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Resum  

L’evolució i desenvolupament de l’agricultura, així com la necessitat d’un augment de la 
producció agrària, ens porta a la necessita de aplicar cada cop més tant en la agricultura 
extensiva com intensiva mètodes de cultiu que no depenguin exclusivament del terreny de la 
zona. Per aixó cada cop més es desenvolupen els cultius hidropònics en hivernacles per tal 
de controlar la concentració dels nutrients en les plantes.  

Per tal de garantir mesures ràpides, continues, selectives i “in-situ”, es necessàri l’ús de 
sensors per tal de tenir controlat el procés global de fertilització. 

Aquest projecte desenvolupa una part dels sensors que poden tenir una aplicació eficaç en 
el control dels cultius hidròponics. 

Per aixó s’ha treballat amb uns sensors de reduït tamany, fàcil utilització, cost equilibrat i 
possibilitat de treballar en continu.  

Els dos elèctrodes estudiats en aquest projecte corresponen un a l’anió de nitrat i l’altre al 
catió de potassi.  

En el laboratori s’han portat a terme estudi referents al temps de curat, condicionament, 
intervals i limit de detecció, influència de l’agitació, i influència del pH del medi i de les 
possibles interferencies degut a altres ions. 

Bàsicament, les conclusions que son comuns pels dos elèctrodes són que es necessari un 
mínim de dos dies de curat, que la solució estigui en agitació. L’elèctrode de potassi 
necessita un temps de activació amb una solució de l’io a detectar. L’elèctrode de nitrat té un 
temps d’activació més immediat. 
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1. GLOSSARI 

1.1. Abreujaments i símbols 

Aprox Aproximadament 
ci Concentració de l’Ió i 
cim Concentració de la mostra 
cIp Concentració de la solució patró 
E Potencial elèctric 
E0 Potencial estàndard de l’elèctrode 
Ecel·la Potencial de la cel·la electroquímica 
Eind Potencial de l’elèctrode indicador 
Ep Potencial de la solució patró 
Eref Potencial de l’elèctrode de referència 
F Constant de Faraday 
fi Coeficient d’activitat de l’ió i; (en optimització de membranes, factor de ponderació) 
I Força iònica de la solució 
Int. Espècie interferent genèrica 
ISA Ionic Strength Adjustor – Ajustador de força iònica 
ISE Ion-Selective Electrode - Electrode selectiu d’ió 
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 
KA,B Coeficient de selectivitat de l’ió interferent B respecte del principal A 
LD Límit de detecció 
Mz+ Ió metàl·lic 
pH Menys el logaritme de la concentració de protons 
PLD Menys logaritme de la concentració corresponent al límit de detecció 
PVC Policlorur de vinil 
R Constant dels gasos 
R2 Regressió  lineal 
S Pendent de calibratge 
T Temperatura absoluta 
tr Temps de resposta de la membrana 
te Temps d’estabilització 
THF Tetrahidrofuran 
Va Volum afegit 
VTa Volum total afegit 
VT Volum total 
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2. PREFACI 

2.1. Origen del projecte 

L’origen del projecte va sorgir de la necessitat d’aplicar en hivernacles, sobretot en cultius 
hidròponics, la necessitat de controlar la concentració dels nutrients en les plantes i 
investigar elements de mesura més eficaços, de tamany més reduït i de més baix cost dels 
equips actualment existents.  

2.2. Motivació 

Les noves tendències, tant en agricultura extensiva com intensiva, estan generant la 
necessitat d’implantar nous mètodes d’anàlisis que garanteixen mesures ràpides, continues, 
selectives i a poder ser in situ. Les noves tendències de futur en el disseny d’hivernacles 
també demanen l’ús de sensors, essent en aquest cas l’objectiu principal tenir millor controlat 
el procés global de fertilització. 

Actualment els sensors existents en el mercat, són de gran tamany i això crea dificultats a 
l’hora de la seva aplicació. 

Per això s’ha treballat en el disseny d’uns nous sensors de més fàcil utilització pel seu 
tamany més reduït i per la possibilitat de treballar en continu. 

2.3. Requeriments previs 

Per entendre els elèctrodes selectius d’ions, abans s’han de tenir clars els conceptes 
d’electroquímica, potenciometria i sensors químics.
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3. INTRODUCCIÓ 

3.1. Objectius del projecte 

L’objecte d’aquest projecte es l’estudi i caracterització de dos elèctrodes selectius d’ions, un 
de selectiu al catió potassi i l’altre selectiu a l’anió i nitrats per aplicar-los en continu. 

D’elèctrodes selectius d’ions per determinar potassi i nitrats, actualment ja existeixen al 
mercat. El que es vol fer en aquest projecte es l’estudi de nous elèctrodes selectius d’ions 
per aplicar-los en continu, que siguin fàcilment manipulables, miniaturitzar-los i sobretot que 
siguin de baix cost. 

Per poder dur a terme aquest projecte primer es farà l’estudi de els elèctrodes selectius 
d’ions que actualment es troba al mercat, i tot seguit s’avaluaran els nous.  

Per la realització d’aquest projecte de fi de carrera, s’han tingut en compte altres treballs i 
tesines realitzats que parlen dels elèctrodes selectius d’ions i llibres d’electroquímica i 
potenciometria. 

Sovint és convenient reduir les dimensions del cos del elèctrode tant com sigui possible per 
tal de poder accedir a l’estudi de microsistemes o afavorir la integració de múltiples sensors. 
Aquest procés de miniaturització comporta, en contrapartida, algunes dificultats que 
incideixen en la reducció del temps de vida dels dispositius. 

3.2. Abast del projecte 

L’objectiu del projecte en relació a aquests nous elèctrodes és la seva aplicació a la indústria 
agroalimentària. Es vol trobar uns ISE per aplicar-los en hivernacles en especial en la cultius 
hidropònics. 

En aquest projecte ens basarem en el desenvolupament i la caracterització d’aquests 
elèctrodes selectius d’ions en mostres sintètiques. 

Mes endavant es podran estudiar en mostres reals. En el projecte que es presenta s’han fet 
proves en laboratori. 
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4. INTRODUCCIÓ ALS CULTIUS 

En un món superpoblat, amb sòls erosionats i índexs cada cop mes grans de contaminació, 
climes canviants i més requeriments ecològics de la població, la hidroponia, per les seves 
característiques, aporta noves possibilitats on els cultius tradicionals estan esgotats. 

El sistema de cultius hidropònics és la forma més moderna i tècnicament més avançada de 
produir vegetals. A la vegada, és el sistema que menys perjudica al medi ambient, 
contribueix més a la sostenibilitat dels recursos naturals -en aquest cas, aportant a la 
conservació de sòls- i ofereix la possibilitat d’aportar aliments vegetals frescos a tots els 
habitants, ja que al prescindir de l’ús de sòl i degut al caràcter intensiu del sistema, es pot 
cultivar en habitacions, balcons, patis etc.... entre altres possibilitats, a molt baix cost i amb 
coneixements elementals. 

El elèctrodes que s’estudien en aquest projecte és volen aplicar en el camp de la agricultura, 
sobretot en els cultius hidropònics. 

Primer es farà una breu descripció del que és un cultiu hidropònic i dels nutrients i les sals 
que necessiten les plantes.  

4.1. Cultius hidropònics 

4.1.1. Que es la hidroponia? 

La hidroponia és la forma de conrear plantes sense terra. Per això, s’utilitza una combinació 
precisa de diferents sals minerals que contenen tots els nutrients que habitualment dóna la 
terra, diluïdes en aigua potable. Això és el que es coneix com solució nutritiva.  

És una forma de cultiu que es pot aplicar a qualsevol tipus de plantes, ja sigui per consum o 
decoratives i tant es pot practicar en espais tancats com oberts.  

Existeixen diferents mètodes de cultius hidroponics, però tots s’ajusten a un principi essencial 
que consisteix en el cultiu de plantes sense terra i sense matèria orgànica. 

La hidroponia representa la tècnica de cultiu més avançada i més moderna que els humans 
han desenvolupat durant milers d’anys. 
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4.1.2. Avantatges de la Hidroponia  

   Els avantatges que tenen els cultius hidropònics respecte els tradicionals són els següents:  

• Es necessita una superfície més petita per obtenir la mateixa quantitat de producció. 
Realitzant instal·lacions superposades, pot multiplicar-se més l’espai.  

• El temps de cultiu és més curt. El desenvolupament de les plantes és més ràpid. 

• Les plantes desenvolupen poc les seves arrels, ja que estan directament en contacte 
amb els nutrients, però aconsegueixen un creixement extraordinari de tiges, fulles i 
fruits. 

• Requereix menys mà d’obra, ja que no es necessària l’aireació del sòl, efectuar la 
transplantació, netejar els cultius de les verdisses, aplicar fertilitzants, etc. Reduint 
així la feina de recol·lecció dels fruits, entre d’altres avantatges. 

• La presentació dels productes obtinguts es superior a la dels cultivats en terra.  

• Manté els cultius en un medi fitosanitari extraordinàriament bo. Facilita el control de 
les plagues en els cultius. 

• Disminueix les despeses per les operacions de cultius. 

• El sistema de cultiu hidropònic, permeten la incorporació de personal, que per les 
característiques (edat avançada, discapacitats, etc..) no podrien realitzar en cultius 
tradicionals. 

• Soluciona el problema del cansament del sòl 

• Es pot cultivar en interiors, balcons, terrasses, patis etc. 

4.2. Nutrició de les plantes. Solució Nutritiva 

Les plantes poden seleccionar la quantitat dels diversos ions que absorbeixen. Els elements 
essencials pel desenvolupament normal de la planta, estan continguts en algunes sals i en 
substàncies químiques compostes. Aquests elements estan arbitràriament dividits entre 
macronutrients, aquells que són requerits relativament en gran quantitat per les plantes i 
micronutrients, aquells que son requerits en menor quantitat. 

Els macroelements inclouen: Carboni (C), Hidrogen (H), Oxigen (O), Nitrogen (N), Fòsfor (P), 
Potassi (K), Calci (Ca), Sofre (S) i Magnesi (Mg). 
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Els microelements inclouen: Ferro (Fe), Clor (Cl), manganes (Mn), Bor(B), Zinc (Zn) Coure 
(Cu) i Molibdè (Mo). 

Cada un d’aquest elements té una o varies funcions en el procés de creixement de la planta, 
així com la seva falta es tradueix en símptomes específics que es reflexen en la estructura de 
la planta. 

La capacitat que té la planta per obtenir els elements minerals de la solució nutritiva, per a la 
seva nutrició, és limitada. Per que això pugui passar amb normalitat, la planta ha de trobar 
aquests elements, en una proporció determinada, ja que per sobre de certs valors, comença 
un procés d’intoxicació i per sota d’aquest es produeix la desnutrició, provocant, tant un com 
l’altre, la mort de la planta. Per tant ens interessarà que el nostre elèctrode pugui detectar la 
composició de certs nutrients, per saber si s’en ha de afegir o s’ha de diluir més. 

La solució nutritiva és la part més important de tota la tècnica de hidroponia. Atés de que es 
tracta de l’alimentació de la planta, la certesa en l’elecció i preparació dels nutrients que se li 
subministren tindrà molta importància. (En aquest tipus de cultius la planta no pot pendre els 
 els aliments que pendria si estigues cultivada en terra i per aixó es de vital importància el fet 
de subministrar-li els nutrients necessaris). Aquest subministrament de nutrients consisteix 
en humitejar les arrels de les plantes amb la solució nutritiva.  

La importancia de tenir controlada la composició de la solució de nutrients de la planta, ens 
ha dut a desenvolupar elèctrodes selectius d’ions. Per tant s’ha de tenir en compte quines 
seràn les concentracions en les quals ens mourem per saber si estarem dintre del interval 
òptim de funcionament del sensor.  

El material essencial per la preparació de les solucions hidropóniques, està  representat per 
un grup de sals inorgàniques que contenen un o varis dels elements que requereixen les 
plantes pel seu creixement. Com aquestes necessiten de l’aportació d’una vintena 
d’elements, es necessari realitzar una combinació de distintes sals en diferents proporcions, 
a fi de que en la mescla obtinguda es trobin presents tots els nutrients imprescindibles per la 
planta.    

Es necessari destacar que, en tota formulació hidropónica és impossible aconseguir una 
solució nutricional òptima, és a dir, que cobreixi exactament tots els requeriments de la 
planta, en les diverses condicions ambientals i en els diferents estats de desenvolupament, 
ja que depèn d’una sèrie de variables impossibles de controlar, com ara: temperatura, 
humitat, duració del dia, intensitat de la llum, espècie de la planta, varietats, estat de 
desenvolupament i edat , tipus de cultiu (de fulla, fruit, arrel, bulb, tija, flor,) etc.  

La formulació hidropónica consisteix en la obtenció d’un còctel de nutrients el més aproximat 
possible al òptim requerit per la planta. 
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Les matèries primes que s’utilitzen en la preparació de les solucions nutritives són: sulfat 
d’amoni, sulfat de potassi, sulfat de magnesi, sulfat de calci, sulfat de ferro, sulfat de coure, 
sulfat de zinc, sulfat de manganès, sulfat de cobalt, nitrat de sodi, nitrat de potassi, nitrat de 
calci, nitrat de amoni, nitrat de magnesi, fosfat monocálcic, fosfat monopotássic, fosfat 
monoamónic, fosfat diamónic, clorur de potassi, àcid bòric, molibdat d’amoni, quelat de ferro, 
quelat de zinc, quelat compost i urea.  

4.2.1. Qualitat de l’aigua de rec 

Un dels factors més important per què els cultius es desenvolupin correctament es el control 
qualitatiu de l’aigua; anions, cations, pH, conductivitat elèctrica, concentració de nitrats, i 
carbonats o la salinitat defineixen clarament la qualitat de l’aigua de rec. La demanda d’aigua 
té una oscil·lació similar a la temperatura, tant diàriament com al llarg del cicle vegetatiu. Cal 
senyalar que les arrels perden la seva capacitat d’assimilació, per falta d’oxigen, quant es 
troben saturades d’aigua; si la situació d’asfíxia s’allarga més de 12 hores, aquesta 
incapacitat es torna irreversible. En quant a la qualitat, convé disposar de l’anàlisi de les 
aigües utilitzades durant l’estiu – és l’època més salina-, de forma que si ens trobem amb 
tova puguem utilitzar sulfats i fosfats com fertilitzants; en cas contrari, si l’aigua és dura 
(excés de sals de calç i magnesi) la utilització d’aquests fertilitzants originaria incrustacions 
en els canals, essent imprescindible l’ús de sals en dissolució de caràcter àcid.  

En els cultius hidropónics tots els elements essencials es subministren a les plantes 
dissolvent les sals fertilitzants en aigua per preparar la solució de nutrients.  

En les solució nutritiva com a mínim ha tenir tres elements macronutrients presents en el 
medi nutritiu en forma de cations, aquests són potassi, calci i magnesi. Els tres anions 
macronutirents son nitrats, fosfats i sulfats.  

En aquest projecte s’estudiarà elèctrodes selectius d’ions per nitrats i potassi que estan 
presents en la solució nutritiva. 

Tots els elements macronutrients han de ser subministrats per tres sals: per exemple nitrat 
de potassi, fosfat de calci i sulfat de magnesi.  

La composició de la solució nutritiva, en la que ens basarem en aquest projecte serà la 
solució nutritiva de Hoagland tal com es mostra en la Taula 4-1  

La multiplicitat de factors que condicionen l’absorció de nutrients minerals, fa que l’obtenció 
d’una formulació ideal per cada espècie o varietat en cada situació sigui una cosa difícil de 
aconseguir i que, per tant, es requereixin ajustos a les condicions ambiental i tècniques de 
cultiu. 
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Les solucions nutritives en general, consideren en la seva formulació anions i cations en les 
seves formes absorbibles per la planta que son nitrogen com nitrat NO3

- i com amoni NH4
+, 

fòsfor com fosfat diàcid H2PO4
-, sofre com sulfat, SO4

2-, potassi com catió K+, calci com catió 
Ca2+, magnesi com catió Mg2+. 

Habitualment hi ha diferents formulacions tenen diferents concentracions dels elements 
essencials anomenats macronutrients, (nitrógen, fòsfor, potassi, calci, magnesi i sofre). 

La composició aniónica y catiónica de ambas soluciones se detalla en la Taula 4-1 

Ió Fórmula Concentració 

mg/l mequiv/l mg/l mequiv/l 

Nitrat NO3
- 998 16,1

Fosfat Diàcid PO4H2
- 194 2,0

Sulfat SO4
2- 191 4,0

Potassi K+ 394 10,1
Calci Ca2+ 120 6,0
Magnesi Mg2+ 48 4,0
Amoni NH4

+ 36 2,0

4.2.2. pH en la solució nutritiva 

El pH de la solució nutritiva es una mesura del grau d’acidesa o alcalinitat de la solució. Les 
plantes poden prendre els elements en un interval òptim de pH compres entre 5 y 7 unitats.

Taula 4-1  Solució de Hoagland i Arnon (Universal) 
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5. ELÈCTRODES SELECTIUS D’IONS.  

5.1. Definició 

Els elèctrodes selectius d’ions que es treballen en aquest projecte són un tipus de sensors 
químics potenciòmetrics, ja que sobre llur superfície té lloc un procés de reconeixement 
químic, que condueix a la formació d’un potencial interficial entre la solució i l’elèctrode. 

Aquest dispositius electroquímics estan basats en el comportament que presenten les 
anomenades membranes selectives d’ions (que es descriuen el capítol següent), un tipus de 
membranes passives1 on el material transportat pot ser molt divers, des de molècules 
neutres o carregades, ions simples, fins electrons. Si aquest procés es verifica a intensitat de 
corrent nul·la, la dificultat en el transport presentat per les membranes es tradueix en una 
diferència de potencial electrostàtic (potencial de membrana) que reflecteix la composició de 
les fases en contacte amb la membrana, en termes d’activitat (o concentració). 

L’estructura de la membrana, la seva classe i les propietats fisicoquímiques dels setis 
bescanviadors d’ions determinarà la selectivitat de la membrana, que es podrà manifestar 
tant sobre els contra-ions com sobre els co-ions2.  

La resposta dels ISEs pot ser descrita de forma convenient mitjançant l’equació de Nikolski-
Eisenman (segons Annex D). La resposta que ocasionen, per tant, relaciona el potencial 
mesurat amb el logaritme de l’activitat de l’ió determinat, present a la solució. 

Les Característiques dels elèctrodes selectius d’ions són: 

• La resposta es fonamenta en la diferència de potencial que s’estableix entres les 
dues cares d’una membrana com a conseqüència d’una permeabilitat selectiva cap a 
un ió. Aquesta membrana separa dues solucions de diferent activitat de l’espècie a 
determinar, sent una d’elles de concentració coneguda. 

                                                 

1 Les membranes passives són considerades com a zones de l’espai que separen dues fases, de 
forma tal que el transport entre aquestes és en certa extensió, modificat o inhibit en comparació amb 
el transport que tindria lloc si les fases estiguessin en contacte directe. 

2 Tant els contra-ions com els co-ions són espècies carregades mòbils no restringides a la fase 
membrana. Els primers presenten càrrega contrària a la membrana, els segons idèntica. 
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• La diferència de potencial esmentada té com a principal component el canvi d’energia 
associada a la transferència de massa (per bescanvi iònic, extracció, etc..) a través 
de la membrana. En conseqüència, aquests elèctrodes són bàsicament diferents als 
que impliquen una transferència electrònica. 

• Acompleixen l’equació de Nikolski. Eisenman. 

5.2. Classificació dels elèctrodes 

Una visió global dels ISE’s, d’acord a la darrera ordenació proposada per la IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemistry) [11] és mostra tot seguit 

 

 

 

 

 

 

Els elèctrodes que s’estudien en aquest projecte són elèctrodes primaris no cristal·lins de 
matriu rígida. S’estudiarà un elèctrode selectius per l’ió nitrat  un altre per l’ió potassi. 

En l’Annex C es recull informació sobre altres tipus d’elèctrodes 

5.3. Elèctrodes no cristal·lins 

La membrana selectiva d’ions en els elèctrodes no cristal·lins, està formada per un suport 
que conté una espècie iònica (catiònica o aniònica) o una de no carregada, que usualment 
és interposada entre dues solucions aquoses. El suport pot ser macroporós (com ara filtre 
Millipore, vidre sinteritzat etc) o no porós (per exemple: vidre o material polimèric inert, com 
PVC, tot donant amb el bescanviador iònic i el solvent una mescla homogènia “solidificada”). 
. Aquest elèctrodes exhibeixen una resposta deguda a la presència del material 

Fig.  5-1 Classificació dels elèctrodes selectius d’acord a les recomanacions de la IUPAC 

       De membrana homogènia 
    Cristal·lins 
       De membrana heterogènia 
  Primaris 
       De matriu rígida 
Elèctrodes   No Cristal·lins   
Selectius      De portador mòbil 
d’ions 
    Sensibles a gasos 
  Compostos 

enzimàtics 
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bescanviador d’ions en la membrana. Dins d’aquest grup es pot diferenciar entre els 
elèctrodes de matriu rígida i el elèctrodes de portador mòbil, encara que hi poden existir certs 
punts en comú. 

Els elèctrodes de matriu rígida són elèctrodes selectius en els quals la membrana sensora 
és o una capa prima polimèrica amb setis fixats o un bulb de vidre prim. La composició 
química del suport determina la selectivitat de la membrana (com ara els elèctrodes selectius 
d’ió hidrogen o de catió monovalent). 

 

Aquests elèctrodes han estat àmpliament investigats. En la taula següent es mostra una 
selecció d’elèctrodes selectius habituals, en relació als ionòfors que contenen. 

5.4. Reducció de les dimensions dels Elèctrodes Selectius 
d’Ions 

Sovint és convenient reduir les dimensions del cos de l’elèctrode tant com sigui possible per 
tal de poder accedir a l’estudi de microsistemes o afavorir la integració de múltiples sensors. 
Aquest procés de miniaturització pot comportar, en contrapartida, algunes dificultats que 
incideixent en la reducció del temps de vida dels dispostius:  

Taula 5-1 Exemples d’ionòfors utilitzats en membranes desenvolupades de PVC 

Espècie determinada Iònofor 

Na+ Transportador neutre ETH 157 
H+ Tri-n-dodecilamina 
K+ Valinomicina 
Li+ 12-crow-4 (ETH 1644) 
NH4

+ Nonactina 
Ca2+ Transportador neutre ET 1001 
Ba2+ Nonilfenoxipoli (oxietilen)etanol 
Mg2+ Transportador neutre ETH 1117 
Zn2+ di-n-octilfenilfosfat de zinc 
ClO4

- Perclorat d’o-fenantrolina i ferro (II) 
FeCl4- Aliquat 336 tetracloroferrato (III) 
NO3

- Nitrat de tetra (n-dodecil)amoni 
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a) En el cas dels microsensors, en disposar d’un volum de membrana més petit, 
s’accentua l’efecte de la pèrdua de components que, en canvi, en el cas dels ISEs 
convencionals no és detectable sinó a més llarg termini 

b) La disminució de la superfície de la membrana ocasiona una adherència més feble 
sobre els materials sòlids, com a conseqüència de la feble interacció física que 
habitualment es produeix entre els diferents materials. 

Resulten particularment interessants els elèctrodes d’estat sòlid que no incorporen una 
solució interna de referència, atès la simplificació resultant en el seu procés de fabricació. 
Encara es manté una certa controvèrsia sobre la generació de la resposta en aquests 
elèctrodes mancats del tradicional elèctrode de referència interna [14], però s’accepta la 
possible existència d’un parell redox en la interfície substrat conductor/membrana polimèrica 
[20]. 

5.5. Aplicacions dels elèctrodes 

L’aplicació dels elèctrodes com a sensors per a la mesura de paràmetres o concentracions 
d’ions és molt coneguda. Així, per exemple, l’elèctrode de membrana de vidre per a la 
mesura del pH el podem trobar en les plantes de tractament d’aigua i en activitats 
productives dels sectors alimentari, paper, químic, farmacèutic, tractament de superfície, etc. 

Entre els elèctrodes més comunament en mostres aquoses utilitzats cal destacar. 

 

Tipus d’aigua Analits que detec 

Residuals pH, Cl-, NO3
-, NH4

+, NH3, CN-, CNO-, Hg2+, SO4
2- , S2- 

Potable pH, Cl-, F-, duresa, NO3
-,  NH4

+  

Natural  pH, Br-, Ca2+,Cl-, F-, NO3
-, K+, Na+, S2-,CO3

2-(CO2) 

De mar Na+, Cl-, F-, NH3, NO3
-, pH- 

De calderes NH3, duresa, Cl-, pH 

També es poden utilitzar en la analítica biomèdia, ja que molts fàrmacs i substàncies  
biològicament actives poden ser determinats mitjançant els elèctrodes selectius d’ions.  
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6. MEMBRANES SELECTIVES POLIMÈRIQUES 

6.1. Classificació de les membranes potenciomètriques  

Hi ha quatre tipus de membranes emprades normalment en els sensors químics 
potenciomètrics: les membranes de vidre, les que incorporen sals inorgàniques poc solubles, 
les enzimàtiques i les polimèriques. 

En aquest projecte el que ens interessa sobretot són les membranes polimèriques de PVC 

6.2. Membranes polimèriques: introducció 

Ross, en 1967 [13] va introduir un nou concepte en el disseny de membranes 
potenciomètriques, amb la presentació d’una membrana per a la determinació de l’activitat 
d’ions Ca 2+ en solució. 

Es va utilitzar una membrana líquida. Aquesta consistia en separar una fase orgànica, que 
incorporava els materials electroactius, de la fase aquosa problema mitjançant una 
membrana porosa hidrofòbica. D’aquesta forma s’aconseguí que la membrana, saturada del 
líquid orgànic, actués com a bescanviadora d’ions calci amb la solució problema. 

 
Elèctrode de    Tub de vidre 
Plata    o de plàstic 

 
 
 
     Intercanviador iònic 
    líquid (orgànic)  
 
 Solució aquosa saturada  

       amb AgCl + CaCl2 
  

 
 

Membrana de plàstic 
porós per a contenir l’intercanviador 
iònic líquid 

 

Fig.  6-1 Elèctrode de membrana líquida per el Ca 2+ 
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La membrana líquida orgànica havia d’acomplir una sèrie de requeriments com ara ser 
immiscible en l’aigua, tenir una baixa volatilitat, interaccionar de forma reversible amb l’ió 
d’interès i presentar una certa conductivitat elèctrica. Encara que van arribar a fabricar-se 
diversos dispositius incorporant aquest tipus de membranes líquides, no van arribar a ser 
resoltes certs problemes relacionats amb la seva utilització: els elèctrodes resultaven massa 
voluminosos, complicats en el procés de muntatge i sobretot, poc estables mecànicament. 

L’avenç més significatiu va tenir lloc quan Moody, Oke i Thomas en 1970 van publicar per 
primera vegada la preparació d’una membrana selectiva a Ca2+, on la fase orgànica de la 
membrana líquida era immobilitzada sobre un suport inert de PVC, produint així pel·lícules 
que proporcionaven una resposta semblant o fins i tot superior a aquest catió i, a més 
resultaven més manipulables i prevenien la ràpida pèrdua dels components electroactius de 
la membrana [17][3]. 

 
 

 

El grau de desenvolupament que van adquirir aquestes noves membranes va deixar de 
banda la concepció inicial de les membranes líquides. Les possibilitats que es van obrir eren 
immenses, ampliant la utilització de nous materials receptors i matrius, alhora que 
tècnicament es facilitava el disseny de noves configuracions, més adequades per a 
situacions analítiques particular 

6.3. Les membranes polimèriques 

Els sensor potenciomètrics han experimentat un gran avenç des de que es va introduir la 
deposició (sobre la superfície del transductor) de membranes polimèriques selectives a ions 
per, d’aquesta manera, fer selectiva la resposta del sensor a diferents ions. El principi de 
funcionament dels sensors amb membranes polimèriques selectives es basa en processos 
de transferència de carrega i per tant, la resposta dels sensors depèn bàsicament de la 
membrana aplicada i les seves característiques. 

Les membranes de estan formades, essencialment per tres components: l’ionòfor (element 
reconeixedor), el plastificant i una matriu polimèrica. S’ha d’escollir l’ionòfor més adequat en 
funció del grau de selectivitat respecte l’ió a determinar així com la seva estabilitat i solubilitat 

Fig.  6-2 Fase orgànica immobilitzada en pel·lícules de PVC 

Pel·lícula de PVC  

Fase orgànica immobilitzada 
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en el dissolvent (plastificant). El plastificant confereix a la membrana una consistència 
plàstica a més de permetre incorporar i retenir el seu interior el ionòfor. Per aquest motiu, les 
característiques que defineixen un bon plastificant son: una baixa solubilitat en l’aigua, una 
elevada viscositat, una elevada estabilitat química i una elevada selectivitat cap a l’ió a 
determinar. Finalment el polímer es el component que permet fixar els altres components 
dintre d’una red tridimensional [4]. 

 

 

Les membranes plastificades basades en PVC han de tenir una composició repartida en una 
tercera part de polímer, dues terceres parts de plastificant i, sobre la composició final, al 
voltant de l’1% del ionòfor. Es necessari ajustar la proporció relativa de components per tal 
d’optimitzar alguns paràmetres de la membrana com ara la seva sensibilitat, la selectivitat 
respecte d’altres espècies i el seu temps de vida útil.  

En aquest procés els diversos components formadors de la membrana són mesclats en un 
dissolvent adequat (tetrahidrofuran en el cas de PVC), formant l’anomenat còctel i, 
posteriorment, per evaporació del dissolvent, és permet la formació d’una membrana 
transparent i flexible de polímer. [7] 

Els components bàsics de la membrana són el ionòfor, el plastificant i el polímer 

6.3.1. L’ ionòfor 

Les membranes polimèriques contenen un reactiu, soluble en la formulació final, que ha de 
poder interaccionar amb l’ió d’interès. Aquest reactiu és conegut de forma genèrica com a 
ionòfor o element portador. S’ha estat mostrat com, en moltes ocasions, la seva pèrdua des 
de la membrana a la dissolució és la responsable de la limitació del temps de vida en els 
dispositius. 

El ionòfor fa selectiva la resposta de la membrana i és, al mateix temps, el responsable de la 
creació de portadors de càrrega mitjançant el complex que pot formar amb l’ió d’interès. 
Aquests són els portadors de càrrega més habituals i, pel fet de mantenir una certa mobilitat 

Fig.  6-3 Plastificant i ionòfor immobilitzats en la red tridimensional de PVC 

Plastificant que incorpora
en el seu interior l’ionòfor  

Xarxa tridimensional 
(PVC) 
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entre els canals líquids de la membrana, la fan mes conductora i permeten la mesura del 
potencial. 

En relació a la càrrega del ionòfor, es distingeix entre: 

• Transportadors neutres 

• Bescanviadors iònics  

El disseny de la formulació de les membranes és diferent en cada cas. 

Transportadors neutres 

Quan es fa servir transportador neutre, degut a què el lligant no presenta càrrega elèctrica, el 
complex que es forma amb l’ió d’interès (fase membrana) té càrrega neta. Per tal de 
preservar l’electroneutralitat de la membrana i permetre-hi l’existència del complex, de 
vegades cal afegir un ió lipofílic amb càrrega de signe contrari. El complex resultant, de 
càrrega positiva, és estabilitzat en la membrana per la presència d’un additiu introduït en la 
preparació de la membrana, el tetrakis (p-clorofenil) borat de potassi, que conté un voluminós 
anió lipofílic que evita possibles interferències aniòniques. 

Les membranes selectives de K+ incorporen com a transportador neutre un antibiòtic, la 
valinomicina. En aquest cas, té lloc la formació d’un complex mòbil amb càrrega, soluble en 
el medi orgànic. Aquest procés té un grau de selectivitat i és particularment útil en aquells 
sistemes biològics on suposa un mitjà de transport iònic a través de la membrana cel·lular.  

El transportador neutre ha de ser dissenyat específicament per tal que la formació d’aquest 
complex vingui afavorida per una adequada relació estèrica entre el lligant i l’ió. Cal tenir en 
compte una sèrie de requisits.  

a) En quant la molècula del ionòfor: 

• Ha de contenir tant grups polars com no polars 

• Els grups polars haurien de formar una cavitat polar estable, adequada per a la 
coordinació iònica; 

• Els grups lipofílics han d’assegurar una suficient solubilitat del complex en la fase 
membrana (per exemple en el plastificant) 

• El ionòfor ha de ser suficientment petit com per presentar alta mobilitat, però 
suficientment gran per manifestar una presència sobre un medi lipofílic. 

b) En quant a l‘ió:  
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• La seva mida pot ser determinant; els ions voluminosos podran accedir als setis de 
coordinació, mentre els petits formaran interaccions massa febles com per formar 
complexos estables. 

L’establiment del potencial interfacial per aquest tipus de membranes s’indica a continuació: 

ML2+     M2+ + L 

 

  

L’ionòfor del tipus transportador neutres s’utilitzarà en l’elèctrode selectiu de potassi. 

Bescanviadors iònics 

El complex que s’ha de formar entre el ionòfor i l’analit és convenient que no sigui molt 
estable, per tal de resultar idoni per a membranes sensores potenciomètriques. 

La formació del potencial de membrana té lloc com a conseqüència del següent procés: 
quan la membrana que conté el bescanviador iònic es posada en contacte amb la solució 
aquosa que conté l’analit, es provoca una separació de càrrega a través de la interfície 
membrana/solució com s’indica a la Fig.  6-5: 

ML2     M2+ + 2 L- 

 

 

 

Fig. 6-4  Establiment del potencial en membranes polimèriques de trasnportador neutre 
(L) per un ió metàl·lic M2+ 

Fig.  6-5 Establiment del potencial de membranes polimèriques que incorporen un bescanviador 
iònic per a un ió metàl·lic M2+ 

Membrana de PVC 

Aigua  

M 2+ 

∆E 

Membrana de PVC 

Aigua  

M 2+ 

∆E 
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L’equilibri que té lloc entre l’ió d’interés i el ionòfor és el que controla el potencial interficial. 

En el cas de les membranes selectives a anions, el ionòfor emprat segueix en quant a la 
selectivitat, l’anomenada sèrie Hofmeister de bescanvi iònic 

Anions orgànics>ClO4
->SCN-,I->NO3

->Br->Cl->HCO3
->CH3COO->SO4

2-,HPO4
2-,F-. 

que mostra l’ordre de preferència teòric d’una resina de bescanvi aniònic pels anions 
indicats. Així, per exemple, una membrana selectiva de nitrats hauria de tenir com a 
interferències més importants els ions iodur, tiocianat i perclorat. Però en aquest projecte 
aquestes inferències no seran objecte d’un estudi perque com ja s’ha vist en el capitol 1 en la 
solució nutritiva aquests no en formen part. D’acord amb la sèrie anterior, els sensors basats 
en membranes de bescanvi aniònic podran ser aplicats amb èxit per a la determinació dels 
anions més lipofílics en solució. En la  pràctica, això suposa que els ions més hidrofòbics no 
poden estar presents a la mostra en altes concentracions. 

Molts autors indiquen que el límit de detecció està governat per la pèrdua del bescanviador 
iònic de la membrana.  

El mecanisme de resposta depèn del procés de separació de càrrega en la interfície 
membrana/solució i per aconseguir-ho, sempre haurà d’existir una reacció d’equilibri que 
inclogui tant a l’ió principal com al reactiu que ha de complexar o formar una reacció de 
bescanvi iònic amb aquest. 

6.3.2. El plastificant  

Per membranes de PVC hi han excel·lents plastificants com ara el o-nitrofeniloctil éter (o-
NPOE), el diocil sebacat (DOS) o el dioctil adipat (DOA). Totes aquestes molècules 
presenten algunes propietats comuns, com ara ser inmiscibles en aigua i ser dissolvents 
orgànics amb baixa pressió de vapor. A més han de resultar perfectament compatibles amb 
la resta dels components de la membrana i presentar propietats plastificants sobre el 
polímer.  

Bàsicament, el plastificant ha de respondre a diferents objectius:  

c) Rebaixar la temperatura de transició vítria (Tg) del polímer1 . 

Un polímer, per sota del valor de Tg és dur i trencadís, mentre que per sobre d’aquesta 
temperatura esdevé tou i flexible. 

                                                 

1  Tg: En els polímers és una temperatura de transició, similar al punt de fusió en els sòlids. 
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Les membranes són només operatives per sobre del valor Tg, el que demostra clarament 
que el PVC plastificat ha de romandre en un estat quasi-líquid, de forma que les molècules 
de plastificant i les cadenes de polímer formin una solució termodinàmicament estable (amb 
un grau de mescla a nivell molecular) on els components (ionòfors, sals, etc) estiguin 
dissolts. El plastificant és conegut com a solvent mediador. Com a tal, afectarà a la viscositat 
de la membrana i incidirà en la mobilitat dels setis del bescanviador iònic. 

La disminució del valor de Tg per sota de la temperatura ambient, hauria de tenir com a 
conseqüència la producció de pel·lícules plàstiques i homogènies, que presentessin bona 
estabilitat mecànica. 

d) Incrementar la polaritat de la membrana 

Els diferents plastificants afecten a la lipofilicitat de la membrana, alternant d’aquesta forma el 
valor dels coeficients de distribució de les diferents espècies entre la membrana i la solució. 

El valor de la constant dielèctrica relativa (Er) de la membrana és funció tant de la relació 
entre plastificant i membrana com del tipus de polímer triat. Un valor petit de Er en la 
membrana és desitjable quan els ions monovalents han de ser mesurats en presència de 
divalents. Pràcticament, per l’elevada proporció del plastificant a la membrana, els valors 
mesurats de Er son del mateix ordre als corresponents al plastificant pur. 

Els més hidrofílics presenten coeficients de distribució més grans i, per  tant, una augment de 
l’activitat iònica dins de la membrana.  Serien més adequats, per exemple, per a la 
preparació de membranes selectives a ions divalents en presències de monovalents (Er, per 
a una membrana d’igual proporció a l’esmentada anteriorment, té un valor de 14). Com a 
inconvenient, en aquest supòsit s’afavoreix la pèrdua dels components cap a la solució 
aquosa, reduint així la vida útil de la membrana. 

e) Adequar el grau de selectivitat funcional de la membrana 

Per una determinada membrana,  la substitució parcial o total d’un plastificant per un altre 
suposa la modificació de la seva resposta.  

Altres propietats desitjables son: 

• Resultar fàcilment assequible i de baix cost 

• No presentar problemes d’utilització ( en termes de inflamabilitat i toxicitat) 

• Ser estables a la temperatura i a la radiació 
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6.3.3. El polímer  

El paper de la matriu polimèrica és la de proporcionar un suport sòlid i estructurat en el que 
resta de components estiguin inclosos. Idealment no ha de presentar cap funció electroactiva 
en si mateixa, a l’igual que el dissolvent. 

La proporció del polímer és un paràmetre crític que cal ajustar per aconseguir una suficient 
mobilitat dels ions a la membrana. Armstrong mostra com la mobilitat d’alguns ions dins 
d’aquesta es redueix dràsticament respecte a una solució aquosa, però el que es destacar 
és com variacions en la proporció del polímer en la membrana poden fer disminuir en un 
factor de 10 la mobilitat dels ions. 

Pràcticament la majoria de les membranes polimèriques estan dissenyades en base a la 
utilització del PVC. Aquest material, mitjançant l’addició de dissolvents plastificants, 
constitueix matrius polimèriques ben conegudes, senzilles i econòmiques. A més, 
l’equipament resulta assequible per a la  majoria dels laboratoris, sense necessitat de l’ús de 
tecnologia d’altes temperatures o pressions. 

Actualment es poden trobar membranes comercials de PVC per ions tant freqüents com 
Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Li+, H+, Ba2+ NO3

-, HCO3
-, i NH4

+.  

L’ús de membranes plastificades de PVC presenta, també, alguns inconvenients: 

La gradual pèrdua del plastificant i dels components electroactius de la membrana cap a la 
solució de la mostra deteriora les característiques del sensor, com ara el pendent i la relació 
senyal/soroll, limitant la durabilitat d’aquestes membranes. Aquest fenomen s’accentua a 
mesura que disminueix el gruix de la membrana, com succeeix en algunes configuracions de 
microsensors i també obliga a assolir uns valors mínims de lipofilicitat. 

Les membranes de PVC presenten una baixa resistència tèrmica i mecànica  

La seva preparació no és automatitzable i resulta incompatible amb els processos de 
fabricació a gran escala, particularment amb la tecnologia microelectronica. En aquest cas, a 
més les membranes de PVC presenten una feble adhesió sobre la superfície dels materials 
semiconductors. 
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7. SENSOR QUÍMIC 

7.1. Definició 

El tipus de elèctrode que es vol estudiar en aquest projecte és elèctrode selectiu d’ions. En 
particular interessa poder reduïr les dimensions dels ISE per poder utilitzar-los ens els cultius 
hidròponics. Per dur-ho a terme, el que ens interessa és treballar amb sensors químics que 
és un instrument que sol ser de dimensions reduïdes. . 

Un sensor químic és un dispositiu que respon a un analit particular de forma selectiva (en 
fase líquida o gas [1]), a través d’una reacció química de forma que la informació química 
que es genera és convertida a un senyal físic quantificable[12]. 

Un sensor químic té dues parts bàsiques, integrades dins un únic dispositiu. Primerament, 
trobem la regió on la química selectiva té lloc i seguidament el transductor. La regió química 
selectiva està basada en el disseny de membranes selectives. La reacció química produeix 
una senyal com un canvi de color, emissió de llum fluorescent, canvi en el potencial elèctric 
de la superfície, feix d’electrons o producció de calor. Cal esmentar, que aquestes propietats 
físiques mesurades han de ser calibrades prèviament amb uns patrons per tal de realitzar 
una determinació de la correlació. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7-1 Parts d’un sensor químic 

Mostr Sensor 

analit 

Transductor

ReceptorMembran

Tractament i
processament 
del senyal
analític 
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Durant aquesta acció, té lloc una transducció d’informació química en informació del domini 
elèctric o òptic, d’acord amb tota una possible diversitat de mecanismes físics i químics [12]. 
Aquesta forma particular d’actuació (integració) fent que tant la reacció química com la 
detecció tinguin lloc en el mateix dispositiu, comporta una simplificació notable en el disseny 
[8]. Finalment, la mesura del senyal resultant ha de permetre la detecció i/o la determinació 
quantitativa del compost químic objectiu en el si de la mostra [22]. 

La part receptora d’un sensor químic pot estar fonamentada en algun dels següents principis: 

• Físic: sense que tingui lloc una reacció química. Alguns exemples estarien basats en 
les mesures d’absorbància, índex de refracció, conductivitat, temperatura o canvi de 
massa. 

• Químic, on una reacció química amb la participació de l’analit dóna lloc al senyal 
químic analític. 

• Bioquímic: en el que el procés bioquímic és la font del senyal analític. 

7.2. Funcionament 

La Fig.  7-2. mostra el funcionament bàsic d’un sensor químic. Esquemàticament: l’analit és 
reconegut pel sistema receptor generant un senyal primari. Aquest és convertit al domini 
elèctric pel transductor, proporcionant un senyal secundari que en una darrera etapa ha de 
ser amplificat, condicionat i posteriorment processat i presentat en forma de dada [23]. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7-2 Generació de senyals mesurables com a conseqüència de la intervenció del 
sensor químic 
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Aquesta forma d’utilització del sensor suposa, implícitament, que és aquest qui va a la 
mostra i no a l’inrevés. Així té lloc una doble integració del dispositiu durant el procés de 
mesura química: temporal, en possibilitar la realització de mesuraments de forma directa (en 
continu), i espaial, pel fet de combinar les diferents fases del procés analític en el mateix 
dispositiu. 

Hem vist com les dues funcions bàsiques i complementàries assignades a un sensor químic 
corresponen als processos de reconeixement i de transducció. Aquestes funcions poden 
tenir lloc de forma consecutiva o simultània (és el cas de la resposta dels sensors 
potenciomètrics basats en membranes polimèriques, que estudiem en aquest projecte) en 
funció de la naturalesa del sensor i vénen determinades per l’existència de materials 
específicament dissenyats[22]. 

El primer material, responsable de l’etapa de reconeixement de l’analit ( en un concepte 
ampli un ió, una molècula o un microorganisme), és qui determinarà les característiques de 
selectivitat del dispositiu. Aquest material, en relació al procediment d’obtenció del dispositiu, 
podrà aparèixer integrat, acoblat o immobilitzat sobre el suport adient. 

La seva acció sobre l’analit, com a conseqüència d’una reacció química o una interacció 
selectiva, haurà de permetre la generació d’un senyal primari en qualsevol domini. 

Un segon material serà l’encarregat de traduir l’energia generada en l’etapa de 
reconeixement a un altre domini més fàcilment tractable, conformant l’anomenat senyal 
secundari  

Taula 7-1 Exemples de materials emprats en la cosntrucció de sensors químics. 

Material Receptor Materials Transductors 

Electroquímics Membranes 
Conductors: Pt, Au, Ag  

Sintètics 
(Quimiosensors) 

Reactius selectius 
Reactius ionòfors 
Receptors 
macromoleculars 

Òptics  Dispositius fotoelèctrics 
(fotodiodes)  

Màssics  Quarz piezoelèctric  

Tèrmics Termistors 

Magnètics  

Biològics 
(Biosensors) 

Immunoglobulinies 
Enzims 
Teixits 
Material genètic 

Altres Materials radiomètrics 
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El material receptor en aquest project serà un reactiu ionòfor i el material transductor la plata, 

7.3. Sensors Electroquímic Potenciomètric 

La IUPAC1 [2], [15] dicta la següent classificació, d’acord al principi de funcionament del 
transductor, diferenciant entre els dispositius òptics, electroquímics elèctrics, sensibles a 
massa, magnètics, termomètrics, radiomètrics. En el nostre cas el que ens interessa és un 
dispositiu electroquímic. En annex E es descriuren els altres dispositius.  

Els dispositius electroquímics transformen en un senyal útil l’efecte de la interacció 
electroquímica entre l’analit i l’elèctrode. Aquests efectes poden ser estimulats elèctricament 
o poden ser el resultat de la interacció espontània (en condicions d’intensitat de corrent 
nul·la). 

Dins d’aquest grup conviuen alguns dels sensors més vells i millors coneguts com son els 
elèctrodes selectius d’ions, juntament amb dispositius basats en les darreres tecnologies en 
microelectrònica i biosensors de transducció electroquímica.  Dintre d’aquest podem 
diferenciar entre: 

• Sensors Voltamperomètrics: incloent els dispositius amperomètrics, on el corrent 
mesurat pot ser continu o altern. 

• Sensors Potenciomètrics:  en les que el potencial de l’elèctrode indicador (elèctrode 
selectius d’ions, elèctrode redox, elèctrode de metall/òxid de metall) es comparat amb 
el proporcionat per l’elèctrode de referència. 

En el nostre cas concret ens interessarà un sensor potenciomètric. A mes les 
característiques necessàries que ha de reunir el sensor químic son: 

a) Senyal mesurable proporcional a l’analit 

Ha d’existir una relació matemàtica proporcional que el relacioni amb la concentració de 
l’analit. Aquesta funció no ha de ser necessàriament lineal i pot ser tractada adequadament 
per sistemes electrònics. Per a determinades aplicacions, és convenient que el rang de 
resposta del sensor sigui prou ampli (dècades de concentració). 

 

                                                 

1 IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry 



Estudi de nous elèctrodes selectius d’ions per aplicacions en continu Pág. 39 

 

b) Selectivitat 

Sense una adequada selectivitat, el dispositiu no pot assegurar una resposta depenent de 
l’analit. El sensor ha de manifestar una alta selectivitat cap a l’espècie d’interès i un baix 
nivell d’interferències a la matriu de la mostra 

c) Sensibilitat 

Determina la capacitat del dispositiu per discriminar de forma fiable entre petites diferències 
de concentració de l’espècie d’interés  

d) Baix límit de detecció  

Proporciona la possibilitat de realitzar la determinació de substàncies en molt baixa 
concentració. Ve determinat per un adequat valor de la relació senyal/soroll (S/N). Aquest 
valor pot resultar més favorable en mesuraments en flux i pot ser millorat mitjançant la 
utilització de filtres. Aquest paràmetre determina la viabilitat de certes aplicacions.  

e) Resposta ràpida i reversible 

Una resposta ràpida assegura un mesurament pràcticament immediat, proporcionant la 
possibilitat de monitoritzar determinats processos en continu. 

f) Absència d’histèresis 

És recomanable que el senyal del sensor retorni al seu estat inicial (línia base) després de 
respondre a l’analit. Aquest paràmetre assegura la estabilitat en la resposta i fiabilitat en el 
dispositiu. 

Altres requisits que haurem de tenir en compte són: baix cost, facilitat de construcció, robust, 
portátil i fàcil de utilitzar i compatibilitat biològica dels materials. 
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8. CONSTRUCCIÓ DELS ELECTRODES SELECTIU 
D’IÓ  

8.1. Tecnologies de fabricació del suport de l’elèctrode  

Per a la construcció del suport del sensor químic es poden diferenciar tres metodologies: 
manuals, de capa fina i de capa gruixuda (o thick film). 

Les metodologies manuals de construcció són de baixa reproducibilitat i força dificultoses 
per a dur a terme en producció massiva. Malgrat això, són força versàtils i més econòmiques 
[18]. 

La tecnologia thin film o capa fina es basa en la deposició de metalls sobre una superfície 
de silici (llesca de silici) per diferents processos microelectrònics, de manera que s’obtenen 
uns microxips amb base de silici que contenen una o diverses superfícies metàl·liques 
adherides en la part superior. Aquest metall adherit actua com a transductor en el sensor 
químic [10][18]. Aquesta tècnica és molt recomanable per la miniaturització de dispositius. 
Malgrat tenir una gran reproducibilitat, és la tècnica més cara de les tres, com a 
conseqüència de la infrastructura que és necessària. 

La metodologia anomenada thick film o de capa gruixuda, consisteix en la utilització d’una 
sèrie de tècniques que permeten construir sensors plans d’estat sòlid aplicant 
seqüencialment pel·lícules de diferents materials (pastes o tintes) sobre un suport de PCB o 
substrat. Aquesta tecnologia fa possible la producció massiva de sensors químics amb una 
bona reproducibilitat i baix cost. Encara que existeixen varietats de tècniques de deposició, 
aquesta es fa comunament per serigrafia (screen-printing). (En l’annex C, es descriuen 
breument les tres metodologies). 

En aquest projecte s’ha utilitzat el mètode de Thick film o capa gruixuda per què és la més 

fiable i a més adequada per la nostra aplicació. 
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8.2. Construcció del sensor químic 

8.2.1. Encapsulació 

Partim d’un PCB (Print Ciruit Board), que és una placa de bacalita, amb una làmina de coure 
i un resina fotocurable. Es mostra en la Fig. 8-1  

 

 

 

 

 

Al tenir una resina fotocurable, si se l’hi aplica llum ultravioleta, la resina reacciona 
químicament. Aquest és el principi en que es basa la insolació; sotmetre la placa a una 
emissió constant de llum ultraviolada.  

Es col·loca una transparència sobre la cara de la placa en que hi ha la resina fotocurable de 
tal manera que la resina reaccionarà només en les zones on no existeix pista, ja que la llum 
només passa a través del paper transparent. Tal com es mostra Fig.8-2 El temps aproximat 
de insolació és de 70 segons.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 8-1 Placa de PBC 

Fig.8-2 Placa amb transparencia, se li aplica llum UV 

Resina fotocurable    Coure 

Bakalita
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Després de la insolació es passa al revelat, que consisteix en eliminar de la placa la resina 
tractada químicament. Per això netejarem la placa amb acetona, que actuarà com a 
revelador. 

La acetona elimina la resina tractada químicament i deixa al descobert el coure únicament en 
aquelles zones on ha incidit la llum ultraviolada. Aquest procés dura uns 5 minuts. Després 
de passar la acetona es neteja amb aigua destil·lada. El resultat es presenta en la següent 
figura:  

Fins ara hem obtingut una placa on les zones en les que es desitja que hi hagi pista 
(conductor, elèctrode) tenen el coure protegit per la resina fotosensible. En aquelles zones 
on no volem que hi hagi pista el coure esta directament exposat. Ara interessarà atacar el 
coure exposat, és a dir el que no esta protegit. Per poder en retirar el coure, el que es fa és 
atacar-lo amb àcids especials, que fan que es desprengui el coure i es dipòsiti. També es 
farà passar per aigua destil·lada. La figura es la següent: 

Fig.  8-3 Placa amb el coure el descobert 

Fig. 8-4  Electrode sense coure a les part a on no ens interessa. 
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Tot seguit s’ha de treure la resina que esta solidificada sobre el coure. Això es fa amb una 
barreja de dissolvents especials. El resultat es una placa on està el coure tot descobert 
segons el motiu que s’ha utilitzat inicialment. Ara es vol que una part d’aquest coure estigui al 
descobert i l’altre protegit. Per realitzar això es tornarà a fer una litografia en el PCB. 
Primerament es col·loca sobre la placa una resina EB600 i tot seguit es torna a insolar amb 
el motiu que es desitgi. Un cop la resina s’ha endurit, netegem amb etanol i tenim l’elèctrode 
apunt per col·locar la membrana i la connexió pel cable. Tal com mostra la següent figura: 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. Deposició del transductor 

El material transductor dels elèctrodes a fabricar és la plata, ja que és un metall noble, amb 
bones propietats conductores, la qual s’electrodepositarà sobre els terminals de coure, ja que 
aquest s’oxida amb facilitat en medi aquós, podent produir errors en les mesures 
potenciomètriques.  

La tècnica utilitzada per realitzar l’electrodeposició del transductor s’anomena electroless, 
que consisteix en la deposició de la pel·lícula metàl·lica sobre substrats dielèctrics o 
metàl·lics. Per això és catalitza el substrat amb paladi i s’introdueix el material en una 
dissolució que conté la sal de metall a depositar, un complexant del ió metàl·lic, un reductor i 
una substància tampó. El metall es depositat espontàniament sobre el substrat catalitzat 
sense necessitat d’aplicar una corrent externa. 

Els elèctrodes van ser proporcionat per CNM, amb la plata electrodepositada. En la   
s’adverteix l’aspecte dels terminals de plata després de ser depositats. 

 

Fig.  8-5 Foto del cos de l’elèctrode selectiu després de les litogràfies 

Terminal de coure a 
on aniran connectats 
els cables 

Terminal de coure a 
on dipositarem la 
plata i després la 
membrana  
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8.2.3. Soldadura 

Es realitza el soldat dels cables en els terminals rectangulars de l’elèctrode. Aquesta 
soldadura es realitza amb estany. Tot seguit, l’estany es recobreix amb silicona, per impedir 
la penetració d’aigua a l’hora de realitzar les mesures amb aquests elèctrodes i evitar 
d’aquesta manera possibles interferències.  

8.3. Elèctrodes 

La construcció dels elèctrodes selectius d’ions s’ha partit d’una base, que ha sigut 
proporcionada pel Centre Nacional de Microelectrònica (CNM), que presenta les següent 
característiques: 

• Placa de PCB (Print Circuit Board), utilitzada comunament en electrònica. Les seves 
dimensions (longitud altura i amplada són : 31, 2, 9 mm.   

• Dues tires de coure, per on circularà la corrent elèctrica  

• Resina fotocurable (transparent) que encapsula casi tota la placa, per impermeabilitzar el 
coure i així evitar el seu possible oxidació. No recobreix els terminals de les tires de coure 
com es pot apreciar en la   

 

 

 

Fig.  8-6 Aspecte de l’elèctrode despres de depositar-se la plata en els terminals. 

Aspecte de la plata després
de depositar-se 
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8.4. Elaboració de la membrana  

8.4.1. Composició de la membrana 

Per la construcció del ISE es important escollir el tipus de membrana polimèrica a utilizar, 
perqué d’ella depén la resposta de l’anió nitrat  

Per la realització de la membrana selectiva es van utilitzar unes composicións descrites en 
FLUCKA Chemika1 [9].  

D’acord amb Fluka, els components de la membrana te que respectar, el % de pes descrit en 
la taula Taula 8-1, han de tenir un pes total de 180 mg entre l’ionofor, el plastificant i el 
polímer. Es pesaran els components en un vas de vidre. L’ordre de pesada serà: iònofor, 
PVC i plastificant. Un cop feta la pesada de tots els components, aquests es dissoldran en 2 
ml de tetrahidrofura i s’ha d’agitar després de la seva adicció, per aconseguir la total 
homogenització dels compenents obtenint així una solució transparent. 

8.4.2. Membrana de nitrats 

La solució que formarà la membrana es prepara amb els següents reactius i composició, per 
simple pesada en vials i posterior agitació. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1[1]: Fluka Chemika, Selectophore, Ionophore, Membrana, Mini- ISE. 1996 by Fluka 
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 Nom I formula molecular Estructura  composició 

Ionofor 
Tetradodeculammonium nitrate 
C48H100N2O3 
Nitrat de tetra (n-dodecilamoni) 

4 % 
Pes:  
7,2 mg 

Polimer Poly (vinyl chloride) high 
molecular weigh (PVC) 

 

32 % 
Pes:  
57,6 mg 

Plastificant 
Bis (2-etil hexil) sebacat  
C26H50O4 

64 % 
Pes: 
115,2 mg 

Les caracteristiques segons la casa Flucka de la següent membrana són les següents: 

• Sensibilitat: -51,9 ± 0,5 mV a Tª 25ºC 

• Interval lineal de concentració és de 2,5·10-5 fins a 3,6 ·10-2 M. 1,55 a 2230 ppm 

• Limit de detecció 10 -5 M (0,62 ppm) 

• Temps de resposta es de ≤ 25s 

• Temps de vida és de 2 mesos. 

Aquestes dades ens serveixen d’orientació per quan es fagin els calibrats, i per comparar 
resultats en el següent tema 

El tipus d’ionòfor que tindrem en la membrana de nitrats serà un bescanviador iònic. 

La reacció que es produirà en la membrana per fer selectiva la resposta serà la següent: 

Molts autors indiquen que llur límit de detecció està governat per la pèrdua del bescanviador. 

Taula 8-1 Components utilitzats en la preparació de la membrana polimèrica de nitrats 
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8.4.3. Membrana de potassi 

L’elèctrode selectiu de potassi serà d’ió primari, no cristal·lí, de matriu rígida. I el tipus de 
iònofor que s’utilitza és del tipus transportador neutre (Veure apartat 5.3). 

La solució que formarà la membrana es prepara amb la següent composició, per simple 
pesada en vials i posterior agitació. 

 Nom Estructura Composició

Ionofor 

Potassium Ionophore I 
Valinomycin 
C54H90N6O18 
 

 

2 % 
Pes: 
3,6 mg 

 

Potassium tetrakis (4-
clorophenyl) borate 
C24H16BCl4K 
(tetrakis (p-clorofenil) 
borat de potassi 

 

0,5 % 
Pes 
0,9 mg 

Polimer 

Poly (vinyl chloride) 
high molecular weigh 
(PVC) 
 

 

32,80 % 
Pes: 
59,04 mg 

Plastificant 
Bis (2-etil hexill) 
sebacat  
C26H50O4 

64,70 % 
Pes: 
116,46 mg 

 

 

 

Taula 8-2 Components utilitzats en la preparació de la membrana polimèrica de potassi 
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Les caracteristiques segons la casa flucka  d’aquesta composició de membrana són: 

• Sensibilitat: 58  a Tª 25ºC 

• Interval lineal de concentració és de 1,8·10-5 – 10 –1 M K+ (0,7038  – 3910.2 ppm K+)2 

• Limit de detecció detecció 3·10–6  M (0.1173 ppm K  

• Temps de vida es d’un mes. 

8.5. Formació de la membrana: 

Hi han dues maneres de dipositar la membrana. La estàndard comercial i la deposició directa 
sobre la membrana. 

8.5.1. Formació de la membrana en elèctrodes comercials 

Es col·loca la solució que formarà la membrana, previament pesada en un pot de vidre, en 
un anell 24 mm de radi sobre un suport de vidre i lligat amb una goma per inmobilitzar-lo. La 
solució s’haura de tapar, per a què no hi entri ni l’aire ni la pols i es dissolgui el tetrahidrofura. 
Un cop dissolt ja tindrem la membrana preparada. Treurem l’anell i tindrem una membrana 
que es retalla segons la mida que volem. Tot seguit es col·loca sobre l’elèctrode, després s’hi 
afegeix un termoplàstic que escalfem per poder fer que la membrana quedi ben enganxada 
sobre l’elèctrode. 

 

 

 

 

 

Si s’observa la resposta obtinguda del elèctrode (N1) mitjançant aquesta tècnica de 
deposició de la membrana es la següent: 

Fig.  8-7 electrode amb termoconformable 
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La conclusió a la que s’arriba és l’elèctrode provat, no dona cap tipus de resposta adient, ja 
que no existeix cap interval de de linealitat, ni sensibilitat. Aixó fa pensa que no existeix un 
bon contacte entre la membrana selectiva i el transductor. 

Es realitzen dues proves més per poder corraborar el que s’ha proposat. 

 

Deposició de la membrana
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Degut a aquesta resposta es recomana que no s’utilitzi aquest tipus de deposició pels 
electrodes desenvolupats, ja que la resposta trobada es plana mentre que la esperada ha de 
ser nernstiana. 

Fig.  8-8 Resposta de l’elèctrode mitjançant el termocomfortable 

Fig.  8-9 Resposta de dos elèctrodes diferents amb la mateix técnica descrita 
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8.5.2. Formació de la membrana directament sobre el transductor  

S’optà per dipositar la solució directament sobre el transductor de plata assegurant així el 
contacte entre el transductor i la membrana.  

 

 

 

 

 

 

Per a la deposició de la membrana es dipositen 5 µl de l’esmentada membrana amb una 
micropipeta sobre la superfície sensora de l’elèctrode, assegurant recobrir completament 
l’elèctrode de treball. Es deixa durant 24 hores, o més tapat, perquè es pugui anar dissolent 
el tetrahidrofura. Si observem la resposta obtenim: 
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Fig.  8-10 Foto de l’elèctrode amb la membrana. 

Fig.  8-11 Resposta de l’elèctrode fent la despositació directa de la membrana 
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Vist aixó s’ha pres la decisió de la deposició de la membrana sobre l’elèctrode directament 
mitjançant una micropipeta. 

8.6. Elèctrode final de treball 
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9. INSTRUMENTS I REACTIUS  

9.1. Aparells 

9.1.1. Agitador Magnètic 

Per agitar les dissolucions es va fer servir un agitador magnètic marca HANNA 
INSTRUMENTS, model SpeedSafe que permetia l’agitació a diferents velocitats, sense 
provocar camps magnètics 

9.1.2. Voltímetre 

Es va utilitzar el pHmetre 301: mesurador de pH/mV/ISE/ºC, de sobre taula microprocessat, 
de la marca HANNA INSTRUMENTS. Acompanyat d’un processador informàtic de dade HI-
9200-3.4. 

9.1.3. Micropipetes regulables  

Per fer les addicions de les dissolucions de l’analit es van fer servir tres micropipetes marca 
NICHIRYO, model 1000-10000 NPX-10 ml (de 1 –10 ml, color blanc), model 10 – 1000 NPX-
1000 (100 – 1000 µl, color blau) i 10 – 100 NPX-100 (10 –100 µl, color grog). 

La pipeta de 5 µl s’utilitza per fer l’addició de membrana. 

9.1.4. Balança analítica 

La balança analítica utilitzada va ser de la marca GRAM, model ST-160-E. 

9.1.5. Material comú de laboratori 

A més dels aparells anteriorment descrits van ser necessari l’ús de material comú de 
laboratori com ara peu de rei, pinces per al peu de rei, sabata, pipetes pasteur, espàtula, 
mosca, pots de PVC i de vidre, paper plàstic i matràs aforat de 10ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml i 
250ml. 

9.1.6. Plaques de PCB 

Plaques de PCB (Print Circuit Board) proporcionades pel CNM  
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9.1.7. Electrode referència 

L’elèctrode de referència Ag/AgCl  proporcionat per Hanna Instruments 

9.1.8. Elèctrode selectiu d’ions (NO3
- i K+)  

Es van utilitzar l’elèctrode de nitrats i potassi de la marca Orion per agafar agilitat per la 
caracterització dels elèctrodes.  

9.2. Reactius i dissolucions 

Els reactius de la solució ja han estat descrits en l’apartat anterior.  

9.2.1. Membranes 

• Bis(2-ethylhexyl) sebacate (DOS) ref. 84818 

• Poly (vinyl chloride) high molecular weight PVC  ref. 81392 

• Tetradodecylammonium nitrat ref. 91664 

• Tetrahydrofuran  

• Potassium Ionophore I (Valinomycin) ref.60403 

• Potassium tetrakis (4-chlorophenyl) borate ref. 60591 

9.2.2. Proves de calibració i interferències 

• Aigua destil·lada 

• Clorur de Sodi 

• Nitrat potassi 

• Sulfat amoni  

• Clorur de potassi 

• Àcid sulfúric i clorhídric 
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10. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

La metodologia a seguir serà la següent, per cada un dels elèctrodes. 

10.1. Enumeració dels elèctrodes 

Cada elèctrode ha sigut enumerat per identificar-lo, ja que es disposava de mes d’un 
elèctrode. La numeració ha anat en funció de la deposició de la membrana, ja que en alguns 
casos ja fos per desprendiment o contaminació es tornava a situar la membrana donant-li un 
altres nom. 

Exemple: N1, a on la lletra fa referència el nitrat i el número les membranes que s’han 
utilitzat. El K1,  la lletra fa referència al potassi. 

10.2. Preparació de les dissolucions patrons 

Les solucions patrons que es prepararan seran de 10, 100, 1000,10000 ppm de l’ió a 
estudiar. Les de 10, 100 i 1000 s’utilizaran per fer el calibratge de l’equip abans de fer els 
nostres calibratges. La de 10000 serà la solució que utilitzarem per a realitzar les corbes 
calibratge. 

També es prepara una solució de 10000 ppm amb l’ISA tipus de cada elèctrode per poder 
estudiar la força iónica. 

10.3. Temps de curat de la membrana  

El temps de curat es el temps desde que es va despositar la membrana sobre el transductor 
dins que aquesta entra amb contacte amb una solució qualsevol. Aquesta prova es realitza 
per saber si és millor deixar un temps d’evaporació del tetrahidrofura gran o petit. (Si es millor 
deixar un dia, dos o més). 

Per realitzar la prova es van disposa de quatre elèctrode diferents. El temps d’assaig va ser 
1, 2, 3 y 7 dies de curat.  
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10.4. Condicionament 

Molts elèctrodes es solen emmagatzemar en una solució del ió al qual es selectiva la 
membrana, per tenir-la condicionada, o simplement perquè si no estan en solució no 
responen com és el cas del elèctrode de pH. Per això s’han realitzat un estudi de si es millor 
guarda els elèctrode en sec o no. 

Es habitual que els elèctrodes selectius d’ions amb membrana de PVC, estiguin afectats per 
les dissolucions, perquè amb el temps perden element electroactiu, i fa disminuir el temps de 
vida d’aquest elèctrodes. 

La bibliografia ens dius que és recomanable que els elèctrodes prèviament a la seva 
utilització, estiguin condicionats en una solució que contigui l’ió principal en baixa 
concentració (per exemple 0.01M) durant una o dues hores. I abans de la seva utilització 
deixar-lo un temps breu en aigua destil·lada (es el temps inicial que deixem, aproximadament 
uns 4 minuts). 

En aquest estudi les condicions en que s’han provat les membranes han estat les següents: 

• En sec, s’ha deixat la membrana a l’aire pero tapada, de forma que no es 
pogués contaminar, quant no s’ha fet servir,  

• En una solució de 500 ppm de l’ió estudiat 

• En una solució de 100 ppm de l’io estudiat 

• En aigua destil·lada 

En diferents temps que ja es veura en la pràctica. 

10.5. Corba de calibratge 

Per realitzar la representació gràfica de la corba de calibratge, es representarà en ordenades 
el potencial experimental (senyal analític) enfront al logaritme de la concentració (o activitat).  

Es partirà de una solució inicial de aigua destil·lada amb un volum de 10 ml i s’aniran afegint 
diferents volums d’una solució de 10000 ppm de l’ió d’estudi. Es començarà amb un interval 
entre 0 - 5000 ppm de l’ió estudiat amb set punts. El calibratge de l’elèctrode selectiu pot, en 
teoria, ser realitzat amb un mínim de punts si es pot afirmar que la resposta de l’elèctrode 
està situada, en les condicions de mesura, dins del interval lineal de treball del dispositiu. Es 
representarà gràficament per veure el pendent i la sensibilitat 
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Primer es realitzen entre tres o quatre calibrats, si aquests donen una resposta lógica i que 
es manté, es continua estudiant, si ens donà respostes diferents es canvia d’elèctrode. 

El interval lineal de concentracions (o activitats) dels elèctrodes selectius, indicat a partir de 
les funcions de calibratge, sol estar comprés entre 10-5 i 10-1 M, el que situa l’escala de treball 
entre els mg/L i els g/L. Per sota del límit inferior de resposta lineal, apareix una curvatura, 
normalment com a conseqüència de la progressiva pèrdua de sensibilitat del dispositiu o 
també de la presència d’algun ió interferent que modifica el potencial de membrana. 

El temps inicial d’estabilització serà de 4 minuts, i un temps de resposta de 2 minuts. La 
solució estarà agitada continuament.  

Fent aquest estudi, es té una primera visió de si l’elèctrode té una bona resposta, i si es pot 
estudiar o és millor mirar-ne un altre. 

El primer calibratge es quant l’elèctrode està sec, és a dir no ambientat, això s’ha de tenir en 
compte, perquè és millor que l’elèctrode estigui ambientat. Per tant abans de donar un 
elèctrode per bo o per dolent se li faran uns quatre calibrats, amb la possibilitat de descartar 
el primer calibrat per no estar ambientat. 

Es treballar amb solucions patrons i es començarà des de la solució menys concentrada cap 
a la més concentrada. Per fer aquest procés s’efectuaran addicions calculades d’una solució 
patró concentrada, de forma que es vagin assolint progressivament valors superiors de 
concentració de l’espècie principal.  

Una vegada preses les mesures de potencial, amb les recomanacions indicades, estarem en 
disposició de modelitzar la resposta de l’elèctrode selectiu. La forma més comú suposa el 
tractament de les dades situades dins l’interval lineal i l’obtenció dels paràmetres bàsics de 
l’ajust. 

E = constant + s log Ci 

És a dir, el valor de l’ordenada a l’origen i el pendent, el qual, en la corba de resposta del 
dispositiu, correspon al valor de la seva sensibilitat (variació de la resposta de l’instrument 
respecte a una variació de concentració de l’analit). Cal, a més, d’un paràmetre que 
determini la precisió de l’ajust. (correlació) 

Segons l’equació mostrada, és d’esperar que la relació entre el senyal analític i el logaritme 
de la concentració (activitat) sigui lineal. El pendent resulta positiu per als cations i negatius 
per als anions i el seu valor absolut hauria d’estar proper a 59.16/z (mV/dècada de 
concentració), on z correspon a la càrrega de l’ió, si la temperatura és de 25ºC. Això significa, 
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per tant, que el sensor és més sensible i apte per a la mesura d’ions monovalents. En aquest 
projecte com que tenim ions monovalents, la resposta haura de ser aproximada a ± 59.16/z 

Es considera que un elèctrode respon de forma Nernstniana si el pendent de calibratge està 
situat en ± 1-2 Mv/dècada respecte del valor teòric previsible. Per sota d’aquest valor 
l’elèctrode es considera Subnernstnià, per sobre Supernernstnia. Encara que un elèctrode 
no presenti un comportament nernstià, aquest pot resultar igualment útil des d’un punt de 
vista analític. L’aparició de valors de pendent inferiors als teòrics és habitual i, de vegades, 
aquest fet només indica que l’elèctrode ha de ser prèviament condicionat en una solució que 
contingui l’ió a mesurar per un espai d’algunes hores per tal ‘establir la seva resposta. 

10.5.1. Interval i Límit de detecció 

Un cop determinada la corba de calibratge, i si es pot continuar amb l’estudi de l’elèctrode, 
estudiarem el límit de detecció o valor mínim detectable amb certesa. El valor de límit de 
detecció és aquell de concentració que resulta gràficament de la intersecció de dues línies 
rectes deduïbles de la corba de calibratge: la zona plana, a baixes concentracions on el 
sensor ha perdut sensibilitat, i la zona lineal on es verifica el model nernstià. 

 

Per realitzar-ho experimentalment es mantindrà tot igual com si es fes una corba de 
calibratge, és a dir temps d’estabilització 4 minuts, i temps de presa de dades cada dos 
minuts, però, es començarà afegint primer una solució de 100 ppm de l’ió estudiat i després 

Fig.  10-1  Resposta ideal de una membrana potenciomètrica. 
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de 10000 ppm. S’estudien bastants més punts que una corba de calibratge i es realitza la 
intersecció de les dues rectes 

10.5.2. Influència de l’agitació 

La agitació es necessària per obtenir unes condicions homogenies en la solució patró, per 
poder llegir un valor de potencial que sigui representatiu de la concentració de la dissolució. 
Es van realitzar proves amb agitació i sense agitació per veure com afectaba.  

10.5.3. Temps resposta 

Es el temps necessari per tal d’obtenir un valor de potencial estable quan un elèctrode 
selectiu és exposat a una nova solució de concentració diferent. Aquest paràmetre depèn de 
diversos factors, en particular de la temperatura, el grau d’agitació, la magnitud i direcció del 
canvi de concentracions, la proximitat al límit de detecció i el tipus de membrana. En la major 
part d’aquests casos, un elèctrode assolirà el 95% del valor final de la resposta en un minut o 
menys, encara que prop del límit de detecció pot incrementar-se a alguns minuts.  

Es provarà en temps de 30 , 60, 90, 120, 150, 180 segons.  

10.5.4. Temps de vida. Temps de calibratge 

El temps de vida d’un elèctrode pot resultar molt variable, des de dies fins a mesos o anys. 
Per estudiar el temps de vida en aquest projecte en compte de parlar de mesos o anys, es 
parlarà de calibrats. Quin serà el màxim de calibrats que pot aguantar un elèctrode. En funció 
de la lipofilitat dels components d’aquestes, podria ser previsible una contínua i progressiva 
pèrdua dels components de la membrana cap a les solucions aquoses, en particular del 
plastificant. Amb el temps de vida dels ISE’s, es va produint una disminució del pendent de 
l’elèctrode.  

10.6. Variables que afecten a les mesures 

10.6.1. La temperatura  

Aquest paràmetre incideix directament sobre el valor de la sensibilitat de l’elèctrode selectiu, 
ja que en la corba de calibratge el valor del pendent teòric és directament proporcional al 
valor de la temperatura absoluta.  
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10.6.2. Força iònica  

La força iònica és una mesura de la concentració total d’ions presents a la dissolució de 
forma que l’aportació de cada espècie iònica ve regida per la seva càrrega [64]. Amb aquest 
concepte s’intenta superar el comportament no ideal de les solucions i establir la diferència 
entre les anomenades concentracions analítiques i concentracions efectives (activitat).  

 Matemàticament, la força iònica d’una dissolució (I) ja va ser definida per Lewis [250], 
al voltant de 1918, com: 
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1......·
2
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on ic  representa la concentració analítica de cada ió i iz  la seva càrrega. 

És més convenient el treball amb concentracions que amb activitats. Per tal d’obtenir iguals 
coeficients d’activitat en patrons i mostres, és pràctica freqüent afegir a totes les solucions 
una sal concentrada no interferent, per tal que fixi i iguali la forçá iònica de totes elles. Aquest 
tampó d’ajust de força iònica és conegut com ISA (Ionic Strength Adjustor) i la seva 
composició ha de ser establerta en funció de les propietats químiques i la concentració de 
l’espècie a mesurar, la forma en què serà determinada i les condicions de treball més 
òptimes de l’elèctrode selectiu [19]. 

Mitjançant l’ajust de la força iònica, pot obtenir-se una descripció de la resposta de l’elèctrode 
en un ampli interval de concentracions: 

 E = constant + s ·log ia  

 E = constant + s ·log ic  

El que permet efectuar els calibratges, alternativament, sobre concentracions i no sobre 
activitats. 

Per mantenir la força iònica constant s’utitiliza una solució d‘ajust ISA. Per realitzar la prova la 
solució inicial tindrà de 10 ml d’aigua destil·lada amb composició 0,1 M de l’ISA particular de 
cada un dels elèctrodes i la solució que anirem afegint sera de 10000 ppm de l’ió en estudi 
amb 0,1 M de ISA. Aixó es fa per deixar la solució de ISA constant. 

10.6.3. pH 

El valor del pH de la solució a mesurar ha de ser convenientment controlat per tal de 
minimitzar errors. D’una banda, els ions H+ o OH- poden combinar-se amb l’analit i disminuir 
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la concentració dels ions lliures en el medi. D’una altra, els propis ions de l’aigua poden 
resultar interferents per a l’elèctrode selectiu de treball. Es va realitzar un prova mirant el pH 
inicial i una altra mirant el pH final per veure si variava molt, això es comenta en l’apartat 
experimental  

També es va realitza per determinar l’influència del pH. Els pH triats per aquestes proves van 
ser 5, 7 i 9. 

Per a pH igual a 5, la solució inicial era aigua destil·lada amb àcid súlfuric per aconseguir el 
pH desitjat. I s’anaven fent adicions de 10000 ppm de l’ió estudiat amb aquest pH. Es va 
actuar de la mateixa manera per a les porves de pH 7 i 9 fen les adicions d’ió en el seu pH 
corresponent. 

10.6.4. La Contaminació 

La utilització rutinària dels elèctrodes selectius en medis poc nets pot conduir a la formació 
de dipòsits de diversa naturalesa sobre la membrana sensora. Aquest dipòsit pot incidir tant 
en la manca del contacte necessari entre la membrana i les solucions, com en la pèrdua 
gradual de la sensibilitat del dispositiu. Depenent del tipus de contaminació i la seva extensió, 
la resposta de l’elèctrode pot esdevenir inestable o inexistent. 

Sempre s’utilitzaran puntes netes, i després de cada calibratge, es netejaran amb aigua 
destil·lada els elèctrodes de referència i el nou elèctrode, que s’asseca vigilant que no es 
desprengui la membrana. El pot on s’ha fet les addicions també es neteja i s’asseca ben bé 
per evitar possibles errors per contaminació.  

Alhora de prepara les solucions patrons també es té en compte que tot estigui net i sec. La 
membrana es renta al inici i cada cop conjuntament amb l’elèctrode de referència 

10.7. Selectivitat. Interferències  

El fet de treballar amb dispositius tan petits provoca que diferents variables puguin alterar la 
resposta del sensor. Malgrat això, un sensor esta destinat a treballar en un medi en el qual hi 
ha diferents tipus de substàncies i per tant, es molt probable que es pugui trobar amb certes 
substàncies que alterin la resposta del dispositiu.  

Amb l’objectiu d’excloure o verificar certes substàncies com a interferents d’aquests 
dispositius s’ha dut a terme diferents calibrats amb el sensor tot sotmetent-lo a solucions que 
contenen la substància a analitzar i d’altres que hi puguin interferir. 
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Donat que l’ús que es pretén donar d’aquest sensor és a nivell de cultius hidropònics, les 
substàncies que s’ha decidit estudiar són aquelles que poden estar presents en una solució 
de nutrients. 

Es preparen mostres sintètiques de les substàncies a estudiar a diferents concentracions, a 
partir de les quals es duran a terme diferents calibrats per observar el comportament del 
dispositiu vers a la substància. 



Estudi de nous elèctrodes selectius d’ions per aplicacions en continu Pág. 63 

 

11. ELÈCTRODE SELECTIU A L’ANIÓ DE NITRAT 

Es va comprovar, prèviament a l’avaluació de l’elèctrode selectiu a l’anió nitrat, les 
característiques d’un elèctrode comercial de l’anió nitrat de la casa Orion. D’aquesta manera 
s’ha aconseguia una metodologia experimental i uns resultats per poder comparar amb una 
fase posterior. Aquestes proves estan en l’Annex G. 

L’elèctrode d’estudi és un elèctrode selectiu d’ió primari, no cristal·lí de matriu rígida (Apartat 
6.2). La membrana utilitzada és una membrana polimèrica i l’ionòfor és un bescanviador 
iònic. El sensor és potenciomètric. 

Es disposa d’un elèctrode de referència Ag/AgCl. Els reactius són de la casa Fluka (Descrits 
al punt 9.3.2).  

Com s’ha comentat en l’apartat 11.2, l’interval lineal de concentracions del elèctrodes 
selectius d’ions sol estar comprés entre 10-5 i 10-1M. En el cas particular del nitrat l’interval 
estarà comprès entre 0,62 ppm i 6200 ppm segons la teoria. Si ens fixem amb les 
característiques de la casa Fluka, la membrana escollida el seu interval està comprés entre 
1,55 i 2230 ppm. Si s’aplica l’elèctrode en cultius hidròponics la concentració de nitrat haurà 
de ser 998 ppm i per tant es treballa dins del interval. 

11.1. Temps de curat 

En primer lloc s’ha de saber quin és el temps de curat de la membrana. S’han realitzat cinc 

proves amb temps de curat diferents que tot seguit es relacionen.  

Elèctrode Pendent Regressió Temps de curat 
N5 -17,519 0,959 1 Dia 
N6 -51,507 0,9995 2 Dia 
N7 -50,425 0,9999 3 Dia 
N8 -50,618 0,9995 7 Dia 

 

 

Taula 11-1 Sensibilitat trobada en l’estudi del temps de curat per 4 elèctrodes  
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Estudi del temps de curat

0

50

100

150

200

250

300

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Log [NO3-(ppm)

m
V

N5
N6
N7
N8

S’observa que la sensibilitat i la linealitat trobada en el N5, és molt diferent de l’esperada (-

51,9 mV), en canvi pels altres elèctrodes la pendent i la linealitat és acceptable.  

La raó d’aquesta resposta es pensa que és que amb un dia de curat, el tetrahidrofura no s’ha 
evaporat completament, per tant significa la parcial polimerització de la membrana i per tant 
la pèrdua del material electroactiu (ionòfor) des de la membrana cap a la dissolució aquosa, 
produint una disminució significativa dels resultats. Per corroborar aquesta hipòtesis s’han 
realitzat diferents proves amb elèctrodes que tinguessin un dia de curat.  

Estudi d'un dia de curat

0

20

40

60

80

100

120

140

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Log [NO3-(ppm)

m
V

N5
N9
N10

 

Fig.  11-1 Calibratges obtinguts en l’estudi del temps de curat 

Fig.  11-2 Calibrats obtinguts en l’estudi de membranes d’un dia de curat 
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Elèctrode Pendent Regressió 
N5 -17,519 0,959 
N9 -15,253 0,9898 
N10 -28,735 0,9953 

Els tres elèctrodes que s’han utilitzat amb un dia de curat donen una resposta molt per sota 
de l’esperada. Per tant queda demostrat que les membranes necessiten mes d’un dia de 
curat perquè polimeritzi bé.  

Es deixaran que les membranes estiguin un mínim de 48 hores o més abans d’utilitzar-les, ja 
que el resultat és el que s’espera. 

 

11.2. Condicionament 

En aquest projecte les condicions en que s’han provat les membranes han estat les 
següents:  

• En sec. 

• En una solució de 100 ppm de nitrats 

• En una solució de 500 ppm de nitrats 

• En aigua destil·lada 

Les respostes dels elèctrodes en funció dels tipus de solució i temps de curat van ésser les 
següents: 

 

 

 

 

Taula 11-2 Sensibilitat trobada en l’estudi d’aquest elèctrodes 
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Solució Temps Pendent Regressió Interval 

 -52,935 1,0000 10 - 3200 
 -52,925 0,9999 10 - 5000 En sec 
 -52,485 0,9998 5 - 6300 

Una nit -49,976 0.9998 10 - 4000 
Una nit -49,653 0,9997 10 - 5000 En solució 100 ppm 
2 hores -49,649 0.9999 10 - 5000 
Una nit -43,049 0.9989 10 - 4200 

2:15 Hores -53,037 0,9982 10 - 5000 En solució 500 ppm 
1 Hores -54,544 1,0000 10 - 4200 

Aigua destil·lada Una nit La resposta no és lineal 

D’aquest resultats es poden treure les següents conclusions: 

• No ambientar-lo en aigua destil·lada un temps superior de 5 minuts. I no deixar-lo mai 
ambientant-se amb aigua destil·lada. 

• Quant es fa el primer calibrat o quant s’ha guardat en sec, la resposta és més 
elevada que un cop l’elèctrode s’ha ambientat. 

• Es millor deixar-lo en una solució de 100 ppm de nitrats durant una nit sencera. 

• Si es vol deixar en solució de 500 ppm ha de ser un temps no superior a dues hores.  

Per tant a partir d’ara es deixarà l’elèctrode en solució de nitrats de 100 ppm. 

11.3. Avaluació de l’elèctrode  

Un cop decidit que es partirà d’elèctrodes que tenen més d’un dia de curat es comença fent 
l’estudi de la corba de calibratge.: 

11.3.1. Sensibilitat  

Per l’estudi de la sensibilitat s’han realitzat diferents calibratges amb un mateix elèctrode.  

Taula 11-3 Condicionament de l’elèctrode 
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Fig.  11-3 Rectes obtingudes per la determinació de la sensibilitat dels elèctrodes  

 

Calibratge Pendent Regressió Interval de linealitat  

1 -49,973 0,9998 6,5 - 4500 
2 -49,293 0,9998 6,5 - 4500 
3 -52,925 0,9999 6,5 - 4500 
4 -51,552 0,9998 6,5 - 4500 
5 -51,743 0,9987 6,5 – 4500 
6 -49,649 0,9999 6,5 - 4500 
7 -51,433 0,9983 6,5 – 4500 
8 -49,649 0,9999 6,5 – 4500 

Amb aquests valors que s’han obtingut es calcula la mitjana, la desviació respecte la 
resposta del valor esperat i l’interval de sensibilitat considerant acceptable un error del 5 %, 
en les calibracions realitzades: 

• Mitjana: -50.8 mV 

• Desviació de la resposta : %1.2100·
9,51

)8,50(9,51
=

−
−−

 

• Considerant un error del 5%, significa un valor de 2,54 mV com a interval d’error assumit 

Amb aquest resultat es pot dir que la sensibilitat de l’elèctrode és de: -50,8 ± 2,54 mV 

Taula 11-4 Resultat dels pendents i les regressions per determinar la sensibilitat 
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11.3.2. Interval i Límit de detecció 

Un cop comprovat que l’elèctrode té una resposta lineal i la seva sensibilitat és manté 
aproximadament constant, interessa saber quin és el límit de detecció i l’interval d’utilització. 

Es faran dos repeticions per calcular el límit de detecció per a corroborar les dades. En la 
Taula 11-5 següent es mostren els resultats obtinguts i en la figura Fig.  11-4 el pendent. 

 

Núm. Va(µl) VaT (µl) VT (ml) ppm Log ppm MV1 mV2 

 0 0 10,00 0 250,6 261,9 
1 20 20 10,02 0,20 -0,70 247,9 255,5 
2 30 50 10,05 0,50 -0,30 243,9 247,5 
3 50 100 10,10 0,99 -0,004 238,6 236 
4 100 200 10,20 1,96 0,30 231,2 223,9 
5 500 700 10,70 6,54 0,82 213,4 198,8 
6 1000 1700 11,70 14,53 1,16 197,1 179,1 
7 1500 3200 13,20 24,24 1,38 183 165,7 
8 3000 6200 16,20 38,27 1,58 171,2 153 
9 20 20 16,22 50,55 1,70 162,9 146 

10 100 120 16,32 111,52 2,05 145,4 128,7 
11 500 620 16,82 405,47 2,61 118,6 99,6 
12 1500 2120 18,32 1191,05 3,08 93,9 76,7 
13 3000 5120 21,32 2430,58 3,39 78,5 62,3 
14 3000 8120 24,32 3364,31 3,53 72 56,4 
15 5000 13120 29,32 4495,91 3,65 66,1 52 
16 5000 18120 34,32 5297,79 3,72 63,9 ---- 

La representació gràfica és: 

Taula 11-5: Càlcul del límit de detecció 
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En aquest gràfic s’observa a el punt on es talla la part plana i la recta que presenta resposta 
nernstiana, mitjançant la fletxa, que va a parar al valor del límit de detecció.  

Si es vol saber el valor del límit de detecció solament es tindrà que passar a base 10, ja que 
es treballa amb logaritmes. 

0.55 = Log (L.D)  L.D = 100.55 = 3,6 ppm NO3
- 

 

A partir de la mateixa figura podem determinar l’interval de linealitat.  
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Fig.  11-4 Interval de concentracions estudiat i determinació del límit de detecció 

Fig.  11-5 Determinació de l’interval de linealitat per l’elèctrode de nitrats  
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Calibratge Pendent Regressió Interval de linealitat  

1 -52,004 0,9989 6,5 - 4500 
2 -51,582 0,9976 6,5 - 4500 

L’interval de linealitat va des de 6,5 ppm fins a 4500 ppm que en valors de molaritat 
representa 1,05·10-4 fins a 7,25 ·10-2 M, així augmentem l’interval proposat per Fluka que 
estava compres entre 2,5·10-5 fins a 3,6·10-2 M, encara que en els elèctrodes proposats es 
perd sensibilitat en els valor petits. 

 

11.3.3. Influència de l’agitació 

Es va realitzar dues proves amb agitació i dues proves sense agitació, per comprovar en 
quina mesura afecta el valor del potencial l’agitació segons l’apartat anterior. 
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Taula 11-6 Resultats trobats en l’interval de linealitat  

Fig.  11-6 Representació gràfica de la resposta del sensor amb l’influència de l’agitació 
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Com era d’esperar, els calibratges sense agitació han presentat un error, tant pel seu escàs 
nivell de linealitat com pel valor de la sensibilitat, que no corresponen al esperat. Els valors 
més petits no els detecta i encara que es disminueixi l’interval no obtenim el pendent desitjat. 
La conclusió a la que s’arriba és que l’agitació s’haurà de mantenir . 

 

11.3.4. Temps òptim de resposta 

Aquest apartat ens interessa per saber quant temps necessita l’elèctrode per donar una 
resposta correcta, és dir quant triga a detectar la nova concentració. Es van realitzar 
calibratges entre 30 i 60 segons per veure com afecta. 
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Taula 11-7 Resultat obtinguts amb l’influència de l’agitació 

Calibratge Pendent Regressió Agitació 

1 -50,572 0,9991 Si 
2 -67,956 0,9664 No 
3 -52,485 0,9998 Si 
4 -60,151 0,9678 No 

Fig.  11-7 Gràfica obtinguda en l’estudi del temps òptim de resposta  
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Calibratge Pendent Regressió Tr  

1 -74,056 0,9966   30 
2 -55,121 0,9996   60 
3 -52,421 0,9999   90 
4 -52,925 0,9999 120 
5 50,272 0,9998 150 
6 -47,905 0,9986 180 

 

La conclusió a la que s’ha arribat és que amb un temps de 90 segons en tenim prou per a 
què la resposta del elèctrode sigui lineal. Amb temps d’un minut obtenim una excessiva 
pendent degut a que a valors baixos de concentració l’elèctrode no detecta la totalitat de la 
concentració de l‘anió nitrat, el que provoca que aquest valor sigui sumat en la següent 
addició, provocant un augment de la pendent. A part d’això es un valor que s’aparta de la 
sensibilitat trobada en l’apartat anterior.  

Els valors del pendent no difereixen molt entre temps de resposta de 90-150 segons. Un 
temps superior a 90 segons implica que el calibrat es mes lent de realitzar. Es recomana 
utilitzar un temps més gran de 90 segons en el cas de mostres amb contingut de nitrat 
inferior a 10 ppm. Però a partir de 10 ppm es pot utilitzat un temps de 90 segons, que es 
l’òptim.  

11.3.5. Estudi del pH 

La influència del pH en els elèctrodes selectius d’ions es va realitzar fent proves amb 
solucions de pH igual a 5, 7 i 9.  

La resposta de l’estudi del pH va ser el següent: 

 

 

 

 

 

Taula 11-8 Valors dels pendents recollida 
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La influència del pH es bastant important, ja que fa disminuir la sensibilitat del elèctrode 
degut a les interaccions del anió hidroxil i del catió protó amb la membrana. Es veu una 
influència gran sobretot amb l’anió hidroxil perquè al tenir càrrega negativa té mes tendència 
a reaccionar que els protons. 

També es pot observar la influència del pH, representant la sensibilitat del pH, pels calibrats 
realitzat comparant-ho amb la sensibilitat obtinguda (-50,8 ± 2,54 mV), representat en el 
següent gràfic.  

 

Taula 11-9: Respostes obtingudes en la influència del pH 

Calibratge Pendent Regressió pH 

1 -49,616 0,9999 7 
2 -46,224 0,9975 5 
3 -43,586 0,9969 9 
4 -52,024 0,9971 7 

Fig.  11-8 Estudi de l’influència del pH 

Fig.  11-9 Representació de la sensibilitat en funció pH
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S’observa que en pH 5 i 9 el punts ja no estan dintre l’interval de sensibilitat que s’ha definit. 
Per tant el pH afecta en a l’elèctrode. 

11.3.6. Repetitivitat 

Les condicions de treball eren: 

 Blanc: Aigua destil·lada (10 ml ) 

 Dissolucions de concentració conegudes de NO3- 

 Temps de resposta 2 minuts 

 Agitació 

A més de les calibracions fetes per saber la repetitivitat, es van realitzar altres proves, que no 
es tenen en compte ara quant es representi, però si que compte per saber el temps de vida 
de l’elèctrode.  
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Calibratge Pendent Regressió Calibratge Pendent Regressió 

2 -49,976 0,9998 21 -43,907 0,9998 
8 -49,293 0,9998 22 -49,536 0,9998 
9 -52,925 0,9999 23 -46,889 0,9999 
12 -51,552 0,9998 25 -46,213 0,9998 
14 -52,536 0,9999 27 -49,424 0,9999 
17 -49,096 0,9997 28 -43,409 0,9997 
19 -49,649 0,9999 29 -45,127 0,9999 
20 -47,505 0,9995 30 -47,843 0,9995 

Si representem la sensibilitat en funció del calibratge i observem la sensibilitat de l’elèctrode 
obtinguda,  podrem observar la següent figura: 

Fig.  11-10 Estudi de la repetitivitat de resultats amb un mateix elèctrode treballant sempre a 
les mateixes condicions de treball. 

Taula 11-10 Sensibilitats obtingudes  
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La línia vermella representa el valor central, i les línies de color taronja els dos límits en que 
poden els valors es poden considerar bons.  

S’aprecia que existeix una constància en les sensibilitat tot i que a partir de 20 comença a 
tenir mes variacions i puja. El temps de vida es d’uns 20 calibrats. 

11.3.7. Reproducibilitat  

Es van fer proves amb diferents elèctrodes per veure com variava la sensibilitat entre un i 
l’altre, però fent-los treballar tots en les mateixes condicions de treball. Es va obtenir: 

 

Fig.  11-11 Representació de la sensibilitat en funció de la sensibilitat definida 

Taula 11-11 Sensibilitat obtingudes per diferents elèctrodes 

Elèctrode Pendent Regressió Reproducibilitat (%) 

N12 -49,976 0,9998 1,6 
N19 -52,384 0,9996 3,1 
N20 -49,616 0,9999 2.3 
N21 -51,364 0,9998 1.1 
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Els resultats obtinguts entre els diferents elèctrodes estan dins de l’interval de sensibilitat 
trobat al inici. 

El tant per cent de la reproducibilitat respecte la sensibilitat trobada es del 3.1 % com a 
màxim, per tant es demostra que la reproducibilitat es bastant bona.  

11.4. Influència de la força iònica 

Per mantenir la força iònica constant s’utilitza una solució d‘ajust ISA, tal com s’ha comentat 
en l’apartat 11.3.2. 

El compost utilitzat com a solució tampó del força iònica (ISA) era el sulfat amònic (NH4)2SO4, 
ja que és el que recomanava la casa Orion, pels seus elèctrodes.  

S’ha realitzat la prova amb diferents concentracions de ISA obtenint-se el següent gràfic: 

Fig.  11-12 Representació gràfica dels resultat obtinguts amb diferents elèctrodes 
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Fig.  11-13 Sensibilitat obtingudes mitjançant l’estudi de la força iònica per un mateix 
elèctrode  

Taula 11-12: Resultat obtinguts  

Calibratge Pendent Regressió Força iònica 

1 -42,655 0,9995 Sin ISA 
2 -42,318 0,9993 Sin ISA 
3 -34,658 0,9974 ISA 0,1 M 
4 -34,913 0,9968 ISA 0,1 M 
5 -36,466 0,9916 ISA 1 M 
6 -36,762 0,9979 ISA 1 M 
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La conclusió a la que s’arriba en funció dels resultats es que la sensibilitat i la linealitat es 
molt millor quant treballem sense ISA, contràriament al que s’ha observat en els elèctrodes 
comercials (Annex G). 

11.4.1. Repetitivitat 

Es realitza la prova de repetitivitat per veure com varia la seva resposta al llarg dels calibrats i 
per saber si el temps de vida millora encara que la sensibilitat sigui més petita.  Les 
condicions de treball eren: 

 Blanc: Aigua destil·lada amb 0,1 M (10 ml ) 

 Dissolucions de concentració conegudes de NO3- amb 0,1 M ISA 

 Temps de resposta 2 minuts 

 Agitació 
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Fig.  11-14 Estudi de la repetitivitat amb un elèctrode treballant amb ISA  
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Calibratge Pendent Regressió Calibratge Pendent Regressió 

2 -45,362 0,9996 18 -36,427 0,9989 
3 -47,41 0,9995 19 -34,229 0,999 
4 -43,023 0,9985 20 -34,081 0,9994 
5 -41,14 0,9989 21 -31,598 0,9994 
6 -41,585 0,9989 22 -33,45 0,9995 
7 -41,102 0,9991 23 -30,394 0,9987 
8 -38,581 0,9982 24 -29,075 0,9984 
9 -38,925 0,9989 25 -26,586 0,9913 
10 -39,632 0,9999 26 -29,895 0,9956 
11 -38,229 0,9989 27 -30,572 0,9985 
12 -38,32 0,9993 28 -27,656 0,996 
13 -40,797 0,9998 29 -27,914 0,9991 
14 -38,175 0,9993 30 -30,48 0,9477 
17 -38,291 0,9985    

 

Es calcula la sensibilitat amb els primers 8 valors, la desviació respecte la resposta del valor 
esperat i l’interval de sensibilitat considerant acceptable un error del 5 %, en les calibracions 
realitzades: 

• Mitjana: -42,1mV 

• Desviació de la resposta : %19100·
9,51

)1,42(9,51
=

−
−−−

. Hi ha una gran desviació 

respecte la sensibilitat esperada per Fluka. 

• Considerant un error del 5%, significa un valor de 2,11 mV com a interval d’error assumit. 

Amb aquest resultat es pot dir que la sensibilitat de l’elèctrode és de: 

-42,1 ± 2,11 mV 

 

Si representem la sensibilitat en funció del calibratge i observem la sensibilitat de l’elèctrode 
podrem observar la següent figura: 

Taula 11-13 Tendència a la sensibilitat al llarg del temps mitjançant la repetitivitat  
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Al principi dona una sensibilitat molt gran que es separa de la definida, i després només 
aguanta uns 4 calibrats dintre de l’interval definit.  

Es denota una tendència al descens de la sensibilitat a mesura que es realitzen els calibrats 
tal i com es mostra en la figura anterior. Aquest descens es produït per la interferència 
produïda per l’ISA i per la possible pèrdua d’ionòfor el qual es desprèn de la membrana a 
mesura que es realitzen calibrats.  

L’ajustador de la força iònica es crític ja que es passa d’un valor de –45 fins a un de 30 mV.  

11.5. Selectivitat. Interferències  

Amb l’objectiu d’excloure o verificar certes substàncies com a interferents d’aquests 
dispositius s’ha dut a terme diferents calibrats amb el sensor tot sotmetent-lo en solucions 
que contenen la substància a analitzar i d’altres que puguin interferir. 

Donat que l’ús que es pretén donar d’aquest sensor es a nivell de cultiu hidròponics, les 
substàncies que s’ha decidit estudiar són aquelles que poden estar present en una solució 
de nutrients. Les substàncies que poden interferir en l’elèctrode selectiu del anió nitrat són 
els sulfits i els clorur. 

Fig.  11-15 Representació de la sensibilitat en funció dels calibratges amb ISA 0, 1M 
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Per determinar a quines concentracions de les substàncies descrites realitzar l’estudi 
d’interferència, es pren com a referència l’interval de concentracions del elèctrode selectiu de 
l’anió nitrat que varia entre 10-4M fins a 4·10-3M (veure 6.2.2). 

Amb l’objectiu de cobrir aquest interval de concentracions es preparen mostres sintètiques 
de les substàncies a estudiar a diferents concentració, a partir de les quals es duran a terme 
diferents calibrats per observar el comportament del dispositiu en vers a la substància. 
Aquestes concentracions varien entre 10-5M i 5 · 10-3M. 

 

11.5.1. Interferències del clors 

S’ha realitzat tal i com ha estat descrit en l’apartat de la metodologia. El resultat obtingut és la 
següent figura: 
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Fig.  11-16 Representació de les interferències produïdes per l’anió clorur 
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Calibratge  Pendent Regressió Clorurs 

1 -51,364 0,9998 Sense Cl- (Calibratge 1)
2 52,295 0,9953 100 ppm Cl- 
3 -50,6 0,9991 500 ppm Cl- 
4 -43,948 0,9992 1000 ppm Cl- 
5 -40,823 0,9986 2500 ppm Cl- 
6 -35,974 0,9914 5000 ppm Cl- 
7 -46,047 0,9991 Sense Cl- (Calibratge 2)

 

S’observa que a mesura que augmenta la concentració de clorur la sensibilitat es va perdent, 
tal i com queda reflectit entre la taula i el gràfic.  

Amb concentracions de clorur baixa obtenim una sensibilitat que esta dintre el rang definit. A 
partir d’una concentració de 1000 ppm Cl- la sensibilitat comença a baixar.  

11.5.2. Interferències dels Sulfits  

Es van prepara dissolucions de concentració fixes d’aquest anió. Les concentracions que es 
van analitzar son la de 100, 500, 1000, 2500 i 5000 ppm.  
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Taula 11-14 Sensibilitat obtinguda degut al clorur 

Fig.  11-17 Representació de les interferències produïdes pels sulfits 
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Taula 11-15 Sensibilitat obtingudes amb l’anió sulfit 

Calibratge  Pendent Regressió Sulfits 

1 -54,544 1 0 ppm SO4
-2 (Calibrat 1) 

2 -51,929 0,9992 100 ppm SO4
- 

3 -48,771 0,9989 500 ppm SO4
- 

4 -48,651 0,9991 1000 ppm SO4
- 

5 -48,594 0,9992 0 ppm SO4
-2 (Calibrat 2) 

6 -48,613 0,9992 2500 ppm SO4
- 

7 -46,989 0,9991 5000 ppm SO4
- 

8 45,808 0,9998 0 ppm (Calibrat 3) 
9 49,108 0,9997 0 ppm (Calibrat 4) 

 

L’anió estudiat, pràcticament no presenta cap tipus d’interferència a la membrana de nitrats, 
ja que la sensibilitat es manté pràcticament constant. S’observa que a partir d’una 
concentració de 5000 ppm baixa lleugerament..  

Es pot dir que l’anió sulfit no afecta a l’elèctrode de nitrats estudiat a diferencia dels clorurs 
que si que afecten.  
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12. ELÈCTRODE SELECTIU AL CATIÓ POTASSI 

Al igual que en el cas de nitrat, primer es fa un estudi de l’elèctrode selectiu del catió potassi 
comercial de la casa Orion (Annex G). 

L’elèctrode d’estudi és un elèctrode selectiu d’ió primari, no cristal·lí de matriu rígida (Apartat 
6.2). La membrana és polimèrica i l’ionòfor és un transportador neutre. El sensor és 
potenciomètric. 

Com s’ha dit en el capítol anterior es disposa d’un elèctrode de referència que és l’ Ag/AgCl. 
Els reactius son de la casa Fluka (Apartat 9.3.3). 

Com s’ha comentat en l’apartat 11.2, l’interval lineal de concentracions del elèctrodes 
selectius d’ions sol estar comprés entre 10-5 i 10-1M. En el cas particular del potassi el interval 
estarà comprés entre 0,39 ppm fins a 4000 ppm. Segons la casa Fluka l’interval esta 
compres entres 0,7 i 4000 ppm Si s’aplica l’elèctrode en cultius hidròponics la concentració 
de potassi haurà de ser 394 ppm i per tant es treballa dins de l’interval. 

12.1. Temps de curat 

Es repeteixen les proves realitzades amb l’anió nitrat pero amb l’electrode de potassi. Es 
realitza la prova del temps de curat de la membrana i s‘observa, el següent: 

Elèctrode Pendent Analits Regressió Dies de curat 

K1 54,537 0,9998 1 
K2 55,567 0,9997 2 
K3 56,464 0,9993 3 
K4 56,165 0,9994 7 

 

 

 

 

Taula 12-1 Sensibilitat trobada en l’estudi del temps de curat 
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Es veu una constància amb els pendents , essent més evident que a partir de dos dies la 
sensibilitat es molt millor.  

S’observa una millor resposta després de dos dies per fer els calibrats. S’ha de deixar que el 
tetrahidrofura s’evapori completament per aconseguir la polimerització de la membrana i per 
tant una pèrdua mes petita dels components.  

12.2. Condicionament 

En aquest estudi les condicions en que s’han provat les membranes han estat les següents: 

 En sec 

 En una solució de 500 ppm de K+ 

 En una solució de 100 ppm de K+ 

 En aigua destil·lada 

Les respostes dels elèctrodes en funció del tipus de solució i temps de curat van ésser els 
següents:: 

 

Fig.  12-1 Representació gràfica del temps de curat. 
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Solució Temps Pendent Regressió Interval 

 ----- 50,467 0,9994 10 - 5000 
A Continuació 1r 
Calibració 53,024 0,9988 10 - 5000 

En sec  

----- 52,761 0,9996 10- 5000 
2 Hores 55,720 0,9998 10 - 5000 
Nit 52,790 0,9998 10 - 5000 
30 minuts 54,592 0,9998 10 - 4200 

En solució 500 ppm 

Nit  52,687 0,9997 10 - 5000 
15 minuts 49,311 0,9998 10 - 4500 
30 minuts 53,508 0,9993 10 - 5000 

En solució 100 ppm 

Una nit  51,577 0,9992 10 - 4750 
15 minuts 46,358 0,9998 10 - 5000 
40 minuts 47,935 0,9987 10 - 5000 

En aigua destil·lada 

1H 30min 48,826 0,9878 10 - 4500 

Amb aquest resultats podem treure les següents conclusions: 

1) No condicionar-ho en aigua destil·lada un temps superior de 5 minuts. 

2) Quant es fa el primer calibrat o quant s’ha guardat en sec, la resposta és més baixa 
sempre. En el segon calibrat, o sigui quant la membrana ja s’ha ambientat una mica, 
la sensibilitat puja i es es mes constant 

3) Es millor deixar-ho acondicionar en una solució de 500 ppm de potassi, ja que tenim 
una sensiblitat més bona, encara que la sensibilitat en tots es manté pràcticament 
igual, excepte en el cas d’aigua destil·lada. Es pensa que les membranes de potassi 
necessiten un temps d’activació per obtenir millor resposta. En la taula queda reflectit 
que quant mes temps estigui amb solució de potassi, la resposat millora. 

12.3. Avaluació de l’elèctrode 

Un cop s’ha decidit que es millor que les membranes tinguin més d’un dia de curat i que hi 
hagi un temps d’activació, es passa a calcular la sensibilitat de l’elèctrode. 

 

Taula 12-2 Resposta de l’ambientació 
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12.3.1. Sensibilitat 

S’han realitzat un mínim de 8 calibrats per calcular la sensibilitat de l’elèctrode. El gràfic 
obtingut es el següent: 

Sensibilitat
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Prova Te(min) Tr(min) Pendent Regressió 
1 4 2 54,113 0,9997 
2 4 2 54,705 0,9997 
3 4 2 55,567 0,9997 
4 4 2 55,704 0,998 
5 4 2 53,577 0,9999 
6 4 2 56,123 0,9999 
7 4 2 56,436 0,9996 
8 4 2 54,772 0,9996 

Amb aquest valors que s’ha obtingut es calcula la mitjana, la desviació respecte la resposta 
del valor esperat i l’interval de sensibilitat considerant acceptable un error del 5 %, en les 
calibracions realitzades: 

Fig.  12-2: Rectes obtingudes per la determinació de la sensibilitat dels elèctrodes 

Taula 12-3 Sensibilitats obtingudes i linialitat  
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• Mitjana: 55,1 mV 

• Desviació de la resposta : %5100·
58

)58(1,55
=

−
 

• Considerant un error del 5%, significa un valor de 2,76 mVcom a interval d’error assumit 

Amb aquest resultat es pot dir que la sensibilitat de l’elèctrode és de: 

55,1 ± 2,76 mV 

12.3.2. Interval i límit de detecció  

Un cop comprovat que l’elèctrode té una resposta lineal i la seva sensibilitat és manté 
aproximadament constant, interessa saber quin és el límit de detecció i l’interval d’utilització.  

Es calcula el límit de detecció per dos elèctrodes per per pogué comparar les dades. 

Núm. Va(µl) VaT (µl) VT (ml) Ppm Log ppm mV 1 mV2 

1 0 0 10 0,00  -30,6 -93,2 
2 10 10 10,01 0,10 -1,00 -25,2 -85,7 
3 30 40 10,04 0,40 -0,40 -20,2 -77,6 
4 50 90 10,09 0,89 -0,05 -15 -69,6 
5 100 190 10,19 1,87 0,27 -9,1 -59,3 
6 500 690 10,69 6,46 0,81 1,5 -40,7 
7 1000 1690 11,69 14,46 1,16 16,3 -24,7 
8 2000 3690 13,69 26,95 1,43 28,1 -11,4 
9 3000 6690 16,69 40,08 1,60 37 -1,7 
10 20 20 16,71 49,07 1,69 42 5,2 
11 100 120 16,81 108,27 2,04 59,2 24,7 
12 500 620 17,31 393,99 2,60 88,8 55,2 
13 1000 1620 18,31 918,62 2,96 107,9 74,7 
14 3000 4620 21,31 2197,09 3,34 126,6 94,6 
15 3000 7620 24,31 3160,02 3,50 133,4 102,6 
16 5000 12620 29,31 4326,85 3,64 138,4 108,7 
17 5000 17620 34,31 5153,60 3,71 140,6 112 
 
 

Taula 12-4 Càlcul del límit de detecció 
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La representació gràfica és la següent  
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En aquest gràfic s’observa el punt on es talla la part plana i la recta que presenta resposta 
nernstiana, mitjançant la fletxa, que va a parar al valor del límit de detecció.  

Si es vol saber el valor del límit de detecció solament es tindrà que passar a base 10, ja que 
es treballa amb logaritmes. 

0.8 = log (L.D)  L.D = 100.8 = 6,3 ppm K+ 

A partir de la mateixa figura podem determinar l’interval de linealitat.  

 

 

 

 

 

Fig.  12-3 Resposta del límit de detecció 
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L’interval de linealitat va des de 6,5 fins a 4500 ppm, que en valors de molaritat son 1,66·10-4 
fins a 1,12·10-1 M de potassi.  

Es perd una mica de sensibilitat en concentracions baixes, segons el límit esperat per Fluka. 
En canvi el límit superior es pràcticament el mateix 

 

 

Fig.  12-4 Interval de linialitat 

Taula 12-5. Interval de linealitat trobat 

Prova Te(min) Tr(min) Pendent Regressió 
1 4 2 54,455 0,999 
2 4 2 53,486 0,998 
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12.3.3. Influència de l’agitació 

Es van realitzar dues proves amb agitació i dues proves sense agitació. 

En el gràfic següent es veu que la resposta que quan no hi ha agitació la resposta no es 
bona. Els primers valors no els detecta i encara que es disminueixi l’interval no obtenim el 
pendent desitjat. Per tant podem concloure que l’agitació es un factor important a tenir en 
compte. 
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Taula 12-6 Influència de l’agitació 

Agitació Pendent Regressió Interval 

Si 52,146 0,9995 10 – 5000 ppm 

SI 53,443 0,9995 10 – 5000 ppm 

NO 70,181 0,9488 10 – 5000 ppm 

NO 88,768 0,9486 10 – 5000 ppm 

SI 51,928 0,9996 10 – 5000 ppm 

Fig.  12-5 Gràfic de la influencia de l’agitació 
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12.3.4. Temps òptim de resposta 

Es van realitzar proves amb diferents temps de resposta per definir el temps mínim d’anàlisi.  
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Prova Tr Pendent Regressió 
1 120 segons  56,464 0,9993 
2 60 segons 54,102 0,9995 
3 90 segons 57,767 0,9997 
4 150 segons 52,854 0,9996 
5 180 segons 55,302 0,9999 
6 90 segons 54,338 0,9996 
7 120 segons 56,554 0,9999 

La sensibilitat no difereix molt en l’interval comprés entre 120 i 180 segons de temps de 
resposta. 

Fig.  12-6 Representació gràfica de la influencia del temps de resposta 

Taula 12-7 Sensibilitat obtingudes segons el temps de resposta 
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Temps inferiors a 120 segons , presenten menys sensibilitat doncs no dóna temps a que 
s’estableixi l’equilibri entre la interfase de la membrana, llegint llavors potencials més petits, i  
provocant aquest descens de sensibilitat.  

Temps superiors a 120 segons, té la mateixa sensibilitat, per tant es innecessari, ja que amb 
120 segons s’obté la resposta adequada. 

12.3.5. Estudi del pH 

La influència del pH en els elèctrodes selectius d’ions es va realitzar fent proves amb 
solucions de pH igual a 5, 7 i 9. Mitjançant aquestes proves es va comparar les diferents 
pendents i veure l’efecte que tenia. 

Prova pH Pendent Regressió 
1 7 55,02 0,9997 
2 5 53,64 0,9996 
3 7 55,635 0,9998 
4 9 54,397 0,9998 
5 7 54,254 0,9999 

Si realitzem la mateixa representació gràfica que s’ha fet en l’anàlisi de l’anió nitrat, s’obté pel 
catió potassi la següent gràfica. 
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Taula 12-8 Sensibilitat trobades segons el pH 

Fig.  12-7 Resposta de l’elèctrode segons el pH en dissolució 
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L’interval estudiat no afecta a la sensibilitat de l’elèctrode ja que els punts estan dintre 
l’interval de linealitat trobat. 

12.3.6. Repetitivitat 

Calibratge Pendent Regressió Calibratge Pendent Regressió 

2 53,64 0,9996 18 51,807 0,9989 
3 53,205 0,9989 19 51,928 0,9996 
4 51,564 0,9989 20 55,72  0,9998 
5 55,635 0,9998 21 49,829 0,9996 
6 54,397 0,9998 22 50,403 0,9996 
7 54,254 0,9999 23 50,392 0,9998 
8 52,855 0,9994 24 50,759  0,9997 
9 55,02 0,9997 25 53,024 0,9988 
10 54,75 0,9998 26 50,467 0,9994 
11 52,761 0,999 27 52,79 0,9998 
12 53,166 0,9997 28 52,687 0,9997 
15 53,963 0,9976 29 47,935 0,9987 
16 53,443 0,9995 30 48,77 0,9993 

Fig.  12-8 Representació de la sensibilitat en funció del pH 

Taula 12-9 Pendent obtingudes en funció del número de calibrats 
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Repetitivitat

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Log [NO3-(ppm)]

m
V

Calibrat 2 Calibrat 3 Calibrat 4 Calibrat 5 Calibrat 6 Calibrat 7 Calibrat 8

Calibrat 9 Calibrat 10 Calibrat 11 Calibrat 12 Calibrat 15 Calibrat 16 Calibrat 18

Calibrat 19 Calibrat 20 Calibrat 21 Calibrat 22 Calibrat 23 Calibrat 24 Calibrat 25

Calibrat 26 Calibrat 27 Calibrat 28 Calibrat 29 Calibrat 30

 

Si es respresenta la sensibilitat en funció del calibratge i en funció de la sensibilitat obtinguda 
al inici obtenim 
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Fig.  12-9. Estudi de la repetitivitat de l’elèctrode de potassi treballant a condicions constants 

Fig.  12-10 Representació de la sensibilitat en funció de la sensibilitat definida 



Estudi de nous elèctrodes selectius d’ions per aplicacions en continu Pág. 97 

 

Com s’observa en la Fig.  12-10 les sensibilitats trobades estan pràcticament dintre de 
l’interval definit, encara que al inici hi ha algun valor que surt de límits, es pot considerar que 
son errors experimentals. 

A més s’ha de tenir en compte que l’interval definit al inici era per un elèctrode diferent que el 
en el que s’ha fet l’estudi de linealitat i segurament hi ha alguna petita diferencia en el rang.  

En totes les calibracions hi ha bona linealitat en el rang en el qual s’ha estudiat i en el que 
s’ha fet la prova de repetitivitat. 

12.3.7. Reproducibilitat  

S’han realitzar proves amb diferents elèctrodes per veure com variava la sensibilitat entre un 
I l’altre,  fent-los treballar en les mateixes condicions. 
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Elèctrode Pendent Regressió Reproducibilitat  (%) 

Elèctrode 1 55,635 0,9998 0,9 
Elèctrode 2 56,62 0,9991 2,8 
Elèctrode 3 56,426 0,9999 2,4 
Elèctrode 4 55,567 0,9997 0,8 
Electrode 5 53,322 0,9996 3,2 

Fig.  12-11Reproducibilitat entre elèctrodes 

Taula 12-10 Sensibilitats trobades en diferents elèctrodes 



Pág. 98  Memoria 

 

Els resultat obtinguts ens mostren que aquest elèctrode estudiats estan dintre de l’interval de 
sensibilitat trobat. 

La reproducibilitat màxima trobada es del 3,2 %, que es pot considerar que és acceptable i 
que hi ha bona reproducibilitat entre elèctrodes.  

12.4. Influència de la la força iònica 

En aquest elèctrode la solució tampó de força iònica es NaCl, que també el recomanava la 
cas Orion pels seu elèctrode de potassi. S’han realitzat proves a diferents concentracions  
concretament concentració de 0,1 M i una altre de 1 M 

El resultat d’aquestes proves han estat  
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Fig.  12-12 Resposta del sensor amb diferents concentracions de ISa 
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Encara que la sensibilitat amb diferentes concentracions de ISA no varia gaire, no obstant 
amb una solució de 1 M de ISA es perd sensibilitat. 

12.4.1. Repetitivitat i temps de vida amb solució ISA 

S’ha estudiat la repetitivitat amb solució 0,1 M ISA per veure si soportava mes calibrats que 
en el cas anterior. 

La solució inicial era 0,1 M de NaCl, i s’anava afegint solucions de diferents concentracions 
de potassi amb 0,1 M de NaCl.  

Calibratge Pendent Regressió Calibratge Pendent Regressió 
2 49,893 0,9996 16 54,543   0,9997 
3 55,899 0,9996 17 50,886 0,9993 
4 55,018 0,9996 18 54,539 0,9995 
5 54,437  0,9993 19 50,187  0,993 
6 53,508 0,9993 20 54,575 0,9996 
7 47,516  0,9997 21 48,119 0,9965 
8 49,525 0,997 22 54,109 = 0,9999 
9 52,481 0,9997 23 52,368 0,9993 
10 51,867 0,9988 24 52,701 0,9996 
11 49,742  0,9987 25 52,680 0,9995 
12 54,536 0,9995 26 53,363 0,9996 
13 51,696 0,9991 27 51,299 0,9989 
14 53,348 0,9996 28 52,945 0,9997 
15 52,196 0,9992 30 52,843 0,9987 

Taula 12-11 Sensibilitas obtingudes amb diferents concentracions de ISA 

Prova Te(min) Tr(min) Pendent Regressió Interval 

1 - 0 M ISA 4 2 54,397 0,9998 10 - 5000 

2 - 0,1 M ISA 4 2 53,731 0,9996 10 - 5000 

3 - 1 M ISA 4 2 52,712 0,9988 10 - 5000 

4 - 0 M ISA 4 2 55,02 0,9997 10 - 5000 

5 - 0,1 M ISA 4 2 56,52 0,9998 10 - 5000 

6 - 1 M ISA 4 2 53,333 0,9996 10 - 5000 

Taula 12-12 Resposta de la repetitivitat amb solució 0,1 M ISA
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Repetitivitat amb ISA
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Es calcula la sensibilitat amb els primers 8 valors, la desviació respecte la resposta del valor 
esperat i l’interval de sensibilitat considerant acceptable un error del 5 %, en les calibracions 
realitzades: 

• Mitjana: 52,3 mV 

• Desviació de la resposta respecte el teòric: 8,9100·
58

)3,52(58
=

−
.  

• Considerant un error del 5%, significa un valor de 2,11 mV com a interval d’error assumit. 

Amb aquest resultat es pot dir que la sensibilitat de l’elèctrode és de: 

52,3 ± 2,62 mV 

 

 

Fig.  12-13 Representació de la repetitivitat amb solució 0,1 M ISA 
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Si representem la sensibilitat en funció del calibratge i s’observa la sensibilitat de l’elèctrode 
obtenim: 
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Les sensibilitats s’ajusten bastant en el rang de linealitat definit per 0,1 M ISA, encara que el 
pendent es més baix que si no hi ha ISA, s’observa una continuitat ha baixar respecte 
l’esperada. El que s’observa es que el temps de vida potser més llarg 

12.5. Selectivitat. Interferències  

El fet de treballar amb dispositius tan petits provoca que diferents variables puguin alterar la 
resposta del sensor, com ara la temperatura i el pH. Malgrat això, un sensor esta destinat a 
treballar en un medi en el qual hi ha diferents tipus de substàncies i per tant, es molt probable 
que es pugui trobar amb certes substàncies que alterin la resposta del dispositiu.  

Amb l’objectiu d’excloure o verificar certes substàncies com a interferents d’aquests 
dipositius s’ha dut a terme diferents calibrats amb el sensor tot sotmetent-lo en solucions que 
contenen la substància a analitzar i d’altres que puguin interferir. 

Atès que l’ús que es pretén donar d’aquest sensor es a nivell de cultiu hidròponics, les 
substàncies que s’ha decidit estudiar són aquelles que poden estar present en una solució 

Fig.  12-14 Representació gràfica de la sensibilitat en funció dels calibratge 
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de nutrients. Les substàncies que poden interferir en l’elèctrode selectiu d’ió de potassi son 
les següents: sulfat d’amoni (per l’amoni) i Sodi. Tots aquests, són components importants 
en la solució de nutrients.  

Amb l’objectiu de cobrir aquest interval de concentracions es preparen mostres sintètiques 
de les substàncies a estudiar a diferents concentracions, a partir de les quals es duran a 
terme diferents calibrats per observar el comportament del dispositiu en vers a la substància. 
Aquestes concentracions varien entre 10-5M i 5 · 10-3M. 

Per veure quins son els ions que interfereixen en la lectura d’aquest electrode vem provar 
com a interferents el amoni (NH4

+) i el sodi (Na+). 

12.5.1. Sodi 

Es van començar primer amb una solució de 100 ppm de Na+, tot seguit de 250, 500,750 i 
1000. 

Els resultats són: 

 

Prova Pendent Regressió Sodi 

1 55,896 0,9999 0 ppm Na+ 
2 54,853 0,9999 100 ppm Na+ 
3 53,506 0,9997 500 ppm Na+ 
4 53,829 0,9993 1000 ppm Na+ 
5 52,201 0,9993 2500 ppm Na+ 
6 49,004 0,9992 5000 ppm Na+ 
7 54,663 0,9995 0 ppm Na+ 
8 56,098 0,9997 0 ppm Na+ 

 

Taula 12-13 Resultats obtinguts amb el catió interferent sodi 
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Interfèrencies del catió sodi
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No influeix en el pendent i augmenta la concentració en ppm enregistrada ( relació ppm 
experimentals i teorics). 

12.5.2. Amoni 

 

Prova Pendent Regressió Concentració d’amoni 
1 56,165 0,9994 1000 ppm K+ 
2 56,061 0,9998 100 ppm NH4+ 
3 52,075 0,9982 500 ppm NH4+ 
4 39,578 0,9973 2500 ppm NH4+ 
5 29,904 0,9909 5000 ppm NH4+ 
6 48,746 0,9985 1000 ppm K+ 

 

 

 

 

Fig.  12-15 Representació gràfica de l’interferència del catió sodi 
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De la figura i el gràfic es dedueix que el catió amoni afecta l’elèctrode de potassi. Aquesta 
afectació es manifesta a partir dels 500 ppm d’amoni i les sensibilitats s’allunyen el valor 
trobat directament proporcional al augment de la concentració d’amoni.  

L’amoni contamina la membrana i per tant no es recomanable la presencia d’aquest element 
en dissolucions aquoses en concentracions superior a 500 ppm.  

 

Fig.  12-16 Representació gràfica de l’interferència del catió amoni 
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13. PRESSUPOST 

13.1. Justificació pressupostària 

Dins el marc d’investigació i desenvolupament es presenta el següent pressupost per a 
l’execució d’una nova empresa dedicada al desenvolupament de elèctrodes selectius d’ions.  

Dins el a marc d’investigació i desenvolupament presenta el següent  pressupost per a 
l’estudi de elèctrode selectius d’ions.  

Es tracta de la investigació de dos sensors capaços de determinar en la mostra una sèrie de 
ions en cultius hidròponics per saber la quantitat de nutrients que necessiten les plantes i que 
es portarà terme en agricultura .  

13.2. Cost de l’estudi dels nous elèctrodes selectius d’ions  

13.2.1. Inversió en material i equips  

 

UNITAT
S DESCRIPCIO MARCA Cost unitari (€) Cost total (€) 

1 Ordinador Genèrica  850,00 850,00

1 PHmetre Laboratori 
HANNA 
INSTRUMENTS PH-
301 

1500,00 1500,00

1 Elèctrode referència ORION/HANNA 90,00 90,00
2 Elèctrode ISE (NO3-, K+) ORION 754,00 1508,00

1 Agitador HANNA 
INSTRUMENT  180,00

 Material Laboratori   1000,00
1 Balança Gram ST 160 E  1430,00 1430,00

250 l Aigua destil·lada  0,40 100,00
500 g KNO3  0,042 21,10

1000 g KCl  0,0159 15,90
1000 g (NH4)2SO4  0,0226 22,60
1000 g NaCl  0,0105 10,50

500 l H2SO4  0,298 149,00
   TOTAL 6877,10
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13.2.2. Construcció del sensor 
UNITAT
S DESCRIPCIO MARCA Cost unitari (€) Cost total (€) 

1 Placa de PCB   6,00
 Tecnologia Thick Film   0,03 2,25

5 l Solució plata  40,00 200,00
1 Bobina Sn   10,00

5 m Cables  0,25 1,00
1 tubo Silicona   10,00

1 Equip Soldadura   50,00
   TOTAL 279,25

 

13.2.3. Construcció de la membrana 
UNITAT
S DESCRIPCIO SUBMINISTRADOR Cost unitari (€) Cost total (€) 

10 g PVC Fluka 2,17 21,70

5 ml Bis (2-ethylhexyl) 
sebacate Fluka 5,40 27,00

100 mg Tetraoctylammonium 
nitrate Fluka 0,283 28,30

10 mg Potassium Ionophore 
valinomycin Fluka 3,9 39,00

100 mg Potassium tetrakis (p-
chlorophenyl) borate Fluka 0,11 11,00

1000 ml Tetrahidrofura Fluka 0,0352 35,20
   TOTAL 162,20

 

13.2.4. Servei i subministrament 
UNITAT
S DESCRIPCIO SUBMINISTRADOR Cost unitari (€) Cost total (€) 

 Llum    900
 Aigua   210
 Telefon   2400
 Servei Externs   1968
 Diversos    580
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   TOTAL 6058

13.2.5. Recursos Humans 
UNITAT
S ACTIVITAT  Quantitat d’hores Cost unitari (€) Cost total (€) 

 
 
 
 
 

Recerca i estudi 
Bibliogràfic 150 10 1500,00

 Realització Experimental 900 12 10800,00

 Estudi i tractament de 
dades 40 15 600,00

 Confecció de la memòria 65 12 780,00
    
   TOTAL 13680,00

 

13.3. Total Costos 

    
Inversió material i equip   6877,10
Construcció del sensor   279,25
Construcció de la 
membrana   162,20

Servei i Subministrament   6058
Recursos Humans   13680,00
  TOTAL 27056,55

 

El cost total del projecte puja a 27.056,55 euros. 
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14. TRACTAMENT DELS RESIDUS DE LABORATORI 

La gestió mediambiental dels residus perillosos es de gran importància per la proteccoó 
ambiental, la gestió dels recursos naturals i el desenvolupament sostenible. Els residus 
perillosos s’aboquen indiscriminadament en els rius o mar, o bé s’ha abandonen en les 
carreteres. 

La integridad del medi ambient i de la salut humana es veu perjudicada pel volum creixen de 
de residus perillosos produits i mal gestionats. Per aixó en aquest projectes’han tingut en 
compte.
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Conclusions 

Elèctrode de l’anió nitrat 

1) La deposició indirecte de la membrana mitjançant la retenció amb un plàstic 
termoconformable no produeix els resultats esperats. Es millor la deposició directe de la 
membrana en estat líquid i la seva posterior polimerització sobre el transductor. 

2) El temps de curat com a mínim ha de ser de dos dies per assegurar una bona resposta de 
l’elèctrode.  

3) L’emmagatzematge en sec d’aquest elèctrode dona millor resposta que 
l’emmagatzematge en condicions ambientals, sinó la resposta obtinguda posteriorment no es 
correspon a la sensibilitat esperada. 

4) La utilització de l’ajustador de la força iònica (sulfat amònic) provoca una pèrdua de la 
sensibilitat i del temps de vida, respecte si es fan els calibratges sense ISA. Per tant, es 
recomanable, per als elèctrodes desenvolupats, no utilitzar el sulfat amònic com a ISA. 

5) La sensibilitat trobada és de –50.8 mV, per tant, més petita que la teòrica (-51.9 mV), que 
suposa una desviació del 2.1%. 

6) El temps de resposta òptim trobat, és de 90 s. 

7) S’observa la necessitat d’agitació, perquè sense aquesta, les rectes obtingudes presenten 
baixa linealitat. 

8) Els elèctrodes construïts presenten els millors resultats a pH neutre. Quant aquest varia, 
queda afectada la seva sensibilitat. 

9) L’estudi de la repetitivitat sense ISA, dona una sensibilitat  que es va mantenint dins de 
l’interval trobat durant els primers 20 calibratges. Es a partir d’aquest punt que es detecta una 
baixa precisió dels resultats i baixada de sensibilitat. 

10) L’estudi de la repetitivitat amb 0,1 M de ISA,  dona una resposta més baixa i un temps de 
vida inferior. 

11) La reproducibilitat entre diferents elèctrodes que estan dins de l’interval de sensibilitat, 
presenten un valor màxim de desviació del  2.7 %. 
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12) El clorur afecta a la resposta de l’elèctrode, a partir d’una concentració de 1000 ppm, per 
aquest motiu es proposa com alternativa el sulfat amònic en la composició del ISA. 

13) El sulfit afecta lleugerament a la sensibilitat de l’elèctrode, a partir d’una concentració de 
5000 ppm. 

Si es realitza una comparació entre els resultats proposats per Fluka, i els obtinguts en 
l’elèctrode proposats, s´obté la següent taula 

 Característica de la membrana 
segons Flucka 

Característica dels electrodes 
proposats de nitrats 

Sensibilitat -51,9 ± 0,5 mV -50,8 ± 2,54 mV 
Interval de linealitat 1,5 a 2230 ppm 6,5 a 4500 ppm 
Límit de detecció 0,62 ppm 3,6 ppm  
Temps de resposta -- 90 s 
Temps de vida ≥2 mesos 20 calibrats 

En aquesta taula s’observa una petita disminució en el límit de detecció i el límit inferior de la 
linealitat. La sensibilitat trobada es semblant a la teòrica, disminuint tant sols 1,1 mV. Un fet 
positiu en l’estudi d’aquestes membranes és l’important augment del límit superior de 
linealitat, que contrasta amb el limitat temps de vida dels elèctrodes desenvolupats. 

Elèctrode del catió potassi  

1) Es fa la deposició directe de la membrana en estat líquid i la seva posterior polimerització 
sobre el transductor. 

2) El temps de curat com a mínim ha de ser de dos dies per assegurar una bona resposta de 
l’elèctrode. 

3) La utilització de la força iònica 0.1 M, no millora la sensibilitat, i si es utilitza amb 1 M de 
concentració, la pendent trobada és pitjor a la definida, per tant la utilització del NaCl no 
presenta una millora de la  resposta. 

4) Els elèctrodes proposats suporten bé tots els condicionaments realitzats excepte en aigua 
destil·lada. La millor resposta es produeix quan s’emmagatzema en 500 ppm de potassi, i 
sobretot per temps de 30 minuts de condicionament (temps d’activació). 

Taula 0-1 Comparació de les característiques de les membranes, segons el que proposa 
Fluka i de l’elèctrode de nitrat estudiat construïts i dissenyats en aquest projecte 
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4) La sensibilitat trobada és de 55,1 mV, per tant, més petita que la teòrica (58 mV), que 
suposa una desviació del 5 %. 

5) El temps òptim de resposta : 120 segons. 

6) Es necessari l’agitació com en el cas de l’anió nitrat. 

7) Els elèctrodes proposats responen adequadament quant el pH es manté amb l´interval 
comprès entre 5-9, obtenint-se la millor resposta a pH neutre. 

8) L’estudi de la repetitivitat sense ISA, dóna resultats molt semblants. Després de 20 
calibrats la sensibilitat baixa peró es va mantenint fins a 30. Punt en el qual comença a baixa 
més dràsticament. En canvi el calibratges amb ISA, presenten menys sensibilitat però en 
quant el temps de vida és mes elevat ja que a partir de 30 calibrats encara es troba dintre 
dels intervals detectats.   

9) La reproducibilitat màxima entre els elèctrodes proposats és del 3,2%. 

10) La interferència del sodi en els elèctrodes es comença a notar a partir de concentracions 
de 2500 ppm d´aquest catió. 

11) L´amoni interfereix en la membrana a partir dels 500 ppm de concentració. 

Si és realitza una comparació entre els resultats proposats per Fluka, i els obtinguts en la 
construcció i avaluació dels elèctrodes de potassi proposats, s’obté la següent taula : 

 Característica de la membrana 
segons Flucka 

Característica dels electrodes 
proposats de potassi 

Sensibilitat -58 mV -55,1 ± 2,76 mV 
Interval de linealitat 0,7 a 3900 ppm 6,5 a 4500 ppm 
Límit de detecció 0,12 ppm 6,3 ppm  
Temps de resposta -- 120 s 
Temps de vida ≥1  mesos 20 calibrats 

 

En aquesta taula s’observa un important augment del límit de detecció i del límit inferior de 
linealitat. La sensibilitat trobada es inferior a la teòrica. El temps de vida és superior a 30 
calibrats, el que significa que aquestes membranes presenten un temps de vida útil superior 
a la dels nitrats. 

Taula 0-2 Comparació de les característiques de les membranes, segons el que proposa 
Fluka, i l’elèctrode de potassi construïts i dissenyats en aquest projecte 
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