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IV. c. Omówienie celu naukowego w/w prac i osiągnięĘch wyników wrłz z omówieniem
ich ewentualnego wykorzystania
Jakośćpowietrza zarówno wewnętrznego jak

i

zewnętrznego jest jednym

z kluczowych

czyrrników wpływających na zdrowie człowieka. ocena jakościpowietrza nie jest jednak
zadaniem łatwym. Powietrze jest bowiem złoŻonym układem, podlegającym zmianom nawet

W krótkim czasie. Postęp w rozwoju metodyk analitycznych i urządzen

kontrolno-

pomiarowych jest podstawą do uzyskiwanla coraz bardziej miarodajnych informacji o stanie

ijakościpowietrza zarówno wewnętrznego jak l zewnętrznego. Postęp ten, prowadzi do
wzrostu kosztów monitoringu i oceny jakości powtetrza, co ztacznie ogranlcza ich
powszechne stosowanie. Poszukiwane są zatem nowe' alternatyłlrre, metody pozyskiwania

informacji o ocenie jakościpowietrza. DuŻe nadzieje wiąe się w tym zakresie z technikami

czujnikowyni

i

matrycami czujnikorł1,mi nazywanymi często elektronicznymi nosami.

Termin ''czujnik chemiczny'' jest wykorzyst1łvany w stosunku do urządzenia, które słuzy do
przekształcenia informacji chemicznych

z

otoczenta

w

sygnał uż5Ąeczny analitycznie.

SpoŚród wielu tch za|et najczęŚciej wskazuje się te ZwuąZane z niskimi kosztami produkcji

czujników' prostotą budowy

i

mozliwością ich miniaturyzacjt oraz względnie dobrymi

parametrami metrologiczn5.łni. Połączenie czujników chemicznych

i

zespołu metod

chemometrycznych słuzących do rozpoznawania wzorców, daje mozliwośćopracowania
systemów pomiarowych nazywanych matrycami czujnikowynri1-a'

W handlu

dostępne są

czujniki chemiczne do oznaczania gazowych zanteczyszczen powietrza, a w ostatnich latach

coraz większą popularnoŚć zyskują matryce czujnikowe, jednak w przypadku mieszanin
odorowych wynragania stawiane czujnikom oraz maftycom czujnikowym dotycząokręślenia

stęzenia zapachowego mieszaniny odorantów' a nie identyfikowanie jej poszczególnych
składników5.

Biorąc pod uwagę nąbardziej ogólną klasyfikację technik wykorzystywanych do oceny
intensywności nieprzyjemnych zapachów, moŻna wyroznić dwa podstawowe podejścia:
analttyczne oraz Sensoryczne. Techniki Sensoryczne, wśród których najczęściejstosowana jest

olfaktometria dynamiczna, pozwalają
zapachowych obecnych

w

na okreŚlenie

Sumarycznego stęzenia substancji

badanej próbce, intens1łvnościzapachu oraz jego jakości

'{r'

hedonicznej.

W przypadku tych technik

ro1ę ,,czujnika pomiarowego'' pełni ludzki nos.

o popularności technik olfaktometrycznych, moze świadczyćto,

Że Są najczęŚciej

proponowanymi technikami pomiarowymi w krajach Europy' Ameryki Północnej, Australii

i oceanii, gdzie podejmuje się rozwiązywania problemów związanych

z

uciąziiwością

zapachową6-'. Jed.'ą z wad stosowania tych technik jest brak mozliwości monitoringu on-line

i

rejestracji krótkotrwałych epizodów wysokich stęŻeń odorantów. Dodatkową
niedogodnością jest koniecznośó wyszkolenia personelu o odpowiedniej percepcji
zapachowej cyklicznie kontrolowanej oraz laboratoriów

o

dotyczące zarówno temperatury, wilgotnoŚci względnej jak

i

określonych wymaganiach

hałasu. W ce1u identyfikacji

i określenia stęzenia poszczego|nych składnikow mieszaniny odorowej uŻywa się techniki

chromatografii gazowej

w

połączeniu z odpowiednim detektoręm. Jednak wysoka

powtarzalność i odtwarualność wyników analiz chromatograficznych okupiona jest wysoką

ceną jednostkową oraz pracochłonnością.Inne podejścieanaIityczne oparle jest na

holistycznej analizię mieszaniny odorowej,

bęz

rozdzielania

t

identyfikacji

jej

na

poszczegolne składniki' To podejściedotyczy zastosowania czujników chemicznych oraz

matryc czujnikowych.

W

przypadku czujników chemicznych wykrywa się pojedynczy

składnik lub grupę związków mieszaniny odorowej (np. siarkowodór, amoniak' suma lotnych

związkow organicznych) będących potencjalnymi markęrami zapachowymi
i charakteryzującymi się największym ''wkładem'' zapachu w poziom uciązliwości
zapachowej. W przypadku

maĘcy czujnikowej, tozpoznanle składu danej probki

gazowej

mozliwe jest dzięki pobudzeniu wszystkich czujników składających się na budowę
elektronicznego nosa' Iecz kaŻdego z nich w róznym stopniu. W wyniku takiego pobudzenia

z pojedynczych czujników, nazryany
wektorem odpowiedzi lub odciskiem palca obrazu chemicznego mieszaniny

powstaje charakterystyczny zbior odpowiedzi

gazowejlodorowejg-l2. Ana|tza uzyskanego wektora odpowiedzi pozwa|a zakwalifikować
daną probkę gazowądo zbioru wektorów odpowiedzi poznanych wcześniej.U człowieka rolę
tę pełni mózg, ktory porównuje otrzymane Z opuszki węchowej impulsy nerwowe do zawartej

w pamięci bazy paznanych w ciągu Życta zapachów. W przypadku elektronicznego nosa
otrzymany wektor odpowiedzi przypisywany jest do zbiorów znajdujących się w bazie
danych komputera Za pomocą odpowiednich algory.tmów statystyczno-chemometrycznych.
Jest oczywiste, ze poziom stęzenia odorantów w powietrzu determinuje wybór czujnikow

chemicznych i matryc czujnikowych do ich pomiaru. Stosowalność pojedynczych czujnikow
chemicznych do monitoringu powietrza atmosferycznęgo jest ogran|czona ze względu na

niski poziom zawafiości odorantów występujących najczęściej na poziomie

stęzeń

(ilrq
I

0,1 ppb-1ppm. Ponadto wymagania stawiane technikom odniesienia przeznaczonym do
ciągłego monitoringu zanteczyszczen występujących

w

powietrzu atmosferycznym,

w większości przypadków nie są mozliwe do spełnienla przez czujniki chemiczne ze względu

na zby wysoką granicę wykrywalnościloznaczalnościczy szeroką niepewnośćpomiarową.
W przypadku pomiarów niektórych składnikow w strumieniu gazow odlotowych emisyjnych

w

gazach odlotowych, jak

i w powietrzu wewnętrznym na stanowisku pracy, gdzie poziom

stęzeń związkow zapachowych przekracza wartość1 ppm vlv, moŻna mówić

o

duzych

mozliwościach praktycznego wykorzystania czujników chemicznych. Wybór odpowiedniego

czujnika za|eŻy oczywiście od tego, jaki składnik ma byó wykryty, oczekiwanego zakresu
stęzeń.

czy czujnik ma byó stacjonarny czy przenośny' czy ma słuzyć do wykryłvania

zanieczyszczen obszarowych

czy

składnikow mieszaniny gazowej, mogących
uszkodzenie czujnika.

W

czy identyfikować obecnośćinnych
mieć wpływ na oócąĄ lub mozliwość

punktowych,

przypadku pojedynczych czujników chemicznych w5,łnagania

stawiane tym urządzeniom opierają na

jak najlepszej selektywnej detekcji

jak najniższym poziomie

odoranta, tak aby na

stęzeń go wykryć

Natomiast matryce czujnikowe pTzeznaczone Są
o złoŻonym składzie i rozpoznawania

chemiczne wchodzące

w

ich

do

i

konkretnego

oznaczyc ilościowo.

tazroŻnianlę składników próbek

charakterystycznych właściwości.Czujniki

skład tych matryc mogą charakteryzować się ograniczoną

selektywnościąco stanowi wadę w przypadku pojedynczych czujników od których wymaga
się wysokiej selektywności. W przypadku matrycy czujnikowej ta cecha staje się zaletą ze
względu na integralny element budowy tych matryc ktoryrrr jest blok rozpoznawania obrazu
chemicznego słuzący do analtzy sygnałów Z poszczególnych czujnikow. Powoduje to wzrost

uniwersalności urządzęn|a. Matryce czujnikowe pozwalają na przeprowadzanie badań
w układzie on-line w terenie, poniewaz nie wykazują w przeciwieństwie do ludzkiego nosa'

adaptacji węchowej, ponadto występujące na danym terenie krótkotrwałe epizody duzych
stęzeń odorantów mogą nie zostać zarejestrowane ptzy pomocy olfaktometrii dynamicznej.
Zwtązane jest to

z

czasem przybycia

i pobrania probek do

analtzy ptzez wykwalifikowany

personel. W takich przypadkach do rejestracji krótkotrwałych epizodów

z duŻymi stęzeniami

odorantów dogodniejszymi urządzentami pomiaro!\Ymi byłby urządzenla pracujące
w układzie on-line.

Z

częściejstosowane

doniesień literaturo\\rych wynika Że urządzenia tego typu są caraz

w

zakresie oceny zanieczyszczęnra środowiska pod względem

zapachowynr. Najczęściej są stosowane

w poblizu

ścięków, spalarni, kompostownl czy ferm drobiui3_18.

składowisk odpadów, oczyszcza|ni

Postępujący

w ostatnich latach w wielu krajach rozwój urbanizacji a co Za tym idzie

rozbudowa infrastruktury komunalnej sprawia, że obiekty przemysłowe znajdują się coraz to

bliżej obszarów mieszkalnych, dotyczy to zwŁaszcza takich obiektów jak oczyszczalnte
ścieków czy składowiska odpadow komunalnych. BliskoŚć tiuch obiektów pTzyczynla się do
pogorszenia jakościpowietrza atmosferycznego' zwłaszcza pod kątem zapachowym. Zwlązki

zapachowe zwłaszcza te

o

charaktetze złowonnym, mogą negatywnie oddziaŁywaÓ na

i

organizmy Żywe, a więc takŻe na zdrowie

zycie ludzi. Wśrodemitowanych związków

zapachowych mozna wyroŻnic m.in. organiczne zwtązki siarki, organiczne związki azotu,

kwasy organiczne, aldehydy i ketony. odpowiednie stęzenie (powyżej progów
wyczuwalności zapachowej)

tych zwtązkow w powietrzu powoduje

powstawanie

nieprzyjemnych zapachów, które powodują Że wztasta ilośćskarg ludnościzamieszkującej

obszary

w

czy składowisk odpadow

bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalnt Ścieków

komunalnych. Problem

ten będzie

prawdopodobnie

z postępującym rozwojem gospodarcZym

i

w

ptzyszłośctnarastał wTaz

ekonomicznym, dlatego teŻ naleŻy poszukiwać

odpowiednich narzędzi umozliwiających redukcję emisji zwlękow zapachowych, a przez to

na danym terenie. Jednym z elementów działan
środowiska, jak i z ochroną społeczeństwa przed skutkami emisji

obniżenie uciązliwoŚci zapachowej

z ochroną
ze żtodełzwtązanych z rożnymt przejawami

związanych
odorantów

antropopresji jest opracowanie

obiektywnych metod oceny uciązliwościzapachowej poprzez prowadzenie stałej lub
okresowej kontroli jakoŚci powietrza pod wzg1ędem zapachowym.

Wymieniona wyŻej argumentacja stała się moją inspiracją naukową do podjęcia prob
zbudowania czujników chemicznych

i

matryc czujniko\^Tch do wykrywanla

składników gazowych mieszanin odorowych oraz

i

l

rozroŻniania

ich oceny pod względem uzyteczności

aplikacyjnej. Prace projektowe dotyczące czujników chemicznych są moim głównym
zainteresowaniem naukowyrrr od ponad

i3

lat, kiedy podjąłem Studia Doktoranckie

Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej
amperometrycznego

aprotycznych)

W dwa lata

i

i

na

podjąłem się zbudowania czujnika

z mieszanym elektrolitem wewnętrznym (dodatkiem Tozpuszczalników

membrana nafionową do oznaczania So2 w powietrzu atmosferycznp.

po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych w 2008 roku

moje

zainteresowania naukowe skupiły się na budowie i sprawdzaniu parametrów metrologicznych

czujników amperometrycznych, gdzie elektrolitem wewnętrznym były cleczę jonowe do
wykrywania

i

oznaczania zwlązków chemicznych

z

grulpy lotnych związkow organicznych

(LZo). Dalsze prace były kontynuowane w ramach projektu grantowego uzyskanego z NCN
pt. ''opracowanie nowej techniki oznaczania lotnych zwtązkow organicznych w powietrzu

Z

wykorzystaniem czujnika elektrochemicznego opartego na cieczach jonowych'', w którym

byłem głównym wykonawcą.

od 2012 roku

podjąłem współpracę

z zespołem prof. Jacka

NamieśnikazKatedry Chemii Analitycznej, dotyczącąprojektowania, budowania oraz ocenę

wykorzystania praktycznego elektronicznych nosów

w

analizie żywnościi ochrony

środowiska. Współpraca ta zaowocowała uzyskaniem dwóch projektów grantowych: jednego

z NCN pt. ''Przenośny system e-nos do określania pochodzenia surowcowego destylatów
ro1niczych'', drugiego z NCBiR pt. ''Monitoring uciązliwości zapachowej pochodzenia

w

rafineryjno-bytowego
elektronicznego nosa''.

Aglomeracji Trójmiejskiej przy wykorzystaniu technologii

W obu tych

podstawie uzyskanych informacji

i

grantach byłem równiez głównym wykonawcą. Na

przeprowadzonych badań w trakcie ręalizowania tych

trzech projektów grantowych, poniŻej chcę przedstawić najwazniejsze wyniki moich prac
dotyczących: Konstrukcji
czuj

i

i

parametrów metrologicznych prototypów czujników

nikowych do wykrywania i

ro

zt oŻniania składników gazowych mie s zanin

o

matryc

dorowych.

Przeglądtych prac został podzielony nattzy częścipoświęcone różnyrn aspektom:

-

prototypy czujnikow amperometrycznych na bazie cteczy jonowych

do

oznaazanra

związków Z grupy lotnych związkow organicznych (prace IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5),

- konstrukcja i budowa matryc czujnikowych oraz utządzen do wytwarzanla wzorcowych
mieszanin gazowychzwĄaszczaodorowych (prace IV-6, IV-7, IV-8, IV-9, IV-10, IV-11)'

-

prototypy matryc czujnikowych (elektronicznych nosów)

na bazie

czujników

do rozroŻniania próbek powietrza rózniących się
intenswvnośeiązapachową jakościąhedonicznąi składem chemicznp (prace Iv-Iz,IV-l3,

półprzewodnikowych przęznaczonych

IV-14, IV-15, IV-16, rV-r7,IV-18, IV-19, rV-20,IV-21).

Ponadto

w

pracach przeglądowych (Iv-22, Iv-23, Iv-Ż4) przedstawiłem teoretyczne

i praktyczne mozliwości zastosowanta czujników elektrochemicznych, matryc czujnikowych

oraz cieczy jonowych w czujnikach chemicznych wchodzących w skład matryc czujnikowych
do oceny jakości powiettza zewnętrznego jak i wewnętrznego pod kątem zapachowym.

Prezentacja poszczegoInych prac zostanię poprzedzona podstawowyrrri inforrnacjami
nt. zasady działanla czujników elektrochemtcznych

i

elektrycznych oraz ich parametrów

metrologicznych.
W budowie czujników chemicznych mozna wyróznic dwie podstawowe częśct:

-

częścreceptorową

-

chemoczuła warstwa, wykazljąca względnie wysoką se1ekt1łvność

wobec danego indywiduum chemicznego,

-

częścprzetwomikową _ generującą sygnał uŻ1teczny anaiitycznie.

fn

Sygnał uŻyteczny analltycznte moze przyjmowac rożne formy energii: mechaniczną
elektryczną magnetyczną lub chemiczną

a

takŻe

w

postaci ciepła i promieniowania.

W zależnościod zasady działania przetwornika wyróznia się pięć podstawowych grup

czujników: elęktrochemiczne, elektryczne' tetmiczne, optyczne
W przypadku

i

grawimetryczne.

czujnikow amperometrycznych na|eŻących do grupy czujników

elektrochemlcznych (będących przedmiotem moich badań), zasada działania polega na

wykorzystaniu zjawiska dyfuzji cząsteczek odoranta popTzez membranę

i

elektrolit

wewnętrzny (będący najczęściej wodnym roztworem mocnych kwasów lub zasad) do

powierzchni elektrody pracującej odpowiednio spolaryzowanej względem elektrody
odniesienia.

Na elektrodzie pracującej zachodzi reakcja

elektrochemiczna utlenienia lub

redukcji cząsteczkt odoranta, na przeciwelektrodzie zachodzi reakcja uzupełniająca bilans
elektronów. Skutkiem tego procesu jest wygenerowanie prądu elektrycznego będącego
sygnałem czujnika

i

proporcjonalnego do stęzenia odoranta będącego

sąsiedztwie czujnikalg-23. WartoŚć prądu elektrycznego

(ł

w

bezpośrednim

będącego skutkiem reakcji

elektrochem tcznej moŻna opisać Za pomocą następuj ącej zależności( 1 ) :

I-

nFAC

(1)

lq

D"fi

gdzie:

C - stęzenie odoranta,

A - powierzchnia elęktrody roboczej,

D,dLq - stosunek

zastępczego współczynnika dyfuzji do całkowitej długościdrogi dyfuzji

cząsteczek analizowanego odoranta z otoczęnia czujnika do powierzchni elektrody pracującej'
n - t|oścelektronów występujących w stechiometrycznym równaniu reakcji elektrodowej,

F-

stała Faradaya.

W

przypadku czujników półprzewodnikowych, naleŻących do

$upy

czujników

elektrycznych, stanowiących element budowy matryc czujnikowych (będących przedmiotęm

moich badań), zasada działanta polega na zmianie rezystancji elementu receptorowego
w wyniku oddziaływ_ania odoranta zpołprzewodnikowym tlenkiem metalu.

W

praktyce

wykorzystuje się dwa rodzaje półprzewodnikowych tlenków metali:

typu n, które generują odpowledź w przypadku obecnoŚci gazow
redukującym,
typu p, które reagują na obecnośćgazów o charakterze utleniającym.

10

o

charakterze

Mechanizm powstawania odpowiedzi czujników półprzewodnikowych na substancje gazowe

jest złoŻonym procesęm' w ktorym uczestniczy Szereg zjawisk takich jak:

dyfirzja,

chemisorpcja i desorpcj a gazów,katalizowane reakcje chemiczne, przewodnictwo elektryczne

półprzewodników oraz elektronowe zjawiska powierzchniowe2a-32. ogólna zaleŻnoścmiedzy
Zmlanąrezystancji (przewodności) czujnika a stęzeniem mierzonego odoranta jest określona
równaniem (2):
A,G =

ACn

(Ż)

gdzie

AG - zmiana przewodnoŚci elektrycznej czl4nlka,
C - stęzenie odoranta'
A, il - stałe zaLeŻne od materiału i warunków w}'tworzenia czujnika.
Idealny czujnik chemiczny powinien charakteryzować się:

- duŻądokładnośctą t pr e cy Ąą wskazań,
-

wysoką czułością

- małądolną granicą wykrywalności i oznaczalnoŚci,

- duŻąselektywnością
- szerokim uŻ5Ąecznym zakresem pomiarowym.
-

krótkim czasem odpowiedzi,

- małymi rozmiarami,
-

niska ceną i łatwościąw obsłudze,

- łatwościąobsługi.

osiągnięcia wszystkich tych cech jest niezwyk1e trudne' a niekiedy niemozliwe. Poza
parametrami metrologicznyrrri czynnik ekonomiczny odgrywa rcwnieŻ waŻna ro1ę, wiele

wersji laboratoryjnych nie zna\azŁo zastosowania

w

adekwatna do osiąganych parametrów metrologicznych.

informacje

o

praktyce poniewaŻ cena nie była

W Tabęli 7 zehrano

parametrach metrologicznych czujników chemicznych wraz

podstawowe

z

podaniem

odpowiedniego opisu matematycznego. Ponadto na rysunku 1 przedstawiono schematycznie

Za pomocą krzyłlych kalibracyjnych mozliwośó oszacowania podstawowych wartości
p

aram etró w m etrolo gi c zny ch czuj

ników chemi cznych.

I1

Tabela l. Podstawowe parametry metrologiczne czujnlków chemicznych i odpowiadające im ich
m14ry.
parametr metrologiczny

definicja

mlafa paramętru

za7ęŻnośc matęmawczna

czułośę(S) określaw jakim
stopniu niewielka zmtarta
StęŹenia analitu (Ac) moŻe

wrazliwość

czlilośc

S:AY/AC

wpłynąć na zmianę sygnału
czujnika (AY), jest to wartoŚć
współczynnika nachylenia
krzyrvej kalibracyj nej.
granica wykrywalnoŚci

(LoD)

to najmniejsza ilośćlub
stęzenie analitu mozliwę do
wykrycia Za pomocą danego

wykrywalność

granica wykrywainości

LOD:3N

czujnika z określonym
prawdopodobieństwem,
przyjmuje się. ze granica
wykrywainościto trzykrotny
poziom szumów (N)
granica omaczalno ści(LoQ)
to najmniejsza ilośclub

stęzenie analitu możliwę do
i

oznaczalnośĆ

granica oznaczalności

l

ości owego oznac

zenja

danym czujnikiem z zaloŻoną

LOQ:3LOD

dokładnościąmi precyzj ą
wartośćgranicy omaczalnoŚci
naj częściejprzyjmuj e się j ako
3 krotna warloścgranicy
wykrywalnoŚci (LoD)

liniowość(LR) to przedzlał
zawat1oŚci analitu, dla którego

liniowoŚć

przedział 1iniowości

sygnał wyj Ściowy czujnika
jest proporcjonalny do tej

LR:iog(c,"^/LOQ)

zawartości
zakres pomiarowy (MR) jest
to przedział miedzy
zakres pomiarowy

przedział zakręsu
pomiarowego

najni żs zy m a najwy Ższy m
stęzeniem, jakie mogą zostać

MRe(c,r6, c.ur)

oznaczonę za pomocą danego

nika z załoŻoną pr e cy zj ą
dokładnoŚcią i liniowoŚcią

czuj

jest to stosunek dwóch

seleĘwność

stała selektywności

czułościczujnika wrazliwego
na analit B względem analitu

A

czas odpowiedzi

stała czasowa

stała czasowa (T) odpowiada
czasowi (t) po którym czujnik
uzyska 63'2% wartości
sygnału maksymalnego dla
danego StęZenia analifu
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Rysunek 1. Schematyczne przedstawienie mozliwości Szacowania wańościparametrów
metrologicznych czujnika clremicznego na podstawie krzyłvych kalibracji w funkcji Sygnał
czuj n ika:f( stęzenie odoranta). Zaczetpnięte Z Iy -2 4.

ProtoĘpy czujnikóv,* amperometrycznych na bazie cieczy jonowych do oznaczania n'ł,iązków z
grupy LZO (prace IV-1, IV-2, IV-3, IV-4, IV-5).

Podczas badań wykonywanych jeszcze
Zaobserwowałem,

w trakcie

realtzacji pracy doktorskiej,

Że wartośćsygnału czujnika amperometrycznęgo moŻna zwiększyó

popTzęZ domieszkowanie elektrolitu wewnętrznego rozpuszczalnlkami aprotycznymi, które

wykazują wyŻszą rozpuszczalność względem danego analitu w porównaniu do elęktrolitu
będącego tylko roztworem wodnym silnego kwasu

lub

Zasady. Niestety mozliwoŚci

oznaczanua analitów Z grupy lotnych związkow organicznych z których większośó nalezy do

zwtązkowZapachowych była ograniczona poptzez wąSki Zakres stabilnościelektrochemlcznej

wodnych roztworów silnych kwasów

lub

literaturowych Znalazłem informacje,

zasad.

W toku

Że elektrolit

przęprowadzonych studiów

wewnętrzny

w

czujniku

amperometrycznym moŻna Zastwic cieczą jonową33-3a. Zastosowanie cieczy jonowych

ułatwiło ozflaczanle związkow ktorych nie moŻna było oznaczać

\^/

przypadku gdy

elektrolitem wewnętrznym były roztwory kwasów lub zasad ze względu na zby wąski ZakIeS
trwałościelektrochemicznej elektrolitu wewnętrznego występującego w roztworach wodnych.

Cieczejonowe posiadają szeroki zakres stabilnościelektrochemicznej. czylt zaktes przedziaŁu
13

L f n.a^
v '/
t

i

f

potęncjału elektrody pracującej względem elektrody odniesienia na której nie zachodzą
reakcje

z

jej udziałem. Średni zakres trwałoŚci elektrochemicznej cteczyjonowej zawiera się

w przedztale

od 4 do

5V i

są zdecydowanie większe

niz dla wodnych roztworów ęlektrolitów,

gdzie na ogół ten zakres wynosi I,23v. Znane są równieŹ zakresy które wprzybliżeniu
wynoszą aŻ 7Y . Na stabilnośćelektrochemiczną duzy wpływ mają zanieczyszczenia zawarte

w cieczy jonowej oraz jej właściwościhigroskopijne. Nawet niewielkie iloŚci wody zawarte
w cieczy jonowej przyczyniają się do spadku zakresu stabilności elektrochemicznej. Należy
tezpamiętać, Że zakres trwałościelektrochemicznej cieczy jonowej zależy również od rodzaju

i

stanu powierzchni stosowanych elektrod pracujących: metal, pasta węglowa czy szklisty

węgie1.

Ponadto clęcze jonowe same mogły stanowić membranę oddzielającą analit od elektrody
pracującej ze względu na duŻąlepkośódynamiczną. Te dwie cechy stanowią kamień milowy

w

w

zakresie wykorzystania cieczy jonowych

czujnikach amperometrycznych. Ciecze

jonowe' jako substancje niepalne, o unikalnych właściwościachfizyko-chemicznych, zyskały
sobie miano związków przyjaznych środowisku. Ich właściwości
stanowią alternatywę dla
konwencjonalnych, lotnych i toksycznych rozpuszczalników organ:'cznych. Zgodnie z ogólną

definicją clecze jonowe są to sole zbudowane

z

duŻego organicznego kationu

i

dużo

mniejszego organicznego lub nieorganicznego anionu. maja wyłącznie charakter jonowy
i pozostają w stanie ciekłym w temperaturze ponlŻej 100oC. Głównym kry.terium podziału
cieczy jonowej jest przede wszystkim podział ze względu na stan skupienia w temperaturze

pokojowej. Wyróznia się tzw. ciecze jonowe RTIL (room temperature ionic liquids), czyli

takie które

w

temperaturze pokojowej pozostają

w

w

stanie ciekłym. Sole, które

temperaturze są ciałami stałymi ale poprzez podniesienie temperatury

do 100oC

tej

moŻna

przeprowadzic w ciecz nazywane Są IL (ionic liquids). Właściwości
cieczy jonowych zaIeŻą
zarówno od wielkości i typu anionu jak

i

rodzaju kationu (stopnia jego asymetrii i długoŚci

łańcucha alkilowego odpowiadającego za delokalizację ładunku). Kation cieczy jonowej
odpowiada głównie za cechy ftzyczne soli, natomiast anion w większym stopniu determinuje
właściwości
chęmiczne i reaktywnoŚć związku.
Pierwsze badania przeprowadzone wspólrnte z dr tnŻ. A. Kloskowskim z uzyciem cieczy

w

jonowych jako elektrolitów wewnętrznych

czujnikach amperometrycznych dotyczyŁy

prototypowego czujnika do oznaczanla paT benzaldehydu w powietrzu (IV- 1). Czujnik składał

się

z

trzech elektrod: elektrody pracującej

elektrody odnięsienia typu

i

przeciwelektrody wykonanej

Aglłgctlct. luto

z

platyny oraz

membranę oddzielającą środowisko gazowe

od elektrolitu wewnętrznego uŻyto membrany z polidimetylosiloksanu (PDMS) o
14

'ł''

stałei

grubości wynoszącej 100 pm. Badania przeprowadzono

z uŻyciem trzech cieczy jonowych

rózniących się lepkościąd;'namiczną, przewodnictwem właściwymoraz rozpuszczalnością
w wodzie:
- chlorkiem

1

-heksylo,3 -metyloimidazolinowyrn

-bis(trifluorometylosulfonylo)imidkiem

I

C6MIM] [Cl],

1-heksylo,3-metyloimidazolinowym

i tricyj anometanem 1 -butylo,3 -metyloimidazolinowl.m [C4MIM]

[C (CN):

]

IC6MIM][NTf2],

.

Na podstawie wy'ników plzeprowadzonych badań okreŚlono czułośćwskazań czujnika i jego

granicę oznaczalności w funkcji uŻ5Ąej cieczy jonowej wykorzystując jako technikę
detekcyjną woltamperometrię fali prostokątnej (SWV). Czułośćwskazań czujnika mieściła
się w zakresie od 45 nAlppm do 186 nA/ppm, a granica oznaczalnoŚci mieściłasię w zakresie

od 25 ppm v/v do 53 ppm v/v. w za\ęŻnościod uż1.tej cleczy jonowej ' W obu przypadkach
najlepszymi parametrami charakteryzował sie czujnik w którym jako elektrolit wewnętrzny

wykorzystany został [C6MIM]INTfi], który w porównaniu do pozostałych cieczy jonowych
charakteryzował się brakiem rozpuszczainoŚci w wodzie. Uzyskane wyniki wykazały ponadto

bardzo istotny wpływ lepkościdynamtcznej cteczy jonowych na parametry metrologlczne

czujnika. Wykorzystując ciecz jonową [CoMIM]|NTfr]

w

kolejnych badaniach (IV-2)

sprawdzano wpływ rodzaju elektrody pracującej (Pt i Au) i grubościmembrany z PDMS na

czułośći granice oznaczalnoŚci czujnika w przypadku oznaczatta par benzaldehydu

i

par

w powietrzu. Wyniki przeprowadzonych badań v,rykazaŁy wyŻszą czułość
i mniejszą granicę oznaczalnoŚci w przypadku, gdy elektrodą pracująca była elektroda
formaldehydu

wykonana z Pt oraz grubośćmembrany z PDMS była nlŻsza (rozpatrywano dwie grubości
membrany: 100

i

200 pm). W przypadku oznaczanta benzaldehydu wartościte wynosiły

odpowiednio: 138nA/ppmi26ppmvlv,awprzypadkuozfiaczaniaformaldehyduwańościte

wynosiłi' odpowiednio: 96 nAippm

i

29 ppm viv. Uzyskane wyniki choć obiecujące,

przyniosły nieco niedosytu, spodziewano się, ze osiąnięta zostanie granica oznaczalności
ponizej 1 pp* v/v. Dlatego w daiszych badaniach zrezygnowano z dodatkowej membrany
z PDMS. traktując samą ciecz jonową jednocześniejako elektrolit wewnętrzny

W

i membranę.

prz5igotowanej pracy przeglądowej (IV-5) wykazano Za pomocą modeli dyfuzyjno-

konwekcyjnych transporlu odoranta

z

otoczenia czujnika

do powierzchni

elektrody

pracującej, że istotny wpływ na parametry metrologlazne czujnika amperometrycznego ma

współczynnik przępuszczalności. Współczynnik
tozpuszczalności odoranta

ten

w cieczy jonowej otaz od

za\eŻy

od dwóch

parametrów:

współczynnika dyfuzji odoranta

w cieczy jonowej. Na podstawie za\eŻności przedstawionych w tej pracy moŻna wnioskować,

ze waftośćliczbowa współczynnika przepuszczalności odgrywa istotna ro1ę w wartości
15
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uzyskiwanego Sygnału czujnika

i

bezpoŚrednio wpływa na parametry statyczne jak

i dyramiczne czujnika amperometrycznego.

Duże wartoŚci liczbowe

współczynnika

przęplJszczalności dla danego odoranta w stosunku do zastosowanej cieczyjonowej wpływają

korzystnie na oznaczalnośćtego odoranta Za pomocą czujnika amperometrycznego.

Poniewaz lepkośó cleczy jonowych jest zazwyczaj o I-2 rzędy większa od tradycyjnych
rozpuszczalników organicznych czy elektrolitów podstawowych transport masy jest w tych
warunkach znacznie wolniejszy.

W

pomiarach naleŻałoby uwzględnić minimalny czas

potrzebny na ustalenie się równowagi podziału: odorant (Środowisko gazowe')lodorant (ctecz
jonowa). Na stan równowagi będzie miały wpływ rozpuszczalnośćanalitu w cieczy jonowej

jak i współczynnik dyfuzji (D) analitu w cieczy jonowej, który zgodnie z regułą Walden'a jest
odwrotnie proporcjonalny do lepkości dynamicznej (n) cieczy jonowej (3):

Dq:const

(3)

Dlatego, w kolejnych badaniach postanowiono skupić się na tym aspekcie, wykorzystując
w badaniach komercyjne elektrody

na

elektrodami

fi'my DropSens w postaci pasków z nadrukowanyni

ceramicznym podłozu (elektroda pracująca-Au, przeciwelektroda-Au,

pseudoelektroda odniesienia Ag) oraz tlen jako gaz wzorcowy (IV-3). Jako ciecze jonowe

w

badaniach: ICóMIM][C1] chlorek 1-heksylo-3-metyloimidazoliowy,
[C4MIM][N(CN)t] dicyjanoamid 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, [C4MiM][BF4]

wykorzystano

tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy

dynamicznej.

W

rózniące się zasadniczo war1oŚcią lepkości

badaniach wyznaczono minimalne czasy ekspozycji czujnika na gaz

wzorcowy' po których sygnał czujnika (natęzenie prądu) był stabilny. okreŚlono równiez

rłpływobjętościowegonatęzenia przepływu strumien|a
ekspozycji

i

gaZL\

wzorcowego na wartoŚó czasu

wartoŚć sygnału czujnika. W toku przeprowadzonych badań, zaobserwowano,

ze główną przyczyną zroŻnicowanej wartościnatęŻenia prądu było ograniczenie transpot1u

masy tlenu do powierzchni elektrody roboczej. To ograniczenie wynikało z lepkości
dynamicznej cieczy.jonowej, a co za tym idzie

z

roŻnymi współczynnikami dyfuzji tlenu

w cieczach jonowych. Najwyzszymi wartościamlnatęŻenia prądu charukteryzował się czujnik

Z

c|eczą jonową

o

najmniejszej lepkościdynamicznej, następnie czujniki

z

clęczami

jonowymi o wzrastającej warlości lepkości dynamicznej. Zaobserwowano rownieŻ, Że dla
kazdego

z

czujnikow

z

odpowiednią cieczą jonową występuje charakterystyczny czas

natleniania po którym wartośćnatężenta prądu Zm:ręnla się w niewielkim stopniu. Przed tym

charakterystycznym czasem natleniania wańośćprądu zmientaŁa się proporcjonalnie. Mozna
zaŁoŻyc, Że charakterystyczne czasy natleniania są to czasy po których doszło do równowagi

tlen(środowisko gazowe)/tlen (środowisko cieczy jonowej). Najkrótszym czasem natleniania
16
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charakteryzował

się czujnik z cieczą jonową o najniższej lepkości dynamicznej

|C4MIM][N(CN)z] czas ten wynosił ok. 20 minut. W przypadku cieczy o największej lepkości
dyramicznej [C6MIM]|C1] czas ten był na poziomie ok. 45 minut. Wyniki tego eksperymentu

potwierdziły zasadnośó określaniaminimalnego

czas;.)

ekspozycji czujnika

w

środowisku

gazow}.Tn analitu celem uzyskania stałego t powtarzalnego sygnału czujnika. Skrócenie czasu

ekspozycji zalęŻęc będzie od grubościwarstwy clęczy jonowej oraz od charakteru cieczy
jonowej (lepkośćdynamiczna) oraz od rozpuszczalności analitu/odoranta w cieczy jonowej.

W trakcię tych badaniach zaobserwowano ponadto, że ze wzrostem |tczby Reyno1dsa (Re)
maleje charakterystyczny czas natleniania' co Świadczy o tym Że zę wzrostem wańości
objętościowego natęzenla przepływu strumienia tlenu czas natleniania ulega skróceniu,

szytciej więc dochodzi do osiągnięcia stanu równowagi'

W trakcie realizacjt kolejnych badań (IV-4) wykorzystano ten sam prototyp czujnika do
oznaczania pary benzaldehydu, benzoesanu metylu, acetofenonu w środowisku argonu. Jako
cieczy j ono!\ych uŻyto :
- dicyj anoamid i -butylo- tetrafluoroboran
-

1

3

-metyloimidazoliowy C4MIM] [N(CN)z],
I

-oktylo-3-metyloimidazoliowy IC8MIM] [BF4],

bisftri(fluorometano)sulfonylo]imidek

1-butylo-3-metyloimidazoliowy ICłMIM][TfzN].

Na podstawie przeprowadzonych badan określonoczlsŁoścwskazań czujnika i jego granicę
wykrywalności w funkcji użytej cieezy jonowej wykorzystując jako technikę detekcyjną
woltamperometrię cykliczną (CV). CzułoŚć wskazań czujnika mieściłasię w zakresie od 7I

nA/ppm do 191 nA"/ppm, a granica wykryłvalnościmieściłasię w zakresie od 1,4 ppm v/v do

5,J ppm vlv w

zaleŻnośctod uĄĄej cleczy jonowej. Najlepsz5rmi parametrami

z [C6MIM][BFa] jako ęlektrolitem
1,4 ppm v/v). Najgorszlmi parametrami z pruebadanych

charakteryzował się czujnik do oznaczania benzaldehydu

(odpowiednio 191 nAippm

i

czujników, charakteryzował się czujnik do oznaczania benzaldehydu w środowisku argonu

jako

elektrolit _[C4MIM]ITfiN]. Taka sytuacja potwierdza tylko,
o mozliwościachodpowiedniego doboru kationu i anionu cieczy jonowej' aby zapewnić jak
zawrcrający

najlepsze powinowactwo elektrolitu do oznaczarre4o odoranta. Odpowiednie projektowanie
cleczy jonowych stwarza duŻę możIlwościaplikacyjne tych związków w detekcji związkow

nie zaobserwowano na przyI<Ładzie zaprojektowanego czujnika
i zastosowanych cveczy jonowych ścisłejkorelacji pomiędzy właściwościami
fizykochemicznymi (np. lepkości{ cieczy jonowej a czułościączujnika i granicą

zapachowych. Niestety

wykryłvalności dla danego odoranta. Wydaje się ze wpływ na to ma stały i na tyle duŻy czas
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ekspozycji czujnika

w

środowisku odoranta, Że dominującą cechą cieczy jonowej było

chemiczne powinowactwo (rozpuszczalnoŚó)

do danego odoranta.

Wyniki badań potwierdziły mozliwośćstosowania cieczy jonowej jako środowisko reakcji

redox do oznaczania związkow

Z

lotnych zwlązkow organicznych, będących

gr1Jpy

jednocześnle związkami zapacho!\Ymi. Ponadto clęczejonowe w tych czujnikach pełniłyrole
membran oddzielających środowiskoodoranta od powierzchni elektrody pracującej (IV-3,

IV-4). Zbudowany prototyp czujnika pracował w sposób powtarzalny ze względnym
odchyleniem standardowym ponizej 8Yo,przez okres ok.2 miesięcy.

W

c1'towanej

jonowych

w

juz wyŻej pracy

przeglądowej (IV-5) dotyczącej zastosowanta crcczy

amperometrycznych czujnikach gazowych w5mikało, Że oztaQzal^ie

i wykrywanie związkow Z grupy lotnych związków organicznych za pomocą prototypów

czujnikow amperometrycznych należały do jednych
Swiadczy to, Że kierunek obrany pTzęze mnie

i

z

pierwszych tego typu na Świecie.

współautorów badań, aby wykorzystywać

ciecze jonowe jako elektrolit oraz jako membranę oddzielająca analit od powierzchni
elektrody pracującej był właściwy.Nie znalazłem równteż żadnych infotmacji aby tego t1pu

czujniki były produkowane komercyjnie. Ponadto, porównując nięktórę

parametry

metrologiczne czujników amperometrycznych zbudowanych wg róznej koncepcji (GDE - gas
diffirsion ę1ectrodes czy SPE - solid polyner electroIfes) z czujntkami amperometryczn;łni

zawierającymi cięcze jonowe moŻna zauwaŻyć korzystny wpły'w zastosowania cieczy
jonou,ych w tego typu czujnikach. Informacje te potwierdzają zasadność podjętych badań
i próby zbudowania czujnika selektpvnego

i

charakteryzującego się granicą oznaczalności

ponizej 1 ppm v/v w stosunku do odorantów z grupy lotnych zwtązków organicznych. Brak

dalszych badań

w

kierunku wy.tworzenia prototypu czujnika

parametrach spowodowany

o wyżej wymienionych

był słabymi właŚciwoŚciami dynamicznymi, czas ekspozycji

prototypu czujnika na dany odorant zwykle przekraczał 15 minut, co uznałem za trudną do
zaakceptowania wartość.Wydaje się jednak, że duŻa ilośćkombinacji kation-anion moze
w

przyszłościzaowocowaó wygenerowaniem takiej grupy cl'eczy jonowych' które

zastosowane do czujników amperometrycznych mogą o rząd wielkościpodnieŚć parametry

metrologiczne tych czujników

i wówczas

staną się atrakcyjne do zastosowań praktycznych

w ocenie jakości powietrza wewnętrznego jak

l'

zewnętrznego pod kątem zapachowym.

Ltry
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i

budowa matryc czujnikowych oraz urządzeń do wytwarzania v,zorcowych
miesząnin gazowych ałłąszczaodorowych (prace IV-6, IV-7, II/-8, IV-g, IV-]0, U-I1).

Konstrukcja

Inspiracją do zbudowania wządzeń typu elektroniczny nos (matryc czujnikowych) była
chęć instrumentalnego naśladowania zmysłu węchu człowieka. Gardner i Bartlett jako jedni
z

pierwszych podjęli się próby zdefiniowania elektronicznego nosa' przyjęli, że jest

który zawiera matrycę czujników chemicznych oraz

to instrument analityczny,

systern

rozpoznawania wzorca zdolny do rozpoznawania prostych lub złożonychzapachów. Jednak

jedyną rzecząjaką elektroniczny nos przypomina zmysł węchu człowieka jest jego funkcja,
głównym zadaniem stawianym tym urządzeniom, jest automatyczne rozróŻnianie próbek na

podstawie róŻnic jakościowych w składzie ich frakcji lotnej. Determinuje to analityczną
przydatność opisywanych utządzeń, są one głównie stosowane do szybkiego uzyskiwania

informacji analitycznej

o

charakterze jakościowym. Na rysunku

2

przedstawiono

schematycznie elementy budowy elektronicznego nosa będącego analogiem do budowy

zmysfu węchu człowieka. KuŻdy instrument traktowany jako elektroniczny nos składa się

z cztercch podstawowych elementów:
- systemu pobierania próbek,
- układu komory pomiarowej (utworzonej ze zespołu czujników chemicznych),
- system przetwaruania sygnałów uzyskanych

-

zposzczególnych czujników chemicznych,

system anaIizy danych (system rozpoznawania obrazów chemicznych), który przypisuje

kaŻdy obraz do jednej z klas wzorców' Zapachy są charakteryzowane na podstawie większego
lub mniejszego podobieństwa cech i przypisywane są do danej klasy.

&'" /ż
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RECEPTORY

WĘCHoWE

Blok rozpoznawania
wzoru probki

Rysunek 2' Schematyczne przedstawienie zasady działania elektronicznego nosa wobec jego
naturalnego odpowiednika.
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Pierwszy ęlement umozliwia przepływ próbki do komory pomiarowej. Eliminuje on
wszystkie niepoządane czynniki, mogące wpływać na odpowiedź czujnlków oraz zapewnl'a
stabilne

l

powtarzalne warunki pomiarowe. Stabilnośc ta zależy przede wszystkim od takich

parametrów jak: temperatura

i wilgotność, które powinny być stale kontrolowane, zarówno

w komorze próbki, jak i w komorze czujników. Ponadto komora probki musi być wykonana

zmatęrtałow nie adsorbujących i obojętnych, aby zminimalizowac tzw. efekt pamięci Ścianki.

Z

tego względu najczęściejwykonuje się

ją z teflonu. Wazne jest równieŻ

zapewnlenle

odpowiedniego przygotowania gazu nośnego,którym zazwyczajjest powietrze. W przypadku

uzyłvania powietrza sprężonego na\eŻy zapewnic odpowiednią redukcję ciśnienia oraz

zminimalizować zawartośc substancji niepoządanych poprzez używanie filtrow oraz
adsorberów. Waznym elementem modułu pobierania są równiez rotametry lub regulatory

przepływu masowego które zapewniają stałe natęzenie przepływu próbkl przez komorę

pomiarową.

W

kolejn5'łn elemencie, który składa się

z

komory pomiarowej wraz

Zumtęszczonymi w niej czujnikami chemicznymi, następuje zamiana sygnału chemicznego
na analogowy sygnał elektryczny, wytwatzany plZęZ czujniki.

Z załoŻeniakaŻdy z czujników

wykazuje roŻnąselektyłvnoŚć i czułośćna poszczególne składniki próbki, jednak jako całość
generują one charakterystyczny obraz chemiczny mieszaniny gazowej (tzw. .,odcisk palca'').

Czujniki stosowane w utządzeniu typu elektroniczny nos powinny w idealnym przypadku
spełniać kry.teria w5łnienione na poprzednich stronach tego autoreferatu. Elęment trzeci

umozliwia przetworzenie

i

odpowiednie przygotowanie sygnału do dalszej analizy. Jego

głównym elementem jest przetwornik analogowo-cyfrowy, zamieniający sygnał analogowy
wytwatzany przez czujniki na jego dyskretną cyfrową reprezentację. ostatnim I zatazem
najwazniejszym modułem jest system rozpoznawania wzoru próbki. Wyczuwanle zapachu
powodowane jest poprzez pobudzenie całej matrycy receptorów,

lecz kazdego

z

nich

w róznym stopniu. W wyniku takiego pobudzenia powstaje zbiór odpowtedzi z pojedynczych

czujników - tzw. ,,odcisk pa|ca" ffingerprint). Zadaniem ostatniego elementu jest analiza i
w końcowym efekcie klasyfikacja uzyskanego wzoru odpowiedzi do odpowiedniego zbioru

wzorów poznanych wcześniej.

W trakcie podjętej współpracy z zespołem z Katedry Chemii Analitycznej i wspólnie
realizowanych projektów grantowych, jak równiez współpracy Z kierownikiem Katedry
Inżynierii Chemicznej i Procesowej prof. Kamińskim, zaprojektowano i zbudowano 3 rózne

typy matryc czujniko\Ąych oruz 2 typy urządzei do wfwarzania wzorcowych mieszanin
gazowych zwłaszcza o charakterze odorowyn. W czterech
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z tych przedsiewzieć dokonano
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zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP, a jedno

z nich dodatkowo zgłoszono

jako patent europejski.

Wg chronologii pierwsą,m urządzeniem zgłoszonym do Urzędu Patentowego była
matryca czujnikowa ptzeznaczona do analrizy destylatów rolniczych (IV-7). określanie
jakościdestylatow rolniczych

z

wykorzystaniem elektronicznego nosa nie jest zadaniem

łatwym. Trudność polega na tym, ze główny składnik destylatów (etanol) występuje w duzej

ilościw stosunku do składników odpowiedzialnych za jakośćprobek. Róznice ilościowe
składu próbek w stosunku do głównego składnika są dyskretne. Istotnym jest, aby warunki
pomiarowe były stałe t powtarzalne, co umozliwia toztoŻnienie destylatow o róznej jakości.

Problematyka okreŚlania jakościdestylatów rolniczych za pomocą elektronicznego nosa
została podjęta

po Taz pierwszy w skali Światowej. Istotą rozwtązania

patentowego było opracowanie metody w'lwarzania mieszanin gazowych
i okreŚlonych parametrach: temperatury

powtarzalnych

t

i

w celu

wilgotności względnej,

zgłoszenta

o

stałych

uzyskania

odtwarzalnych w5mikow analiz próbek destylatów rolniczych przy

wykorzystaniu elektronicznego nosa' wyposazonego

w czujniki półprzewodnikowe firmy

FIGARO. Dodatkowym, ruezaleŻnym rozwiązaniem było zastosowanie

gradientu

temperaturowego uniemozliwiającego skraplanie się gazowej próbki destylatu rolniczego na

całej drodze transportu probki od komory próbki do wyjścia poza system elektronicznego

były wytvlatzane z wykorzystaniem barbotaŻu (przepływ
strumienia gazu inertnego przęZ ciekłą próbkę). W wyniku procesu barbotaŻu następuje
przeniesienie analitódodorantów z próbki ciekłej do fazy gazowej. Równowaga

nosa. Mieszaniny

gazowe

termodynamiczna w danych warunkach (temperatura, rodzaj odoranta) pomiędzy faząciekłą
7

gazow% czas barbotażu oraz natęŻente przepływu gazu ineńnego (powiettza

czystości N5.0) determinuje stęzenie odorantów

w

o

klasie

fazte gazowej. Dokładne określenie

temperatury próbki umozliwia ścisłeokreślenie stęzenie odoranta

w fazie

gazowej.

Wilgotnośćwzględna wytwarzanych mieszanin gazowych była regulowana temperaturą

probki

t

W celu zapewnienia stałych
od 25'C do 50'C araz stałej

natęŻełiem przepŁywu strumienua gazu iner1nego.

(regulowanych) temperatur próbek gazowych

w

zakresie

względnie wysokiej wilgotności zastosowano cztery moduły temostatujące wykorzystujące

regulatory temperatury AT-503 firmy

ANLY oraz

czujniki temperatury Pt100.

zapewnienia poprawnej pracy modułów elektroniczny
w odpowiednią obudowę

i

celu

nosa został Wyposazony

z materiałów termoizolacyjnych' obudowa

komorę próbek, komorę czujnikow

W

zostaŁa podzielona na

komorę układów elektronicznych.

Kazda ze

ścian

oddzielająca daną komorę zostaŁa zaizo|owana tetmicznie. Schemat budowy elektronicznego
21
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nosa przeznaczonego

do

analtzy destylatów rolniczych przedstawiono na rysunku

3.

Zastosowanie wyŻej przedstawionego Tozwlązan|a gwarantowało uzyskanie powtarzalności

wyników analiz destylatów rolniczych (współczynnik zmienności) na poziomie od 4 do 8%'
NajważniejSZe parametry pracy zaprojektowanego

i

skonstruowanego elektronicznego nosa

to:

- czas pojedynczej anahzy:1 minuta,
- objętoŚć wprowadzanej próbki: ok. 10

ml

- sposób dozowania próbki: barbotaŻ (powietrzem N5.0)

- typ anaIizy chemometrycznenj: analiza głównych składowych (PCA)

Do sukcesów naleŻy za\iczyc to,

Że matryca czujnikowa stanowiąca integralną częśćbudowy

przedstawionego uryŻej elektronicznego nosa została wyróżniona na Międzynarodowych

Targach Techniki Innowacyjnej TECHNIKON INNOWACJE
matryca

-

Gdańsk 2012' Ponadto,

ta została wykorzystana do innych badań polegających na rozroŻnianiu probek

powietrza charakteryzującego się rózną intensywnośctązapachową jakościąhedoniczną
i składem chemicznym. Efektem tych badań było opublikowanię 7 prac w czasopismach: IV12,

rv -r3, IV-14, IV-1 5, IV-1 6, IV -I7, IV-1

8.

7

Rysunek 3. Schemat budowy prototypu elektronicznego nosa przeznaczonego do analizy destylatów
roiniczych. 1-butla z powietrzem, Ż-rotametr, 3-zawór trójdrozny, 4- układ do barbotażu, 5-moduł
term

o

statuj ąc y, 6 -matry ca

c

zuj niko w a, 7 -układ sterow an i a.

Kolejnym rozwiązaniem dotyczącym budowy matrycy czujnikowej (nie zgłoszon1łn do

Urzędu Patentowego) była modyfikacja ,xządzenia przedstawionego powyżej. Schemat
budowy ulepszonej wersji protot1pu elektronicznego nosa przęznaczonego
destylatów rolniczych przedstawiono na rysunku

4.

do

analtzy

Na rysunku 5 przedstawiono elementy

budowy wewnętrznej tego prototypu. Na kolejnyn rysunku (Rysunek 6) przedstawiono
wersję przenośną prototypu elektronicznego nosa przeznaczonego do anaItzy destylatów
2Ż

,t,

rolniczych. W nowszym rozvnązaniu zastosowano możliwośćrozcieńczania próbki gazowej
uzyskanej w procesie barbotazu dodatkowym strumieniem czystego powietrzem w stosunku

od 1 do 50. Ponadto rozwiązartia konstrukcyjne tego urządzenia umożliwiają nawilzanie
strumienia próbki przed procesem barbotaŻu oraz nawilzanie czystego powietrza
wykorzystywanego do rozcieńczania próbki gazowej po procesie barbotażu. Dodatkowym
elęmentem nowości w porównaniu do poprzedniej wersji jest mozliwość pracy komory
czujnikowej w trybie stop-flow. Docierający strumień powietrza z próbką poddawaną analtzie
do komory czujnikowej , moŻe być zatrzymany na określony czas celem dokonania pomiaru,

po tym czasie następuje przepłukanie komory czujnikowej czystym powietrzem celem
zapewnienia stałych i powtarzalnych warunków pomiarowych. ostatnim a zarazem istotnym
elementem budowy ulepszonej wersji elektronicznego nosa

było zastosowanie oprócz

czujników półprzewodnikowych typu Figaro. czujników fotojonizacyjnych typu PID
charakteryzujących się granicą wykrywalności dla zvłiązków

z

grupy lotnych zvłiązkow

organicznych na poziomie od 0,1 ppb do 5000 ppm.

Rysunek 4. Schemat budowy stacjonarnej wersji prototypu elektronicznego nosa z opcjąstop-flow
przeznaczoną do analizy destylatów rolniczych. 1- generator powietrza zerowego' 2- komora
nawilżarria powietrza zerowego przed procesem barbotazu, 3- komora nawilzania powietrza zerowego
wykorzysĘwanego do rozcienczania próbki gazowej, 4-komora z próbką S-matryca czujnikowa, T*moduł termostatujący komory nawilżania, T,- moduł termostatujący komorę z próbką Tr,- moduł
termostatujący matrycę czujnikową.
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powietrza wysokiej

czystości

Rysunek 5. Widok z gory - wnętrza stacjonarnej wersji prototypu elektronicznego nosa z opcją
stop-fl orn' przeznaczoną do analizy destylat w rolniczych.

Rysunek 6. Widok zewnętrzny przenoślrej wersji prototypu elektronicznego nosa z opcjąstop-flow
przeznaczoną do analizy destylat w rolniczych.

Skonstruowanie ulepszonej wersji prototypu elektronicznego nosa miało r wniez na celu

możliwośćwykorzystania go do badari innych niz ocena jakościdestylat w rolniczych,

poprzez możliwośćwymiany czujnik

w

chemicznyclr

w komorze

czujnikowej.

Wprowadzone zmiany oraz dodatkowe funkcje umozliwiają przeprowadzanie analiz
24
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jakościowych oraz rozróżntanie probek zwłaszcza o charakterze zapachowym. obecnie'
opisany prototyp wykorzystywany jest do rozróŻnLenie destylatów rolniczych ze względu na

pochodzenie botaniczne'

a

uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do uzupełnienia

procedur analttycznych uzywanych w krajowych laboratoriach kontroli jakościproduktów
spoŻywczych podczas rutynowych badań. Ta cześc badań nie jest przedmiotem omówienia
w prezentowanym autoreferacie, jednak naleŻy nadmienić' Że uzyskane

przęprowadzonych dotychczas badań

z

uŻyctem

wŻej opisanego

wyniki podczas

prototypu zostały

przedstawione w dwóch publikacjach będących w trakcie recenzji. Ponadto, prototyp ten

wykorzystywany jest

w badaniach nad

oceną jakościróznych produktów alkoholowych

będących celem dwóch prac doktorskich.

Kolejnym rozwiązaniem dotyczącym budowy

i

funkcjonowania matrycy czujnikow

(dokonano zgłoszenta do Urzędu Patentowego) było rozwiązanie okreŚlające sposób
prowadzenia pomiarów kategorii i intensywności woni w powietrzu i układ do realtzacji tego

sposobu (IV-8). Zaproponowany w5malazek dzięki swojej funkcjonalności (wymienności
modułu czujników) mógłby znaleśczastosowanie do oceny:
- złowonnoŚci rafineryjno_petrochemicznego

i oczyszczalni ścieków z ptzemysłu rafineryjno-

petrochemicznego,
- złowonno

śc

i komunalnych

oc

zy

szcza|ni

ści

eków,

- złowonnościodpadów przemysłowych i bytowych,
- stopnia świezościi jakościzywności,

-kontroli

szczelności/nieszczelności instalacji przemysłowych, rafineryjnych,

petrochemi czny ch, chemicznych, spozyw czy ch, gorzelniczy ch,
-

jakości połproduktów i produktów chemicznych, spoŻywczych, farmaceutycznych.

Zasada dziaLanta tego układu pomiarowego została schematycznie przedstawiona na rysunku
7. Wstępnię oczyszczonąz pyłu i wilgoci próbkę powietrza zawlerającą odoranty rozdzl,ela

się na dwa strumiente, przy czym pierwszy strumień poddaje się obróbce w generatorzę
powietrza Zęrowego (3), a uzyskane powietrze Zerowe miesza się z drugim strumieniem tak,
aby uzyskać mieszaninę gazową o ządanym rozctenczeniu. Rozcieńczenie reguluje się, przy
pomocy co najmniej jednego Zaworv proporcjonującego (5). Mieszaninę gazową kieruje się
do komory mieszania (7), termostatowanej do temperatury 20oC - Ż50C, w której poddaje się

homogenizacji

i

wyrównaniu stęzeń, przy czym w komorze mieszania (7) dokonuje się

pomiaru temperatury i wilgotnościwzględnej, a następnie mieszaninę gazowąkieĄe się do
mar1ycy czujników półprzewodnikowych (9). Pracą Zaworu proporcjonującego (5) steruje się
Za pomocą układu sterowania (11), a w przypadku wystąpienia stęzeń przekracząących dolną
25

w'b,

granicę wybuchowości i/lub bezpteczną granicę zawartości gazow palnych i/lub przyrostu
sygnałów powyŻej 90oń wartości nasycenia sygnałów czujnikow półprzewodnikowych (9),
kaŻdego z czujników, zwiększa się stopień rozcienczenia.

Zuprezettowana w tym wynalazku matryca czujnikowa zostaŁa wcześniej zbudowana wg
koncepcji prof. M. Kamińskiego w dwóch postaciach jako matryca 6 czujnikowa t matryca 12

i

czujnikowa. obie matryce czujnikowe zostaŁy wykorzystane do szybkiego

skutecznego

rozroŻniatia próbek perfum oryginalnych i sfałszowanych (IV-21).
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Rysunek 7. Schęmat układu pomiarowego zmatrycączujników do prowadzenia pomiarów
kategoriiiintensyrvnościwoniwpowietrzu.1iŻ-strumieniepowietrzazawierającegoodoranĘ,3generator powl'ettza Zerowego' 4- rotametry, 5- zawór proporcjonujący, 6-pe11istor, 7-komora
mieszania, B- dozownik,9- matryca czujnikowa, 10- pompa ssąca' 1 1- układ sterującv.

Etapem weryfikującym poprawlośćfunkcjonowania matryc czujnikowych jak tównież
pojedynczych czujników jest proces kalibracji. Do kalibracji słuzą utządzenia umozliwiające
w5Ąwarzartia wzorcowych mieszanin gazowych

o ściśleokreślonych poziomach

stęzeń

poszczególnych składników.

Pierwszym urządzeniem zaprojektowanym

i

skonstruowanym

w wyniku

współpracy

zKatedrąChemii Analitycznej oraz zgłoszonym do Urzędu Patentowego było urządzenia do
wytwarzania mieszanin gazowych zv,Aaszcza zawierujących substancje zapachowe, takie jak
lotnę alkohole, aldehydy, ketony, alkany, merkaptany, sulfidy, siarkowodór i amoniak 1ub ich

mieszaniny (IV-9)' mające zastosowante zwłaszcza w badaniach środowiska, do kalibrowania
anallzatorow gazów, do odtwarzania mięszanin gazowych występujących w naturze.

Mieszaniny gazowe były w1.twarzane przy zachowaniu stałych i określonych parametrów

temperatury

i

wilgotności względnej,

co

gwarantowało otrzymyłvanie wyników

odtwarzalnych i o wysokiej powtarzalności. Układ ten umozliwtał przygotowanie mieszanin
26
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gazowyah w Szerokim zakresie stęzeń poszczególnych składników. Zakres ten obejmował
stężenia od 5 ppm v/v do 1000 ppm vlv

z

to|erancją błędu + 2 ppm

vlv.

Urządzenie do

wytwarzania próbek gazowych zostało schematycznie przedstawione na rysunku 8. Budowa
tego urządzenia składa się z następujących zespołów oraz modułów:
- zespołu niezaleŻnych płuczek I, w

którychzachodzi proces batbotaŻu,

- modułu dystrybucji powietrza II,
- modułu mieszania składników gazowej mieszaniny wzorcowej III,

- zespołu kontroli wilgotnośct t oczyszczania modułu mieszaniaIY oraz modułu sterującego
pracą urządzetl'a (I) wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Wszystkie elementy słuzące do

reguiowania temperatury (8), takie jak moduły Peltiera, druty

i

grzałkt oporowe, podłączone

Są przewodami elektrycznymt do centralnego sterownika mikroprocesorowego

(1),

sterowanego zpoziomu pulpitu operatorskiego (2). Sterowanie moŻe odbywać się równiez
zwykorzystaniem komputera PC z zainstalowanyn odpowiednim oprogramowaniem. KaŻda

(5) pojedynczej płuczki (6) oTaz moduł mieszania gazowej
mieszaniny wzorcowej III są izolowane przy pomocy materiałów izolacyjnych o
terrnostatowana komora

najmniejszych wspÓłczynnikach przewodności cieplnej.
powietrza II wchodzą: przyŁącze

z

W

skład modułu dystrybucji

ręduktorem ciśnienia(P), rotametr (R2), Szeregowy

rozdzieIacz (3), elektromagnetyczne reguiatory przepływu (4) gazu noŚnego, przydzielone po

jednym na kaŻdy zespół barbotujący. Gazem noŚnym jest powietrze o wysokiej czystości
(klasa N5.0). Zadantem Szeregowego rozdzielacza (3) jest równy rczdział pod względem
przepływu, jak i ciśnienla gaZU nośnego pomiędzy sześó regulatorów przepływu (4) gazu
nośnego.Przepływ odpowiedniej ilości gazu nośnego do poszczególnych płuczek (6) odbyłva

się za pomocą sterowania elektronicznymi regulatorami przepły.wu (4), poprzez regulację

czasów otwarcia. ZespoŁ płuczek składa się

z

sześciupłuczek (6)' umieszczonych w

oddzielnie izolowanych otaz oddzie1nie termostatowanych,

Za pomocą elementów

termostatujących (8), komorach (5). Temostatowanie odbywa się w zakresie temperatury 0-

60'C. Terrnostatowanie komór w zakresie temperatur 0-20'C (chłodzenie) realizowane jest

przy pomocy półprzewodnikowego modułu Peltiera, natomiast w pozostałym zakresie
(grzanie) przy pomocy drutu oporowęgo. W ce1u kontroli temperatury wszystkie komory (5)

wyposazone są czujniki temperatury (7). KaŻda zpłuczek (6) jest podłączona na wejściu do
elektromagnetycznego regulatora przepłyłvu(4) gazu noŚnego oraz na wyjściu do komory

mieszania (9). Moduł mieszania gazowej mieszaniny wzorcowej składa się
mieszania (9) zaopatrzonej

w czujnik

z

komory

wilgotnoŚci (11) otaz zbiornika wyrównującego

stęzenia (10). Ponadto, moduł ten posiada ptzyłącza odprowadzające zapachowąmieszaninę
27
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gazowądo urządzenia typu: e-nos (12), worka tedlarowego (13), króćca olfaktometrycznego

(I4) (przyłącza wraz zzawotarii odcinającymi (ZI, Z2, Z3) oraz rotametrem (R1). Do
kontroli wilgotności względnej w komorze mieszania (9) uzyto roztworów higrostatyc znych,
nad którymi przepuszcza się strumień gazu.PręŻnośćpary wodnej nad nasyconymi wodnymi

roztworami soli związków nieorganicznych jest

w

danej temperaturze stała. W celu

oczyszczenia modułu mieszania gazowej mieszaniny wzorcowej III przepuszcza się przez

nią

ptzez określony czas' gaz nośny przy otwartym zaworze (Z4) oraz zan'kniętych regulatorach

przepĘwu (4).
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Rysunek 8. Schemat budowy urządzenia do wytwarzania mieszanin gazowych zwłaszcza
zawierających substancj e zapachowe.

Zaprezentowane powyŻej vrządzenie do wytwarzania mieszanin gazowych zwŁaszcza
zapachowych zostało wyr żnione na Międzynarodowych Targach Techniki Innowacyjnej

TECHNIKON INNOWACJE - Gdansk 2015, Nagrodą Prezydenta Miasta Gdanska. Ponadto
decyzją Urzędu Patentowego

RP z dnia 13 maja 2016 roku udzielono patentu nawyŻej

opisany w1malazek. Dodatkowo, badania przeprowadzane z vłykorzystaniem tego urządzenia
są przedmiotem realiz acji pracy doktorskiej

.
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Kolejnym urządzeniem zaprojektowanym

realtzacjt projektu grantowego

z Katedrą Chemii Analitycznej było również urządzenie do
wytwarzania wzorcowych mieszanin gazowych zwłaszcza zapachowych. Układ wraz
zurządzeniem został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP (IV-I)) oraz dodatkowo jako

w ramach mojej współpracy

zgłoszente europejskie (IV-11). Urządzente

w

swym sposobie działanta przypomina

utządzenie .vqrżej juz opisane. Elementem nowości w tym urządzentu są trzy dodatkowe

moduły pozwaIąące na generowanie mieszanin gazowych

z

wykorzystaniem procesów

dyfuzji i permeacji otaz dozowntka za pomoca którego mozna Samemu wprowadzać Ściśle
określone objętościsubstancji zapachowej. Wprowadzenie tych trzech dodatkowych
modułów umożliwiło generowanie mieszanin wzorcowych w zakresie stęzeń poszczególnych
składników od wartości10 ppb do 100 ppm. obecnie urządzenie to jest na etapie budowy

i zostanie wykorzystane

w

badaniach

w

trakcie realizacji projektu grantowego

pt.

''Instrumentalizacjapomiaru zapachu z zastosowanięm ęlęktronicznego noSa''.

Dokładna zasada działania oraz możliwościaplikacyjne urządzeń do generowania
wzorcowych mieszanin gazowych zwłaszcza zapachowych zostały przedstawione w pracy
przeglądowej w której jestem współautorem (IV-6).

ProtoĘpy matryc czujnikowych (elektronicznych nosow) na bclzie czujników
półprzewodnikowych przeznaczonych do rozróżniąnia próbek powietrza rózniących Się
intensywnością zapachową, jakościąhedoniczną i sWadem chemicznym (prace IV-12, IIr-13,
II/-14, IV-15, IT/-16, IV-17, IV-18, IV-19, IV-20, Ir-21).

opisana v'yŻei matryca czujnikowa

i

zaprezentowana na rysunku 3 zostaŁa wykorzystana do

badań określających mozliwości detekcyjne tego urządzenia

w tozróŻnianiu róznego typu

próbek zapachowych. Zastosowano ją do:

-

rozróżniania składników modelowych mieszanin zawierających potencjalne markery

przewlekłej _obturacyjnej choroby płuc (PoChP) (ang. Chronic obstructive Pulmonary
Disease - COPD) (IV-12),
- oceny
-

jakościdestylatów rolniczych (IV-13' IV-14),

klasyfikacji polskich miodów odmianowych (IV-15)'

-roztoŻntanta zapachu lotnych zwtązków organicznych i porównanle Z wynikami uzyskanymi
Za pomocą

-

klasycznej analtzy Sensorycznej (IV- 16)'

roztóŻniana próbek powietrza atmosferycznego pobranego

miejskiego składowiska odpadów komunalnych

i

porÓwnanie

z

terenów przyległych do

z wynikami uzyskanymi za

pomocą elektronicznego nosa Ępu Fast GC (iV-17,IY-I8, IV-19, IV_20).
29
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Rozróżnianie składników modelowych mieszanin zawierających potencjalne markery
przew leWej obturacyj nej choroby płuc

Badania te miały na celu sprawdzenie mozliwości rozróŻntanta składników modelowych

mieszanin wzorcowych zawierĄących potencjalne wyrózniki PoChP (N,N*
dimetyloformamid i N,N_dimetyloacetamid). W skład tych mieszanin wchodziły zwtązki
Z gTupy lotnych związków organicznych (aceton, izopren, disiarczek wegla' 2-propanol,
formamid, benzene, toluene, acetonitryl, kwas octowy, eter dimetylowy, siarczek dimetylu,
akroleina, furan, propanol, pirydyna), stanowiące jedne z głównych składników wydychanego
powietrza. Modelowe mieszaniny wzorcowe były sporządzone na trzech poziomach stęzeń 10

ppb, 25 ppb, 50 ppb v/v jako roztwory wodne, kazdego ze składników za wyjątkiem
wyrózników PoChP. Dodatek wyroznikow-PoChP w mieszaninach mieŚcił się w zakresie
stęzeń od 0 ppb do 100 ppb v/v. Mieszaniny gazowe w}twarzane były w procesie barbotaŻu

przy objętościowymnatęzeniu przepływu powietrza wynoszącym 5
otrz1łnanych danych przeprowadzono

(PCA).

z

dm3,/h. Interpretację

wykorzystaniem ana|tzy głównych składowych

Przeprowadzonę badania wykazały możliwośćroztóŻntanta składników

PoChP w przypadku, gdy Liczba składników podstawowych

zawierających wyrózniki
wynosiła 5

i

10, a ich stęzenia były na poziomie 10 ppb

w tych mieszaninach na poziomie 50 ppb

podstawowych

w

i i00

i 25 ppb v/v i stęzenie wyrózników

ppb v/v. WyŻsze stęzenie składników

mieszaninach oraz zwiększająca

się llczba składników

mieszanin

uniemozliwiLa rozroŻnienię mieszanin zawierających potencjalne wyrózniki PoChP. Tylko
w przypadku co najmniej dwukrotnię większego stęzenia wyróżników PoChP od pozostałych

składników mieszanin oraz dla ograniczonej iiczby składników podstawowych mieszanin

wykazano uŻytecznoścurządzenta elektroniczny nos dla dedykowanej aplikacji. Czas
przeprowadzenia pojedynczej ana\lzy dla przygotowanej probki ciekłej wynosił i min,
a

sumaryczny czas przeprowadzęnta pojedynczej ana|tzy wTaZ

z

chemomettyczną

interpretacją danych wynosił około 2,5 min.

o cena j aka ści

de

s

Ql atów

r

olni czych

Do w1twarzanla fazy gazowej destylatów rolniczych wykorzystano technikę barbot{zu,
gdzte za pomocą gazu noŚnego wypłukiwano lotne anality/odoranty
30

z matrycy alkoholowo-
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fu,

wodnej. Przeprowadzone badania wykazaŁy możliwośćrozroŻnLenia destylatów rolniczych
roŻnych klas jakości, jednakze tylko w przypadku destylatów rolniczych o wysokiej klasy

jakości,rczroŻnięnie tej klasy jakościod pozostałych. było możllwe, z wykorzystaniem
wszystkich trzęch metod anallzy danych zastosowanych w celu interpretacji uzyskanych
wyników: analtzy głównych składowych, analtzy skupień metodą aglomeracji pojedynczych
wiązan oraz analtzy skupień metodą

kul. W

przypadku destylatów rolniczych średniej

i niskiej klasy jakości,obydwie metody analtzy skupień

nie

dostarczały

w

sposÓb

zapewniający duŻąpewnoŚć informacji o rozroŻnieniu tych destylatów od siebie. Równiez

PCA tylko w pewnym stopniu pozwoliła na uzyskanie informacji o rozróznieniu
destylatów rolniczych Średniej i niskiej jakości.Z przeprowadzonych badań I przy

metoda

Żę najlepszymi

zastosowaniu tego typu prototypu elektronicznego noSa wykazano

(optymalnymi) warunkami pomiarowymi były następujące warunki: objętoŚć probki - 5 ml,

objętościowe natęzenie przepływu gazv nośnego- 15 dm3/h, temperafura termostatu
w którym znajdowała się próbka ulegająca procesowi barbotazu - 15oC' czas - po jakim zostaŁ

!Ę,konany pomiar (od momenturozpoczęcia procesu barbotazu) - 60 s (IV-i3). W przypadku
zastosowania innych metod analtzy danych, polegających na klasyfikacji próbek pod kątem

oceny jakościdestylatów rolniczych, uzyskano bardzo wysokie poziomy poprawnych
klasyfikacji' Jako metod do klasyfikacji próbek uż1to liniową analtzę dyskryminacyjną

(LDA)

i

kwadratową analizę dyskryminacyjną (QDA). Zaobserwowano' ze klasyfikacje

poprawnie dokonane na całym zbiorze danych (próbki uczące się) wynoslły 97% dla

klasyfikatora

LDA i

98,50ń d1a klasyfikatora

QDA. Zastosowanie dodatkowo metody

kroswalidacyjnej uwzględniającej podział próbek na próbki Uczące się
doprowadziło

i

próbki testowe

do osiągnięcia w obu klasyfikatorach jednakowego poziomu

poprawnie

zaklasyfikowanych próbek destylatów rolniczych do poszczególnych klas jakości.Poziom
poprawnego sklasyfikowania wynosił 9 63% (IV- 1 4).

KlasyJikacj a p o lski ch mi o dów

o

dmianou'y

c

h

Badania te miały na celu sprawdzenie możliwo ścirozroŻniania

i

klasyfikacji polskich

miodów odmiany akacjowej, lipowej, rzepakowej, gryczanej i spadziowej. Równiez i w t1łn

przypadku zastosowano barbotaz jako proces w3Ąwarzanta gazowych mięszanin
zapachowych.

Do

rozróŻntenla

i

klasyfikacji próbek miodów wykorzystano trzy

chemometrycznę metody analtzy danych: anallzę głównych składowych (PCA), liniową

anallzę dyskryminacyjną (LDA)

i

anaIizę skupień metodą najdalszego sąsiada (CA).
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Lf,

r,

Przeprowadzone badania potwierdziły możliwośó wykorzystania tego typu urządzenta do

poprawnej klasyfikacji wszystkich wymienionych powyzej odmian miodów. Jednak
w zalezności od użytej metody analizy danych uzyskano rożną zdolnośó rczroŻniania

i klasyfikacji miodów różnego pochodzenia botanicznego' Pełne rozrożntęnle próbek

polskich miodów odmianowych mozliwe było tylko przy pomocy klasyfikatora LDA.
W przypadku zastosowanta anaIizy PCA i CA mozliwe było tozroŻntenie maksymalnie trzech
odmian miodu' a mianowicie akacjowej, lipowej

t

rzepakowej.

Na podstawie doniesień

literaturowych wiadomo, Że ptoftle składników lotnych dla miodów akacjowych

i lipowych

są ubozsze niz d|a miodów odmiany rzepakowej. Natomiast odmiany miodów gryczanych

i spadziowych charakteryzują się najbogatszym profilem składnikow lotnych, co mogło
spowodować trudnościw poprawnym rozroŻnieniu sygnałow z czujnikow Za pomocą analiz

PCA i CA. W celu uzyskania optymalnych warunków pomiarowych do klasyfikacji próbek
miodu określonotakie parametry jak: objętościowe natęzenie przepływu gazu nośnego dm3/h, temperatura barbotażu

-

15

35oC, oraz czas po jakim został wykonany pomiar (od

momentu Tozpoczęcla procesu barbotaŻu) - 60 s (IV-15).

Rozróżnianie zapachu lotnych nuiązków organicznych i porównanie z wynikanli uzyskanymi
Za

pomocą klasycznej analizy

W tych

s

ens

orycznej

badaniach porównano dwie metody anallzy zapachow lotnych zwtązkow

organicznych: klasyczną analizę Sensoryczna

i

technikę elektronicznego nosa. Pięrwsza

z ntch, wykorzystująca klasyczną analrtzę Sensoryczną

była przeprowadzona

przez

przeszkoiony zespół (zespoł panelistów) oceniający składający się z 8 osób. Do badań uŻy1o 3
zwtązki zapachowe charaktetyzujące się specyficznym zapachęm oraz rożniących się budową

chemiczną: i-propanol' aldehyd benzoesowy

orv

2,3-butanodion. Sporządzono wodne

roztwory tych substancji na 3 rożnych poziomach_ stęzeń: 50 ppb, 1 ppm, 50 ppm v/v.

Technika elektronicznego nosa,

w

przeciwieństwie do klasycznej analtzy sensorycznej,

umozliwiła rozrożntenie roztworów substancji zapachowych ponizej progu wyczuwalności
zapachowej oraz pozwoliła równieŻ na rozrożnienie roztworów o podobnej intensywności
wraŻenta zapachowego dla osób oceniających.

Czas pojedynczej ana7izy

z

Wkorzystaniem prototypu elektronicznego nosa był

stosunkowo krotki i wynosił 30 s. PowtarzalnośĆ wyników z wykorzystaniem prototypu e-nos

mieŚciła się
Elektroniczny

a w przwadku klasycznej analizy sensorycznej Ż7%.
nos charakteryzował się duzo wryŻszą czułościąpowtarzalnością oraz

w

zakresie 4,8oń,
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miarodajnościąotrzymanych wyników

w

stosunku do klasycznej ana|tzy sensorycznej.

oczywiście w tym przypadku nie mozna generalizować uzyskanych wyników, poniewaz
badania przeprowadzono tylko dla trzęch wybranych odorantów oraz w badaniach Za pomocą

atalizy Sensorycznej ldział wzięło jedynie 8 osob. Jodnak uzyskane wyriki pozwa|a1ą
przypxszczać, Że matryce czujnikowe mogą przy pomocy odpowiednich metod analtzy
danych roztoŻntć zapachy które subiektywnie dla człowięka sąjednakowe (IV-16).

Rozróżnianie próbek powietrza atmosfelycznego pobranego
miejskiego slrładowiska odpadów komunalnych

i

porównanie

terenów przyległych do
wynikami uzyskanymi

ZA

pomocąelektronicznego nosa typu Fast GC.

W pracy

przedstawiono wyniki badań klasyfikacji probek powietrza atmosferycznego

pobranych wokół miejskiego składowiska odpadów pod kątem uciązliwości zapachowej.

Badania przeprowadzono przy pomocy prototypu ęlektronlcznego nosa
elektronicznego nosa typu Fast

GC - HERACLES iI. Klasyfikację

i

komercyjnego

próbek powietrza

w za|eżnościod kierunku miejsca pobrania względem składowiska odpadow przeprowadzano
przy uŻyciu dyskryminacyjnej funkcji liniowej wspar1ej metodąkroswalidacji. Na podstawie
przeprowadzonych analtz Za pomocą HERACLES II zaobserwowano ponad 70Yo poprawność

klas5'.fikacji próbek powietrza atmosferycznęgo. W przypadku uzyskanych wynikow

Za

pomocą prototypu elektronicznego nosa poprawna klasyfikacjabyła na poziomie 30% (IV17). W obu przypadkach pobieranie próbek powietrza atmosferycznego wokół składowiska

odpadów komunalnych odbywało sie w 6 punktach kontrolnych do worków tedlarov\Tch.

Punkty kontrolne z|okalizowane były w
komunalnych. Pomiarów dokonyłvano

odległości2 km od składowiska odpadów

w

laboratorium celem zapewnienia stałych

ipowtatzanych warunków pomiarowych. Zastosowanie innej metody klasyfikacji probek
powietrza (QDA) pobranego wokół składowiska odpadów komuna'lnych, spowodowało, Że na

podstawie wyników przeprowadzonych analiz Za pomocą HERACLES II zaobserwowano

ponad 80% poprawnośćklasyfikacji próbek powietrza atmosferycznego'

W

prz1padku

wyników uzyskanych Za pomocą prototypu elektronicznego nosa poprawna klasyfikacj abyła
na poziomtę 50oń (IV-18). Klasyfikacje próbek powietrza dokonywaną Za pomocą metody

LDA i QDA w obu

przypadkach wsparta była metodą kroswalidacji. Wszystkie probki

powietrza pobrane były w okresie zimowym. Porównania wpływu pory roku na poprawność
klasy{ikowanych próbek powietrza przeprowadzono jedynie przy pomocy elektronicznego
nosa typu Fast GC' klasyfikacji pobranych próbek dokonano Za pomocą klasyfikatora
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c#'ą

f/

LDA

wspartą metodą kroswalidacji.

Na podstawie przeprowadzonych analiz

zaobserwowano

ok.73oń poplawnych klasyfikacji próbek powietrza atmosferycznego pobranych wokół
składowiska odpadów

w

i

okresie zimowym

ok. 85% poprawnych klasyfikacji próbek

powietrza atmosferyczftego w okręsie letnim (IV-19). Porównano równiez wyniki pomiarów
przeprowadzone wokół składowiska odpadów Za pomocąelektronicznego nosa typu Fast GC

t analtzy Sensorycznej. Równiez i w tym przypadku punkty kontrolne zlokaltzowane były w
odległości2

km od składowiska odpadów komunalnych, a pomiarów

w laboratorium

dokonywano

celem zapewnienia stałych i powtarzanych warunków pomiarowych.

Zaobserwowano' Ze poprawna klasyfikacja próbek powietrza atmosferyczfiego Za pomocą

LDA

klasyfikatora
z

pobranych

z

danego punktu pomiarowego dobrze korespondowała

wynikami badań nad intensywnością zapachową określonązgodnie

z

wytycznyml

zawańyni w niemieckiej normię VDI 3940 przy pomocy 4 panelistów. odpowiednie
określenie intens}.wności zapachowej następowało po przyjęciu wartości liczbowej wg
następującej skali: 0-brak zapachu, I-bardzo słaby zapach, 2-słaby zapach,3-wyraźny zapach,

4-mocny zapach, S-bardzo mocny zapach, 6-skrajnie mocny zapach. Próbki powrctrza
atmosferyczrLego pobierane
w stosunku

do

z

punku pomiarowego zlokalizowanego

w

usy.tuowania składowiska odpadów charakteryzowaĘ

kierunku NE

się

najvrylŻszą

intensy'wnością zapachową a jej wartośćwynosiła 2,5+0,4, równiez próbki pobrane

z

tego

punktu pomiarowego charakteryzowały się poprawnoŚcią klasyfikacji na poziomie 100%.

W pozostałych punktach pomiarowych określono intensywnośc zapachową na poziomie
1,5+0,3 oruz poprawność klasyfikacji na poziomie ok. 80%. Wyrózniony punkt pomiarowy

zlokaltzowany w kierunku

NE w

wynikami które miały zarówno

stosunku do składowiska odpadów charakteryzował się

vnryŻszą wartoŚć intensyłvności zapachowej

jak t w1łższą

wartośćpoprawnej klasyfikacji, ta prawidłowośćwynikała z faktu, Że wyroŻniony kierunek
odpowiadał warunkom rzeczywistym, ponieważ z tego kierunku odnotowano stosunkowo

duŻą ilośćspłyłvających skarg

fia uciązliwośćzapachową

zamieszkałych

w

poblizu

mieszkańców (IV-20).

opisana 1 Zaptęzęntowana na rysunku

7

matryca czujnikow została wykorzystana do

szybkiego i skutecznego rozrożniania próbek perfum oryginalnych i sfałszowanych. Do badań

nad autentycznością próbek perfum wykorzystano dwa prototypy wyposazone

w

zestaw

czujników półprzewodnikowych firmy Figaro. Jeden z prototypów zawierał 6 czujników,
drugt

z

prototypów zawrcrał 12 czujntków. Dodatkowo wykonano analizę Sensoryczną

zudzlałem zespołu i0 panelistów. Analizie poddano następujące perfumy i ich sfałszowane
podróbki: Dior

-

Fahrenheit, Eisenberg

-

J'oSe,
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YSL - La nuit

de L'homme, 7 Loewe

i Spice

Bomb. Probki perfum przygotowane były jako wodne roztwory o stężeniach: 200, 500, 1000
ppm v/v. Badania przeprowadzono dla gazowej fazy nadpowięrzchniowej roztworu wodnego.

Do analizy danych uzyskanych z pomiarów przy pomocy prototypu wykorzystano metody

LDA i k-NN. Na podstawie przeprowadzonych
badań zaobserwowano, Że poprawna klasyfikacja próbek perfum oryginalnych
analizy danych wielow)'łrniarowych: PCA,

i sfałszowanych mozliwa jest juz przy roztworach o StęZeniu 500 ppm v/v w przypadku kiedy
badania przeprowadzano przy pomocy elektronicznego nosa zawrcrającego IŻ czujników.
W przypadku elektronicznego nosa 6_czujnikowego podobne wartości osiągnięto dopiero

kiedy stęzenie perfum w roztworze wodnym wynosiło 1000 ppm vlv. Zaobserwowano'
ze intensywnośczapachu probek perfum oryginalnych

w

przewarzającej większościbyły

od wańości intensywności zapachu próbek perfum podrabianych. Poprawna
klasyfikacja próbek mozliwa była przy roztworach o stężeniu 500 ppm v/v i powyzej.
wyŻsze

W pracy wykazano mozliwośćpowiązania intensywnoŚci zapachowej z sygnałem czujnika.

Na podstawie przeprowadzonych badan Zaproponowano równanie umożliwiające powląZac
zaleŻnośĆintensywności zapachu w funkcji sygnału czujnika półprzewodnikowego. Uzyskane

wyniki potwierdziły zasadnośćstosowania techniki elektronicznego nosa do okreŚlania
autentyczności produktów perfumiarskich jako altematywnej do analizy Sensorycznej.

przeprowadzonych badań wykazują

Wpiki

Żę lepszymi właściwościamidyskryminacyjnymi

charakteryzował się prototyp wyposazony w zestaw lZ_czujnlków (IV-21).

Podsumowanie

Analizując wyniki moich dotychczasowych badań, będące podstawą wniosku

do praktycznego wykorzystania prototypów
czujników elęktrochęmicznych czy matryc czujnikowych do oceny jakościpowietrza

habilitacyjnego, mozna zauwaŻyc dęenie
zewnętrznego

jak i wewnętrznego pod kątem zapachowym oraz mozliwości roztoŻntenta

próbek powietrza rózniących się składem chemicznym. Brak regulacji prawnych w Polsce,

dotyczących poziomów dopuszczalnych stęzenia zapachowego odorantów

na

tęrenach

przyległych m. in. do składowisk odpadów komunalnych czy oczyszcza|ni ścieków, stwatza

możliwośćkonkurowania instrumentalnych metod analizy zapachu
olfaktomettycznymi.

Na korzyśćtych

z

metodami

pierwszych przemawia możliwośćprowadzenia

pomiarów w układzie on-line oraz obiektywnośó uzyskiwanych wyników w porównaniu do

ciągle subiektywrrych metod analtzy Sensolycznej opartych na pomiarach z wykorzystaniem
ludzkiego nosa. Taka sytuacja umozliwia doskonalenie
35

i

poszukiwanie coraz to lepszych

Ufr;

rozwiąZan konstrukcyjnych urządzen pomiarowych celem uzyskania narzędzi
charakteryzujących się wysokim potencjałem detekcyjnym oraz satysfakcjonującym efektem
ekonomicznym. Do najważniejszych moich osiągnięć naukowych w toku przeprowadzonych
badań zaliczyłbym:

pomysł zastosowanta cieczy jonowych
gazowych

do

oznaczanle

i

w

prototypach amperometrycznych czujnikach

z grwy

wykryłvanie zwtązków

lotnych zwtązkow

organicznych oraz oszacowania niektórych ich parametrów metrologicznych. Badania
te naleŻały do jednych z pierwszych tego typu na świecie,

podjęcie proby określaniaoceny jakościdestylatów rolniczych Za pomocą techniki
elektroniczny nos. Problematykata została podjęta po raz pierwszy w skali światowej,

konstrukcja

i

budowa tanich prototypów urządzen typu elektroniczny nos

i

generator

gazowych mieszanin zwłaszcza zapachowych, uzyskujących uznanie fachowców na
tar gach

techniki innowacyj nej,

mozliwośćposzukiwania roŻnych zastosowań aplikacyjnych skonstruowanych matryc
czujnikowych (markery chorobotwótcze, destylaty rolnicze, miody, uciązliwość
zapachowa, perfumy, r ozr oŻnianie odorantów),

próbę korelacji intensywnoŚci zapachowej odorantów
półprzewo dnikowyc h

(r o zr ó

Żntanie perfum i odorantów)

z

sygnałami czujników

.

Literatura
t1l

l2l
t3l
t4l

tsl
t6l

17)

F. Róck, N. Barsan' U. Weimar, Electronic nose: current status and future

trends,

Chemical Reviews, i 08, 705-725, 2008.
A.D. Wilson, M. Baietto, Applications and Advances in Electronic-Nose Technologies,
Sensors 9, 5A99-5148, 2009.
A. Szczurek, Pomiary lotnych zwtękow organicznych rezystancyjnymi czujnikami
gazów, ofi cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, WrocŁaw, I a2Ą I I, 2006'
M. Maciejewska, Analiza danych w czujnikowych pomiarach zanieczyszczenpowietrza,
oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 103-1 19, 2012.
J. Gębicki' Application of electrochemical sensors and sensor matrixes for measurement
of odorous chemical compounds, Trends in Analytical ChemisĘ, ]7 , I-I3, 2a76
I. Sówka, Assęssment of air quality in tętms of odor according to selectęd European
guidelines: grid and plume measurements, Environment Protection Engineering,36(2),

r33-r4r,2010.
L. Capelli, S. Sironi, R. Barczak, M. Grande, R. Del Rosso, Validation of a method for
odor sampling on solid area sources' Water Science and Tęchnology, 66, 1607_7613,

2012.

36

Ukął
I

t8]
t9]

L. Capelli, S. Sironi, R. Del Rosso, J.M. Guillot, Measuring odours in the environment
vs. dispersion modelling: A review, Atrnospheric Environment,79,73I-143,2A13.
Y. Vlasov, A. Legin, Non-selective chemical sensors in analytical chemistry: from
electronic nose to electronic tongue, Fresenius Journal of Analytical Chemistry,36I,

255-260,1998.
[10] M. Brattoli, G. de Gennaro, V. de Pinto, A.D. Loiotilę, S' Lovascio, M. Penza, odour
Detection Męthods: olfactometry and Chemical Sensors, Sensors II,5290-5322,20II.
[11] K. Arshak, E. Moore, G.M. Lyons, J. Harris, S. Clifford, A review of gas sensors
employed in electronic nose applications, Sensor Review, 24, 181-198,2004.
[12] R. Munoz, E.C. Sivret, G. Parcsi, R. Lebrero, X. Wang, I.H. Suffet, R. M. Stuetz,
Monitoring techniques for odour abatement assessment, Water Research, 44, 51295149,2014.
R.M.
Stuetz, R.A. Fennęr, G. Engin, Characterisation of wastęwaterusing an electronic
[13]
nose, Water Research,33, 442452, 1999.
[14] W. Bourgeois, R.M. Stuetz, Measuring wastewater quality using a sensor array prospects
for real-time monitoring, Water Science and Techno|ogy,47, I0]ĄI2,2000'
[15] T. Dewettinck, K. van Hege, W. Vęrstraete, The electronic nose aS a rapid sensor for
volatile compounds in tręated domestic wastewater, Water Research, 35,2475-2483,
Ż00I.
W.
Bourgeois, R.M. Stuetz, Use of a chemical sensor array for detecting pollutants in
116]
domęstic wastewater, Water Research' 3 6, 450 5*45 12, 2002.
Onkal-Engin, I. Demir, S.N. Engin, Determination of the relationship between sewage
G.
[17]
odour and BoD by neural networks, Environmęntal Modelling and Software, 20,843-

l18l

850, 2005.
S. Deshmukh, R. Bandyopadhyay, N. Bhattacharyya, R.A. Pandey,

A. Jana, Application
electronic nose for industrial odors and gaseous emissions measurement and
monitońng - An overview, Talanta |44,329-340,2015.
[19] P. Jacquinot' A.w.E. Hodgson, P.C. Hauser, Amperomętric detection of No and No2 in
the ppb range with solid-polymer electrolyte membranę supported noblę metal
electrodes, Analytica Chimica Acta, 443, 53 -6I, 200 I
L20) J. Gebicki, B. Chachulski, Metrological parameters of sulphur dioxide amperometric
sensor containing addition of aprotic solvents, Sensors and Actuators B-Chemtcal,74).,
249-255,2009.
l2ll J. Gebicki, B. Chachulski, Influence of Analyte Flow Rate on Signal and Response
Time of the Amperometric Gas Sensor with Nafion Membrane, Electroanalysis, 21,
i568-1 516,2009.
122) M.C.Buzzeo, C. Hardacre, R.G. Compton, Use of room temperature ionic liquids in gas
sensor design, Analytical Chemistry, 7 6, 4583-4588, 2004.
l23l D. Wei, A. Ivaska, Applications of ionic liquids in electrochemical sensors, Analyical
Chimica Acta, 607, 126-135,2008.
[24] N. Taguchi, A Metal Oxide Gas Sensor, Japanese Patent, nr 45-38200,1962.
[25] w. Schmidt, N' Barsan, U. Weimar, Sensing of hydrocańons with tin oxide Sensors:
possible ręaction path as revealed by consumption measurements' Sensors and
Actuators B-Chemical, 89, 232-236, 2003.
|26] H. Steffes, C. Imawan, F. Solzbacher, E. obermęier, Enhancement of No2 sensing
propeńies of Inzo:-based thin films using an Au or Ti surface modification, Sensors and
Actuators B-Chemical, 78, 106-1 12, 200I.
E.V.
Emelin, I.N. Nikolaev, Sensitivity of MOS sensors to hydrogen, hydrogen sulfide,
l2l)
and nitrogen dioxide in different gas atmospheres, Measurement Techniques,49, 524528,2006.

of

.

37

(.'fr4r-,

ł/

ł

I

128] E.V. Emelin, I.N. Nikolaev, Sensitivity of MOS sensors towards chlorine, Measurement
Techniques, 49, 839 -842, 2006.

l29l A. Berna, Metal Oxide Sensors for Electronic Noses and Their Application to Food

Analysis, Sensors, 10, 3882-3910, 20i0.
M.Penza,
G. Cassano, F. Tortorella, G. Zaccaria, Classification of food, beverages and
[30]
perfumes by WO3 thin-film sensors array and pattern recognition techniques, Sensors
and Actuators B-Chemical, 7 3, I 6-81, 2001.
[31] N. Yamazoe, G. Sakai, K. Shimanoe, Oxide semiconductor gas sensors, Catalysis
Surveys from Asia, J , 63-75,2003.
l32l M. Saha, A. Banerjee, A.K. Halder, J. Mondal, A. Sen, H.S. Maiti, Effect of alumina
addition on męthane sensitivity of tin dioxide thick fiims' Sensors and Actuators BChemical, 79, t92-I95, 2001.
[33] P. Hapiot, C. Lagrost, Elęctrochęmical Reactivity in Room-Temperature ionic Liquids,
Chemical Reviews, I08, 2238-2264, 2008.
[34] D.S. Silvester, Recent advances in the use of ionic liquids for electrochemical sensing,
Analyst, 136, 487 I -4882, 20IL

V. omówienie pozostaĘch osiągnięć naukowo-badawczych

w

kwietniu 2008 roku obroniłem pracę doktorską pt. ''Konstrukcja

metrologiczne amperomettycznego czujnika ditlenku

i

parametry

siarki zawierającego

dodatęk

rozpuszczalnika aprotycznego'', a we wrzeŚniu podjąłem prace jako asystent w Katedrze
Inzynierii Chemicznej

i

Procesowej Wydziały Chemicznego PG. W pierwszym roku mojej

pracy na uczelni kontynuowałem badaniazwtązane z czujntkiem amperometrycznymnabazie

membrany nafionowej do oznaczania ditlenku siarki.

W tym okresie określiłemwpływ

następujących czynników na sygnał czujnika i jego parametry metrologiczne:

a) wilgotności względnej mieszaniny gazowej w otoczeniu czujnika na jego czułości czas
odpowiedzi (V-1),
Membrany nafionowe ze względu na swoją budowę chemiczną oraz sposób nałoŻenia na tą
membranę elektrody pracującej w postaci napylonej warstwy metalu, pod wpłyłvempary

wodnej ulegają efektowi pęcznienia co wpływa na sygnał czujnika

i

jego parametry

metrologiczne' W placy wykazano, Że najlepszymi parametrami charukteryzują się te czujniki

z

membranami nafionowymi które Są poddane ekspozycji

na mieszaninę

gazową

charaktetyzującą się wilgotnością względną w zakresie 33-54%.

b) dodatku

rozpulszczalników aprotycznych

do elektrolitu

(dimetylosulfotlenku' N,N-dimety1oforamidu, acetonitrylu

i węglanu propylenu) na

granicę wykrywalności i czas odpowiedzi (V-2)'
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wewnętrznego

(k,ą,
f

czuŁośÓ,

Przeprowadzone badania pod kątem zdolności absorpcyjnych rozpuszczalntkow aprotycznych

zawartych

w

elektrolicie wewnętrznym (wodny roztwór

wykazały, ze ty1ko czujnik

z

5M kwasu

siarkowego (VI)

elektrolitem zawierającym dodatkowo dimetylosulfotlenek

charakteryzuje się v1lższą czułościąnlższą granicą wykrywalności i ntŻsząwartoŚcią czasu

odpowiedzi

w

stosunku

Pozostałe czujniki

z

do czujnika nie zawierającego rozpuszczalnika

aprotycznego.

dodatkiem wyżej wymienionych Tozpuszczalnikow aprotycznych

charakŁeryzowały się gorszymi parametrami

w

stosunku do czujnika

z

elektrolitem nie

zawier ającym rozpuszczalników aprotycznych.

c) objętościowego natęŻenia przepływu strumienia mieszaniny gazowej na sygnał czujnika
i

jego czas odpowiedzi (V-3),

Przeprowadzone badania potwierdziły, Że przy zachowaniu stałościstęzenia analizowanego

gazrł wraz

ze wzrostem

objętoŚciowego natęzenia przepływu wzrasta równiez sygnał

czujnika. Najbardziej widoczny jest ten rłpływprzy małym przepły'wie' Przy duŻych
wartościach natęŻenia przepływu efekt ten ulega zminimalizowaniu. Czasy odpowiedzi

czujników na skokowe Zmlany stęzenia w otoczeniu czujnika byŁy równiez zaleŻne od
natęŻenia przepływu. Zmietiając natęzenie przepł1łvu od wartości 10

do 50

cm3min-l

uzyskiwano wyraŹne skrócenie czasu odpowiedzi czujnika.
d) grubości napylonej prózniowo warstwy elektrody pracującej na czułoŚć l czas odpowiedzi

(v-4),
Wykazano, Że dla warstwy platyny o grubości180 nm, czujnik charakteryzował się wyŻszą

czułościąt nizszą wartościączasu odpowiedzi w stosunku do czujników które zawieraŁy
napylone próżniowo elektrody

o

gruboŚciach odpowiednio: 80 nm, 240 rlm

i

280

nm.

Dodatkowo zaproponowałem w tej pracy zastępczy układ elektryczny odpowiadający
mechanizmowi reakcji ditlenku siarki na powierzchnl elektrody pracującej prózniowo
napylonej na membranę nafionową.

Efektem tych prac były cztety aftykuły opublikowanę w czasopismach z IF (V-1, V-2, V-3'

v-4).
W kolejnych latach podjąłem współpracę z AgencjąRegionalnego Monitoringu Atmosfery
Aglomeracji Gdańskiej dotyczącą pomiarów pyłu zawieszonego PM10.

W

zrealtzowanych

wspólnie dwoch pracach podjąłem się przeprowadzania terenowych testów równowaznoŚci
i wyjaśnieniawystępowania roŻntc wańości stęzeń pyłu PM10 uzyskiwanych za pomocą
metody odniesienia a urządzeniami opar1ymi na pomiarze w układzie on-line. Stosowanie

analizatorow pracujących

w

informowanie społeczeństwa

układzię on-line

o poziomie

w

pomiarze pyłu PM10

stęŻeń tego komponenta

i

wiarygodne

w powietrzu
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przeprowadzęnia terenowych testów równowazności z metodą odniesienia w celu wykazanta

równowaznoŚci lub jego braku.

W

pracach przedstawiono wyriki testów terenowych

przeprowadzonych na terenie Gdańska w okresie od 01-01-2010 do 31-I2-2OIO

i od

01-01-

2011 do 3I-IŻ-20I1 i określania sposób postępowania w celu oszacowania współczynników

w oparciu o Polską normę PN-EN 1234I i unijny
przewodnik "Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods. EC

korekcyjnych/równań korekcyjnych

Working Group on Guidance for the Demonstration of Equivalence''. Badania wykazały Że
nie istnieje jeden współczynnik korekcyjny czy jedno równanie korekcyjne dla całego okresu

trwania testu tęrenowego.

W

okresie zimowym obserwuje sie większe stęzenia PM10

Wyriki

i większe roŻnice wskazań pomiędzy obiema metodami pomiarowyrrri.

roŻnych okresów uśrednianiawyników (rok, okres zimowy, okres letni)
Zeoszacowane współczynniki korekcyjne mieszczą się

w przedziale od 1 do

analizy

vnrykazała,

1,4. Wyniki

uzyskiwanę z analizatorów pracujących w układzie on-line (analizatory działające na zasadzie

osłabienia absorpcji cząstek beta

i

mikrowagi kwarcowej) niedoszacowują wyników

w porównaniu do metody wagowej (odniesienia) zwŁaszcza

w okresie zimowym, poprzez

utratę składników lotnych, a jednocześnie duzą wilgotnośćwzględną powietrza

i

niskię

temperatury rłpły-wająniekorzystnie na procesy sorpcji-desorpcji pary wodnej na fitrze
kwarcowym zav'ryŻając wskazania PM10 uzyskane Za pomocą metody wagowej (V-5' V-6).
Przeprowadzone badania były pionierskimi badaniami w Polsce jak
poniewaz Fundacja

i w tej częŚci

Europy,

ARMAAG jako pierwsza instlucja w Polsce przeprowadzała terenowe

testy równowaznoŚci celem określeniapoprawności funkcjonowania analizatorów
pracujących w trybie on-line w stosunku do wyników uzyskiwanych Za pomocą metody
odniesięnia opisanej w normie PN-EN I234I.

Zestawienie publikacji dokumentujących pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze:

V-1 J. Gębickix, B. Chachulski' Influence of Humidity on Parameters of Amperometric
Sensor with Nafion Membrane, Sensor Letters,
Punktacja MNiSWzoo

g

7

, 167 -116,2009

Ż4; IFzoog:a,626

v-2 J. Gębickix, B. Chachulski, Metrological parameters of sulphur dioxide amperometric
sensor containing addition of aprotic solvents, Sensors and Actuators

B,

2049
Punktacja MNiSW 40; IFzoos:3,083
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//

141l, Ż49-255,

V-3 J. Gębicki!, B. Chachulski, Influence of Analyte Flow Rate on Signal and Response
Time of the Amperometric Gas Sensor with Nafion Membrane, Electroanalysis, 21,
1568-1 576,2009

Punktacja MNiSW 25; IFzooq:2,630

V-4 J. GębickiB, Influence of vacuum sublimation deposited metal layer thickness

on

metrological parameters of the amperometric gas sensor with Nafion membrane, Sensor
Letters, 8, 829-837, 2010
Punktacja MNiSW261

o

32; IFzon:0,602

V-5 J. Gębickix, K. Szymańska, Comparison of the tests for equivalence of the measurement
methods for męasurement of PM16 dust in ambient air, Polish Journal of Environmental
Studies, 2.0(6), 1465-1472, Z0I1
Punktacja MNiSW 15; IFzoił:0,508

V-6 J. GębickiE, K. Szymańska, Comparative field test for measuremęnt of PM10 dust in
atmospheric

air using gravimetric (reference) method and B-absorption

method

(Eberline F'H 62- 1 ), Atmospheric Environm ęnt, 5 4,18-24, z0I2.
Punktacja MNiSW 35; IFzorz:3,110

Punktacja MNiSW zostaŁa przygotowana zgodnie

z

aktualnym ujednoliconym wykazem

czasopism naukowych ogłoszonym roku 2015. W przypadku publikacji V-1 i V-4 punktacja

MNiSW

została przygotowana zgodnie z rokiem ukazanla się publikacji.

Dalsze plany badawcze

W najbliższym okresie chciałbym się skupić na badaniach mających na celu powiąania
intensywności zapachowej odorantów/mieszanin odorantów
chemicznych elektronicznego nosa.

W

zwtązku

z

z

sygnaŁami czujnikow

tym planuję opracowanie procedury

tworzenia instrumentalnych indeksów zapachu mieszanin odorantów

i

określenie

występowanla złoŻonych interakcji zapachowych typu synergizm, maskowanie, neutralizacja

między odorantami
komunalnych

i

sensorycznych

w

mieszaninach imitujących zapachy

Ze składowisk odpadów

oczyszczalni Ścieków. ZałoŻony cel realizowany będzie Za pomocą paneli

i

prototypów elektronicznych nosów zbudowanych

półprzewodnikowych, czujnikow

typu PID otaz czujników

z

czujnl'ków

elektrochemicznych.

PrzynaleŻnośćdanej zapachowej mieszaniny do odpowiedniego instrumentalnego indeksu
zapachu zostanie określona Za pomocą korelacyjnych badań Sensolycznych
41,
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i

prototypów

elektronicznych nosów. Uzyskane wyniki zostaną poddane analizie chemometrycznej w celu

wydobycia

z tych danych

dodatkowych informacji

o

brakur/lub występowaniu

współzaleŻnościpomiędzy intensywnością zapachu, jego jakością hedoniczną a sygnałem

Z poszczegolnych czujnikow. Mozliwośćwystępowania złożonych interakcji
między odorantami występującymi w mieszaninach, prowadzących do synergizmu lub

uzyskanym

odwrotnie do maskowania lub neutralizacji oruz możliwośćich instrumentalnego pomiaru nie

została do końca wyjaśniona przez naukowców, dlatego chciałbym się podjąć próby
wyjaŚnienia

i

opisania tego zagadnienia

z

wykorzystaniem zaproponowanej metodyki

badawczej. Informacje otrzymane w wyniku tych badań pozwolą na rozszetzenie zakresu

wiedzy

z

dziedziny analtzy zapachu. Realizacja tych zamierzen będzte mozliwa dzięki

ptzyznanęmu w 2016 roku finansowaniu z NCN w ramach grantu pt. '' Instrumentaltzacja
pomiaru zapachu z zastosowanięm elektronicznego nosa''.

Podpis:
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