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1. Köszönetnyilvánítás 

Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Dr. Inzelt György 

professzor úrnak a téma kiválasztásában és a mérések kivitelezésében nyújtott segítségéért, 

továbbá hogy tanácsaival, észrevételeivel, kritikai megjegyzéseivel segítette munkámat.  

Emellett szeretnék köszönetet mondani Berkes Balázsnak a mérések során nyújtott 

segítségéért. 

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-

2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói 

személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program” című 

kiemelt projekt keretei között valósult meg. 

2. Bevezetés 

2.1. Motiváció 

Napjainkban az energiafogyasztás és a környezetszennyezés minden korábbinál nagyobb 

mértéket öltött. Ezért fontos, hogy olyan energiaforrások felé fordítsuk figyelmünket, amelyek 

jó hatásfokkal tudnak energiát szolgáltatni, ugyanakkor kevéssé környezetszennyezőek. A 

tüzelőanyag-cellák kielégítik mindkét szempontot, közülük is különösen nagy a bizalom a 

hidrogénüzemű protoncsere-membrános tüzelőanyag-cellák (Proton Exchange Membrane 

Fuel Cell továbbiakban PEMFC) iránt, mivel ezek tűnnek járművekben leginkább hasznosít-

hatónak. [3] 

A PEMFC működése során az egyik elektródon a hidrogén oxidációja, másik elektródon az 

oxigén redukciója zajlik. A hidrogén oxidációja egy könnyen lezajló folyamat, azonban az 

oxigén redukciójának gyorsítására mai napig nem sikerült kielégítő megoldást találni, pedig a 

PEMFC-k teljesítményének kulcsa ebben a reakcióban van. A jelenleg ismert legjobb 

katalizátor a platina (továbbiakban Pt), melyet azonban még mindig viszonylag nagy 

felvitelben kell alkalmazni. Többek között emiatt a PEMFC-k elterjedésének egyik 

legnagyobb gátja magas előállítási költségük.  

A PEMFC-k versenyképessé tételéhez két út vezet: vagy nagyon kis Pt felvitel mellett kell 

megfelelő teljesítményt elérnünk, vagy más alkalmas katalizátorokat kell találnunk. [1] Egy 

néhány éve megjelent tanulmány szerint a jelenleg használt Pt felvitelt negyedére kellene 

csökkenteni ahhoz, hogy a PEMFC versenyképes legyen a jelenleg használt robbanó-

motorokkal szemben [2]. BSc szakdolgozatomban a katalizátorrétegben zajló folyamatokkal 
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foglalkoztam, melyek megértése segítheti, hogy kisebb Pt felvitel mellett azonos vagy 

nagyobb teljesítményt tudjunk elérni [3].  

Jelen dolgozatomban bemutatott munkám során a második kutatási irányba kapcsolódom 

be olcsóbb, nem nemesfémtartalmú vegyületek oxigénredukciós tulajdonságainak 

vizsgálatával. 

2.2. Célkitűzés 

A kutatásom célja az volt, hogy olyan vegyületeket vizsgáljak, melyek katalitikus 

tulajdonságokat mutatnak az oxigénredukcióra, azonban olcsóbb őket előállítani a platinánál, 

ezáltal versenyképesebbé téve a PEMFC-ket a jelenleg használt energiaforrásokkal szemben. 

Vizsgálataim kiindulópontját az izoindol-gyűrűkből felépülő ftalocianinok  alkotják. Ezen 

vegyületek képesek fém-kationokat gyűrűjükbe zárni (hasonló szerkezetű a hemoglobin is, 

amiben porfirin gyűrűk vannak), és a fémiontól illetve a vázszerkezettől függően különböző 

redoxi folyamatokat katalizálni. 

Bár a ftalocianinok katalitikus tulajdonsága régóta ismert, tüzelőanyag-cellában való 

hasznosulásukhoz még sok vizsgálatot kell folytatni. 

Munkám során háromféle ftalocianinnal dolgoztam (fémiont nem tartalmazó, illetve vas- 

valamint palládiumiont tartalmazó ftalocianinokkal, 2.2.1 ábra). Célom volt ezen vegyületek 

az oxigénredukciót katalizáló tulajdonságainak vizsgálata forgó korongelektróddal különböző 

körülmények között; ezentúl az aranyfelületen való megkötődés folyamatát, a felületre felvitt 

anyag mennyiségét, valamint az oxigénredukció illetve a ftalocianin redoxi reakciói során 

fellépő tömegváltozásokat elektrokémiai kvarckristály mikromérleggel tanulmányoztuk. Ezen 

a területen e módszer alkalmazására korábban alig került sor.  
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2.2.1 ábra A hidrogén-, a vas- és a palládium-ftalocianin szerkezeti képlete 

A ftalocianinokat eddig többségében lúgos közegben vizsgálták [4,5,6,7,8]. A jelenleg 

használt tüzelőanyag-cella konstrukció azonban a felhasznált nafion szulfonsav-csoportjai 
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miatt inkább savas közegű [9,10], ezért célunk az volt, hogy semleges-savas közegben vizs-

gáljuk a ftalocianinokat. A dolgozatban a semleges közegben történt méréseket fogom bemu-

tatni.  

3. Irodalmi háttér 

A tüzelőanyag-cellák kiemelt figyelmet kaptak mind a kutatók, mind a laikusok részéről. A 

hidrogénnel működő tüzelőanyag-cella története egészen 1839-ig nyúlik vissza, tömeges 

alkalmazásuk azonban csak az utóbbi két évtizedben indult meg, kedvező fizikai és kémiai 

tulajdonságai miatt elsősorban elektromos járművekben áramforrásként. Újabban még 

nagyobb figyelmet kapnak zéró károsanyag-kibocsátásuk miatt [11].  

A PEMFC-ben a hidrogén és oxigén elektrokémiai reakciója segítségével állítunk elő 

elektromos áramot. A hidrogén egy megfelelő katalizátor (általában platina) felületén 

adszorbeálódik (1), majd egy gyors elektrokémiai reakció (2) során oxidálódik [12]. 

H2(g)→2H(ads) (1) 

H(ads)↔H
+
+e- (2) 

A protonok az elektroliton keresztül a katódhoz vándorolnak, majd a katódon lejátszódik 

az oxigén redukciója, melyet legáltalánosabban a (3) egyenlet szerint tudunk leírni. Ezen 

reakció hatékony lezajlásához is szükséges katalizátort használni, melyre mai napig a Pt 

katalizátor a legmegfelelőbb. A folyamat végterméke víz, illetve elektromos- és hőenergia. 

O2+4H
+
+4e

-
→2H2O (3) 

A PEMFC-k működése során a sebességmeghatározó lépés az oxigén redukciója. Ezért ez 

a reakció nagyon régóta a kutatók kedvelt területe [13,14,15,16], és a mai napig számtalan 

cikk jelenik meg, amely az oxigén redukciójának mechanizmusával [17,18,19], illetve külön-

böző katalizátorokkal foglalkozik [20,21]. 

Ismert, hogy az oxigén redukciója leggyakrabban kétféle módon zajlik le (lásd 3.1 ábra): 

vagy négyelektronos reakcióban víz keletkezik belőle, vagy először kételektronos reakcióban 

hidrogén-peroxid képződik, majd a peroxidból újabb két elektron felvételén keresztül kapjuk 

meg vizet, mint végterméket. Az első esetben a peroxid bomlása rendkívül gyors, katalízált 

folyamat. Nyilvánvaló, hogy a legelőnyösebb reakcióút számunkra az, amikor közvetlenül 

vízzé alakul az oxigén, mert ekkor tudjuk a legnagyobb energiát termelni a reakció során. A 

platina elektródon a négyelektronos redukció zajlik le, többek között ezért is igen előnyös 

katalizátor [22]. 
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3.1 ábra Az oxigén redukció leggyakoribb reakcióútjai [1] 

A különböző ftalocianinok más-más úton katalizálják az oxigén redukcióját. A reakcióutat 

elsősorban a reaktánsok konfigurációja határozza meg. Néhányat a lehetséges orientációk 

közül a 3.2. ábra mutat be. A side-on konformáció során van lehetőség a négyelektronos 

redukcióra, az end-on illetve a bridge konformáció során pedig a kételektronos redukció zajlik 

le. [8] 

 

3.2. ábra A molekuláris oxigén néhány lehetséges orientációja a redukció során [8] 

Mind a központi ion, mind a makrociklus struktúrájának módosítása nagymértékben tudja 

befolyásolni a ftalocianinok katalitikus aktivitását. Például a mangán-ftalocianin kis 

túlfeszültség mellett a négyelektronos reakcióutat katalizálja, a réz-, nikkel,- és kobalt-

ftalocianinok pedig a kételektronos reakcióutat. Viszont a polimerizált kobalt-tetraamino-

ftalocianin már a négyelektronos reakcióutat katalizálja [8]. Amennyiben egy ftalocianinban a 

központi fémionnak van olyan elérhető d pályája, mely a HOMO-LUMO távolság között 

helyezkedik el, akkor a vegyület redoxi tulajdonságait a központi fémion fogja meghatározni. 

Ellenkező esetben a ligandumok hatása érvényesül erőteljesebben [23]. Ezért például a [41] 

alapján vas-ftalocianin esetében két csúcspárt várunk a voltammogramokon, melyek pH 7-nél 

0,2 V-nál a Fe(III)/Fe(II)  illetve -0,64 V-nál a Fe(II)/Fe(I) átalakuláshoz tartoznak. 

Sajnos az irodalomban több homályos pontot is találunk ezen vegyületekkel kapcsolatban. 

Például a [8] szerint a vas-ftalocianin a négyelektronos reakcióutat katalizálja, a [4,33] cikkek 
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alapján viszont a voltammogramokon két oxigénredukciós csúcsot látunk, melyek a 

kételektronos reakcióúthoz tartoznak. A [24] cikkben leírják, hogy a vas-ftalocianin bridge 

konformációban lép reakcióba az oxigénnel (lásd 3.2. ábra), ami a kételektronos reakcióhoz 

tartozik. Ezzel szemben a [25] leírja, hogy a vas-ftalocianin a oxo-bridge (Fe-O-Fe vö 3.2. 

ábra) kötésen keresztül lép reakcióba a molekuláris oxigénnel, ez pedig az egylépéses, 

négyelektronos reakcióhoz vezetne. 

A szakirodalmi adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a ftalocianinokkal való kísérletezés 

még csak a molekuláris kutatás szintjén tart. Alig találunk olyan cikket, amelyben, a 

ftalocianinokat már valódi tüzelőanyag-cellában használják. A Harnisch és munkatársai [26] 

egy vas-ftalocianin katalizátort tartalmazó metanolos tüzelőanyag-cellát egy hagyományos, 

platina katalizátort tartalmazó tüzelőanyag-cellával hasonlítottak össze. (Megjegyzendő, hogy 

a metanolos tüzelőanyag-cella működési elve azonos az általunk leírt PEMFC tüzelőanyag-

cellákkal, csak ezekben nem hidrogén, hanem metanol a tüzelőanyag.) Sajnos a cikk 

konklúziója az, hogy egyelőre a ftalocianint tartalmazó cellák sokkal gyengébben teljesítenek. 

A cikk emellett bemutat több hatást, potenciális katalizátormérget, amelyek negatívan 

befolyásolják ezen új cellák teljesítményét. 

Természetesen a ftalocianinok nem csak az oxigénredukció miatt állnak a tudományos 

kutatások központjában. Mivel egyes ftalocianinokban a redoxi átalakulások megfelelő 

hullámhosszú fényre érzékenyek, ezért többek között a spektroszkópusok számára is fontos 

vegyületek [27,43,44]. Így a ftalocianinonknak számtalan egyéb felhasználási módszere is 

adódik, például ledként [28], fotolumineszcens anyagként [29]. De használják őket molekulá-

ris szenzorként is [30]. 

Külön szeretném megjegyezni, hogy a palládium-ftalocianin irodalma igen kicsi, azon 

belül is dominálnak a molekuláris szenzorként való alkalmazásról szóló cikkek [31,32], illetve 

a nemlineáris optikában történő alkalmazások [33]. Oxigénredukcióról történő vizsgálatról 

egyáltalán nem találtunk példát a szakirodalomban. Sőt, emellett az előbb felsorolt cikkek az 

egyetlenek, amelyek a ftalocianinok vizsgálatára elektrokémiai kvarckristály-mikromérleget 

használnak.  
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4. Kísérleti rész 

4.1. Felhasznált anyagok 

Anyagok: 

 hidrogén-ftalocianin (továbbiakban HFC): Sigma-Aldrich 98% 

 vas-ftalocianin (továbbiakban FeFC): Dr. Gál Imre, ELTE 

 palládium-ftalocianin (továbbiakban PdFC): Merck reagens  

 KH2PO4 és Na2HPO4 sók: Merck analitikai reagens 

 vízmentes Na2SO4: Merck analitikai reagens 

 LiCl: Merck analitikai reagens 

 MgSO4: Reanal reagens 

 duplafalú szén nanocső (továbbiakban DWCNT): Bz tubes
®
 MIV-05-182 Bager 

Services 

 nafion: DuPont Nafion
®
 10% diszperzió 

 5.0 tisztaságú argongáz 

 tisztított levegő 

 desztillált víz: Millipore 

Műszerek: 

Forgó korongelektródos mérések (továbbiakban RDE): 

 potenciosztát: BioLogic VSP 

 forgó korongelektród: BASi RDE-2 Rotating disk electrode 

Mérések kvarckristály-mikromérleggel: 

 potenciosztát: Elektroflex EF453 

 frekvenciaszámláló: Philips PM 6685 

 QCM 100 SRS a kvarckristály-mikromérleg elektronikája és AT vágású kvarc-

kristály lapka 

Cellák: 

Minden mérés standard háromelektródos cellában történt: 

Forgó korongelektródos mérések: 

 munkaelektród: üvegszén RDE (Glassy Carbon, továbbiakban GC); segédelektród: 

platina (Pt); referencia: 3 M NaCl-ben telitett Ag/AgCl 

 munkaelektród: arany RDE (továbbiakban Au); segédelektród: arany; referencia: 

3 M NaCl-ben telitett Ag/AgCl 
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Mérések kvarckristály-mikromérleggel: 

 munkaelektród: arany QCM; segédelektród: arany illetve platina; referencia: NaCl-

ban telitett kalomel elektród (SSCE) 

4.2. Mintaelőkészítés  

Az RDE mérésekhez 3 mm átmérőjű GC illetve arany korongelektródot használtunk. 

Ezeket minden használat előtt lemostunk alkohollal és vízzel, ezután políroztuk 3 illetve 1 μm 

gyémánttal, majd pár percig ultrahangos fürdőben rázattuk, hogy a rátapadt szemcséktől 

megtisztítsuk. A QCM mérésekhez felhasznált arany elektródot minden esetben alkohollal és 

vízzel tisztítottuk felhasználás előtt. 

A duplafalú szén nanocsövet felhasználás előtt kb 2 óráig rázattuk ultrahangos fürdőben, 

mivel Prőhle Zsófia szakdolgozati munkája [34] során megállapítottuk, hogy a nanocsövek 

összeálltak nagy aggregátumokká, melyek hosszú ultrahangos rázatás után szétesnek. 

A törzsoldatok koncentrációját és a felvitt oldatmennyiségeket a [35] alapján választottuk 

meg. A ftalocianinokból, valamint a duplafalú szén-nanocsőből 2-propanolos törzsoldatokat 

készítettünk (lásd 3.1. Táblázat). A mérés előtt a törzsoldatokat nagyjából 1 órán át rázattuk 

ultrahangos fürdőben. Ezután a törzsoldatokból 5 μl-t pipettáztunk az elektród felületére. 

Miután az alkohol elpárolgott, letisztítottuk a műanyag borításról az odatapadt szemcséket, 

majd az elektródot 80 °C-os kemencébe helyeztük. A nafionos méréseknél a száradás után 

először felcseppentettünk 10µl 0,25%-os nafion-oldatot, és azután raktuk be a kemencébe. 

Egy óra száradás után kivettük az elektródot, és lehűlés után desztillált vízzel többször 

lemostuk a felületét a felesleges anyag eltávolítására. A végleges felületi koncentrációkat a 

3.2. táblázat mutatja. 

3.1. Táblázat Törzsoldatok koncentrációi 

törzsoldatok
FC-tartalom 

/ mg ml
-1

szénnanocső-

tartalom / mg ml
-1

FC-

tartalom / 

mmol ml
-1

HFc 4,1 - 7,97

HFc-szénnanocső 

kompozit
4,5 0,25 8,75

FeFc 4,5 - 7,92

FeFc-szénnanocső 

kompozit
5 0,25 8,80

PdFc 5,8 - 9,37

PdFc-szénnanocső 

kompozit
6,4 0,25 10,34

Szénnanocső - 0,25 -
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3.2. táblázat Végső felületi koncentrációk 

törzsoldatok

FC felületi 

koncentráció 

/ mmol cm
-2

nanocső felületi 

koncentráció / mg 

cm
-2

HFc 0,56 -

HFc-szénnanocső 

kompozit
0,62 0,02

FeFc 0,56 -

FeFc-

szénnanocső 

kompozit

0,62 0,02

PdFc 0,66 -

PdFc-

szénnanocső 

kompozit

0,73 0,02

Szénnanocső - 0,02  

4.3. Mérési módszerek leírása 

4.3.1. Ciklikus voltammetria (Cyclic Voltammetry, CV) 

A ciklikus voltammetria az utóbbi évtizedekben az elektrokémiai vizsgálatok egyik 

alapkövévé vált. A mérés során háromszög potenciálfüggvényt alkalmazunk, vagyis egy 

általunk meghatározott potenciálról kiindulva lineárisan változtatjuk a potenciált egy 

végpotenciálig, majd visszafelé is a kiindulási potenciálig, az egész folyamat során pedig 

mérjük az átfolyó áram nagyságát. A módszer kiválóan alkalmas elektroaktív anyagok gyors 

jellemzésére, redoxi- és kinetikai tulajdonságainak vizsgálatára. [36] 

Amennyiben az elektrolitoldatunk elektrokémiailag aktív anyago(ka)t tartalmaz, akkor a 

potenciálváltozás hatására elektrokémiai reakció(k) (töltésátlépés) indulhat(nak) meg. Az 

ilyenkor mérhető áramválaszt az 4.3.1.1. ábra mutatja be. ipa és ipc az anódos és katódos 

csúcsáram, Epa és Epc a megfelelő csúcspotenciálok, Ip/2 és Ep/2 pedig a csúcsmagasság feléhez 

tartozó áram- és potenciálértékek. 

 

4.3.1.1. ábra Egy tipikus ciklikus voltammogram [37] 
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Reverzibilis elektródreakciók esetén az csúcsáram leírására a Randles-Sevcik egyenletet 

szokták használni: 

 (4) 

Ahol n a reakcióban részt vevő elektronok száma, A az elektród felülete, és a 

reakcióban résztvevő részecskék diffúziós együtthatója és tömbfázisbeli koncentrációja  

pedig a polarizációs sebesség. Az egyenletben megadott állandó 25 °C-ra vonatkozik. Nagyon 

fontos megjegyzés az egyenletről, hogy reverzibilis reakció esetén a csúcsáram a polarizációs 

sebesség gyökével arányos, ez megkülönbözteti a kapacitív áramtól, ami viszont egyenesen 

arányos -vel. Nagy polarizációs sebességnél a nagy ohmikus potenciálesés következtében a 

csúcsáramok csökkenése és a csúcspotenciálok eltolódása figyelhető meg. 

Változik a helyzet, amennyiben az elektrokémiailag aktív anyagok a felületen adszorbe-

álódnak. Ilyenkor a csúcspotenciált az alábbi összefüggés írja le: 

 (5) 

ahol  a felületi többletkoncentráció. Ilyenkor a csúcsáram egyenesen arányos a polarizá-

ciós sebességgel. Ennek oka, hogy a felületi réteg tulajdonképpen egy pszeudokapacitás. 

4.3.2. Forgó korongelektród (Rotating Disc Electrode, RDE) 

A forgó korongelektród egy igen alkalmas eszköz elektrokémiai rendszerek kinetikus és 

diffúziós tulajdonságainak vizsgálatára. A vizsgálat alapja a polarizációs görbék mérése 

különböző áramlási (keverési) viszonyok mellett, ezen mérések alapján pedig el lehet 

választani egymástól a diffúziós és kinetikai hatásokat. 

A műszer felépítése egyszerű, egy korong alakú elektród van egy henger alakú szigetelőbe 

beágyazva. Általában üvegből vagy valamilyen műanyagból készítik a szigetelő borítást. Az 

elektród anyaga leggyakrabban platina, arany vagy valamilyen szén (jelen mérésekben 

üvegszén, glassy carbon GC). Nagyon fontos az elektród megfelelő illeszkedése a keretbe, 

hogy ne tudjon az oldat beszivárogni az elektród anyaga és a szigetelő közé. Az elektród 

kerete egy forgómotorra van erősítve, ami változtatható szögsebességgel tud forogni. [38] 
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4.3.2.1. ábra A forgó korongelektród felépítése [38] 

A forgó korongelektród mérések alapja a Levics-egyenlet: 

 (6) 

ahol  a határáram, n a reakcióban résztvevő elektronok száma, F a Faraday-állandó, A az 

elektród felülete, Do a diffúziós együttható, ω a szögsebesség, ν a kinematikai viszkozitás,  pedig a 

tömbfázisbeli koncentráció. A mérés során azt használjuk ki, hogy ha forgatjuk a hengert, akkor a 

forgatás sebességétől függően mindig valamely vékony δ réteg együtt fog forogni a hengerrel, míg a 

tömbfázis mindig azonos mértékben fog keveredni, ez a koncentrációkülönbség pedig anyag-

transzportot fog eredményezni. Ennek a vékony δ rétegnek a vastagsága arányos lesz a forgatás 

sebességével: 

 (7) 

Vagyis mennél gyorsabban forog az elektród, annál vékonyabb lesz a réteg. A mérhető 

áram nagyságát pedig az (8) egyenlet adja meg: 

 (8) 

Megfelelő átalakításokkal és figyelembe véve azt, hogy az anyagtranszport és a töltés-

átlépés kinetikája együttesen érvényesülhet, megkaphatjuk a Koutecky-Levics-egyenletet: 

 (9) 

ahol ik jelöli azt az áramot, ami anyagtranszport hiányában folyna. Ez az az áram, ami a 

kinetikus határesetben folyik, amikor az anyagtranszport elég gyors ahhoz, hogy a felületen 

megegyezzen a koncentráció a tömbfázissal. Ha ábrázoljuk az áram reciprokát a szögsebesség 

Alulnézet 

Szige-
telő 

(Teflon) 

Korong 

(platina) 

Nyél 
(réz) 

Kefe 
kontak-

tus 



14 

 

reciprokgyökének függvényében, akkor  -ra extrapolálva megkapjuk ik értékét, melyből 

pedig k
0
(E) értékét a (10) egyenlet alapján tudjuk kiszámolni. (  20°C-

on, légköri nyomáson [39]). 

 (10) 

4.3.3. Elektrokémiai kvarckristály mikromérleg (Electrochemical Quartz 

Crystal Microbalance, EQCM) 

Az elektrokémiai kvarckristály mikromérleg nagyon hasznos kis felületi tömegváltozások 

vizsgálatában. Működésének alapja a piezoelektromos jelenség, vagyis egy megfelelő 

kristályban nyomás vagy deformáció hatására potenciálkülönbség lép fel és viszont. A műszer 

lelke egy AT vágású kvarclapka, aminek mindkét oldalára vékony fémréteget választanak le. 

Az AT vágású kvarclap előnye, hogy nagy tömegérzékenység mellett szobahőmérséklet kör-

nyékén igen kis hőmérsékleti érzékenység jellemzi. [40] 

Váltakozó potenciál hatására a kristály rezgésbe jön, melyet folyamatosan mérünk. Ha elég 

vékony a fémrétegünk, akkor jó közelítéssel igaz lesz, hogy a kvarcban és a fémrétegben 

megegyezik a transzverzális hullámok sebessége. Ekkor a rezgés alapfrekvenciája: 

 (11) 

Ahol Lk a lapka mérete. 

Amennyiben élünk azzal a feltételezéssel, hogy más, a kvarclappal rugalmasan együttrezgő 

anyagban is megegyezik a transzverzális hullámok sebessége, akkor a műszerünk alkalmassá 

válik felületi tömegváltozások mérésére. Ugyanis ekkor a réteg vastagságának változása 

olyan, mintha magának a kvarclapkának a mérete változna. Ez pedig arányos a felületi 

tömeggel ( ). A közelítésünk mindaddig igaz marad, amíg a kvarclap tömegének csak kis 

része (1-2%) a rátapadt anyag mennyisége. 

A módszer jelentőségét az adja, hogy a frekvencia az egyik legpontosabban mérhető 

mennyiségünk, 10 MHz mellett 1 Hz frekvenciaváltozást még gond nélkül tudunk detektálni. 

Az EQCM mérések során a Sauerbrey-egyenlet alkalmazzuk: 

 (12) 

ahol és a kristály nyírási rugalmassági modulusa és sűrűsége,  pedig az integrális 

érzékenység; Egy tipikus 5 MHz kristály, egységnyi viszkozitású és sűrűségű oldat esetén 

értéke . Tehát látszik, hogy ekkor néhány ng cm
-2

 tömegváltozás már 

jól detektálható. 
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Ha megfelelő módon kalibráljuk a kristályunkat, akkor a töltés és a frekvenciaváltozás 

között egyenes arányosságnak kell felállnia, ez azért is fontos, mert ezen módszeren keresztül 

lehetőségünk nyílik ismeretlen anyagok molekulatömegének meghatározására is. 

 (13) 

M-re átrendezve 

 (14) 

 

Ahol Q a rendszeren áthaladó töltés, M pedig az molekulatömeg. Amennyiben a kristályt 

oldatba merítjük, az oldat tulajdonságaitól függően meg fog változni a frekvenciája: 

 (15) 

Ahol  az oldat sűrűsége,  pedig az oldat viszkozitása. 

Egy fémes csatlakozón keresztül a kvarclapra leválasztott fémlapok elektromos kontaktusban 

vannak, ezért a módszert elektrokémiai módszerekkel kombinálva tudjuk alkalmazni. 
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5. Eredmények és értékelésük 

5.1. Vizsgálatok forgó korongelektróddal 

5.1.1. Vas-ftalocianin (FeFC) mérések üvegszén elektródon 0,5 M 

KH2PO4/Na2HPO4 pufferben 

Először üvegszén elektródon vettük fel a vas-ftalocianin (FeFC) ciklikus voltammogramját 

0,5 M KH2PO4/Na2HPO4 pufferben. Azért esett a foszfát-pufferre a választásunk, mert 

ezekkel viszonylag széles pH skálát tudunk lefedni, és több cikkben is használták elektrolit-

ként [41]. Oxigén jelenlétében illetve argonnal való öblítés után is felvettük a voltammogra-

mokat (5.1.1.1. ábra). Az oxigén kiűzése után a -0,6 V-nál megjelenő csúcs eltűnik, vagyis ez 

a csúcs az oxigén redukciójához tartozik. Egy vállat látunk kb -0,2 V-nál, mely valószínűleg a 

peroxid-képződéshez tartozó csúcs. Talán a pH miatt, vagy az anion hatása miatt nem különül 

el jól láthatóan két folyamat, és nem látunk két jól elkülönülő csúcsot. 

 

5.1.1.1. ábra FeFC-GC elektródon felvett ciklikus voltammogram oxigénmentes (fekete 

vonal) és oxigénnel telített oldatban (piros vonal). Elektrolit: 0,5 mol dm
-3

 KH2PO4/Na2HPO4 

oldat. Polarizációsebesség: 100 mV s
-1 

Az 5.1.1.2. ábrán hasonló mérés eredménye látható, de ez esetben a vas-ftalocianin réteget 

nafionnal is bevontuk. Ez elterjedt módszer, mivel a nafion egyrészt oda tudja ragasztani a 

réteget a felületre, amennyiben maga a vizsgálandó anyagunk nem tapad jól, másrészt az 

elektromos vezetést is javítja.  Ezen az ábrán is egyetlen elnyúló csúcsot tudunk felfedezni 

hasonlóan a nafion nélküli méréshez, azonban itt kb 150 mV-al pozitívabb (kevésbé negatív) 

potenciálnál jelenik meg a megfelelő áramcsúcs, és nagyobb is a csúcsmaximum. Ennek 

lehetséges magyarázata, hogy a vas-ftalocianin felületéről a keletkező hidrogén-peroxid 
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könnyen el tud távozni, azonban a nafionban sokkal lassabb a diffúziója, ezáltal jóval több 

anyag marad a felületen, ami tovább tud redukálódni. Valószínű, hogy a nafion esetében a 

felületnél a pH kisebb, mert a pufferolást biztosító foszfátrendszer anionjai nem tudják a 

protoncserélő rétegben a hatásukat megfelelően kifejteni. A nagyobb áram annak is 

tulajdonítható, hogy a nafion több vas-ftalocianin aktív hely elérését teszi lehetővé. 

 

5.1.1.2. ábra FeFC-nafion-GC elektródon felvett ciklikus voltammogram oxigénmentes 

(fekete vonal) és oxigénnel telített oldatban (piros vonal). Elektrolit: 0,5 mol dm
-3

 

KH2PO4/Na2HPO4 oldat. Polarizációsebesség: 100 mV s
-1 

Az 5.1.1.3. ábrán a vas-ftalocianinból és szén nanocsőből (DWCNT) készült kompozit 

ciklikus voltammogramjait látjuk. Ebben az esetben még kevésbé negatív potenciálnál jelenik 

meg az áramcsúcs, és azt tapasztaljuk, hogy nem tűnik el hosszabb argonnal való 

buborékoltatás után. Továbbá megjelenik egy oxidációs csúcs is a voltammogramon. 
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5.1.1.3. ábra FeFC-DWCNT-GC elektródon felvett ciklikus voltammogram oxigénmentes 

(fekete vonal) és oxigénnel telített oldatban (piros vonal). Elektrolit: 0,5 mol dm
-3

 

KH2PO4/Na2HPO4 oldat. Polarizációsebesség: 100 mV s
-1 

Az 5.1.1.4. és 5.1.1.5. ábra a szén nanocsövön mért görbéket mutatja. A duplafalú szén 

nanocsőnek hatalmas felülete van, ezért szokták szuperkapacitásként is alkalmazni. Az 

5.1.1.4. ábrán az látszik, hogy az oxigén jelenléte nem befolyásolja a ciklikus voltam-

mogramot, csupán nagy kapacitív áramot mérünk. Az 5.1.1.5. ábra szemlélteti, hogy milyen 

nagy ez a kapacitív áram az üvegszén elektródon mért áramokhoz képest. 

 

5.1.1.4. ábra DWCNT-GC elektródon felvett ciklikus voltammogram oxigénmentes 

(fekete vonal) és oxigénnel telített oldatban (piros vonal). Elektrolit: 0,5 mol dm
-3

 

KH2PO4/Na2HPO4 oldat. Polarizációsebesség: 100 mV s
-1 

 

5.1.1.5. ábra GC (fekete vonal) és DWCNT-GC elektródon (piros vonal) felvett ciklikus 

voltammogramok. Elektrolit: oxigénnel telitett 0,5 mol dm
-3

 KH2PO4/Na2HPO4 oldat. Polari-

zációsebesség: 100 mV s
-1 
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Az 5.1.1.6. ábrán a háromféle ftalocianinon valamint az üvegszénen, oxigén jelenlétében 

történt mérések ciklikus voltammogramjait láthatjuk együtt. Jól megfigyelhető az oxigén 

redukcióhoz tartozó csúcs eltolódása, illetve a csúcsok alatti terület (töltés) növekedése is. 

 

5.1.1.6. ábra GC (fekete vonal), FeFC-GC (piros vonal), FeFC-nafion-GC (zöld vonal) és 

FeFC-DWCNT-GC (kék vonal) elektródokon felvett ciklikus voltammogramok. Elektrolit: 

oxigénnel telített 0,5 mol dm
-3

 KH2PO4/Na2HPO4 oldat. Polarizációsebesség: 100 mV s
-1 

Az 5.1.1.7. ábrán az előbbi elektródokon mért forgó korongelektródos méréseket hasonlít-

juk össze 800 illetve 1800 rpm-nél. Magukat a forgó korongelektródon történt méréseket és a 

kinetikai paraméterek számolását az 5.1.5 fejezetben mutatjuk be. 

A 800 rpm forgatási sebességhez tarozó ábrán megfigyelhető a határáram beállásának 

eltolódása, azonban nem kapunk sokkal nagyobb csúcsáramokat egyik ftalocianint tartalmazó 

mérés esetében sem az üvegszénhez képest. A csak vas-ftalocianint tartalmazó görbén elég 

határozottan két hullám található, a másik két esetben azonban ezt már nem tudjuk felfedezni. 

Ennek oka az lehet, hogy mind a nafionnal való beborítás, mind a kompozitképzés esetén nő a 

réteg vezetése. 

Meglepő, de nagy forgatási sebességnél mind a vas-ftalocianinhoz, mind a kompozithoz 

tartozó polarizációs görbén is kisebb határáramot mértünk, mint az üvegszénen. A vas-

ftalocianin esetében még kisebb is a polarizációs görbe meredeksége, illetve kevésbé negatív 

potenciálnál kezd el nőni az áram. A nafionnal bevont réteg ebben az esetben is jobbnak 

bizonyult az üvegszénhez képest. 
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(a) (b) 

5.1.1.7. ábra GC (fekete vonal), FeFC-GC (piros vonal), FeFC-nafion-GC (zöld vonal) és 

FeFC-DWCNT-GC (kék vonal) elektródokon felvett polarizációs görbék (a) 800 rpm (b) 

1800 rpm forgatási sebességnél. Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 mol dm
-3

 KH2PO4/Na2HPO4 

oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1 

5.1.2. Hidrogén-ftalocianin mérése arany elektródon 0,5 M Na2SO4 

oldatban 

A foszfát pufferben GC elektródon történő mérések után áttértünk arany elektródra 

valamint 0,5 M Na2SO4 oldatra. A foszfát pufferről azért tértünk át, mert a ciklikus 

voltammogramokon csak egyetlen elnyúló oxigén-redukciós csúcsot láttunk (lásd 5.1.1.1. 

ábra), azonban mint már azt az előző fejezetben is leírtuk, elképzelhető, hogy az anion hatása 

miatt nem kapunk két elkülönülő csúcsot. Elképzelhető, hogy a foszfát anion adszorbeálódik 

az elektród felületre, ezzel gátolja a reakció szabad lefolyását. Az oldat cseréjének hátránya, 

hogy így nem pufferelt rendszerben mérünk. 

Az 5.1.2.1. ábra az arany elektród ciklikus voltammogramját mutatja be. Az (a) ábrán jól 

látszik, hogy az aranyon két lépésben történik az oxigén redukciója, a (b) ábrán azonban 

nagyobb polarizációsebesség mellett már nem különül el szépen ez a két csúcs. 

Az 5.1.2.2. ábra a hidrogén-ftalocianon ciklikus voltammogramját mutatja be. A voltam-

mogramon -0,25 V-nál megjelenő csúcsot az aranyon is láttuk azonos potenciálnál. A 

ftalocianin esetében második csúcsot nem látunk, azonban a csúcs után viszonylag nagy 

marad az áram. Ez olyan, mintha az első reakcióban keletkezett H2O2 továbbalakulása egy 

teljesen elkent csúcshoz tartozna. 
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(a)       (b) 

5.1.2.1. ábra Au elektród ciklikus voltammogramja oxigénmentes (fekete vonal) és 

oxigénnel telített (piros vonal) oldatban. Elektrolit 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség 

(a) 5 mVs
-1 

(b) 100 mVs
-1

. 

  

(a) (b) 

 5.1.2.2. ábra HFC-Au elektród ciklikus voltammogramja oxigénmentes (fekete vonal) és 

oxigénnel telített (piros vonal) oldatban. Elektrolit: 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség 

(a) 5 mV s
-1

 (b) 100 mV s
-1

. 

Az 5.1.2.3. ábrán látható méréseknél a ftalocianin felületét nafionnal borítottuk be. Itt az 

előző ábrákhoz képest határozottabban fellelhető a második oxigén-redukciós csúcs is, 

azonban nagyobb polarizációsebességnél felvett görbén a második csúcs kis mértékben 

argonozás után is megmaradt. Az, hogy itt jobban elkülöníthető a második csúcs, az 5.1.1.2. 

ábránál ismertetett okok miatt lehetséges. 
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(a) (b) 

5.1.2.3. ábra HFC-nafion-Au elektród ciklikus voltammogramja oxigénmentes (fekete 

vonal) és oxigénnel telített (piros vonal) oldatban. Elektrolit: 0,5 M Na2SO4 oldat. 

Polarizációsebesség (a) 100 mV s
-1 

(b) 5 mV s
-1

. 

A hidrogén-ftalocianinból és szén nanocsőből készült kompozit ciklikus voltammogramján 

(5.1.2.4. ábra) egyetlen igen széles csúcsot tudunk felfedezni. 100 mVs
-1

 polarizációsebes-

ségnél kb -0,6 V-nél egy plusz váll jelenik meg, ami talán a redukció második lépcsőjéhez 

tartozhat. A lassú polarizációnál jól láthatóan felbontható két csúcsra a csúcsunk, azonban 

feltétezhetően ezek nem az oxigén-redukció két lépcsőjéhez tartoznak, ahhoz túl közel vannak 

egymáshoz. 

  

(a) (b) 

5.1.2.4. ábra HFC-DWCNT-Au elektród ciklikus voltammogramja oxigénmentes (fekete 

vonal) és oxigénnel telített (piros vonal) oldatban. Elektrolit: 0,5 M Na2SO4 oldat. 

Polarizációsebesség (a) 100 mV s
-1

 (b) 5 mV s
-1

. 
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Az 5.1.2.5. ábrán az előző négy mérésben mért görbéket hasonlítjuk össze. Gyors polari-

záció esetében legnagyobb csúcsot a kompozit esetében látunk, azonban a túlfeszültség a csak 

ftalocianint tartalmazó mérés esetében csökken leginkább. 

Lassú polarizáció esetén a kompozithoz tartozó csúcsnövekedés igen látványos, emellett 

jelentősen el is tolódott a csúcs helye. kb 100 mV-tal. 

  

(a) (b) 

5.1.2.5. ábra Au (fekete vonal), HFC-Au (piros vonal),HFC-nafion-Au (zöld vonal) és 

HFC-DWCNT-Au (kék vonal) elektród ciklikus voltammogrammja. Elektrolit: oxigénnel 

telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség (a) 100 mV s
-1 

(b) 5 mV s
-1

. 

  

(a) (b) 

5.1.2.6. ábra Au (fekete vonal), HFC-Au (piros vonal), HFC-nafion-Au (zöld vonal) és 

HFC-DWCNT-Au (kék vonal) elektródokon felvett polarizációs görbék (a) 800 rpm (b) 1800 

rpm forgatási sebességnél. Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebes-

ség: 1 mV s
-1 
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Az 5.1.2.6. ábrán a forgó korongelektróddal mért polarizációs görbéket látjuk 800 illetve 

1800 rpm forgatási sebességnél. Szembetűnő, hogy a nafionos mérés esetében közel 

feleakkora a határáram, mint az arany esetében. Ennek oka sajnos ismeretlen, de lehetséges, 

hogy mérési hibáról van szó. Jól látszik a két határáram a csupán ftalocianint tartalmazó görbe 

esetén, a végső határárama megegyezik az aranyon mért határárammal. Egyedül a kompozittal 

sikerült nagyobb határáramot mérni, és itt a ciklikus voltammogramhoz képest jobban látszik, 

hogy közel 200 mV-al kisebb a reakció túlfeszültsége. 

5.1.3. Vas-ftalocianin mérése arany elektródon 0,5 M Na2SO4 oldatban 

Az 5.1.3.1. ábrán a vas-ftalocianin ciklikus voltammogramját látjuk. Viszonylag jól látszik 

az oxigén-redukcióhoz tartozó két csúcs, azonban a voltammogramon megjelenik egy 

oxidációs csúcs is. Feltételezhető, hogy ez a Fe
2+

/Fe
3+

 átalakuláshoz tartozik, vagyis a felvitt 

anyagunk tartalmazhat vasionokat is. 

  

(a) (b) 

5.1.3.1. ábra FeFC-Au elektród ciklikus voltammogramja oxigénmentes (fekete vonal) és 

oxigénnel telített (piros vonal) oldatban. Elektrolit: 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség 

(a) 5 mV s
-1 

(b) 100 mV s
-1

. 

Az 5.1.3.2. ábra első ránézésre nagyon különböznek az előző voltammogramoktól. Itt 

egyetlen redukciós csúcsot találunk, azt azonban igen nagy intenzitással, valamint nem látjuk 

a redukciós csúcsot. Ennek magyarázata az lehet, hogy mivel a nafion beborítja az elektród 

felületét, ezért az kevésbé hozzáférhető az anionok számára, ez pedig gátolja a vasionok 

átalakulását. Az is megfigyelhető, hogy a gyorsabb polarizációval a csúcs helye eltolódott a 

negatívabb potenciál irányába. 
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(a) (b) 

5.1.3.2. ábra FeFC-nafion-Au elektród ciklikus voltammogramja oxigénmentes (fekete 

vonal) és oxigénnel telített oldatban. (piros vonal) Elektrolit 0,5 M Na2SO4 oldat. 

Polarizációsebesség (a) 5 mV s
-1 

(b) 100 mV s
-1

. 

Az 5.1.3.3. ábrán a ftalocianinból és szén nanocsőből készült kompozit ciklikus voltam-

mogramját látjuk. Itt is jól látszik a két redukciós csúcs, valamint az oxidációs csúcs is. 

Azonban az oxigént nem tartalmazó görbe esetében is találunk egy csúcspárt, ez megerősíti, 

hogy az oxidációs csúcsunk a szabad vas átalakulásához tartozik. 

  

(a) (b) 

5.1.3.3. ábra FeFC-nafion-Au elektród ciklikus voltammogramja oxigénmentes (fekete 

vonal) és oxigénnel telített (piros vonal) oldatban. Elektrolit: 0,5 M Na2SO4 oldat. 

Polarizációsebesség (a) 5 mV s
-1 

(b) 100 mV s
-1

. 
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Az 5.1.3.4. ábrán a négy voltammogramot hasonlítjuk össze. Jól láthatóan a csupán vas 

ftalocianint tartalmazó mérés esetében lassú polarizáció esetében még az aranyhoz képest is 

kisebb áramot mérünk, azonban a reakció túlfeszültségét ebben az esetben is sikerült 

csökkenteni, közel 200 mV-al. A másik két mérés esetében a túlfeszültséget is sikerült 

csökkenteni, valamint a csúcsterületek is jelentősen megnövekedtek. 

  

(a) (b) 

5.1.3.4. ábra Au (fekete vonal), FeFC-Au (piros vonal), FeFC-nafion-Au (zöld vonal) és 

FeFC-DWCNT-Au (kék vonal) elektród ciklikus voltammogrammja. Elektrolit: oxigénnel 

telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség (a) 5 mV s
-1 

(b) 100 mV s
-1

. 

A 5.1.3.5. ábrán a forgó korongelektróddal mért polarizációs görbéket látjuk 800 illetve 

1800 rpm-nél. Legmeglepőbb eredmény, hogy a nafionos mérés esetében itt is sokkal kisebb a 

határáram, holott a ciklikus voltammogramon ehhez a méréshez kiugróan nagy csúcsterületek 

tartoztak. Egyik lehetséges magyarázat, hogy nem elég stabil hosszú távon a nafionnal borított 

réteg, és a hosszú mérési idő alatt valamilyen átalakuláson megy át. Másik lehetőség, hogy a 

nafionnal való borítás miatt az oxigén sokkal gátoltabban tud az elektród felületére jutni, és ez 

szabad diffúzió esetében még nem okoz problémát, a magas forgatási sebességeknél azonban 

emiatt már kisebb áramot tudunk mérni. A másik három mérésben azonos határáramot 

mértünk, nem sikerült az arany szubsztráthoz képest növekedést elérnünk, azonban a 

túlfeszültséget jelentősen tudtuk csökkenteni. A vas-ftalocianin esetében jól megfigyelhető a 

két határáram is -0,25 és -0,6 V potenciálnál. 
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(a) (b) 

5.1.3.5. ábra Au (fekete vonal), FeFC-Au (piros vonal), FeFC-nafion-Au (zöld vonal) és 

FeFC-DWCNT-Au (kék vonal) elektródokon felvett polarizációs görbék (a) 800 rpm (b) 1800 

rpm forgatási sebességnél. Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizáció-

sebesség: 1 mV s
-1

 

5.1.4. Palládium-ftalocianin mérése arany elektródon 0,5 M Na2SO4 

oldatban 

A következőkben a palládium-ftalocianinnal (PdFC) készült méréseket mutatjuk be, 

melyek azért is fontosak, mert korábban ilyen méréseket nem közöltek az irodalomban. Az 

5.1.4.1. ábrán látszik, hogy egyetlen csúcsot kapunk a mérések során, azonban az egész 

folyamat során viszonylag nagy áramot tudunk mérni. 

  

(a) (b) 
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5.1.4.1. ábra PdFC-Au elektród ciklikus voltammogramja oxigénmentes (fekete vonal) és 

oxigénnel telített oldatban. (piros vonal) Elektrolit: 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség 

(a) 100 mV s
-1

 (b) 5 mV s
-1

. 

Az 5.1.4.2. ábrán a nafionos mérések voltammogramjait látjuk. Ebben az esetben is 

egyetlen csúcsot kapunk, azt viszont igen szélesen, valamint igen nagy csúcsterülettel. 

Érdekes, hogy a két polarizációs sebesség esetén a csúcsmaximumok között közel 250 mV 

potenciálkülönbség van. Az (a) ábrán jól látszik, és a (b) ábrán is megfigyelhető, hogy nem 

tudtuk teljes mértékben oxigénmentesíteni az oldatot, egy kis csúcs megmaradt hosszú 

argonozás után is. 

  

(a) (b) 

5.1.4.2. ábra PdFC-nafion-Au elektród ciklikus voltammogramja oxigénmentes (fekete 

vonal) és oxigénnel telített oldatban (piros vonal). Elektrolit: 0,5 M Na2SO4 oldat. 

Polarizációsebesség (a) 100 mV s
-1

 (b) 5 mV s
-1

. 

Az 5.1.4.3. ábra a ftalocianinból és szén nanocsőből készült kompozit ciklikus voltam-

mogramját mutatja be. Az ábra ránézésre nagyon hasonlít a csupán palládium-ftalocianint 

tartalmazó méréshez, itt is egyetlen csúcsot látunk, viszont az egész mérés alatt viszonylag 

nagy áramot tudunk mérni. 
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(a) (b) 

5.1.4.3. ábra PdFC-DWCNT-Au elektród ciklikus voltammogramja oxigénmentes (fekete 

vonal) és oxigénnel telített oldatban. (piros vonal) Elektrolit: 0,5 M Na2SO4 oldat. 

Polarizációsebesség (a) 100 mV s
-1

 (b) 5 mV s
-1

. 

  

(a) (b) 

5.1.4.4. ábra Au (fekete vonal), PdFC-Au (piros vonal), PdFC-nafion-Au (zöld vonal) és 

PdFC-DWCNT-Au (kék vonal) elektród ciklikus voltammogrammja. Elektrolit: oxigénnel 

telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség (a) 100 mV s
-1

 (b) 5 mV s
-1

. 

Az 5.1.4.4. ábrán az előző négy voltammogramot hasonlítjuk össze. Jól látható, milyen 

nagymértékben növelte meg a nafionnal borítás a csúcsterületet. Ezeken az ábrákon az is jól 

látszik, mennyire hasonlít egymáshoz a kompozit és a csak ftalocianint tartalmazó mérés 

voltammogramja, a csúcsáramok is azonosak és azonos helyen is jönnek, viszont a kompozit 

esetében nagyobb a kapacitív áram. Ez nem meglepő, mivel a szén nanocsövet éppen emiatt a 

tulajdonsága miatt szokták mérésekben alkalmazni. Azonban a két ábra hasonlósága alapján 
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elképzelhető hogy nem sikerült jól a kompozitképzés. Ez többféleképpen is előállhat: a [34] 

alapján a nanocsövünk nagy aggregátumokba van összeállva, ezért felhasználás előtt hosszan 

kell ultrahangos fürdőben rázatni, hogy szétessenek. Elképzelhető, hogy nem rázattuk elég 

hosszú ideig. Másik lehetséges probléma, hogy nehéz a megfelelő arányt eltalálni a szén 

nanocső és a ftalocianin között. Ha túl sok a nanocső, akkor csak nagy kettősréteg-kapacitást 

látunk, ha viszont túl kevés, akkor nem jelenik meg a kompozitképzés előnye. Elképzelhető, 

amikor ultrahangos fürdőben összeráztuk a ftalocianint és a nanocsövet, nem sikerült elég 

homogén elegyet létrehoznunk, és a felcseppentett oldatban kevés volt a nanocső. 

Az 5.1.4.5. ábrán a forgó korongelektróddal mért polarizációs görbéket látjuk 800 illetve 

1800 rpm-nél. Az előző mérésekkel ellentétben itt a nafionnak igen pozitív hatását látjuk, 800 

rpm-nél majdnem háromszorosa, 1800 rpm-nél pedig több mint kétszerese a határáram az 

aranyhoz képest. Ezenkívül több, mint 300 mV-al tudtuk csökkenteni a túlfeszültséget is az 

aranyhoz képest. A kompozitképzés előnye a ftalocianinhoz képest jól látszik, mindkét 

forgatási sebességnél nagyobb határáramot mérünk a csak ftalocianint tartalmazó méréshez 

képest. A két görbe jellege azonban azonos, és mindkét esetben kisebb áramot mérünk az 

aranyhoz képest. A túlfeszültséget azonban ennél a két mérésnél is nagy mértékben tudtuk 

csökkenteni. 

  

(a) (b) 

5.1.4.5. ábra Au (fekete vonal), FeFC-Au (piros vonal), FeFC-nafion-Au (zöld vonal) és 

FeFC-DWCNT-Au (kék vonal) elektródokon felvett polarizációs görbék (a) 800 rpm (b) 

1800 rpm forgatási sebességnél. Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizáció-

sebesség: 1 mV s
-1 
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5.1.5. Kinetikai paraméterek számolása 

Miután megmértük forgó korongelektróddal a különböző fordulatszámok mellett a 

polarizációs görbéket (a dolgozat méretbeli korlátozás a miatt a polarizációs görbéket a 

függelékben, a 7.1.1 fejezetben mutatjuk be), ki tudjuk számolni az egyes rendszerekhez 

tartozó k
0
 értékeket. Nem mutatjuk be az összes számolást, csupán a GC elektródon történt 

méréseket mivel ezek alkalmasak a rétegek összehasonlítására, valamint aranyon a nafionos 

palládium-ftalocianin méréshez tartozó eredményt, mivel ebben az esetben kiemelkedően 

nagy határáramot mértünk. 

 

5.1.5.1. ábra GC RDE: Koutecký-Levics-illesztése -0,7 V (fekete pontok), -0,8 V (piros 

pontok) és -0,9 V (zöld pontok) potenciálnál. 

5.1.5.1. Táblázat GC RDE: Koutecký-Levics-illesztett egyenesek paraméterei -0,7 V,        

-0,8 V és -0,9 V potenciálnál. 

Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,985 0,992 0,983

Value Standard Error

j (E =-0,7 V) Intercept -3,913 0,465

j (E =-0,7 V) Slope 324,903 16,612

j (E =-0,8 V) Intercept -1,209 0,124

j (E =-0,8 V) Slope 120,470 4,432

j (E =-0,9 V) Intercept -0,779 0,139

j (E =-0,9 V) Slope 91,999 4,972  
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5.1.5.2. ábra FeFC-GC RDE: Koutecký-Levics-illesztése -0,7 V (fekete pontok), -0,8 V 

(piros pontok) és -0,9 V (zöld pontok) potenciálnál. 

5.1.5.2. táblázat FeFC-GC RDE: Koutecký-Levics-illesztett egyenesek paraméterei           

-0,7 V, -0,8 V és -0,9 V potenciálnál. 

Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,998 0,997 0,990

Value Standard Error

j (E =-0,7 V) Intercept 1,479 0,015

j (E =-0,7 V) Slope 17,954 0,342

j (E =-0,8 V) Intercept 1,276 0,016

j (E =-0,8 V) Slope 18,510 0,381

j (E =-0,9 V) Intercept 1,105 0,033

j (E =-0,9 V) Slope 19,179 0,772  

 

5.1.5.3 FeFC-nafion-GC RDE: Koutecký-Levics-illesztése -0,7 V (fekete pontok), -0,8 V 

(piros pontok) és -0,9 V (zöld pontok) potenciálnál. 
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5.1.5.3. táblázat FeFC-nafion-GC RDE: Koutecký-Levics-illesztett egyenesek paraméterei 

-0,7 V, -0,8 V és -0,9 V potenciálnál. 

Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,997 0,997 0,997

Value Standard Error

j (E =-0,7 V) Intercept 0,693 0,023

j (E =-0,7 V) Slope 28,112 0,550

j (E =-0,8 V) Intercept 0,613 0,024

j (E =-0,8 V) Slope 26,811 0,584

j (E =-0,9 V) Intercept 0,563 0,020

j (E =-0,9 V) Slope 25,316 0,495  

 

5.1.5.4. ábra FeFC-DWCNT-GC RDE: Koutecký-Levics-illesztése -0,7 V (fekete pontok), 

-0,8 V (piros pontok) és -0,9 V (zöld pontok) potenciálnál. 

5.1.5.4. Táblázat FeFC-nafion-GC RDE: Koutecký-Levics-illesztett egyenesek 

paraméterei -0,7 V, -0,8 V és -0,9 V potenciálnál. 

Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,996 0,995 0,996

Value Standard Error

j (E =-0,7 V) Intercept 0,903 0,025

j (E =-0,7 V) Slope 28,624 0,634

j (E =-0,8 V) Intercept 0,845 0,027

j (E =-0,8 V) Slope 28,335 0,677

j (E =-0,9 V) Intercept 0,799 0,024

j (E =-0,9 V) Slope 27,274 0,600  

A GC szubsztráton történt mérések esetében a k
0
 értékeket -0,7 V, -0,8 V és -0,9 V 

potenciálon határoztunk meg (5.1.5.5. táblázat). Kis potenciálon jól láthatóan nagyobbak k
0 

értékek a ftalocianinok esetében, mint a GC szubsztrát esetében. A nafionnal való borítás 

nagyon előnyösnek mutatkozott, ugyanis ebben az esetben minden potenciálon nagyobb a 

reakció kinetikus állandója a többi mérésnél. 
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5.1.5.5. táblázat GC, FeFC, FeFC-nafion-GC, FeFC-DWCNT-GC RDE: k
0
(E) értékek 

-0,7 V -0,8 V -0,9 V

k
0
(GC) 15,3 49,5 76,8

k
0
(FeFC-GC) 40,4 46,9 54,1

k
0
(FeFC-nafion-GC) 86,3 97,5 106,2

k
0
(FeFC-DWCNT-GC) 66,3 70,8 74,9  

 

5.1.5.5. ábra Au RDE: Koutecký-Levics-illesztése -0,6 V (fekete pontok), -0,7 V (piros 

pontok) és -0,8 V (zöld pontok) potenciálnál. 

5.1.5.6. táblázat Au RDE: Koutecký-Levics-illesztett egyenesek paraméterei -0,6 V, -0,7 

V és -0,8 V potenciálnál. 

Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,987 0,990 0,998

Value Standard Error

j (E =-0,6 V) Intercept 0,526 0,133

j (E =-0,6 V) Slope 62,609 3,167

j (E =-0,7 V) Intercept 0,400 0,098

j (E =-0,7 V) Slope 52,776 2,339

j (E =-0,8 V) Intercept 0,236 0,037

j (E =-0,8 V) Slope 49,092 0,892  
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5.1.5.6. ábra PdFC-nafion-Au RDE: Koutecký-Levics-illesztése -0,6 V potenciálnál. 

5.1.5.7. táblázat PdFC-nafion-Au RDE: Koutecký-Levics-illesztett egyenes paraméterei -

0,6 V potenciálnál. 

Equation y = a + b*x

Adj. R-Square 0,997

Value Standard Error

j (E =-0,6 V) Intercept 0,370 0,013

j (E =-0,6 V) Slope 14,030 0,321  

Mivel a nafionos palládium-ftalocianin mérésénél a határáram nagyon alacsony 

potenciálnál beállt, ezért csak -0,6 V-nál határoztuk meg k
0 

értékét, és ahogyan vártuk, jóval 

nagyobb kinetikus állandót kaptunk, mint az arany elektródon. Ezek alapján elmondhatjuk, 

hogy a palládium-ftalocianin ígéretes katalizátor lehet. 

5.1.5.8. táblázat Au és PdFC-nafion-Au RDE: k
0
(E) értékek 

-0,6 V -0,7 V -0,8 V

k
0
(Au) 113,7 149,7 253,4

k
0
(PdFC-Au) 161,5  

5.1.6. A mérési eredmények összehasonlítása 

Az 5.1.6.1. és 5.1.6.2. ábrákon a GC illetve az arany szubsztrátot hasonlítjuk össze. A két 

elektród ciklikus voltammogramja igen különböző, az GC elektródon nem látunk oxigén 

redukciós csúcsot, viszont a kettősréteg kapacitás árama így is nagyobb, mint az arany 

elektródon. A forgó korongelektróddal mért polarizációs görbék sokkal jobban hasonlítanak, 

azonban az arany elektródon jól láthatóan két lépcsőben megy az oxigén redukciója, a GC 

elektródon viszont csak egyetlen határáramot látunk. 
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5.1.6.1. ábra GC elektród (fekete vonal) ciklikus voltammogramja oxigénnel telített 0,5 M 

KH2PO4/Na2HPO4 oldatban és arany elektród (piros vonal) ciklikus voltammogramja 

oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldatban. Polarizációsebesség 100 mV s
-1

. 

 

5.1.6.2. ábra GC elektród (fekete vonal) forgó korongelektródos polarizációs görbéje 

oxigénnel telített 0,5 M KH2PO4/Na2HPO4 oldatban és arany elektród (piros vonal) forgó 

korongelektródos polarizációs görbéje oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldatban 800 rpm (1) 

és 1800 rpm (2) forgási sebességnél. Polarizációsebesség 1 mV s
-1

. 

Az 5.1.6.3. ábrán a GC elektródon 0,5 M KH2PO4/Na2HPO4-ben és arany elektródon 

0,5 M Na2SO4-ben mért vas-ftalocianinos méréseket hasonlítom össze. Jól látszik, hogy az 

arany szubsztráton történt mérések esetében sokkal kisebb áramokat mértünk, mint a GC 

elektródon, ahogy maguknál a szubsztrátoknál is láttuk. Ellenben arany elektródon a vas-

ftalocianinhoz két csúcs tartozik, míg GC elektródon csak egyetlen redukciós csúcsot látunk. 
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5.1.6.3. ábra FeFC-GC (piros vonal), FeFC-nafion-GC (zöld vonal) és FeFC-DWCNT-GC 

(kék vonal) elektródokon felvett ciklikus voltammogramok oxigénnel telített 0,5 M 

KH2PO4/Na2HPO4 oldatban és FeFC-Au (lila vonal) és FeFC-nafion-Au (bordó vonal) 

oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldatban. Polarizációsebesség: 100 mV s
-1 

  

(a) (b) 

5.1.6.4. ábra HFC-Au (fekete vonal), FeFC-Au (piros vonal), PdFC-Au (zöld vonal) 

elektród ciklikus voltammogramja. Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizá-

ciósebesség (a) 100 mVs
-1

 (b) 5 mVs
-1

. 

Az 5.1.6.4.-5.1.6.6. ábrákon az arany szubsztráton mért különböző ftalocianinos méréseket 

hasonlítjuk össze. A csak ftalocianint tartalmazó mérések esetében gyors polarizációnál a vas-

ftalocianin és a palládium-ftalocianin hasonlóan működtek, bár a vas-ftalocianinnál sokkal 

határozottabban látszik a második oxigén-redukciós csúcs. A hidrogén-ftalocianinhoz képest 



38 

 

mindkettő jobban csökkenti a túlfeszültséget, és a csúcsáramok is nagyobbak mindkét 

esetben. Kis polarizációs-sebességeknél azonban a hidrogén-ftalocianinnál találjuk a 

legnagyobb csúcsáramot, bár még mindig kicsit nagyobb a túlfeszültség, mint a másik két 

mérés esetében. Fontos megfigyelés még, hogy jól láthatóan egyre hamarabb kezd el fejlődni 

a hidrogén is a különböző ftalocianinok esetében. 

  

(a) (b) 

5.1.6.5. ábra HFC-nafion-Au (fekete vonal), FeFC-nafion-Au (piros vonal), PdFC-nafion-

Au (zöld vonal) elektród ciklikus voltammogramja. Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M 

Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség (a) 100 mV s
-1

 (b) 5 mV s
-1

. 

A nafiont is tartalmazó mérések során gyors és lassú polarizációnál is a palládium-

ftalocianin esetében kiemelkedően nagy csúcsáramot mértünk, de a vas-ftalocianin is 

jelentősen jobban teljesített a hidrogén-ftalocianinnál. 

A kompozitképzés során mért görbék hasonlítanak a csak ftalocianint tartalmazó mérés 

eredményéhez, azonban itt a vas-ftalocianinból készült kompozithoz mindkét polarizációs 

sebességnél igen kis áram tartozik. A túlfeszültség csökkenése itt is jól megfigyelhető, ami 

szintén a hidrogénfejlődés kezdetének helyében is megnyilvánul. Érdekes, hogy itt is lassú 

polarizációnál a hidrogén-ftalocianin bizonyult legjobb katalizátornak. 
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(a) (b) 

5.1.6.6. ábra HFC-DWCNT-Au (fekete vonal), FeFC-DWCNT-Au (piros vonal), PdFC-

DWCNT-Au (zöld vonal) elektród ciklikus voltammogramja. Elektrolit: oxigénnel telített 

0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség (a) 100 mV s
-1

 (b) 5 mV s
-1

. 

Az 5.1.6.7 ábra a kilencféle mérés forgó korongelektródon mért polarizációs görbéit 

mutatja 800 és 1800 rpm forgatási sebességnél. Mindkét sebességnél a csak ftalocianint tartal-

mazó mérések esetében a palládium-ftalocianin jóval gyengébb lett, mint a másik két ftaloci-

anin. A vas-ftalocianin esetében kisebb a túlfeszültség és az első határáram nagyobb, mint a 

hidrogén-ftalocianin esetében, a második határáram viszont mindkét esetben megegyezik. A 

nafiont is tartalmazó palládium-ftalocianinos mérés esetében sikerült nagymértékben 

csökkenteni a túlfeszültséget és kiemelkedően megnövelni a határáramot. 

Az, hogy a mérések nem mutattak egységes képet a forgó korongelektróddal való vizsgálat 

során, két dologgal magyarázható. A ftalocianinok nem vezetnek jól, ezért csak a felületükön 

tud lezajlani az oxigén redukciója (lásd 5.1.7 fejezet), valamint a kompozitok készítése 

kapcsán említettem, hogy a mintakészítés is nehezen reprodukálható. A mérési eredmények 

azonban azt mutatják, hogy érdemes folytatni a vizsgálatokat, különösen is a palládium-

ftalocianin esetében, melynek katalitikus tulajdonságait eddig nem vizsgálták. 
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(a) 

(b) 



41 

 

5.1.6.7 ábra. HFC-Au (fekete egyenes vonal), HFC-nafion-Au (fekete szaggatott vonal) 

HFC-DWCNT-Au (fekete pontozott vonal), FeFC-Au (piros egyenes vonal), FeFC-nafion-Au 

(piros szaggatott vonal), FeFC-DWCNT-Au (piros pontozott vonal), PdFC-Au (kék egyenes 

vonal), PdFC-nafion-Au (kék szaggatott vonal) és PdFC-DWCNT-Au (kék pontozott vonal) 

elektródokon felvett polarizációs görbék (a) 800 rpm (b) 1800 rpm forgatási sebességnél. 

Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1 

5.1.7. A katalizátor mennyiségének hatása 

Mivel a ftalocianinokról leírták, hogy rossz vezetők, így csak a felületükön zajlik le az 

oxigén redukciója [1,7], ezért célul tűztük ki, hogy megvizsgáljuk, milyen hatással van a 

katalizátor mennyiségének növelése a mérési eredményekre. Ezért készítettünk egy réteget 

hidrogén-ftalocianinból a 4.2 fejezetben leírtak szerint, valamint egy olyan elektródot, amire 

15 µl-t cseppentettünk a katalizátor oldatából (háromszoros katalizátormennyiség, végleges 

felületi koncentráció 1,70 mmolcm
-2

). Mindkét esetben felvettük a ciklikus 

voltammogramokat 5 és 100 mV/s polarizációs sebesség mellett (5.1.7.1. ábra), valamint a 

polarizációs görbéket különböző fordulatszámokon (5.1.7.2. ábra). 

  

(a) (b) 

5.1.7.1. ábra HFC-Au ciklikus voltammogramja 0,56 mmol cm
-2

 (fekete vonal) és 1,70 

mmol cm
-2

 (piros vonal) felületi koncentrációjú ftalocianin esetén. Elektrolit: oxigénnel 

telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség (a) 100 mV s
-1 

(b) 5 mV s
-1

. 

A ciklikus voltammogramokon azt láthatjuk, hogy a ftalocianin mennyiségének növelése 

kismértékű csúcsnövekedést okoz csupán, mellette viszont a túlfeszültség nagyobb lesz, mint 

kevesebb ftalocianin esetén. Tehát ugyan kicsivel megnő a katalizátor felülete, ezért nagyobb 
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mennyiségű oxigén tud redukálódni, azonban a rétegvastagsággal nő az ellenállás is, ezáltal 

gátoltabbá válik a reakció. 

 

 

5.1.7.2. ábra HFC-Au forgó korongelektródos polarizációs görbéje 0,56 mmol cm
-2

 

(fekete vonal) és 1,70 mmol cm
-2

 (piros vonal) felületi koncentrációjú ftalocianin esetén 800 

rpm és 1800 rpm forgatási sebesség mellett. Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat.  

Polarizációsebesség 1 mV s
-1

. 

A különböző fordulatszámon mért polarizációs görbéken az látszik, hogy a katalizátor 

mennyiségének növelésével a túlfeszültség növekedése mellett a határáram is csökken. A két 

hatás együtt azt mutatja, hogy mind a diffúzió szempontjából, mind a kinetika szerint 

gátoltabbá vált az oxigén redukciója. 

Ez alapján elmondhatjuk, hogy a ftalocianinok rossz vezetése miatt a katalizátor 

mennyiségének növelésével a rétegvastagság okozta ellenállás-növekedés miatt gátoltabbá 

válik a katalitikus reakció. 
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5.2. Vizsgálatok kvarckristály-mikromérleggel 

Mint már említettük, a különböző ftalocianinok elektrokémiai viselkedéséről rendkívül 

ellentmondó adatok jelentek meg a szakirodalomban. Bár kombinált elektrokémiai 

technikákat (Raman-spektroszkópiát [42,43], elektronspin-rezonancia (ESR) és ultraibolya-

látható (UV-VIS) [5] spektroszkópiát, Mössbauer-spektroszkópiát [44] már alkalmaztak abból 

a célból, hogy mélyebb információkat kapjanak a redoxi reakciók mechanizmusáról, az 

elektrokémiai kvarckristály-mikromérleges (EQCM) piezoelektromos nanogravimetriában 

rejlő lehetőségeket eddig még nem aknázták ki. 

Ezért a következő jelenségek vizsgálatát tűztük ki célul. 

o Az elektrokémiai redoxi átalakulásokat kísérő felületi tömegváltozások 

meghatározása 

o A fémionok megkötésének illetve esetleges cseréjének tanulmányozása 

o A rétegképződési folyamat tanulmányozása, a felületre felvitt réteg tömegének 

meghatározása 

5.2.1. A központi fémiont nem tartalmazó aranyelektródra felvitt szilárd 

ftalocianin (HFC) minták vizsgálata oxigénmentes közegben és oxigén 

jelenlétében 

Mivel fő törekvésünk annak kimutatása volt, hogy a ftalocianin vegyületek milyen 

mértékben katalizálják a molekuláris oxigén redukcióját, különböző elektrolitokban vizsgál-

tuk az oxigén redukciójához tartozó áramot és az eközben történő tömegváltozást. A 5.2.1.1. 

és 5.2.1.2. ábrákon a különböző polarizációsebességeknél elvégzett kísérletek eredményeit 

mutatjuk be, amikor 0,05 mol dm
-3

 oxigéntartalmú LiCl oldatot használtunk elektrolitként. 

 

5.2.1.1. ábra HFC-Au minta ciklikus voltammogramjai (piros vonal) és az EQCM 

frekvenciagörbéi (kék vonal). Elektrolit: oxigénnel telített 0,05 M LiCl oldat. 

Polarizációsebesség: 10 (1) és 5 mV s
-1

 (2). A réteg okozta frekvenciaváltozás: 283 Hz. 
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5.2.1.2. ábra HFC-Au minta ciklikus voltammogramjai (piros vonal) és az EQCM 

frekvenciagörbéi (kék vonal). Elektrolit: oxigénnel telített 0,05 M LiCl oldat. Polarizáció-

sebesség: 5 (1), 100 (2) és 50 mV s
-1

 (3). A réteg okozta frekvenciaváltozás: 283 Hz. 

Az oxigénredukció két lépésben történik, amit a két redukciós csúcs jelez a voltammogra-

mon. Tehát a kívánatos négyelektronos, katalitikus folyamat nem játszódik le, bár valamivel 

kevésbé negatív potenciálokon megy végbe a redukció. A tömegváltozás reverzibilis, de 

némileg függ a polarizációsebességtől, ami arra mutat, hogy a felületi rétegben végbemenő 

ion- és oldószercsere aránylag gátolt folyamat. A legszembetűnőbb változás a frekvencia 

növekedése a második redukciós lépés alatt. 

A (14) egyenlet alapján ki tudjuk számolni a moláris tömegeket ebben a második redukciós 

lépésben (a piezoelektromos lapka aktív területe 0,33 cm
2
). Δf-et Q függvényében ábrázolva 

két egyenest tudtunk illeszteni. 

 

 

 Ez arra utal, hogy a redukált filmben H2O2 molekulák hagyják el a felületi réteget, 

miközben lítium-ionok és vízmolekulák cseréje történik. Kis polarizációsebességeknél és 

frissen leválasztott rétegnél úgy tűnik, hogy a tömegcsökkenés az első redukciós hullám 

tartományában történik, amit enyhe tömegnövekedés követ (5.2.1.1 1. görbe). Ebből arra 

következtethetünk, hogy a ftalocianin a redukció során átalakul, és az átalakult vegyület a 

továbbiakban már többé-kevésbé ugyanúgy viselkedik. Ez megmagyarázhatja az igencsak 
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ellentmondó eredményeket, amelyek az irodalomban találhatók, illetve azt, hogy a ftalocianin 

rétegek „aktiválást” igényelnek [45]. 0,2 V körül egy felületi redoxireakció csúcspárját láthat-

juk. 

Azt, hogy a két redukciós csúcs az oxigén redukciójához tartozik, bizonyítja az 5.2.1.3. 

ábrán bemutatott két ciklikus voltammogram és a hozzájuk tartozó EQCM görbék, mivel 

oxigénmentesített oldatban nem láthatjuk ezeket. Az oxigénredukcióval párhuzamosan 

játszódik le a ftalocianin redukciója is, frekvencianövekedés itt is detektálható, de mértéke 

sokkal kisebb, mint oxigén jelenlétében. (-1,1 V-nál kezdődik a hidrogénfejlődés.) 

 

5.2.1.3. ábra HFC-Au minta ciklikus voltammogramjai (piros vonal) és az EQCN 

frekvenciagörbéi (kék vonal). Elektrolit: 0,05 M, oxigéntartalmú (1) és oxigénmentesített (2) 

LiCl oldat. Polarizációsebesség: 5 mV s
-1

. A réteg okozta frekvenciaváltozás: 283 Hz. 

Hasonló a helyzet MgSO4 elektrolit jelenlétében is (5.2.1.4. ábra). Itt azt is bemutatjuk, 

hogy a kezdeti potenciál illetve a polarizáció iránya nem játszik számottevő szerepet. 

 

5.2.1.4. ábra HFC-Au minta ciklikus voltammogramjai (piros vonal) és az EQCM 

frekvenciagörbéi (kék vonal). Elektrolit: oxigénnel telített 1,67 M MgSO4 oldat. Polarizáció-
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sebesség: 10 mV s
-1

. A polarizáció katódos irányú 1,0 V-tól (1), anódos irányú polarizáció – 

0,9 V-tól (2). A réteg okozta frekvenciaváltozás: 283 Hz. 

5.2.2. Aranyelektródra felvitt szilárd ftalocianin (FeFC) és FeFC – kettősfalú 

szén nanocső (DWCNT) kompozitok vizsgálata oxigénmentes közegben 

és oxigén jelenlétében 

A vas-ftalocianin esetében a ftalocianin gyűrűrendszer átalakulása mellett a Fe
2+

 - Fe
3+

 

átalakulás is detektálható 0,6 V vs. SCE potenciálnál (5.2.2.1. ábra). 

 

5.2.2.1. ábra Au (1) és FeFC-Au (2) minta ciklikus voltammogramjai (piros vonal) és a 

EQCM frekvenciagörbéi (kék vonal). Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. 

Polarizációsebesség: 50 mV s
-1

. A réteg okozta frekvenciaváltozás: 248 Hz. 

Annak ellenére, hogy a vas-ftalocianint tartják a legígéretesebb katalizátornak, 

nagymértékű katalizátorhatást nem tapasztaltunk, bár az oxigénredukcióhoz tartozó 

csúcspotenciál pozitívabb potenciálok irányába tolódott, és az észlelt áram is megnőtt, az 

aranyhoz képest jelentősen kb. 100 mV-tal, illetve majdnem kétszeresére.  

Nagyobb potenciálintervallumot vizsgálva (5.2.2.2. és 5.2.2.3. ábra) jól láthatóvá válik 

mind a központi vasion, mind a ftalocianin gyűrűrendszer redoxi átalakulásai és az ezeket 

kísérő tömegváltozás. 
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5.2.2.2. ábra FeFC-Au minta ciklikus voltammogramja (piros vonal) és az EQCM 

frekvenciagörbéi (kék vonal). Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizáció-

sebesség: 50 mV s
-1

. A réteg okozta frekvenciaváltozás: 248 Hz. 

 

5.2.2.3. ábra FeFC-Au minta ciklikus voltammogramjai (piros vonal) és az EQCM 

frekvenciagörbéi (kék vonal). Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizáció-

sebesség: 50 mV s
-1

 Növekvő pozitív potenciálhatárok esetén (1-3). A réteg okozta 

frekvenciaváltozás: 248 Hz. 

Amennyiben FeFC és duplafalú szén nanocső (DWCNT) keverékkel dolgozunk, 

nagymértékben megnő a kapacitív áram, ami a DWCNT hatása. Ezen felül az oxigénmentes-

ített oldatban jól érzékelhető mind a ftalocianinra jellemző redoxifolyamat -0.2 V-nál, mind a 

Fe
2+

 - Fe
3+

 átalakulás 0,6 V-nál. (5.2.2.4. és 5.2.2.5. ábra) Függően a réteg állapotától -0.2 V-

nál jelentkező csúcspár markánsan jelenik meg vagy csak kevésbé kifejezett. A vasionok 

oxidációs számának növekedésével együtt jár az azt kompenzáló anionoknak a felületi rétegbe 
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való behatolásával. A Fe
3+

 további oxidációjakor viszont tömegcsökkenés történik, ami Fe 

(VI) vegyület képződésével van kapcsolatban. 

  

(a) (b) 

 

5.2.2.4. ábra FeFC-DWCNT-Au minta ciklikus voltammogramjai (a) és az EQCM 

frekvenciagörbéi (b). Elektrolit: 0,5 M, oxigénmentesített (Ar) Na2SO4 oldat. Polarizáció-

sebesség: 50 (1), 100 (2) és 200 mV s
-1

 (3). A réteg okozta frekvenciaváltozás: 702 Hz. 

  

(a) (b) 

5.2.2.5. ábra FeFC-DWCNT-Au minta ciklikus voltammogramjai (a) és az EQCM 

frekvenciagörbéi (b). Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 5 

(1) és 20 mV s
-1

 (2). A réteg okozta frekvenciaváltozás: 547 Hz. 
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Az elektrooxidáció során azt várhatnánk, hogy a ftalocianinon létrejövő pozitív töltéseket 

ellenionok, ez esetben anionok kompenzálják. Ekkor jelentős tömegnövekedés figyelhető 

meg. Másik lehetőség az, hogy deprotonálódás következik be, és a protonok elviszik a pozitív 

töltéseket, ami a H
+
-ionok kis tömege miatt kismértékű tömegcsökkenéssel jár. A 

frekvenciaválaszban jelentkezik a kettős réteg töltése és kisütése is, az ionok feldúsulása 

illetve koncentrációcsökkenése a felület közelében szintén kismértékű frekvencianövekedést 

illetve csökkenést okoz. A jelen esetben jól definiált voltammetriás csúcspár kb. 0,65 V-nál 

alakul ki, amelyet határozott, de igen kicsi tömegváltozás is kísér. Az oxidáció 

megindulásával tömegveszteség észlelhető, amit a redukció során nem is nyerünk vissza. 

Ezért kismértékű, de irreverzibilis oldódással kell számolni ezen oxidációs folyamat során. 

Feltételezhetjük, hogy ennél a potenciálnál a központi vas(II) ion töltésszáma változik meg az 

oxidáció során, és a Fe
3+

 ionok oldódásával kell számolnunk. Jól látszik az, hogy ez az 

effektus nagyobb kisebb poarizációsebességnél, tehát amikor több idő áll rendelkezésre a 

korróziós folyamathoz.  

Meg kell jegyeznünk, hogy a pufferolatlan oldatokban végzett kísérletek némi bizonytalan-

sággal járnak az elektrolízis közbeni pH változások miatt. 

5.2.3. A felületi réteg képződésének vizsgálata 

Az aranyelektróddal ellátott kristály folyadékba merítésekor frekvenciacsökkenés 

következik be, a folyadék sűrűségétől és viszkozitásától függő mértékben (lásd 4.3.3 fejezet 

(15) egyenlet). Ezzel az is ellenőrizhető, hogy a mérőrendszerünk megfelelően működik-e. 

Egy ilyen kísérlet eredményét mutatjuk be az 5.2.3.1. ábrán.  

 

5.2.3.1. ábra A frekvenciaváltozás az EQCM Au elektród vízbe mártása során  
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A 5.2.3.2. ábrán azt mutatjuk be, amikor a FeFC réteget izopropanolos szuszpenzióból 

választottuk le a szuszpenziónak a kvarckristály aranyelektródjára való felcseppentéssel. 

 

5.2.3.2. ábra A frekvenciaváltozás az FeFC-izopropanol szuszpenziónak az EQCM Au 

elektródra való csöppentése során  

A szuszpenziót 750s-nál vittük fel a felületre, ami azonnal a folyadékkal való kontaktusnak 

megfelelően egy gyors, kb. 1,7 kHz-es csökkenést okozott, amihez hozzájárult bizonyos 

mennyiségű FeFC részecske leválása is. A folyadék elpárolgása gyors frekvenciacsökkenéssel 

járt, mert ennek során tapadtak meg a vas-ftalocianin részecskék a felületen. Tehát a végső 

frekvenciaértékből kivonva a kezdeti (száraz elektródra mért) értéket a felületi rétegnek 

megfelelő tömegváltozáshoz jutunk.  
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6. Összefoglalás 

Diplomamunkám során alternatív oxigénredukciós katalizátorokat vizsgáltam tüzelőanyag-

cellában történő alkalmazás céljából. Ezen vizsgálatok azért kiemelkedően fontosak, mivel a 

jelenlegi tüzelőanyag-cellák áruk miatt nem versenyképesek az egyéb technológiákkal 

szemben, melynek fő oka a még mindig viszonylag nagy platinafelvitel. Ezért vagy 

csökkentenünk kell a felhasznált platina katalizátor mennyiségét, vagy új, olcsóbb 

katalizátorokat kell találnunk. 

Vizsgálataim során három különböző ftalocianint vizsgáltam (hidrogén-ftalocianin, vas-

ftalocianin és palládium-ftalocianin) forgó korongelektród és kvarckristály-mikromérleg 

segítségével semleges közegű oldatokban. A forgó korongelektróddal történő vizsgálatok a 

katalízis kinetikájának vizsgálatában fontosak, a kvarckristály-mikromérleggel történő 

vizsgálatok pedig a felületi átalakulások és reakciók nanogravimetriás követését teszi 

lehetővé. A ftalocianinok kutatásában ezen második módszert eddig nem használták ki. Bár 

ezek a vegyületek eddig is a kutatások középpontjában álltak, a korábbi vizsgálatok 

többségében lúgos közegben történtek, azonban a jelenlegi tüzelőanyag-cellák a felhasznált 

nafion miatt inkább savas közegűek. Ezért célunk semleges-savas közegű vizsgálatok 

elvégzése volt, a dolgozatban a semleges közegben történt méréseket mutattuk be. 

Az egyes ftalocianinokat három különböző típusú rétegben vizsgáltuk meg: első esetben 

csak ftalocianint tartalmazott a réteg; második esetben a ftalocianint száradás után nafionnal 

fedtük be; harmadik esetben ftalocianinból és duplafalú szén nanocsőből készült kompozitot 

vizsgáltunk. Így képet kaphattunk arról, milyen módszerekkel lehet ftalocianinok katalitikus 

aktivitását növelni. Többféle szubsztráton (arany és üvegszén) és többféle különböző 

elektrolitban vizsgáltuk a vegyületeket (0,5 M KH2PO4/Na2HPO4 puffer; 0,5 M Na2SO4; 

0,005 M LiCl; 0,5 M MgSO4). 

A forgó korongelektróddal történt mérések alapján elmondhatjuk, hogy a ftalocianinok 

jelentős mértékben tudják csökkenteni az oxigén redukciójának túlfeszültségét. Több esetben 

az oxigén redukciójának árama is jelentősen nagyobb volt a ftalocianin jelenlétében, mint a 

szubsztráton.  

A mérések eredménye nagymértékben függ a megfelelő mintaelőkésztéstől. A 

kompozitképzés során túl kevés szén nanocső használata esetén nem tud érvényesülni a 

nanocső kedvező vezetési és felületnövelési hatása. Túl sok nanocső használatkor pedig a 

mért kapacitív áram mellett nem detektálható az oxigénredukcióhoz tartozó áram. Megfelelő 
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arányok mellett azonban jelentősen csökken a reakció túlfeszültsége, és növekszik meg a 

határáram (lásd 5.1.2.6. ábra).  

A nafionos mérések esetében azt tapasztaltuk, hogy a ciklikus voltammogramokon minden 

esetben jelentősen növekedett a csúcsáram (a túlfeszültség csökkenése mellett). Ennek 

magyarázata, hogy a nafionnal való borítás miatt az első reakcióban keletkező hidrogén-

peroxid nem tud eltávozni a felületről, nagyobb arányban fog tovább redukálódni. Továbbá 

valószínű, hogy a nafion esetében a felületnél a pH kisebb, mert a pufferolást biztosító 

anionok nem tudják a protoncserélő rétegben a hatásukat megfelelően kifejteni. Az 

áramnövekedés annak is tulajdonítható, hogy a nafion több ftalocianin aktív hely elérését teszi 

lehetővé.  

Azonban a különböző fordulatszámon mért polarizációs görbék esetén néhány esetben a 

határáram még a szubsztráton mért áramnak is csak a fele volt, annak ellenére, hogy a ciklikus 

voltammogramokon a nafionos mérésekhez tartoztak a legnagyobb a csúcsáramok. Egy 

lehetséges magyarázat az, hogy nem elég stabil a nafionnal borított réteg, és a hosszú mérési 

idő alatt valamilyen átalakuláson megy át. Másik lehetőség, hogy a nafionnal való borítás 

miatt az oxigén sokkal gátoltabban tud az elektród felületére jutni, és ez szabad diffúzió 

esetében még nem okoz problémát, a nagy forgatási sebességeknél azonban emiatt már kisebb 

áramot mérünk. 

A különböző ftalocianinokat is összehasonlítottuk. Az irodalomban a vas-ftalocianint 

tartják a legjobb katalizátornak [1,8,24,26], a mi méréseink során is több esetben sikerült 

jelentős katalitikus hatást elérni. Azonban a nafionnal bevont palládium-ftalocianin esetében 

sikerült kiemelkedően nagy katalitikus hatást mérnünk (lásd 5.1.6.7 ábra), ekkor az 

oxigénredukcióhoz tartozó standard sebességi állandó, k
0 

is jelentősen nagyobbnak adódott a 

többinél. Külön kiemelném ezt az eredményt, mivel eddig a palládium-ftalocianint nem 

vizsgálták oxigénredukciós katalizátorként. 

A ciklikus voltammogramokon megfigyelhető volt, hogy mind az oxigénredukció, mind a 

hidrogénfejlődéshez tartozó túlfeszültség egyre csökken a központi fémion nemesedésével. 

Érdekes volt, hogy a csúcsáramokat vizsgálva a voltammogramokon, több esetben megfordult 

a sorrend a polarizációs sebesség változtatásával, és lassú polarizációkor a hidrogén-

ftalocianinhoz tartozott a legnagyobb csúcsáram. Sok esetben a vas-ftalocianin és a hidrogén-

ftalocianin hasonlóan viselkedett. A vas-ftalocianin mérésekor megjelent a szabad vasion 

átalakulásához tartozó jel is a voltammogramon. Mivel a felhasznált vas-ftalocianint az inté-

zetben szintetizálták, elképzelhető, hogy kevésbé tiszta, mint a Sigma-Aldrichtól vagy a 

Mercktől rendelt vegyszerek. 
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A kvarckristály-mikromérleggel történő nanogravimetriás vizsgálatokban rejlő lehetősége-

ket eddig nem aknázták ki. Ezért a célunk volt, hogy vizsgáljuk a rétegképződést és a tömeg-

változást a redukció során. Ezért itt is különböző rétegeket vizsgáltunk. 

A hidrogén-ftalocianinnal való mérésben sikerült kimutatni, hogy a második redukciós 

csúcshoz tartozó nagy felületi tömegváltozás két okra vezethető vissza: egyrészt hidrogén-

peroxid távozik az elektród felületéről, másrészt a redukció során Li
+
 ion és víz cseréje 

történik meg. Továbbá megmutattuk a kompozittal való mérések során a kapacitív áram 

növekedését, és a redukció során az ellenionok vándorlását a felületre. Anódos polarizáció 

során mért frekvenciaméréssel megmutattuk, hogy a vas-ftalocianin elektrooxidáxiójánál a 

központi vas-ionnak változik meg az oxidációs száma. 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a ftalocianinok kutatása még csak molekuláris 

szinten tart, és bár ígéretes katalizátorok, még számtalan vizsgálatot kell végeznünk, hogy 

megértsük a pontos működésüket. 

További terveim a közé tartozik, hogy a méréseket savas közegben is elvégezzem, különös 

hangsúllyal a kvarckristály mikromérleggel történő mérésekre. Továbbá részletesebben 

szeretném a palládium-ftalocianin katalitikus aktivitását vizsgálni különböző pH-kon, mivel 

erről eddig nem született leírás a szakirodalomban, azonban a dolgozat alapján ígéretesnek 

bizonyul a téma. Szeretnénk megpróbálni valamilyen vezető polimerrel képzett kompozitban 

hasznosítani a ftalocianint, hogy egyesíteni tudjuk a nafionnál és a szén nanocsőnél látott 

előnyöket is. Így nagy mértékben tudnák megnövelni a katalízis hatását. Sikeres mérések 

esetén pedig szeretnénk valódi tüzelőanyag-cellában is felvenni a teljesítménygörbéket. 
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Szakdolgozati összefoglaló 

Ftalocianinok komplex elektrokémiai vizsgálata tüzelőanyag-cellában 

való alkalmazásukhoz 

Nemes Ákos, Vegyész mesterszakos hallgató 

ELTE TTK Kémia Intézet, Fizikai Kémia Tanszék 

Témavezető:    Dr. Inzelt György egyetemi tanár 

Fizikai Kémia Tanszék 

Diplomamunkám során alternatív oxigénredukciós katalizátorokat vizsgáltam tüzelőanyag-cellában 

történő alkalmazás céljából. Ezen vizsgálatok azért kiemelkedően fontosak, mivel a jelenlegi 

tüzelőanyag-cellák áruk miatt nem versenyképesek az egyéb technológiákkal szemben, melynek fő 

oka a még mindig viszonylag nagy platinafelvitel. Ezért vagy csökkentenünk kell a felhasznált platina 

katalizátor mennyiségét, vagy új, olcsóbb katalizátorokat kell találnunk. 

Munkánk során három különböző ftalocianint vizsgáltunk (hidrogén-ftalocianin, vas-ftalocianin és 

palládium-ftalocianin) forgó korongelektród és kvarckristály-mikromérleg segítségével. Bár ezek a 

vegyületek eddig is a kutatások középpontjában állnak, a korábbi vizsgálatok többségében lúgos 

közegben történtek, azonban a jelenlegi tüzelőanyag-cellák a felhasznált nafion miatt inkább savas 

közegűek. Ezért célunk semleges-savas közegű vizsgálatok elvégzése volt, a dolgozatban a semleges 

közegben történt méréseket mutattuk be. 

Az egyes ftalocianinokat három különböző típusú rétegben vizsgáltuk meg: első esetben csak 

ftalocianint tartalmazott a réteg; második esetben a ftalocianint száradás után nafionnal fedtük be; 

harmadik esetben ftalocianinból és duplafalú szén nanocsőből készült kompozitot vizsgáltunk. 

A forgó korongelektróddal történt mérések megmutatták, hogy a ftalocianinok nagymértékben 

tudják csökkenteni az oxigénredukció túlfeszültségét. Bár a mérési eredmények függnek a 

mintaelőkészítéstől, megfelelő rétegek esetén sikerült megnövelni az oxigénredukciós áramokat. 

Megmutattuk, hogy mind a nafionnal való borítás, mind a kompozitképzés kedvező hatással van a 

katalízisre. Külön szeretném kiemelni, hogy a nafionnal bevont palládium-ftalocianin esetében 

kiugróan nagy határáramot és oxigénredukciós csúcsáramot mértünk igen kis túlfeszültség mellett. Ez 

az eredmény azért is kiemelkedő, mert palládium-ftalocianinről eddig nem közöltek oxigénredukciós 

vizsgálatokat. 

A ftalocianinok korábbi vizsgálatai során a piezoelektromos nanogravimetriában rejlő 

lehetőségeket eddig még nem aknázták ki, ezért célul tűztük ki a rétegképződés, az ionok cseréje és a 

redukciót kísérő felületi tömegváltozások vizsgálatát kvarckristály-mikromérleggel. Sikerült 

meghatározni a hidrogén-ftalocianin redukciója során lezajló folyamatot, ezenkívül tudtuk vizsgálni a 

kompozit hatását, valamint megállapítottuk ftalocianinok elektrooxidációjának típusát.  
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Summary 

Complex electrochemical study of phtalocyanines for fuel cell uses 

Mr Ákos Nemes, MSc student in Chemistry 
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University, Budapest 

Place of defence: Department of Physical Chemistry 

Supervisor:  Dr. György Inzelt professor 
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In the course of my diploma work I’ve studied phtalocyanines as alternative catalyst for oxygen 

reduction reaction (ORR) in fuel cells. This is a central field of research, because the competitiveness 

of alternate power sources depends on the effective but cheap constituents. Therefore, either we have 

to decrease the amount of platinum or find cheaper catalyst than platinum.  

Phtalocyanines with the absence of central central ion or two different central ions (iron and 

palladium) have been studied by rotating disk electrode (RDE) and electrochemical quartz crystal 

microbalance (EQCM). Although these compounds are in the focus of researches, measurements in 

the past mostly made in alkaline media. However, in current fuel cells commonly acidic media is used 

due to the exclusive application of nafion ionomer. Our goal was to make measurements in neutral and 

acidic media. In my thesis the results of the measurements carried out under neutral conditions 

presented. 

I have studied the ORR reaction by applying three different layers. First, the layer contained just 

the phtalocyanine. Second, the phtalocyanine was covered with nafion. Third, a composite made of 

phtalocyanine and double-walled carbon nanotubes was prepared.  

The RDE measurements showed that phthalocyanines can greatly reduce the over-potential of 

ORR. Although the results depend on the sample preparation, appropriate layers could increase the 

current of ORR. We have shown that both addition of nafion and the composite described above  can 

increase the catalytic efficiency. I would especially like to point out that measurements with nafion 

covered palladium phthalocyanine showed extremely high ORR currents. This result is also prominent 

because ORR catalyst of palladium-phtalocyanine studies has not been published, yet. 

In earlier studies of phthalocyanines the piezoelectric nanogravimetric measurements has not been 

exploited. I studied the film formation, the exchange of ions and the surface mass changes 

accompanying the ORR by quartz crystal microbalance. We managed to determine the nature of the 

processes taking place during the ORR on hydrogen-phthalocyanine, we also examined the effect of 

the composite, and drew conclusions regarding the type of electrooxidation phthalocyanines. 
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7. Függelék 

7.1.1. Forgó korongelektródos mérések során mért polarizációs görbék 

A dolgozat terjedelmi korlátai miatt a forgó korongelektróddal mért polarizációs görbéket 

ebben a fejezetben gyűjtöttük össze. 

 

7.1.1.1. ábra GC forgó korongelektródos polarizációs görbéje pH 7-es pufferben. Elektrolit: 

oxigénnel telített 0,5 M KH2PO4/Na2HPO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1

. A forgatási 

sebességek rendre 200; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1800 és 2500 rpm. 

 

7.1.1.2. ábra FeFC-GC forgó korongelektródos polarizációs görbéje pH 7-es pufferben. 

Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M KH2PO4/Na2HPO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1

. A 

forgatási sebességek rendre 200; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1800 és 2500 rpm. 
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7.1.1.3. ábra FeFC-nafion-GC forgó korongelektródos polarizációs görbéje pH 7-es 

pufferben. Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M KH2PO4/Na2HPO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 

mV s
-1

. A forgatási sebességek rendre 200; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1800 és 2500 

rpm. 

 

7.1.1.4. ábra FeFC-MWCNT-GC forgó korongelektródos polarizációs görbéje pH 7-es 

pufferben. Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M KH2PO4/Na2HPO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 

mV s
-1

. A forgatási sebességek rendre 200; 400; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1800 és 2500 

rpm. 
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7.1.1.5. ábra Au forgó korongelektródos polarizációs görbéje. Elektrolit: oxigénnel telített 

0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1

. A forgatási sebességek rendre 200; 400; 

800; 1200; 1800 és 2500 rpm. 

 

7.1.1.6. ábra HFC-Au forgó korongelektródos polarizációs görbéje. Elektrolit: oxigénnel 

telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1

. A forgatási sebességek rendre 200; 

400; 800; 1200; 1800 és 2500 rpm. 
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7.1.1.7. ábra HFC-nafion-Au forgó korongelektródos polarizációs görbéje. Elektrolit: 

oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1

. A forgatási sebességek 

rendre 200; 400; 800; 1200; 1800 és 2500 rpm. 

 

 

7.1.1.8. ábra HFC-DWCNT-Au forgó korongelektródos polarizációs görbéje. Oldat: 

Elektrolit: oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1

. A forgatási 

sebességek rendre 200; 400; 800; 1200; 1800 és 2500 rpm. 
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7.1.1.9. ábra FeFC-Au forgó korongelektródos polarizációs görbéje Elektrolit: oxigénnel 

telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1

. A forgatási sebességek rendre 200; 

400; 800; 1200; 1800 és 2500 rpm. 

 

 

7.1.1.10. ábra FeFC-nafion-Au forgó korongelektródos polarizációs görbéje. Elektrolit: 

oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1

. A forgatási sebességek 

rendre 200; 400; 800; 1200; 1800 és 2500 rpm. 
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7.1.1.11. ábra FeFC-CNT-Au forgó korongelektródos polarizációs görbéje. Elektrolit: 

oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1

. A forgatási sebességek 

rendre 200; 400; 800; 1200; 1800 és 2500 rpm. 

 

 

7.1.1.12. ábra PdFC-Au forgó korongelektródos polarizációs görbéje. Elektrolit: oxigénnel 

telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1

. A forgatási sebességek rendre 200; 

400; 800; 1200; 1800 és 2500 rpm. 
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7.1.1.13. ábra PdFC-nafion-Au forgó korongelektródos polarizációs görbéje. Elektrolit: 

oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1

. A forgatási sebességek 

rendre 200; 400; 800; 1200; 1800 és 2500 rpm. 

 

 

7.1.1.14. ábra PdFC-CNT-Au forgó korongelektródos polarizációs görbéje. Elektrolit: 

oxigénnel telített 0,5 M Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 1 mV s
-1

. A forgatási sebességek 

rendre 200; 400; 800; 1200; 1800 és 2500 rpm. 
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