
Streszczenie w języku polskim 

Elektrody jonoselektywne stanowią narzędzia analityczne charakteryzującymi się 

czułością, selektywnością i zakresem liniowości porównywalnymi z zaawansowanymi 

technikami analitycznymi a przy tym są urządzeniami tanimi pod kątem instrumentalnym jak 

i eksploatacyjnym. Umożliwiają przeprowadzenie różnorodnych oznaczeń. Jednakże, dana 

elektroda może być wykorzystana do oznaczenia jednego analitu, najczęściej  

w trybie stacjonarnym. Dlatego też poszukuje się rozwiązań umożliwiających 

przeprowadzenie analiz wieloskładnikowych z zastosowaniem potencjometrii jako sposobu 

detekcji i prowadzenie pomiarów w trybie przepływowym, umożliwiając pomiary w trybie 

nierównowagowym. Zastosowanie detekcji potencjometrycznej  

w analizie przepływowej nadal nie jest rozwiązaniem popularnym, co może być spowodowane 

problemami podczas stosowania klasycznych elektrod jonoselektywnych z roztworem 

wewnętrznym i ich implementacji do proponowanych układów a także problemów związanych 

z oznaczeniami więcej niż dwóch analitów gdzie wymagane jest zna lezienie warunków 

doświadczalnych zapewniających prawidłowe działanie wszystkich stosowanych elektrod. W 

niniejszej rozprawie przedstawiono badania obejmujące opracowanie metod analitycznych 

bazujących na układach wstrzykowo-przepływowych wykorzystujących zminiaturyzowane 

komory przepływowe wyposażone w układ elektrod jonoselektywnych czułych na wybrane 

anality. 

W pierwszej części dysertacji przedstawiono przegląd literaturowy odnoszący się do 

zagadnień podjętych w pracy. Omówiono szczegółowo zagadnienia do tyczące stosowanych 

technik analitycznych, tj. potencjometrii i analizy przepływowej. Przedstawiono przykłady 

metod analitycznych opartych na zastosowaniu różnorakich technik analizy przepływowej i 

elektrod jonoselektywnych wykorzystywanych jako sposób detekcji w analizie jedno- i 

wieloskładnikowej próbek środowiskowych. Następnie podjęto zagadnienie technologii druku 

3D i jej miejsce w elektroanalityce. Tę część zakończono przedstawieniem zasad zielonej 

chemii zarówno w kontekście ogólnym jak i w sferze ich spełniania przez techniki 

przepływowe i potencjometrię. 

W drugiej części zaprezentowano badania własne, obejmujące sprawdzenie możliwości 

zastosowania technologii druku 3D w celu konstrukcji zminiaturyzowanych komór 

przepływowych i ogniw potencjometrycznych dostosowanych do połączenia  

z układami przepływowymi różnego typu. Zoptymalizowano i zwalidowano zaproponowane 

metody analityczne, oparte na skonstruowanych komorach przepływowych i ogniwach, 

rozważając takie parametry analityczne jak granica wykrywalności, precyzja i dokładność. 

Skupiono się na kilku wariantach układów przepływowo -wstrzykowych, różniących się 

rodzajami wykorzystywanych elektrod, tj. elektrody typu coated wire i elektrody typu solid 

contact. Zaproponowane układy sprawdzono w analizie próbek wód naturalnych i próbek 

moczu, oznaczając potas, sód, wapń i chlorki w przypadku pierwszych oraz potas, sód i wapń 

w przypadku drugich. Zainteresowaniem objęto nowe podejście kalibracyjne podczas 

pomiarów potencjometrycznych, które pozwala na wyeliminowanie niektórych efektów 

interferencyjnych. Możliwości tego podejścia zweryfikowano podczas analizy próbek wód 

środowiskowych. Podjęto również badania nad możliwością zastosowania  związków 

metaloorganicznych jako warstw mediacyjnych w elektrodach jonoselektywnych, podejmując 

próby zastosowania tych elektrod, analizując certyfikowane materiały wód środowiskowych. 

Dysertację, w części właściwej, zakończono wnioskami płynącymi  

z przeprowadzonych badań i nakreśleniem kierunku przyszłych działań badawczych.   

 
 

 


