се побољшала тачност и снизила границе 
детекције.  PSA такође има примат у анализи метала у узорцима који садрже 
велике количине органског материјала, и такви узорци су нпр. вино или крв. 

 

2.2 Волтаметрија 

 Волтаметрија је електрохемијска техника која се заснива на мерењу 
интензитета струје у функцији промењивог потенцијала. Волтаметрија се 
развила после поларографије, електрохемијске методе која се заснива на 
примени капљуће живине електроде као радне електроде. Поларографске 
методе са капљућом живином електродом (енг. Drop Mercury Electrode – DME) 
је развио Heyrovský двадесетих година прошлог века, а у вези свог рада у овој 
области овај научник је добио и Нобелову награду 1959. године. У 
волтаметријским мерењима користе се стационарне или фиксне радне 
електроде мале површине: електрода од висеће живине капи (енг. Hanging Drop 
Mercury Electrode – HMDE), електрода од живиног танкослојног филма (енг. 
Thin-Film Mercury Electrode – TFME, електрода од стакластог угљеника (енг. 
Glassy Carbon Electrode – GCE), угљеничне пасте (енг. Carbon Paste Electrode – 
CPE), електроде од Pt, Ag, Au и др. Иако је електрода са живом показала низ 
пожељних својстава (висок наднапон према редукцији H+ јона што омогућава 
рад на веома негативним потенцијалима; стварање амалгама са металима због 
чега се могу одређивати јако мале концентрације ових метала), токсичност 
живе као материјала је пресудила даљој употреби ових електрода. У данашње 
време се волтаметријским одређивањима употребљавају друге, такозване 
„зелене“ стационарне електроде, примереније еколошким принципима и 
технологијама. То су електроде од плементитих метала или угљеничних 
материјала. Додатно, производња електрода малих димензија као што су микро 
и ултрамикро електроде које су уобичајене у волтаметријској пракси у 
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биолошким ћелијама је такође омогућена употребом ових материјала за 
електроде.  
 Волтаметријска мерења се врше у електрохемијској ћелији, која се 
састоји од троелектродног система (радне, референтне и помоћне електроде) 
које су све уроњене у раствор аналита и помоћног електролита (слика 11). 
Мерења у систему се често изводе уз увођење гаса (најчешће азота) ради 
постизања инертне атмосфере у случајевима када је то потребно. Оксидација 
или редукција аналита (катјона, анјона или молекула) се врши на радној 
електроди, потенцијал ове електроде се мења у току времена и мери се у односу 
на референтну електроду која има константан потенцијал. Између радне и 
помоћне електроде пролази струја у ћелији. Потенциостат је повезан са 
електрохемијском ћелијом и контролише потенцијал задат радној електроди. 
Приликом мерења добија се крива зависности струје од потенцијала, односно 
волтамограм. Кроз систем пролази струја која представља збир фарадејске и 
нефарадејске струје. Електрохемијска реакција (оксидација и редукција) одвија 
се уз директни пренос електрона на граници фаза електрода/раствор и ствара 
се фарадејска струја. Због присуства електрохемијског двоструког слоја на 
граници фаза, јавља се такође и нефарадејска струја. Ова струја настаје и 
приликом адсорпције или десорпције електроактивних или неелектроактивних 
врста када не долази до трансфера електрона и хемијске реакције. Како је 
Фарадејска струја она која је од интереса у волтаметријским мерењима (јер је 
она пропорционалана концентрацији аналита који учествује у електрохемијској 
реакцији) развијене су бројне електроаналитичке технике које умањују или 
елиминишу допринос нефарадејске струје укупној струји (као што су нпр. 
пулсне волтаметријске технике). 
 
 Неке од бројних предности волтаметријских техника збох којих су ове 
технике и једне од најкоришћенијих у електрохемијској пракси и анализи јесу:  
 изузетна осетљивост и широк линеарни опсег концентрација за 

органске и неорганске аналите,  
 кратко трајање анализа,  
 могућност великог избора растварача и електролита који се могу 

применити,  
 могућност симултаног одређивања неколико различитих аналита без 

потребе за њиховим претходним одвајањем,  
 минимална припрема узорка за анализу,  
 могућност анализе у мутним растворима, итд.  
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Слика 11. Електрохемијска ћелија и потенциостат у волтаметријској 
анализи  

 
 Волтаметријским аналитичким техникама могу се постићи чак 
детекције пикомоларног нивоа применом савремене инструментације и 
преконцентрације аналита на површини радне електроде уз помоћ нпр. stripping 
техника. Поред аналитичких приступа, волтаметријске технике (нарочито 
циклична волтаметрија) се користе и за електрохемијске карактеризације 
органских и неорганских једињења (испитивање реакције оксидације и 
редукције на електроди), проучавање процеса адсорпције и механизма преноса 
електрона, одређивање разних константи, параметара у електрохемијским 
једначинама и ступњева који одређују брзину електрохемијске реакције.  

 

2.2.1 Циклична волтаметрија 

 Једна од најпрактичнијих електрохемијских метода за проучавање 
електроактивних хемијских врста јесте циклична волтаметрија (енг. Cyclic 
Voltammetry – CV). Први корак у електрохемијским испитивањима и 
прелиминарна одређивања у електроанализи хемијских једињења или неког 
биолошког материјала управо се врше техником цикличне волтаметрије. Ова 
техника је ефикасна јер се брзо добијају информације о редокс понашању 
циљног аналита у широком опсегу потенцијала, термодинамици редокс 
процеса, кинетици хетерогене реакције преноса електрона, куплованим 
хемијским реакцијама или процесима адсорпције. 
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 Циклична волтаметрија се заснива на линеарној промени потенцијала 
радне електроде од почетне вредности потенцијала до унапред дефинисане 
вредности, а потом се потенцијал мења истом брзином у обрнутом смеру до 
почетне или неке друге унапред задате вредности. Сигнал побуде се мења 
линерно и за CV има троугласти таласни облик, као што је престављено на 
слици 12.  
 

 
 

Слика 12. Типичан побудни сигнал у цикличној волтаметрији – троугласти 
таласни облик потенцијала са опсегом од 0,8 до -0,2 V vs SCE 

 

 Изглед цикличног волтамограма за дати реактант зависи од међусобног 
односа брзина измене наелектрисања и дифузије, као и од постојања пратећих 
хемијских реакција. Снимљени волтамограми представљају својеврсне 
“електрохемијске спектре” карактеристичне за електрохемијски активну врсту 
која се испитује.  
 Најједноставнији циклични волтамограм (слика 13) је онај за 
реверзибилну реакцију неког редокс пара без пратећих хемијских реакција где 
су О и R реактант и производ реакције: 

 
O + e- ⇆ R 

 
За реверзибилну реакцију брзина прелаза наелектрисања је толико велика да се 
концентрације [О] и [Р] покоравају Nernst-овој једначини. Карактеристичне 
величине су потенцијали анодног и катодног струјног пика, (Ep)a и (Ep)k, 
густина струје анодног и катодног пика, 𝑗  и 𝑗  као и разлика потенцијала 

струјних пикова ΔEp. 
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Слика 13. Типични волтамограм реверзибилног процеса 
 
 
Опсег струјних пикова у полазној и повратној поларизацији даје један од 
критеријума за несметани реверзибилни пренос наелектрисања: 

 
𝑗
𝑗

1 

Израз за струју максимума (пика) таласа дат је Randles–Sevcik-овом 
једначином: 

𝑗 2,687 ∗ 10 𝑧 / 𝐴𝐷 / 𝜈 / 𝑐 

а одатле, за исти реактант и електроду, важи: 

𝑗 𝑘𝜈 / 𝑐 

односно, 

𝑗
𝜈 / 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

Потенцијал струјног пика, Ep, независан је од концентрације реактанта 
и од брзине промене потенцијала,  ν. 
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За реверзибилне процесе важи релација: 

𝐸 𝐸 Δ𝐸
0,059
𝑧

 

односно, 

𝑧
0,059
Δ𝐸

 

и представља основни критеријум реверзибилности електродног процеса из 
којег се из разлике потенцијала струјних пикова може израчунати број 
електрона измењених у реакцији прелаза наелектрисања. 

Такође, из разлике потенцијала струјних пикова за реверзибилни 
процес може се одредити стандардни потенцијал редокс пара O/R: 

 

𝐸
𝐸 𝐸

2
 

 
 Уколико је брзина измене електрона спорија од брзине дифузије 
електроактивне врсте кроз раствор, тада концентрације реактанта и производа 
реакције на површини електроде не прате Nernst-ову једначину (иреверзибилни 
и квази-реверзибилни процеси). Последица је помак анодног струјног пика у 
анодном смеру, а катодног струјног пика у катодном смеру.  
 
 

Као дијагностички критеријуми реверзибилности процеса користе се 
вредности величина добијених из цикличних волтамограма као што су: густина 
струје анодног пика jp,a, густина струје катодног пика jp,k, потенцијал анодног 
пика Ep,a и потенцијал катодног пика Ep,k. Праћењем зависности густине струје 
са квадратним кореном из брзине линеарне промене потенцијала, затим 
упоређивањем густине струје анодног и катодног пика као и мерењем разлике 
потенцијала анодног и катодног пика можемо утврдити о ком се типу реакције 
ради.  
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За реверзибилан систем могу се издвојити следеће карактеристике цикличних 
волтамограма: 

 Густина струје пика расте са квадратним кореном из брзине линеарне 

промене потенцијала, jp  v1/2 

 Густине струје анодног и катодног пика су једнаке, jp,a / jp,k = 1 

 Потенцијал пика не зависи од брзине линеарне промене потенцијала, 

Ep  f (v) 

 Разлика између потенцијала анодног и катодног пика је (57/n) mV, 
Ep,a – Ep,k = (57/n) mV 

 

 Циклични волтамограм за иреверзибилну реакцију (слика 14б) 
карактеришу следећи критеријуми: 

 Густина струје анодног пика расте са квадратним кореном из брзине 

линеарне промене потенцијала, jp,a  v1/2 

 На цикличном волтамограму нема катодног струјног пика 

 Потенцијал анодног струјног пика зависи логаритамски од брзине 

линеарне промене потенцијала, Ep,a  log v 

 

 Карактеристике цикличних волтамограма за квази-реверзибилну 
реакцију (слика 14а) могу се сумирати као:  

 jp расте са  v1/2, али зависност може бити нелинеарна 

 jp,a / jp,k = 1 уколико је a = c = 0,5 

 Ep је веће од (57/n) mV и расте са повећањем v 

 Потенцијал струјног пика на полазном делу цикличног волта-
мограма се помера у смеру промене потенцијала са повећањем v 

 

 Често су прелази електрона у електрохемијским реакцијама органских 
једињења праћени хомогеним хемијским реакцијама и одвијају се по 
различитом механизму што резултира и другачијим изгледом цикличних 
волтамограма. На овај начин могу да се добију поуздане и важне информације 
о реактивним интермедијерима. Циклична волтаметрија употребљава се и за 
испитивања адсорбованих супстанци на површини електроде као и за 
карактеризацију моно- и вишемолекуларних слојева (најчешће полимерних). 
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Слика 14. Примери цикличног волтамограма а) квазиреверзибилног процеса, б) 
иреверзибилног процеса. (коришћена је електрода од стакластог угљеника; 
брзина линеарне промене потенцијала (уобичајено на енг. scan rate), у оба 
случаја је 50 mV/s) 

 

2.2.2 Пулсне методе 

 Циљ примене пулсних техника је да се погодном модулацијом побудног 
сигнала и софтверском обрадом података изврши дискриминација 
нефарадејске струје у односу на фарадејску у електрохемијском процесу и на 
тај начин омогући снижавање границе детекције и квантификације 
волтаметријских одређивања. Ове технике омогућавају одређивање 
концентрације испод 10-8 mol/L. Од пулсних волтаметријских техника познате 
су:  

 нормална пулсна волтаметрија,  

 диференцијална пулсна волтаметрија,  

 волтаметрија са правоугаоним таласима  

 степенаста волтаметрија и  

 волтаметрија са наизменичном струјом.  
Принцип свих волтаметријских пулсних техника јесте да се у дефинисаном 
трајању примени секвенца потенцијалских корака на радну електроду и после 
примене пулса кондензаторска струја опада знатно брже у односу на 
фарадејску струју. Код пулсних техника се разликује облик побудног таласа и 
начина узорковања струје.  
  
 Од пулсних техника, у електрохемијској анализи у пракси се највише 
користе диференцијална пулсна волтаметрија и волтаметија са правоугаоним 
таласима, па ће о њима на даље и бити речи. 
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Диференцијалнa пулсна волтаметрија  

 Диференцијална пулсна волтаметрија (енг. Differential Pulse 
Voltammetry – DPV) је веома примењена техника за одређивање трагова 
органских и неорганских аналита. Ова метода је најпре била предвиђена за 
примену на капљућој живиној електроди као радној електроди, па је из тог 
разлога и добила назив пулсна поларографија. Применом стационарних 
електрода настале су пулсне волтаметријске технике. Примена потенцијалског 
пулса на електроди у већини експеримената доводи до побољшања односа 
фарадејске и нефарадејске струје, јер фарадејска струја у току времена обично 
опада спорије у односу на нефарадејску струју и на тај начин се омогућава бољи 
начин детекције.  

 Побудни сигнал код диференцијално пулсне волтаметрије добија се 
додавањем (суперпонирањем) периодичног пулса на линеарно растући 
потенцијал (слика 15а). Струја се узоркује два пута, пре примене пулса и 
касније у току пулса након одређеног броја ms. Разлика у интензитету струје 
мерене у току пулса и интензитета струје мерене на самом почетку (ΔI = 𝐼

 𝐼 ) графички се приказује у односу на примењени потенцијал (слика 15б).  

 

 
 

Слика 15. Побудни сигнал за диференцијалну пулсну волтаметрију (a) и изглед 
резултујућег волтамограма (б). 

 
 Са диференцијалном пулсном волтаметријом постиже се боље 
раздвајање пикова супстанци са сличним редокс потенцијалом, тако да пикови 
који су међусобно раздвојени за око 50 mV могу да се анализирају.  Вредност 
параметара DPV технике се креће у опсегу 10–90 mV за амплитуду пулса (енг. 
pulse amplitude), модулационо време пулса (енг. modulation time) од 20 до 80 ms 
и око 1 до 10 mV за корак потенцијала (енг. potential step). Снимање се врши 
најчешће брзином промене потенцијала од 5 или 10 mV/s. После нађених 
оптималних експерименталних услова (pH, помоћни електролит) и поменути 
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параметри DPV технике се оптимизују методом варијације (по један параметар 
се мења док се други одржавају константним) или се приступа оптимизацији 

параметара факторском анализом.  
 
 
Волтаметрија са правоугаоним таласима  

 Волтаметрију са правоугаоним таласима (енг. Square wave voltammetry 
– SWV) карактерише велика брзина и висока осетљивост, и цео волтамограм се 
може добити у неколико секунди. Код технике волтаметрије са правоугаоним 
таласима побудни сигнал се добија када се низ пулсева дода на степеничасти 
сигнал, а струја се узоркује два пута у току сваког циклуса правоугаоног таласа, 
једном на крају директног пулса и једном на крају реверзног пулса, што је 
приказано на слици 16а. Како би се добио одговарајући волтамограм, разлика 
у интензитету струје се графички представља у односу на потенцијал основне 
степенице (слика 16б). 

 

 
 

Слика 16. Побудни сигнал за волтаметрију са правоугаоним талсима (a) и 
изглед резултујућег волтамограма (б). 

 
 С обзиром на модулацију амплитуде правоугаоног таласа која је велика, 
реверзни пулс изазива реверзну реакцију продукта насталог применом 
директног пулса. Приликом примене волтаметрије правоугаоног таласа код 
реверзибилних процеса добија се интензитет сигнала око четири пута већи у 
односу на примену диференцијално пулсне волтаметрије, због тога што се код 
диференцијално пулсне волтаметријске технике не узима у обзир интензитет 
струје реверзног пулса. У том случају је SWV аналитичка техника избора у 
односу на DPV (слика 17). Приликом оптимизације технике приступа се 
варирању амплитуде пулса најчешће од 10 до 90 mV, фреквенције пуласа 10–
90 Hz и корака потенцијала од 1 до 10 mV. 
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Слика 17. Пример поређења DPV и SWV приликом одабира технике за анализу 

кафеинске киселине на електрди од стакластог угљеника 
 
 Волтаметрија са правоугаоним таласима се сматра најнапреднијом 
волтаметријском техником, употребљава се за одређивање различитих 
органских једињења као што су лекови, биолошки активне супстанце, 
пестициди итд., примењује и за одређивање неорганских једињења, али и као 
детектор за одређивања течном хроматографијпм високе резолуције (HPLC). 
Комбинација SWV са инверзном волтаметријом (катодном, анодном или 
адсорптивном), која омогућава преконцентрацију циљаног аналита, омогућава 
значајно повећање осетљивости технике и на овај начин је могуће одређивање 
аналита на нивоу пикомоларних концентрација. 
 
 

2.2.3 Инверзна волтаметрија (stripping анализа) 

Инверзна волтаметрија или волтаметрија са обогаћивањем и 
сукцесивним растварањем представља моћну електроаналитичку технику за 
одређивање трагова јона и молекула у раствору.  Користи се аналитици 
животне средине (најпре за одређивање трагова метала у природним водама), 
али и у медицини (трагови метала у биолошким течностима), индустрији 
(одређивање разних метала у храни, индустријским процесима и 
постројењима), форензици итд. Веома се користе и за хемијску специјацију 
разних облика метала (мерење оксидационих стања, капацитета 
комплексирања, константи стабилности). Ове технике су још увек 
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непревазиђене у одређивању трагова елемената у седиментима, пепелу, киши 
или честицама ваздуха. У табели 1 су приказани неки од аналита који се могу 
одређивати овим техникама.  

 

Табела 1. Примери употребе стрипинг техника за одређивање 
трагова метала у различитим узорцима 

Метал Матрикс Stripping мод Радна електрода 
Sb Остаци пуцња ASV MFE2 

Cd Киша ASV MFE 
Cr Земљиште AdsV HDME3 

Co Морска вода AdsV HDME 
Cu Челик ASV HDME 

Jodidi Морска вода CSV HDME 
Fe Вино AdsV HDME 
Pb Крв SP1 MFE 
Mg Отпадна вода SP MFE 
Hg Риба ASV Au 
Ni Аеросоли AdsV HMDE 
Pt Горива AdsV HMDE 
Se Земљиште CSV HMDE 
Tl Мокраћа ASV HMDE 
Ti Морска вода AdsV HMDE 
U Подземна вода AdsV HMDE 

Zn Ткиво ока ASV HMDE 

 
1 SP (енг. Potentiometric stripping analysis - PSA или stripping potentiometry - SP) – потенцио-
метријска stripping анализа 
2    MFE (енг. mercury film electrode) – електрода од филма живе 
3    HDME (енг. hanging mercury drop electrode) – електрода од висеће живине капи 

 

Велика осетљивост инверзних волтаметријских техника последица је 
прекоцентрационог корака, током ког се циљани аналит акумулира на 
површини радне електроде, односно „обогаћује је“. Следећи корак јесте 
одређивање аналита на основу познате електрохемијске реакције која на радној 
електроди генерише електрохемијски сигнал (анодну или катодну струју). Овај 
корак се назива и „stripping“ корак због тога што се акумулирани аналит 
отпушта, сукцесивно раствара, односно „скида“ са електроде, како и гласи 
превод ове енглеске речи по којој је анализа и добила назив. Комбинација 
прекоцентрационог корака са унапређеним електрохемијским техникама 
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одређивања акумулираног аналита генерише одличан однос сигнал/шум и 
омогућава достизање екстремно ниске границе детекције аналита, у неким 
случајевима и испод пикомоларног нивоа. Поред изузетне осетљивости, 
додатне предности stripping анализе су могућност мултиелементарне и 
специјационе анализе, ниска цена инструментације као и њена употреба на 
лицу места (in situ). 

 Постоје различити начини stripping анализе, са различитом природом 
преконцентрационог корака (електролитички или адсорпциони), као и 
различитим начином детекције (нпр. употребом волтаметријских техника и 
ређе потенциометрије).  

Према области потенцијала у којој се врши преконцентрација аналита 
stripping волтаметрија може бити: анодна, катодна и адсорпциона. Као радне 
електроде раније су највише употребљаване електроде од живе и ту су се у 
анодној stripping волтаметрији аналити (метали) растварали у живи, код 
катодне су са живом градили соли, док је за адсорпциону stripping волтаметрију 
карактеристична била адсорпција аналита на електроди од висеће живине капи 
(или танког Hg филма). У данашње време, друге врсте нетоксичних материјала 
замењују електроде са живом (злато, сребро, угљенични материјали), уз 
додатну предност да неке од њих поседују шири потенциометријски прозор 
што омогућава лаку детекцију ниских концентрација веома битних метала као 
што су арсен, селен и жива. Доста се ради на развоју електрода од танког филма 
бизмута које такође показују одличне перформансе у акумулацији аналита 
слично живи, али се њиховом употребом избегава токсичност. Модификација 
конвенционалних електрода разним материјалима (о којима ће у поглављу 5.1.2 
бити речи) омогућава различите употребе stripping анализа, а доводи до 
повећања осетљивости, селективности и стабилности одређивања. Употреба 
различитих површински активних полимера на електродама спречава 
задржавање нечистоћа из раствора и омогућавају одређивање само циљаног 
аналита. 

 

Анодна stripping волтаметрија  

 Анодна stripping волтаметрија (енг. Anodic stripping voltammetry – ASV) 
је најстарија техника са обогаћивањем и сукцесивним растварањем али се и 
даље највише користи. Ова техника се примењује за јоне метала који могу да 
се депонују на површину електроде. Метал се акумулира (врши се депозиција) 
у малој запремини Hg електроде (танак филм живе или висећа живина кап) или 
на површини електрода од других материјала (слика 18). Ово се постиже 
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катодном депозицијом на контролисаном негативном потенцијалу и одређеном 
времену акумулације.  
 
 

 
 
Слика 18. Акумулациони корак и корак сукцесивног растварања у анодној 

stripping волтаметрији са припадајућим реакцијама редукције и оксидације 

 

Депозициони потенцијал би требало да буде негативнији око 0,3 до 0,4 
V од потенцијала редукције анализираног метала. С обзиром да осетљивост 
ових метода зависи од времена акумулације, оно треба да буде изабрано у 
односу на концентрацију која се одређује, у распону од 0,5 мин за 
концентрацију од 10-7 М до 10 мин за концентрације 10-10 М и ниже. Дифузија 
аналита из раствора електролита до површине електроде се подпомаже 
мешањем унутрашњег раствора ротирањем радне електроде или помоћу 
мешалице. Мали део раствореног метала се депонује на електроди, а завршетку 
овог корака зауставља се мешање раствора, креће се у примену све 
позитивнијег потенцијала када се у једном тренутку, на одговарајућем 
позитивнијем потенцијалу метали са електроде реоксидују и одлазе са 
површине електроде. 

У stripping кораку обично се користи техника пулсне поларогафије или 
волтаметрије. Сигнал који се добија током овог корака очитава се са 
волтамограма који се добијају током процеса одређивања и за 
вишекомпонентене системе (са више метала у испитиваном раствору) они се 
састоје се од више пикова струје који одговарају реоксидацији депонованих 
метала, односно њиховом „скидању“ са електроде (слика 19).  
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Слика 19. Типичан изглед волтамограма за смешу катјона цинка, кадмијума, 
олова и бакра концентрације 10-8 М 

Такви резултати дају квалитативне и квантитативне податке који могу да се 
уоче из струје (максимума) пикова и потенцијала на ком се они налазе. Анодна 
stripping волтаметрија нам даје могућност симултаног снимања више 
различитих јона у траговима. Овом техником се истовремено може вршити 
одређивање до 10 аналита у изузетно ниским концентрацијама. 

 Струја пика доста зависи од параметара који одређују акумулациони 
корак и stripping корак у ком се врши одређивање. Најпре, тип електроде 
(материјал, површина) утичу на добијени пик приликом одређивања, а на њега 
уједно утиче и начин задавања пулса приликом скидања аналита (одабир 
параметара пулсне технике). У свим случајевима струја пика је 
пропорционална времену акумулирања и концентрацији јона метала: 

Ip = KCtdep 

где K представља константу која укључује површину електроде (А), брзину 
скенирања (υ), број размењеих електрона (n) и дифузиони коефицијент (D).  

 ASV је корисна техника јер поред изузетне осетљивости омогућује и 
разликовање хемијских облика, али је њен недостатак то што су одређивања 
подложна интерференцији која потиче од адсорпције и тровања површине 
радне електроде органским једињењима. Додатне сметње укључују и 
преклапање пикова због сличности редокс потенцијала испитиваних метала и 
стварања интерметалних једињења између метала. 
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Адсорпциона stripping волтаметрија 

 Веома моћна stripping техника која је свој нагли развој доживела у 
последње две деценије прошлог века је адсорпциона stripping волтаметрија 
(Adsorptive stripping voltammetry – AdSV). Употреба акумулације аналита 
адсорпцијом на електроди омогућила је одређивање трагова елемената који не 
могу тако лако да се депонију (нпр. Cr, Аl, U, Fe, Ti, V, Мо). Процес оваквог 
одређивања се састоји у формирању површински активног комплекса 
испитиваног метала и његове акумулације на електроди (слика 20). Већина 
процеса укључује редукцију метала у адсорбованом комплексу током задавања 
негативног потенцијала (током промене потенцијала ка негативнијим 
вредностима). Квантификација екстремно ниских концентрација испитиваног 
метала (10-10 М) може да се постигне за кратко време акумулације (3–5 мин). 
Чак и ниже концентрације, испод 10-12 М, могу да се одређују комбиновањем 
адсорпционе стрипинг волтаметрије са каталитичким ефектом. Ове анализе 
укључују каталитички циклус у присуству хемијског оксиданса (као што су 
бромати, нитрити или водоник пероксид). Постоје различити типови 
каталитичких система који зависе од реакционог механизма. 

 

 

Слика 20. Кораци у адсорпционој stripping волтаметрији: формирање 
комплекса метала, адсорпциона акумулација и редукција адсорбованог 

комплекса 

 

 Осим употребе ове технике за одређивање метала које је тешко 
акумулирати класичном ASV техником (табела 2), адсорпциона стрипинг 
волтаметрија се користи и за одређивање великог броја органских молекула, 
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фармацеутских производа, и биолошки активних једињења (укључујући 
хормоне и нуклеинске киселине) који показују изразиту тенденцију да се 
адсорбују на површини електроде. 

 

Табела 2. Најчешће процедуре за одређивање трагова метала са AdSV 

Метал Комплексирајући агенс Помоћни 
електролит 

Детекциони 
лимит (М) 

Al Дихидроантрахинон- 
сулфонска киселина 

BES* пуфер 1 . 10-9 

Co Ниоксим HEPES* пуфер 6 . 10-12 
Cr Диетилентриамин- 

пента сирћетна 
киселина 

Ацетатни пуфер 4 . 10-10 

Fe Солохром љубичасто Ацетатни пуфер 7 . 10-10 
Mo Оксим HCl 1 . 10-10 
Ni Диметилглиоксим Амонијачни 

пуфер 
1 . 10-10 

Pt Формазон Ацетатни пуфер 1 . 10-12 
Sn Трополон Ацетатни пуфер 2 . 10-10 
Ti Бадемова киселина KClO3 7 . 10-12 
U Оксим PIPES* пуфер 2 . 10-10 
V Катехол PIPES* пуфер 1 . 10-10 

* BES je N,N-bis(2-хидроксиетил)-2-аминоетансулфонска киселина, стандард за 
биохемијски пуфер 6,4-7,8. 

 HEPES је 4-(2-хидроксиетил)-1-пиперазин етансулфонска киселина), цвитерјонска 
сулфонска киселина која служи као пуфер  

  PIPES је пиперазин N,N′-bis(2-етансулфонска киселина), често коришћен пуфер у 
биохемији 

 

Катодна stripping волтаметрија 

 Принцип рада катодне stripping волтаметрије (Cathodic stripping 
voltammetry – CSV) је сличан начину квантификације трагова хемијских врста 
анодном stripping волтаметријом, осим што се за корак акумулације 
(депозиције) потенцијал одржава на оксидационом (анодном) потенцијалу, а 
оксидоване врсте се уклањају са електроде на негативним (катодним) 
потенцијалима. Током претконцентрације аналит се сакупља на 
површини радне електроде најчешће у присуству додатог електроактивног 
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(органског) лиганда. У повратном кораку стрипинг сигнал на основу кога се 
врши одређивање је редукциони пик струје.  

 Ова техника се највише користи за анализу трагова метала и органских 
једињења која садрже сумпор. CSV се највише користи приликом 
аутоматизованих мерења трагова метала у природним водама, као што је нпр. 
растворено гвожђе у морској води. У последње време се установљеном CSV 
методом опсежно анализирају концентрације гвожња у комплексима. 
Осетљивим методама катодне стрипинг волтаметрије може се одредити око 30-
так елемената као што су: Ag, Al, As, Au, Bi, Br, Cd, Cr, Cu, Fe, Ca, Hg, S, Se, 
Sn, Tl, U, W, V, Zn, и то у концентрацијском распону од 1.10-13 М до 1.10-6 М у 
воденим растворима.  

 Додатно, осетљивост одређивања се побољшава каталитичким 
ефектима: у овом случају редуковани метал делује као катализатор за редукцију 
друге хемијске врсте, што доводи до поновне оксидације метала, који тако 
може поново допринети редукционој струји. У овом случају се укључује 
додатни оксиданс (бромат или кисеоник, на пример), тако да висина пика 
(струја) редукције зависи и од концентрације тог оксиданса, а не само метала 
који се одређује. 

 

2.3 Амперометрија 

 Амперометрија представља електроаналитичку технику која је 
развијена из волтаметрије. Потенцијал се у волтаметрији мења у току времена, 
а у амперометрији потенцијал остаје константан и подешен на вредност при 
којој је постигнута гранична дифузиона струја бар једне компоненте, односно 
циљаног аналита у испитиваном раствору. Током мерења, оптимизована 
вредност потенцијала се фиксира и бележи се струја у функцији од времена као 
на слици 21 (у хроноамперометрији) или у функцији од запремини титранта (у 
амперометријским титрацијама).  

 Предуслов за амперометријска мерења (као и за волтаметријска) јесте 
постојање електроактивних хемијских врста које се одређују, али и 
неелектроактивна једињења се такође могу идентификовати на основу мерења 
у реакцији добијеног електроактивног производа реакције применом 
индиректне технике амперометријске титрацијe. Електрохемијска оксидација 
или редукција електроактивне врсте применом одговарајућег потенцијала на 
погодној електроди резултира стабилном анодном или катодном струјом. 
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Слика 21. I/t дијаграм амперометријског мерења 

   

Примена амперометријске технике нуди могућност селективног 
одвајања већег броја електроактивних врста у растворима одабиром 
примењеног потенцијала и/или избором материјала електроде. Пажљив избор 
састава помоћног електролита такође може бити користан у побољшању 
селективности амперометријских метода.  У случајевима када долази до 
сметњи изазваних кисеоником из раствора, и у амперометријским 
експериментима је неопходно његово уклањање увођењем инертног гаса у 
раствор.  

 Хроноамперометрија је ампрометријска техника при којој се прати 
промена струје са временом при константном потенцијалу. Ова мерења се могу 
вршити мешањем раствора или у немешаном раствору. Ако се мерења врше у 
мешаном раствору (хидродинамички услови) онда се такав тип амперометрије 
назива хидродинамичка хроноамперометрија. За примену у сврху хемијских 
анализа значајнија је хроноамперометрија која се врши при стационарним 
условима (без мешања раствора). При оваквим условима транспорт масе је 
контролисан само дифузијом, а струју у функција времена одражава градијент 
концентрације у близини површине електроде. Струја дифузије опада са 
временом и може се израчунати на основу Cottrell-ове једначине која даје 
зависност параметра који на овај процес утичу: 

 

𝑖  
𝑛𝐹𝐴𝐶𝐷 /

𝜋 / 𝑡 / 𝑘𝑡 /  
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где су n, F, A, C, D и t број размењених електрона, Faraday-ева константа, 
површина електроде, концентрација електроактивне врсте, коефицијент 
дифузије и време. 

 Ако је концентрација аналита позната, хроноамперометрија се може 
искористи за израчунавање коефицијента дифузије електроактивне хемијске 
врсте и/или за израчунавање површине радне електроде. У случају када су D и 
A познати непозната концентрација аналита се може израчунати на основу 
праволинијског дела калибрационе криве. Поред овога, хроноамперометрија се 
често користи и за истраживање механизама електродних процеса где хемијске 
реакције или други процеси прате пренос електрона.  

 Амперометрија и хроноамперометрија се обично користе за развој 
хемијских или биохемијских анализатора (сензора) за директну процену 
концентрације електроактивних једињења, примену у амперометријским 
титрацијама, а врло успешно и за анализу у комбинацији са проточним 
системом као хидродинамички амперометријски детектори. 

 

2.4 Кондуктометрија 

 Кондуктометрија се користи за анализу јонских врста, за праћење 
хемијске реакције и проучавање електролитичке проводљивости реагујућих 
врста или насталих производа. Користећи кондуктометријске технике, 
електролитичка својства јона као што су дифузија, транспорт, мобилност и 
миграција се опсежно проучавају, као и дисоцијација и диелектричне константе 
једињења у воденим и у неводеним растворима. За разлику од раније поменутих 
електрохемијских техника (потенциометрије, волтаметрије, амперометрије), 
кондуктометрија се заснива на појавама у раствору а не на површини 
електроде, јер се у суштини заснива на ћелији познате величине, са две 
еквидистантне електроде које мере електричну проводљивост (у суштини, 
отпор) раствора у целини. 
 Запажена је примена кондуктометријских метода у аналитичкој хемији 
упркос својој очигледној неспецифичности. Кондуктометријска анализа 
електролита је а дугогодишња пракса. Оваква мерења су почела још у 18. веку, 
најпре за одређивање чистоће воде. Да би се избегла поларизација електрода 
због употребе једносмерне струје, Kolraush и сарадници су даље развили 
кондуктометрију 1860-их када су применили наизменичну струју на воду, 
киселине и друга растворe. Мерење проводљивости се може извршити 
директно коришћењем мерача проводљивости или извођењем кондукто-
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метријских титрација, и развој ових волуметријских метода анализе је уследио 
у овом раздобљу. Кондуктометрија је додатно побољшана развојем стаклене 
електроде од 1909. године. У данашње време брза и тачна анализа и 
квантитатификација од неколико десетина процента може се постићи 
директним кондуктиметријским одређивањем бинарних електролитских 
раствора као што су водорастворне киселине, базе или соли. Уочено је скоро 
линеарно повећање проводљивости за растворе који садрже чак 20% 
растворене супстанце. Концентрација јаких раствора, као што је салинитет 
морске воде, може се одредити мерењем проводљивости; трагови нечистоћа 
електролита, као што је нечистоћа у ултрачистој води, могу се пријавити на 
нивоу μg l−1.  
 
 Мерење концентрација електролита у воденим растворима врши се 
детекторима проводљивости (кондуктометријским ћелијама). Засновано је на 
проводљивости електричне струје у воденим растворима електролита на начин 
сличан металним проводницима. Моларна концентрација аналита који 
производи проводљивост раствора може се добити из измереног електричног 
отпора раствора. Зависност концентрације отпора дата је формулом: 
 

Const  
1

λ  R
 

 
где је Const  константа која зависи од конструкције мерне ћелије (константа 
ћелије), R је електрични отпор мерен инструментом (из Ohm-овог закона R = 
I/U и при константном напону U мерење интензитета струје I омогућава 
израчунавање R), а λm је еквивалентна проводљивост за јонске врсте. Иако се 
λm може узети у практичне сврхе као константана, она варира са 
концентрацијом C по Kohlrausch-овом закону: 

 

λ  λ  k √C 
 
где је k константа и λ0

m је гранична моларна проводљивост специфична за сваки 
јон. Моларна проводљивост зависи од температуре и могу се наћи табеларне 
вредности моларних проводљивости различитих јона.  
  
 Наношење полимерних, разних наноструктурираних филмова (па и 
билошког материјала) на електроде у кондуктометријској ћелији може 
повећати селективност и омогућити одређивање циљаних хемијских врста, што 
даје додатни потенцијал коришћењу ове брзе и јефтине технике у 
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електрохемијским анализама. О овом моменту биће више речи у поглaвљу 3.3 
у коме се говори о кондуктометријским и импедиметријским сензорима.  

 
 

2.5 Електрохемијска импедансна спектроскопија 

 Електрохемијска импедансна спектроскопија (енг. Electrochemical 
Impedance Spectroscopy – EIS) је електрохемијска техника заснована на одзиву 
електроде на изменичне напонске или струјне сигнале мале амплитуде и 
различитих фреквенција. EIS је моћна и недеструктивна техника која се 
примењује на лицу места у различите сврхе: испитивања корозије и 
пасивизације метала и легура, јонске и електричне проводљивости материјала, 
карактеризација материјала укључујући и хемијски модификоване материјале 
за електроде у различитим електрохемијским уређајима (галванским и 
горивним спреговима, електрохемијским кондензаторима, хемијским 
сензорима, биосензорима итд). Електрохемијска импедансна спектроскопија 
може послужити за одређивање површинских параметара и величина као што 
су: брзине реакција, константе брзине, капацитет, дифузиони коефицијенти, 
константе брзине адсорпције, проводљивост, диелектрична константа, 
равнотежна концентрација нелектрисаних честица, дебљина слоја, присутност 
пора и напуклина.  
 Према теорији једносмерних струја (и када је у наизменичној струји 
фреквенција = 0 Hz) отпор је дефинисан Ohm-овим законом: 

 
U = IR 

 
У колу једносмерне струје (енг. direct current – DC) отпорник је једини елемент 
који омета проток електрона.  
 Код наизменичне стрије (енг. alternating current – AC) где је вредност 
фреквенције ≠ 0 Hz, важи аналогна једначина: 
аналогна једначина је: 

U = IZ 
 

где је Z импеданса, еквивалентна отпору код једносмерне струје. У колу 
наизменичне струје, поред отпорника и кондензатори и калемови ометају 
проток електрона. Импеданса се зато изражава као комплексни број, где је 
реална компонента отпор, а имагинарна компонента је капацитет и 
индуктивност. Како су наизменична струја и напон векторске величина (слика 
22),  
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Слика 22. Графичко приказивање вектора наизменичне струје у комплексној 
равни 

 
оба се могу дефинисати као збир своје реалне и имагинарне компоненте: 

 
I = Iʹ + iIʺ 

U = Uʹ + iUʺ 
 

Тако се и резултујући вектор импедансе Z на основу количника ове две 
величине (имајући у виду једначину U = IZ) може изразити као збир реалне и 
имагинарне компоненте: 
 

Z = Zʹ + iZʺ 
 

Апсолутна вредност импедансе може се изразити као: 

 

|𝑍|  Zʹ  iZʺ   

 
Фазни угао се дефинише као: 

 

𝑡𝑎𝑛𝜃  
iZʺ
Zʹ

 

 
 У електрохемијској импедансној спектроскопији импеданса се мери у 
функцији фреквенције. Радној електроди се намеће синусоидални потенцијал 
мале амплитуде (± 5–10 mV) на различитим фреквенцијама. Као одговор радне 
електроде јавља се синусоидална струја, али фазно померена у односу на 
наметнути потенцијал. Потенциостат мери импедансу, али уз помоћ додатног 
дела и амплитуду струје уз фазни угао у односу на потенцијал. На бази тих 
података одређује се вредност реалне и имагинарне компоненте импедансе 
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електроде за сваку задату фреквенцију. Резултати се приказују у виду два 
дијаграма: Nyquist-овог, код кога се вредност реалне импедансе нанесе на x-осу 
и имагинарне на y-осу графика и Bode-овог графика који показује фазни угао и 
логаритам модула импедансе у функцији логаритма фреквенције. Графички 
приказани резултати се анализирају моделовањем кроз еквивалентно 
електрично коло које је најбоље прилагођено експерименталним подацима, 
нелинеарном методом најмањих квадрата. На слици 23 је приказано 
еквивалентно коло електроде на којој се одиграва електрохемијска реакција 
реакције која је контролисана преносом наелектрисања. Ово коло представља 
идеалан случај и може се представити као паралелна веза капацитета двојног 
слоја (Cdl) и отпора преноса наелектрисања (Rct) у серијској вези са отпором 
електролита (Re). 
 

 
 

Слика 23. Еквивалентно коло електроде на којој се одиграва електрохемијска 
реакција контролисана преносом наелектрисања 

 
 
Nyquist-ов и Bode-ов дијаграм за еквивалентно коло је приказан на слици 24: 
 

 
 

Слика 24. а) Nyquist-ов и Bode-ов дијаграм активационо контролисаног 
еквивалентног кола 
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У идеалним условима Nyquist-ова крива је представљена идеалним 
полукругом. Отпор Re може се очитати као високофреквентни пресек са 
реалном осом, док се Rct налази као пречник полукруга. Капацитет Cdl се 
одређује на основу вредности фреквенције која одговара максимуму на 
полукругу (ω) и вредности Rct на основу израза: 

 

𝐶dl  
1

ω𝑅ct
 

 
 У реалним условима, услед нехомогености и храпавости површине, 
Nyquist-ова крива одступа од идеалног полукруга. Такође, у реалном случају у 
електрохемијским мерењима реакција на електроди је мешовито контролисана, 
односно на њега утичу и пренос наелектрисања али и пренос масе кроз 
дифузију електроактивне хемијске врсте из раствора на електроду.  На слици 
25а је приказано Randles-ово коло са мешовитом контролом, где је нови 
елемент, Warburg-ова импеданса који представња дифузију серијски везан за 
Rct, јер преносу наелектрисања претходи и следи пренос масе. На Nyquist-овом 
дијаграму Warburg-ова импеданса појављује се као права линија са нагибом од 
450 у области ниских фреквенција (слика 25 б). 
 
 
 

 
 
 

Слика 25. Мешовито коло и еквивалентан Nyquist-ов дијаграм са делом који 
се односи на дифузију 
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2.6 Проточни системи са електрохемијском детекцијом 

 Захтеви за континуално праћење различитих аналита у природи и 
индустрији, као и тенденција да се повећа број узорака и брзина одређивања у 
клиничким и фармацеутским анализама или хемији животне средине, довели 
су до неопходности аутоматизације процеса којима се изводе електрохемијске 
анализе. Значајан допринос савременом приступу аутоматизоване хемијске 
анализе дају аналитичке технике које се заснивају на проточним системима. 
Проточне анализе се односе на све аналитичке технике које се заснивају на 
уношењу, обради и детекцији течних узорака у проточном режиму. Обрада 
узорка, између осталог, може да укључује транспорт узорака, потребна 
одвајања хемијских врста, хемијске реакције и топлотну обраду под 
хидродинамичким контролисаним условима.  
 
Режими проточних анализа су класификовани према  

 основном карактеру тока, који је континуалан или сегментиран, и 

 методи увођења узорка, која може бити континуална или повремена. 
 
 Анализу убризгавањем (ињектирањем) у проток (Flow–Injection 
Analysis – FIA) су научној јавности представили Ruzicka и Hansen 1975. године. 
Ово је важна техника у области проточних анализа, код које се убризгава течни 
аналит и/или реагенс у континуални ток раствора носача и одређивање се врши 
у даљем току овог мешаног раствора у ћелији за детекцију. Убризгавање 
(ињекција) мале запремине узорка са аналитом се врши у јасно дефинисаној 
зони уређаја, на контролисан начин и на путу ка ћелији за детекцију. На слици 
26 је приказан један овакав комерцијално доступан систем са електрохемијском 
детекцијом.  
  
 Ruzicka и Marshall су 1990. године развили нову методологију 
проточних анализа – секвенцијалну анализа убризгавања (Sequential Injection 
Analysis – SIA). Овај приступ аутоматизованој манипулацији узорком користи 
селекциони вентил и двосмерну пумпу којом се узимају мале количине узорка 
и реагенаса и потискују кроз цевчице до детектора. Касније су осмишљене 
разне модификације проточних анализа (уз коришћење више шприцева, више 
пумпи, итд), све у циљу што бољег и ефикаснијег приступа и прилагођавања 
захтевима анализе одређених врста узорака. Међутим, FIA и SIA су још увек 
најчешће коришћене проточне технике анализе јер нису потребни никакви 
компликовани инструменти или софтвери. 
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Слика 26. FIA систем са електрохемијском детекцијом на штампаним 
електродама произвођача Metrohm (Швајцарска) 

 
 У проточним аналитичким техникама користе се различити типови 
детекције, а електрохемијска детекција је једна од најчешће коришћених. 
Конструкција и дизајн електрохемијских детектора се комбинују са 
предностима уређаја за проточну анализу као што су ниска цена компоненти 
система, висока аналитичка резолуција, смањена потрошња реагенаса и 
узорака, нижи ефекти контаминације радних електрода и занемарљива 
капацитивна струја (идеална за детекцију ниских концентрација). Висока 
осетљивост и широки линеарни динамички опсег концентрација 
електрохемијских детектора су често комбинују са и са њиховом врхунском 
селективношћу. Електроаналитички детектори у циљу одређивања 
испитиваних хемијских врста прате одређена електрохемијска својства 
посматраних система: струју (амперометријска или кулометријска мерења), 
потенцијал (потенциометрија) и проводљивост (кондуктометрија). Адаптација 
електрохемијских техника са изузетно ниском границом детекције, као што су 
волтаметријске stripping технике, у проточне системе резултирала је низом 
предности као што су: велика пропусна моћ, континуално праћење 
концентрације аналита у узорцима, висока прецизност, смањени ризик 
контаминације. На основу овога развијен је велики број stripping детектора за 
on-line мониторинг метала. 
 Проточна ћелија је једна од најважних делова у систему протока јер се 
ту налазе електроде на којима и долази до електрохемијске реакције и врши 
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одређивање. Постоје разне комерцијалне проточне ћелије, али ове ћелије 
истраживачи често и сами праве у својим лабораторијама, имајући у виду неке 
посебне захтеве анализа или смањење трошкова инструментације. 
 
........................................ 
 
У циљу детаљнијег упознавања са теоријским основама и применом 
електрохемијских метода може се користити додатна литература:  
 

 
 Д. Манојловић, Ј. Мутић, Д. Шеган, Основи електроаналитичке хемије, 

Хемијски факултет, Београд, 2010. 
 J. Bard, L. R. Faulkner, Electrochemical Methods - Fundamenatals and 

Applications, 2nd ed., Wiley-VCH, New York 2001. 
 Fritz Scholz, Electroanalytical Methods, Guide to Experiments and 

Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010. 
 D. Pletcher, R. Greff, R. Peat, L. M. Peter, J. Robinson, Instrumental 

Methods in Electrochemistry, Horwood Publishing Limited, 2001 
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3. ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКИ СЕНЗОРИ 
  
 Сензори су део нашег живота и свакодневице. То су уређаји који 
реагују на физички/хемијски стимуланс, као што су топлота, светлост, звук, 
притисак, магнетизам, или кретање, и преносе информацију у реалном времену 
у виду насталог аналитички корисног импулса који је мера промене неког 
својства посматраног система – раствора, гаса, материјала. Порекло речи 
сензор долази од латинског „sentire“, што значи осећати. Хемијски сензори су 
конструисани за праћење (мониторинг) и анализу хемијских врста у разним 
узорцима. Најпре је битно јасније дефинисати појмове „хемијски сензор“ и 
„аналитички тест“. Оба појма се срећу у свакодневном животу и оба су 
валидне и често корисне аналитичке алатке, али постоји важна разлика. Сензор 
је уређај који континуирано даје информације о узорку, док аналитички тест 
даје информације у дискретним корацима. На пример, добро познати тест 
глукозе у крви који обавља пацијент са дијабетесом је тест уз помоћ трачица и 
мерача (једнократно), док је ензимски глукозни сензор способан да прати 
промене глукозе у крви континуирано, одређени временски период. Хемијски 
сензор прати промене концентрације неке хемијске врсте на предвидљив и 
континуиран начин. У неком случају се ради само о детекцији, као што 
детектор дима даје информације о томе да „кућа гори“, док тест трудноће даје 
одговор „да или не“, али не и „колико“. Дакле, може се наићи на проблеме са 
дефиницијама и значењима. У неким случајевима постоји извесна конфузија у 
вези терминологије, па је то ствар договора и конвенција. Значи, са сензором се 
може само детектовати (квалификовати) количина супстанце од интереса у 
неком узорку или се она може и одредити (квантификовати). Одређивање је 
могуће урадити више пута тј. континуирано у оба случаја.  
 
 Захтеви који се постављају пред хемијске сензоре су: 
 трансформација хемијске величине у електрични сигнал 
 брза реакција 
 стабилна карактеристика одзива у дужем временском раздобљу 
 осетљивост 
 селективност (специфичност по могућству) 
 да се њима одређују ниске концентрације аналита 
 у неким случајевима могућност одређивања више аналита одједном 
 могућност одређивања уз минималну припрему узорка (или без) 
 да буду малих димензија 
 лако се одржавају 
 да буду економски исплативи (јефтини) 
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 Имајући у виду скупе аналитичке системе, великих димензија и 
захтевне припреме узорка, јасно је колико је концепт хемијских сензора моћна 
алтернатива која већ може да парира овим системима у многим случајевима, а 
негде преузима и примат. Ово се посебно огледа у могућности производње 
хемијских сензора у великом броју по ниској цени, што је главни захтев за 
многе примене. Ако се у обзир узме и могућност економски исплативе 
минијатуризације, добија се добитна комбинација. На пример, за комерцијалне 
сензоре намењене медицинском самотестирању једнократна употреба има 
много предности јер одмах превазилази проблеме са унакрсном 
контаминацијом и интегрисањем сензора у једнократну амбалажу. У данашње 
време је искоришћена могућност масовне производње сензора уз минималне 
трошкове што обезбеђује широку примену сензора као јефтине платформе за 
једнократну употребу. 

 Према дефиницији Међународне уније за чисту и примењену хемију 
(IUPAC) из 1999. године, хемијски сензори уобичајено садрже две основне 
компоненте спојене у серију:    

 хемијску – молекуларо препознавајући рецептор и 

 физичкохемијску – претварач (енг. Transducer) 
 
На слици 27 је приказана шема хемијског сензора као техничких уређаја и 
аналогија са природним сензорским системима – чулима. 
 

 
 

Слика 27. Сличност између природних и техничких сензора 

 Рецептор је препознавајући елемент хемијског сензора који најчешће 
ступа у интеракцију са хемијском врстом од интереса (аналитом) и мења неко 
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физичко својство које се преко претварача конвертује у електрични сигнал 
пропорционалан промени. У неким случајевима су ова два елемента 
обједињена, као код неких масених сензора или на пример код 
кондуктометријских сензора за гасове код којих полупроводнички слој у исто 
време реагује са гасом и мења проводљивост која је лако мерљива електрична 
величина. 

 Ако конструкција сензора као рецептор садржи биокомпоненту, онда је 
то биосензор. Према IUPAC-овој дефиницији из 1999. године биосензори су 
хемијски сензори који у систему препознавања користе биохемијски 
механизам.  

 Елемент сензора који претвара сигнал из једног физичког облика у 
одговарајући електрични сигнал, односно из једног облика енергије у други, 
назива се претварач. Овај сигнал се даље обрађује у електричном уређају. 
Најпознатија категоризација хемијских сензора врши се управо на основу 
претварача, и то на: 

 термичке (код којих је хемијска реакција која се дешава на рецептору 
праћена променом топлотног стања које може да се прати) 

 масене (који мењају механичка и електрична својства система на 
основу веома малих промена масе адсорбованих молекула, такозвани 
гравиметријски сензори или микроваге) 

 оптичке (где у интеракцији електромагнетног зрачења са материјом 
долази до промене карактеристичних особина зрачења, као што су 
интензитет, поларизациона својства, брзина кретања светлости кроз 
одређени медијум итд.), и 

 електрохемијске сензоре (код којих се прати и мења нека електрична 
величина)  

 
 Електрохемијски сензори су највећа и најстарија група хемијских 
сензора. Према најновијим подацима они приближно чине више од половине 
свих сензора са електричним типом претварача. Следећи се највише користе: 
оптички сензори којих има око четвртину, масени око десетину и термички око 
двадесетину од свих познатих уређаја овог типа. Имајући у виду да 
електрохемијски сензори немају губитак приликом процеса претварања и 
одмах генеришу електрични сигнал, јасна је њихова доминација над осталим 
типовима хемијских сензора.   

 Историјски гледано, употреба електрохемијских сензора је почела 
1950-их година, кроз уређај за праћење индустријског кисеоника, а наставила 
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се кисеоничним сензором који је нашао широку примену у медицини и 
еколошком и индустријском мониторингу. Један од најважнијих фактора за 
савремени развој електрохемијских сензора је био развој скенирајуће 
микроскопије, тунелске и атомских сила (енг. Scanning tunneling microscope – 
STM и Atomic force microscopy – AFM) 1980-их година (Binnig, Rohrer), који су 
омогућили развој нових материјала и процеса заснованих на способности ових 
инструмената да визуелизују структуре нанометарских димензија. У овом 
контексту, уплив техника и концепата везаних за нанонауку и нанотехнологију 
има велики утицај на брзи развој наносензора, имајући у виду својства 
наноматеријала која се заснивају на великим површинама у односу на 
запремину. У последњим деценијама савремени системи сензора су уско 
повезани са напретком у микроелектроници и микроинжењерингу, углавном 
кроз производњу још мањих сензора, унапређене осетљивости и 
селективности, уз серијску и јефтинију производњу.  
 
 Електрохемијски сензори су уређаји који издвајају информације о 
узорку на основу мерења неког електричног параметра. Обично се карактеришу 
према измереном електричном параметру, јер су ова три повезана заједно по 
Оhm-овом закону (који каже да је разлика потенцијала у колу једнака 
производу струје и отпора, U = I R). Ако меримо разлику потенцијала (у 
волтима) говоримо о потенциометријским сензорима. У случају када је 
параметар од интереса струја (у амперима) говоримо о амперометријским 
сензорима. Ако меримо отпор (у омима) или проводљивост (реципрочна 
отпорност) говоримо о „хемиотпорницима“ или кондуктометријским 
сензорима и импедиметријским сензорима (код праћења импедансе, аналогне 
отпору наизменичне струје). У наредним поглављима ове три групе 
електрохемијских сензора разматраће се посебно. За све три врсте 
електрохемијских сензора заједничке су следеће поставке:  
 
 мерење се мора обавити са затвореним електричним колом, што значи 

да хипотетичко (тестирано) наелектрисање може да прође кроз 
електрично коло и врати у почетни положај.  
 

 електрична неутралност мора бити очувана.  
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3.1 Потенциометријски сензори 

 Потенциометријски сензори су најстарија класа хемијских сензора и 
још увек су супериорни у односу на друге типове сензора који се користе у 
биомедицини, индустрији и у области животне средине. Често коришћен назив 
у литератури за потенциометријски сензор јесте и јон-селективна електрода, 
мада је можда правилније да се овај назив односи на све електроде које показују 
селективност у односу на одређени јон, без обзира на технику која се 
употребљава за његову детекцију и квантификацију. 
 Потенциометријски сензори су доступни, ниске цене, једноставни за 
употребу, лако се аутоматизују за брзо узорковање, показују мале сметње 
проузроковане матрицом и могу се применити на мале количине узорака. 
Предности које имају ови уређаји чине их идеалним избором за клиничка и 
индустријска мерења где су брзина, једноставност и тачност од суштинског 
значаја.  
 Клиничка хемија, посебно одређивање биолошки релевантних 
електролита у физиолошким течностима, остаје кључна област примене ISE, 
односно потенциометријских сензора. За разлику од других аналитичких 
уређаја, јон-селективне електроде реагују на активност јона, а не на 
концентрацију, што их чини посебно атрактивним за клиничку примену, пошто 
су здравствени поремећаји обично повезани са активношћу јона. Фармацеутска 
анализа је такође важна област за употребу потенциометријских сензора где се 
њима прати велики број лекова у фармацеутским формулацијама и у току 
производних процеса. Концентрација лекова и њихових метаболита може се 
потенциометријски мерити in vivo, у стварним биолошким течностима. Већина 
електрода селективних на лекове засноване су на јонофорама и користе 
уобичајено високу липофилност лекова и метаболита. Могућност детекције 
полијонских макромолекула дала је нови замајац области потенциометријских 
сензора у прошлој деценији. 
 
 Прве квантитативне потенциометријске примене појавиле су се убрзо 
након формулације Nernston-ове једначине (1889. године) која повезује 
потенцијал електрохемијске ћелије са концентрацијом (активитетима) 
електроактивних врста у ћелији. Потенциометрија је у почетку била ограничена 
на редокс равнотеже код металних електрода и одређивање се сводило на 
неколико јона. Године 1906. Cremer је открио да је разлика потенцијала танке 
стаклене мембране у функцији од pH када су супротне стране мембране у 
контакту са растворима који садрже различите концентрације H3O+ јона, што је 
проузроковало откриће стаклене електроде („мајке свих јон-селективних 
електрода“) Haber-а и Klemensievics-а које је уследило 1909. године. Тек 1930-
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их је појачавач високе улазне импедансе који је увео Backmann омогућио 
практичну примену стаклене електроде у потенциометрији. Kolthoff и 

Sander су 1937. године показали да се грумен AgCl може користити за 
одређивање концентрације Ag+ јона, па одатле креће развој мембранских 
електрода на бази кристала. Велико достигнуће био је проналазак ISE 
селективне на флуор 1966. године (Frant), чији је кључни функционални 
елемент монокристал лантан флуорида, допован јоном европијума. Затим су 
уследиле полимерне мембране (најпре са унутрашњим раствором а затим и 
целе од чврстих материјала) за одређивање разних јона. Све електроде, 
засноване на мембранским потенцијалима називају се јонско-селективне 
електроде, а њихов континуирани развој проширује потенциометрију на 
разноврстан низ аналита.  Више од две деценије ISE су комерцијално доступан 
од стране разних произвођача – Orion, Radiometer, Corning, Beckman, Hitachi и 
други, и они се широко користе у анализи органских јона и катјонских или 
анјонских врста из разних узорака, као и у производњи и праћење лекова, 
коришћењем одабране јон-селективне мембране према циљаном аналиту.  
 
 Важан тренд у развоју потенциометријских јонских сензора је 
минијатуризација. Она је прво кренула развојем електрода у којима се 
мембрана директно наносила електроду код превучених жичаних електрода, 
као што је то прво учинио Freiser 1970. године (енг. Coated-wire electrode – 
CWE), која је показала сличан потенциометријски одговор класичној ISE у 
погледу детекције и опсега одређиваних активитета. Ипак, овај сензор је 
показао изразиту нестабилност потенциометријског одговора, али се наставило 
у правцу усавршавања потенциометријских сензора који су цели направљени 
од чврстих материјала. Подсећања ради, ISE имају висок отпор па захтевају 
појачало високе улазне импедансе за свој рад. У већини модерних pH мерача то 
појачало је увек транзистор са ефектом поља (Fild Efect Transistor – FET). 
Дакле, настала је идеја да се веза између селективне мембране и улаза 
појачавача учини све краћом што доводи до развоја потенциометријских 
сензора који су цели направљени од чврстих материјала. Коначно, жица је у 
потпуности елиминисана и селективна мембрана је постављена директно на 
изолатор FET улазне капије. Тако је рођен хемијски селективни транзистор са 
ефектом поља (енг. chemically-sensitive field-effect transistor – ChemFET), а у 
данашње време, на жалост, из економских разлога, још увек нису искоришћене 
све предности комбинације електронике и хемијске селективности у 
транзистору са ефектом поља осетљивом на јоне (ion-sensitive field-effect 
transistor – ISFET) који би могао да постане комерцијални производ. Овде 
такође постоји озбиљан проблем са минијатуризацијом референтне електроде 
јер референтне електроде које су целе направљене од чврстих материјала не 
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могу по перформансама ни прићи класичном типу са унутрашњим раствором, 
а стабилност и поновљивост референтне електроде је пресудног значаја за 
тачност и прецизност мерења. На жалост, у овом тренутку, потрага за 
минијатуризацијом референтне електроде је у супротности са животним веком 
уређаја. 
 

3.2 Амперометријски сензори 

 У прошлости су потенциометријски уређаји били најшире коришћени, 
али су научни радови и опсежна истраживања данас ову равнотежу 
преокренула у корист амперометријских сензора. Амперометријски сензори су 
погодни за одређивање аналита у проточним системима уз помоћ којих се врши 
in vivo анализа крви пацијената или се у разним случајевима примењује као 
селективни електрохемијски сензор за брзу анализу само једног аналита у 
телесним течностима. Амперометријска детекција се обично користи и у 
клиничким испитивањима уз помоћ ензимских сензора и имуносензора, о чему 
ће бити речи у посебним поглављима ове књиге. Преносивост и величине 
амперометријских сензора, који су слични потенциометријским сензорима, 
такође их чини идеалним за теренске студије. 
 Први амперометријски сензор је био сензор кисеоника који је 1956. 
године развио L.C. Clark, па се по њему и назива Clark-ова електрода. Овај 
сензор се и данас много користи у мерењу квалитета воде пошто је садржај 
раствореног кисеоника у води важан фактор животне средине који утиче на 
живот биљног и животињског света у води. Многи амперометријски сензори се 
користе за одређивање и других гасова у различитим областима као што су 
индустрија хране и пића, али и у ургентној анализи разних узорака и откривању 
опасних (експлозивних или отровних) гасова. Clark је такође описао први 
биосензор за глукозу 1962. године, користећи своју кисеоничну електроду на 
основу потрошње кисеоника и дејства ензима глукозо-оксидазе на глукозу. 
Овај проналазак је можда најуспешнији до сада примењен амперометријски 
сензор и то за одређивање садржаја глукозе у крви, чије је перманентно 
праћење нарочито важно код особа са дијабетесом. Пола века касније, Hu и 
сарадници су направили кисеонични сензор заснован на штампаном низу 
нанопорозних електрода од злата са целулозном мембраном које користе јонску 
течност као електролит. За разлику од ранијих гломазних класичних 
конструкција електрода са унутрашнјим раствором и стакленом и још једном 
гас-пропустљивом мебраном, сензор сада изгледа као комад папира али и даље 
поседује високу осетљивост на О2 у широком линеарном опсегу. Данас се 
амперометријски биосензори примењују за анализу великог броја биоактивних 
једињења у свакодневној клиничкој пракси, као и за детекцију и тестирање на 
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узрочнике разних бактеријских и вирусних обољења (о чему ће бити речи у 
поглављима о биосензорима). 
 Како се информација у амперометријским сензорима добија мерењем 
струје, на основу Ohm-овог закона јасно је да ће електрода и њен рад 
представљати отпор при датом константном потенцијалу и резултујућој струји 
која је пропорционална концентрацији врста које се електрохемијски 
трансформишу (односно редукују или оксидују) на електроди. Ова струја ће 
зависити од много фактора који се тичу самог електрохемијског процеса на 
електроди, преноса масе из раствора на површину електроде, природе самог 
аналита итд. Величина електроде такође игра веома важну улогу у 
перформансама амперометријског сензора. Електроде чији је пречник мањи од 
20 µm, тзв. микроелектроде имају најбоље перформансе као амперометријски 
сензори.  
 Селективност је важна за амперометријске сензоре као и за било који 
други тип хемијског сензора. Избор примењеног потенцијала јесте први корак 
у ово смислу, али је важнији корак направити такве услове да све остале 
хемијске врсте остану неактивне, а да се фаворизује само једна, циљана 
хемијска врста – аналит. То се постиже нпр. биокатализатором 
(високоселективним ензимом) уз помоћ кога се смањује отпор преноса 
наелектрисања и струја која одговара катализованој супстанци може да тече. 
Управо то је принцип рада поменуте електроде осетљиве на глукозу. 
Амперометријски сензор може бити селективан и на основу механичког отпора 
транспорту масе уз помоћ селективно-пропустљиве мембране која блокира 
транспорт већине других хемијских врста, као код сензора за кисеоник. 
 Перформансе амперометријских сензора су јако под утицајем 
материјала радне електроде. Стога је много труда уложено у израду електрода 
и њихово одржавање. Иако су класична електрохемијска мерења аналита 
започела 1922. године, када је Heyrovský  изумео електроду од живне капи за 
коју је добио Нобелову награду, чврсте електроде конструисане од племенитих 
метала и различите електроде од угљеничних материјала се бирају за 
конструкцију сензора последњих година. Импресиван напредак у овој области 
јесте примена разних материјала и хемијских врста као модификатора 
електрода, чиме се повећава селективност и осетљивост амперометријских 
сензора, нарочито у области биосензора. Посебно је значајно спајање 
осетљивих амперометријских сензора са течном хроматографијом и проточним 
системима. Развој сито-штампаних електрода је обезбедио савремене 
амперометријске сензоре који потенцијално преносиви и могу се примењивати 
на лицу места. Нови материјали и нове могућности дизајна и израде 
амперометријских сензора, које обухватају микроелектроде, сензорске низове 
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микроелектрода, хемијски модификоване електроде и различите високо 
осетљиве сензорске системе биће такође размотрене у наставку ове књиге. 
 

3.3 Кондуктометријски и импедиметријски сензори 

 Група електрохемијских сензора која се заснива на модулацији 
отпорности селективног материјала назива се кондуктометријски сензори. 
Пошто је отпорност реципрочна проводљивости, ови сензори се још и називају 
хемиотпорници. Сензорски ефекат се заснива на промени броја мобилних 
носача наелектрисања у електролиту. Ако су електроде не поларизују, 
електролит се понаша према Ohm-овом закону, проводљивост је онда линеарна 
функција концентрације јона у раствору па се онда овакав уређај може 
користити у сензорске сврхе.   
 Кондуктометријски и импедиметријски сензори користите једносмерну 
односно наизменичну струју, а прати се промена проводљивости или 
импедансе. Ако се користи једносмерни напон и мери се једносмерна струја, 
кондуктометријски сензори су формално слични амперометријским сензорима. 
Сензори у овој групи се ослањају на промене електричне проводљивост филма 
или расутог материјала, на чију проводљивост утиче присутни аналит.  
 Заједничка карактеристика свих кондуктометријских сензора је ниска 
цена њихове производње. У поређењу са другим електрохемијским сензорима, 
они су заиста јефтини, што их чини веома популарним. Међутим, у погледу 
перформанси, у навећем броју случајева заостају за осталим типовима 
електрохемијских сензора и добија се оно што се и плаћа јер је тумачење 
њиховог сигнала веома тешко а некад и готово немогуће. Из тих разлога ови 
сензори се најмање користе у аналитичке сврхе од свих осталих група 
електрохемијских сензора. 
 
 Иако нека практична разматрања кондуктиметријске методе такође 
чине атрактивним, а то су свакако ниска цена и једноставност, брзина и лакоћа 
одређивања само на основу проводљивости (јер нема референтних електрода), 
проблем је што су кондуктиметријске методе у основи неселективне. Тек са 
појавом могућности модификације површине електрода и значајног 
побољшања инструментације, кондуктометријске методе су постале 
селективније и одрживије за пројектовање сензора. Уз напредне методе 
нумеричке обраде сигнала, у изради кондуктометријског сензора најважнији су 
свакако материјали који служе за израду електрода. То су најчешће танки 
филмови који се углавном користе за израду кондуктометријских гасних 
сензора, због својства да мењају своју проводљивост након површинске 
хемисорпције. На пример, услед хемисорпције кисеоника, CdS филмови могу 



60 
 

да се користе као сензори кисеоника. Порозни филмови од MnVO4 могу да раде 
као сензори влажности, калај-оксид или оксид бакра може бити веома осетљив 
на гасове који садрже H2S, а полупроводнички Ga2O3 танки филмови могу 
детектовати CH4. Модификација проводним полимерима такође се често 
користи у ове сврхе. Полипирол може открити испарљиве амине када је 
допован са ClO4

-, а депонован златом може постати сензор за NH3. 
 У кондуктометријској техници проводљивост је најважније својство 
раствора електролита у граничном слоју, за које је пронађено да варира у складу 
са прилично широким спектром биолошких реакција. Ово својство је 
искоришћено за конструкцију кондуктометријских биосензора. Ови 
биосензори се могу се производити путем јефтине стандардне технологије 
танког филма у који се оптимизованим приступом имобилише биолошки 
материјал, што доводи до значајног смањења, како примарне цене уређаја, тако 
и укупне цене анализа. За интегралне микробиосензоре је лако извести 
диференцијални режим мерења, чиме се компензују спољни ефекти и значајно 
повећава тачност мерења. 
 
 Код сензора заснованим на мерењу импедансе примењују се синусни 
напон и мери се резултујућа струја. Импеданса се затим израчунава као однос 
напона и струје у фреквенцијском домену. Коришћењем мале амплитуде 
синусног таласа пертурбације, може се претпоставити линеарност у 
електрохемијском систему, што омогућава анализу на основу фреквенција. 
Поред низа импедиметријских сензора на бази зеолита за анализу издувних 
гасова, посебно CO2 у атмосфери, затим сензора за воду у уљаним емулзијама, 
импедансним/капацитивним анализаторима се такође детектују комплекси 
антитело/антиген и то уз помоћ електрохемијских имуносензора. Феномен 
повећања дебљине диелектричног слоја након формирања комплекса 
антитело/антиген на површини електроде који је изазвао промене у 
капацитивности пропорционалне концентрација антитела је први пут примећен 
и објављен 1998. године. Савремени импедиметријски имуносензори се 
углавном заснивају на проводним угљеничним материјалима, најпре на 
графену и графен-оксиду.  
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4. КАРАКТЕРИСТИКЕ ОДЗИВА ЕЛЕКТРОХЕМИЈКИХ 
СЕНЗОРА 
 
 Често се поставља питање „који је најбољи електрохемијски сензор“ 
узевши у обзир три типа сензора о којима је у претходним поглављима било 
речи и „за који би се определили“? Прави одговор на тако шкакљиво питање је: 
„који год најбоље завршава посао“. То значи да сама примена увек дефинише 
најважније параметре карактеристика сензора и његов квалитет. Ово важи 
за сваки сензор, не само за електрохемијске. Ипак, постоје неки параметри 
перформанси (карактеристика) сензора који су генерално важнији од осталих. 
Називају се валидационим параметрима. На врху листе је вероватно 
селективност. Дефинише се као способност сензора да одговори на врсту од 
интереса, без обзира на присуство других врста, које се називају инерференти 
(ометајуће супстанце). Стога, ако се мери концентрација неког јона, на пример 
хлоридног јона, много је теже измерити га у реалном узорку који садржи много 
других јона и разних хемијских врста, него у чистом раствору који садржи само 
растворени натријум-хлорид. Добар, високо селективан сензор ће обавити 
посао чак и у сложеном узорку. Важност других параметара такође у великој 
мери зависи од примене. Тако, на пример, динамички опсег је распон 
концентрација у којима се сигнал сензора поклапа са концентрацијом онога 
што се детектује или одређује. При концентрацијама испод и изнад динамичког 
опсега сензор не реагује. Дакле, концентрација врсте у испитиваном узорку 
дефинише који сензор се може или не може користити. Брзина одговора је још 
једна важан параметар, али генерално говорећи, сензор не мора да буде „бржи“ 
од најбржег догађаја који се детектује. Сврха ових примера је да покажу да су 
они заједнички за све сензоре. Надаље ће ови валидациони параметри бити 

дефинисани посебно имајући у виду електрохемијске сензоре. 
 

4.1 Калибрациони дијаграм 

 Електроаналитичке методе примењиве у сензорима су најчешће 
релативне јер захтевају калибрацију. Калибрација подразумева мерење већег 
броја различитих концентрација циљаног аналита и конструисање 
калибрационог дијаграма на основу експериментално добијених резултата уз 
примену статистичких метода анализе за добијање математичке зависности. 
Ова математичка функција ће дати најприближнији опис између зависности 
сигнала инструмента и концентрације аналита у раствору на основу које ће се 
израчунавати непознате концентрације испитиваног аналита у узорцима.  
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 Формирању калибрационог дијаграма следи уобичајена процедура која 
подразумева припрему низа стандардних раствора (тест раствора) са тачно 
познатом концентрацијом аналита. Почетни стандардни раствор се добија 
растварањем или разблаживањем референтног материјала и p.a. (лат. pro 
analusi) супстанце аналитичке чистоће, а раствори нижих концентрација се 
добијају суксцесивним разблаживањем основног раствора (уз помоћ 
електролита) код потенциометријских одређивања. Калибрациони дијаграм се 
може добити и праћењем сигнала након континуалног додавања малих 
запремина (инкримената) стандардног раствора у ћелију аутоматским 
микропипетама, као што се чини код осталих електрохемијских техника. 
Калибрациони стандарди морају покривати читав опсег концентрација које ће 
се анализирати јер се концентрације аналита у испитиваним узорцима одређују 
интерполацијом. Интерполација подразумева да се непозната концентрација 
налази унутар линеарног опсега концентрација стандарда. У посебним 
случајевима се непозната концентрација може одредити и екстраполацијом, 
односно ван линеарног опсега стандарда, када се због великог утицаја 
интерферената (ометајућих супстанци) у сложеној матрици узорка примењује 
калибрациона метода стандардног додатка. 
 Такође, веома је важно обратити пажњу и да слепа проба (без аналита) 
буде узета у обзир приликом калибрације, и то се чини због позадинских струја 
које потичу од електролита и помоћних супстанци, као и евентуалних грешака 
одређивања. Ова корекција се може извести одузимањем сигнала за слепу 
пробу (енг. blanck) од сваког добијеног сигнала добијеног снимањем одређене 
концентрације стандардног раствора аналита (и касније узорка), често уз помоћ 
софтвера у самом инструменту. 
 Користећи калибрационие методе, одређивање непознате количине 
супстанце се заснива на статистичкој регресионој и корелационој анализи.  
 Под регресионом анализом се подразумевају методе којима се испитује 
и утврђује међузависност између две или више промењивих, у овом случају 
независно промењивих (концентрације аналита), X, и зависно промењивих 
(електрична мерна величина – сигнал апарата), Y. На овај начин се конструише 
дијаграм расипања (енг. scatter diagram). Апроксимативно се утврђује о ком 
типу зависности се ради (праволинијском или криволинијском). Како су 
посматране електричне величине пропорционалне концентрацији 
(активитетима) најпре ће се у извесном опсегу испитиваних концентрација 
добити праволинијска зависност која у једном тренутку (на одређеним ниским 
или превисоким концентрацијама) више не важи. У линеарном опсегу приступа 
се линеарној регресионој анализи методом најмањих квадрата којом се одређује 
функција која математички описује праволинијску зависност са одређеном 
мером слагања са експериментално добијеним резултатима. Та квантитативна 
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мера или степен зависности/слагања експериментално добијених резултата 
(престављених дијаграмом расипања) и статистичи добијене математичке 
линеране зависности (функције) представљене регресионом правом, изражен је 
линеарним корелационим коефицијентом, најчешће Pearson-овим 
корелационим коефицијентом (често обележаван са R или r).  Pearson-ов 
коефицијент 1 подразумева потпуну подударност који је немогуће постићи јер 
је свако мерење оптерећено грешкама, па се вредности веће од 0,980 сматарју 
одговарајућим за исправно и примењиво квантитативно одређивање 
непознатог узарка на основу калибрацијом добијене регресионе једначине или 
графика. 
 
 Конструкција калибрационог графика код потенциометријског сензора 
подразумева да потенциометријски одговор Еm (и EMF посредно) линеарно 
зависи од логаритма активитета слободног, невезаног (у комплекс) јона у 
узорку (слика 28а). Нагиб ове зависности произилази из Nernst-ове једначине и 
у идеалном случају износи 59,2/z mV по декади (када се концентрација 
одређиване јонске врсте промени 10 пута), на Т = 298 K. То нпр. значи да 
вредност потенцијала на калибрационој правој опада за 59,2 mV при повећању 
концентрације за 10 пута за једновалентни катјон (нпр. К+), док ће за исто такво 
повећање једновалентног анјона (нпр. Cl-) вредност потенцијала расти за 59,2 
mV. Ове вредности разлике потенцијала ће се у пракси кретати у опсегу од 55–
59 mV, док ће за двовалентни катјон (нпр. Cu2+) то ће бити 24–28 mV (теоријски 
29,6 mV).  
 Код волтаметријских, амперометријских, ЕIS и сензора који користе 
stripping технике калибрациони дијаграми се добијају на основу разних 
волтаметријских, амперометријских, импедиметријских профила стандардних 
раствора различитих концентрација. Ове концентрације стандардних раствора 
се представљају на x оси калибрационог графика док се максималне вредности 
очитаваних параметара (у већини случајева пикови) представљају на y оси. За 
цртање графика зависности и статистичку обраду користе се софтверски пакети 
у оквиру Excela-a (Data analysis), Origin или други програми. На слици 28 су 
представљени примери калибрационих графика за примењене 
потенциометријске, волтаметријске, амперометријске сензорe, са 
припадајућим дијаграмима из којих су изведени. 
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Слика 28. а) Калибрациони график одређивања јона Ag(I) потенциометријским 
сензором на бази PVC-co-Ac; б) Диференцијални пулсни волтамограми различитих 
концентрација мефенаминске киселине (лево) на електроди од бором допованог 
дијаманта, са припадајућим калибрационим графиком (десно); ц) амперограми L-
допаминске киселине на сензору модификованом једнозидним угљеничним наноцевима 
декорисаним SiO2/Nd2O3 (лево); припадајући калибрациони график (десно); д)профили 
импедансе S-аденозил-L-хомоцистеина на једнозидним угљеничним наноцевима 
модификованој електроди са имобилисаним ензимом хидролазом у GaO(OH) у 
цитратној киселини (лево); калибрациони грасфик (десно). 
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4.2 Валидациони параметри перформанси сензора 

 

4.2.1 Линеарни опсег концентрација 

 Један од најважнијих параметара перформанси сензора јесте линеарни 
опсег концентрација у којима је сензор примењив. Он обухвата горњу и доњу 
концентрацију аналита (укључујући и те вредности) унутар кога сензор 
показује праволинијску зависност –линеарност између сигнала инструмента и 
мерене концентрациоје аналита. У овом опсегу важи једначина праве  

y = ax + b, 
 

где су: y површина пика или измерен електрични параметар (напон, струја), x 
је концентрација, а нагиб праве и b одсечак праве добијене регресионом 
анализом експериментално добијених података (сигнала инструмента). 

 

4.2.2 Граница детекције и граница квантификације 

 Електрохемијски сензори су веома осетљиви уређаји којима се могу 
одређивати количине супстанце у траговима, па чак и ултратраговиома. 
Граница детекције (енг. Limit of detection – LOD) представља најмању 
концентрацију супстанце која се може регистровати, тј. детектовати, али 
није потребно да буде тачно и одређена под датим експерименталним 
условима. То је она концентрација за коју се сигнал инструмента значајно 
разликује од слепе пробе или шума. Граница детекције се може израчунавати 
на више начина.  Како је у електроанализи конструисање калибрационе криве 
и регресиона анализа уобичајен поступак приликом квантификације, уобичајен 
је приступ израчунавања на основу параметара из калибрационог графика. LOD 
је на тај начин дефинисана као трострука стандардна девијација сигнала за 
слепу пробу, 𝑆 , подељена са нагибом регресионе калибрационе праве а: 

𝐿𝑂𝐷 3,3 
𝑆
𝑎

 

 
 Уместо стандардне девијације за слепу пробу, могу се применити и 
стандардне девијације одсечка на y оси или остатака (енг. residuals), Sy,x, који 
представљају разлику између сигнала добијеног експериментом и израчунатог 
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у односу на калибрациону функцију добијену регресионом анализом. Ово су 
подаци који се добијају регресионом анализом.   
 
 Граница детекције прилоком разраде нових сензора најпре служи да 
окарактерисали аналитичку методу у смислу њене способности детекције 
ниских нивоа аналита ради поређења са другим, у лабораторијама већ 
постојећим или стандардним методама.  
 
 Под границом квантификације (енг. Limit of Quantitation – LOQ) 
подразумева се најмања концентрација аналита која се са прихватљивом 
тачношћу и прецизношћу може одредити (квантификовати), при датим 
експериоменталним условима. Уобичајено је да се LOQ израчунава као 
десетострука вредност стандардне девијације сигнала за слепу пробу, 𝑆 , 
подељена са нагибом регресионе калибрационе праве, а: 

 

𝐿𝑂𝑄 10 
𝑆
𝑎

 

 
 И у овом случају се могу применити горе наведени параметри 
калибрационе праве добијене регресионом анализом. 
 

 Насупрот квалитативном податку који представља LOD, LOQ 
представља границу прецизних квантитативних одређивања која представља 
значајан податак при квантификацији реалних узорака где се у обзир узима и 
окружење осталих хемијских врста у сложеном матриксу. 

  

4.2.3 pH мерни опсег 

 pH испитиваног раствора је од изузетног значаја у електроанализи. Код 
потенциометријских сензора pH опсег у коме се може вршити одређивање 
аналита је један од неопходних података који се односе на примењивост 
сензора. Зато је ово испитивање и податак значајан приликом разраде и пријаве 
нових сензора. Шири опсег pH омогућује једноставније коришћење сензора без 
бојазни да ће он смањити или изгубити своју основну функцију.   

 Како је раствор електролита неопходан део електрохемијске ћелије, pH 
одређиваног раствора управо зависи од супстанце која се користи у ове сврхе. 
Одређивања се могу вршити у растворима киселина, база и соли, али се 
најчешће користе разни пуфери који поред одређене pH вредности имају и 
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могућност одржавања константног pH у случају малих промена у раствору јер 
имају пуферски капацитет.  pH електролита може утицати на формирање 
протонованих и непротонованих врста исте супстанце што може погодовати 
редокс процесима на електроди. За потенциометријске и волта-
метријске/амперометријске сензоре је веома важно одредити зависност 
њиховог потенцијала или интензитета граничне струје од pH. Има случајева да 
pH у одређеном опсегу не утиче на мерени потенцијал или граничну струју, па 
је у том случају потребно пуферовати све стандарде и узорке на pH које се 
налази у овом опсегу. Постоје и сензори код којих мала промена pH јако утиче 
на мерене електричне величине те се у овом случају посебна пажња мора 
посветити пуферовању сваког раствора да би се избегле грешке. Нека 
одређивања (нарочито клиничка) се одигравају у природном окружењу, in vivo, 
што подразумева неутралније (физиолошко) pH окружење. Биосензори због 
својих биолошких компоненти такође не могу функционисати при 
екстремнијим условима. 

 

4.2.4 Време одзива 

 IUPAC је дефинисао време одзива као време које протекне између 
тренутака када се електроде потенциометријских или амперометријских ћелија 
ставе у контакт са раствором узорка (или у коме се активност циљаног јона у 
раствору мења) и првог тренутака у коме нагиб радне електроде постаје једнак 
граничној вредности одабраној на основу експерименталних услови и/или 
захтева који се односе на тачност. На време одзива потенциометријских 
електрода (ISE) утичу процеси који се јављају на додирној површини 
мембрана/раствор. Време одговора овакве електроде представља збир времена 
потребног да јон допре до површине мембране из раствора и времена потребног 
да се достигне равнотежа на граници фаза (комплексирањем, таложењем или 
редокс процесом). За јон-селективне електроде време одзива зависи од 
концентрације као и од стабилности насталог једињења између јона који се 
одређује и лиганда на додирној површини мембрана/раствор. У 
амперометријским сензорима, време одзива је у функцији кинетике процеса 
који се одвијају на површини електроде. За све врсте електрода, време одзива 
се повећава са смањењем концентрације хемијске врсте која се одређује. У 
присуству сметњи од осталих хемијских врста, време одзива се мења због 
конкурентске равнотеже која се одвија на површини електроде. Електроде са 
кратким временом одзива пожељније су да се користе у биоанализи, посебно 
ако се користе као детектори у проточним системима. 
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4.2.5 Утицај температуре  

 Температура има велики утицај на нагиб калибрационе криве сензора. 
Повећање температуре ће фаворизовати кинетику као и термодинамику 
процеса који се одвијају на површини електроде. Сходно томе, нагиб ће се 
повећати. За све врсте електрода температура се мора контролисати и 
одржавати константном током мерења стандардних раствора и раствора 
узорака. Температуре од 298 К се препоручује у карактеризацији сензора. 

 

4.2.6 Осетљивост 

 Осетљивост електрохемијског сензора је дефинисана кроз нагиб 
аналитичке калибрационе криве за дати аналит. Сензор је осетљив када мала 
промена концентрације аналита изазива велику промену у електрохемијском 
одговору. У оквиру линеарног опсега одзива, осетљивост је добро дефинисана 
вредност. Приликом разраде нових сензора, од великог интереса је побољшање 
осетљивости сензора. 

 

4.2.7 Селективност 

 Селективност је можда најбитнијија карактеристика електрохемијског 
и других типова сензора. То је управо основна карактеристика која одређује 
примењивост сензора у анализи реалних узорака. Она подразумева могућност 
тачног мерења одзива сензора на аналит у присуству осталих супстанци које 
могу бити присутне у анализираном узорку. Познато је да у аналитичкој хемији 
постоји велики број реакција за одређивање јона, али је мали број оних 
селективних, а изразито су ретке селективне реакције које су својствене само 
једном, одређеном јону. Селективност је својство ензимских и имуно-реакција, 
па је јасно зашто се ови велики биолошки молекули и њихови препознавајући 
делови користе у конструкцији биосензора. 

 Тест селективности прилоком разраде новог сензора је један од 
најважнијих делова научног истраживања јер његови резултати дају 
информацију и реалну слика о могућности детекције и анализе предложеним 
сензором. Он се обично обавља пре провере рада сензора у реалним узорцима 
којима је сензор и намењен. Селективност предложеног сензора се процењује 
поређењем електрохемијског одговора сензора у раствору који садржи само 
аналит и раствора који садржи лабораторијску смешу која поред аналита 
садржи и све потенцијалне ометајуће (интерферирајуће) супстанце. 
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Интерференце доводе до константне и пропорционалне грешке. Неселективни 
(неспецифични) сензори су неприхватљиви. 
 Да би се разматрила селективност потенциометријских сензора 
потребно је уврстити и коефицијент селективности у Nernst-ов израз за 
одређивање концентрације циљаног јона у присуству ометајућих јона. Тако 
добијена Nicolskii–Eisenman-ова једначина обухвата активитете циљане и 
ометајуће јонске врсте и има следећи облик: 

/0 ln( ( ) ( ) )I Jz z
I I IJ J

I

RT
E E a IJ K a IJ

z F
    

где су  ( )Ia IJ   и ( )Ja IJ  активитети циљане јонске врсте I и ометајућег јона Ј 

у мешаном раствору.  

 IJK  је коефицијенат селективности циљаног јона у односу на ометајући 

јон. 

 У експерименталном одређивању утицај ометајућих јона може се 
видети и на калибрационом графику потенциометријског сензора приказаном 
на слици 29. 

 

 

Слика 29. Калибрациони график за одређивање јон-селективним 
електродама уз приказ ометања страним јонима.  
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Методе за одређивање потенциометријског коефицијента 
селективности 

 У пракси се селективност потенциометријског сензора одређује 
најчешће помоћу две методе мешаних раствора (енг. mixed solution methods). 
Методом фиксне концентрације ометајућег јона (енг. Fixed interfiring method – 
FIM) коефицијент селективности се добија мерењем потенцијала раствора који 
садрже фиксну концентрацију ометајућег јона и различите концентрације 
примарног (анализираног) јона. Вредности добијеног потенцијала се 
представљају у односу на активност примарног јона. Коефицијенти 

селективности се одређују графички користећи једначину: 

  M

P
z

z

M

PFIM
MP

a

a
K ,

 

где су aP и aM активитети, а zP и zM су наелектрисања примарног, P  и ометајућег 
јона, М. Методом подударног потенцијала (енг. Match Potential Method – MPM), 
коефицијент селективности се одређује када се одређени активитет 
(концентрација) примарног јона (P) дода референтном раствору истог јона и 
измери потенцијал. У другом експерименту, ометајући јон М се суксцесивно 
додаје идентичном референтном раствору примарног јона све док се 
потенцијал не изједначи са оним који је измерен у првом експерименту са 
примарним јоном. Најбоље је да промена потенцијала са повећањем активитета 
примарног јона и ометајућег јона буде 10–30 mV. Коефицијент селективности 
одређен MPM методом је дат изразом: 

𝐾 ,
𝑎 𝑎
𝑎

 

где је 𝑎  активитет примарног јона у референтном раствору, 𝑎 и aM су 
активитети примарног и ометајућег јона додатих у референтни раствор.  

 Осим ових метода у мешаним растворима, за одређивање коефицијента 
селективности могу се користити и две методе одвојених раствора (енг. 
separate solution methods), али су оне мање актуелне јер не представљају реалне 
услове при којима се потенциометријски сензори користе. 

 Коефицијенте селективности за већину комерцијално доступних јон-
селективних електрода обезбеђује произвођач. Ако коефицијент селективности 
није познат, његову вредност је лако одредити експериментално неком од ових 
метода. 
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 Wang је за одређивање селективности амперометријских одређивања 
која се могу применити и на амперометријске сензоре предложио једначину 
корелације укупног струјног одзива и амперометријског коефицијента 
селективности: 

𝐼 𝑏 𝑐  𝐾 ,  𝑐  

где је 𝐼  укупан струјни одзив, cP и cM су концентрације циљане и 
интерферирајуће врсте, N је број интерферирајућих врста и b је дато следећом 
једначином: 

𝑏  
𝑛  𝐴 𝐹 𝐷

𝛿
 

где је 𝑛   број пренетих електрона по молу аналита, 𝐴 је површина електроде 
(cm2), F је Faraday-ева константа (96500 C), 𝐷  је коефицијент дифузије аналита 
(cm2/s), а 𝛿  је дебљина дифузионог слоја (cm). 

 За амперометријски биосензор и имуносензор, коефицијент 
селективности је сложена функција која узима у обзир препознавање супстрата 
у рецептору али и селективност претварача у односу на врсту насталу у 
биохемијској реакцији и врсте које припадају матрица узорка. 

 

Методе за одређивање амперометријског коефицијента 
селективности 

 И у овом случају постоје две главне методе за одређивање коефицијента 
селективности: метода мешаних раствора и метода одвојених раствора. 
Метода мешаних раствора показује стварне услове под којима се користи 
амперометријски сензор и због тога се препоручује за израчунавање. 

 
 Једначина за одређивање коефицијента селективности амперо-
метријског сензора коришћењем мешаних раствора може се извести од 
једначине коју је предложио Wang. То практично значи да се струја снимљена 
за случај када раствор садржи само примарну хемијску врсту која се анализира 
упоређује се са укупном струјом коју даје једначина коју је предложио Wang за 
случај када раствор садржи и примарну и ометајуће врсте. Коефицијент 
селективности се може израчунати из једначине: 
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К ,  
∆𝐼
∆𝐼

1  
𝑐
𝑐

 

 
где су ∆𝐼  и ∆𝐼  вредности струје мешаног раствора (примарна супстанца и 
ометајуће супстанце) и струје раствора који садржи само примарну врсту (од 
вредности за струју је одузета вредност позадинска струје електрлита). 𝑐  и 𝑐  
су концентрације примарне и интерферирајуће врсте. 
 

4.2.8 Тачност  

 Тачност електрохемијског сензора је мера усаглашености 
експериментално добијених резултата са референтним материјалом или 
мерењима добијеним стандардном (референтном) методом на одговарајућем 
инструменту. Тачност указује на исправност мерења. Изражава се у 
процентима приноса (енг. recovery) када се додаје позната количина 
испитиваног аналита (референтног материјала или аналитички чисте 
супстанце). Обавезно се представља са одступањем (нпр. ± 2) или стандардном 
девијацијом за више паралелних одређивања. 

 

4.2.9 Прецизност 

 Статистички параметари који су одређени степеном расипања 
појединачних мерења добијених из више паралелних одређивања стандардних 
раствора или раствора узорка, а представљају меру прецизности одређивања 
су поновљивост и репродуктивност. Поновљивост (енг. repeatability). 
представља прецизност понављања истих мерења под потпуно индентичним 
условима. То значи да се овај статистички параметар тестира мерењем одзива 
сензора за исту концентрацију аналита више пута на истом апарату, под истим 
експерименталним условима и параметрима технике. Репродуктивност (енг. 
reproducibility) представља прецизност понављања истих мерења под 
различитим условима. Она подразумева коришћење сензора за одређивање 
истог узорка или тест раствора исте концентрације у више пута и у одређеном 
временском периоду, чиме се добија и информација о стабилности сензора у 
току времена. Ово се нарочито значајно за модификоване електроде и 
биосензоре на чију прецизност знатно може да утиче „старост“ радне 
електроде. 

 У оба случаја као мера прецизности се најчешће користи реалтивна 
стандардна девијација (енг. relative standard devijation – RSD): 
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𝑅𝑆𝐷 %  
𝑠
�̅�

 100 

 

�̅� је средња вредност мерења приликом одређивања. 

 

4.2.10 Стабилност  

 Најпожељнији сензори су они који задржавају своје карактеристике 
када се тестирају или користе у различитим окружењима, односно они који 
могу да функционишу у другачијим и екстремнијим условима. Стабилност 
(робусност) сензора се дефинише као способнопст сензора да се одупре малим 
намерним променама параметра окружења и самог оперативног система 
сензора. Оперативна стабилност одговора електрохемијског сензора може 
значајно да варира у зависности од геометрије сензора, начина припреме, 
примењених рецептора и претварача. Код биосензора, јако је важна биолошка 
реакција препознавања. Да би се тестирала стабилност сензора, најпре се 
дефинишу фактори у односу на које ће се посматрати одзив сензора (мале 
промене pH, температуре, састава електролита, електричних параметара 

технике, приосуство органских растварача, састав матрице узорка итд.).  

 

4.3 Карактеристике одзива специфичне за биосензоре 

4.3.1 Michaelis–Menten-ова константа 

 Биосензори своје функционисање заснивају на биохемијским 
специфичним реакцијама аналита (супстрата) и биолошке компоненте (ензима, 
антитела...) имобилисане у рецептору сензора (поглавље 5). Највећи утицај на 
одзив биосензора управо има кинетика овог процеса. Биохемичарка Michaelis и 
лекарка Menten су предложили један од најпознатијих модела кинетике ензима 
који је дат Michaelis–Menten-овом једначином: 

 

𝑣  
𝑑 𝑃
𝑑𝑡

𝑉
𝑆

𝐾 𝑆  
 

 
где су 𝑣  брзина ензимске реакције (формирања продукта P од супстрата S), 𝑃  
и 𝑆  су концентрације продукта и супстрата, 𝑉  максималнa брзинa коју 
постиже систем, а дешава се при засићењу концентрације супстрата за дату 
концентрацију ензима и 𝐾  је Michaelis–Menten-ова константа.  
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 Michaelis–Menten-ова константа је нумерички једнака концентрацији 
супстрата при којој је брзина реакције половина од 𝑉  и изражава се у 
јединицама за концентрацију (баш као и 𝑃  и 𝑆 ). Често се претпоставља да 
биохемијске реакције које укључују један супстрат прате Michaelis–Menten-ову 
кинетику, без обзира на основне претпоставке модела. 
 Код електрохемијских биосензора се Michaelis–Menten-ова константа 
може дефинисати као концентрација аналита која даје одговор једнак половини 
његове максималне вредности за измерену струју или потенцијал при 
бесконачној концентрацији аналита. 
 Максимална брзина хемијске реакције 𝑉  (максимална вредност за 
измерену струју или потенцијал) и Michaelis–Menten-ова константа 𝐾  се 
највише употребљавају за карактеризацију и поређење ензимских система у 
биосензорима под дефинисаним условима. Што је већа вредност 𝐾  супстрат 
је слабије везан за ензим, односно афинитет ензима према супстрату је мањи, и 
обрнуто. 𝐾  је зависна од експерименталних услова (температуре, pH, јонске 
силе електролита), саме природе ензима, али не зависи од концентрације 
ензима. Промене у 𝐾  за исти систем ензим-супстрат при истим условима 
указују на присуство активатора или инхибитора ензимске активности у 
систему. Вредности 𝐾  за већну ензима се крећу у интервалу од 10-1 до 10-7 М. 
 

4.3.2 Животни век 

 Животни век је параметар који је веома важан у примени биосензора. 
Може се дефинисати као складишно или оперативно време у коме сензор 
показује потребну осетљивост унутар опсега линеарне концентрације, уз 
допуштено смањење за фактор од 10% (tL10) или 50% (tL50). Пријављено да су 
неки биосензори употребљиви у лабораторијским условима више од једне 
године. Ипак, њихов практични век трајања је непознат или је ограничен на 
дане или недеље када су примењени у индустријским процесима или у 
биолошком ткиву. За процену стабилности складиштења значајни параметри 
су услови складиштења (суво или влажно), атмосфера (ваздух или азот), pH, 
састав пуфера, температура и присуство адитива. За утврђивање животног века 
код складиштења потребно је упоредити осетљивост различитих биосензора 
добијених из исте производне серије, након различитих времена складиштења 
под идентичним условима.  
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5. ДИЗАЈН ЕЛЕКТРОХЕМИЈСКИХ СЕНЗОРА 
 
 Дизајн електрохемијских сензора игра веома важну улогу у њиховом 
понашању и начину функционисања. Под сензором се, осим уређаја у целини 
подразумева и сензорски део уређаја, односно радна електрода која је у исто 
време и рецептор и претварач хемијске енергије у електричну, па ће се 
углавном у том контексту сензор на даље и помињати. Карактеристике 
електрохемијског одговора сензора зависе од састава матрице и од врсте 
електроактивног материјала. На поузданост дизајна сензора утиче и расподела 
електроактивног материјала у мембрани сензорског дела. Због хомогености 
састава матрице и расподеле електроактивног материјала, течне мембране и 
модификована угљенична паста за сада представљају најпоузданији дизајн 
електрохемијског сензора.  
 Пластичне мембране су веома практичне за конструкцију сензора, али 
показују недостатак равномерне расподеле електроактивног материјала у 
матрици. Употреба мембрана на бази молекуларно утиснутих полимера је 
допринела решењу овог проблема пластичних матрица, али је показала и неке 
недостатке оваквих мембрана: процес добијања мембрана је дуготрајан, настаје 
ограничена количина корисних полимера, настале честице су неправилне, а 
нека од места везивања могу бити оштећена. Нови начини синтезе ових 
полимера који прате концепт биомимикрије и примена нових материјала и 
технологија у њиховој припреми пружају низ могућности за решавање ових 
проблема.  
 Модификоване електроде од угљеничне пасте представљају засебну 
класу електрода са високом поузданошћу конструкције и са великим 
потенцијалом за модификацију и смештај молекула различитих величина. 
Њихов дизајн један је од најпоузданијих и најлакших за израду. 
 Последњих година, веома брзо се развијају три класе сензора: сензори 
на бази допованог дијаманта, сензори на бази сол-гела и сензори који се 
базирају на молекуларно утиснутим полимерима. Остале класе сензора се 
фокусирају на развој матрице (природу компоненти које је чине и њихов однос) 
и електроактивних материјала који заједно са матрицом утичу на равнотежу 
мембране сензора. Електроактивни материјал највише утиче на карактеристике 
одзива сензора. Избор електроактивног материјала мора бити у складу са 
осетљивошћу, границом детекције и селективношћу коју сензор мора 
поседовати. Зато истраживачи улажу константне напоре у проналажење нових 
материјала са бољим сензорским карактеристикама. Дизајн сензора за 
лабораторијска испитивања нових материјала се често веома разликује од 
развијених сензора за рутинску употребу у детекцији и одређивању узорака 
животне средине или у медицини. У данашње време се све више у аналитичкој 
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пракси употребљавају једнократне штампане електроде, а у дизајну биосензора 
и имуносензора неизоставни су и наноматеријали, посебне технологије и помоћ 
електроинжењера. Микросензори употребљени у клиничке сврхе морају 
садржати биокомпатибилне материјале који су често слабо проводни, што 
захтева доповање проводним компонентама или комбинацију са помоћним 
проводним материјалима. 

 

5.1 Сензори са мембраном у чврстом стању 

 У данашње време се електроде које су целе направљене од материјала 
у чврстом стању (енг. All-solid-state electrodes) користе много више и чешће у 
односу на течне мембранске електроде, јер су практичније, могу се 
минијатуризовати и лако се могу користити у свим погодним медијима за 
анализу узорака животне средине, анализу хране, клиничку анализу, као и за in 
vivo анализу.  
 Класификација чврстих мембранских електрода заснована је на 
хомогености мембране. Постоје две класе електрода: 
 
1. електроде са хомогеном мембраном (нпр. мембране на бази кристала, 
мембране на бази дијаманта); 
 
2. електроде са хетерогеном мембраном (нпр. пластичне мембране, сол-гел 
мембране). 
 
 За разлику од мембрана на бази кристала чија конструкција се лако 
може репродуковати, то није случај са мембранама на бази пластичних 
материјала (пример поливинилхлорида, енг. polyvinyl chloride – PVC). Главни 
проблем ових мембрана је неправилност расподеле електроактивних 
материјала у полимерној матрици, па се њихов развој креће у правцу 
молекуларно утиснутих полимера или композитних полимера који се све више 
користе. Веома брз развој прати сензоре на бази дијаманта и електроде на бази 
сол-гела. До данас је флуор-селективна електрода коју су 1966. године 
конструисали Frant и Ross остала престижна електрода по селективности и 
поновљивости. Мембрана ове електроде се заснована на кристалу LaF3 
допованим малим количинама еуропијума. Често се као електроде које су целе 
направљене од материјала у чврстом стању употребљавају и металне или 
угљеничне електроде које су модификоване, односно превучене мебранама 
(филмовима) различитим поступцима модификације. Ово су модификовани 
сензори који се значајно усавршавају, имајући у виду разне функционалне 
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материјале који омогућавају различити дизајн електрода, описан у наредним 
поглављима. 
 
 У електрохемијским испитивањима и електроанализи користе се 
електроде направљене од племенитих метала (Au, Ag, Pt, Pd), али употреба 
електрода на бази угљеничних материјала постаје све уобичајенија. Оне се 
могу користити немодификоване, или се повећава њихова осетљивост и 
селективност у односу на циљане аналите, модификацијом.  

 Електроде на бази угљеника су тренутно широко распрострањене у 
електроанализи због њиховог широког опсега потенцијала, ниске позадинске 
струје, ниске цене, хемијске инертности и погодности за различите примене у 
сензорима. Угљеник је један од најраспрострањенијих неметалних елемената и 
налази се равномерно распоређен по целом свету. Јединственост угљеника је 
последица његове способности катенације, тј. својства елемента да формира 
везе са сличним или различитим врстама атома, што има за последицу 
формирање експанзивног опсега једињења и читаву органску хемију која се 
тиме бави. Због својства катенације, угљеник углавном постоји у два различита 
алотропна облика, кристалном и аморфном угљенику. Кристални облик има 
уређен распоред атома угљеника који укључује дијамант (sp3 хибридизација), 
графит (sp2), карбиноид (sp) и фулерене (искривљена sp2 хибридизација). У 
свом кристалном облику у природи се налазе само дијамант и графит, а 
преостали су добијају синтетички. Сваки алотропни облик угљеника показује 
различита физичка својства и као резултат тога ти материјали се могу се 
адаптирати за различите примене.  

Електроде се израђују од више врста угљеничних материјала и то: 

 Стакласти угљеник (енг. glassy carbon – GC) је класа угљеника 
добијеног контролисаним угљенисањем полимерних смола као што је 
полиакрилонитрил или фенол-формалдехид у неинертној атмосфери на високој 
температури, тј. око 1000 до 3000 оC. Има структуру налик на траку у којој су 
графитни листови умрежени (слика 30 а) па је стога тврђи и робуснији од 
графита. То је један од најчешће коришћених материјала за израду електрода 
(енг. glassy carbon electrode – GCE) (слика 30б) примењених у 
електроаналитичкој хемији јер има одлична механичка и електрична својстава 
и широк прозор потенцијала (како у катодној, тако и у анодној области). 
Познато је да реакције преноса електрона на површини електроде од стакластог 
угљеника углавном зависе од структуре електродне површине, која је пак 
повезана са протоколима њене предобраде. У литератури су доступне многи 
поступци за предтретман, као што су хемијско, електрохемијско зрачење и 
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ласерско зрачење топлотним зрачењем. Осим ових поступака, најпопуларнији 
и најпрактичнији метод који се најчешће и користи је једноставно механичко 
полирање површине до сјајног огледала, помоћу праха алуминијум оксида 
различитих величина честица (слика 30ц), уз додатно чишћење ултразвуком у 
дејонизованој води, етанолу или циклохексану. Побољшана кинетика преноса 
електрона може се приписати уклањању нечистоћа са површине електроде и 
излагању свеже површине електрохемијском мерењу. 

 

Слика 30. Стакласти угљеник: а) структура; б) електроде; в) обнављање 
површине електроде 

 

 Пиролитички графит је електродни материјал код кога се разликује 
базална и ивична површина нанокристала графита (слика 31а) и има 
карактеристичан однос базалне површине/ивичне површине у зависности од 
квалитета употријебљеног пиролитичког графита. У електроди од високо 
уређеног пиролитичког графита (енг. Highly ordered pyrolytic graphite – HOPG), 
површина базалне равни састоји се од слојева графита паралелних са 
површином и са међуслојним размаком од 3,35 А. Површински недостаци 
јављају се у степеницама које се налазе на ивицама слојева графита. Због 
природе хемијског везивања у графиту, две равни, ивица и базал, могу 
показивати потпуно различите електрохемијске особине. Пиролитичка 
графитна електрода (слика 31б) која користи ивичну површину даје ниске 
позадинске струје и побољшане електрокаталитичке сигнале у поређењу са 
онима добијеним употребом пиролитичког графита базалне равни, бором 
допованог дијаманта и стакластог угљеника. 
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                         а)                                                  б) 

Слика 31. Пиролитички графит: а) базална и ивична површина кристала; б) 
електроде произвођача Allum Corp 

 

 Електрода од угљеничне пасте се прави уз помоћ уља, па о њој неће 
бити речи у овом поглављу где се говори о електродама које су целе 
направљене од чврстих материјала, већ у посебном поглаву.  

 Електрода од допованог дијаманта је најновији тип угљеничне 
електроде са интересантним својствима, великим потенцијалом за развој и 
усавршавање материјала и значајном применом у електрохемијским сензорима 
и другим областима електрохемије, па ће о њој бити речи у наредном посебном 
поглављу. 

 

5.1.1 Сензор на бази допованог дијаманта 

 Дијамант је познат по својој изузетној тврдоћи, високом електричном 
отпору, хемијској инертности, високој топлотној проводљивости, великој 
покретљивости електрона и шупљина, и оптичкој транспарентности. То је један 
од најбољих изолатора у природи. Али дијамант, под посебним условима, може 
бити и полупроводник широког спектра, који нуди низ предности за апликацију 
у електроници и електрохемији у екстремнијим условима примене. Да би био 
погодан за електрохемијску примену, потребно је доповати га другим 
елементом и намерно изазвати дефекте кристалне решетке уметањем другог 
елемента поред угљеника. Ова полуметална електронска својства дијаманту 
приликом доповања могу пружити бор (најчешће коришћен у ову сврху), затим 
азот, фосфор и сумпор (некад и комбинације ових елемената) и тако се добија 
доповани дијамант. Бор има један мање електрон од угљеника и има мали 
атомски радијус, и због тога се лако укључује у дијамант као акцептор 
наелектрисања, пружајући дијаманту полупроводну карактеристику п-типа. 
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Бором доповани дијамант може се описати као композитни материјал који се 
састоји од „неактивне“ („каталитички инертне“) матрице кристалне структуре 
и sp3 хибридизованих C атома – такозване дијамантске фазе, и аморфне 
недијамантске угљеничне фазе са sp2 хибридизованим C атомима. На слици 
32 је представљена структура дијаманта и дијаманта допованог бором (енг. 
Boron doped diamond – BDD). 

 
  
Слика 32. Бором-доповани дијамант: а) структура кристалне решетке; 
б) површина недопованог дијаманта; в) површина допованог дијаманта. 

 

Бором доповани дијамант као електродни материјал 

Бором доповани дијамант се у данашње време може сматрати једним од 
најбољих електродних материјала. Pleskov и група истраживача су 1987. године 
представили нови електродни материјал – бором доповани дијамант у облику  
танког филма, и отад је он предмет великог интересовања научне и стручне 
јавности. Користи се за производњу електрода које могу да служе у различите 
сврхе: за пречишћавање отпадних вода деградацијом полутаната електролизом, 
за електролитичке синтезе и у разним електрохемојским испитивањима и 
карактеризацијама, али и у аналитици за конструкцију електрохемијских 
сензора.  
           У литератури су описана четири основна типа бором-допованих 
дијамантских електрода:  
 1. електрода са допованим дијамантским филмом смештеним директно 
на проводну подлогу; 
 2. електрода са формираним међупростором између допованог 
дијамантског филма и супстрата; 
 3. електрода са бором-допованим честицама; 
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 4. електрода са дијамантским честицама имобилисаним у изолационом 
филму. 
Оне су шематски представљене на слици 33: 

 

 

Слика 33. Типови бором допованих дијамантских електрода: а) електрода са 
допованим дијамантским филмом смештеним директно на проводну подлогу; 
б) електрода са формираним међупростором између допованог дијамантског 
филма и супстрата; в) електрода са бором допованим честицама; г) 
електрода са бором допованим дијамантом у филму. 

 

Синтетичко узгајање допованог дијаманта  

Поликристални дијамантски филмови доповани бором, произведени 
методама хемијског таложења пара (енг. Chemical vapor deposition – CVD) 
имају електричну проводљивост сличну полуметалима. Танки дијамантски 
филмови за електроде се узгајају синтетички помоћу врућих влакана од 
волфрама (или другог метала високе тачке топљења), уз помоћ плазме или 
таложењем хемијских испарења у микроталасној пећи, и могу се доповати 
бором до 10 000 ppm B/C (бор/угљеник), што резултира филмовима са 
електричном отпорношћу мањом од 0,1 Q. У овом процесу, гас који садржи 
угљеник се енергетски активира за разградњу молекула у метил радикале и 
елементарни водоник, ако се као извор гаса користи смеша метан-водоник. 
Методе раста дијамантског филма се углавном разликују од начина на који је 
активација гаса извршена, уз прецизно дефинисану технологију производње 
која захтева одређене услове: темпертуру, притисак, смешу гасова и дизајн 
електрода. Доповање бором се довршава у гасној фази мешањем изворног гаса 
са гасом који садржи бор као што B2H6, или из чврстог стања гасификацијом 
комада хексагоналног бор-нитрида (h-BN). Поступком жарења електроде и 
одсуством хлађења у присуству атомског водоника на крају процеса 
производње, омогућава се реконструкција површине електроде и формирање 
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региона са sp2 везом. Ова подручја “нечистоће“ са  sp2  везом су веома значајна 
за процесе оксидације на бором допованој електроди, о чему ће касније бити 
више речи. 

Због великe разноликости потенцијалних подлога, BDD се синтетизује 
на многим подлогама укључујући силикон, кварц, пирекс и на металима као 
што су ниобијум, молибден, титанијум и волфрам. Разлика у термичкој 
експанзији између материјала подлоге и дијамантског филма у процесу 
достиже температуре од 450°C до 700°C и захтева пажљиве услове за  
дизајнирање  BDD ради спречавања пропуста материјала изазваних 
унутрашњим резидуалним стресом. У зависности од примене, дебљине 
електрода се крећу од 100 nm па до стотине микрометара.  

 

Електрохемијска својства 

 Бором допована дијамантска електрода (енг. Boron doped diamond 
electrode – BDDE) има највећи електрохемијски распон (прозор) у воденим 
растворима електролита у поређењу са електродама од платине или злата, али 
и осталих угљеничних електродних материјала (слика 34) јер се издвајање 
водоника и кисеоника одвија на знатно нижим, односно вишим потенцијалима 
у односу на друге електроде. Хемијске реакције чији је електродни потенцијал 
у опсегу од -1,2 до 2,5 V могу се анализирати овом електродом. У неким 
електролитима, могуће је снимање и у негативној област чак и до -2 V. Са 
BDDE је по електрохемијским својствима упоредива једино електрода од живе, 
која је због течног агрегатног стања нестабилна. Уједно, електрода од живе 
представља и озбиљну претња животној средини због велике токсичности, па 
је њена употреба у неким земљама и забрањена.  

 

 
 

Слика 34. Поређење електрохемијског распона електрода од различитог 
материјала (Fraunhofer USA CMW) 
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 Јединствена својства дијаманта, као што су хемијска инертност, 
екстремна тврдоћа, топлотна проводљивост и ниски коефицијент трења потичу 
од sp3 хибридизованих атома угљеника. Заменом угљеникових атома бором 
(уобичајено 1018 до 1021 атома бора по cm3, или уз већу вредност доповања од 
отприлике 1: 100, заступљеност бора у односу на угљеник) добија се изузетно 
проводљив материјал који додатно задржава сва претходно наведена својства, 
али стиче још једну изузетно значајно својство са електрохемијског аспекта – 
има веома висок наднапон издвајања водоника и кисеоника (и халогених 
анјона). То је зато што је покретање реакција разградње једињења (на пример 
воде) захтева адсорпцију на каталитичким местима на површини електроде 
(врсте унутрашње осетљиве сфере). На BDD електродама недостају „везивна 
места“ за посредовање преноса електрона између површине електроде и 
молекула воде. Сходно томе, могуће је открити многе електроактивне молекуле 
у воденом медијуму који би иначе били маскирани реакцијама разградње воде. 
Ово је случај код недавно представљених нових електроаналитичких метода за 
квантификацију пестицида петоксамида, азаметифоса и кломазона, чије 
одређивање није било могуће ни на једног електроди од угљеничних и других 
материјала, јер се оксидација ових једињења која даје електрохемијски сигнал, 
одвија на знатно вишим анодним потенцијалима, па је „видљива“ само на 
електроди од бором допованог дијаманта. 
 
 Екстремна стабилност и отпорност BDDE на „тровање“ ометајућим 
јонима из раствора, омогућава дуже трајање и рад ове електроде у хемијски 
агресивном окружењу и она се може користити за одређивање у разним 
сложеним узорцима. Бором доповани дијамант поседује малу магнетну 
осетљивост у поређењу са другим материјалима за електроде (нпр. Pt.) и ово 
својство се може користити у неуролошким студијама, применом хифениране 
технике електрохемије са магнетном резонанцом без магнетне дисторзије. 
Бором доповани дијамант има широк опсег оптичке транспарентности у 
распону од подручја UV-Vis до крајње инфрацрвене области, механички је 
робустан и биокомпатибилан, па је због свих ових својстава погодан и за 
спектроелектрохемијска мерења у средњем инфрацрвеном подручју (енг. Mid-
infrared – MIR; 3–15 µm), али и за производњу хемијских сензора и биосензора 
различитих конструкција за in vivo одређивања у реалном времену. На слици 35 
је приказан изглед различитих бором допованих дијамантских електрода. 
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Слика 35. Бором доповане дијамантске електроде 

 
 Поређењем BDDE са електродама од других угљеничних материјала, 
уочава се у свим случајевима већи наднапон издвајања водоника и кисеоника и 
мања контаминација и оксидација површине електроде, којој су други 
угљенични материјали (графит, стакласти угљеник) склони због sp2 
хибридизације атома угљеника. Ови други угљенични материјали реагују са 
кисеоником и водом при чему настају површински оксиди са функционалним 
групама које садрже феноле, лактоне, карбониле, етре и друге. Негативно 
површинско наелектрисање може довести до адсорпције, кинетичког преноса 
електрона и електрокатализе, а настали адсорбати су различито везани за 
површину електроде – дипол-дипол или електростатичким привлачењем, 
хидрофобним ефектима или ковалентним везама. Зато је неопходно „чишћење“ 
радне површине електрода на пастама од микрометарског алуминијум оксида. 
Другим речима, „обнављање“ радне површине електроде од угљеничних 
материјала је неопходан поступак пре сваког електро-хемијског мерења. Бором 
доповани дијамант такође мора да се чисти на сличан начин, али се због 
отпорности површине BDDE на контаминацију, овакви нежељени процеси ређе 
дешавају. Због мањег присуства површински активних група, BDDE показује 
мали двослојни капацитет и малу позадинску струју у односу на стакласти 
угљеник, што резултира побољшаним односом сигнал аналита у односу на 
позадински сигнал. Двослојне капацитивне и позадинске волтаметријске струје 
обично су за један ред величине ниже од оних добијених електродама од 
стакластог угљеника, исте геометријске површине, и упоредни волтамограми 
ове две електроде су приказани на слици 36. Ова карактеристика бором 
доповану електроду чини идеалном за употребу у електроанализи, јер смањује 
границе детекције и квантификације испитиваних аналита до којих се може 
доћи.   
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Слика 36. Поређење позадинске струје стакластог угљеник и бором-доповане 
дијамантске електроде (Fraunhofer USA CMW) 

 

Модулација и контрола електрохемијских перформанси бором 
допованог дијаманта 

 Степен у којој су електрохемијске карактеристике електроде изражене 
у великој мери зависи од својства материјала саме електроде. Разумевање 
односа између својстава материјала и карактеристике електрода су битне за 
дефинисање експерименталних услова за синтетичку производњу и „узгајање“ 
бором допованог дијаманта. Додатно, применом накнадних технологија или 
поступака, електрохемијска својства и понашање електрода од бором 
допованог дијаманта се сада могу пажљиво контролисати и моделовати. 

Фактори који утичу на електрохемијска својста BDDE су:  

а) концентрација допирајућег елемента – бора и да ли је материјал постигао 
металну проводљивост,  

б) садржај sp2 хибридизованог угљеника, 

ц) површинска теминација (активација, побуђивање) електроде.  

 Концентрација    елемента који се употребљава за доповање и садржај 
површинског sp2 хибридизованог угљеника се најпре регулишу процесом 
производње и употребљеним технологијама, некад и после самог процеса 
производње допованог дијаманта, а површинска терминација је изузетно важан 
фактор и може се постићи хемијским или електрохемијским путем. 

 Постизање чистог sp3 материјала током синтезе дијаманата посебно у 
комбинацији са високим нивоом додавања бора представља изазов. Услови 
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таложења се обично бирају тиме што се минимизира уградња sp2 – везаних 
недијаманатских нечистоћа угљеника, али се, с друге стране, ове „нечистоће“ 
могу увести на контролисани начин прилагођавањем услова таложења. 
Присуство sp2 хибридизованог угљеника у дијаманту има неколико главних 
ефеката на електроаналитичке перформансе бором доповане дијамантске 
електроде:  

 sp2 угљеник има већу густину електронских стања од sp3 угљеника и 
тако доводи до бржег преноса електрона.  
 

 sp2 хибридизовани материјали реагују са кисеоником и водом да 
формирају функционалне групе које садрже кисеоник, познати као 
површински оксиди, о којима је и раније било речи. То резултира 
смањеним електрохемијским прозором, повећаним позадинским 
струјама и подложношћу корозији.  
 

 sp2 угљеник катализује редокс реакције, обезбеђујући адсорпциона 
места за реактанте и реакционе интермедијаре. 
 

 sp2 угљеник на површини електроде резултира површински везаним 
хинонским групама, које показују редокс особине у зависности од pH 
када се на одговарајући начин електрода активира. 

 

5.1.2 Модификоване електроде 

 Електрохемија се у основи темељи на процесима који се одигравају на 
површини електроде па је стање, структура и материјал који чини површину 
електроде од пресудног значаја. Комплексна површинска хемија угљеничних 
материјала потиче од њихове микроструктуре и формирања различитих 
површинских веза и функционалних група, па условљава знатно сложеније 
електрохемијско понашање електрода од угљеничних материјала у односу на 
електроде сачињене од метала. Због тога су ове немодификоване електроде у 
одређеној мери осетљиве на разне супстанце и поседују нека својства која 
ограничавају њихову употребу у електроанализи и другим електрохемијским 
применама.  

 Превенција загађења површине електроде разним хемијским врстама, 
њена активација и успостављање бољег преноса електрона су најзначајнији 
разлози за коришћење разних супатанци у виду моно- или вишеслојних 
превлака за модификацију електродне површине. Да би се што боље 
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одговорило на нове изазове током електроанализе сложених медицинских 
узорака и узорака животне средине, неопходно је побољшати стабилност, 
осетљивост и селективност електрохемијских сензора. Најбољи приступ до 
сада за постизање горе наведених циљева током електроанализе је намерна и 
контролисана модификација површине електроде. Код електрохемијских 
биосензора, модификација површине електроде доводи до синергијског ефекта 
више чиниоца: каталитичког ефеката, проводљивости и био-компатибилности, 
што укупно доводи до убрзања конверзије хемијског одзива у електрични 
сигнал. Осим тога, модификатори такође могу да побољшавају и сам догађај 
биолошког препознавања и да активно учествују у њему, што резултира 
побољшаним биосензибилитетом сензора. 

Royce Murray је 1980. године први пут представио концепт „хемијски 
модификованих електрода“ (енг. Chemicaly modified electyrodes – CME) на 
основу ранијег пионирског рада у коме је са својим сарадницима површину 
SnO2 електроде функционализовао, односно хемијски модификовао аминским 
групама, синтетички створивши површину у којој амини „хватају“ 
електрохемијски активне врсте. Од тада се интензивно радило на пољу 
модификације електрода широм света и установљена су два основна поступка: 
модификација хемијским и модификација електрохемијским путем. Хемијска 
модификација електрода подразумева употребу хемијских једињења у 
модификацији, док се електрохемијска модификација односи на 
електрополимеризацију или такозвано електрохемијско „калемљење“ 
одређених хемијских врста на површину електроде уз помоћ неког 
електрохемијског поступка (депозиције на одређеним потенцијалима, 
циклизирања у одређеном опсегу потенцијала, примене одређених струја). Који 
ће поступак бити примењен зависи од типа модификатора. Све комерцијалне 
електроде могу да се модификују, али чињеница је да је модификација 
електрода од угљеничних материјала више примењивана од других.  

Начелно, површина електроде се може хемијски модификовати на 
више начина: 

1. апсорпцијом; 
2. ковалентним везивањем; 
3. превлачењем електроде полимерним филмом; 
4. превлачењем електроде неорганским материјалима; 

 
Апсорција на површини електроде се може десити на два начина: 

 Физиосорпцијом, када наношењем раствора модификатора методом 
кап по кап спонтано долази до испаравања растварача, при чему 
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супстанца која је модификатор остаје слабо везана на површини 
електроде у виду једнослојног филма. У овом случају интеракције 
између модификатора и површине електроде условљене су 
међумолекулским силама, највероватније Van der Waals-овим 
интеракцијама. То укључује дипол-дипол интеракције, индуковане 
дипол-дипол интеракције и London-ове дисперзионе силе. Између 
модификатора и површине електроде не настају хемијске везе, а њихова 
електронска стања остају релативно непромењена.  Калијум-
хексацијаноферат (Мелдола плаво) и дихлорофенил-индопанол на овај 
начин лако модификују површину стакластог угљеника понашајући се 
као редокс медијатори који побољшавају и убрзавају транспорт 
електрона. Проблем са физиосорбованим системима је њихова 
нестабилност. Знатно стабилнији систем добија се хемисорпцијим. 
 

 Хемисорпцијом долази до споријег процеса везивања супстанце која 
служи као модификатор електроде, и то хемијским везама. Електрони 
се у овом случају равномерно расподељују између адсорбованих 
молекула и електродне површине јер долази до преклапања 
електронских облака, што за последицу има стабилност система и 
електрохемијског одговора. Потпуно покривање електродне површине 
је могуће извести само једним слојем адсорбенса за разлику од осталих 
метода модификације које подразумевају наношење вишеслојних 
(мултимолекуларних) филмова.  

 

 Код ковалентног везивања хемијска врста која се користи за 
модификацију везује се ковалентним везама за површину електроде. На овај 
начин се може извршити квалитетна модификација којом се добија стабилна 
електрода, вишекратно употребљива. Утврђено је да модификоване електроде 
код којих је модификатор ковалентно везан за површину електроде показују 
бољу селективност и репродуктивност резултата и потпуно онемогућавају 
неспецифичну адсорпцију, као у случају других приступа. Међутим, у неким 
случајевима стабилност електрохемијског одзива није загарантована јер је 
процес ковалентног везивања понекад веома компликован. Типичан пример 
ковалентног везивања неких функционалних група и група са површине 
електроде дат је на слици 37. 
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Слика 37. Шематски приказ ковалентне модификацијe електрода 

 

 Приликом хемијске модификације електрода могући су и неки 
такозвани „зелени“ приступи. Под термином „зелени“ подразумева се 
еколошки приступ који на пример, код методе „глодањем куглицама“ нуди 
површинску модификацију површине електроде на бази угљеника у одсуству 
растварача. Основни принцип овог процеса је феномен брушења који 
олакшава активацију површине електроде и судар са модификатором уз 
повећање унутрашње енергије система, температуре и притисака. Механизам 
модификације се у овом случају одвија или променом реактивности реагенса 
или раскидањем молекуларних веза.  Други интересантан еколошки приступ 
је ковалентна модификација електродне површине уз помоћ микроталасне 
пећнице. Микроталаси формирају нови алтернативни извор топлотне енергије 
(0,3 – 300 GHz) и између инфрацрвеног зрачења и радио таласа у 
електромагнетном спектру. Основни принцип коришћења микроталаса у 
модификацији електродне површине (као и у синтезама, реакцијама радикала, 
органометалних једињења, органокатализи итд) лежи у феномену да се 
молекули са сталним диполним моментом, подвргнути електричном пољу, 
поравнају у односу на поље. Непрестано понављани процес изазива интензивну 
унутрашњу топлотну енергију која молекуле реактанта доводи до стварања 
жељеног производа. 

 Модификације електрода полимерним филмовима и неорганским 
материјалима биће описане у наредним поглављима, када се детаљно буду 
разматрали различити дизајни електрохемијских сензора.   
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 Електрохемијски приступ је брз, једноставан и поновљив начин 
стабилне модификације електродних површина где се модификација врши 
директно из раствора који садржи мономер (ако се електрополимеризује 
полимер на површини електроде) или се, при посебним експерименталним 
условима и одговарајућим електрохемијске техникама, наносе јонске врсте које 
се налазе у погодном помоћном електролиту. На овај начин се може на пример 
продужити електрохемијски прозор стакластог угљеника, јер у том случају 
модификатор одлаже оксидацију кисеоника или редукцију водоника. Такође се 
може побољшати осетљивост одређивања, електрохемијским превлачењем 
електроде модификаторима као што су редокс медијатори, хелатни реагенси, 
јоноизмењивачке течности, површински активне супстанце, проводни 
полимери итд.  

 Електрохемијска модификација површине бором доповане дијамантске 
електроде значајно може утицати на њен електрохемијски одзив. Ефекат 
површинске терминације водоником и кисеоником (H, О) има значајан утицај 
на физичке, хемијске и електронске карактеристике површине бором доповане 
дијамантске електроде. H и О терминација на BDD електродној површини 
утиче на електрохемијску активност редокс процеса спољашње и унутрашње 
сфере електроде, као и на влажност површине (хидрофилна и хидрофобна 
површина) електроде која се може модификовати одговарајућим 
електрохемијским предтретманима (слика 38).  

 

 

Слика 38. a) Површинска терминација након катодне и анодне припреме 
BDDE; б) Кап раствора на површини електроде после катодног и анодног 

предтретмана. 

 Катодна припрема (енг. Catodic pretreatment – CPT) повећава 
терминацију водоника; међутим, то не мења физичке и хемијске 
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карактеристике оригиналне BDD површине, која остаје хидрофобна, са 
негативним афинитетом према електронима и великом проводљивошћу. Након 
анодне припреме (енг. Anodic pretreatment – АPТ), површина BDD постаје 
хидрофилна са позитивним афинитетом према електрону и ниском 
проводљивошћу и има релативно негативано површинско наелектрисање.  

У табели 3 су приказане нека различита својства електроде до којих 
предтретмани доводе.  
 
Табела 3. Ефекти катодног и анодног предтретмана на својства бором 

доповане електроде 

 

CPT 
 

 
APT 
 

Хидрофобни 
 

Хидрофилни 

Негативан афинитет према електрону 
 

Позитиван афинитет према електрону 

Позитивно површинско наелектрисање 
 

Негативно површинско наелектрисање 

Н-терминација површине постиже се 
путем  катодне редукције за генерисање 
водоника (на приближно -3 V у односу 
на референтну Аg/АgCl у 0,5 М H2SО4) 
или излагањем BDDE водоничној 
плазми.  
 

Типична О-терминација површине 
постиже се путем  анодне оксидације (на 
+2,6 V у односу на референтну Аg/АgCl 
током 60 минута у 0,1 М воденом 
раствору КОH или циклирањем између 0 
и +2,5 V у односу на засићену 
каломелову електроду (SCЕ), током 
седам циклуса у pH=2 раствору 
фосфатног пуфера) или излагањем 
BDDE кисеоничној плазми.  
 
О-терминација површине се може 
извести и термичко-хемијским путем, 
када се електрода остави да кључа у 
киселини.  

          

  Изворне BDDE су у почетку водонично-терминисане. Н-терминација 
површине делимично се трансформише у О-терминацију  током времена и 
електрохемијске оксидације. Н-терминација површине није толико подложна 
загађивачима који се преносе ваздухом или раствором, због хидрофобне 
површине и одсуства π-електрона. Расподела хемијских функционалних група 
која садрже кисеоник на површини BDDE зависи од нивоа доповања бора, 
величине зрна кристала и удела различитих оријентација зрна кристала. 
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5.1.3 Сензор на бази мембране од полимера 

 Мембране за електрохемијске, али и друге врсте сензора се у већини 
случајева праве од полимера и полимерних материјала, сходно изванредним и 
разноликим својствима које они поседују. На електроде се мембране 
причвршћују разним поступцима. Најчешће се монтирају на тела електрода 
лепљењим акрилним лепковима за крајеве туба (код електрода са унутрашњим 
раствором). Превлачење електрода танким полимерним филмовима који такође 
чине неку врсту мембрана врши се на више начина:  
 - еклектрохемијски се полимеризују на електродама од угљеничних или 
других материјала (најчешћи поступак за превлачење електроде филмом од 
проводног полимера),  
 - накапавају се (енг. drop-casting),  
 - умачу (енг. dip-coating),  
 - превлаче уз помоћ ротације и центрифугалне силе (енг. spin-coating),  
 - или користе друге технике за наношење полимерног филма. 
 
 Полимери примењени у електрохемијској анализи хране, медицинских 
узорака или узорака животне средине и могу бити природног или вештачког 
порекла (синтетички полимери) (слика 39) 
 

 
 

Слика 39. Полимери у сензорима за анализу различитих узорака 

 
 Природни полимери су макромолекули животињског или биљног 
порекла. Користе се у различите сврхе, а заједничко им је да су економични, 
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подесиви, лако доступни, биоразградиви и биокомпатибилни. Нажалост, могу 
их разградити микроорганизми, синтеза је ретко репродуктивна, степен 
хидратације је промењив, а површина полимера се често може контаминирати 
јонима метала. Целулоза, хемицелулоза, агар, скроб, пектин, инулин, 
колофонија, багремова гума имају биљно порекло, док хитин, хитозан и 
алгинат имају животињско порекло. Природни полимери могу имати различите 
текстуре и могу бити влакнасти или сличнији хидрогелу; из тог разлога, само 
ограничени биополимери се примењују у пољу сензора. Целулоза је један од 
најчешће коришћених природних полимера, али се користи највише као 
колориметријски сензор. У конструкцији електрохемијских сензора најпре се 
може поменути природни полимер хитозан. 
 
 Хитозан је полимер са добрим адхезионим својствима, са могућношћу 
стварања филма отпорног на воду, високе механичке чврстоће и 
биокомпатибилности. Захваљујући присуству амино група у молекулу 
полимера са pKa = 6,3, хитозан се примењује у конструкцији електрохемијских 
сензора за одређивање анјона (слика 40). 
 

 
 

Слика 40. pH ефекат хитозана 
 

  
 На основу pH реакције хитозана развијена је модификована хитозаном 
електрода од стакластог уљеника за волтаметријску детекција бромида у 
растворима киселина. У комбинацији хитозана са нанокомпозитима глине, 
модификована електрода је употребљавана и за одређивање CH3COO-, 
тетрафенил бората, NO3

-, SCN- и других анјона. Хитозан се може користити и 
као јон селективна електрода у матрици од поливинилхлорида за одређивање 
хроматних јона. Често се хитозан примењује као филм за електроде у којима се 
имобилишу биолошки молекули. Тако на пример, потенциометријски 
биосензор урее и амперометријски глукозни биосензор се базирају на ензимима 
уреазе, односно глукозо оксидазе који су имобилисани на мембрани од 
хитозана. 
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  Синтетички полимери имају много већу примену у електрохемијским 
сензорима јер могу бити знатно отпорнији на воду, високу температуру, pH, и 
контаминацију јонима метала и другим хемијским врстама, могу се лако 
модификовати и прилагођавати потребним својствима у електрохемијкој 
анализи, па ће о њима у главном и бити речи у наредним поглављима.  
 
 
Пластичне мемебране сензора 

 У технологији и конструкцији матрице пластичних сензора највише се 
користе матрице од поливинилхлорида или деривата поливинилхлорида. Неки 
деривати PVC-а тестирани су на биокомпатибилност са циљем да се користе за 
in vivo анализу.  

 
Недостаци mембране на бази PVC-а су:  

 није могуће контролисати дистрибуцију униформности електро-
активног материјала у мембрани;  

 имају ниску топлотну издржљивост и ниску механичку чврстоћу; 

 имају лошу електричну проводљивост јер се материјал пластичне 
матрице практично понаша као изолатор. 

 
 Трајност и механичка чврстоћа својства мембрана на бази PVC-а могу 
се побољшати одабиром најбољих компоненти и односа између њих у дизајну 
сензора. Имајући у виду лошу проводљивост електроде, јасно је зашто се не 
употребљава у волтаметријским одређивањима већ се најпре користи као 
потенциометријски сензор.  
 Дизајн ове врсте сензора предложили су Craggs и сарадници, а 
побољшали су га Gerlache и сарадници. Први корак конструкције електрода 
састоји се од растварања полимера (нпр. PVC-а) у већој количини 
пластификатора који заједно чине такозвану матрицу електроде. У матрицу се 
додаје и кључна – сензорска супстанца (једињење) осетљиво на аналит, а све је 
растворено у органском растварачу (нпр. тетрахидрофурану, циклохексану 
итд). Сензорска супстанца је најчешће липофилни комплексирајући агенс који 
специфично и реверзибилно везује јонску врсту која се датом електродом 
одређује. Најчешће се зове јонофора или носач јона (енг. ion-carrier). Поред 
ових основних компоненти, мембрана може саржати и катјонске и анјонске 
липофилне соли које имају за циљ да олакшају пренос јона и електрона (енг. 
ion-exchangers) и додају се у веома малим количинама. За побољшање 
електрохемијског одзива, могу се додати и специјални полимери, о којима ће 
бити речи касније. 
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 Мембрана се може посматрати као једнофазна хомогена смеша када је 
однос између пластификатора и PVC-а 70:30, који се најћешће и користи. Избор 
пластификатора се показао као веома важан за електрохемијски одговор 
електроде. На константе стабилности једињења насталих на површини 
електроде директно се утиче избором пластификатора (нпр. различити 
пластификатори имају и различиту поларност), а исто тако утиче и сам однос 
између пластификатора и PVC-а. PVC и пластификатор заједно формирају 
медијум у коме долази до формирања електроактивних једињења између 
сензорског једињења из матрице и аналита у раствору, и то једињење је у 
облику талога или комплекса. Значи, избор пластификатора је веома важан у 
дизајну електрода. Најчешће коришћени пластификатори су диоктил-фталат 
(енг. dioctyl phthalate – DOP), диоктил-себакат (енг. dioctyl sebaccate – DOS), 
динонил-фталат (енг. dinonyl phthalate – DNP) и орто-нитрофенил-октил етар 
(енг. ortho-nitrophenyl octyl ether – о-NPOE). Постоје и мембране без 
пластификатора и овакве мембране се употребљавају за конструкцију сензора 
са дугим веком трајања као и за производњу сензора фотолитографским и 
сличним техникама. 
 
 Избор сензорског једињења (најчешће лиганда) је такође од велике 
важности у дизајну електрода. Избор мора бити у корелацији са константом 
стабилности електроактивног једињења насталог на граници фаза мембране и 
раствора, у одређеним условима који су обезбеђени саставом матрице. 
Мембрана може садржати само лиганд, или може садржати комплексно 
једињење настало реакцијом аналита и лиганда. Међутим, најбоље 
карактеристике одзива могу се постићи ако мембрана садржи само лиганд. 
Неки од лиганада коришћених у пластичним електродама су шифове базе, 
разни макроциклични лиганди, органометални рецептори, арилборонска 
једињења итд. За in vivo анализу, биокомпатибилност мембранских материјала 
је од суштинског значаја. С тим у вези, проучавани и употребљавани су многи 
деривати PVC-а, као што су PVC-NH2, PVC-COOH, PVC-OH, итд, али и 
кополимери као што је PVC-co-PVC-COOH.  Адхезија је знатно боља на 
модификованом PVC-у и расте следећим редоследом: PVC-NH2 - PVC-COOH 
> PVC-OH >> HMW-PVC. Треба имати у виду да PVC-NH2 не може увек да се 
користи за прављење матрице због своје pH осетљивости. Нађено је да најбољу 
биокомпатибилност, карактеристике одзива (одговор електроде, pH распон) и 
селективност на јоне у раствору показује пиперазин-PVC у матрици пластичног 
сензора.  
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Конструкција пластичних сензора 

 Припремљена смеша за пластичну мембрану се користи у више 
различитих конструкција електроде:  

1. излива се у одговарајуће калупе, како би после сушења била залепљена за 
тубу у коју се сипа унутрашњи раствор и убацује контактна електрода (у 
случају електрода са унутрашњим раствором – слика 41а; 

 
Слика 41. Шематски приказ мембрана 

а) на електроди са унутрашњим раствором; на превученој електроди од стакластог 
угљеника  
б); на електродама које се заснивају на комбинацији PVC-а и проводних полимера у 
сензорима који су направљени цели од чврстих материјала  
в):  
а - преносник електрона којим се остварује веза између ISE и бакарног проводника-
жице која преноси сигнал до мерног уређаја (на пример стакласти угљеник, Pt итд); 
б - јон-селективна мембрана; 
в - слој проводног полимера; 
г- јон-селективна мембрана која укључује и проводни полимер у својој формулацији, 
д - изолациони материјал. 
 
2. директно се наноси на материјал електроде где се после испаравања 
растварача формира танка пластична превлака (филм) преко електроде, 
творећи такозвану превучене жичану електроду (енг. coated-wire electrode – 
CWE)  – слика 41б; 



99 
 

3. праве се различити типови електрода које су целе направљене од чврстих 
материјала: електроде од чврстог преносника електрона, PVC матрице и 
додатног полимера који побољшава пренос електрона (проводни или редокс 
полимери, слика 41в). 
 
 Иако се у читавом поглављу 5.1 говори о сензорима који су цели 
направљени од чврстих материјала, оваквој врсти сензора је претходио 
„класичан“ дизајн сензора са унутрашњим раствором (слика 41а), па ће укратко 
и о њему овде бити речи. (У литератури на енглеском језику зову их течно-
мембранским јон-селективним електродама: Liquid Membrane ISE). Овакав 
„класичан“ тип сензора испољава неке важне предности: даје репродукован 
сигнал када су сви услови испуњени, а долази и до равномерније дистрибуције 
електроактивног материјала на мембрани, па се часто и даље употребљава у 
лабораторијској пракси у разним испитивањима. Електрода која служи као 
преносник електрона и која је зароњена у унутрашњи раствор је најчешће 
Ag/AgCl. У литератури има података да се као преносник електрона можда 
најбоље показао и графитни штапић спектралне чистоће. Постоји неколико 
варијација у конструкцији електрода са унутрашњим раствором.  Заједничко за 
све варијације овог типа сензора је да имају један или два унутрашња раствора, 
електроду која служи као преносник електрона и јон-селективну пластичну 
мембрану причвршћену на крај тефлонске цеви испуњене унутрашњим 
раствором у којој се налази електрода-преносник електрона. Када када се не 
користи, електрода се мора држати у раствору јона на који је осетљива или 
раствору који је еквивалентан унутрашњем раствору електроде.  
 Разлог зашто су пластични сензори са унутрашњим раствором и поред 
њихове поузданости већ део прошлости у рутинским анализама лежи у 
немогућности њихове минијатуризације, која је технолошки неопходна да би 
се пратили савремени трендови у електроници и полупроводничкој индустрији. 
Елиминација унутрашњег раствора је најпре подразумевала конструкцију 
такозване превучене жичане електроде (CWE), која уопште не садржи 
унутрашњи раствор, те је мембрана нанешена директно на проводик електрона. 
Превучене жичане електроде (CWE) имају велику ману – често пате од 
нерепродуктивности резултата и одступања потенцијала, као последице слабе 
размене наелектрисања и сметњи које настају између јон-селективне мембране 
и проводне жице од Pt, Cu или другог метала. Уместо жице, аутор ове књиге са 
сарадницима је за конструкцију бакар(II)-селективне електроде на бази 
октаазамакроцикличног лиганда (скраћено названог tpmc) употребио штапић 
стакластог угљеника, а сензор је шематски представљен на слици 41б. Код 
CWE са штапићем од стакластог угљеника знатно је умањена 
нерепродуктивност потенциометријског одговора због оксидације саме 
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површине стакластог угљеника. До оксидације површине стакластог угљеника 
дошло је дејством тетрахидрофурана као растварача у смеши за мембрану, 
током самог поступка наношења мембране на електроду. На тај начин је уједно 
обезбеђен и активирани површински слој за бољу размену електрона, што је 
резултирало знатно поузданијим и поновљивим сигналом на различите 
концентрације Cu2+ јона у раствору.  

 Нестабилност CWE типа  сензора се може превазићи и уметањем 
медијаторског слоја између електричног проводника и јон-селективне PVC 
мембране, што је и уобичајен поступак за усавршавање сензора који су цели 
направљени од чврстог материјала. Овај слој су у прво време били редокс 
полимери, хидрогелови и друге супстанце. Конструкција првих такозваних 
„псеудо”-чврстих сензора подразумевала је хидрогелове (тродимензионално 
умрежене хидрофилне хомополимере и кополимере способне да апсорбују 
велику количину воде) у растворима одговарајућих соли, који обезбеђују 
пренос наелектрисања између спољне PVC мембране и унутрашње Ag/AgCl 
референтне електроде. Откриће проводних полимера (енг. conducting polymers 
– CP) је довело до битног усавршавања потенциометријских сензора који су 
цели направљени од чврстих материјала. Јединствена електрична и оптичка 
својства ових супстанци их чине значајним конструкционим материјалима за 
електрохемијске сензоре. Слика 42 објашњава трансфер наелектрисања и 
анјона на примеру анјон селективне електроде са проводним полимером. Poly+ 

и Poly0 представљају оксидовани и редуковани фрагмент проводног полимера. 

 

 

 
Слика 42. Шематски приказ трансфера наелектрисања и јона у јон-

селективној мембрани која садржи проводни полимер 
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 Као први анјонски проводни полимер коришћен је полипирол  
(енг. polypirrole – PPy), а затим полианилин (енг. polyaniline – PAN), 

полиоктитиофен (енг. polyoctylthiophene – POT) и други. Истраживања се 
крећу и у правцу проналажења нових компатибилнијих материјала и подлога 
за проводне полимере. 

 

Примена пластичних сензора    

 Сва ова опсежна истраживања су у скорашње време довела до 
револуције у развоју потенциометријских сензора са пластичном мембраном. 
Највећи помак остварен је управо тамо где је био и највећи недостатак у 
практичној примени ових сензора. Раније се граница детекције за пластичне 
сензоре, LOD, кретала у микромоларном опсегу, што је прилично лоше у 
поређењу са на пример класичном стакленом рН електродом, чија је граница 
детекције испод пикомоларне концентрације водоничних јона. У данашње 
време су могуће  могуће и анализе суб-наномоларних концентрација које 
спадају у област анализе елемената и јонских врста у траговима (енг. trace-level 
analysis), управо захваљујући модификацији конструкције електрода и новим 
материјалима. Ово је довело до шире примене потенциометријских сензора у 
разним областима: 

 У аналитици животне средине, разрађена је Pb2+-селективна електрода 
за мерења садржаја олова у води за пиће која има границу детекције од 
3nM. Резултати добијени предложеном методом се одлично слажу са 
оним добијеним методом индуковано-спрегнуте плазме и масене 
спекрометрије (ICP-MS). Објављена је и метода за одређивање Cа2+ у 
води за пиће уз помоћ потенциометријског сензора којом се може 
одредити и до 10-8 М калцијума. Кадмијум-селективном електродом 
испитиван је садржај овог метала у корењу неких биљака чак са 
границом детекције од 10-10 М овог јона.  
 

 Потенциометријски полимерни сензори налазе своју велику примену и 
у свакодневној пракси код клиничких анализа. Постоје више разлога за 
овај успех. Ове електроде омогућују директну (in vivo), брзу и 
једноставну анализу, без претходне припреме узорка. Одликује их дуги 
рок трајања и ниска цена. Оне такође одговарају и захтевима који треба 
да буду испуњени за њихову примену у клиничкој пракси. Разрађене су 
и усавршене  електроде које покривају широк спектар јона важних за 
клиничку праксу (Na+, K+, Cl-, Ca2+, H+, и други) који се директно могу 
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одређивати у телесним течностима, као што су крв и урин, или у 
плазми, серуму итд и то са задовољавајућом тачношћу и прецизношћу. 
Потенциометријски сензори се могу користити и у комбинацији са 
имобилизованим ензимима као биосензори селективни на специфичне 
ензимске супстрате, на пример сензори за уреу и креатинин. Данас је 
могућа и комбинација сензора за гасове у крви (O2 i  CO2) са сензорима 
за одређивање метаболита, као што су глукоза и уреа. Дакле, напори у 
развоју ове врсте биосензора крећу се у правцу концепта „интегрисаних 
система”, који ће омогућити мерење одговарајућих параметара у крви 
при контролисаним условима. 
 

5.1.4 Сензори на бази полимерних нанокомпозита 

 Полимерни нанокомпозити (енг. Polymer nanocomposites – PNC) се 
добијају комбиновањем континуалне полимерне фазе и наночестице као 
дисконтинуалне фазе. Они показују бројне предности у механичким, оптичким 
и електричним својствима. PNC-и се могу синтетисати у различитим облицима, 
погодним за развој хемијских и биолошких сензора. Наноструктурирани 
полимери имају велики значај у клиничкој пракси (користе се као преносници 
активних и лековитих супстанци у организму), у катализи и сензорима. 
Нанокомпозитни материјали су већином скупи, али њихово коришћење у 
малим количинама у комбинацији са полимерима (проводним) за примену у 
електрохемијским и другим сензорима има доста предности: увелико 
побољшавају електричне перформансе добијеног материјала које зависе од 
односа базалних равни нанопунила, методе допинга и кинетичких својства саме 
електроде. Утицај нанопунила у PNC-у игра значајну улогу у осетљивости, 
обради и активирању електрода електрохемијских и биосензорских примена. 
Интерактивна пунила у овим сензорима олакшавају дифузију јона и њихов 
продор (интеркалацију) у PNC матрице што доводи до боље стабилности 
активних места преноса електрона што уједно омогућава одређивања ниских 
концентрација аналита. Ова активна пунила помажу у смањењу дебљине слоја 
у PNC-у, што доводи до технологије ултратанких превлака електрохемијског 
сензора. PNC-и се карактеришу и великом специфичном површином 
интеракције јер су мале димензије пунила, што значајно доприноси 
ефикаснијем преносу електрона на површини електроде. 

 Активност полимерних нанокомпозита у сензорима, која доводи до 
високе осетљивости и селективности одређивања, ниже границе детекције, 
поновљивости и стабилности, проузрокована је:  
 високом електричном проводљивошћу,  
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 великом површином, и  
 брзом разменом електрона. 

 
Ови електрохемијски уређаји засновани су на три различите категорије 
полимерних нанокомпозита добијених комбинацијом:  
 

1. проводљних полимера и неорганских наноматеријала, 
2. проводљивих полимера и графена,  
3. проводљивих полимера и угљеничних наноцеви 

 
 
 Уочљиво је да се у све три комбинације полимерних нанокомпозитних 
сензора користе проводни, односно електропроводни полимери (слика 43).  

 
 

Слика 43. Најпознатији и најчешће коришћени проводни полимери у 
електрохемијским сензорима 

 
 
Они су већ поменути у претходном поглављу. Проводни полимери се променом 
структуре (окидацијом/редукцијом и отпуштањем/примањем протона) могу 
довести у стање добре електричне проводљивости (1–100 S/cm). Проводни 
полимери су у ствари специфични органски системи са продуженом π–
електронском коњугацијом због које су они и електропроводни али и показују 
низ специфичних физичкохемијских феномена (електричних, магнетних, 
оптичких). Коњугација се остварује преклапањем π орбитала за које је потребно 
да ароматични прстенови буду копланарни.  Копланарност прстенова у 
полимерном ланцу је један од услова за добру проводљивост коњугованог 
полимера, па због тога ове полимере зову и копланарни полимери. Осим 
електропроводљивости, ови полимери показују и низ други интересантних 
својстава: електрохромизам, пара-магнетизам, редокс активност, итд. па су због 
тога јако интересантни и погодни за различите примене.  
 У првој комбинацији нанокомпозитних полимера у проводне полимере 
се додају неоргански наноматеријали. Ту спадају наночестице метала и оксида 
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метала (енг. metal nanoparyicles – MNPs and metal oxide nanoparticles – MONPs), 
различите морфологије и направљени разноврсним методама. Ове врсте 
наночестица показују различите врсте електричних и фотохемијских својстава 
због своје нано величине, стабилности и велике специфичне површине. На 
пример, злато је неактивано, али зато наночестице злата делују као веома добар 
катализатор у оксидацији угљен-моноксида и угљоводоника, у редукцији 
оксида азота или у реакцији хидрогенизације. На пример, Au, Pt и Pd су 
немагнетични у маси, али када се смање на нано величину, понашају се као 
магнетни материјали.  

 Главне функције наночестица метала у биосензорима ове врсте 
укључују појачавање проводне површине сензора, а каталитичка својства 
наночестица омогућавају бржи електрични контакт метала и редокс-центара у 
протеину са површином претварача сигнала. Због нано величине, структуре и 
брзог преноса електрона између сензора и молекула аналита у присуству 
металних наночестица, оне се могу се сматрати „електронским жицама“ и 
„електрокатализаторима“. Биокомпатибилни MNPs и MONPs се обично се 
користе за имобилизацију биомолекула у имуносензорима, ензимским 
сензорима и ДНК сензорима, док се полупроводничке наночестице углавном 
користе као маркери у електрохемијским истраживањима. Са проводним 
полимерима се осим наночестице оксида могу комбиновати и честице самих 
метала и то: гвожђа, бакра, кобалта, никла, мангана, титанијума, сребра, 
ванадијума, цирконијума, цинка и волфрама. Неки оксиди ових метала су 
полупроводници или чак изолатори, али се њихова проводљивост повећава у 
проводном полимеру, често уз додатну комбинацију са другим наночестицама 
метала или угљеничним (нано)материјалима. Више речи о MNPs и MONPs биће 
у поглављу које се тиче модификације електрода неорганским материјалима. 

 
 Друга и трећа категорија полимерних нанокомпозита комбинује 
проводне полимере са новијим угљеничним материјалима, графенима и 
наноцевима (слика 44).  
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Слика 44. Структура угљеничних материјала коришћених у 
електрохемијским сензорима 

 
 Графен је дводимезионална структура угљеника дебљине једног атома. 
Потпуно је порозан, али и толико густ да ни најмањи атоми гаса не могу проћи 
кроз њега и одличан је проводник електричне струје попут бакра. Много је јачи 
од челика а може се истегнути и до 20%. С обзиром на то да је и најтањи и 
најјачи познати материјал истражује се његова могућа примена у разним 
пољима науке. У електрохемији и електрохемијским сензорима (па и у 
полимерним нанокомпозитним сензорима) користи се у свом основном облику 
или у облику оксида (енг. graphene oxide – GO) или редукованог оксида (енг. 
reduced graphene oxide – RGO).  
 Наноцеви су по структури чланови породице фулерена откривени тек 
1991. године од стране јапанског научника Sumio Lijima. Фулерени имају 
структуру сличну графиту, са разликом да уместо чисто хексагоналног 
распореда атома, они садрже и пентагоне или пак хептагоне, који затим 
формирају сфере, елипсе или цилиндре (наноцеви). Најчешће коришћени 
облици фулерена у електрохемији су једнозидне (енг. single-wall nanotube – 
SWNT) и вишезидне угљеничне наноцеви (енг. multi-wall nanotube – MWNT), 
састављене од слојева графитних листова тако да они формирају тубе са 
различитим пречником, дужином и терминацијом (појам терминација у овом 
раду означава завршетак, крај неке угљеничне структуре). Крајеви наноцеви су 
затворени капама сферног облика. MWNT садрже неколико слојева у облику 
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цеви концентрисаних око исте осе. Ови угљенични наноматеријали коришћени 
као модификатори електрода повећавају осетљивост детекције, имају 
електрокаталитички ефекат и смањују оштећења електроде. 
 

 

5.1.5 Модификација сензора неорганским материјалима 

Наночестице метала и оксида метала су неоргански материјали који су 
први почели да се употребљавају за модификацију електрода, Имајући у виду 
најпре њихова каталитичка својства, модификацијом електрода овим 
неорганским наноматеријалима мења се њихова активна површина и 
усавршава електрохемијски одговор у смислу селективности и осетљивости 
одређивања. На електроду се наносе разним техникама и поступцима, а њихова 
својства се могу додатно подешавати коњугацијом са матрицама од проводних 
и других полимера, угљеничних материјала, биополимерних силана, антитела 
итд. 

Глина, зеолит и њима слични неоргански материјали микрокристалне 
структуре такође се могу користити као модификатори нарочито због њихове 
јоно-измењивачке природе. За разлику од јоно-измењивачких полимера и 
глина, зеолити су постојани на високим температурама као и у присуству јаких 
оксидационих средстава. Глином модификоване електроде привлаче све већу 
пажњу, између осталог, и због специфичне добро дефинисане структуре (глина 
има лиснату структуру, а зеолит садржи поре и канале одређеног дијаметра). 
Зеолит је дуго коришћен као сорбент и катализатор, а из тога је уследила идеја 
да се истраже електрохемијска својства електрода модификованих овим или 
сличним материјалима.   

 

Наночестице племенитих и других метала 

Наночестице злата (енг. Gold nanoparticles – AuNPs) сe можда највише 
користе у електрохемијским анализама, и то најчешће за одређивање тешких 
метала и у биосензорима јер показују изузетна хемијска и електрична својстава, 
одличну биокомпатибилност, нетоксичност и каталитичку способност. 
Својства наночестица злата највише зависе од величине и облика наночестица. 
Добро је познато да ивичне површине злата имају већу вероватноћу да повећају 
каталитичку активност за разлику од равних или сферних површина. У 
зависности од процедуре синтезе, својства AuNPs, посебно величина и облик, 
се могу прецизно контролисати. AuNPs се приправљају најчешће 
електроталожењем или редукцијом из својих соли. У типичном процесу 
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хемијске синтезе у раствору (по Turkevich и Lee Miesel процесу), со злата се 
редукује у присуству стабилизационог средства, адсорбенса или 
„заробљавајућег“ агенса које се селективно везује за површину AuNPs како би 
их стабилизовао и заштитио од агрегације. Штавише, контролисана нуклеација 
и механизам раста кристала утичу на морфологију припремљених AuNPs и на 
тај начин омогућавају формирање различитих облика, као што су Au 
наноштапови (енг. nanorods), нанокоцке (енг. nanocubes), наножице (енг. 
nanowires), нанопирамидни/бипирамидни нанокавези (енг. 
nanopyramids/bipyramids nanocages), нанозвезде (енг. nanostars), наноцветови 
(енг. nanoflowers), итд приказане на слици 45.  

 

 
 
Слика 45. ТЕМ и СЕМ микрографије различитих AuNPs (снимила др Жељка 

Крпетић, CBNI, UCD, прерадио  M. Bouloudenine) 

  
 Осим што су високо проводљиве и биокомпатибилне, наночестице 
сребра (енг. Silver nanoparticles – AgNPs) су такође један од најчешће 
произведених наночестица метала. Јефтиније су и лакше се оксидују у 
поређењу са AuNPs у електрохемијском експерименту. Упркос овим 
предностима, употреба AgNPs је ограничена чињеницом да су мање стабилни 
и да се не могу лако функционализовати. Савремена истраживања у синтези 
AgNPs се крећу у правцу елиминисања ових ограничења. Као резултат тога, 
развијене су различите методе за синтезу стабилних AgNPs контролисане 
величине и облика, нпр. процесом хемијске редукције. Иста метода коју су 
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Turkevich и сарадници развили за синтезу сферних AuNPs може се користити и 
за AgNPs. AgNO3 је најчешће коришћена со сребра због своје добре 
растворљивости у поларним растварачима, а величина синтетисаних 
наночестица сребра се може контролисати употребом одговарајућег 
редукционог средства. Уз помоћ цитрата обично се производе AgNPs пречника 
између 50–100 nm, док се ситније AgNPs од 5–20 nm добијају када се користи 
NaBH4. Као и код наночестица злата, морфолошка својства могу снажно 
утицати на његову применљивост у електрохемијским сензорима. 
 
 Поред наночестица злата и сребра, наночестице платине (енг. Platinum 
nanoparticles – PtNPs) се такође често користе у електрохемијским сензорима. 
PtNPs су високо проводљиве, релативно стабилне и имају добру каталитичку 
активност. Осим ових предности, PtNPs могу катализовати разградњу водоник 
пероксида током електрохемијског процеса и ово важно својство може 
синергијски да допринесе електрохемијском одговору смањујући потребу за 
наднапоном. Као што је случај са другим MNPs, могуће је подешавати 
електрохемијску примењивост ових наночестица припремом PtNPs који имају 
одређену величину и облик. Најчешће коришћене стратегије синтезе укључују 
хемијску редукцију, електрохемијску редукцију, електродепозицију и 
фотохемијску редукцију соли платине (PtCl6 2− и PtCl4 2−). Имајући у виду 
биосензоре, PtNPs са кубичним, полигоналним или штапићастим облицима 
нуде боља места за смештање компоненти за биопрепознавање у поређењу са 
сферним наночестицама платине. 
 
 Употреба бизмута у различитим областима хемије (катализа, органска 
синтеза, кластери ...) се повећала у последњој деценији. У електроаналитичкој 
хемији, бизмут се користи за модификацију електрода (нарочито у виду 
наночестица) јер се понаша слично електроди од живе и има одличне 
перформансе. Бизмут и наночестице бизмута су нетоксичне што је у контексту 
„зелене“ хемије и еколошког приступа примени хемијских сазнања данас и 
најзначајније, па се и електрода модифокована бизмутом и употребљава се као 
замена за ову најстарију, али по перформансама тешко достижну електроду. 
 У литератури је забележено да су коришћене и наночестице бакра, 
калаја и антимона за модификацију електрода у електрохемијским сензорима. 
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Наночестице оксида метала 

 У модификацији електрохемијских сензора често се употребљавају и 
оксиди прелазних метала. Електроанализа сензорима који се базирају на 
оксидима прелазних метала је значајно подручје у хемијском истраживању због 
њихових својстава сличних својствима које имају наночестицаме племенитих 
метала. Иако су наночестице метала неупоредиво проводљивије, нановеличина 
честица оксида метала даје велику специфичну површину за реакцију на 
електроди, а додатна предност су јефтинији реагенси у синтези наночестица, 
магнетна својства неких честица, или повећана осетљивост и специфичне 
интеракција са неких органским врстама аналита. Аутор ове књиге и сарадници 
су за модификацију електроде од угљеничне пасте искористили угљенични 
материјал са ноночестицама CeO2 чија се сензорска активност заснивала на 
снажном везивању органског молекула, неурорецептора допамина за површину 
наночестица кроз оксидацију праћену хемисорпцијом оксидацијом насталог 
производа, која је приказана на слици 46. 

  
Слика 46. Предложени механизам електрооксидације допамина и 

интеракција са наночестицом CeO2 
 
 Главни недостаци наночестица оксида метала употребљених у сврху 
модифокатора електроде су широка забрањена зона и нехомогеност, односно 
оштећења модификаторског филма. Широка забрањена трака која је својствена 
оксидима метала чини их полупроводницима или чак изолаторима. Процес 
пуњења и пражњења електродног двослоја доводи до контракције и ширења 
запремина честица, што резултира стварањем пукотина у електродном филму. 
Ова значајна ограничења наночестица оксида метала се превазилазе 
коњугацијом ових наночестица са угљеничном матрицом или другим 
наночестицама метала, затим проводним полимерима итд., али и доповањем 
разним хемијским врстама (нпр. азотом, другим племенитим металима).  
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 Што се тиче примене у биосензорима, упркос чињеници да су 
јединствене особине наночестица оксида прелазних метала понудиле бројне 
предности електрохемијским сензорима, неопходно је да наночестице 
примењене у ове сврхе морају да имају одговарајућу површинску 
функционалност за биолошку модификацију и дуготрајну стабилност у низу 
пуферских физиолошких раствора са различитим pH вредностима Додатно, 
треба да имају и велики број електроактивних површинских везивних места за 
побољшану селективност и осетљивост. Међутим, токсичност већине 
наночестица металних оксида, нејасноћа у механизму електродног процеса и 
поновљивост одређивања су такође одређени изазови у конструкцији 
биосензора. Научници свакодневно раде на превазилажењу ових ограничења 
приликом коришћења наночестица оксида прелазних метала у биосензорима и 
биосистемима. 
 
 Наночестице оксида гвожђа: Магнетне наночестице пружају нови 
приступ електрохемијском одређивању различитих једињења. Гвожђе је у +3 
оксидационом стању у Fe2O3 и у +2 и +3 стању у наночестицама магнатита. Брз 
пренос електрона између Fe 2+ и Fe 3+ јона чини наночестице магнатита 
(Fe3O4NPs) одличним електричним проводником чак и на собној температури. 
Jасно je да су наночестице оксида гвожђа ефикасни модификатори електрода и 
могу детектовати велики број аналита у nМ опсегу. Надаље, могуће је 
конструисати различите наноструктуре честица са љуском од оксида гвожђа и 
језгром од метала, да би се побољшала ефикасност радне електроде. Метали 
попут Ag, Au, Co, Zr, итд, који су коришћени у комбинацији са наночестицама 
оксида гвожђа показали су добре перформансе у електрокатализи. Наночестице 
оксида гвожђа се диспергују у угљеничним материјалима (графен-оксиду и 
угљеничниом наноцевима) да би се добили различити функционализовани 
нанокомпозити за потенцијалне модификаторе електрода приликом 
електрокаталитичког одређивања различитих аналита. Угљенична матрица се 
показала као носиви медијум за хомогену дисперзију ових наночестица, 
спречавајући њихову агрегацију и дајући велики однос површине и запремине 
честица, чиме се побољшава електрокаталитички процес. Функционнализација 
наночестица оксида гвожђа врши се и проводним и редокс полимерима, те се 
ове честице (као и друге MNPs i MONPs) значајно користе и полимерним 
комозитним електродама, сол-гел електродама (видети поглавља 5.1.4 и 5.1.6). 
 
 Наночестице TiO2 су потенцијални модификатори електрода јер су 
јефтине, поуздане, високо проводљиве и биокомпатибилне. ТiО2 је хемијски 
стабилан и у алкалним и у киселим срединама. Може да делује као катализатор 
у електрооксидацији различитих органских једињења. Велика површина, 
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изузетна брзина преноса електрона и доступност бројних површински 
активних места за хемијске реакције чине низове TiO2 наноцеви обећавајућим 
материјалом за различите електрохемијске примене. Наноструктуре TiO2 се 
често допују каталитичким супстанцама попут ензима или наночестица 
племенитих метала ради побољшања проводљивости и сензорске ефикасности 
модификоване електроде. 

 Наночестице оксида мангана различитих облика, попут MnO, MnO2 и 
Mn3O4, опсежно су проучаване као електрохемијски сензори. Ови природни 
материјали су исплативи, нетоксични, еколошки бенигни, имају широку 
примену у катализи, меком магнетизму и биосензингу. Једнодимензионални 
наноструктурирани MnO2, ефикасно синтететисан једноставном 
хидротермалном техником, примењиван је као модификаторски материјал у 
облику наноштапића, нанопојасева (енг. nanobelts), наножица и наноиглица 
(енг. nanoneedles). 

 Наночестице ZrO2 су посебни чланови наночестица оксида метала 
због своје изузетне термичке стабилности, хемијске стабилности, 
нетоксичности и афинитета према групама које садрже кисеоник. Снажан 
афинитет наночестица ZrO2 према једињењима са фосфором чини га 
обећавајућим материјалом за одређивање неких органофосфорних пестицида. 
Ограничене оријентације ZrO2 олакшавају лак пренос електрона између 
аналита и површине електроде. Пуцање филмова и агломерација наночестица 
ZrO2 ограничили су његову употребу у биосензорима. 

 Наночестице кобалт оксида су значајне за примену у 
електрохемијским сензорима због свог високог магнетизма, подесивих 
својстава и изузетне стабилности. Наноматеријали кобалт оксида различитих 
облика укључујући наножице, наноштапиће, нанолистиће и сферне нано-
честице су до данас синтетисани различитим методама (електродепозицијом, 
хемијском методом, загревањем фолије од кобалта, калцинацијом, 
хидротермалном и зеленом синтезом).  

 Материјали на бази никла познати су по својој стабилности, 
приступачној цени, ниској токсичности и добри су кандидати за имобилизацију 
различитих биомолекула. Висока изоелектрична тачка наноматеријала NiO 
олакшава физичку адсорпцију ензима на њихову површину путем 
електростатичких интеракција. Отуда су наночестице оксида никла (NiONPs) 
поуздани материјали за конструисање биосензора на бази ензима. 
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Глинени минерали 

Глина је рудно богатство распрострањено у целом свету и од великог је 
значаја у индустрији. Индентификовано је око 4250 различитих минерала 
глине, који су природног и синтетичког порекла. Глинени материјали су једни 
од најстарије коришћених материјала у историји људског друштва који и данас 
имају значајну примену. Глина и глинени минерали се због своје структуре и 
својстава користе у заштити животне средине, очувању природних ресурса, 
пијаћих вода, контроли загађења, нису токсични (спадају у врсту „зелених“ 
материјала) и карактеришу се јонском изменом и значајаним капацитетом 
адсорпције. У електрохемији, електроде модифи-коване глином користе се у 
фундаменталним студијама преноса електрона али и за конструкцију 
сензорских уређаја. Најчешће глине које се употребљавају у ове сврхе су: Na-
монтморилонит, хидроталцит, лапонит, лапонит са цетилтриметил-амонијумом 
итд.  

 

Структура и јонска измена глина 

Глинени минерали припадају групи филосиликата и имају слојевиту 
структуру хидратисаних алумино силиката. Низ паралелних равних плоча које 
се састоје од јона или атома су међусобно повезане тако да формирају слојеве. 
Структуру глинених минерала чине тетраедарске и октаедарске плоче које могу 
бити комбиноване на различите начине дајући сложене псеудокристалне 
аранжмане. Силикатне плоче тј. тетраедарске (Т) плоче су изграђене од 
силикатних тетраедара и представљају основне изграђивачке јединице. 
Просторни распоред изграђивачких јединица тетраедарског облика су такве да 
се кисеоник налази у угловима правилног тетраедра и атом силицијума у 
центру. Хексагонална структура је састављена од тетраедарских плоча, сваки 
тетраедар дели три од укупно четири атома кисеоника са суседним тетраедром 
(слика 47a). Од октаедара су изграђене октаедарске плоче (О). Сваки октаедар 
се састоји од катјона алуминијума (Al3+) који је координисан са шест 
хидроксилних група. Међусобно ивично повезани октаедри преко атома 
кисеоника чине хексагонално затворено паковање (слика 47б). 
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Слика 47. а) Хексагонална структура – тетраедарска плоча и 
тетраедарска јединица; б) Октаедарска плоча и октаедарска јединица 

 

Tетраедарскe и октаедарскe плочe се везују делећи атоме кисеоника. 
Слој се добија везивањем октаедарске и једне или две тетраедарске плоче. 
Помоћу међуслојних катјона, van der Waals-ових и електростатичких сила или 
водоничних веза се може повезати неколико слојева у кристалит глине. 
Глинени минерали се на основи броја и комбинација тетраедарских и 
октаедарских плоча деле на: 1:1, 2:1 филосиликате (слика 48) и 2:1 
филосиликате у облику обрнутих трака. У слојевима између плоча се могу 
смештати молекули воде, што доводи до бубрења. Замена Al3+ или Si4+ катјонa 
у кристалној решетки (као и Mg2+, Fe2+ и других) обично катјонима који су мање 
позитивно наелектрисани доводи до инхерентног вишка негативног 
наелектрисања. Зато је капацитет катјонске размене глинe (cation exchange 
capacity – CEC) генерално велики. Природна појава анјонски-измењивачких 
глина далеко је ређа појава, па се оне припремају синтетички.  
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Слика 48. Молекуларна структура глине састављена од 
филосиликата типа 2:1. 

 
Глине се, значи, према наелектрисању јона могу поделити у главне 

класе: катјонске глине, које имају негативно наелектрисане слојеве алумино 
силиката; и анјонске глине, са позитивно наелектрисаним слојевима 
хидроксида. Неутралност ових материјала обезбеђују јони, катјони или анјони, 
у зависности од врсте глине, у међуслојном простору који уравнотежује 
наелектрисање. Катјонске глине су међу најчешћим минералима на површини 
земље и оне се највише и користе у конструкцији електрохемијских сензора. 
Већина глина које се користе на глинено модификованим електродама (clay 
modified electrodes – CLME) су смектитне глине.  

 

Глина као модификатор електроде 

Како би се спознале могућности примене глине у електроаналитичке 
сврхе, најпре треба узети у обзир специфична физичко-хемијска својства 
глинених минерала које карактерише: 

 слојевита структура са једном димензијом у нанометарском опсегу 
 пластичност, 
 очвршћивање приликом сушења или печења, 
 антипорозност слојева и честица, 
 постојање спољашње (планарне), ивичне и унутрашње (међуслојне) 

површине 
 лакоћа модификације спољашње и унутрашње површине нпр. 

адсорпцијом, јонском изменом. 
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Сва ова својства се додатно могу појачавати и модификовати променом 
структуре глина, али и интеракцијом са материјом која их окружује. 

Како су мембране кључна компонента многих врста сензорских уређаја, 
глинени минерали се у мембранама сензора се могу користити као филтер, 
преконцентрациони елемент (слика 49) или као сензорски елемент. 
Монтморилонитни стубови са керамичким оксидима попут A12О3, ZrO2 и TiO2 
или A12О3 и Ga2О3 могу се користити као пропусна мембрана за гас или 
капиларна дифузиона баријера због својих трајних микропорозних делова 
димензије реда величине мањих молекула, попут CO2, SOx, NOx, H2О. 
Мембране се такође могу користити као инертна матрица за активне 
компоненте сензора. Детаљно је описана примена глинених минерала са 
структуром сличном стубовима у својству матрице за металне катализаторе. 
Заправо, већина чврстих сензора заснива се на каталитичким реакцијама и зато 
је примена хемијски и термички модификованих минерала глине у сензорским 
уређајима веома честа. 

 

 

Слика 49. Шема преконцентрационог корака на електроди 
модификованој глином 

 

Електрохемијски одговор сензора који се базирају искључиво на 
електродама модификованим глином још увек представља недовољно 
разјашњен феномен. Још увек је недовољно разјашњен процес реверзибилног 
продирања долазећег молекула аналита између слојева глине. На слици 50 је 
дата претпостављена шема могућности настанка препознавајућег места 
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(рецептора) у међуслоју глине који је способан за реверзибилно везивање 
молекула аналита. 

 

Слика 50. Међуслојна интеракција природног органског молекула и продор у 
међуслој; 1. Измештање молекула воде из унутрашњости; 2. Размена са 
нејонским молекулом; 3. Формирање међуслојног комплексног једињења са 
специфичном геометријом; 5. Продор молекула аналита у микроокружење 
које се понаша као препознавајући елемент 

 

 У случају да глина покаже сензорско својство, селективност, 
осетљивост и стабилност структура на бази минерала глине могу се постићи 
систематском оптимизацијом следећих параметара: 

 • међуслојног простора и канала хемијском или термичком моди-
фикацијом, 

• допингом или разменом јона и 

• радном температуром. 

У електрохемијским експериментима, па и у примени 
електрохемијских сензора битан је пренос електрона на глином модификованој 
електроди. Испитивања показују да се електроактивне врсте могу акумулирати 
у слоју глине на различитим местима и само мали део ових врста показује 
редокс-активност (10–30%). Значи да је код глина, као и код других 
непроводљивих чврстих супстанци за модификовање електрода, проблем лош 
транспорт наелектрисања. Глине се најпре могу сматрати јонским 
проводницима, односно чврстим електролитима чију проводљивост пре 
узрокују покретни јони, него електрони. Нарочито минерали глине са 
ламеларном или кавезном структуром су материјали који се могу користити за 
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припрему добрих јонских проводника. Због њихове велике способности за 
јонску размену могућа је и велика разноликост на овај начин добијених 
проводника. Ефикасност транспорта наелектрисања повезана је са физичком 
дифузијом јона у канале у међуслојевима и са изменом наелектрисања. 
Транспорт наелектрисања у глиненом филму може се побољшати поступцима 
деламинације (раслојавања) који дају мање уређене премазе и последично 
омогућавају приступ каналима. Ово се постиже коришћењем честица мање 
величине (лапонит уместо монтморилонита), додатком средстава за пуњење 
(алуминијим оксид, силикат) да би се добила порозна хетероструктура глине 
или интеркалацијом већих молекула (увођењем тензида или полимера у глине). 
Боља проводљивост се може постићи и употребом проводног полимера (нпр. 
полипирола) унутар глинених слојева или употребом композитног проводног 
материјала (као што је В2О5). 

Код биосензора, протеинско-глинени филмови су углавном 
припремљени депоновањем одређене концентрације протеина на глином 
мдификованој електроди. Утврђено је да модификација глине на површини 
електроде олакшава хетерогени процес преноса електрона између протеина и 
површине електроде. Катјонске глине могу електростатичким интеракцијама 
да садрже протеин у повољној оријентацији, олакшавајући брзу хетерогену 
редокс реакцију са електродом. Нађено је да су електроактивне групе уграђених 
протеина који садрже хеме Fe(III) или Fe(II) у интеракцији са глиненим 
филмовима углавном задржале своје нативне структуре, а тиме и 
препознавајућа, односно сензорска својства. 

 
Модификација електрода зеолитом 

 Зеолити су кристални алумосиликати, мрежасте структуре, састављене 
од великог броја шупљина повезаних каналима. Основна изграђивачка 
јединица зеолита је тетраедар ТО4, где Т представља Si или Al (ређе Ge, P, Fe, 
B). Тетраедри су међусобно повезани преко заједничких атома кисеоника, 
слично као код глина. Међутим, код глина настаје дводимензионална лисната 
структура, а спајање тереаедара код зеолита даје тродимензионалну мрежасту 
структуру (слика 51) и може се извршити на много начина што резултира и 
великом разноврсношћу зеолитских структура. Зеолити имају високи 
капацитет измене јона те изоморфна замена једног дела силицијума 
алуминијумом доводи до вишка негативног наелектрисања у решетки зеолита, 
који је неутралисан позитивним јонима. То су обично јони алкалних и 
земноалкалних метала, али могу бити и јони прелазних метала. Услед 
присуства воде, ови катјони су потпуно хидратисани. 
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Слика 51. Структура различитих зеолита, њихови системи микропора и 
димензије 

 

 Посебност зеолита чини управо његова тродимензионална структура, 
где канали, поре и кавези молекуларних димензија делују као молекуларна 
сита, омогућавајући пролаз малих, на одговарајући начин обликованих 
молекула. То значи да геометријско окружење повећава селективност у односу 
на молекуле који морају да имају одређену конфигурацију да би постојала већа 
вероватноћа да дође до реакције. Ова комбинована својства (размена јона, 
величина и облик који омогућавају селективност и молекуларно препознавање, 
каталитичка активност) посебно су корисни у електрохемијским 
одређивањима. 

 Познато је више различитих поступака за модификацију површина 
електрода зеолитима. У пракси израду електрода модификованих зеолитом 
компликују најмање два фактора:  

 1 - као и глине, зеолити су електрични изолатори, и  

 2 - имобилизација филма зеолита на површину електроде физичким или 
хемијским везивањем је тешко изводљива.  

 Најуспешније модификације електрода зеолитима су на бази 
композита, где се полимери или проводни прахови у матрици мешају са 
зеолитима. Такође, молекули електроактивних аналита морају бити подвргнути 
брзом транспорту масе кроз зеолитни филм у успешном сензору на бази 
зеолита. Пример каталитичког деловања металом модификованог зеолита 
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искоришћеног за квантификацију нитрита је шематски представљен на слици 
52.  

 Постоје различите стратегије за имобилизацију зеолита на површини 
електроде и жељени зеолит може бити:  

 диспергован унутар чврсте матрице;  

 компримован на проводљиву подлогу;  

 уграђен у полимерни филм; или  

 ковалентно везан. 

 

 

Слика 52. Одређивање нитрита на основу њихове каталитичке редукције на 
елекроди модификованој Cu-ZSM-5 зеолитом 

 

 

5.1.6 Сол-гел сензори 

 Многи нови хемијски сензори и електрохемијски уређаји показају 
одличне перформансе захваљујући сазнањима добијеним  комбинацијом 
истраживачких резултата у два поља науке – електрохемије и хемије сол-
гелова. Комбинација ова два поља довела је до проналска нових материјала и 
њихових примена и побољшала је разумевање микроскопских својстава 
сложених структура сензорских матрица.  
  
 У једном типичном сол-гел процесу, састојци се мешају како би се 
добио хомоген раствор који се затим претвара у гел и на крају се добија високо 
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порозни оксид. Најдетаљније истраживан материјал добијен на овај начин је на 
бази силицијум-диоксида. У поређењу са уобичајено коришћеним органским 
полимерима, сол-гел материјали пружају огромну флексибилност у погледу: 
 врста материјала који се могу припремити,  
 површина на којима се могу формирати, и  
 способности за размену јона.  

 
 Једна од основних предности материјала на бази сол-гелова јесте лака 
израда, модификација и обрада.  
 
 Са аналитичког гледишта, сол-гел процес пружа релативно једноставан 
начин за инкапсулацију реагенса у стабилну матрицу „домаћина“. Кивете 
добијене од сол-гела пружају бољу оптичку транспарентност, стабилност и 
пропустљивост од многих органских полимера. Протеини и ензими заробљени 
у силика-гелу коришћени су у бројним биолошким сензорима, а сол-гел 
материјали доповани органским и органометалним једињењима се користе као 
сензори за гасове, метале, јоне и pH. Аналитички хемичари такође проучавају 
материјале добијене сол-гелом на микроскопском нивоу како би 
окарактерисали и разумели њихова својства тако да се могу произвести нови 
материјали и композити са још већом осетљивошћу, селективношћу и 
ефикасношћу. Осим у сензорима, електроаналитичка хемија је одиграла важну 
улогу у развоју и карактеризацији материјала и уређаја изведених из сол-
гелова.  

 
Припрема сол-гелова 

 Сол-гел технологија пружа релативно једноставан начин за производњу 
стаклених или керамичких материјала хидролизом и кондензацијом погодних 
металних алкоксида. Најпопуларнији почетни прекурсори за производњу 
материјала на бази силицијум-диоксида су тетраметоксисилан (TMOS) и 
тетраетоксисилан (TEOS). На слици 53 дате су структуре најчешће 
коришћених прекурсора за синтезу силика материјала.  
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Слика 53. Неки прекурсори за синтезу силикатних сол-гелова 
 
 

Ови реагенси се могу хидролизовати и кондензовати под релативно благим 
условима (на собној температури и притиску) (слика 54) 

 
Слика 54. Шема кондензације хидролизованих силицијумових алкоксида: 

I) кондензација мономера у цикличке структуре,  
II) настајање тро-димензионалних SiO2 честица,  
III) раст SiO2 честица,  
IV) повезивање честица у непрекидну тродимензионалну мрежу 
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 У типичном поступку, ТМОС се помеша са водом у међусобном 
растварачу (метанол) и додаје се катализатор (киселина (HCl), база (NH3), или 
нуклеофил (F-)). Током формирања сол-гела, вискозност раствора се постепено 
повећава како се сол (колоидна суспензија малих честица) међусобно повезује 
и формира круту, порозну структуру, односно гел. Гелирање се може одвијати 
у временском распону од неколико секунди до неколико месеци у зависности 
од услова прераде. Током сушења алкохол и вода испаравају из пора, 
узрокујући смањење матрице. Ксерогелови, или потпуно осушени гелови, 
знатно су мање порозни од својих хидратисаних облика. Да би се одржала 
порозност и структура пора, гелови се могу суперкритично осушити 
(уклањањем воде без ефекта површинског напона) да би се формирао аерогел. 
Физичка својства резултујуће структуре, као што су просечна величина пора, 
расподела величине пора, облик пора и површина, веома  зависе од параметара 
процеса сол-гел и начина на који се материјал припрема и суши. 
 Сол силицијум-диоксид се може улити или нанети потапањем на 
површину електроде, стаклену плочу, плочицу силикона или оптичко влакно 
да би се формирао танак филм, или се може сипати у полистиренску кивету, 
бочицу или стаклену цев који би чинили монолит (гел, ксерогел) (слика 55). 
Ако је потребно, монодисперзни прашкови или влакна могу се произвести 
коришћењем пажљиво одабраних услова обраде сол-гелом. Танки филмови се 

често користе за припрему хемијских сензора због њихових релативно лаке 
дифузије јона кроз њих, што побољшава време одзива сензора.  
 

 
 

Слика 55. Лака израда сол-гел материјала у различитим формама 
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Врсте сол-гел материјала и сензорска примена 
 
 Органско-неоргански хибридни материјали: то су органски 
модификовани силикати који се често користе као композитни материјали за 
електроаналитичке и биоаналитичке примене. Неки од ових материјала се могу 
користити за спречавање нежељених супстанци да доспеју до активне 
површине електроде, уједно вршећи преконцентрацију аналита за 
електрохемијску детекцију или електроанализу у траговима. С друге стране, 
имобилисани редокс органски молекули у дериватима силицијума могу 
деловати као електронски шатл, односно медијатор, за пренос електрона 
између површине електроде и инкапсулираног ензима, на пример.  
 
 Полимер-силицијумови композити: Уместо да се користе посебни 
деривати силицијум-силиката, који нису лаки за рад, могуће је увести 
јоноизмењиваче, редокс и проводне полимере у силицијум-сол пре гелирања 
како би се добила проводна својства матрица. Мешањем полимера са 
неорганском структуром „домаћина“, могу се произвести материјали са 
физичким и хемијским својствима супериорнијим од полазних супстанци. На 
пример, јономери као што су нафион, поли(винил-сулфонска киселина), 
поли(диметилдиалиламонијум-хлорид) или поли(стирен-сулфонат) се могу 
„ухватити“ у раствору силицијум-диоксида и тако користити за припрему 
хибридних полимер-силицијум-јонских измењивачких филмова за 
електрохемијске и спектроелектрохемијске осетљиве апликације, као што је 
приказано на слици 56.  
 Композити угљеника и силицијума: Многа електрохемијска 
истраживања користе електроде од метала, угљеника и/или допованих 
полупроводника као индикаторске или радне електроде (слика 56б). У овим 
композитним електродама, угљенични прах преноси наелектрисање кроз 
матрицу силицијум-диоксида путем механизма за перколацију (процеђивање). 
Површина електроде може се лако обновити механичким полирањем. Ове 
електроде су донекле аналогне електродама од угљеничне пасте са везивом од 
минералног уља или подсећају на композите припремљене помоћу матрица од 
тефлона или епоксида. Ова врста композита има добру стабилност, лако се 
модификују и могу се користити у разним електроаналитичким применама. У 
случају када је сол силицијум-диоксида припремљен од органосилицијума који 
садрже неполарну функционалну групу, као што је метил- или фенил- 
триметоксисилан, композитна електрода има хидрофобну површину пре и 
после полирања. Будући да је водом натопљена само најудаљенија површина, 
ове електроде се могу користити као индикаторске електроде за 
амперометријска детектовања, биосензорске и хроматографске примене. 
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Насупрот томе, када се силицијум-сол добије од TMOS-а или силицијум- 
силицијума који садржи хидрофилну функционалну групу, као што је 2-цијано-
етил-триетоксисилан, порозне електроде велике површине могу се припремити 
за електрокатализу или потенциометријске примене. 

 

 
 
Слика 56. Неке уобичајене конструкције које се користе у електро-
аналитичким сензорима: (а) Сол силицијум-диоксида допована јоно-
измењивачким полимерима у виду танаког филма на површини електроде (б) 
Смеша угљеничног праха у силицијум-диоксиду упакована у стаклену цев за 
израду индикаторске електроде; (ц) Танки слој сола силицијум-диоксида 
допованог рецептором (крунски етар); (д) Раствор силицијум-диоксида, ензим 
и затим други слој раствора, у сендвич конфигурацији. 
 
 Композити силиката и злата. Композитне електроде за 
електрохемијске примене такође се могу припремити користећи честице злата 
уместо угљеника као проводне медије. На пример, честице злата нано величина 
могу се директно синтетисати у амином модификованом силицијум-диоксиду. 
Амини спречавају агрегацију наночестица злата након формирања и делују као 
стабилизатори. Аналогно са композитним електродама од угљен-силицијум-
диоксида, златни прах величине микрометра може се дисперговати у 
силицијум-диоксид, а добијена каша се може упаковати у шупљину и оставити 
да се осуши. Волтаметријске карактеристике композитних електрода од злата 
и силицијума сличне су онима које имају конвенционалне електроде од злата, 
али су ови сол-гел  композити у предности јер се могу лако модификовати 
(доповати различитим реагенсима) и користити у разним апликацијама. 
 
 Сол-гел материјали се употребљавају као сензори јона, гасова и 
неутралних молекула. За потенциометријске сензоре за K+, Cl- и Na+ у 
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силицијум-диоксид се уграђују специфичне јонофоре као што је тридодецил-
метил-амонијум-хлорид или неутрални носећи агенаси нпр.  крунски етри. Ови 
агенси носачи се могу увести у матрицу силицију-диоксида физичким 
доповањем у хибридну сол или ковалентним везивањем преко 
алкоксилилованих деривата. Добијена сол се може сипати на равну површину, 
а затим исећи у мембране да би се монтирала на електроде, или се може улити 
на површину јон селективног транзистора са ефектом поља. Ови материјали 
имају добру селективност и биокомпатибилност, посебно у односу на 
уобичајено коришћене PVC мембране. У амперометријским сензорима за 
гасове (амонијак, угљен-диоксид, водоник-пероксид и кисеоник) површину 
уметнутог низа микроелектрода чине ванадијум-оксид или силицијум-диоксид.  
 
 Можда је примена сол-гелова у биосензорима једна од најуспешнијих 
аналитичких примена, захваљујући томе да се протеини и ензими могу 
ухватити у насумичној оријентацији у овим материјалима, а да притом задрже 
своја природна својства и реактивност (слика 57). За разлику од заробљених 
малих молекула, као што су индикаторске боје, у суштини код већих природних 
молекула не долази до испирања или губитака, што је предност која продужава 
век трајања и употребљивост ових уређаја. Значајна је и чињеница да се многе 
ензимске реакције које се дешавају у раствору могу неометано на исти начин 
одигравати у порама матрице силицијум-диоксида. У неким случајевима, 
матрица добијена сол-гелом може заправо и стабилизовати биомолекуле и 
заштитити их од денатурације под екстремним условима, као што је 
изложеност високој температури, високом pH и органским растварачима. 
Успешно инкапсулирање биомолекула захтева строжу контролу над условима 
прераде сол-гела од оне која је потребна за једноставно доповање 
индикаторских боја. Конвенционални поступци за добијање сол-гелова често 
користе релативно високе концентрације алкохола и/или јаких киселина, у 
каквим условима би се многи протеини и ензими делимично или потпуно 
денатурисали. Зато се, за биосензоре, соли силицијум-диоксида обично 
припремају без додавања алкохола и често са високим односом воде према 
силицијуму. Пре додавања протеина, силицијум-диоксид се обично охлади и 

додаје се пуфер за повећање pH вредности. 
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Слика 57. Инкапсулација ензима фосфатазе у силика-гелу 

 

5.1.7 Сензори са мембранама на бази молекуларно утиснутих 
полимера 

 Све је већи значај синтезе и примене полимера у које се током 
полимеризације утискује жељени шаблон, односно молекул аналита, да би 
после одговарајућег поступка одстрањивања остале комплементарне шупљине 
са афинитетом према коришћеном молекулу. Такви полимери се називају 
молекуларно утиснути полимери, односно „штампани“  полимери (енг. 
Molecularly imprinted polymers – MIPs).  Молекуларно препознавање је од 
суштинског значаја у биолошким процесима. Тако на пример, природни 
системи производе антитела против низа антигена, ензими убрзавају 
одговарајуће реакције на основу истог приципа, па је исти концепт искоришћен 
као идеја за прављење вештачких полимера са препознавајућим местима. 
Примена природних рецептора у хемијским процесима је прилично ограничена 
њиховом осетљивошћу на услове околине и високом ценом. Полимери са 
специфичним местима препознавања добијеним помоћу молекуларног 
утискивања такође показују висок афинитет према циљаном молекулу и 
специфичност, али су издржљивији (механички, термички, хемијски) и 
јефтинији за производњу, што их чини занимљивим алтернативама природним 
хеморецепторима. Значајна је примена ове вресте полимера у методама 
одвајања, катализи и хемијским сензорима (најпре оптичким, а затим 
електрохемијским и пијезоелектричним). Савремено истраживање у области 
хемијских сензора има за циљ развој синтетичких рецептора способних да 
имитирају природну интеракцију антитела – антиген са сличном осетљивошћу 
и специфичношћу. Побољшања у нанотехнологији и науци о полимерима 
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допринели су напретку перформанси сензора базираних на молекуларно 
утиснутим полимерима.  Најновији тренд у електрохемијским сензорима на 
бази MIP-а је употреба микрочестица, наночестица или наноструктурних 
превлака, а технологија иде у правцу минијатуризације и аутоматизације 
процеса производње и примене сензора. 

 

Припрема, примена и тренд развоја молекуларно утиснутих 
полимера 

 Припрема молекуларно утиснутих полимера се врши путем два, у 
основи различита поступка: ковалентним и нековалентним везањем молекула 
(слика 58). У оба је случаја функционални мономер је одабран тако да је могућа 
међузависност функционалних група молекула аналита која треба да буде 
утиснут у полимер, односно потребно је да долази до полимеризације са 
молекулом аналита.  

 Код ковалентног поступка (енг. covalent imprinting) молекул аналита 
је ковалентно везан са функционалним мономером. Након 
полимеризације, молекул аналита се хемијски уклања из умрежене 
полимерне матрице.  
 

 Код нековалентног поступка (енг. non-covalent imprinting) долази до 
комбинације уз помоћ нековалентнних интеракција, нпр. јонском или 
водоничном везом између молекула аналита и функционалног 
мономера  

 
 Код оба поступка, још у раствору пре полимеризације треба да дође до 
везивања или интеракција између молекула аналита и функционалних 
мономера. Кополимеризацијом функционалних мономера с молекулом 
умреживача настаје високоумрежени крути полимер. Следи поступак 
уклањања молекула аналита из полимерне матрице и као резултат добијају се 
шупљине дефинисаног облика и погодне величине за препознавање молекула 

комплементарних молекулама аналита. 
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Слика 58. Ковалентни и нековалентни приступ формирању молекуларно 

утиснутог полимера 

 
 У литератури је описан и комбиновани поступак добијања молекуларно 
утиснутог полимера са карактеристичним ковалентним везањем мономера и 
молекула аналита, док је процес реверзибилног везања у процесу препознавања 
аналита резултат нековалентних интеракција, најчешће водоничних веза. Ово 
се у литератури често назива полу-ковалентни приступ (енг. semi-covalent 
imprinting), а постоји и приступ припреме MIP-а који се базира на размени јона 
метала (енг. metal ion exchange imprinting) који има за циљ да искористи 
предности јона метала за стварање јонских веза (које су јаче од водоничних веза 
или електростатичких интеракција) уз додатну комбинацију такође 
ковалентног и нековалентног приступа. 
  
 Године 1972. су Wulff и Sarhan скоро остовремено кад и Takagishi и 
Klotz објавили поступак припреме MIP-а од органских полимера способних за 
ковалентно везивање молекула аналита. Прави напредак је започео радовима 
Mosbacha и сарадника који су увели нековалентни поступак у припреми MIP-а 
и проширили њихову примену у разним подручјима јер више није постојало 
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ограничење у величини, облику или хемијском карактеру добијеног полимера. 
Синтеза молекуларно утиснутих полимера врши се механизмом слободних 
радикала у маси или раствору, с азо- или пероксидним иницијаторима, често у 
одсуству кисеоника. У синтези се користе различити функционални мономери 
и аналити, као и средства за умрежавање (вишефункционални мономери).  
 
 Први системи за тестирање примене молекуларно утиснутих полимера 
који су и данас најчешће коришћени у сврхе електрохемијских сензора 
добијени су радикалном полимеризацијом акрилних или винилних полимера 
(слика 59). 
 

 
 
Слика 59. Дистрибуција научних публикација о електрохемијским сензорима са 
MIP-ом према: а) природи сензорских елемената; и, б) врсти примењене 
електрохемијске технике и претварача сигнала 
 
 Студије које одговарају развоју ових сензори заснованих на радикалној 
полимеризацији са акрилом или винилним типовима мономера класификовани 
су у две групе: 
1. MIP је у облику честица насталих након млевења полимерног монолита, и, 
2. MIP је припремљени у облику филма на радној електроди сензора 

 Други по заступљености у научним публикацијама, 
електрополимеризовани филмови полифенола, полипирола и поли(о-
фенилендиамина), се лако припремају електрополимеризацијом мономера из 
водене средине, веома су танки, проводни и дају репродуктивне 
електрохемијске сигнале. Њихова предност је и могућност препознавања већих 
молекула који се теже утискују код других врста MIP-ова. 
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 Истражени су и други системи, на слици 59 представљени као разни 
системи, и ту спадају самосастављени једнослојеви (енг. self-assembled 
monolayers – SAMs), сол-гелови као и такозвани претходно формирани 
полимери.  
 У општем смислу, формирање крутих наноструктура организованих 
око молекула шаблона помоћу SAM-а на површини електроде може се 
сматрати обликом дводимензионалног утискивања. Припрема ових система 
укључује истовремену адсорпцију молекула шаблона и меркаптана на 
површини металне електроде (обично електроде од злата). Препознавање је 
могуће ако се развију специфичне интеракције које стварају стабилан комплекс 
између шаблона (шупљине) и алкил-тиолног ланца који чини једнослојни слој. 
Принцип функционисања је сличан препознавању у бинарним монослојевима 
сонди са хиноном у којима компонента дугог ланца делује као крута матрица 
која блокира продор кроз слој, а елемент кратког ланца делује као капија, где 
долази до интеракције са крутом матрицом. 
 Сол-гел системи могу садржати микропоре са специфичним местима за 
интеракцију са молекулом аналита, ако су припремљене из раствора 
прекурсора и шаблона. Овде се мисли на електрохемијска одређивања аналита 
на сол-гел превлакама (филмовима) који садрже SiO2 или TiO2.  
 Молекуларно препознавање се може постићи и очвршћавањем и 
применом претходно формираног полимера на површини сензорске сонде. У 
овим случајевима је теже контролисати интеракције које усмеравају 
селективно препознавање. У ову сврху коришћени су полифосфазени и 
полиaкрилонитрили.  

 Што се тиче коришћених електрохемијских техника, у 
електрохемијским сензорима се највише користе волтаметријски претварачи 
сигнала, затим капацитативни, кондуктометријски и јон-селективни 
транзистори са ефектом поља (ISFET), а потенциометријска примена је најмање 
заступљена. 

  На слици 60 је приказана шема полуаутоматског система са 
комбинаторним библиотекама полимера који су молекуларно утиснути. 
Припрема молекуларно утиснутих полимера врши се помоћу програмираног 
проточног система (HPLC или FIA). Систем се састоји од аутоматског дозирања 
реагенса у бочицу са силиконским затварачем; полимеризација под 
дуготаласним UV зрачењем оставља танко обложени полимер на доњој 
унутрашњој површини бочице који се касније аутоматски пере, меље или 
просејава. Цео поступак осим UV зрачења се аутоматски обавља. 
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Слика 60. Илустрација припреме и провере молекуларно утиснутих полимера 
према протоколу серијског типа in situ који користи проточне системе 

  
 Молекуларно утиснути полимери пружају велике могућности у анализи 
електрохемијским техникама, уз ограничења која морају бити превазиђена. У 
питању је најпре дуготрајан процес припреме, оштећења и разне врсте 
неправилности у добијеним честицама. Ови проблеми код сензора на бази 
молекуларно утиснутих полимера се могу превазићи коришћењем суспензијске 
полимеризације у перфлуорокарбону као растварачу или употребом 
молекуларно утиснутих честица у виду „капсула“ са афинитетом према 
аналиту. Ове микросфере имају већу густину на месту везивања од 
конвенционално утиснутих честица, а мањи пречник зрна чини знатно бржи 
трансфер лиганда до места везивања.   
 Развој молекуларно утиснутих полимера креће се у правцу нових 
приступа синтетизе и полимеризације који побољшавају перформансе 
добијених полимера. Ради се на електрополимеризацији која омогућава лак 
електрохемијски приступ добијању молекуларно утиснутих полимера. 
Компјутерски приступ и примена хемометрије омогућавају рационално 
пројектовање ових полимера, значајно смањујући експерименталну проверу 
најбољих кандидата. Појавили су се и алтернативни синтетички приступ као 
што су „лажни“ молекуларно утиснути полимери (енг. dummy MIP). Они 
пружају експерименталну алтернативу за препознавање одређених аналита 
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који из неког разлога не могу бити утиснути (нпр, ТНТ је експлозиван, па се 
користи његов хемијски аналог који је довољно сличан).   
 Комбинација наноматеријала (најпре проводљивих) са молекуларно 
утиснутим полимерима у сензорима омогућава побољшање својства 
синтетисаних полимера, као и њихов електрохемијски одзив, доводећи до 
хибридних материјала са новим својствима и већим потенцијалом примене. 
 
 

5.2 Сензори са електродом од угљеничне пасте 

 
Електроде од угљеничне пасте (енг. carbon paste electrodes – CPE) су 

електрохемијски сензори састављени од електропроводног материјала 
умешаног у течни или чврсти матрикс. Ralph Norman Adams и сарадници су 
крајем 50-их година 20. века представили прву CPE као алтернативу капљућој 
живиној електроди, а 25 година касније настала је прва модификована 
електрода од угљеничне пасте са знатно повећаном селективношћу и 
осетљивошћу у односу на немодификовану CPE. Ова врста електрохемијских 
сензора је и данас значајна јер се због својих предности доста употребљава 
рутинским електроанализама, нарочито stripping анализи након депозиције 
аналита у облику метала, за проучавање електрохемијских процеса, 
проводљивости и електроактивности материјала, као амперометријски 
детектори у проточној анализи, биосензорима итд. Једна од важнијих 
карактеристика угљеничних пасти у електрохемијским мерењима је њихова 
висока проводност. Ово је посебно битно својство у потенциометрији, с 
обзиром на стабилан и брз одзив који се захтева од индикаторске електроде. 

Генерално, немодификоване CPE, хемијски модификоване (енг. 
Chemically Modified Carbon Paste Electrodes – CMCPE) и биолошки 
модификоване CPE (енг. Carbon Paste Biosensors – CP Biosensors) се 
употребљавају за одређивање 

 неорганских јона, молекула и комплексних једињења, 
 органских супстанци и загађивача животне средине, 
 фармацеутских производа и дрога које изазивају зависност, и 
 биолошки значајних молекула. 

 
 Најзначајнија предност CPЕ јесте њена једноставност и могућност лаке 
и брзе модификације директном инкорпорацијом хемијских и биолошких 
супстанци у матрикс пасте. На пример, у истом експерименту се у тело 
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електроде могу стављати различите пасте и врло брзо и лако вршити упоредна 
снимања на основу којих ће се окарактерисати нпр. различити материјали, 
присутни у пасти.  За разлику од овог поступка на CPЕ, модификација других 
типова електрода различитим материјалима представља много дуготрајнији и 
компликованији процес, па је јасно зашто је примена CPE у оваквим 
случајевима незамењива.  
 Kalcher је класификовао четири могуће функције модификатора које се 
могу сумирати на овај начин: 

• преференцијално хватање жељених врста (нпр. преконцентрација у 
stripping  анализи) 
• посредовање у електродним реакцијама преко имобилизованих 
молекула или њихових фрагмената 
• деловање у каталитичким појавама (каталитички електрохемијски 
одговор) 
• промена карактеристика површине CPE 

 

Израда и карактеристике 

Паста за класичне, немодификоване CPE су направљене само од 
графитног праха и инертних течних везивних супстанци (као што су минерално 
или силиконско уље, Nujol® (минерално уље које се употребљава у IR 
спектроскопији), бензен). Шупљинa тела електроде које је најчешће 
направљено од тефлона или пластичног материјала се пуни овом пастом, а пре 
сваког експеримента се обнавља површина електроде полирањем на 
алуминијумском папиру. На слици 61 је представљен начин припреме пасте и 
изглед CPE. На конзистенцију CPE утиче садржај везивне супстанце и најчећи 
однос угљеничног праха и везивног уља (нпр. парафинског) је 4:1. 

 

  

Слика 61. Припрема бинарне смеше за CPE (лево) и различита тела 
електрода и помоћни прибор 
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Постоје и друге врсте CPE у којима се угљенични прах меша са:  

- електроактивним везивним супстанцама, нпр. неорганским 
електролитима као што су концентровани раствори минералних киселина или 
алкалних хидроксида.  

- са лако топљивим везивним супстанцама (нпр. фенантрен или 
парафински восак).  

- уз везивно средство и са модификаторима (једна или више хемијских 
или биолошких компоненти па су то хемијски модификоване и биолошки 
модификоване електроде од угљеничне пасте.  

Већина бинарних (немодификованих) угљеничних пасти се припрема 
од комерцијално доступног графитног праха следећих карактеристика: 

 просечна величина честице креће се од неколико десетина 
микрометара, са изузетком неких угљеничних пасти где се могу наћи и 
графитне честице величине око 100 nm. Тако мале димензије графитних 
честица добијају се уситњавањем конвенционалних графитних прахова 
у лабораторијским дробилицама.  

 пожељне су графитне честице идентичне величине или униформно 
распоређене у уском интервалу од неколико микрометара. Ове особине 
обично задовољавају комерцијално доступни спектроскопски графити 
познатих произвођача.  

 адсорпциони афинитет према кисеонику треба да буде што нижи. 
Наиме, површина електроде би у свим случајевима требало да буде 
колико је год могуће инертна и стога би графитне честице требало да 
буду ослобођене адсорпционих својстава. Термичком обрадом (на 
приближно 400°C) у присуству инертног гаса се обично уклања 
кисеоник са површине графита.  

 угљенични прах не сме да садржи било какве нечистоће које би ометале 
одзив електроде. Ово је веома важно код експеримената са мерењем 
врло ниских вредности струја, код којих и незнатни трагови нечистоћа 
дају значајан сигнал. 

Осим спектроскопског графитног праха, у новије време користе се и 
други савременији проводни угљенични материјали, као што су: специјалани 
прахови стакластог угљеника, једнозидне и вишезидне угљеничне наноцеви, 
угљенична нановлакна, дијамантски прах, чађ, ћумур и др. 
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 Природа и понашање класичне електроде од угљеничне пасте се могу 
приказати помоћу следећих физичко-хемијских карактеристика: 

    хетерогеност (композитни карактер) 

 липофилност (хидрофобност) 

 низак омски отпор (висока проводљивост) 

 нестабилност у неводеним растворима (дезинтеграција) 

 ефекти старења (ограничени животни век) 

 Ова својства су уско повезана са специфичном микроструктуром 
угљеничних паста. На основу SEM и оптичких микроскопских посматрања 
потврђене су претпоставке да угљеничне пасте представљају мешавине са 
прилично неконсолидованим структуром где су честице графита практично 
прекривене врло танким филмом везивног средства. Ипак, појединачним 
угљеничним честицама очигледно је омогућена нека врста физичког контакта 
са аналитом што може објаснити веома низак омски отпор већине угљеничних 
пасти. Алтернативно тумачење њихове изненађујуће високе проводљивости 
може бити последица „ефекта тунела“ сличног оном којим се објашњавају 
полупроводници.  

 Хидрофобност је очигледно најчешће разматрано својство CPE. 
Липофилни карактер CPE и CMCPE резултирају, између осталог, специфичном 
кинетиком многих реакција на електроди органских редокс система. На 
кинетику реакције такође може битно да утиче и квалитет самог угљеничног 
материјала и то на сличан начин као и код сродних угљеничних чврстих 
електрода (графитна, GC, BDD) Однос угљеничног праха и везивног средства 
може такође да игра значајну улогу у овом погледу. 

Мешавине угљеничне пасте могу да претрпе значајне промене током 
времена. „Старење“ угљеничних паста је повезан искључиво са својства везива. 
Током мерења, смеше угљеничних пасти испољавају обично три 
карактеристична периода, који се могу приписати ефектима старења. Постоје: 
нестабилан или чак непродуктиван одзив свеже направљених угљеничних 
пасти током периода од неколико до 48 сати; релативно стабилан сигнал у 
интервалу од две-три недеље до неколико месеци, и најзад постепено 
погоршавање одзива због почетка сушења. Из овога се може закључити да 
свеже направљене пасте морају стајати дан два пре употребе, а да је крајњи 
употребни век уско повезан са квалитетом везивне супстанце и у неким 
случајевима са односом угљеничног праха и везивне течности. 
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 Физичко-хемијска својства угљеничних паста резултирају њиховим 
специфичним карактеристикама и предностима као што су: 

 веома ниске позадинске струје (повољан однос сигнал-шум), 
 индивидуална поларизабилност (са прозором променљивог 

потенцијала), 
 специфична кинетика реакције (на коју утичу оба састојка угљеничне 

пасте), 
 активност електроде на површини угљеничне пасте као и у 

унутрашњости угљеничне пасте, 
 варијабилност у коришћењу различитих интеракција и њихови 

синергијски ефекти на CPE и CMCPE (електролиза, катализа, 
адсорпција, екстракција, јонско упаривање и комбинација ових 
ефеката) 

 разне алтернативне процедуре за предтретман, кондиционирање и 
регенерацију електродне површине и саме угљеничне пасте. 

 

 Електролитички феномени. Дуго се веровало да поларизабилност 
CPE зависи од коришћеног угљеничног праха док се везивно средство сматрало 
мање значајним. Ниска резидуална струја угљеничних пасти је једна од 
њихових значајних погодности. Позадинске струје код CPЕ често не прелазе 
вредности од 1 μА, осим у неким специјалним експериментима који се односе 
на врло сложене матриксе. Специјалном обрадом површине електроде 
резидуална струја може се смањити и до nА нивоа. Студије о поређењу 
неколико CPE припремљених од идентичног угљеничног праха и различитих 
везивних течности су показале да се границе поларизације CPE могу ефикасно 
контролисати чак и избором везивног средства. На пример, утврђено је да је 
угљенична паста на бази трикрезил-фосфата показује екстремне границе 
поларизације и да се може поларизовати од –2 до +2 V у амонијачном пуферу. 
Такав интервал је био апсолутно недостижан са CPEs које су направљене са 
Nujol и силиконским уљем и, представљају атипично широк прозор 
потенцијала за било коју електроду у воденом медијуму. А веома широк прозор 
негативном опсегу потенцијала, такође се може добити ако се угљенична паста 
садржи липофилни фталат. Дакле, корисно је применити угљеничне пасте са 
овим везивним средствима као радне електроде за одређивање аналита на 
основу катодне редукције. У ту сврху, парафин и CPE на бази силиконског уља 
не нуде баш добре перформансе и препоручују се радије за мерења у оквиру 
анодног распона потенцијала. 
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 Електролитичка активација. Катодне и анодне поларизације, 
изведене предтретманима на екстремним потенцијалима или анодно-катодно 
циклизирање су и даље популарне процедуре за претходну електрохемијску 
обраду површине свих угљеничних електрода, укључујући и CPE. У случају 
CPE, процеси и појаве повезане са активацијом на позитивним потенцијалима 
(анодизација) углавном се тумаче каo делимична оксидација површине 
угљеничних честица изложених раствору. Током њихове активације, различите 
функционалне групе које садрже кисеоник се формирају и тренутно протонују 
(слика 62). Захваљујући томе, ови фрагменти постају изразито хидрофилни и 
одбијају хидрофобне молекуле везивног средства. Дакле, анодизација доводи 
до уклањања липофилног слоја течности за везивање и резултира у знатним 
променама површинских услова на CPEs. Њихова површина постаје 
хидрофилна и понаша се, мање-више, као површина чврстих угљеничних 
електрода. Ово је од посебне важности у органској електрохемији где поступци 
анодизације могу значајно побољшати често неповољну кинетику реакције на 
CPEs и уклањање нежељених, контаминирајућих продукта реакције са 
површине електроде. Поред тога, анодизација такође може бити веома 
ефикасан начин побољшања осетљивости електроде. 

 За разлику од анодник активација CPE површине, катодне активације 
се много ређе примењују у пракси. Упркос томе, недавни резултати потврђују 
високу ефикасност катодизације, на пример, за сузбијање непожељних 
позадинских струја унутар опсега потенцијала примењеног у испитивању.  

 

 

Слика 62. Анодна активација површине електроде од угљеничне пасте 
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 Електролитичке преконцентрације. CPEs се такође могу користити 
за stripping анализе потенциостатске акумулације одабраних тешких метала и 
металоида (слично стакластом угљенику, живиној капи, платинастим или 
златним диск електродама). У овим случајевима, угљеничне пасте се 
употребљавају као подлоге (носачи) пресвучене Hg или Au филмовима. На 
овим електродама, одговарајући јони металa се редукују и таложе у 
елементарном стању, ефективном амалгамацијом са живом или захваљујући 
афинитету према површини злата. Исправно одређивање акумулираних врста 
се затим врши њиховом редукцијом у анодном волтаметријском или 
потенциометријском stripping режиму. 

 На CPEs се одигравају и неке интеракције неелектролитичке 
природе. Веома типично, чак и јединствено својство ове електроде је 
екстракција неполарних супстанци. Екстракција уз помоћ CPE захтева неке 
посебне конструкције мембрана сензора. Ово својство дадатно може бити 
комбиновано са адсорпцијом и чешће са формирањем јонских парова. На овај 
начин могу се добити релативно стабилни јонски агрегати, екстраковати се на 
електроду и обезбедити ефикасно акумулирање и накнадна селективна 
детекција електроактивног материјала. Што се тиче CMCPE, сурфактанати са 
дугим липофилним ланцима су више пута препоручени као посебно погодна 
средства за модификовање и акумулацију засновану на формирању јонских 
парова. 

 

5.3 Штампане електроде 
 

 Штампане електроде припадају дебелослојним електродама или другим 
речмиа, електродама направљеним од дебелог филма. То су сензори малих 
димензија, површине око 1 до 2 cm или мање и обично се производе техником 
штампања помоћу шаблона, слично сито-штампи (енг. Screen Printing), па се 
стога називају сито-штампане електроде (енг. screen-printed electrodes – SPEs). 
Ова технологија је веома економична и поновљива, а SPEs представљају 
свестрани алат за детекцију због њихове погодности за уградњу у преносиве 
инструменте. Како су последњих година истраживања у области 
електрохемијских сензора еволуирала у правцу истовремене анализе 
различитих хемијских врста и минијатуризације електрода на основу нових 
материјала и њихове стратешке функционализације површине, појавиле су се 
сито-штампане електроде као једнократни, јефтини и преносиви уређаји са 
минијатуризованим радним, референтним и помоћним (контра) електродама 
(слика 63). 
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Слика 63. Изглед сито-штампане електроде са освртом на електроде и 
конекцију (производ компаније Nanochemazone, Канада) 

 

 Електроде у сито-штампаним сензорима су на бази проводљивих 
супстрата као што су угљенични нано алотропи (нпр. графит, графен, стакласти 
угљеник, бором доповани дијамант) и метали (нпр. Au, Ag, Pt). Штампане 
различитим врстама мастила на пластичним или керамичким подлогама, SPEs 
омогућавају брзу анализу на лицу места са високом поновљивошћу, 
осетљивошћу и прецизношћу. Ова чињеница омогућава аналитичару да 
дизајнира најоптималнији уређај према његовој намени. Овако направљени 
сензори су оптимизовани за рад са микро запреминама узорака па се узорак 
може накапати директно на електроду (слика 64а). Зато на њима стоји и ознака 
да су осетљиви на кап узорка (енг. DropSens). Могу се користити и у класичним 
електрохемијским ћелијама (уз помоћ специјалног конектора као на слици 43б) 
или у проточним системима (у специјално направљеним ћелијама за FIA 
системе), као што је приказано на слици 64ц. Њихов опсег примене укључује 
електрохемијске анализе у области животне средине, клиничких испитивања и 
пољопривредно-прехрамбених области.  
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Слика 64. Начини примене SPEs: а) накапавање узорка; б) у класичној ћелији; 
в) у проточној ћелији. 

   

 Једна од основних предности сито-штампаних сензора је њихова 
велика могућност модификације, променом састава њених мастила и 
додавањем различитих метала, ензима, комплексних агенаса, полимера итд., 
што је корисно за припрему великог броја електрохемијских анализа.  

 Модификација SPEs се до сада вршила највише наночестицама метала 
јер је најлакше изводљива, а доводи и до побољшања електрохемијске 
реактивности и осетљивости на специфичне аналите. Употреба наночестица 
(NPs) за модификовање сито-штампаних електрода нуди значајне предности у 
повећању брзине преноса масе и електрокаталитичке активности електроде јер 
NPs показују већу реактивну површину, што доводи до више 
електрокаталитички активних места. У ову сврху коришћене NPs могу бити 
различитих величина и облика што проузрокује преференцијалну реактивност 
и селективност према електрокаталитичкој детекцији специфичних аналита, 
због различите расподеле наелектрисања или поларизације обликоване 
хемијске врсте током електрохемијског одређивања. Поред клиничке примене 
у биосензорима за мониторинг значајних хемијских врста у организму, 
значајно је издвојити примену сито-штампаних електрода модификованих 
различитим наночестицама метала у циљу повећане осетљивости приликом 
одређивања разноврсних токсина у различитим узорцима. У ове сврхе се најпре 
користе наночестице злата разних облика, затим платине и других метала, врло 
често у комбинацији са нано угљеничним материјалима изузетних 
електрохемијских перформанси (наноцевчицама, нановлакнима, квантним 
графен-оксидима итд.) 
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 У овом одељку ће најпре бити речи о разновсним поступцима и 
методима модификације сито-штампаних електрода наночестицама, и уоченим 
недостацима и предностима ових поступака. Ови поступци модификације се 
могу применити и на друге типове чврстих електрода.  

 

 1. Модификација физичким приступом.  

 Неке од техника модификације се ослањају на физичко уграђивање 
наноматеријала на површину SPE без промене њиховог хемијског интегритета 
како би се побољшале електрокаталитичке перформансе електроде повећањем 
ефективне површине. Дакле, ниске границе детекције, брзи одговори, висока 
осетљивост и поновљивост могу се постићи са овако подешеним нано 
сензором. 

 Модификација накапавањем (енг. Drop-Casting Method). 
Коришћењем ове једноставне методологије за модификацију могуће је 
модификовати сито-штампане електроде користећи различите растворе NPs 
бакра, бизмута, злата, сребра. 

 Обично се раствор са наночестицама накапава на површину сензора, а 
испаравање растварача се може извршити уношењем сензора у сушницу на 
одговарајућој температури или сушењем на собној температури. Количина 
нанешене супстанце на електроду је једини параметар који треба узети у обзир 
за ову технику модификације. Ипак постоје и недостаци у вези са овом 
методологијом: јавља се такозвани „ефекат прстена кафе“, где се на периферији 
прстена концентришу неиспарљиве честице за разлику од центра. Употреба 
анизотропних наночестица или сурфактаната може да смањи овај ефекат, 
стварајући уједначену дистрибуцију наночестица на површини сензора. 

 Превлачење ротацијом (енг. Spin Coating).  Методом која користи 
центрифугалну силу омогућава се равномерна дистрибуција наночестица на 
површини сито-штампане електроде. Ова методологија се изводи у четири 
корака, (1) депозиција у којој се материјал (раствор NPs) наноси на површину 
сензора; (2) ротација са убрзањем; (3) ротација са успоравањем, (4) испаравање 
растварача. На овај начин раствор се дистрибуира помоћу центрифугалне силе 
великом брзином што резултира уједначеним слојем премаза на електроди и 
испаравањем растварача у току саме ротације. Вискозитет раствора за премаз и 
брзина ротације контролишу дебљину нанесеног слоја. 

 Превлачење уз помоћ спреја (енг. Spray Coating). Више истраживача 
је користило и ову методу за модификацију електрода са сито-штампом. 
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Наночестице дисперговане у одговарајућем растварачу (нпр. алкохолу) се 
распршују на подлогу кроз одговарајућу прскалицу. Течност испарава, 
омогућавајући NPs да се прилично равномерно таложе на површини. 

 Превлачење распршивањем (енг. Sputter Coating). Модификација 
SPEs се у овом случају изводи наношењем танког филма преко електроде 
распршивањем уз помоћ таложења паром. Техника је настала према поступку 
коришћеном превасходно у физици где се микроскопске честице чврстог 
материјала избацују са његове површине, након што је сам материјал 
бомбардован енергетским честицама плазме или гаса. Највећа примена ове 
технике је за производњу компјутерских хард дискова, али је од изузетног 
значаја и у SEM снимањима где се испитивани узорак превлачи танком слојем 
злата или легуре Au/Pd, које служе као појачивачи сигнала и проводљивости 
(такозвано „напаравање“ узорка златом).  Модификација површине сито 
штампаних сензора се на овај начин изводи коришћењем енергије делимично 
јонизованог гаса (обично аргона) да би се уз помоћ њега постепено депоновали 
атоми метала на површини електроде. На овај начин се добија добро 
дистрибуирани премаз. 

 Превлачење електроспрејом (енг. Electrospray coating). Овај метод се 
заснива на покретању наночестица помоћу напона. NPs се распршују у капљице 
помоћу постојећег електричног поља између млазнице и циљаног супстрата, 
односно површине електроде. Растварач испарава пре него што дође до 
површине на којој се депонују наночестице. На овај начин се депонују 
наночестице сребра на SPE. 

 

 2. Хемијска и електрохемијска депозиција (таложење).  

 Хемијско таложење се дешава када реагују испарљиви прекурсори у 
гасној фази да би се формирао слој који се таложи на жељеној површини, у 
овом случају SPE. Овај приступ обухвата хомогене реакције које се одвијају у 
гасној фази и хетерогене хемијске реакције које се дешавају близу загрејане 
површине, формирајући (нано)прашкове или (нано)превлаке. Ова стратегија је 
нпр.  искоришћена за припрему нанокомпозитне модификоване SPE на бази 
чађи и наночестица берлинско плавог. 

 С друге стране, електрохемијска диспозиција је техника 
модификације која може да произведе наночестице са контролисаним 
карактеристикама, величином, морфологијом и саставом на површини 
електроде. Тако нпр. оксидоване врсте (соли метала) се редукују при фиксном 
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потенцијалу или струји да би се добиле честице метала које се узгајају на 
супстратима. Користећи ову методологију, могуће је оптимизовати параметре 
раствора прекурсора који се употребљава (нпр. тип соли и концентрација) и оне 
који се односе на електрохемијско таложење. Иако се веће честице могу добити 
коришћењем већих концентрација прекурсора, два параметра су критична у 
контроли величине и облика наночестица: време таложења и примењени 
потенцијал или струја. Електродепозиција је чест поступак модификације SPE 
наночестицама злата, сребра, платине, бакра, никла, уз коришћење разних соли 
као прекурсора: AgClO4, HAuCl4 K2PtCl6, CuSO4, Ni(NO3)2ꞏ6H2O. 

 3. Метода мешања мастила и штампања (енг. Ink Mixing and 
Printing Method).  

 Ова техника укључује у припрему мастила од три компоненте: 
проводљивих честица (обично угљенични материјали), мешавине пасте за 
везивање (смоле, ацетат целулозе, растварачи као што су терпинеол, етилен-
гликол или циклохексанон) и агенса за модификацију, односно наночестица. 
Понекад се сито штампане електроде састављене од честица графита најпре 
електрохемијски активирају да би се побољшале њихове електрохемијске 
перформансе. Поред тога, електрохемијским предтретманом електрода на бази 
угљеника побољшава се брзине преноса електрона између површине електроде 
и испитиваног једињења у раствору. 

 

5.4 Сензори за гасове 

 Први електрохемијски сензори за гасове појавили су се половином 
прошлог века и користили су се за мониторинг кисеоника. Развојем индустрије 
и растом еколошке свести о загађењу животне средине токсичним и запаљивим 
гасовима, дошло је до наглог развоја електрохемијских сензора за детекцију и 
квантификацију различитих гасова, у данашње време и у ppm скали (енг. part 
per milion, превод-милионити део). Комерцијални минијатуризовани сензори за 
гасове су постали доступни већ осамдесетих година прошлог века, а данас се 
рутински употребљавају у многим стационарним или преносивим уређајима 
који се користе за мониторинг и заштиту животне средине (слика 65). У табели 
4 су дате неке карактеристике комерцијално доступних електрохемиских 
сензора за гасове.  
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Слика 65. Разни сензори за гасове 
 

 Сензори за гасове се користе у свакодневном животу, а да тога нисмо 
ни свесни, а у клиничким анализама постали су незамењиви. На пример, на 
принципу сензора за гасове функционише алкотест којим се одређује садржај 
алкохола код возача у саобраћају, у респиратору постоји сензор за угљен-
диоксид, сензори за угљен-моноксид и остале отровне гасове свакодневно 
проверавају загађеност ваздуха, а разним окисметрима се мери кисеоник. 
 
 
Табела 4. Карактеристике неких комерцијално доступних електрохемијских 

сензора за гасове 

 
Гасови Радна 

температура 
LOD Произвођач 

NO, H2 и SO2 -20 0C до +50 0C 

0-20 000 ppm (H2) 
0-250 ppm (NO) 
0-20 ppm (SO2) 
 

Euro-Gas 
Menagement 
Services Ltd, UK 

CO, NH3, H2S, H2 и 
NO2  

-30 0C до +50 0C 

0-20 ppm (H2S) 
0-20 ppm (NO2) 
0-100 ppm (CO) 
0-500 ppm (H2) 
0-500 ppm (NH3) 
 

Det-Tronics UK 
Ltd, UK 

CO2
* и H2S 

-30 0C до +65 0C 
уз снагу од 4 W 

0-25 ppm (H2S) 
0-0,5% (CO2) 
 

Pem Tech, Inc.  
USA 

* недисперзни инфрацрвени гас сензор 
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Амперометријски сензори за гасове 

 Већина електрохемијских сензора за гасове су амперометријски 
сензори, који генеришу струју линеарно пропорционалну концентрацији гаса. 
Струја је квантитативно повезана са брзином електролитичког процеса на 
сензорској електроди (радној електроди) чији се потенцијал обично одржава 
константним помоћу референтне електроде) и једносмерног извора 
потенцијала. 

 У анодне сензоре за гасове спадају и такозване микро горивне ћелије. 
То су специјални електрохемиски сензори који не захтевају спољашњи извор 
напона. Ови типови сензора не захтевају ни референтну електроду. Тако на 
пример, овакав електрохемиски сензор за кисеоник поседује аноду од олова или 
кадмијума, која обезбеђује електроне за редукцију кисеоника на катоди. Током 
оксидације аноде, отпуштени електрони затим путују преко спољњег кола до 
катоде где молекули кисеоника „троше“ електроне према следећим реакцијама: 

У киселом електролиту 
Оксидација на аноди: 2Pb + 2H2O → 2PbO + 4H+ + 4e- 
Редукција на катоди: O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O 
 
У базном електролиту 
Оксидација на аноди: 2Pb + 4OH- → 2PbO + 2H2O + 4e- 
Редукција на катоди: O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- 

 
Реакција у оба случаја је: 2Pb + O2 → 2PbO. 
 
 Принцип рада амперометријског електрохемијског сензора за гас. 
Циљни молекули гаса који дођу у контакт са сензором прво пролазе кроз 
мембрану против кондензације која такође служи као заштита од прашине. 
Затим молекули гаса дифундују кроз капилару, потенцијално кроз следећи 
филтер, а затим кроз хидрофобну мембрану да би дошли до површинске 
структуре сензорске електроде. Тамо се молекули одмах оксидују или редукују 
на активним каталитичким местима, последично ослобађају или примају 
електроне и на тај начин стварају електричну струју. Важно је напоменути да 
је овим приступом количина молекула гаса који улазе у сензор ограничена 
дифузијом кроз капилару. Оптимизацијом путање, у складу са жељеним 
опсегом мерења, добија се адекватан електрични сигнал. 
 Дизајн сензорске електроде је кључан како би се постигла висока 
реактивност према циљаном гасу и да би се инхибирали нежељени одговори на 
гасове који ометају. Електрохемијску ћелију употпуњује такозвана помоћна 
електрода која је уједно и “бројачка“ електрода јер се на њој мери струја која 



146 
 

тече између ње и сензорнзорске електроде. Ова струја је управо и 
пропорционална концентрацији аналита, односно гаса. Референтна електрода, 
као трећа електрода, служи за одржавање потенцијала сензорске електроде на 
фиксној вредности. Јонска струја између помоћне и сензорске електроде 
преноси се електролитом унутар тела сензора, док се струјни пут обезбеђује 
кроз жице које су завршене пин-конекторима. Излазни сигнал модерног 
сензора гаса више одговара концентрацији гаса пре него његовом парцијалном 
притиску. Дакле, овакве сензоре је могуће користити на различитим висинама 
или чак под земљом, независно на ком атмосферском притиску је уређај 
калибрисан. Пресек и изглед амперометријског сензора за гас и комерцијално 
доступних примерака сензора за гасове приказан је на слици 66. 
 
 Главне компоненте овог типа сензора су: 
 

 Гасно пропустљива (хидрофобна) мембрана, којом се прекрива радна 
електрода и најпре служи за контролисање количине молекула гаса који 
доспевају на површину електроде. Она уједно обезбеђује и механичку 
заштиту сензора, филтрира нежељене честице, али спречава и течни 
електролит из ћелије да исцури или испари. Најчешће се прави од 
тефлона и мале је порозности. Додатно, уз мембрану се контролисање 
количине аналита може постићи и капиларом. 

 Електроде се најчешће праве од племенитих метала (Pt i Au) јер лако 
катализују реакцију са молекулима гаса. Према очекиваној хемијској 
реакцији или улози бира се и материјал од кога се израђују. 

 Електролит мора да одговара реакцији која се одиграва у ћелији и да 
ефикасно преноси јонско наелектрисање између електрода. Помаже у 
формирању стабилног потенцијала референтне електроде и 
компатибилан је са материјалима који су коришћени у конструкцији за 
израду сензора. Може бити чврстог или течног агрегатног стања, а 
употребљава се и гел. О испарљивости течног електролита се посебно 
мора водити рачуна. 

 Филтер има за циљ да онемогући приступ контаминирајућим 
хемијским врстама, и најчешће се у ову сврху употребљава активни 
угаљ. Овај медијум филтрира углавном све изузев угљен моноксида и 
кисеоника. 
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Слика 66. Пресек електрохемијског сензора за гас компаније Membrapor 
(лево) и изглед различитих сензора за гасове (десно) 

 
 Амперометријски сензор за мерење кисеоника. Кисеоник је 
неопходан у биолошким процесима, па су клиничке анализе кисеоника у 
телесним течностима и ткивима од фундаменталног значаја. У данашње време 
се за одређивање концентрације кисеоника користи генерикчи Clark-ов тип 
кисеоничне електроде приказан на слици 67. Електрода се састоји од стакленог 
изолатора кроз који је провучена Pt жица, а електрода је превучена 
хидрофобном полиетиленском или тефлонском мембраном која пропушта 
кисеоника, а уједно онемогућава контаминацију електроде другим 
електроактивним честицама које би се иначе убрзо депоновале на електроду и 
знатно смањиле њен радни век. Уз помоћ референтне Ag/AgCl електроде 
одржава се константан потенцијал од 0,4–0,9 V и то је потенцијал на коме се 
одиграва редукција на Pt катоди јер кисеоник дифундује кроз мембрану до 
електроде која се у овом случају понаша као „понор“ кисеоника. Затварањем 
кола добија се комплетна и компактна сонда за одређивање кисеоника. 
 
 Реакција двостепене редукције кисеоника одвија се на следећи начин:  
најпре од кисеоника, воде и електрона са Pt катоде настаје водоник-пероксид и 
хидроксилни јони: 

 
О2 + H2O + 2e- → H2O2 + 2OH- 

 
а затим се у другостепеној реакцији водоник-пероксид даље редукује до 
хидроксида: 

 
H2O2 + 2e- → 2OH- 
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Слика 67. Шема Clark-ове кисеоничне електроде 

 
  
 Електролит у ћелији (0,1 М KCl) подржава транспорт кисеоника до 
катоде, а кроз мембрану се формира градијент концентрације који подржава 
дифузионо протицање кисеоника према катоди. Струја I (μA) која тече кроз 
коло је пропорционална градијенту концентрације кисеоника, односно 
парцијалном притиску кисеоника у анализираном узорку и независна је од 
примењеног напона Е. Коришћењем тање и пропустљивије мембране 
омогућава се одређивање нижих концентрација кисеоника, а регулација дотока 
кисеоника на Pt електроду регулише се смањењем површине катоде, па се 
употребљава Pt жица пречника 10–25 μm. 

  
Потенциометријски сензори за гасове 

 Потенциометријски режим рада електрохемијске ћелије подразумева да 
кроз њу не тече никаква струја, а равнотежни потенцијал сензорске електроде 
за гас се мери у односу на потенцијал референтне електроде. Потенцијал 
референтне електроде мора бити независтан од промена у саставу мереног гаса, 
па се ове сонде и конструишу тако да је притисак мереног гаса на страни ћелије 
где се налази референтна електрода константан. Компоненте у конструкцији 
потенциометријских сензора су сличне у односу на амперометријске, али се 
овде ради о двоелектродном и безструјном систему. Хидрофобна мембрана 
такође остаје битан фактор у раду ове врсте сензора. Потенциометријски 
сензори се примењују за мерење великог броја гасова: O2, H2, водене паре, CO, 
CO2, Cl2, SO2, SO3, Sx, H2S, NO2 итд. Мерење кисеоника у телесним течностима 
и ткиву врши се потенциометријском методом јер она омогућује конструкцију 
електроде малих димензија и непромењено стање на месту мерења in vivo. 
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Потенциометријско одређивање кисеоника у крви врши се често у коминацији 
и са одређивањем угљен диоксида, па ће рад и конструкција 
потенциометријског сензора бити објашњена баш на примеру мерења CO2. 

  
 Потенциометријски сензор за мерење угљен-диоксида. Овај сензор се 
заснива на генеричком типу ћелије коју је осмислио Severinghaus 1958. године, 
а касније је додатно усавршен. На истом принципу су направљене и електроде 
за мерење других гасова. Овакав тип сензора се веома примењује у клиничкој 
пракси због малих димензија уређаја. 
 Детекција CO2 у Severinghaus-овој ћелији се врши на pH електроди која 
је заштићена гуменом или тефлонском мембраном дебљине 6–50 μm, 
пропусном за CO2 из раствора у коме се мери. Између мембране и pH електроде 
налази се танак слој целофана натопљен воденим раствором 0,1 М KCl-а кроз 
који дифундује CO2 и са водом формира H2CO3. Успостављањем 
концентрационог градиента дифузије угљен диоксида кроз мембрану, долази 
до равнотеже у раствору. Концентрација настале H2CO3 је пропорционална 
парцијалном притиску CO2 према релацији: 
 

𝐶  = k . 𝑝  

 
Како је дисоцијација киселине стабилисана додатком мале количине 0,01М 
NaHCO3 у раствор електролита (0,1М KCl), pH електрода је у могућности да 
брзо и стабилно посредно детектује киселину преко насталих H+ јона у реакцији 
дисоцијације: 

 
H2CO3 ⇆ H+ + HCO3

- 
 
У исти раствор електролита смештена је и референтна електрода и на тај начин 
комплетирана сонда за мерење CO2 која је приказана на слици 68. 
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Слика 68. Шема електроде за мерење CO2 

 
 
 Ламбда сонда. Овај сензор је свакако можда до сада најуспешнији и 
најраспрострањенији сензор који се користи у сврху заштите животне средине. 
Ламбда сонда или ламбда сензор је електромеханички елемент развијен за 
праћење садржаја кисеоника у продуктима сагоревања и користи се као 
обавезан елемент након увођења Еуро стандарда 3 у свим моторима са 
унутрашњим сагоревањем. Први је почео да га уграђује Волво још 1976. 
године.  

 Задатак ламбда сонде је да пошаље одређен напонски сигнал 
електронској управљачкој јединици (енг. engine control unit – ECU) возила која 
захваљујући њему препознаје тренутни састав смеше ваздуха и горива. 
Принцип рада ламбда сонде је следећи: овај сензор се поставља у струју 
издувних гасова и направљен је тако да је спољна (радна) електрода окружена 
издувним гасом, а унутрашња (референтна) електрода доступна атмосферском 
ваздуху. Између се налази керамичка мембрана од ZrО2 која је пропусна за 
молекуле кисеоника. Потенцијал радне електроде се мери на основу 
електромоторне силе галванског спрега радне и референтне електроде и може 
се описати као 

О2  /  Pt  /  ZrO2  /  Pt /  O2 

pr(O2)                          pm(O2) 

где су pr(O2) парцијални притисак кисеоника у референтној средини и pm(O2) 
парцијални притисак кисеоника у мерној средини, односно издувним гасовима. 
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Кисеоник се редукује на радној Pt електроди према реакцији 
 

O2(гас) + 4e−(електрода) ⇆ 2O2−
 (електролит) 

 

па је разлика потенцијала мерена између две електроде, изражена преко 
Nernst-ове једначине: 

 
Е = E0 + 0,059/4 log(pm(O2)/ pr(O2)) 

 
Имајући у виду да је парцијални притисак кисеоника на референтној страни, 
pr(O2), константантан, електромоторна сила зависи само од парцијалног 
притиска кисеоника у издувним гасовима, pm(O2), према једначини: 

 
Е = E' + 0,059/4 log(pm(O2)) 

 
Овај излазни напон такозваног „λ-давача“ представља мерни сигнал и креће се 
у распону од 0,2–0,8 V. 

 Конструкцији ламбда сонде (слика 69) изведена је на следећи начин: 
тело керамичке ламбда сонде је смештено у шупљем кућишту које има 
заштитну капу и електрични прикључак. Површина керамичког тела ламбда 
сонде има микропорозни платински слој који са једне стране прецизно утиче 
на карактеристику сонде, док са друге стране служи као електрични контакт. 
Високо адхезивна и високо порозна керамичка превлака нанета је преко 
платинастог слоја на крају керамичког тела које је изложено издувним 
гасовима. Ово је заштитни слој који штити платински слој од ерозије чврстим 
честицама из издувних гасова. Керамички материјал је порозан и дозвољава 
дифузију кисеоника присутног у ваздуху, а на вишим температурама овај 
материјал постаје проводљив. Да наслаге сагоревања у издувном гасу не би 
оштетиле керамичко тело, крај ламбда сонде који продире у струју издувних 
гасова заштићен је специјалном заштитном цеви има дизајниране отворе тако 
да издувни гасови и чврсте честице у њему не долазе у директан контакт са 
керамичким (ZrО2) телом. У конструкцији се водило рачуна и о радној 
температури и заштити од прегревања. 
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Слика 69. Конструкција ламбда сонде и њен изглед 

  

 Ламбда контрола, такозваном „повратном спрегом“ постиже се на 
основу повратне информације од ламбда сонде ка мотору, односно ка 
управљачкој јединици и уз њену помоћ се може врло прецизно одржавати 
однос ваздуха и горива на  λ=1,00.  Такозвани фактор „ламбда“ (λ) је однос 
стварне смеше горива у односу на идеалну (14,7 : 1). То значи да је према 
оптималном (стехиометријском) односу за потпуно сагоревање 1 kg бензина 
потребно 14,7 kg ваздуха. По томе је овај сензор и добио назив ламбда сонда. 
Када је смеша идеална, ламбда фактор је 1 (λ = 1). Уколико је овај број мањи, 
то значи да је смеша богата (има више горива него што је потребно), а ако је 
већи, смеша је сиромашна. На овај начин се системом управљања убризгавањем 
контролише убризгавање горива у мотор, а управо према информацији ламбда 
сонде о саставу смеше ваздуха и горива. 

 Крајњи исход је да ламда сензор преко повратне спреге са 
електроником која контролише рад мотора, активно и у реалном времену 
оптимизује рад мотора, потрошњу горива и самим тим минимализује садржај 
испуштеног отровног угљен-моноксида у ваздух, чиме знатно доприноси 
заштити животне средине. 
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5.5 Микроелектроде и сензорске мреже 

 Микроелектроде имају ултрафини конусни врх реда величина неколико 
микрометара, који се може уметнути у појединачне биолошке ћелије. Тај врх 
мора бити одговарајућих димензија да се избеглне оштећење ћелије, али и у 
исто време мора бити довољно јак да продре у ћелијски зид. Ове електроде 
имају важну улогу у снимању акционих потенцијала ћелија и обично се користе 
у неурофизиолошким студијама. Слика 70 илуструје конструкцију три типа 
микроелектрода:  

1. стаклене микроелектроде  
2. металне микроелектроде и 
3. микроелектроде од угљеничних влакана 

 

 

Слика 70. Типови микроелектрода: (а) капиларна стаклена микроелектрода, 
(б) изолована метална микроелектрода. 

 Капиларна стаклена микроелектрода је шупља стаклена капиларна 
цев (од алумосиликатног или борсиликатног инертног стакла), типично 
пречника 1 mm са отвореним врхом који има пречник реда од 0,1 до 10 μm 
(слика 70а). Стаклена цев се тада обично пуни електролитом – 3М раствором 
KCl-а. Кратак комад жице Ag/AgCl је уметнут кроз тело електроде да би се 
обезбедио електрични контакт са раствором електролита. Када се врх 
микроелектроде убаци у ткиво, односно у интрацелуларну цитоплазму 
биолошке ћелије, почиње проток струје кроз флуидни спој на врху 
микроелектроде. Тада се успоставља затворено електрично коло између 
Ag/AgCl жице унутар микроелектроде и биолошке ћелије.  

 Ако је стаклена микропипета запушена јон-селективном мембраном, 
микроелектрода ће снимити потенцијал који је пропорционалан спољашњој 
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активности јона на који је мембрана осетљива. Мембрана може бити у облику 
јон-осетљивог стакла, на пример за мерење H+ (односно pH), или се може 
користити и јоноизмењивачка течност за одређивање Na+, K+, Li+, Mg2+, Ca2 или 
Cl- јона. Овде се често због појачања сигнала користе јон-селективни 
транзистори са ефектом поља. 

 Друга врста микроелектроде направљенаје од јаке металне жице (нпр. 
волфрам, иридијум или нерђајући челик) малог пречника (слика 70б) и то је 
метална микроелектрода. Овакве електроде се најчешће праве од легуре 
платина-иридијум (70% платине и 30% индијума) и изолују стаклом (Corning 
7570, боросиликатно стакло). Врх металне микроелектроде се обично 
изоштрава до пречника од неколико микрометара електрохемијским 
поступком. Жица је тада изолована до врха.  

 Mикроелектроде од угљеничних влакана су пречника мањег од 10 μm. 
На слици 70в представљена је једна таква електрода направљена од графитног 
монофиламента уграђеног у омотач од боросиликатног стакла пречника 1,5 mm 
који пружа механичку подршку и електричну изолацију. Угљенични врх 
микроелектроде вири из стаклене изолације, конусног је облика и дужине око 
20 μm. Микроелектроде од угљеничних влакана су одличнe за снимање 
екстрацелуларног потенцијала и за електрохемијска мерења in vitro или in vivo. 

 Како се и поред свих предности које показују микроелектроде њиховим 
функционисањем често добија веома ниска струја, то представља њихов 
значајан недостатак. Ипак, ова ниска струја се може појачати помоћу низа 
микроелектрода које тада сачињавају сензорске низове или мреже. Онда 
електрични шум неће покривати аналитички сигнал, чиме се повећава 
осетљивост одређивања и добила нижа граница детекције.  Сензорске мреже 
морају бити пажљиво дизајниране како би се постигао жељени ефекат. За 
струју сензорске мреже, Iмреже, тада важи: 

 
Iмреже = IМЕ

 · n 
 
где се IМЕ, струја микроелектроде множи укупаним бројем микроелектрода, n, 
које чине низ (уз апроксимацију и случај да постоји дифузиона независност 
између сваке микроелектроде, што се у пракси тешко постиже, тако да је 
укупни излазни сигнал микроелектродног низа нешто мањи од оптималног).  
 Електрохемијски низови и мреже које садрже бројне сензоре на једној 
платформи или уређају, су предмет великог интересовања електроаналитичке 
хемије у циљу квантификације и карактеризације биолошких супстанци и 
супстанци из животне средине. Технике микрофабрикације у чврстом стању 
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које се обично користе у производњи интегрисаних кола могу се користити за 
производњу микросонди, сензорских низова и мрежа за вишеканално снимање 
ћелијског потенцијала или за електричну стимулацију неурона у мозгу или 
кичменој мождини. Пример таквог микросензора приказан је на слици 71. 

 

Слика 71. Штампана микроелектродна мрежа (шематски приказ десно). 
(Приказ преузет и адаптиран од Yang, H.; Rahman, M. T.; Du, D.; Panat, R.; Lin, 
Y. 3-D Printed Adjustable Microelectrode Arrays for Electrochemical Sensing and 
Biosensing. Sens. Actuators B 2016, 230, 600–606.) 

   
 Последњих неколико година, захваљујући брзом развоју у микро и 
нанотехнологија и наноматеријала са изванредним перформансама појавили су 
се сензорске мреже и низови микро па чак и нано електрода. Једна од главних 
предности нових технологија је и могућност израде и масовне производње 
веома малих и високо софистицираних микросензора са високо поновљивим 
електричним и физичким својствима. На овај начин, у сложеном узорку се 
може истовремено спровести електрохемијска анализа високе просторно-
временске резолуције и осетљивости. Фотолитографија је основна технологија 
која се обично примењује у производњи сензорских мрежа микро електрода. 
Поред других, користе се и сито-штампане 3D технологије, као моћан 
алтернативни алат за обраду микроструктуре високе резолуције.  

 Поред клиничких анализа о којима је до сада било речи имајући у виду 
примену микро електрода и сензорских мрежа, посебно треба поменути и 
такозвану „чулну анализу“ (енг. sensory analysis). Ова врста анализе је нпр. 
неизоставан корак који следи после свих органолептичких и хемијских анализа 
хране, и представља научну врсту анализе која подразумева употребу љутских 
чула (вид, додир, звук, али у случају хране најпре мирис и укус). Како је развој 
хемијских сензора и инспирисан чулима живих организама, јавила се и реална 
потреба да се најпре у неким индустријским процесима, мониторингу животне 
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средине или анализи хране замене људска чула вештачким чулима. Тако су 
настали „електронски језик“ и „електронски нос“ (слика 72).   

 

 
Слика 72. Шематски приказ принципа рада електронској језика и носа 

 
 Електронски језик (е-језик) је инструмент који мери и упоређује укусе. 
Према техничком извештају IUPAC-а, „електронски језик je аналитички 
инструмент који укључује низ неселективних хемијских сензора са 
делимичном специфичношћу за различите компоненте раствора и одговарајући 
инструмент за препознавање образаца, способан да препозна квантитативне и 
квалитативне композиције једноставних и сложених узорака“. Како су хемијска 
једињења одговорна за укус који детектују људски рецептори укуса, слично 
томе и вишеелектродни сензори електронских инструмената детектују иста 
растворена органска и неорганска једињења. Сензорне јединице се састоје од 
наноструктурираних филмова проводљивих полимера, као што је полианилин 
и његови деривати или полипирол, нанесених на интердигиталне 
микроелектроде. Ови полимери имају способност да реверзибилно промене 
своја оптичка и електрична својства када се промене карактеристике окружења 
у коме функционишу. Информације које даје сваки појединачни сензор у е-
језику су комплементарне и комбинација резултата свих сензора генерише 
јединствени образац. Већина прагова детекције сензора је слична или боља од 
оних код људских рецептора. Перцепција и препознавање квалитета укуса 
заснива се на изградњи или препознавању активираних сензорних нервних 
образаца од стране мозга који дају информацију о укуса производа. Овај корак 
код е-језика се постиже статистичким софтвером који интерпретира податке 
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сензора у узорке укуса. Најчешће коришћени систем за обраду података је 
вештачка неуронска мрежа у коме се алгоритми заснивају на процесима учења 
и препознавања људског мозга. Од статистичких метода најчешће се користе 
метода главне компонентне анализе (енг. principal component analysis – PCA), 
технике мултиваријантне регресије и факторске анализе. E-језик је данас 
комерцијални производ. Компанија Alpha MOS  производи и продаје уређај 
„ASTREE electronic tongue” користећи хемијски модификовану транзисторску 
технологију ефекта поља и потенциометријска мерења са седам селективних 
сензора течности за јонска и неутрална хемијска једињења одговорна за укус. 

 Први концепт модерног електронског носа који је дизајниран да 
разликује широк избор мириса предложили су још 1982. године Persaud и Dodd. 
Мирисни систем сисара може открити хиљаде различитих чистих мириса, као 
и сложених смеша, у концентрационом ниском опсегу од милијардитих делова, 
и у року од неколико секунди након излагања. Један рецептор може препознати 
неколико мириса, везујући више молекула мириса. Током ове интеракције, 
производи се електрични стимулус и преноси у лимбички систем у кортексу 
мозга, где се јавља препознавање мириса. Слично томе, широко подешени 
хемијски сензори електронског носа, након интеракције са мирисним 
једињењима, производе електрични сигнал који се и у овом случају обрађује 
одговарајућим хемометријским алатима и пружа жељене информације.  

 

5.6 Дизајн биосензора 

Природа и савршеност живих бића су непресушан извор инспирације за 
истраживаче и научнике који у појединим случајевима теже да принципе 
функционисања код живих бића примене у раду својих уређаја. С друге стране, 
има доста покушаја да се искористе неки природни системи или делови система 
интегрисањем у техничке уређаје. Првим начином се бави биомиметика, а 
други случај је својствен за биосензоре. 

Досадашњи домети у развоју биосензора су показали да су они 
фасцинирајућа аналитичка средства са потенцијалом да изазову 
револуционарне промене у аналитичкој хемији и дијагностици. Будућност у 
којој ће се рутински примењивати ови уређаји, доступни свима чак и у кућној 
употреби, је већ и почела. И пре него што можемо да замислимо, велика је 
вероватноћа да ћемо здравље проверавати уз помоћ персоналних уређаја 
уграђених у наше организме или кућне апарате. 
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До тада, биће сагледано докле се стигло у овом правцу и које су то 
предности које јасно показују изврсност биосензора као можда 
најсавременијих и најзначајнијих аналитичких уређаја до сада. 

Предности биосензора: 

 погодни су за анализу неполарних молекула који се често не могу 
анализирати уобичајним мерним инструментима; 

 одликују се великом селективношћу (неки су чак и специфични) 
захваљујући имобилизацији биолошких система на којима су базирани; 

 веома су осетљиви 
 могуће их је контролисати ефикасно и брзо; 
  имају кратко време одзива (обично мање од минут); 
 практични су, доступни, малих димензија, преносиви...   

 
 Недостаци биосензора на чијем превазилажењу научна заједница 
увелико ради су:  

o није могућа стерилизација употребом високих температура због   
денатурације биолошких материјала; 

o стабилност биолошких материјала зависи од услова мерења (сметају 
екстремне рН вредности, температура и неки присутни јони); 

o ћелија биосензора може се контаминирати споредним присутним 
молекулима који дифундују кроз мембрану 

o у већини случајева кратак употребни век  
 

 Биосензори су дефинисани као компактни аналитички уређаји који 
примењују биолошки, биолошки изведен или биомимички елемент за 
препознавање аналита, такозвани биорецептор. У литератури се осим термина 
биорецептор често користе термини селектор или полимер. „Селектор“ истиче 
начин функционисања, а „биополимер“ врсту материјала од којег је 
биорецептор направљен. Овај примарни елемент биосензора је блиско повезан, 
или интегрисан са физичко-хемијским претварачем, односно јединицом за 
конверзију која трансформише биохемијску интеракцију у сигнал, 
пропорционалан концентрацији циљаног аналита. То је макроскопски 
претварач једног облика енергије у други помоћу којег се детектује продукт 
биохемијске модификације и конвертује у електрични сигнал. Претварач може 
бити нпр. потенциометријска или амперометријска ћелија, термистор, 
пијезоелектрични кристал, оптичко влакно итд, у зависности од типа 
биохемијске модификације. Имајући ово у виду, биосензори (исто као и 
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хемијски сензори), најпре се могу класификковати према параметру који се 
мери физичко-хемијским претварачем биолошког догађаја.  

 
 На основу типа сигнала, биосензори могу бити  

 оптички,  
 електрохемијски,  
 масени и  
 термички.  

 Веза између биорецептора и претварача је углавном критични део 
сензорског уређаја јер представља место где се суперпонирају страна 
електрична поља. Зато се приликом конструкције биосензора посебна пажња 
посвећује интеграцији биорецептора и електронских кола сензора, као и 
компатибилности компоненти. Општи приказ елементата биосензора 
представљен је на слици 73. 

 

 

Слика 73. Шематски приказ функционалних делова биосензора 

  

 Биосензори засновани на електрохемијским реакцијама – 
електрохемијски биосензори директно генеришу електрични сигнал чиме је 
увелико поједностављена конверзија сигнала, па је конструкција сензора 
ефикаснија и једноставнија, а сама опрема мање скупа. Електрохемијски 
биосензор, према препоруци (IUPAC-a), може да се дефинише као самостални 
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интегрисани уређај који пружа специфичне квантитативне или 
полуквантитативне аналитичке информације помоћу биолошког елемента 
препознавања, односно биохемијског рецептора, који је просторно повезан са 
електрохемијским претварачем и детектором.  

 Електрохемијски сензори су због својих предности врста биосензора 
(поред оптичких) која је најзаступљенија и најразвијенија, а у пракси се 
највише користе потенциометријске или амперометријске ћелије са ензимима, 
које су прве и направљене још шездесетих година прошлог века. На тржишту 
су такође присутне комбинације ензима и полупроводника, док се остале 
комбинације мање користе или се примењују углавном у истраживачким 
лабораторијама. Данас се електрохемијски бисензори примењују у великом 
броју области: медицини, индустрији хране, фармацеутској индустрији, 
заштити животне средине. 

 

Избор система биорецептора 

 Биорецепторски слој је одговоран за селективност/специфичност 
уређаја и, у принципу, може се користити било који биолошки или биолошки 
изведени елемент. У пракси то значи да се као биорецептори могу користити 
ензими, антитела, ДНК, микроорганизми и ћелије, режњеви ткива и органеле 
(слика 73), али и молекуларно принтани полимери који су направљени према 
овим биолошким елементима. Употребом различитих биорецептора може се 
постићи жељена селективност, у складу са природом аналита. Избор 
биорецептора је засигурно најважнија карактеристика биосензора, а циљ је 
обезбедити брзу анализу уз минимални или без претходног третмана узорка. 
Први задатак при пројектовању биосензора је одабир одговарајућег система 
биорецептора тако да места за препознавање имају специфичну интеракцију са 
циљним аналитом. Овај избор зависи од својства и структуре аналита, као и од 
присуства сличних интерферирајућих супстанци потенцијално присутних у 
узораку. Узорци могу да буду више или мање сложени, па се и сензор 
конструише према могућим интерферирајућим супстанцама у узорку. На 
пример, у клиничко-хемијској анализи користе се биолошки узорци који имају 
комплексне и захтевне матриксе, па се приликом конструкције сензора и 
одабира беорецептпра предузимају све мере како би се отклониле могуће 
сметње приликом анализе оваквих узорака. 
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 Преба типу биорецептора изводи се и класификација сензора, па се 
могу разврстати у: 

 ензимске, 
 имуносензоре, 
 ДНК/РНК сензоре 
 микробиолошке сензоре 
 биомиметичке сензоре 

 О сваком типу биосензора и примерима примене биће посебно 
разматрано у наредним поглављима. 

 

Селективност и технике молекуларног препознавања  

 Биосензоре у односу на остале сензорске уређаје, на основу примене 
биолошких материјала као елемената за препознавање, највише издваја 
изузетну способност да специфично или веома селективно реагују са аналитом 
од интереса, и да разликују и раздвајају структурно слична једињења.  

 Узимајући у обзир биомолекул/биоврсту који препознаје циљни аналит, 
биосензори могу користити различите технике препознавања: 

1. биоафинитет, када биорецептор користи нековалентне интеракције као 
што су реакције антитело-антиген или хибридизација ДНК ланца. 
Оваква врста препознавања се дешава динамичким уклапањем и 
такозваним „кључ у браву“ интеракцијама које се одвијају у 
молекуларним „кавезима“ који имају специфичну геометрију и 
распоред молекула на месту спајања биолошког догађаја (слика 74). 
Пример оваквих интеракција јесте просторно моделирање које се 
постиже употебом једињења као што су каликсарени, молекули 
кавезасте структуре који се могу модификовати супституисањем атома 
у бензеновом прстену чиме се подешава величина њихове кавезне 
структуре, а тиме и осетљивост према различитим малим органским 
молкулима.  
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Слика 74. Биоафинитет каликс арена и типични радикали за 
моделовање 

 
 

2. биокаталитичко препознавање, својствено за ензимске сензоре када 
је аналит супстрат ензима, или се може детектовати мерењем сигнала 
који производи један супстрат (молекул на који делује ензим) или 
производ ензимске реакције која укључује аналит. Објашњење ове 
вресе препознавања за већину ензима задовољава Fisher-ов принцип 
„кључ у браву“, који каже да је потребно преклапање у најмање три 
активна центра које обухватају функционалне групе ензима (слика 75а). 
Ова подручја активности налазе се у непротеинским деловима ензима 
(коензими и јонофоре). Постоји и флексибилнији Koshland-ов модел, 
такозвана „рука у рукавици“ који узима у обзир флексибилност 
конформације ензима и представља много ефикаснију и свеобухватнију 
хипотезу о механизму дејства ензима.  
 

3. трансмембранско препознавање, које је од великог значаја за многе 
биомолекуларне функције. У конструкцији биосензора употребљавају 
се природене мембране (агар-агар, колаген) јер имају селективна 
својства која се огледају у следећим начинима функционисања: 
 - транспорту само одређених супстрата короз канал мембране 
(слика 75б) 
 - везивању аналита на површини мембране и пропуштању 
одговарајућег супстрата 
 - реакцији са аналитом и пропуштању продуката те реакције 
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Слика 75. а) Биокаталитичко препознавање код ензима; б) трансмембранско 
препознавање 

 
4. препознавање помоћу ћелија, ткива, неурорецептора, 

хемирецептора, које се заснива на специфичним биохемијским и 
метаболичким реакцијама. Како је овде центар препознавања велики и 
реда је величине најмање 10 μМ (за разлику од претходно описана три 
типа препознавања који су нано димензија) приличан је проблем 
стабилизовати овакву електроду. С друге стране, биолошки материјал 
који се налази у оваквим рецепторима остаје дуже очуван у свом 
природном окружењу, што доприноси дужем року трајања оваквих 
сензора. 
 

Осетљивост биосензора 

 Један од најважнијих задатака при дизајнирању биосензора који је 
спреман за употребу је постизање потребне осетљивости. У свим случајевима, 
циљана граница детекције, динамички опсег и осетљивост зависиће од природе 
узорка где ће се уређај користити. Стога ће очекивани опсег концентрације 
аналита и ометајућих супстанци потенцијално присутних у узорку у великој 
мери утицати на захтеве. Повећање осетљивости било које аналитичке методе 
значи повећање односа сигнал-шум (под шумом се подразумева сигнал који 
производи електролит без аналита или узорка, нпр. резидуална струја у 
волтаметријским одређивањима). Могућа су две очигледна приступа: повећање 
сигнала или смањење шума. У технологији биосензора заснованој на преносу 
електрона, побољшање односа сигнал-шум се постиже повећањем броја 
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електроактивно детектабилних врста повезаних са аналитом и/или смањењем 
сметњи које допиру до електроде и тако доводе до позадинског струјног шума.  

 

 Главне стратегије које се користе за смањење позадинских струја 
изазваних ометајућим јонима су су:  

 спречавање појаве ометајућег једињења у значајној количини у близини 
електроде, што се најчешће постиже разблаживањем анализираног 
раствора узорка (ако је уређај довољно осетљив) или коришћењем 
полупропустљивих мембрана које функционишу на основу 
наелектрисања или величине пропусних пора. У неким случајевима 
продукт бихемијске реакције је оно једињење који оштећује електроду 
и смањује њену примењивост и осетљивост. Ово се може избећи 
трансформисањем продукта у неко електрохемијски неактивнио 
једињење које више нема претензије да се адсорбује на површини 
електроде. Овакав пример је коришћење још једног ензима приликом 
одређивања глукозе у циљу спречавања „тровања“ електроде водоник 
пероксидом који се добија као производ реакције. 
 

 рад на потенцијалима при којима долази до оксидације/редукције и на 
којима су сметње занемарљиве. 
 

  Позадинске струје се могу умањити и очувањем слоја биорецептора 
који морају одржавати одговарајућу активност биопрепознавања да би се 
користили у сензору. Кратак животни век, односно његова употребљивост јесте 
један од круцијалних недостатака биосензора на чијем превазилажењу 
научници константно раде. Најпре, структурни/конформациони изглед 
коришћеног биорецептора мора бити сачуван. У табели 5 су сумирани неки 
најзначајнији захтеви да би се сачувао препознавајући елемент коришћен у 
биосензору. 
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Табела 5. Основни захтеви за очување функционалности 
препознавајућег елемента у биосензору 

Препознавајући биоелемент  
(сложеност расте према дну табеле) 

Основни захтеви  
за очување 
функционалности 

Један молекул 

Аптамер/јонофора 
 

Одговарајућа 
имобилизација 

Антитело/DNK pH и стабилност у 
сланом раствору 
 

Ензим/ 
високомолекуларни 
протеин 
 

Одсуство одређених 
отровних продуката  
(нпр. тешки метали) 

Мембрански 
рецептор 

Механичка заштита 
 

Органеле (хлоропласти, митохондрије 
итд.) 

Одговарајући 
осмотски притисак, 
кисеоник 
 

Ћелија 
 

Нутритиенти 
Ткиво 
 
Орган Неоштећено ткиво 

 

 До сада је било речи о смањењу шума биосензора. С друге стране, да би 
се повећала осетљивост одређивања, појачање сигнала се може извести на два 
начина:  

1. Увећавањем процеса преноса електрона: 

 Рециклирањем електрохемијски трансформисаног једињења. Ово се 
своди на регенерацију активних места редокс ензима користећи 
посредник преноса наелектрисања (медијатор) који се затим 
електротрансформише на површини електроде. У овим случајевима, 
концентрација ензимског супстрата треба да буде присутна у вишку да 
би се одржао ензимски циклус. У последњој деценији дошло је до 
процвата биосензорске технологије која укључује наноматеријале 
коришћене у сврху увећања процеса преноса електрона. То су 
јединствени функционални материјали који показују неупоредива 
електрична својства, а у вези са њиховим обликом, структуром и 
нановеличином. Транспорт наелектрисања у наножицама или 
наноцевима се одвија дуж линије правца, који је једини пут доступан за 
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пренос електрона. Ово чини ове материјале компетентним да дају 
одговор који потиче чак и од реакције неколико молекула који ступају 
у интеракцију дуж истог правца. Ова изузетна осетљивост 
наноматеријала, као и њихова велика специфична површина, нуди 
огроман број локација које се могу хемијски функционализовати и бити 
спремне за интеракцију са аналитом, што доводи до знатног повећања 
осетљивости. 
 

 Појачавање процеса размене електрона на површини електроде 
коришћењем спрегнутог ензимског система. Овај начин ће такође бити 
објашњен на примеру сензора за глукозу у поглављу 5.6.1. На овај 
начин се чак и мале количине аналита могу детектовати на основу 
потрошње електроактивних врста подржаних цикличном реакцијом оба 
ензима. 

2. Повећање броја врста за биопрепознавање: 

 Очигледна тактика да се повећа количина врста које се могу 
електрохемијски детектовати је повећање броја биолошки активних молекула 
у слоју за биопрепознавање, како би корак „хватања“ аналита био ефикаснији. 
Монослојеви су се показали корисним у дизајну биосензора али, много пута, 
ове структуре не нуде жељени однос сигнал-шум и стога је предложено 
коришћење вишеслојних система. Понекад, је потребна прецизнија контрола 
површинске густине биомолекула да би се спречила молекуларна агрегација, 
или да се њихово везивање спроведе у повољној оријентацији. Деривати 
каликсарена, о којима је и раније било речи, су предложени као структуре за 
повезивање и ефикасну имобилизацију протеина. Тако структура каликсарена 
има остатке тиола који се везују за површина од злата док на супротној страни, 
структура круне каликсарена остаје изложена за даље повезивање биомолекула 
који хвата аналит. Дакле, модификацијом електроде од злата са монослојевима 
од каликсарена могуће је постићи побољшано везивање протеина. И код 
имуносензора правилно оријентисано везивање је кључно када биореактивна 
врста садржи специфичано антитело. О овом значајном фактору који знатно 
доприноси осетљивости а самим тим и ефикасности имуносензора биће речи у 
поглављу 5.6 2. 
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5.6.1 Ензимски сензори 

 Биолошки катализатори, ензими (ферменти), се према типу реакције у 
којој учествују класификују у шест група: оксидоредуктазе (катализују редокс 
реакције), трансферазе (катализују преносе функционалних група са донорског 
молекула на акцепторски), хидролазе (катализују хидролитичке реакције), 
лијазе (катализују реакције разградње у којима настају или нестају двоструке 
везе), изомеразе (катализују интермолекулско преуређивање) и лигазе 
(катализују реакције сентезе и карбоксилазе). У изградњи сензора се најчешће 
користе ензими приказани у табели 6. 

 

Табела 6. Типични ензими и супстрати у биосензорима 

Ензим Реакција Типични супстрат 
 

оксидоредуктаза производња H2O2 
глукоза, фруктоза, 
алкохол, холестерол 

дехидрогеназа потрошња NADH 
алкохол, глукоза  
лактат, малат, 
глутамат, алдехиди  

деаминаза производња NH4
+ 

уреа, амини, 
аминокиселина 

 

 Изузетна специфичност коју ензими показују за своје природне 
супстрате учинила их је првим кандидатима који треба да буду уграђени као 
елемент за биопрепознавање. Ова специфичност може бити апсолутна јер 
такав ензим катализује само једасн супстрат (као што је случај код уреазе и 
урее), или може бити и групна специфиност, и тада један исти ензим катализује 
реакције у којима учествује група сличних супстрата (напр. фосфатаза која 
делује на фенил-фосфат, p-нитрофенил-фосфат, β-глицерол-фосфат и друге). 
Уочена је и стереохемијска специфичност где ензим делује на одређени тип 
изомерног једињења. 

 Најједноставнији каталитички циклус неког ензима који катализује 
једносупстратну реакцију може се преставити реакцијом: 

Е + S ⇆ ES ⇆ ES* ⇆ ЕP ⇆ E + P 

где је Е ензим, S супстрат, P је производ реакције, ES је комплекс ензима и 
супстрата, а ES* је прелазно стање или активирани комплекс, док је EP 
комплекс ензима и производа реакције. Механизам катализе се и код 
биокатализатора објашњава теоријом прелазног стања. Графички приказ 
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енергије у односу на реакциону координату показује колико је мање енергије и 
времена потребно за одигравање реакције у присуству ензима (слика 76). 

 

 

Слика 76. Механизам ензимом катализоване реакције 

 

Развој ензимских биосензора    

 Clark и Lyouns су почетком шездесетих година прошлог века 
представили прву електроду овакве врсте, претечу свих данашњих биосензора, 
која је тада названа ензимска електрода, а данас би је можда најбоље била 
дефинисана као глукозна амперометријска биоелектрода (слика 77).  

                   

Слика 77. Clark-ова ензимска електрода 
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 У конкретном случају, функционисање Clark-ове ензимске електроде 
одвија се на следећи начин: аналит, глукоза, дифундује кроз мембрану за 
дијализу и долази до имобилисаног ензима, глукозо-оксидазе (GOD), која је 
постављена веома близу површине платинске електроде. У присуству ензима и 
кисеоника, аналит производи глукуронску киселину и водоник-пероксид по 
реакцији:  

глукоза + О2 + H2O ⎯  глуконска киселина + H2O2 

                електроактивна                                                  електроактивна  
                           врста                                                                     врста 

 

Концентрација глукозе у узорку се мери амперометријски,  

1. праћењем потрошње кисеоника (као што је већ описано у поглављу 5.4) 
који је пропорционалан брзини ензимске реакције, или  
 

2. праћењем концентрације насталог водоник-пероксида, што је чешће 
примењивано и разматраће се у наставку.  

 

 Ензимске реакције у којој учествују оксидоредуктазе (којима припада и 
GOD) одвија се у два ступња. У првом ступњу, у реакцији са супстратом долази 
до трансформације оксидованог облика ензима, Еox  у редуковани Ered: 

Еox + S → Ered + P 

a редуковани облик ће се у наредном ступњу „регенерисати“ у реакцији са 
кисеоником: 

Ered + О2 → Еox + H2O2 

Оксидација водоник-пероксида, као електроактивног једињења, најпре је 
омогућена применом хидрофилне мембране која га пропушта и дешава се на 
аноди дајући излазни сигнал сензора. Реакција је следећа:  

H2O2→ О2 + 2H+ + 2e- 

 Ово је управо реакција где настаје проблем са овако направљеном Clark-
овом електродом. Наиме, за отпочињање ове реакције је потребан релативно 
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висок потенцијал (око 0,6 V vs Ag/AgCl) што може довести до великих сметњи 
условљених оксидацијом и других електроактивних супстанци присутних у 
узорку (нпр. аскорбинска киселина, мокраћна киселина, разне врсте лекова и 
биоактивних супстанци). У превазилажењу овог проблема употребљене су 
различите семипермеабилне мембране и превлаке као би спречиле доток 
ометајућих молекула. Ипак, недостатак мембрана приликом употребе је њихов 
велики утицај на дифузију. У ову сврху коришћени су редокс полимери 
(нафион), целулозно-ацетатни филмови, електрополимеризовани филмови 
провидних полимера итд. Такође, искоришћен је и приступ модификације 
електроде који је омогућио детекцију водоник-пероксида на знатно нижим 
потенцијалима у циљу повећане селективности.  

 Додатни проблем јесте деградација ензима GOD водоник-пероксидом, па 
електрода због овог проблема после одређеног времена губи функцију. 

 Имајући у виду ова унапређења ензимске електроде која су уследила, 
хронолошки гледано, развој биосензора, па и Clark-ове екектроде, може се 
пратити по генерацијама. Управо овај степен развоја о коме је до сада било речи 
припада првој генерацији биосензора и ту спадају сензори базирани на 
кисеоничним електродама (слика 78а).  

 

 

 

Слика 78. Прва, друга и трећа генерација биосензора 

  

Друга генерација биосензора свој рад базира на коришћењу медијатора, 
вештачког електрон-акцепторског молекула који посредује и замењује 
кисеоник у основној реакцији (као на слици 78б). Медијатор преноси електроне 
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од ензима до претварача. Тако је проблем са флуктуацијом нивоа кисеоника и 
„тровањем“ електроде водоник-пероксидом избегнут. 

 Медијатори коришћени у биосензорима имају различите структуре, а 
самим тим и својства, укључујући и она електрична, тј. опсеге редокс 
потенцијала. Као медијатори се користе катјони прелазних метала и њихови 
комплекси. Један од бољих и најчешће коришћених медијатора је фероцен (Fc)-
сендвич комплекс гвожђа и два циклопентадиенил (Cp) анјона (слика 79а). 
Принцип дејства медијатора на бази фероцена у реакцији са глукозом дат је 
одговарајућим хемијским реакцијама и представљен на слици 79б: 

 

глукоза + GODOX → глуконолактон + GODR + 2H+ 

GODR + 2Fc+ → GODOX + 2Fc 

2Fc – 2e- → 2Fc                        

                            

 

Слика 79. а) Структура фероцена; б) принцип дејства фероцена као 
медијатора 

 

 Добри медијатори у биосензорима би требало да испуне следеће захтеве: 

  брзо реагују са ензимима; 
  реверзибилно изводе трансфер електрона; 
  имају мали наднапон при регенерацији; 
  да су независни од рН вредности; 
  стабилни и у оксидованом и у редукованом облику; 
  не реагују са кисеоником; 
  нису отровни. 
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 Интересантан је и приступ када се користе такозване метализоване 
електроде. Метализација се постиже таложењем одговарајућег племенитог 
метала на електроду од стакластог угљеника техником цикличне волтаметрије. 
Успешни резултати постигнути су са неколико племенитих метала као што су 
платина, паладијум, родијум и рубидијум. Сврха коришћења метализованих 
електрода је у томе да се стекну услови при којима се оксидација ензимски 
генерисаног Н2О2 може постићи на нижем примењеном потенцијалу стварајући 
јако осетљиву каталитичку површину. Поред тога, однос сигнал-шум 
биосензора расте због повећања електрохемијски активне површине.  
  
 Анализирајући све перформансе унапређених сензора друге генерације 
може се закључити да су биосензори са медијаторима су још увек осетљиви на 
присуство кисеоника из супстанци у окружењу који омета мерени ниво 
кисеоника у аналиту. Велики недостатак је и што је већина медијатора веома 
токсична па то ограничава примену мерења in vivo.  

 Трећа генерација биосензора реализује директну везу између ензимске 
реакције и претварача без потребе за дифузијом тако што је ензимима 
омогућено кретање на самој електроди (слика 79в). Овај тип електрохемијских 
биосензора је за сада могућ само са малим бројем оксидоредуктаза, због 
просторних ограничења и недоступности активног центра ензима.  

 Применом једног оваквог биосензора може се лако непрекидно мерити 
ниво глукозе у крви без потребе за уношењем било које супстанце у аналит од 
интереса. Директна веза између ензима и електроде може бити постигнута тзв. 
електричним водом преко носиоца електронског преноса као што је 
дуголанчани полимер.  Приликом хемијских реакција не долази до редукције 
или оксидације ензима директно на електроди чиме се спречава губитак 
ензимске активности. Код ове високо технолошке генерације биосензора 
неопходно је уградити медијатор заједно са ензимом у електроду. У том случају 
не долази до редукције или оксидације ензима директно на електроди чиме се 
спречава губитак ензимске активности. 

 

Разматрање општих захтева при конструкцији биосензора 

 Осим проблема који се тичу Clark-овог биосензора чије превазилажење 
је условило развој нових генерација овог, али и других сензора, важно је 
размотрити и опште проблеме и ограничења са којима се срећу научници 
приликом конструкције ензимских сензора.  
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 Најпре, морају се имати у виду фактори који утичу на активност 
ензима, а то су температура (јер су протеинске природе), pH, 
концентрација супстрата и ензима, активатори и инхибитори 
(супстанце које подстичу или умањују дејство ензима), па се приликом 
конструкције биосензора мора водити рачуна о овим утицајима и 
експерименталним условима коришћења ензимских електрода. 
Препоручена радна температура је 25–30 оC и рад у pH неутралном или 
благо киселом подручју. 
 

 Када се дизајнирају биосензори засновани на ензимима, важно питање 
је првобитно оксидационо стање редокс активног центра, тако да 
ензим остане активан да даље реагује са својим супстратом. Већина 
ензима који се користе у биосензорским технологијама имају свој 
редокс центар унутар „џепа“ или у језгру протеина, тако да је активно 
место практично „електрично изоловано“. Ова потешкоћа се обично 
решава коришћењем медијатора, који преносе наелектрисање између 
активног места ензима и површине електроде. Иако би било пожељно 
да се електрохемијски открију промене у супстрату ензима (аналита) 
или у једном од производа реакције, већина аналита од клиничког 
интереса нису природни супстрати за редокс ензим. Развијене су 
различите стратегије за решавање овог проблема, у зависности од 
хемијских својства аналита. Они се заснивају на чињеници да је 
изводљиво трансформисати не-редокс реакцију у редокс реакцију, која 
укључује ензим који мења оксидациони број хемијске врсте која се 
може пратити неком електрохемијком техником. Ови ензими се 
понекад користе као ознаке или „репортери“ догађаја биолошког 
препознавања. Сходно томе, предложена је употреба спрегнуте 
ензимске реакције, која следи после оне у којој аналит учествује, да би 
се коначно произвела врста која се може детектовати електрохемијски. 
Овакав дизајн су предложили Тsuchida и сарадници у биосензору за 
одређивање креатина, важног продукта катаболизма протеина, и 
креатинина, једаног од индикатора функције бубрега. Спојене реакције 
су приказане у једначинама. Оне на крају производе водоник пероксид, 
једењење које се електрохемијски трансформише на електроди и 
генерише амперометријски сигнал.  
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креатинин + H2O 

креатинин
амидохидролаза
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  креатин 

креатин + H2O 
креатинин

амидиноохидролаза
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  саркозин + уреа 

 

саркозин + H2O + О2  
саркозин
оксидаза⎯⎯⎯⎯⎯⎯  глицин + формалдехид + H2O2 

                                                                                      електроактивна   
                                                                                                                    врста 
 

 Развијени су и други биосензори за одређивање аналита од 
клиничког значаја, користећи редокс ензиме који омогућавају 
детекцију оксидације или редукције једног производа директно или 
индиректно укључених у ензимску реакцију. Они укључују 
амперометријске биосензоре за одређивање урее, лактата (соли млечне 
киселине), пирувата (соли пирувинске киселине, индикатора 
поремећаја у метаболизму), и осталих биолошки активних једињења. 
 

 Један од круцијалних захтева у конструкцији биосензора јесте и 
успешна имобилизација ензима на електроди и за то је коришћено 
више приступа. Технике које су до сада коришћене у имобилизацији 
ензима на електроди су:  

 
- заробљавање ензима у раствору у контакту са електродом испод мембране       
(слика 80а) 
- адсорпција и електростатичке интеракције (везивање ензима за чврсте 
подлоге као што је кварц, стакло, каолинит, силика-гел) (слика 80б) 
- ковалентно везивање ензима у најлонској мрежи (слика 80в) 
- мешањем са угеничном пастом (ензимска CPE) (слика 80г) 
- заробљавање у полимерном филму (слика 80д) 
- умрежавањем (енг. cross linnking) или попречним спајањем (слика 80ђ) уз 
помоћ нпр. глутаралдехида (OCH-(CH2)3-CHO) који са својим алдехидним 
групама на крају молекула реагује са аминогрупом ензима или протеина 
градећи дериват аналоган Schiff-овој бази према реакцији: 
 

 
      ензим-NH2 + OCH-(CH2)3-CHO + H2N-протеин  
 
                                      →   ензим-N=CH-(CH2)3-CH=N-протеин  



175 
 

 
- физичким укалапањем ензима у полиакриламидне гелове, који 
онемогућавају дифузију ензима у раствор, али зато лако дозвољавају долазак 
молекула супстрата до ензима (слика 80е) 
- ковалентним везивањем ензима за електроду од злата преко самоуређеног 
монослоја (слика 80ж). 

 

 
 

Слика 80. Технике имобилизације ензима на електродама 

 
 Треба имати у виду да су овде поменуте технике за имобилизацију 
ензима на електродама прилично аналогне техникама које се користе за 
имобилизацију других биорецепторских компоненти (органела, ткива, 
антитела, ћелија...). 
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Примери ензимских сензора 

 

 Амперометријски ензимски биосензори 

 Подсећања ради, када се користе амперометријски биосензори, аналит 
директно учествује, или је укључен у редокс реакцију која може бити праћена 
мерењем струје у електрохемијској ћелији у којој је напон на константној 
вредности. Аналит, или врста укључена у биолошки догађај путем 
(био)хемијске реакције, мења своје оксидационо стање на једној од електрода. 
Количина електрона, односно струја на електроди је пропорционална количини 
електрохемијски трансформисане врсте на електроди.  

 Најкоришћенији амперометријски сензор и данас је засигурно 
биосензор за одређивање глукозе. Принцип рада овог сензора је објашњен 
раније узимајући у обзир анодни сигнал који потиче од оксидације водоник- 
пероксида у основној реакцији: 

глукоза + О2 + H2O ⎯  глуконска киселина + H2O2 

 Друга варијанта глукозног амперометријског сензора прати струју 
катодне редукције кисеоника при константном потенцијалу од 0,6 V vs Ag/AgCl 
у реакцији са глукозом према једначини: 

O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- 

 Струја у спољашњем колу је у функцији са парцијалним притиском 
кисеоника. За мерење се употребљава Clark-ова електрода малих димензија 
(мања од 1mm) са Pt катодом, референтном Аg/AgCl електродом и 
хидрофобном мембраном са имобилисаним ензимом GOD (слика 77). 
Хидрофобна мембрана је пропусна за кисеоник који се редукује на катоди и на 
основу константног парцијалног поритиска кисеоника успоставља се 
концентрациони градијент дотока кисеоника кроз мембрану па се посредно 
долази до податка о концентрацији глукозе у узорку. Како се један део 
кисеоника троши у имобилизованом ензиму у мембрани, а други део кисеоника 
дифиндује кроз мембрану и редукује се на катоди, за исправно мерење било би 
потребно да се осигура константна вредност парцијалног притиска узимањем 
узорка веће запремине. То није могуће па се спречавање прекомерне потрошње 
кисеоника у реакцији са аналитом постиже на више начина.  
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 1.  смањењем Pt катоде на микрометарске вечичине (20-25 μm).  

 2. имобилизацијом два ензима, глукози-оксидазе и каталазе, у 
мембрани. 

Реакције су: 
 

глукоза + О2 + H2O ⎯  глуконска киселина + H2O2 

H2O2 
каталаза
⎯⎯⎯⎯  H2O + ½ O2 

На овај начин се половина кисеоника враћа у реакцију, па је потрошња два пута 
мања. Додатно, у реакцији са каталазом елиминише се и водоник-пероксид па 
се спречава деградација GOD ензима и продужује употребни век електроде.  

 3. коришћењем диференцијалног споја (слика. 81), који представља 
техничко решење у коме се употребљавају две индентичне кисеоничне 
електроде, с тим што у мембрани једне од њих има имобилисаног ензима, а у 
другој га нема. Тако на електроди са ензимом долази до ензимске реакције и 
додатне потрошње кисеоника па је струја на овој електроди мања (I2). Излазна 
струја овог споја (ΔI) зависиће само од потрошње кисеоника услед ензимске 
реакције: 

ΔI = I1 – I2 

 

 

Слика. 81.  Диференцијални спој ензимских кисеоничних електрода 
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 4.  применом кофактора, чиме се постиже директна оксидација GOD. 
Употребом флавин аденалин динулеотида (FAD) елиминисана је зависност од 
кусеоника у основној реакцији, а концентрација глукозе се прати на основу pH 
односно настале глуконске киселине, овог пута потенциометријском методом. 

 5.  применом медијатора, који представља мост за пренос електрона са 
ензима, при чему се сам редукује и преноси електрон до електроде где се 
регенерише. 

Ензим (кофактор-Hn) + Моx → Ензим (кофактор) + Мred + nH+  

Мred 
анода
⎯⎯  Моx + е- 

  

 Данас је Clark-ов бриљантан, пионирски рад еволуирао, и комерцијално 
се користи на тржишту као „биосензор за самотестирање глукозе у крви“. 
Рутински се користи за праћење и контролу дијабетеса чија је 
распрострањеност отприлике 4% становништва у индустријализованим 
земљама. Ову опрему широм света продају водеће компаније за сензоре. На 
слици 82 су приказани овакви уређаји. 

 

 

 

Слика 82. a) Глукозни сензор са читачем Libre; б) мерач и сензорске тест-
трачице; в) инсулинска пумпа у конекцији са сензором 
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Потенциометријски ензимски биосензори 

У овом случају, потенциометријска техника поразумева мерење 
разлике потенцијала између референтне и радне електроде са имобилисаним 
ензимом, при чему је та разлика потенцијала у функцији (логаритамској, 
сагласно Nernst-овом закону) у односу на активитете супстрата (аналита). 
Реакција супстрата и ензима ствара продукт реакције који се мери 
потенциометријски. На овај начин мере се активитети великог броја 
биоактивних једињења и продуката метаболизма: урее, глукозе, амионо 
киселина, мишићне беланчевине глутамината, соли јабучне киселине малата, 
неуротрансмитера ацетохолина, антибиотика пеницилина, разних токсичних 
супстанци као што су тешки метали, пестициди итд. 

Већина потенциометријских сензора је слична по конструкцији 
потенциометријском сензору за уреу о коме ће детаљно бити речи надаље, а 
излазни сигнал оваквих биосензора је пропорционалан продукту ензимских 
реакција и то су киселине или гасови који могу бити праћени одговарајућим 
јон-селективним електродама. 

Пошто је ензимска амперометријска електрода за глукозу до сада 
детаљно разматрана, овде треба напоменути да постоји и потенциометријски 
сензор за глукозу, који функционише на основу исте реакције али се у том 
случају прати продукт ензимске реакције, глуконска киселина, уз помоћ pH 
електроде.

Потенциометријски сензор урее је један од првих разра-
ђених биосензора. Уреа, О=C(NH2)2, настаје у метаболичком разградњом 
азотних једињења. Провера концентрације урее и њених соли у крви и 
мокраћи је од изузетне важности. Ова једињења су индикатори 
бубрежних обољења и обољења крвних судова услед таложења ових 
нерастворних соли у облику каменца у зидовима крвних судова. 

Уз помоћ апсолутно специфичног ензима уреазе уреа се разлаже на 
угљен диоксид и амонијак:  

О=C(NH2)2
 + H2O 

уреа
⎯⎯

за
 CO2 + NH2

Како ензим функцинише у неутралној средини, долази и до дисоцијације 
продуката ензимске реакције: 
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CO2 + H2O ⇆ HCO3
- + H+ 

NH2+ H2O ⇆ NH4
+ + OH- 

Пошто збох хидролизе постоји више продуката ове реакције, могу се 
употребити и разне јон-селективне електроде на бази ових продуката. 

- сензор  урее са ензимском  CO2-електродом. То  је  Severinghaus-ова
електрода за угљен-диоксид конструкционо модификована тако што садржи 
још једну мебрану са имобилисаним ензимом (слика 83). У мембрани са 
ензимом долази до реакције са уреом, а настали продукт реакције, угљен- 
диоксид, дифундује кроз хидрофобну мембрану од вештачке гуме или тефлона 
и дисосује у пуферском раствору који садржи NaHCO3. Ствара се слаба угљена 
киселина, дисоцијација стабилизује пуферским раствором (реакција је CO2 + 
H2O ⇆ H2CO3  ⇆ HCO3

- + H+), а концентрација H+ мери стакленом pH 
електродом. 

Слика 83. Шема ензимске CO2-електроде 

- сензор урее са ензимском NH3-електродом. Конструкција ове 
електроде је иста претходној, али се уместо NaHCO3 за стабилизацију 
реакције NH2+ H2O ⇆ NH4OH ⇆ NH4

+ + OH- употребљава NH4Cl. За 
имобилизацију уреазе директно на хидрофобној мембрани употребљава се 
глутералдехид, па је смањено и време одзива. 
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         - сензор урее са езнимском pH-електродом. Стаклена pH електрода, 
антимонова или микроелектрода, се прекрива полиакриламидним или сличним 
гелом у коме се имобилише уреаза и дисосују продукти ензимске реакције. 
Пошто ова електрода не садржи хидрофобну мембрану која би пропустила 
само гасове и извршила селекцију јона из раствора, постоји ометајући 
фактор једновалентних јона у одређивању оваквом врстом електроде.  

          - сензор урее са ензимском NH4
+-електродом. Такође користи технику 

физичког уклапања у полиакриламидни гел, а детекција се врши на NH4
+- јон 

селективној електроди. Једновалентни јони (H+, K+, Na+) ометају одређивање. 

       Потенциометријски ензимски сензори токсичних реагенаса 
(тешких метала, пестицида) реагују на сличан начин умањујући каталитичко 
дејство ензимских реакција или денатуришући ензиме, па делују као 
инхибитори ензимских реакција. Што је већа концентрација ових супстанци, то 
је већа и инхибиција реакција. Ови ензимски сензори имају и могућност 
регенерације, а често дају само сумарну концентрацију токсичних реагенаса. 
Метали реагују са ензимима везујући се за карбонилне и –SH групе, док на 
пример органофосфорни пестициди реагују као инхибитори на ензим 
ацетилхолинестеразу (AChE) или бутирилхолинестеразу (BuChE) формирајући 
фосфорил-ензим па се прати промена pH. 

5.6.2 Имуносензори 

Када страно тело (бактерије и вируси, хемикалије, токсини, полен итд), 
у општем случају звано антиген (енг. antigen – Ag), уђе у тело једне особе, 
имунолошки систем производи гликопротеинска антитела (енг. antibody – 
Аb), која „препознају“ антиген, и везују се за њега са изузетном 
специфичношћу. Свако антитело способно je да се веже само за одређени, 
комплементарни антиген, а специфичност везивања настаје због 
специфичног хемијског састава свакoг антитела. Управо на овој специфичној 
имунолошкој Ag-Аb интеракцији заснива се важна класа биосензора која као 
препознавајући елемент користи антитела или антигене, а носи назив 
имуносензори. Код електрохемијских биосензора претварач даје електрични 
сигнал који посредно или непосредно прати ову високо специфичну реакцију 
биоафинитета.  

Постоји пет класа хуманих антитела или имуноглобулина, а такође има 
и пет класа најшире распрострањеног гама глобулина и то IgG, IgM, IgA, IgD, 
IgЕ. Једноставни гама глобулини IgG, IgD и IgЕ су мономери и имају „Y” облик 
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молекула док су остала два типа имуноглобулина комплексније структуре. На 
примеру једноставнијих имуноглобулина, мономера, биће размотрена њихова 
структура и начин интеракције са антигеном (слика 84).  

 

Слика. 84. Структура мономера антитела 

  

Мономер се састоји од четири гликопротеинска ланца: два идентична 
тешка ланца и два идентична лака ланца. Два тешка ланца, за разлику од лаких, 
имају високу молекулску тежину која варира у зависности од класе антитела. 
Четири гликопротеинска ланца су повезана један са другим дисулфидним (S–
S) везама и нековалентним везама. Подручје где се врх „Y” спаја са дном назива 
се шарка. Ова област је флексибилна и омогућава антителу да се веже за парове 
епитопа (везујућа места на антигену са свега 5–7 аминокиселинских остатака) 
на различитим удаљеностима на антигену.  Два врха „Y” мономера су 
фрагменти који се везују за антиген или зову се Fab делови антитела. Првих 110 
амино киселина и тешког и лаког ланца Fab региона антитела обезбеђују 
специфичност за везивање епитопа на антигену. Епитопи антигена се везују за 
Fab део антитела реверзибилним, слабим и нековалентним интеракцијама, као 
што су електростатичке интеракције, водоничне везе, van der Waals-ове силе 
и хидрофобне интеракције. Ово је промењиви или варијабилни део мономера и 
различит је у сваком антителу. Доњи део „Y”, или терминални регион сваког 
гликопротеинског ланца, назива се Fc део. Fc део има константну секвенцу 
аминокиселина и то је непромењиви регион антитела који дефинише класу и 
подкласу којој антитело припада. Fc део је одговоран за биолошку активност 
антитела, али то постаје тек након што се Fab компонента веже за одговарајући 
антиген. 
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 Интересантно је да антиген-везујуће место антитела може да се 
хемијским путем одвоји од остатка антитела, а да задржи специфична 
препознавајућа својства, што се може искористити за прављење имуносензора 
само са овим делом.  

 Као и код ензима, антитела (њихови пептидни препознавајући делови) 
или ређе сами антигени, као биорецепторски делови имуносензора могу бити 
имобилисани на електроди на различите начине, али се најчешће користе 
ковалентно везивање и адсорпција. Најефикасније је као подлогу применити 
електроду од злата (понекад сребра) за везивање рецепторске врсте 
карактеристичне за имуносензоре, а како је овај поступак скуп за комерцијалну 
употребу, акценат је бачен на електроде од угљеничних материјала, 
мподификоване наночестицама злата или претходно оксидоване и превучене 
карбамидом који ковалентно везује протеине из рецептора. У случају да 
антигени који треба да служе као биорецептори нису протеинске природе, онда 
се за њихову имобилизацију користе носиоци јона, односно јонофоре.  

 Такође је веома битна оирјентација везујућих места на антителима која 
постоји након њихове имобилизације на електроди. Код мономерних „Y” 
структура, антитела се насумично везују за површину те је само мали део њих 
користан за хватање антигена (аналита). У овим случајевима пожељно је да је 
Fab регион је повољно оријентисан како би се спречила блокада места везивања 
и ефикасно „хватање“ антигена. У прво време, у ову сврху је коришћена 
електроде чија је површина модификована одговарајућим протеином, 
молекулом који приказује висок афинитет према Fc региону антитела, што 
повећава исправно оријентисано имобилисано антитело и знатно ефикаснију 
реакцију са циљаним аналитом. У ову сврху у данашње време се у научним 
радовима помињу и генетски модификовани протеини скројени да усмеравају 
исправну оријентацију антитела на површини електроде која се активира 
погодним реагенсом (нпр. карбодиимидом).  

 Што се тиче функционисања имуносензора, његова најважнија 
карактеристика је свакако капацитет континуалне детекције. То је способност 
имуносензора да у брзим циклусима обнавља везе са аналитом и на тај начин 
генерише сигнал којим прати промене у аналиту у дужем временском периоду, 
без регенерације биорецептора. 
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 Имуносензор са обележивачима 

 Иако имуносензори имају све предности високо специфичног 
препознавања, реакција антитело-антиген није праћена стварањем 
електроактивног продукта реакције или трошењем супстрата (као што је то 
случај код ензима у сензорима), па је електрични сигнал слаб. Због тога се често 
намерно изазива нека хемијска реакција која би повећала потенцијал или 
изазвала стварање неког електроактивног учесника помоћне реакције. 

 У ову сврху су најпознатије реакције са ензимским означавањем или 
обележавањем, када спрегнути ензим са антителом-антигеном катализује 
комплементарну реакцију. Ензим служи као појачивач сигнала, стварајући или 
трошећи, у реакцији која је спрегнута са имунолошком, електроактивни 
супстрат или продукт реакције. 

 Употреба једног антигена обележеног ензимом, додатог заједно са 
узорком који носи аналит, омогућава да се изврши детекција аналита, на сличан 
начин како функционише серололошки, такозвани ELISA тест. То је ензимски 
тест или ензимски имуносорбентни тест (енг. enzyme-linked immunosorbent 
assay – ELISA) који представља најчешће коришћену технику у клиничкој 
дијагностици многих патогена, па и Covid вируса са којим се свет суочио у 
последње време. Радни принцип ELISA теста се састоји у имобилизацији 
непознате количине антигена на чврсту материју површине, а затим се преко 
површине додаје специфичано антитело како би се могао везати за антиген. Ово 
антитело је обично обележено ензимом. Затим се додаје супстрат ензима, који 
ће бити претворен у једињење које се може квантификовати одговарајућом 
техником. Према принципу рада, постоје три основна типа ELISA теста: 
директан ELISA, индиректан ELISA и сендвич ELISA тест, а сва три су 
заснована на компетитивној (конкурентној) или инхибицијској техници.  

 Директан ELISA тест је најједноставнији тип ELISA теста. Антиген 
се адсорбује на површини микроплочице уз вишак другог протеина (обично 
говеђег серумског албумина) да би се блокирала друга места везивања на 
површини. После испирања вишка антигена додаје се антитело (које је у 
посебној реакцији везано за ензим) и долази до имунолошке реакције Ag-Аb. 
На крају се додаје ензимски супстрат који у хемијској реакцији производи 
електрични (или оптички) сигнал који се може детектовати и који је директно 
пропорционалан концентрацији антигена у узорку.  

 Индиректан ELISA тест се одвија у два корака. Укључује употребу 
два антитела за везивање антигена: примарни хватач антитела и секундарно 
обележено (сигнално) антитело које је везано са ензимом. Површина 
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микроплочице се инкубира антигенима, опере и блокира говеђим серумским 
албумином. Додаје се примарно антитело специфично за тај антиген и долази 
до имунолошке реакције. У следећем кораку се додаје секундарно антитело 
обележено ензимом и уз додатак супстрата се производи детектабилни сигнал. 
Индиректан ELISA тест је осетљивији од директног ELISA теста, јефтинији је 
и флексибилнији јер се могу користити различита примарна антитела са једним 
обележеним секундарним антителом. 

 Сендвич ELISA тест је мање уобичајен, али је веома ефикасан у 
детекцији узорка антигена. Штавише, многи комерцијални ELISA тестови су 
направљени по принципу сендвич ELISA теста. У овом случају квантификација 
антигена се изводи у „сендвичу“ између два слоја антитела примарног – за 
„хватање“, и секундарног – за детекцију антигена. Приликом везивања 
секундарног антитела за антиген долази до ензимске реакције у којој се 
образују електроактивни продукти реакције, у случају електрохемијске 
детекције (као на слици 85). Антиген који се мери мора да садржи најмање два 
антигенска епитопа способна да се вежу за антитело, пошто два антитела делују 
у сендвичу. Предност сендвич ELISA теста је у томе што узорак не мора бити 
пречишћен пре анализе, а тест ће свакако бити веома осетљив (два до пет пута 
осетљивији од директног или индиректног ELISA теста).  

 

 

Слика 85. Основни аналитички принцип ЕLISA сендвич амперометријског 
имуносензора на електроди од стакластог угљеника 

 У данашње време развијен је велики број комерцијалних 
дијагностичких имуносензора заснованих на електрохемијској детекцији. Неки 
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од њих откривају тумор-маркере, као што је антиген специфичан за тумор 
простате и карциноембрионални антиген, затим могу да индицирају хормон 
трудноће, хумани хорионски гонадотропин, хормон који указује на стање 
јајника, прогестерон, затим да се оваквим уређајима проверавају метаболички 
важна једињења као што је холестерол, креатинин, онда ауто-антитела 
дијабетеса и других масркера аутоимуних болести, и још пуно тога.  

 

5.6.3 Сензори са нуклеинским киселинама и микроорганизмима  

 

Сензори на бази нуклеинских киселина (ДНК и РНК биосензори) 

 Хемијске анализе у клиничким испитивањима често укључује 
детекцију специфичних нуклеотидних секвенци у циљу: 

 детекције узрочника инфекције, при чему су реакције везане за 
одређене микроорганизме, или 

 откривања генетских болести или праћења велике вероватноће развоја 
одређене врсте болести, које су повезане са мутацијом ДНК  

 Хибридизација нуклеинске киселине је термодинамички фаворизован 
процес, покренут високо специфичним интеракцијама упаривања база, где се 
свака нуклеотидна база снажно везује за своју комплементарну базу са 
неколико водоничних веза, ефикасно чинећи пар. Сходно томе, ДНК/РНК 
ланци су одлични кандидати који се користе као елементи за препознавање и 
изградњу слојева биорецептора (слика 86). 

 

 

Слика 86. Биосензори са имобилисаним ДНК и РНК у биорецептору 
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 У минималној конфигурацији биосензора заснованих на ДНК или РНК, 
једноланчана (SS–) секвенца нуклеинске киселине је „усидрена“ или 
имобилисана на електроди одговарајућом техником да „ухвати“ аналит, у овом 
случају, његов комплементарни ланац ДНК или РНК. Када се партнери за везу 
сретну, овај биолошки догађај се открива помоћу различитих приступа, 
углавном електрохемијски, коришћењем електрохемијског „репортера“ о 
хибридизацији . Од раних шездесетих, Palecek и сарадници су електрохемијски 
проучавали нуклеинске киселине, и предложили су бројне стратегије за 
откривање и детекцију хибридизације које се од тада стално усавршавају. 
Најједноставнија стратегија за откривање хибридизације нуклеинске киселине 
ослања се на праћење директног редокс процеса нуклеотидних база. На пример, 
пуринска база гуанин (Г), може се оксидовати на посебном потенцијалу, прво 
дајући 7,8-дихидро-8-оксо Г (обично назван 8-оксо Г), који наставља да се и 
даље оксидације у наредним реакцијама (слика 87).  

 

 
 

Слика 87. а) Реакциони механизам оксидације гуанина; б) Директна детекција 
ДНК оксидацијом гуанина амперометријски на електроди са одговарајућим 

константнтним потенцијалом 
 
 У принципу, број присутних Г остатака у биосензору са нуклеинским 
киселинама ће довести до пропорционалног оксидационог сигнала. Најважнији 
недостатак овог једноставног метода за одређивање хибридизације је висока 
позадинска струја у одсуству догађаја хибридизације. Да би се ово превазишло, 
могу се спровести разне стратегије. Најпре, врши се замена Г базе инозином, 
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али се и нуклеозид деривата хипоксантина показао се корисним, пошто је његов 
преференцијални базни партнер исто као и за гуанин. Дакле, на овај начин 
долази до појачања сигнала након упаривања комплементарних ланаца ДНК, 
што ову платформу за откривање догађаја хибридизације чини одговарајућом. 
У ову сврху употребљавају се и катјонски метални комплекси који се могу 
повезати ДНК. Мали катјонски метални комплекси (нпр. Co(2,2'-бипиридил)3

3+ 
се могу интеркалирати између ДНК жлебова, а централни јон метала се може 
електрохемијски трансформисати када је близу површине електроде, и стога се 
сигнал повећава све док се хибридизација одвија. На овакав начин се на пример 
дијагностификује цистична фиброза (наследна болест поремећеног рада 
ендокриних жлезда), и присуство патогена Escherischia coli  бактерије. За 
интеркалацију приликом детекције хибридизације ДНК, за интеркалацију у 
циљу појачања сигнала могу користити и друга једињења, као што су 
метиленско плаво, дауномицин и ароматични амини. Могу се користити и 
медијатори, односно електроактивни молекули као што су деривати фероцена 
или неки ензими, као и друга једињења са редокс дериватима.  
 
 На овом принципу су направљени и примењени биосензори на бази 
нуклеинских киселина (ДНК и РНК ланаца) који служе као индикатори разних 
патогених бактерија, секвенци ДНК вируса као што је на пример SARS, 
индикатори различитих типова малигних болести као што је хронична и акутна 
леукемија итд. 
 

 

Микробиолошки биосензори 

 Микробиолошки (микробни) сензор се састоји од имобилисаних целих 
ћелија и микроорганизама (бактерија, гљивица, вируса) у блиском контакту са 
претварачем, који биохемијски сигнал претвара у електрични сигнал. Међу 
претварачима који се користе код микробних сензора, доминирају 
електрохемијски уређаји. 

 Како микроорганизми поседују ензимске системе који делују на 
биолошке трансформације, њихова имобилизација на претварачима 
(електродама, у случају електрохемијких сензора о којима је овде реч) стога 
представља логичан корак у изградњи биосензора. Имобилизацијом целих 
ћелија и ткива ензими се одржавају у свом природном окружењу, па се 
избегавају бројни фактори везано за одрживост ензима, као и проблеми са 
регенерацијом кофактора ензима. Додатно, нема ни претходне припреме која 
подразумева процесе екстракције и пречишћавања (својствене за изоловање 
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самих ензима). За разлику од ензимских електрода, имобилисани 
микроорганизами у микробиолишким сензорима морају да се држе у базалној 
подлози за културу како би одржали своју активност.  

 Систем електрохемијске детекције у конструкцији микробиолошких 
сензора је сличан онима које користе ензимски сензори. Потенциометријске 
или амперометријске електроде (pCO2, pNH3, pО2) су посебно корисне јер већ 
имају хидрофобну мембрану која пропушта гас (тефлон или силикон). 
Микроорганизам је уметнут између ове мембране и микропорозне (дијализне) 
мембране. Микробна ћелија разграђује супстрат од интереса, стварајући 
метаболички производе и трошећи кисеоник у аеробним условима (слика 88). 
Физиологију микроорганизама који се користи у микробном сензору 
карактеришу услови транспорта који уједно омогућавају акумулацију 
супстрата у односу на концентрациони градијент метаболита који се прати. 

 

Слика 88. Хемијске врсте које се формирају конверзијом супстрата уз помоћ 
микроба у електрохемијском микробиолошком сензору 

  

Први микробни сензор развио је Divies 1975. године за одређивање 
етанола користећи ћелије Acetobacter xylinum. 

 Етанол се уз помоћ ове бактерије може одредити према следећој 
реакцији: 

CH3CH2OH + O2 
             
⎯⎯  CH3COOH + H2O 

Ова оксидација се прати помоћу pO2 електроде чији се одговор смањује са 
повећањем концентрације етанола. Уградњом у целулозне матрице третиране 
глутаралдехидом добијају се природни бактеријски филмови који су веома 
танки и који имају време одзива које је много краће од оног добијеног помоћу 
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Trichosporon brassicae на порозној ацетил целулозној мембрани, уз помоћ које 
се такође може одредити етанол. 

 Микробиолошки сензор за одређивање фенола заснива се на дејству 
гљивице Trichosporon cutaneum, где долази до оксидације фенола уз помоћ два 
различита ензима који, укупно, троше два молекула кисеоника, према 
реакцијама: 

фенол + O2 + NADPH + H+ 
         флавин               
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   o-дифенол + H2O + NADP+ 

                                               монохидрогеназа 

 

о-дифенол + O2 
 дихидеогеназа 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   диен-адипинска киселина 

У овом случају у реакцијама учествује два ензима. Што је већи број ензимских 
реакција продужава се време одзива микробиолошког сензора. 

 Уз помоћ разних бактерија, гљивица, па и алги разрађен је већи број 
микробиолошких сензора. Уопштено говорећи, микробне врсте одабране за 
развој биосензора морају испунити на најмање један од два критеријума: 

1. аеробно узимање кисеоника у респираторни процес за асимилацију 
супстрата (у овом случају микробни сензор је конструисан спајањем 
микроорганизама са амперометријском електродом за кисеоник); или  

2. електродно-активни производи ослобођени из реакција микробног 
метаболизма, нпр. протони, амонијум јони, H2S, CO2 и H2O2, који се 
могу детектовати потенциометријским или амперометријским 
електродама.  

 Скоро сви микроорганизми који се користе за израду микробних 
сензора, нпр. бактерије, гљивице (укључујући квасце и актиномицете) и алге су 
процењени према овим критеријумима.  

  

 Ефикасност, перформансе и радни век микробиолошког сензора зависи 
од успешне имобилизације одабраног микроба на површини електроде. 
Адекватна и успешна имобилизација микроорганизама за аналитичке сврхе 
треба да доведе до следећих ефеката:  

 повећане радне стабилности организама и биосензора,  
 могућности поновне употребе организама због њихове повећане 

стабилности складиштења, и  
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 дуге, предвидљиве, активности имобилисаних организама, који постају 
интегрисани део аналитичког уређаја. 

 Методе имобилизације укључују хемијске и физичке методе.  

 Хемијске методе имобилизације микроба укључују ковалентне 
везивање и унакрсно повезивање (енг. cross-linking). Методе ковалентног 
везивања ослањају се на формирање стабилних ковалентних веза између 
функционалне групе компоненти ћелијског зида микроорганизама као што су 
амини, карбоксилне или сулфхидрилне групе, и група на површини електроде 
(као амини, карбоксилне, епоксидне или тосилне групе). За постизање овог 
циља, целе ћелије су изложене штетним хемикалијама и тешким реакционим 
условима, што може знатно оштетити ћелијску мембрану. Због овог недостатка, 
хемијски методе најћешће нису успешне за имобилизацију микробне ћелије 
услед губитка њихове биолошке активности. Унакрсно повезивање укључује 
премошћавање између функционалних група на мембрани ћелија 
мултифункционалним реагенсима као што је глутаралдехид уз формирање 
мреже. Због брзине и једноставности, ова метода имобилизације је пронашла 
значајну примену. Ћелије могу бити умрежене директно на површину 
електроде или на уклоњиву потпорну мембрану, која се затим може бити 
постављена на електроду. Способност замене мембране са имобилисаним 
ћелијама је предност овог приступа. Недостатак је што исто као и код 
ковалентног приступа, биомолекули ћелијске мембране могу бити под 
утицајем агенаса за умрежавање, што знатно може смањити њихову биолошку 
активност. 

 Адсорпција и „заробљавање у носачу“ су два физичка поступка која се 
широко користе за имобилизацију микроба. Пошто ове методе не укључују 
стварање ковалентне везе са микробима и обезбеђују релативно малу оштећење 
и нарушавање природне структуре и функције микроорганизма, ове методе су 
пожељније када су потребне одрживе ћелије. Физичка адсорпција је 
најједноставнији метод за имобилизацију микроба. Типично, микробна 
суспензија се инкубира са електродом или матриксом за имобилизацију, као 
што је глиница и стаклене перле, након чега следи испирање пуфером за 
уклањање неадсорбованих ћелија. Микроби су имобилисани због адсорптивних 
интеракција као што су јонске, поларне или водоничне везе и хидрофобне 
интеракције. Међутим, имобилизација адсоппцијом генерално доводи до лоше 
дугорочне стабилности због десорпције микроба.  

 Имобилизација микроорганизама „заробљавањем“ у такозване 
„носаче“ може се постићи задржавањем ћелија у тесној близини површине 
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сонде помоћу дијализе или филтерабилних мембрана, нпр. уз помоћ хемијских 
или биолошких полимера или гелова као што су алгинат, карагенан, агароза, 
хитозан, колаген, полиакриламид, поливинил ахохол, полиетилен гликол, 
полиуретан, итд. Главни недостатак имобилизације у носачу је додатни 
дифузиони отпор који нуди материјал за „заробљавање“, што резултира мањом 
осетљивошћу и границом детекције микробиолошког сензора. 

 

 Упркос неким атрактивним применама и предностима, у конструкцији 
микробних сензора јављају се бројни проблеми. Примена микробиолошких 
сензора је ограничена због недовољне поузданости и поновљивости 
одређивања. Како микроорганизми садрже већи број ензима који подржавају 
већи број реакција, проблем настаје и у недеовољној селективности. Поред 
различитих и неопходних стратегија које се спроводе за повећање 
селективности одређивања овом врстом сензора, уочавају се и недостаци који 
се тичу осетљивости одређивања. Као што је и раније речено, осетљивост 
микробиолошког сензора увелико зависи од начина и успешности 
имобилизације микроба на површину електроде. Осетљивост микробних 
сензора је одређена „ћелијском активношћу“ која је условљена растом и 
развојем ћелија у супстрату, као и дифузионим ограничењем кроз већу 
биорецепторску масу која чини мембрану. У пракси, овај раст биомасе је тешко 
контролисати јер зависи од великог броја физичко-хемијских параметара. 
Штавише, биокаталитичка матрица није довољно чврста да задржи раст 
микробне популације у присуство његовог супстрата. То доводи до цурења 
ћелија и контаминација медијума узорка. Микробни сензор је тако неприкладан 
за мерења in vivo. Штавише, у комплексном биолошком окружењу, велики број 
ензима присутних у микроорганизама отежава сваку аналитичку 
интерпретацију. Еволуција биокаталитичке матрице такође компликује 
моделовање таквог система. Кинетика микробног раста мора бити разматрана 
са кинетиком дифузионе реакције која се преферира у ензимској мембрани. Ово 
резултира повећањем времена одзива сензора. Микробни сензори још увек 
нису доживели исту експанзију као ензимски сензори због ових различитих 
недостатака. Ипак, остају атрактивни у областима где се тешко користе 
ензимске електроде. 
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Биосензори на бази бактериофага 

 У последње време, бактериофаге (или фаге) привлаче све већу пажње у 
пољу биосензора. Бактериофаге су такозвани „бактеријски вируси“, који немају 
сопствену метаболичку машинерију и уместо тога користе свог домаћина – 
ћелије бактерија за размножавање. Изглед бактериофаге приказан је на слици 
89а. Оне су откривене почетком 20. века и у последњих 30 година чине можда 
најбројнију групу организама на Земљи са процењеном 1031 фагном честицом. 
Након што препознају одређена места на површини бактерије, фаге инфицирају 
бактерију на два начина: литичким циклусом, када долази до разарања ћелијске 
мембране и лизогеним циклусом када фаг интегрише свој геном у ДНК 
домаћина, остаје у стању мировања једно време и онда долази до репликације 
и размножавања. На основу њиховог природног везивања за своје домаћине, 
бактериофаги су широко коришћени за откривање бактерија. Доступни су 
комерцијални комплети тестова за детекцију бактерија засновани на фагама 
унутар ћелије домаћина, а који функционишу на основу праћења 
биолуминисценције (FASTPlaque-TB® и PhageTek MB® тестови за праћење 
резистенције Mycobacterium tuberculosis на лекове). Поред тога, фаге могу бити 
генетски конструисане за детекцију, односно специфично везивање за циљане 
аналите, укључујући различите типове антитела, глукозу, ћелије рака и друге 
органске аналите. Биосензори на бази бактериофага се користе и за директну 
дијагнозу патогена у свежој води, млеку и разним узорцима хране. 

 
 Последњих деценија дошло је до наглог развоја нових технологија за 
конструкцију биосензора бољих перформанси и бактериофаге имају 
обећавајућу улогу у функционализованим електрохемијским сензорима за 
детекцију различитих сојева бактерија у многим различитим узорцима (слика 
89).  У поређењу са другим биорецепторима попут антитела, бактериофаге 
пружају неколико предности у откривању бактерија: 

 показују високу специфичност за различите сојеве бактерија домаћина, 
сходно томе и ефикасан скрининг бактерија; 

 уједно су и безопасне за људе;  
 лако генеришу масовне количине фага потомака, због њиховог кратког 

времена репликације; 
 они су свеприсутни су у природи и могу преживети екстремније и 

критичне услове, као што су органски растварачи и широки опсег pH и 
температуре;  

 могу да се реплицирају само унутар живих бактерија тако да могу бити 
корисни се за откривање виталности бактерија;  
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 много су јефтинији за производњу од антитела;  
 имају далеко дужи рок трајања; 
 лако се генетски и хемијски модификују па могу да обезбеде стабилнија 

својства која се могу контролисати.  

 

 

Слика 89. а) изглед бактериофаге; б) биосензор на бази бактериофага 

  

 Важно је разумети физичка и хемијска својства карактеристична за 
фаге, како би се дизајнирао биосензор са платформом за везивање фага без 
губитка њихове способности да препознају циљане бактерије. Фаге се могу 
везати за површину електрода од злата или електроде модификоване 
наночестицама злата преко van der Waals-ових сила, хидрофобних интеракција, 
али и ковалентним везивањем између површине злата и аминских и тиолних 
група. Физичка апсорпција има неколико ограничења, као што су 
неспецифично и слабо везивање између фага и површине сензора, што доводи 
до десорпције током аналитичке детекције и ниске покривености сензора 
депонованим фагама. У поређењу са физичком адсорпцијом, имобилизација 
бактериофага које су хемијски причвршћене за површину функционализованог 
сензора обезбеђује много јаче везивање, смањујући могућност одвајања 
вириона од површине током мерења. 

 Биосензори базирани на бактериофагама најчешће користе 
импедиметријску и амперометријску технику детекције. EIS је најпопуларнија 
електрохемијска техника код ове врсте биосензора због високе осетљивости, 
селективности уз додатну могућност да пружи и више детаља о имобилизацији 
биолошког материјала и додирној површини електролита и електроде.  
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5.6.4 Биомиметички сензори  

           Биомиметичка хемија је термин који је предложио проф. Ronald Breslow 
крајем двадесетог века за нову грану органске хемије која синтетише једињења 
која настоје да имитирају природне реакције и ензимске процесе. Иако је 
еволутивни развој ензимa довео до неупоредивих каталитичких перформанси, 
њихова структура је подложна утицају стреса околине, на пример температуре, 
pH, концентрација соли, па чак и присуства других ензима. Наведени фактори 
значајно отежавају примену ензима у индустрији, где уобичајена окружења 
нису тако пажљиво контролисана као код биолошких система. Мотивација за 
опонашања ензимских реакција не односи се само на брзину катализованих 
процеса, већ и на остварење високе селективности, што је од изузетног значаја 
у хемијској анализи. Вештачки ензими могу бити дизајнирани опонашајући 
структуру природних ензима (нпр. активно место) или функцију ензима 
(каталитичке перформансе). Током протеклих неколико година, синтетисани су 
и употребљавани различити материјали као имитатори ензима, укључујући 
супрамолекуларне структуре, полимере, наночестице, комплексе метала итд.  
Они су успешно примењени у неколико области, а посебно у хемиjским 
(био)сензорима. Хронолошки посматрано, на развој биомиметичке хемије 
утицало је неколико значајних иновација у материјалима блиско повезаним са 
еволуцијом електрохемијских сензорских уређаја које су побројане на слици 
90.



196 
 

 

         

 

 

Слика 90. Осврт на кратак временски оквир у еволуцији биомиметичких 
електрохемијских сензора повезаних са напретком вештачких ензима  

и MIP-ова 
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Правци развоја биомиметичких сензора 

 Постоји неколико основних праваца у развоју биомиметичких сензора 
и то су: 

1. Нанозими – наноматеријали са каталитичком активношћу 

 Откриће првог електрохемијског сензора који је применио 
наноструктуру опонашања природног ензима пријавили су Zhang и сарадници 
(2008. године) и отада се истраживачи из ове лабораторије баве сталним 
усавршавањем биомиметичких сензора (поред још истакнутих група 
истраживача у свету). Zhang и сарадници су користили наночестице Fe3О4 као 
имитацију пероксидазе у електрокатализи редукције H2О2. Успешно су добили 
јефтин и издржљив сензор, отпоран на високе температуре, селективан у 
одређивању H2О2 у присуству аскорбинске и мокраћне киселине. Овај пробој 
инспирисао је развој неколико електрохемијских сензора без ензима на основу 
подешавања и инжињеринга производње наночестица метала и оксида метала 
са потребним перформансама, некад у комбинацији са најновијим угљеничним 
материјалима изузетних електричних својстава (слика 91).  

 

Слика 91. Шема реакција катализованих различитим нанозимима. 
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 У ову сврху коришћени су и метално-органски оквири (енг. Metal-
organic frameworks – MOFs) који представљају класу једињења направљених од 
металних јона и кластера координисаних са органским лигандима који 
формирају једно-, дво- или тродимензионалне структуре. Они су подкласа 
координационих полимера, са посебном карактеристиком да су често веома 
порозни и способни за скоро специфично препознавање јона метала или малих 
молекула. 

 
2. Синзими – полимери са ензимском активношћу 

 Још једна прекретница у биомиметичкој хемији појавила се са развојем 
синзима који су полимери са активностима сличним ензимима, а о којима су 
први известили Klotz  и сарадници (1971). Аутори су добили синтетички 
полимер који садржи додецил групе (које су у стању да се везују мале молекуле 
супстрата) поред метилен-имидазолне стране ланца (као нуклеофилна 
каталитичка места) везане за полиетиленимински оквир. Овај макромолекул је 
био у стању да катализује хидролизу ненаелектрисаних нитрофенил естара у 
води на pH 7 са брзинама знатно већим у односу на друге синтетичке супстанце 
под сличним условима. Студије механизма реакције су откриле да се хидролиза 
одвија на начин сличан хидролитичким ензимима, као што је α-химотрипсин. 
Каталитичке перформансе синзима могу бити посебно неефикасне у 
зависности од околних услова. Међутим, могу се побољшати модификацијом 
локалног микроокружења. 

 Да би се добили синзими, неколико врста синтетичких полимера су 
може добити једноставним процесима полимеризације, и многи се даље могу 
развити накнадном функционализацијом. То укључује како линеарне тако и 
разгранате системе, с обзиром на број каталитичких група и њихову 
дистрибуцију као кључни елемент. Значајан међу синтетичкмим полимерима 
ове врсте је полиетиленимин (енг. polyethylenimine – PEI), доступан као 
полимер високо разгранате структуре која садржи мешавину примарних, 
секундарних и терцијарних аминских центара, који су протоновани у 
различитој мери у физиолошком стању. При pH 7 амин и амонијумски делови 
структуре нуде низ потенцијалних нуклеофила, уметнутих у поликатиjонску 
кичму и способаних да везују анјонске супстрате у прелазна стања. Синзими 
засновани на PEI стварају супрамолекуларне системе са специфичним 
локалним окружењем, који подсећају на активно место ензима у присуству или 
одсуству природних или вештачких кофактора. 
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3. Метални комплекси – координациони материјали као 
имитатори ензима 

 Корисност металних комплекса као вештачких ензима постаје 
очигледна када неке карактеристике ензима, као што су висока цена и лоша 
стабилност, спречавају потпуну манипулацију биосензорском платформом. 
Дакле, метални комплекси могу да буду обећавајућа замена за ензим, 
обезбеђујући погодан распоред атома који може довести до прилично поуздане 
имитације каталитичких места. Добијени сензор може бити подвргнут разним 
експерименталним пробама у циљу подешавања, да би се омогућила већа 
густина каталитичких места на електроди, боља контрола и бољи однос 
преноса електрона у поређењу са некима аналогним уређајима заснованим на 
ензимима. У ову сврху су коришћени најпре комплекси гвожђа, који су се 
понашали биомиметички по узору на оксигеназу, али су неки аутори 
преложили и коришћење неких полимеризованих комплекса лантанида у ову 
сврху. Комплекси бакра су коришћени као оксидазе итд.  

 

4. Наноканали – опонашају дифузиони транспортни механизам 

 Још једна занимљива класа биомиметичких материјала називана 
наноканали, обухватају системе који приступају биолошком селективном 
транспортном механизаму. По структури могу бити наноканали (где је дубина 
већа од њиховог пречника) или нанопоре (где је дубина мања од пречника, а 
пречници су обично опсега 1–100 nm). Eлектрохемијски биосензори се 
углавном заснивају на наноканалима, будући да је то класа материјала која 
обично омогућава селективније одређивање аналита кроз процес 
транслокације. У својству биосензора са наноканалима коришћене су 
(нано)порозне алуминијумске или анодизоване алимунијум-оксидне мембране, 
прве селективне на јоне олова(II) и ибупрофен, а друге на глукозу. Неки од ових 
сензора се заснивају и на термопластичном полиестарском, поли(етилен-
тетрафталатном) филму (енг. polyethylene terephthalate – PET). 

 

5. MIP – полимери са просторном комплементарношћу 

 Развој молекуларно утиснутих полимера резултирао је увођењем 
најсавременијег концепта за вештачки скројене рецепторе за молекуларно 
препознавање на основу просторне комплементарности (систем „кључ у 
браву“). MIP-ови се могу добити на начин већ раније приказан у поглављу 5.1.7 
у коме су приказани и правци развоја. Веома је динамична промена и напредак 
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оваквих уређаја и примењује се више стратегија у производњи сензора за 
биомимику базираних на MIP-у.  

 

 Као што се из приказаног види, област биомиметичких материјала нуди 
безброј узбудљивих могућности за опонашање природних ензима или 
биолошких система користећи MIP-ове, синзиме, нанозиме, наноканале и 
металне комплексе. Од једноставне 1D/2D структуре до сложених 
тродимензионалних архитектура, изванредне каталитичке перформансе се 
могу постићи преко површинских атома (нанозима) или преко сложене 
макроструктуре са шупљинама и прилагођеним функционалним групама 
(синзими и MIP-ови). У неким случајевима, чак се постижу и супериоране 
кинетичке перформансе у поређењу са природним ензимима; међутим, брзина 
реакције није једини параметар који се тражи када се процењује систем 
опонашања. Мора се обратити пажња и на селективност, односно 
специфичност, будући да је овај критеријум управо недостатак већине 
вештачких ензима. 
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