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STRESZCZENIE 

Pomiar pH jest bardzo ważny dla monitorowania zanieczyszczenia środowiska, a także w 
licznych medycznych, biologicznych, chemicznych i przemysłowych zastosowaniach. Tlenki 
metali są obiecującymi materiałami elektrodowymi dla tanich i niezawodnych 
elektrochemicznych czujników do monitorowania online pH roztworów. Celem pracy było 
badanie nowych grubowarstwowych czułych elektrod dla nowej generacji niskokosztowych 
bezprzewodowych czujników pH. Przy zastosowaniu technologii grubowarstwowej 
wytworzono potencjometryczne i konduktometryczne czujniki pH oparte na tlenkowych 
kompozycjach: RuO2, Ta2O5, SnO2, TiO2, RuO2-Ta2O5, RuO2-SnO2, RuO2-TiO2 i RuO2-
Ta2O5-szkło. Dla potencjometrycznych czujników opracowano referencyjną elektrodę 
nanoszoną metodą sitodruku na podłoże z tlenku glinu. Opracowano również tani 
zminiaturyzowany potencjometryczny czujnik pH przy wykorzystaniu technologii LTCC 
(low temperature cofired ceramics) i z powodzeniem zastosowano wytworzony czujnik w 
bezprzewodowym systemie do monitorowania parametrów roztworu. Badano strukturę 
krystaliczną, skład fazowy i pierwiastkowy oraz mikrostrukturę otrzymanych warstw przy 
użyciu dyfraktometrii rentgenowskiej, spektroskopii Ramana, optycznej i skaningowej 
mikroskopii, spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (XPS). 
Mechanizm działania czujnika analizowano przy użyciu metod XPS, potencjometrycznej i 
spektroskopii impedancyjnej. Potencjometryczną charakterystykę przeprowadzono w 
szerokim zakresie pH 2-12 dla rożnych warunków przechowywania i przebiegu zmian pH. 
Badania metodą spektroskopii impedancyjnej wykonano w szerokim zakresie częstotliwości 
10-2-106 Hz. Opracowane czujniki wykazują następujące zalety: (a) niski koszt i łatwość 
wytwarzania, (b) doskonała czułość zbliżona do teoretycznej wartość określonej zależnością 
Nernsta (dla materiałów elektrodowych bogatych w RuO2) w szerokim zakresie pH, (c) 
szybka odpowiedź, (d) powtarzalność wyników, (e) długi czas życia, (f) niewielka histereza i 
dryft, (g) niska czułość krzyżowa na obecność zakłócających jonów Li+, Na+, K+. 
Stwierdzono, że przewodność, pojemność i impedancja konduktometrycznych czujników pH 
z palczastymi elektrodami jest wyraźnie zależna od pH w zakresie niskich częstotliwości. 
Analiza impedancyjna wykazała, że zjawiska związane z adsorpcją i dyfuzją jonów oraz 
transferem ładunku występujące na granicy tlenek metalu-roztwór są odpowiedzialne za 
mechanizm działania opracowanych czujników pH wykonanych technologią 
grubowarstwową i LTCC. Potwierdzono przydatność wytworzonych czujników do pomiaru 
pH wody rzecznej, wodociągowej i dejonizowanej oraz wybranych napojów. 
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ABSTRACT 

The measurement of pH is very important for environmental pollution monitoring and in 
numerous medical, biological, chemical and industrial applications. Metal oxides are 
promising electrode materials for cheap and reliable electrochemical pH sensors for online 
monitoring of a solution. This work was aimed at investigation of new thick film metal oxide 
sensitive electrodes for the next generation of low cost wireless pH sensors. Potentiometric 
and conductimetric pH sensors based on RuO2, Ta2O5, SnO2, TiO2, RuO2-Ta2O5, RuO2-SnO2, 
RuO2-TiO2 and RuO2-Ta2O5-glass were fabricated by thick film technology. For 
potentiometric sensors, a reference Ag/AgCl/KCl electrode was developed and deposited on 
an alumina substrate by screen printing method. A low cost miniaturized potentiometric pH 
sensor was developed using LTCC (low temperature cofired ceramic) technology and a 
wireless system for online solution monitoring operating with the fabricated sensor was 
successfully tested. The crystal structure, phase and elemental composition and microstructure 
of the films were investigated by X-ray diffractometry, Raman spectroscopy, optical and 
scanning electron microscopy and energy dispersive spectroscopy. The sensing mechanism 
was analyzed by using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), potentiometric method and 
electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Potentiometric characterization was 
performed in a wide pH range of 2-12 for different storage conditions and pH loops. 
Impedance spectroscopic studies of the conductimetric sensors were carried out in the broad 
frequency range 10-2-106 Hz. The advantages of the fabricated thick film pH sensors are: (a) 
low cost and easy fabrication, (b) excellent sensitivity close to the Nernstian response (for 
RuO2 rich electrode materials) in the wide pH range, (c) fast response, (d) long lifetime, (e) 
good reproducibility, (f) low hysteresis and drift effects, and (g) low cross-sensitivity towards 
Li+, Na+, K+ as interfering ions. The conductance, capacitance and impedance of the 
conductimetric pH sensor with the interdigitated electrode were found to be distinctly 
dependent on pH in the low frequency range. The impedance spectroscopic analysis revealed 
that phenomena occurring at the metal oxide-solution interface, such as adsorption, diffusion 
of ions and charge transfer are involved in the sensing mechanism of the developed pH 
sensors made using thick film and LTCC technology. The applicability of the fabricated 
sensors for pH measurement of river, tap and distilled water and some drinks was also 
confirmed. 


