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Abstrakt 

Byly připraveny senzory na bázi vodivých polymerů a ověřována možnost jejich využití pro 
sledování koncentrace plynných škodlivin. Při výběru vodivých polymerů, platforem a způsobu 
nanášení detekčních vrstev byly využity poznatky získané rozsáhlou rešerší zaměřenou na tuto 
problematiku. Ke zhotovení senzorů byly použity hřebínkové platformy s různými rozměry IDT 
elektrod, na které byly naneseny detekční vrstvy z polyanilínu nebo polypyrolu dotované HCl, 
(NH4)2S2O7 , FeCl3 nebo Ag. Pro QCM senzor byla použita standardní senzorová platforma s 
horizontální montáží od firmy KRYSTALY z Hradce Králové. K přípravě detekčních vrstev byly 
použity buď roztoky vodivých polymerů ve vhodném rozpouštědle nebo byla detekční vrstva 
zhotovena z reakčních složek in-situ. Připravené VP senzory byly exponovány parami 
rozpouštědel a posuzovány jejich funkční vlastnosti z hlediska možnosti jejich využití ke 
sledování průběhu permeace těkavých toxických látek bariérovými materiály.  

Klíčová slova: vodivý polymer, senzor, QCM, permeační cela, permeace, toxická látka, bariérový 
materiál, rezonantní senzor, hřebínková platforma, QCM platforma 

Abstract 

A paper builds on previous publications (studies) dealing with the preparation and properties 
of conductive polymers and the possibilities of their use as a detection layer for sensors based 
on conductive polymers. Based on acquired knowledge, this paper focuses on the preparation 
of real conductive polymer sensors for study of permeation of volatile toxic compounds 
through barrier materials. For this purpose, several types of platforms have been manufactured 
or purchased for comb sensors with different electrode dimensions and a suitable method of 
applying the detection layer of conductive polymers has been developed and the possibilities 
of their doping have been investigated. For the application of conductive polymers on resonant 
sensors, a standard QCM sensor platform with horizontal mounting from company of 
KRYSTALY, Hradec Králové, Ltd have been used. Prepared sensors have been assessed not only 
for the response to exposure to vapors of volatile toxic substances but also for the possibility 
of their incorporation into a permeation cell in order to expand the possibilities of using the 
existing permeation devices. 
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1. ÚVOD 

V předcházejících článcích [1-5] jsme se věnovali problematice vodivých polymerů (VP) z 
hlediska jejich přípravy, vlastností a možností jejich využití jako detekční vrstvy pro plynové 
senzory. Zabývali jsme se i konstrukčním řešením různých typů VP senzorů používaných pro 
detekci a stanovení plynných škodlivin. Zabývali jsme se i studiem různých způsobů přípravy 
detekčních vrstev z vodivých polymerů a popsali typické chování některých senzorů při expozici 
plyny a parami vybraných toxických látek. V tomto příspěvku se získané poznatky snažíme využít 
při realizaci vlastních VP senzorů. Pozornost věnujeme zejména hřebínkovým a QCM 
platformám pro VP a rezonantní senzory, přípravě detekčních vrstev a ověřování jejich chování 
při expozici parami vybraných rozpouštědel. Použité senzorové platformy a VP byly buď 
zakoupeny nebo zhotoveny na zakázku. Detekční vrstvy jsme připravili buď nanášením z roztoku 
rozpouštědla nebo reakcí jednotlivých reakčních složek in-situ. Cílem bylo připravit reverzibilní 
plynový VP senzor využitelný pro zjišťování přítomnosti plynných škodlivin a následně k 
určování okamžiku průniku (rezistenční doby - RD) těkavých toxických látek při jejich permeaci 
bariérovými materiály [6-8].  

Pro přípravu detekčních vrstev VP senzorů jsme použili polyanilín (PANI) a polypyrol (PPy), 
zejména proto, že se dají oba snadno připravit z reakčních složek nebo je možné získat jejich 
komerční roztoky v rozpouštědle využitelné pro přípravu detekční vrstvy nátěrem [9,10]. Při 
dalším postupu jsme využili skutečnost, že při reakci složek ulpívá vznikající PANI i PPy velmi 
dobře na všech materiálech, které jsou v reakčním roztoku přítomné, což umožňuje připravit 
detekční vrstvu na hřebínkové i QCM platformě in-situ [11],. Neméně důležitá však je i 
skutečnost, že tyto vodivé polymery jsou odolné vůči stárnutí a jejich vodivost lze přídavkem 
vhodných dopantů měnit ve značném rozsahu, což je patrné z obrázku 1. 

Princip dopování vodivých polymerů lze vysvětlit na příkladu přípravy vodivé formy zeleného 
emeraldinu (polaronu), který vzniká protonizací PANI kyselinou, jak je zřejmé ze schématu na 
obrázku 2, nebo působením vhodného oxidovadla.  
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Obrázek 1: Vodivost některých konjugovaných polymerů ve srovnání s typickými kovy, 
polovodiči nebo izolátory 

 
Obrázek 2: Dotování PANI kyselou protonizací (např. HCl), která vede k tvorbě nosičů náboje -  

polaronů (radikálových kationů) a bipolaronů (dikationtů) 

 

Jako oxidovadlo a současně dopant jsme zkoušeli kyselinu chlorovodíkovou nebo sírovou, 
chlorid železitý, peroxodvojsíran amonný, dvojchroman draselný, manganistan draselný, 
chloristan železitý, chlorid stříbrný a chlorid měďnatý. Nejlépe se nám zatím osvědčili zejména 
chlorid železitý, peroxodvojsíran amonný a kyselina chlorovodíková. Jejich vliv na vodivost PANI 
a PPy je zřejmý z tabulky 1. 
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Tabulka 1: Vliv dopantů a oxidovadel na vodivost PANI a PPy 
VP Dopan/oxidovadlo vodivost (S cm-1) 

nedopovaný dopovaný 

PPy FeCl3, FeClO4, (NH4)2S2O7, AgCl,  K2Cr2O7 <10-7 10-103 

PANI HCl, (NH4)2S2O7 , FeCl3 , CuCl2 , KIO3 <10-7 10-1-102 

Vodivost výsledného filmu z VP ovlivňuje i použité rozpouštědlo pro přípravu roztoku, jak 
vyplývá z tabulky 2 uvádějící rozpustnost PANI v různých rozpouštědlech a vodivost, která závisí 
i na tloušťce výsledného filmu. Kvůli nízké rozpustnosti VP není příprava roztoků jednoduchou 
záležitostí a vyžaduje speciální rozpouštědla a postupy. 

Tabulka 2: Rozpustnost PANI v různých rozpouštědlech a vodivost výsledné vrstvy (filmu) 
Rozpouštědlo  Rozpustnost (wt-%) Vodivost ve vrstvě/filmu (S cm-1) 

dopovaný PANI   

m-kresol 2-10 300 

kyselina dichloroctová 2-6 80 

hexafluorpropanol  2-4 60 

benzylakohol  0,5-2 10-4 

chloroform 0,5-2 1 

kyselina mravenčí 2-4 10-2 

dimethylsulfoxid 1-2 10-2 

methylpyrrolidon 2-4 10-4 

dimethyfluoramid 2-3 10-1 

toluen  1-7 87 

xylen  1-15 10 

Oxidace PANI a PPy probíhá podle reakčního schématu na obrázku 3. 
 

    
Obrázek 3: Oxidací anilin hydrochloridu peroxydvojsíranem amonným vzniká polyanilin  
hydrochlorid (emeraldin) a oxidací pyrrolu chloridem železitým vzniká polypyrrol 

PANI a PPy byly připraveny v krystalické formě postupem popsaným v experimentální části. 
Takto připravený produkt byl po rozpuštění ve vhodném rozpouštědle aplikován do roztoku, ze 
kterého byla společností P A R D A M , s.r.o. metodou tak zvaného centrifugal spinningu 
zhotovena nanomembrána z polyvinylidenfluoridových (PVDF) nanovláken, obsahujících jako 
dopant částice nanostříbra (obrázek 3). Tento materiál v průběhu dalšího výzkumu zamýšlíme 
využít jako detekční vrstvu pro hřebínkové senzory. Předpokládáme dále, že po fixaci 
membrány na netkanou textilii z dvou kompozitních BICO) vláken podle užitného vzoru na ni 
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natiskneme vodivým inkoustem (Ag, C) hřebínkové (interdigitální převodník, interdigitální 
elektrody, IDT) elektrody za vzniku pružného VP senzoru, který bude předmětem dalšího 
výzkumu. Stejný postup lze použít i pro přípravu pružných VP senzorů z fólie pokryté vrstvou 
PANI od firmy PANIPOL (obrázek 7). 

 

       
Obrázek 4: SEM snímky nanomembrány připravené z PVDF nanovláken obsahujících PANI 
(vlevo) nebo PPy (vpravo) a částice nanostříbra 

 

Funkční vlastnosti připravovaných detekčních vrstev z VP byly nejprve zjišťovány podle 
doporučení v literatuře měřením měrného odporu digitálním multimetrem (obrázek 5).  

 
Obrázek 5: Měření měrného odporu vrstvy z VP PPy deponované na textilní podložce 

Ukázalo se však, že měření měrného odporu je málo citlivé a obtížně reprodukovatelné. Proto 
byla funkčnost připravovaných VP senzorů dále hodnocena výhradně měřením vodivosti a 
měrný odpor byl sledován pouze jako vedlejší parametr. Pro měření vodivosti bylo použito 
modifikované zařízení BARIERTEST, vyvinuté pro testování odolnosti bariérových materiálů vůči 
permeaci těkavých toxických látek, umožňující současné měření vodivosti i měrného odporu 
(obrázek 6). Programové vybavení tohoto zařízení umožňuje i kontinuální sledování změny 
vodivosti při expozici VP senzoru kyselými i zásaditými parami (např. kyselina chlorovodíková, 
kyselina octová, amoniak, cyklohexylamin) i parami rozpouštědel (např. etanol, aceton, benzen, 
toluen apod.). Pro sadu 4 hřebínkových senzorů připravených metodou plošných spojů sloužila 
Jako zdroj par odpařovací PVDF deska zařízení MINITEST [12-14] se skleněnými fritami 
smočenými odpařovanou zkušební chemikálií (obrázek 6 A,B), kterou je možné použít i pro 
zjišťování průběhu permeace těchto par porézními bariérovými materiály (obrázek 6 C,D). 
Miniaturizované VP senzory (obrázek 6 položené na řídící jednotce), se při expozici vkládaly do 
nádoby obsahující páry zkušební chemikálie.  
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   A                B   

        
   C               D 

Obrázek 6: Způsob testování hřebínkových VP senzorů pomocí zařízení BARIERTEST 

Jak bylo uvedeno výše lze PANI získat buď vlastní syntézou nebo nákupem ve formě vodivé 
emeraldinové soli, nebo jako vodivý inkoust pod obchodním názvem PANIPOL, obvykle 
v podobě cca 5% zeleného roztoku v xylenu, nebo jiném vhodném rozpouštědle. Kromě toho 
firma PANIPOL dodává i PET fólii tímto inkoustem povrstvenou (obrázek 7). Obecně lze říci, že 
vodivost PANI i PPy závisí především a použité dotační látce, zde HCl. Čistou sloučeninu je 
možné z tohoto roztoku získat odpařením rozpouštědla nebo nákupem krystalického polymeru. 
Podobným způsobem lze získat i PPy nebo PEDOT. Komerční VP mohou být čisté nebo dotované 
různými dopanty s definovanou vodivostí.  

 

         
Obrázek 7: Vodivé PANI inkousty a vodivé filmy vyráběné firmou PANIPOL 

Použití komerčních výrobků v zásadě určuje způsob jejich aplikace na substrát – většinou jako 
nátěr nebo monomolekulární film přenesený z hladiny roztoku. Zhotovení vodivostního 
senzoru může být v tomto případě velmi jednoduché. Pokud je připravena platformu 
s hřebínkovými IDT elektrodami, buď na křemenném substrátu, destičce tištěných spojů 
(alumina, PA), plastové fólii, nebo jiném vhodném podkladu, kdy stačí nanést detekční vrstvu z 
VP, nechat zaschnout, nakontaktovat elektrody. Po tomto procesu je možné začít ověřovat 
odezvu takto vytvořeného VP senzoru při expozici toxickými plyny a parami. Nevýhodou je, že 
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vodivost či odpor nemusí být optimální a pro dané experimentální podmínky nemusí vyhovovat 
a dodatečné dotování již nemusí fungovat. Pokud si připravujeme vlastní VP, můžeme 
k přípravě detekční vrstvy využít řadu dalších, často originálních způsobů. Jednak můžeme 
vodivý polymer v průběhu přípravy různým způsobem dotovat, jednak ho můžeme připravit 
v podobě řady morfologických struktur. Dále můžeme průběh reakce katalyzovat (např. 
stříbrnými ionty), vytvářet hybridní systémy s kovovými nanočásticemi (např. Ag) nebo 
polymerními látkami (např. PVA, škrob, želatina). Kromě toho lze s výhodou využít schopnosti 
VP se v průběhu oxidační polymerace účinně vázat na většinu povrchů a vytvářet tak velmi 
tenkou a homogenní detekční vrstvu pevně spojenou s podkladem. To dává možnost vytvářet 
VP senzory s různou citlivostí a selektivitou pro různé analyty. Takové detekční vrstvy se 
vyznačují i rychlou odezvou při expozici toxickými plyny a parami a také reverzibilitou pří 
nulování čistým nosným plynem. Tímto způsobem lze připravit detekční vrstvu i na kovových 
elektrodách QCM senzoru nebo na křemenném substrátu SAW senzoru, které budou 
předmětem dalšího studia VP senzorů.  

Ukazuje se také, že detekční vrstvu z VP lze tímto způsobem připravovat i na porézních 
materiálech, ze kterých se jako nejvhodnější jeví zejména nanovlákenná membrána. 
Polymerační reakce na ní probíhá velmi rychle a takto připravená detekční vrstva zvyšuje 
citlivost VP senzoru a urychluje jeho odezvu. Je to zřejmě způsobeno velkým povrchem 
nanovláken a pravděpodobně i jejich specifickými povrchovými vlastnostmi. SEM snímky 
ukazují, že VP vznikající v podobě nanočástic obaluje povrch nanovláken a neucpává póry mezi 
nimi. Vrstvu nanovláken lze buď nanášet na připravené platformy s IDT elektrodami, nebo IDT 
elektrody dodatečně natisknout na membránu z nanovláken spojených s vhodným polymerním 
podkladem. Membránu z nanovláken lze VP i dodatečně impregnovat. Další možností přípravy 
VP senzoru, kterou jsme ověřovali, je nanesení VP na želatinovou (polymerní) vrstvu 
fotografického papíru obsahující chlorid stříbrný a vytisknutí IDT elektrod vodivým inkoustem 
pomocí inkoustové tiskárny. 

2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1. Chemikálie a roztoky 

Pro přípravu PANI a PPy v krystalické formě byly použity anilínhydrochlorid, peroxodvojsíran 
amonný, pyrrol, chlorid železitý, dvojchroman draselný, etanol, aceton a kyselina 
chlorovodíková od firmy Sigma Aldrich v p.a. čistotě. Roztoky vodivého PANI a PPy v xylenu byly 
získány od finské firmy PANIPOL a.s. 

PANI se připravuje oxidací anilinu peroxodvojsíranem amonným v kyselém vodném prostředí 
kyseliny chlorovodíkové. Reakce je exotermní, probíhá na vzduchu, při laboratorní teplotě s 
téměř 100% výtěžkem. Při praktickém provedení rozpustíme 2,59 g (20 mmol) 
anilinhydrochloridu v 50 ml vody, odděleně 5,71 g (25 mmol) peroxydvojsíranu amonného 
rovněž v 50 ml vody a oba roztoky smísíme. Reakční směs po chvíli postupně modrá a po 
skončení polymerace zezelená. Polymerace proběhne při laboratorní teplotě asi za 10 minut. 
Sraženinu odfiltrujeme, promyjeme zředěnou (0,2 M) kyselinou chlorovodíkovou a poté 
acetonem. Produkt usušíme na vzduchu a dosušíme při 60 °C ve vakuu. Takto připravený PANI 
(emeraldin)hydrochlorid má konduktivitu 5 S.cm-1. Pokud do reakční směsi při oxidaci anilinu 
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ponoříme libovolný předmět stálý v kyselém prostředí, pokryje se na povrchu vodivým PANI 
filmem. Přidáme-li do polymerační směsi polymer, který je ve vodném prostředí rozpustný 
(např. 2 hm.% polyvinylpyrrolidonu nebo polyvinylalkoholu), získáme namísto sraženiny 
koloidní PANI disperzi. Ta připomíná při běžném pohledu roztok a lze ji též libovolně ředit. 
Smaragdově zelené zbarvení zředěné kyselé disperze přechází po alkalizaci hydroxidem 
amonným na modré, odpovídající PANI bázi. PPy se připravuje podobným způsobem. K oxidaci 
1 molu pyrrolu v tomto případě použijeme nejlépe 2,33 molu železité soli. Produktem oxidační 
reakce pyrrolu chloridem železitým je černý nerozpustný PPy film nebo prášek. Stejné 
chemikálie a roztoky byly použity i pro přípravu detekčních vrstev z VP in-situ, avšak s tím 
rozdílem, že oddělené roztoky byly na hřebínkové platformy nanášeny postupně kapkováním, 
nebo byly tyto platformy do reakčního roztoku ponořeny. 

2.2. Přístroje a zařízení 

Pro měření měrného odporu detekčních vrstev z VP byl použit digitální multimetr V14 od firmy 
SOLIGHT, pro sledování změn vodivosti hřebínkových senzorů a frekvence QCM senzorů s 
detekční vrstvou z VP bylo použito zařízení BARIERTEST vlastní konstrukce od firmy GRYF 
doplněný o nástavec pro zapojení hřebínkových senzorů a zařízení MINITEST vlastní konstrukce. 
K temperaci vzorků byl použit deskový termostat. 

2.3. Příprava vlastních VP senzorů 

Detekční princip hřebínkových VP senzorů je založen na botnání velmi tenké vrstvy VP, 
vyvolávající pokles vodivosti (nebo vzrůst odporu) je zřejmý z obrázku 8. V literatuře je uvedena 
řada konstrukčních řešení hřebínkových, QCM i SAW senzorů s různými typy VP i různé způsoby 
nanášení detekčních vrstev. Z těchto možností jsme vybrali ty, které vyhovovaly našim 
potřebám a možnostem.  

   
Obrázek 8: Změny v elektrické vodivosti detekční vrstvy z VP v důsledku botnání při expozici 
toxickými parami a charakteristický průběh odezvy VP senzoru 
Při realizací vlastních VP senzorů jsme detekční vrstvy z VP nanášeli na hřebínkové platformy s 
různou velikostí IDT elektrod. Nejprve jsme si však museli opatřit vhodné hřebínkové platformy 
a vyřešit použitelný způsob přípravy a nanášení detekční vrstvy z VP na různé substráty. Jako 

první jsme použili keramické hřebínkové platformy připravené metodou tištěných spojů dodané 
firmou GRYF (obrázek 9). Stejnou technologií byla připravena i sada 4 hřebínkových elektrod na 
PA nebo korundovém substrátu, rovněž od firmy GRYF (obrázek 10). Jako další byla od firmy 
TESLA Blatná zakoupena miniaturní hřebínková platforma se zlatými IDT elektrodami na 
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křemenné desce (obrázek 11). Všechny tři typy hřebínkových platforem mají na protilehlé 
straně zabudované odporové vyhřívání urychlující nulování VP senzoru. 

 

 

 

 

                      A                                    B                                              C 

Obrázek 9: Hřebínková platforma připravená metodou plošných spojů na keramické destičce 
z korundu 
A - Cu IDT elektrody, B - odporové vyhřívání, C - senzor po nanesení VP 

       
                                         A                                                                              B 

Obrázek 10: 
A Sada 4 hřebínkových platforem na PA destičce tištěných spojů (nahoře) a odporové vyhřívání 
(dole), B Expozice VP senzoru s použitím odpařovací desky ze zařízení MINITEST: 1-konektor, 2-
destička tištěného spoje s hřebínkovými VP senzory, 3-PVDF odpařovací deska, 4-skleněná frita 
smočená testovací látkou, 5-deskový termostat 

         
Obrázek 11: Hřebínkové platformy zakoupené v Tesle Blatná,  
hřebínky Au, základní deska keramika. 

Jako další byla získána miniaturní hřebínková zhotovená sítotiskem v ÚPT AV ČR v Brně podle 
vlastního návrhu s Ag/Al IDT elektrodami na křemenné desce (obrázek 12). Sítotiskem na PET 
fólii byla připravena i další hřebínková platforma s IDT elektrodami Ag/C od firmy GRYF (obrázek 
13). 
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Obrázek 12: Reálný vzhled hřebínkové platformy s IDT elektrodami Ag/Al, na křemenném 
substrátu připravené sítotiskem v ÚPT AV ČR v Brně. Mezery mezi elektrodami jsou 20 um 

       
 

Obrázek 13: Několik typů hřebínkových platforem připravených sítotiskem na PET fólii od firmy 
GRYF, stříbrné IDT elektrody jsou povrstvené uhlíkem. 

Hřebínkové platformy lze připravit i mikropotiskem vhodného pružného substrátu (fólie, 
textilie, fotopapír a pod.) vodivým inkoustem (Ag, C) pomocí inkoustové tiskárny nebo vodivým 
plastem s grafenem pomocí 3D tiskárny. Příklad takového tisku je na obrázku 14.  

 

                       
 

 

 

 

 

 

Obrázek 14: Dva návrhy hřebínkové platformy pro mikro tiskárnu a reálný vzhled vzorku 
připraveného mikro potiskem PET fólie vodivým inkoustem (Ag) na FCH VUT v Brně  
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Zajímavou variantou hřebínkových VP senzorů, kterou jsme prověřovali, je i možnost využití 
biosensorové komůrkové platformy ACEA E-Plate 96 se zlatými mikroelektrodami od firmy 
ACEA, která se v současné době spolu s vyhodnocovacím zařízením RICA SP používá ke sledování 
nárůstu vrstvy bakterií ve fyziologickém roztoku měřením jejího odporu nebo vodivosti. Nabízí 
se možnost nahradit vrstvu bakterií detekční vrstvou z VP, která by při expozici toxickými parami 
měnila svoji vodivost. Řídicí jednotka RTCA, která je součástí vyhodnocovací stanice RICA SP, 
přijímá z termostatované E-desky s 96 komůrkami data měřená analyzátorem a používá je 
nastavení, zobrazení a analýzu v každé komůrce v reálném čase. Kromě E-desky s 96 komůrkami 
zhotovené z málo odolného akrylátu nabízí firma ACEA i E-desky se 16 nebo 8 komůrkami 
odolného PET (obrázek 15). 

 
 

       
Obrázek 15: Konstrukční 
řešení hřebínkové 
platformy se zlatými IDT 
mikroelektrodami v E-
destičce komůrkového 

biosenzoru, princip jeho funkce, vyhodnocovací zařízení RICA SP s řídící jednotkou RICA 

Vzhledem k tomu, že zařízení BARIERTEST umožňuje současné měření vodivosti i frekvence, 
byla detekční vrstva z VP aplikována též na QCM rezonátor s horizontální montáží od firmy 
KRYSTALY, Hradec Králové (obrázek 16), používaný jako standardní QCM senzor pro toxické 
plyny a páry s polymerní detekční vrstvou v zařízení PIEZOTEST [15], BARIERTEST se zařízením 
KONDUKTOTEST [16] i SORPTEST [17]. 
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Obrázek 16: Princip funkce QCM senzoru a jeho reálný vzhled s detekční vrstvou z PANI 

Výše popsaná konstrukční řešení platforem byla hodnocena nejen z hlediska funkce ale i 
z hlediska praktické použitelnosti. Měření jejich odezvy sledováním vodivosti při expozici 
parami vybraných rozpouštědel mělo v této fázi výzkumu posloužit hlavně k výběru optimálních 
VP senzorů pro další fázi výzkumu. Obecně je funkční princip hřebínkového VP senzoru 
znázorněn na obrázku 17 a každé konstrukční řešení je pouze jeho obměnou. Používají se různé 
substráty, rozdílné typy a velikosti IDT elektrod s různé způsoby nanášení a dopování detekční 
vrstvy. Polymery na bázi VP bývají též kombinovány s polovodivými vrstvami z oxidů kovů, 
nanotrubicemi nebo grafenem apod. 

 

   
Obrázek 17: Základní princip konstrukčního řešení hřebínkových VP senzoru 

Pro připravené platformy jsme hledali nejvhodnější způsob aplikace detekční vrstvy z VP. Za 
tímto účelem jsme vyzkoušeli různé metody nanášení, které jsme měnili podle vlastností 
substrátu s IDT elektrodami. Nejjednodušší způsob bylo natírání hřebínkové platformy 
roztokem VP v rozpouštědle nebo její namočení v tomto roztoku a následné usušení. Další 
možností bylo ponoření platformy do směsi reakčních složek. Po skončení reakce bylo zapotřebí 
deponovaný film VP opláchnout destilovanou vodou, a potom acetonem a vysušit. Detekční 
vrstvu z VP lze nanášet na substrát také kapkováním mikrokapkami. Zajímavý způsob je též 
nanášení detekční vrstvy na vhodný substrát fotopolymerací VP ve vodném prostředí UV 
světlem za katalytického působení Ag iontů v přítomnosti AgNO3 (obrázek 18). Lze také vytvořit 
monomolekulární vrstvu VP na hladině vodného roztoku nebo na rozhraní nemísících se kapalin 
a tuto vrstvu potom “navléknout” na jakoukoliv platformu (obrázek 19). Praktický je též způsob 
přípravy detekční vrstvy z PPy na porézních materiálech. V tomto případě se substrát nejprve 
impregnuje vodným roztokem FeCl3 a potom exponuje parami pyrolu při 150 °C (obrázek 20). 
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Obrázek 18: Polymerace PPy na BOPET folii fotopolymerací v přítomnosti Ag iontů 
 

    
 

Obrázek 19 LB metoda ukládání detekčních vrstev VP na substrát 

 
Obrázek 20: Způsob zhotovení PPy detekční vrstvy na porézním substrátu: 
Nejprve napíšeme perem na papír čáry roztokem FeCl3  které exponujeme parami PPy při 
150°C. Přitom probíhá mezistěnová polymerace PPy podél FeCl3 čar 

3. VÝSLEDKY A DISKUSE  

Při použití kruhové hřebínkové platformy z obrázku 13 byl povrch kruhové platformy s Ag/C IDT 
elektrodami o průměru 20 mm nejprve očištěn vatou smočenou v etylalkoholu. Na vysušený 
povrch byly z kapkovací lahvičky naneseny nejprve 4 kapky 1M vodného roztoku 
anilínhydrochloridu nebo 1M etanolického roztoku pyrolu a následně 4 kapky 1M vodného 
roztoku persíranu amonného nebo chloridu železitého. Vzniklá směs polymeru a oxidovadla se 
opatrně promíchala tenkou skleněnou tyčinkou a nechala při pokojové teplotě 60 minut v klidu 
reagovat. V průběhu reakce se v roztoku pokrývajícím kruhové elektrody vytvořily jemné 
krystalky tmavého PPy nebo zeleného PANI (emeraldinu) a současně se na povrchu IDT elektrod 
a podkladové PES fólie vytvoří velmi tenký a homogenní film obou vodivých polymerů, který 
vykazuje dobrou adhezi k podkladu. Ta umožňuje po ukončení reakce opláchnout platformu 
opakovaně destilovanou vodou, 1M roztokem HCl a etanolem. Po vysušení při pokojové teplotě 
je VP senzor připraven k měření. Výsledná vodivost povrchového filmu se pohybuje v rozmezí 
50 - 10 000 µ/cm. K ověření funkce takto připraveného VP senzoru byly použity páry etanolu. 
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Při expozici tohoto senzoru parami zkušební chemikálie v uzavřené skleněné lahvi docházelo 
velmi rychle k poklesu vodivosti, která se po skončení expozice rychle vracela na původní 
hodnotu. Tomu odpovídalo i naměřené zvyšování a snižování odporu detekční vrstvy. Tímto 
způsobem bylo připraveno celkem 8 vzorků hřebínkových senzorů s kruhovou platformou na 
PES fólii. 
 
Vzorek 1: 4 kapky vodného roztoku anilínhydrochloridu + 4 kapky vodného roztoku persíranu  
 amonného + 1 kapka vodného roztoku chloridu železitého. Reakční doba 60 min,  
 potom oplach vodou, etanolem a vysušení při pokojové teplotě 
Vzorek 2: 4 kapky vodného roztoku anilínhadrochloridu + 4 kapky vodného roztoku roztoku  
 chloridu železitého. Reakční doba 10 min, potom oplach vodou, etanolem a vysušení  
 při pokojové teplotě. 
Vzorek 3: 4 kapky etanolického roztoku pyrolu + 4 kapky vodného roztoku chloridu železitého.  
 Reakční doba 10 min, potom oplach vodou, etanolem a vysušení při pokojové teplotě 
Vzorek 4: 4 kapky vodného roztoku anilínhadrochloridu + 4 kapky vodného roztoku persíranu  
 amonného. Reakční doba 10 min, potom oplach vodou, etanolem a vysušení při   
 pokojové teplotě. 
Vzorek 5: 4 kapky vodného roztoku anilínhadrochloridu + 1 kapka etanolického roztoku pyrolu 
  + 4 kapky vodného roztoku chloridu železitého. Reakční doba 10 hod, potom oplach  
 vodou, etanolem a vysušení při pokojové teplotě. 
Vzorek 6-8: 2 kapky vodného roztoku anilínhadrochloridu + 2 kapky vodného roztoku persíranu  
 amonného. Reakční doba 60 min, potom oplach vodou, etanolem a vysušení při   
 pokojové teplotě. 

U všech připravených senzorů byla nejprve změřena počáteční vodivost. Výsledky těchto 
měření jsou uvedeny v tabulce 3. Potom byly jednotlivé senzory opakovaně exponovány parami 
etanolu blížící se nasycené koncentraci (cca 80 mg/l). Při expozici parami etanolu vodivost 
senzorů opakovaně výrazně poklesla a po skončení expozice se vracela přibližně na původní 
hodnotu. Změny vodivosti jednotlivých senzorů jsou uvedeny v tabulce 2 a na obrázku 21. 

Tabulka 3: Změna vodivosti kruhových hřebínkových senzorů na PES fólii 1-8 při jednorázové 
expozici parami etanolu (za 72 hod) 

Označení 
senzoru 

Počáteční  
vodivost 
uS/cm 

Vodivost 
 po expozici EtOH 

uS/cm 

Vzorek 1 156,4 146,6 

Vzorek 2 - - 

Vzorek 3 268,1 253,7 

Vzorek 4 - - 

Vzorek 5 5120 4750 

Vzorek 6 117,1 103,9 

Vzorek 7 26,4 24,21 

Vzorek 8 18,08 17,27 
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          Vzorek 1                Vzorek 2 
 

     
Vzorek 3       Vzorek 4 

 

      
   Vzorek 5             Vzorek 6 
 

      
      Vzorek 7                Vzorek 8 

Obrázek 21: Změna vodivosti kruhových hřebínkových senzorů 1 -8 při opakované expozici 
parami etanolu 

Podobný charakter odezvy, avšak s jinou citlivostí a reverzibilitou, vykazovaly tyto senzory i při 
expozici parami cyklohexanu, acetonu, kyseliny octové, amoniaku a metanolu. Tato měření 
budou předmětem dalšího studia. Na základě těchto předběžných měření je však možné 
předpokládat, že by se tento typ VP senzoru s uhlíkovými IDT elektrodami na PET fólii mohl po 
zabudování do standardní permeační cely využít i ke sledování koncentrace některých toxických 
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par při jejich permeaci bariérovými materiály. Jistým nedostatkem zatím je, že odezva těchto 
senzorů nebyla vždy jednoznačně reprodukovatelná a časově stálá. Pro jejich praktickou 
aplikaci bude nutno tento problém při dalším studiu uspokojivě vyřešit. Výhodou je rychlá 
odezva tohoto senzoru i rychlý návrat k výchozí hodnotě. 

Obdobný postup, přípravy detekční vrstvy byl použit i u série čtyř senzorů, zhotovených na PA 
destičce technikou plošných spojů od firmy GRYF. Po vytvoření, opláchnutí a vysušení detekční 
vrstvy z vodivých polymerů (2 x PPy a 2 x PANI) byly obě varianty senzoru opět opakovaně 
exponovány parami etanolu. Očekávaná odezva na páry etanolu se však projevila pouze u 
jednoho z nich a to u toho s detekční vrstvou z PANI. Ostatní tři se chovaly nestandardně, proto 
bude nutné přípravu detekční vrstvy tímto způsobem znovu řešit a měření vodivosti zopakovat. 
Výsledek testování funkčního senzoru je uveden na obrázku 22. 

 

 
Obrázek 22: Odezva VP senzoru na PA destičce plošného spoje s detekční vrstvou z PANI 
připravenéreakcí anilínhydrochloridu s peresíranem amonným in situ. 

 

Další typ VP senzoru byl připraven tak, že detekční vrstva z VP byla na stejnou platformu 
nanesena kapkovací metodou z cca 3 % roztoku PPY a PANI rozpuštěných v xylenu. PPy i PANI 
byly připraveny vlastní polymerací podle standardního postupu popsaného výše. Funkčnost 
takto připravených VP senzorů byla ověřována stejným způsobem jako v předešlém případě. 
Výsledky měření všech čtyř senzorů jsou uvedeny na obrázku 23. 

    
        Senzor 1       Senzor 2 
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        Senzor 3      Senzor 4 

Obrázek 23: Odezva VP senzoru zhotoveného metodou plošných spojů na PA substrátu s 
měděnými IDT elektrodami a detekční vrstvou připravenou kapkováním 3% roztoku PANI v 
xylenu při opakované expozici parami etanolu 

    
      Senzor 1                 Senzor 2 

     
    Senzor 3        Senzor 4 

Obrázek 24: Odezva VP senzoru zhotoveného metodou plošných spojů na PA substrátu s 
měděnými IDT elektrodami a detekční vrstvou připravenou kapkováním 3% roztoku PPY v 
xylenu při opakované expozici parami etanolu 

     
     Senzor 1        Senzor 3 

Obrázek 25: Odezva VP senzoru zhotoveného metodou plošných spojů na PA substrátu s 
měděnými IDT elektrodami a detekční vrstvou připravenou nátěrem 3% roztoku PANI v xylenu 
při opakované expozici parami kyseliny octové 
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Pro další typ VP senzoru byla použita senzorová platforma B 12 z Tesly Blatná, kterou tvoří 
systém vícevrstvých IDT elektrod překrytých zlatem vytvarovaných na keramickém substrátu. 
Systém elektrod umožňuje použití nejrůznějších citlivých vrstev. Typické oblasti aplikace pro 
tuto platformu jsou různé typy senzorů plynů a měření relativní vlhkosti a kvality vzduchu. Její 
specifikace je převzata z prospektu firmy.  

IDT elektrody: šířka /mezera: 25 μm/25 μm,  
Materiál elektrod: NiCr/Ni/Au 
Teplotní rozsah: -30 °C až +200 °C 
Rozměry: 5,5 x 8,8 x 0,6 mm,  
Přívody: Ag drát ø 0,25 (0,15) mm 

Detekční vrstva tohoto senzoru byla zhotovena ponoření platformy do vodivého inkoustu 
PANIPOL ze stejnojmenné firmy, který tvoří 15% roztok zelené emeraldinové soli (PANI) v xylenu 
protonizované HCl. Po dokonalém vysušení se připravená detekční vrstva postupně opláchne 
destilovanou vodou, etanolem a acetonem a znovu vysuší. Vodivost takto připraveného 
senzoru se pohybuje v rozmezí 10 - 100 mS cm-1. Změna vodivosti a rezistence byla 
připravených senzorů byla opět sledována pomocí zařízení BARIERTEST, která umožňuje 
současné měření čtyř senzorů. Výsledky získané při měření čtyř vybraných senzorů jsou 
uvedeny na obrázku 26. Výsledky měření s detekční vrstvou PANI i PPy připravené z reakčních 
složek in-situ zatím neuvádíme, protože zatím nejsou dobře reprodukovatelné.  

Z uvedených výsledků je zřejmé, že použití komerční platformy B 12 z Tesly Blatná by mohlo být 
výhodné. Připravený VP senzor vykazuje rychlou odezvu při expozici parami etanolu a  
některých dalších škodlivin i rychlý návrat k výchozí hodnotě. Platforma je poměrně levná a 
dostupná. Vzhledem k malým rozměrům ji bude možno zabudovat i do standardní permeační 
cely pro testování odolnosti bariérových materiálů na našich permeačních zařízeních. Aby mohl 
být tento typ VP senzoru k tomuto účelu standardně využíván, bude zapotřebí důkladně ověřit 
jeho odezvu při expozici řady dalších plynných látek, a především standardizovat přípravu 
detekční vrstvy, která se občas chová jinak, než se očekává.  

 

   
        Senzor 1        Senzor 2 
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        Senzor 3        Senzor 4 

Obrázek 26: Odezva VP senzoru B 12 z Tesly Blatná s IDT elektrodami na keramickém 
substrátu a detekční vrstvou připravenou ponoření do vodivého inkoustu PANIPOL  (roztok 
zelené emeraldinové soli v xylenu) 

Jako další možnost přípravy hřebínkového VP senzoru byla použita biosensorová komůrková 
platforma ACEA E-Plate 96 se zlatými mikroelektrodami od firmy ACEA s detekčními vrstvami z 
PANI i PPy. Protože komůrky se zlatými mikroelektrodami jsou zhotoveny z akrylátu nebylo 
možné pro přípravu detekční vrstvy použít roztok PANI nebo PPx v xylenu, byly detekční vrstvy 
připraveny reakční složek in situ. Postup přípravy byl následující. Do 8 komůrek byla nejprve 
přidána kapka 1M vodného roztoku persíranu amonného nebo chloridu železitého. Potom byla 
nadávkována kapka 1M vodného roztoku anilínhydrochlotidu nebo 1M alkoholického roztoku 
pyrrolu. Po skončení reakce, při které se na zlatých IDT mikroelektrodách vytvoří buď zelený 
emeraldin nebo černý PPy (cca 1 hod při laboratorní teplotě), se komůrka opatrně vypláchne 
etanolem a vysuší volně na vzduchu. V této fázi výzkumu byla zjišťován pouze měrný odpor 
připravené detekční vrstvy. Orientační výsledky jsou uvedeny na obrázku 27. Vzhledem k 
miniaturnímu provedení zlatých kontaktů bude zapotřebí v průběhu dalšího výzkumu sledovat 
vodivostní odezvu všech 96 takto připravených VP senzorů současně pomocí originálního 
vyhodnocovacího zařízení na katedře toxikologie v Hradci Králové, kde je v současné době 
běžně využíváno ke sledování růstu bakterií pomocí vodivosti. Řešení tohoto problému bude 
věnován další samostatný článek. 

 
 

Obrázek 27: Schéma rozmístění a zapojení zlatých hřebínkových mikroelektrod E-destičky ACEA 
E-Plate 96 komůrkového biosensoru od firmy ACEA a orientační výsledky měření rezistivity VP 
senzorů připravených ve 48 komůrkách. 

V další fázi výzkumu se budeme věnovat i přípravě a hodnocení rezonantních VP senzorů s 
použitím QCM a SAW platformy Vzhledem k rozsahu těchto prací bude tato problematika 
zpracována v dalším samostatném článku. 
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4. ZÁVĚR 

Na základě dosažených výsledků lze předpokládat, že v dohledné době bude možné připravit 
VP senzory pro kontinuální sledování koncentrace par škodlivých látek. Další práce budou 
zaměřeny na výběr nejvhodnější platformy, optimalizaci přípravy detekčních vrstev z vodivých 
polymerů, zjišťování charakteru a citlivosti odezvy při expozici zhotovených VP senzorů parami 
vybraných látek, její stabilitu a závislost na koncentraci.  
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