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POMIARY  I  REGULACJA  CI ŚNIENIA  CZĄSTKOWEGO  TLENU 

 
 Elektrochemiczne czujniki gazowe są urządzeniami umoŜliwiającymi uzyskanie 

ilościowych informacji dotyczących stęŜeń róŜnych gazów. Są przy tym wystarczająco czułe, w 

miarę selektywne a przy tym posiadają niewielkie rozmiary i są względnie tanie. Są one szeroko 

stosowane w urządzeniach do monitoringu osobistego powietrza atmosferycznego w miejscu 

pracy a takŜe do kontroli emisji toksycznych gazów z instalacji przemysłowych czy silników 

samochodowych. Większość w tej grupie czujników stanowią czujniki amperometryczne, 

których sygnałem jest prąd elektryczny będący skutkiem elektrochemicznego utleniania lub 

redukcji cząsteczek oznaczanego gazu na powierzchni jednej z elektrod czujnika. W budowie 

czujników amperometrycznych moŜemy wyróŜnić kilka podstawowych elementów: 

o elektrodę wskaźnikową (sensing, indicating or working electrode), która usytuowana jest w 

łatwo osiągalnym przez cząsteczki oznaczanego gazu miejscu czujnika, na powierzchni tej 

elektrody przebiega elektrochemiczna reakcja redukcji lub utlenienia cząsteczek 

oznaczanego gazu, 

o przeciwelektrodę (counter electrode) ulokowaną w takim miejscu czujnika dokąd dostęp 

oznaczanego gazu jest utrudniony, 

o trzecią elektrodę pełniącą rolę elektrody odniesienia (reference electrode) - względem tej 

elektrody, w niektórych wersjach czujników amperometrycznych, ustalany jest optymalny 

potencjał elektrody wskaźnikowej (roboczej), 

o stęŜony roztwór dobrze jonowo przewodzącego elektrolitu umieszczony wewnątrz obudowy 

czujnika, 

o barierę dyfuzyjną kontrolującą proces dyfuzji cząsteczek gazu do powierzchni elektrody 

wskaźnikowej. Zwykle jest to małej średnicy kapilara lub przepuszczalna dla gazów 

membrana z folii polimerowej, 

o niskooporowy zewnętrzny układ elektryczny łączący elektrody w dwuelektrodowej wersji 

czujnika i umoŜliwiający pomiar płynącego pomiędzy elektrodami prądu elektrycznego, 

o w wersji trójelektrodowej układ elektryczny w postaci tzw. potencjostatu, umoŜliwiający 

precyzyjną kontrolę wartości potencjału elektrody pracującej względem elektrody 

odniesienia a jednocześnie pomiar sygnału czujnika (prądu) w obwodzie przeciwelektrody. 

Schematycznie budowę czujnika amperometrycznego przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1.  Budowa czujnika amperometrycznego:    1-obudowa,    2- roztwór elektrolitu, 3- 
membrana,     4- cząsteczki oznaczanego gazu,       5- elektroda wskaźnikowa (pracująca),       
6- przeciwelektroda,       7- elektroda odniesienia (nie we wszystkich wersjach czujników). 

 
Charakterystyka membranowego amperometrycznego czujnika tlenu (dwuelektrodowego). 

W membranowym czujniku amperometrycznym tlen ulega elektrochemicznej redukcji na 

powierzchni katody: 

O2 + 2 H2O  +  4e-  →  4OH-   (1) 

 
Właściwości metrologiczne czujnika zaleŜą od rezystancji wewnętrznej komórki 

elektrolitycznej, od współczynników dyfuzji tlenu w elektrolicie i membranie, od 

rozpuszczalności tlenu w elektrolicie i membranie oraz od potencjału i polaryzowalności 

przeciwelektrody. Transport tlenu ze środowiska zewnętrznego do katody odbywa się na drodze 

dyfuzji przez membranę oraz przez cienką warstwę elektrolitu znajdującą się między membraną 

a katodą. W czujniku tlenu warstwa elektrolitu moŜe być bardzo cienka. Wówczas opór 

dyfuzyjny limitowany jest oporem membrany. 

Biorąc pod uwagę, Ŝe podczas redukcji jednej cząsteczki tlenu w środowisku 

alkalicznym biorą udział cztery elektrony oraz uwzględniając warunek  
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gdzie :  mD - współczynnik dyfuzji tlenu w membranie, eD - współczynnik dyfuzji  tlenu w 

elektrolicie,    mδ - grubość membrany,   eδ -grubość warstwy elektrolitu. 

 
uzyskuje się wyraŜenie na chwilową wartość prądu redukcji tlenu w postaci: 
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Dla t = ∞ tj. w stanie ustalonym, przy załoŜeniu, Ŝe ciśnienie cząstkowe tlenu na 

powierzchni katody jest równe zeru, moŜna z powyŜszego równania wyznaczyć wartość tzw.. 

granicznego prądu dyfuzyjnego amperometrycznego czujnika tlenu 
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(4) 

gdzie:    A   - powierzchnia elektrody pracującej (katody),      F   - stała Faradaya, 

2Op - ciśnienie cząstkowe tlenu w środowisku badanym, 

mP - przenikalność tlenu w membranie. 

     
Z równania (4) wynika, Ŝe sygnał prądowy czujnika jest proporcjonalny do ciśnienia 

cząstkowego tlenu w środowisku, w którym umieszczono czujnik. 

 
Rola membrany 

Membrana stanowi główną barierę dyfuzyjną w transporcie tlenu z badanego środowiska 

do katody. Rodzaj membrany oraz jej grubość mają istotny wpływ na czułość, współczynnik 

temperaturowy oraz na właściwości dynamiczne czujnika. W praktyce, jako membrany w 

czujnikach tlenu, stosuje się folie z polimerów homogenicznych (polietylenu, polipropylenu, 

teflonu itp.). Mechanizm transportu tlenu w tego rodzaju membranach określa się jako 

rozpuszczalnościowo - dyfuzyjny.  

Przenikalność gazów i par przez homogeniczne materiały membranowe wiąŜe się z 

ruchliwością segmentów lub łańcuchów polimerowych. Ruchliwość ta zwiększa się znacznie w 

obecności substancji ciekłych lub gazowych, które penetrują w strukturę polimeru i dzięki temu 

zwiększają przenikalność membrany. StęŜenie substancji, która przenika do wnętrza membrany 

zaleŜy głównie od jej powinowactwa do materiału polimeru. Membrana znajduje się w ciągłym 

kontakcie z wodnym roztworem elektrolitu, w związku z czym w membranie rozpuszczona jest 

równowagowa ilość wody w danej temperaturze. Skutkiem rozpuszczania się cieczy w materiale 

membrany jest zjawisko pęcznienia polimeru. Od stopnia spęcznienia membrany zaleŜy 

współczynnik dyfuzji danej substancji w membranie. Współczynnik dyfuzji tlenu moŜe ze 

wzrostem stopnia spęcznienia wzrastać nawet o jedenaście rzędów wielkości z 10-20 do 10-9m/s.  

Rola elektrolitu 

Elektrolitem w czujnikach bywają wodne roztwory soli, kwasów lub zasad. Ze względów 

metrologicznych, elektrolit nie moŜe zawierać jonów reagujących chemicznie z tlenem lub 

materiałem katody. Jony te nie mogą ulegać elektrochemicznej redukcji przy wartościach 

potencjału polaryzacji katody określonego dla redukcji tlenu. Stosowanie roztworów kwasów jest 

moŜliwe tylko przy właściwym doborze materiałów elektrod oraz potencjałów polaryzacji katody. 
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Głównie ze względu na pH elektrolitu, uŜycie roztworów wodorotlenków litowców lub ich soli jest 

bardziej uzasadnione niŜ stosowanie kwasów. Stosowanie soli berylowców nie jest zalecane ze 

względu na moŜliwość wytrącania się węglanów w przykatodowej warstwie elektrolitu. 

W czujnikach, w których zastosowano anody ze srebra naleŜy stosować chlorki lub 

wodorotlenki poniewaŜ powstają wówczas anody Ag/AgCl lub Ag/Ag2O odznaczające się 

stabilnym potencjałem i niewielką polaryzowalnością. Przy zastosowaniu anod cynkowych, 

kadmowych lub aluminiowych powinno się takŜe stosować roztwory chlorków. Natomiast w 

przypadku uŜycia elektrod ołowianych najbardziej odpowiednimi są roztwory wodorotlenków lub 

octanów. 

Zaleca się stosowanie silnie alkalicznych elektrolitów w czujnikach przeznaczonych do 

pomiarów zawartości tlenu w środowiskach zawierających ditlenki węgla i siarki, poniewaŜ gazy 

te mogą powodować obniŜenie pH elektrolitu. Przy wyborze wodorotlenku jako elektrolitu 

bardziej uzasadnione jest uŜycie wodorotlenku potasowego niŜ sodowego. Wytrącający się 

węglan sodu, jest słabo rozpuszczamy w stęŜonych roztworach wodorotlenku sodowego. 

Wpływ materiałów elektrodowych czujnika na proces elektrochemicznej redukcji tlenu 
 

Najczęściej stosowanymi materiałami katodowymi są Au, Ag i Pt. Liniowość funkcji 

przetwarzania będzie zachowana dla wymienionych wyŜej materiałów katodowych, jeŜeli w 

wyniku całkowitej elektroredukcji warstewki tlenkowej na powierzchni katody, czujnik będzie 

pracował przy właściwie dobranym potencjale polaryzacji katody. Dla wybranego materiału 

katody i elektrolitu oraz określonych parametrów procesowych środowiska, w którym pracuje 

czujnik, naleŜy określić najbardziej elektroujemny potencjał katody tj. aby prąd redukcji jonu 

wodorowego był równy zero lub miał wartość odpowiednio niską w porównaniu z mierzoną 

wartością prądu redukcji tlenu.   

Membranowe amperometryczne czujniki tlenu mogą być wykonane w dwóch 

podstawowych układach: 

- z galwaniczną komórką elektrolityczną, w której anoda ma potencjał zbliŜony do 

wymaganej wartości potencjału polaryzacji katody, 

- z komórką elektrolityczną zasilaną z zewnętrznego stabilnego źródła napięcia, które 

zapewnia uzyskanie wymaganej wartości potencjału polaryzacji katody EK. 

W czujnikach galwanicznych uzyskanie liniowości funkcji przetwarzania dla 

przewidywanych warunków pracy tzn. wartości ciśnienia cząstkowego tlenu i temperatury, 

wymaga spełnienia określonych warunków w stosunku do wartości potencjału polaryzacji 

katody EK. Najlepiej stosować anody cynkowe i kadmowe z katodami złotą lub srebrną w 
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roztworach chlorku potasowego o stęŜeniu powyŜej l mol/dm3. Wówczas pomiary moŜna 

wykonać w szerokim zakresie zmian ciśnień cząstkowych tlenu. 

 
Właściwości statyczne czujnika i kompensacja wpływu temperatury 

Właściwości statyczne membranowego czujnika tlenu opisuje równanie (5). Przy czym 

natęŜenie prądu generowanego w takim czujniku jest liniową funkcją ciśnienia cząstkowego 

tlenu w środowisku badanym: 

2OT pKI ⋅=  (5) 

gdzie: TK - stała w temperaturze T zwana współczynnikiem wzmocnienia statycznego lub 
czułością czujnika. 

 

Zgodnie z definicją, wyraŜony pochodną natęŜenia prądu względem ciśnienia 

cząstkowego tlenu współczynnik wzmocnienia statycznego jest równy: 
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Wielkości zmienne występujące w równaniu (6) są trudne do dokładnego zmierzenia. W 

związku z tym czułość czujnika wyznacza się przez pomiar sygnału czujnika dla znanej wartości 

ciśnienia cząstkowego tlenu w stałej temperaturze czyli realizuje się kalibrację czujnika. 

Istotnym parametrem wpływającym na wartość sygnału czujnika jest temperatura. 

Przenikalność membrany polimerowej zmienia się w sposób opisany  poniŜszą zaleŜnością: 
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gdzie: βα , - stałe dla danego materiału membrany. 

 
Współczynnik temperaturowy czułości membrany jest zdefiniowany następująco: 

2

1
TdT

dP

P
m

m
T

βα =⋅=  (8) 

 
oraz zaleŜy od konstrukcji czujnika oraz materiału membrany. Wartość tego współczynnika 

wynosi kilka procent wartości sygnału na jeden stopień. Przy pomiarach ciągłych niezbędne jest 

stosowanie automatycznej kompensacji wpływu temperatury na sygnał czujnika. 

Sygnał prądowy czujnika w stanie ustalonym jest określony następującą zaleŜnością: 

RO IpKI +⋅=∞ 2
 (9) 

gdzie: K - współczynnik nachylenia charakterystyki statycznej, RI - prąd resztkowy czujnika 
w nieobecności tlenu. 
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 W rzeczywistości wygodniej jest poddawać obróbce sygnał napięciowy czujnika. Na 

wejściu tlenomierza czujnik jest zwarty rezystorem (Rys. 3.). Po wzmocnieniu, na wyjściu 

tlenomierza obserwujemy wówczas wartość napięcia U∞, która jest wprost proporcjonalna do 

wartości ciśnienia cząstkowego tlenu (jeśli zaniedbamy niewielką wartość prądu resztkowego): 

2OU pKU ⋅=∞  (10) 

gdzie: UK - „napięciowy” współczynnik nachylenia charakterystyki statycznej  

      

Właściwości dynamiczne czujnika. 

Sygnał czujnika w stałej temperaturze zaleŜy jedynie od dyfuzji tlenu przez membranę. 

Przy tak przyjętym modelu membranowy czujnik tlenu jest elementem inercyjnym pierwszego 

rzędu. Kryterium szybkości odpowiedzi jest stała czasowa 
m

m
cz D

2δτ = , która zaleŜy jedynie od 

szybkości zmiany stęŜenia tlenu w membranie. Zmiana sygnału prądowego (równieŜ 

napięciowego) czujnika wyraŜona jest następująco: 
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(11) 

 
W literaturze zwraca się uwagę na niezbyt dobrą zgodność wartości obliczonych z 

równania (11) z wartościami wyznaczonymi eksperymentalnie. Odchylenie od przebiegu 

ekspotencjalnego jest wyraźnie widoczne w początkowej i końcowej fazie zmiany sygnału. 

Analiza właściwości dynamicznych czujnika powinna uwzględniać udział grubości 

warstewki elektrolitu w transporcie tlenu z badanego środowiska do katody.  

 

Przykładowe rozwiązania membranowych czujników tlenu przeznaczonych do pracy w 

środowisku ciekłym i gazowym. 

 

Na  Rysunku 2 przedstawiony został przekrój jednej z wersji membranowego czujnika 

tlenu zaprojektowanej i wykonanej w Katedrze InŜynierii Chemicznej i Procesowej. 
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Rys.2. Membranowy amperometryczny 

czujnik tlenu: 
1. katoda (Au, Ag, Pt),anoda (Zn), 
2. membrana z folii polimerowej, 
3. roztwór elektrolitu, 
4. korpus zespołu elektrod, 
5. elementy obudowy, 
6. płytka układu kompensacji wpływu 

zmian temperatury. 

 
 
Celem ćwiczenia jest: 
 

o zapoznanie się z budową amperometrycznego membranowego czujnika tlenu. 

o obserwacja i zapoznanie się z przebiegiem zmian sygnału czujnika tlenu 

pracującego w układzie regulacji dwupołoŜeniowej. 

 
1. Budowa stanowiska pomiarowego.  
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Rys. 3. Stanowisko pomiarowe. 
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2. Wykonanie ćwiczenia 

o Sprawdzić zero miernika. Czujnik umieścić w powietrzu i pokrętłem „kalibracja” ustawić 

wskazówkę miernika na wskazanej przez prowadzącego wartości napięciowego sygnału 

czujnika. 

o Umieścić czujnik w naczyniu w którym zachodzi elektrochemiczna generacja tlenu i 

włączyć zasilacz. Zapisać na dysku PC w pliku tekstowym właściwym dla tej wersji 

Metexa kilka (5-6) przebiegów zmian sygnału czujnika w funkcji czasu (Rys.4). 

o Odczytać ciśnienie barometryczne. 

 

Rys. 4. Przykładowa zaleŜność napięciowego sygnału amperometrycznego czujnika tlenu 
od czasu dla układu regulacji dwupołoŜeniowej. 

 
3. Wykonanie sprawozdania 

o Wyznaczyć współczynnik statyczny wzmocnienia KU. 

o Przenieść uzyskane dane do arkusza obliczeniowego Excel. Przeliczyć liczby w kolumnie 

zawierającej zmiany napięciowego sygnału czujnika na wartości ciśnienia cząstkowego 

tlenu. 

o Sporządzić wykres wartości ciśnienia cząstkowego tlenu w układzie w funkcji czasu. Na 

wykresie zaznaczyć maksymalną i minimalna wartość ciśnienia cząstkowego tlenu oraz 

odczytać rozrzut wielkości regulowanej i okres oscylacji w stanie oscylacji ustalonych.      


