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1. Bevezetés és célkitűzés 

 

A fém-ftalocianinokat előállításuk óta nagy érdeklődés övezi. Ennek oka nemcsak 

biológiailag fontos vegyületekhez való szerkezetbeli hasonlóságuk, hanem számos, a 

gyakorlatban kiaknázható tulajdonságukban rejlik [1]. Már régóta nagy mennyiségben 

gyártják ezeket a vegyületeket, először főleg festékek céljára és ezért olcsó vegyszereknek 

számítanak. Az elmúlt évtizedekben az elektrokémikusok főként azért vizsgálták ezeket a 

vegyületeket, mert katalizálják az oxigén redukcióját, amely folyamat meghatározza a 

hidrogén-oxigén vagy a metanol-oxigén tüzelőanyag-cellák, illetve a például az ugyancsak 

ígéretes cink-levegő áramforrás hatásos működését. Ugyanis az oxigén redukciója igen gátolt 

folyamat, megfelelő katalizátor nélkül az említett áramforrások használhatatlanok. A 

legelterjedtebb katalizátor a platina, e nemesfém alkalmazása viszont drágává teszi ezeket az 

eszközöket. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumának 

Dr. Inzelt György professzor vezette kutatócsoportja már évek óta kutatja ezeknek a 

vegyületeknek a redoxiátalakulásait, illetve az oxigénredukcióval kapcsolatos katalitikus 

aktivitásukat [2-4]. Eddig főként a palládium- [2] és a vas(II)ftalocianin [3], illetve az elmúlt 

években a poli(réz-ftalocianin) [4] felületi rétegek vizsgálatát folytatták kihasználva az 

elektrokémiai kvarc-kristály nanomérleg nyújtotta lehetőségeket a reakciómechanizmusok 

feltárása tekintetében.  

A szaklaboratóriumi munkám témájául két kutatási feladatot kaptam. A poli(réz-ftalocianin) 

további tanulmányozását, főleg annak az eddig nem vizsgált oxidációjával kapcsolatos 

kutatást, illetve a réz-ftalocianin vízoldható formájának, a réz-ftalocianin-szulfonát 

(szulfonsav)-nak elektronanogravimetriai vizsgálatát.  
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2. Elméleti összefoglaló 

 

2.1. A fém-ftalocianinok és a poli(fém-ftalocianin)ok 

 

A ftalocianinok szerkezete hasonló a porfirinekéhez. A két legismertebb porfirinszármazék a 

hemoglobin (Fe2+-komplex) és a klorofill (Mg2+-komplex). A különbség az, hogy a pirrol 

helyett izoindol szerepel a szerkezetükben. Például a Cu2+-ftalocianin (CuFc) a 

tetraazatetrabenzoporfirin réz(II)-komplexe. E vegyület kémiai reakcióival [5-8] és 

hasznosításával [9,10] is számos közlemény foglalkozik.  

Ennek polimerjét vizsgáltam, aminek szerkezetét az 1. ábrán mutatom be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. 

Poli(réz-ftalocianin) képlete [11] 
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A ftalocianin gyűrű komplexekben planáris tetradentát ligandumként viselkedik. Dianionos 

ligandum, tehát Fc2−-ról beszélünk, mely a H2Fc konjugált bázisa. Középpontjában a fémion 

két kovalens kötéssel kapcsolódik a két szembenálló izoindol-gyűrű nitrogénjeihez, illetve két 

koordinatív kötést alakít ki a megmaradó gyűrűk nitrogénjeivel. A ftalocianin komplexei 

közül a CuFc az egyik legstabilabb, a központi fémion eltávolításához először a makrociklus 

szerkezetét kell megbontani. A fém-ftalocianinok oldhatósága igen kicsi, gyakorlatilag 

oldhatatlan vegyületekről van szó. Megfelelő szubsztitúciókkal azonban oldhatóvá tehetők a 

ftalocianinok. Az általam vizsgált ilyen vegyület a tetraszulfonált CuFc volt, amelynek 

képlete a 2. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra. 

Réz-ftalocianin-3,4’,4’’,4’’’-tetraszulfonsav-tetranátrium 

képlete [12] 
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Elméleti számítások szerint a központi fémionok akkor vesznek részt redoxifolyamatokban ha 

a központi fémion d pályái a ftalocianin HOMO és LUMO szintje között találhatók. Az 

elektrokémiai vizsgálatok ezt igazolták is, azaz kobalt(II)- és vas(II)-ftalocianin komplexek 

esetén jelentkezik a Co3+/Co2+ illetve a Fe3+/Fe2+ redoxipár reakciója, míg más fém-

ftalocianinoknál (pl. amikor a központi ion Cu, Ni, Zn, Pt vagy Pd) a központi fémion 

elektrokémiailag inaktív, és csak az Fc gyűrű alakul át a redoxi reakciókban.  

A poli(ftalocianin)-ok olyan polimerek, melyek vezetése közepesnek mondható. Ám hoztak 

már létre olyan poli(ftalocianinokat) is melyek vezetése igen nagynak bizonyult, szerkezetük 

térhálósnak valószínűsíthető, fajlagos vezetésük eléri a 0,3 Ω-1cm-1-t. Az ilyen anyag p-típusú 

félvezetőnek minősül Hall-effektus mérése során. A fémtartalmú poli(ftalocianin)-ok 

félvezetők és paramágnesesek [13].  
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2.2. Kísérleti módszerek elve 

 

2.2.1. Ciklikus voltammetria 

 

Ez a módszer anyagok gyors elektrokémiai jellemzését teszi lehetővé viszonylag olcsó 

eszközökkel [14, 16]. Adott elektromos vezetőn valamilyen elektromos potenciál értéktől egy 

másik értékig polarizáljuk a munkaelektródot, majd onnan visszatérünk a kezdeti potenciálig, 

mindeközben mérjük az elektromos áram nagyságát. A módszerrel elektrokémiai reakciókat 

jellemezhetünk, reakciórendek vizsgálatára is használatos, valamint oldatban jelenlévő 

vegyületek felismerését is el lehet végezni. Adott polarizációsebesség és potenciálhatárok 

megválasztásakor a kiindulási potenciálról állandó polarizációsebességgel haladunk a 

végpotenciálig, majd onnan ugyanolyan ütemben visszaérünk a kezdőpotenciálhoz. Megfelelő 

számítógépes adatgyűjtéssel juthatunk a ciklikus voltammogramhoz, ahol nyomon 

követhetőek az oxidációs és redukciós folyamatok az adott potenciálértékekhez tartozó 

elektromos áram görbéből. A 3. ábra egy ciklikus voltammogramot mutat be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha egy adott értékről nagyobb potenciál felé indulunk, akkor egyre inkább az 

elektrokémiailag aktív komponensek oxidációs folyamatai fognak végbemenni, a csökkenő 

3. ábra. 

Reverzibilis redoxirendszer ciklikus voltammogramja [17] a 

jellemző értékek feltüntetésével 
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potenciálok felé haladva pedig a redukciós folyamatok játszódnak le. Ha a komponensek 

oldatban vannak, és inert elektródot (pl. Au, Pt) használunk az elektrokémiai folyamat 

kezdetén a diffúzió elegendő anyagot tud szállítani az elektród felületéhez, ám az 

elektródreakció sebességének exponenciális növekedése miatt már nem jut el elég oxidálható 

(vagy redukálható) ion vagy semleges komponens az egyre pozitívabbá (negatívabbá) váló 

elektródfelületre, ez egy áramcsúcsban mutatkozik meg. Ennek az áramcsúcsnak a nagyságát 

a Randles-Sevčik-egyenlet írja le. Ezen (9) egyenlet szerint a csúcsáram nagysága az alábbi 

módon függ az elektródreakcióban résztvevő elektronok számától, az elektroaktív 

komponensek oldatbeli koncentrációjától, a diffúziósebességtől, valamint a 

polarizációsebességtől: 

        (9) 

a kifejezés elején szereplő állandó 25 °C-on igaz,  az elektródreakcióban résztvevő 

elektronok száma,  az elektród felülete -ben,  az elektroaktív speciesz oldatbeli 

koncentrációja mol dm-3-ben,  a diffúziós együtthatója cm2 s-1-ban és  a 

polarizációsebesség V s-1-ban. A második félciklusban az anódos áramgörbe lefutása azt 

mutatja, hogy a katódos csúcs negatívabb potenciálon jelentkezik, mint az anódos csúcs, a 

ciklikus voltammogram görbe csúcspotenciál szeparációjára igaz a következő egyenlet: 

           (10) 

ahol  az anódos csúcshoz tartozó elektromos potenciál,  a katódos csúcshoz tartozó 

elektromos potenciál és  az elektrokémiai reakcióban részt vevő elektronok száma [6, 8]. 

Tehát egy anódos csúcsot észlelhetünk, melynek csúcsa 58 -tal pozitívabb potenciálnál 

van a katódos áramcsúcshoz képest, a csúcsáramok értékei pedig egyenlők. Ez az eset csak 

elektrokémiailag reverzibilis elektródreakciónál áll fenn, vagyis ha a töltésátlépés sebességi 

állandója (a csereáram-sűrűség, jo) nagy. Kvázireverzibilis vagy irreverzibilis (kis jo) 

elektródreakciónál az anódos csúcs a pozitívabb, a katódos csúcs pedig a negatívabb 

potenciálok irányába tolódik el. Az ohmikus potenciálesés is hasonló módon jelentkezik a 

csúcsok eltolódásában, a csúcsáramok értékei is csökkennek. Bonyolultabb 

reakciómechanizmusok esetén több különböző áramcsúcs jelenik meg. A visszaoxidáció 

(redukció) megfelelő csúcsa nem is jelenik meg, ha egy következő kémiai reakcióban az 

elektrokémiai folyamatban átalakult anyag elreagál. Ilyenkor a kémiai reakció sebességétől és 
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a polarizációsebességtől függ a kapott voltammogram. Ha a kiindulási anyag vagy a termék 

erősen kötődik az elektródfém felületéhez, akkor adszorpciós csúcsokat kapunk. Speciális eset 

az, ha a redoxi reakció egy vékony felületi rétegben játszódik le, ilyenkor a diffúzió nem 

játszik szerepet. Ilyen esetben un. felületi voltammogramot kapunk. 

A felületi voltammogramnál, tehát amikor az elektroaktív anyag oxidált és redukált formája is 

a felülethez kötődik vagy egy nem túl vastag felületi rétegben játszódik le (vastag réteg esetén 

a felületi rétegben a diffúziót már számításba kell venni), a 4. ábrán látható ideális felületi 

voltammogramot kapunk. Ebben az esetben az anódos és a katódos áramcsúcs azonos 

potenciálértéknél jelentkezik, és a csúcsáramok azonosak. 

 

 

 

Ideális ciklikus voltammogramot – a fentebb felsorolt okokból – aránylag ritkábban kapunk. 

Meg kell említenünk még azt is, hogy az elektród felületén több reakció is lejátszódhat 

párhuzamosan. Gyakori ok például az oxigén jelenléte az oldatban, mely kis potenciáloknál 

4. ábra. 

Az ideális felületi ciklikus voltammogram [18], a számegyeneseken normált értékeket 

láthatunk,  az adszorbeált oxidált komponens felületi koncentrációja 
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redukálódik. Épp ezért elemi fontossággal bír, hogy a módszer alkalmazása előtt kiűzzük az 

oldódott oxigént többnyire nemesgáz buborékoltatásával.  

2.2.2. Az elektrokémiai kvarckristály-nanomérleg 

 

A kutatómunkám során a nanogramnyi tömegváltozások mérésére is képes kvarckristály-

nanomérleg (QCN) technikát kombináltam elektrokémiai módszerekkel, főleg ciklikus 

voltammetriával. 

A kvarckristály-nanomérleg egy tömegérzékelő műszer, melynek működése a 

piezoelektromosságon alapszik [14, 15]. Adott egy kvarclap, melynek két szemközti lapjára 

ható összenyomó erő hatására potenciálkülönbség jön létre a kvarclap két oldalán. Fordított 

esetben, ha potenciálkülönbséget hozunk létre egy kvarckristály két szemközti oldalán, akkor 

a kristály deformációját fogjuk tapasztalni, ezt a jelenséget nevezzük fordított 

piezoelektromosságnak. Periodikus potenciálkülönbség létrehozásakor a kvarckristály 

rezgésbe hozható, melynek frekvenciája műszerrel megmérhető, és ha a felületen 

adszorbeálódott valamilyen anyag, akkor a frekvencia csökkenését tapasztaljuk. A 

kvarckristály-nanomérleg tömegmérő tulajdonsága pont így valósul meg, csakhogy jelen 

esetben egy kvarclapra gőzölögtetett fémrétegre elektródreakció során adszorbeálódnak, 

leválnak molekulák és atomok. 

A használt kvarc egy AT-vágású kristálylap, melyet úgy nyerhetünk, hogy egy kvarckristályt 

a krisztallográfiai x-tengelyhez képest 35°-ban vágunk. Másfajta vágású kvarclapokat is 

készítenek, ezek tulajdonsága különbözik, az AT-vágásúé például az, hogy szobahőmérséklet 

körül kicsi a hőmérsékleti együtthatója és nagy a tömegérzékenysége. 

A kvarclap két oldalára fémréteget gőzöltetnek, kapacitív hatások csökkentésének céljából az 

egyik oldalon kisebb ez a réteg, a kristály tömegérzékeny felületéért is ez a felelős. A 

sajátfrekvenciát a kvarc vastagsága, illetve az őt borító fémréteg vastagsága szabja meg (itt 

vékony fémréteg esetén az a közelítés kielégítőnek tűnik, mely szerint a transzverzális 

hangsebesség ugyanakkora a kvarcban és a fémben):  

           (1) 

ahol  a sajátfrekvencia,  a transzverzális hangsebesség kvarcban és  a kvarc és a 

fémréteg együttes vastagsága. A hangsebesség függését a következő egyenlet mutatja be:  
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           (2) 

ahol  a kvarckristály nyírási rugalmassági modulusa, melynek értéke  és 

 a kvarc sűrűsége: . 

A frekvenciaváltozást és a felületi tömegváltozást (Δm) a (3) egyenlet írja le, amelyet 

levezetőjéről a Sauerbrey-egyenletnek hívunk: 

        

 (3) 

ahol  az integrális érzékenység, A a piezoelektromosan aktív felület.  

A kvarckristály-nanomérleggel történő mérések során felületi tömegváltozást detektálhatunk, 

tehát egy megfelelően beállított műszerrel helyesen elvégzett kísérlet során nem egyszerűen 

adott tömegváltozást mérünk, hanem figyelembe kell venni, hogy az érzékelt 

frekvenciaváltozás milyen felülethez tartozó tömegváltozásnak tulajdonítható, azaz felületi 

tömegváltozást mérünk. Az is számottevő, hogy az adott tömeg hogyan oszlik el az 

elektródfelületen, ugyanis az érzékenység a lap középpontjától számítva csökken, ebből 

kifolyólag alapvető fontosságú, hogy a tömeg egyenletesen oszoljon el a felületen. A 

 differenciális érzékenység távolságfüggését a (4) egyenlet mutatja meg: 

   (4) 

Ahol  . Ha az elektródfelület egésze egyenletesen borítva van, akkor a 

frekvenciaváltozást a (5) egyenlet mutatja meg: 

         (5) 

Ahol R az aktív felület sugara. Kvarckristály-nanomérleggel leginkább folyadékban 

dolgozunk, folyadékba merítve a levegőnél sűrűbb közegben csillapító erő hat a rezgő 

kvarcra, ezt a (6) egyenlet mutatja meg: 
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          (6) 

A (6) egyenlet szerint akár különböző folyadékok viszkozitását és sűrűségét is meg lehet 

mérni, ám leginkább a készülék helyes működését szokták ellenőrizni. Ugyanis egy jól 

működő 5 MHz-es kristályt tiszta vízbe merítve -719 Hz-es frekvenciaváltozás tapasztalható. 

Tehát ha ettől nagyon eltérő frekvenciaváltozást tapasztalunk, akkor érdemes ellenőrizni az 

elektromos csatlakozásokat, valamint hogy egyáltalán helyesen van-e összeállítva a cella, 

illetve helyesen van-e betéve az eszközbe a kristály. Ha ismételt vízbemerítésnél az előbbivel, 

vagy ahhoz közeli értékkel változik a frekvencia, akkor már lehet mérni az adott elektrolitos 

közegben. 

Érdemes meghatározni az integrális érzékenység pontos értékét például valamilyen fém 

leválasztásával. A kvarckristály-nanomérleget kombinálni lehet különböző elektrokémiai 

mérési módszerekkel, ekkor beszélünk elektrokémiai kvarckristály-nanomérleg (EQCN) 

technikáról. Az elektródreakció során az átadott töltés mennyisége (ami a Faraday-törvény 

szerint arányos a felületen leváló vagy arról leoldódó tömeggel) és a frekvenciaváltozás 

közötti arányosságot a következő (8) egyenlet mutatja be: 

           (8 ) 

ahol M a molekulatömeg g mol-1 ban, Q a felhasznált töltés -ban, n a 

redoxireakcióban szereplő elektronszám, F a Faraday állandó: 96485,34 coulomb mol-1, 

valamint A az elektród felülete -ben. 

Az elektrokémiai kvarckristály-nanomérleget kombinálni lehet elektrokémiai módszerekkel, 

mint amilyen a galvanosztatikus, potenciosztatikus módszer, vagy a ciklikus voltammetria, 

valamint kronoamperometria, kronocoulometria és forgó korong elektród. Továbbá 

alkalmazható még együtt radiokémiai nyomkövetési technikával és pásztázó elektrokémiai 

mikroszkópiával illetve erőmérő atommikroszkópiával is [14, 15]. 

Az alábbiakban a ciklikus voltammetria módszerét ismertetem, mert a kísérletek során 

zömmel ezt az elektrokémiai technikát kombináltam a kvarckristály-nanomérleggel. 
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3. Kísérleti rész 

 

3.1. Vegyszerek és elektródok 

 

A kísérletekhez a következő vegyszereket használtam: 

NaOH (Merck),  

HCl (Merck),  

H2SO4 (Sigma-Aldrich),  

Poli(réz-ftalocianin) (Sigma-Aldrich),  

Réz-ftalocianin-3,4’,4’’,4’’’-tetraszulfonsav-tetranátrium (Sigma-Aldrich),  

2x desztillált víz,  

Argon gáz (5.0 azaz minimum 99,9990% tisztaságú) (Linde) 

Az általam használt elektródok a következők voltak:  

Arannyal bevont kvarclapka (sajátfrekvencia: 5 MHz), ami munkaelektródként szolgált. 

Ennek integrális érzékenysége 56,6×106 Hz g−1 cm2, ami azt jelenti, hogy 1 Hz 17,7 ng cm−2 

tömegváltozásnak felel meg. Bár a Sauerbrey-egyenlet alkalmazásának feltétele az egyenletes, 

homogén felületi réteg megléte, ami esetünkben nem teljesül teljes mértékben, de az 

eredmények arányaiban megbízhatunk, és kis vastagságú rétegeket vizsgáltunk, amikor a 

felületi heterogenitás aránylag kicsi.  

Segédelektródként aranydrótot alkalmaztam. 

Összehasonlító elektródként nátrium-kloriddal telített kalomel referenciaelektródot 

használtam. 

Az arany munkaelektródot poli(réz-ftalocianin)nal vontuk be oly módon, hogy arra réz-

ftalocianin propanolos oldatát csepegtettük. Néhány óra után a propanol elpárolgott és 

visszamaradt az aranyréteghez kötött poli(réz-ftalocianin). 

Az oldott oxigén jelenléte, annak potenciálfüggő redukciója miatt, igencsak zavarja a 

méréseket, így annak kiűzését argon buborékoltatásával végeztem. A szaklaboratóriumi 
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6. ábra.  

Az elektrokémiai cella: az EQCN 

munkaelektród, előtte NaCl-dal 

telített kalomel-referenciaelektród, 

mellette pedig egy segédelektród 

5. ábra.  

Kvarckristály-nanomérleg 

mintatartója az arannyal bevont 

kvarclapka munkaelektróddal 

gyakorlat során többnyire 100 ml térfogatú oldatokkal dolgoztam, az oxigén oldatból történő 

kiűzését körülbelül 15 percen keresztül való argon buborékoltatással oldottam meg, majd az 

argont a folyadék fölé vezettem a mérések során. Buborékoltatás előtt és után felvett ciklikus 

voltammogramok között szembetűnő a különbség az oxigén redukciós árama miatt.  

 

3.2. Az elektrokémiai cella 

 

Az általam használt kvarckristály munkalektródról, illetve a 3-elektródos elektrokémiai 

celláról készült fényképeket a 5. és a 6. ábrán mutatom be. 
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7. ábra. 

PM 6685 frekvenciaszámláló 

8. ábra.  

Elektroflex EF453 potenciosztát 

 

3.3. Műszerek 

 

A mérésekhez az alábbi műszereket használtam:  

Potenciosztát (Elektroflex EF453, Szeged),  

Frekvenciaszámláló (Philips PM 6685),  

Kvarckristály nanomérleg mérőberendezés (Model QCM100, Stanford Research Systems, 

USA), 

Személyi számítógép (Acorp VIA81, szoftver: Microsoft Windows Millenium Edition 

4.9.3000) 

A frekvenciaszámláló fotója a 7. ábrán, míg a potenciosztáté, tetején a kvarckristály 

nanomérleg mérőberendezés vezérlőegységével a 8. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

9. ábra. A mérés vezérlésére és az adatgyűjtésre 

szolgáló személyi számítógép 

 

A mérés vezérlésére és az adatgyűjtésre szolgáló személyi számítógép a 9. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Az eredmények és értékelésük 

 

Míg a poli(réz-ftalocianin) redukciója illetve visszaoxidációja során történő folyamatokat már 

behatóan vizsgálták [4], az ezidáig nem tanulmányozott elektrooxidáció vizsgálata képezte 

kutatómunkám fő vonulatát. Ebből a célból különböző savoldatokban, illetve lúgos közegben 

végeztem méréseket. Az így kapott eredményeket ismertetem az alábbiakban. Ezek az 

eredmények egészülnek ki azokkal a vizsgálatokkal, amikor oldható réz-ftalocianin-

tetraszulfonsavat adtunk az oldathoz. Az elgondolás az volt, hogy ily módon az arany 

felületéhez rögzített réz-ftalocianin redoxireakciói még jobban azonosíthatók lesznek, 

azonban ezen túlmenően érdekes leválási és visszaoxidálódási folyamatokat is sikerült 

megfigyelnünk.  
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4.1. Poli(réz-ftalocianin) EQCN vizsgálata különböző savoldatokban 

 

A különböző anyagi minőségű és koncentrációjú savoldatokban való vizsgálattal a 

reakciómechanizmus szempontjából két fontos tényt lehet eldönteni. Ha az oxidáció pozitív 

töltésű helyeket generál a rétegben, akkor a különböző molekulatömegű anionok használata 

esetén eltérő tömegváltozásokat kell észlelnünk. A különböző pH-jú oldatok esetében kapott 

voltammogramok pedig feltárják azt, hogy a redoxireakciókban részt vesznek-e protonok 

(hidrogén-ionok) vagy sem. Természetesen változtattuk a ciklikus voltammetria mérés 

paramétereit (pl. a potenciálhatárokat, a polarizációsebességet) is. 

 

4.1.1. Poli(réz-ftalocianin) vizsgálata sósav-oldatban 

 

A poli(réz-ftalocianin)-nal bevont arany munkaelektród esetén kapott tipikus ciklikus 

voltammogramot és a hozzá tartozó EQCN frekvenciagörbét a 10. ábrán mutatom be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra. 

Au│ Poli(réz-ftalocianin) ciklikus voltammogramja 

(piros) és EQCN válasza (kék). Polarizációs sebesség (v): 

50 mV s−1   Elektrolit: 0,1 mol dm-3 koncentrációjú 

HCl-oldat 
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1. táblázat. 

A 11. ábra oxidációs csúcsánál különböző polarizációsebességeknél 

számított töltés, frekvenciaváltozás és moláris tömeg értékek 

A különböző polarizációsebességek mellett felvett voltammogramok és a párhuzamosan 

detektált frekvenciagörbék a 11. ábrán láthatók.  

 

 

 

 

 

 

 

A 11. ábra egyúttal bizonyítja azt is, hogy a poli(CuFc) a nagyobb pozitív potenciáloknál sem 

degradálódik, tehát az elektrooxidációs folyamat is jól vizsgálható. A 11. ábra adataiból 

számított értékeket az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

 

 

 

 

Polarizáció 

sebesség            

/ mV s-1 

Töltés / mC 
Frekvenciaváltozás 

/ Hz 

Számított 

moláris tömeg   

/ g mol-1 

10 0,03834 2,14 132,84 

20 0,05803 3,38 138,62 

50 0,04998 3,27 155,71 

 

11. ábra. 

Au│ Poli(réz-ftalocianin) a) ciklikus voltammogramja és b) EQCN válasza 

különböző polarizációsebességeknél. Polarizációs sebességek (v): 10 (fekete), 

20 (piros) és 50 (kék) mV s-1. Elektrolit: 0,1 mol dm-3 koncentrációjú HCl-

oldat 
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12. ábra. 

Au│Poli(réz-ftalocianin) ciklikus voltammogramja (piros) és EQCN válasza (kék). 

Polarizációs sebesség (v): 50 mV s−1. Elektrolit: 0,1 mol dm-3 koncentrációjú HCl-oldat. 

Kiindulási potenciál: a) 0,8 V vs. SCE, b) -0.35 V vs. SCE 

A ciklikus voltammetriás, illetve az EQCN frekvencia válaszfüggvény jellege nem függ a 

polarizáció irányától, amint az az alábbi összehasonlításban látszik (12. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Poli(réz-ftalocianin) vizsgálata kénsav-oldatban 

 

Kénsavas közegként 0,5 mol dm-3-es és 1 mol dm-3-es kénsav-oldatot használtam. Ebben a 

kénsavas közegben mért áram és frekvenciagörbék nagyon hasonlítanak a sósavas közegben 

mért görbékhez. De észrevehető, hogy nem teljesen ugyanott kaptuk az áramcsúcsokat, mint a 

sósavas mérésnél. Ha a katódos csúcsot vesszük szemügyre, sósav-oldatban (0,1 mol dm-3) 

ennek a csúcsnak a csúcspotenciálja -0,129 V-nál jelentkezik, míg kénsav-oldatban               

(1 mol dm-3) -0,056 V-nál. 

A voltammetriás csúcspotenciálok elhelyezkedése több tényező függvénye, ilyen például a 

polarizációsebesség, az alkalmazott közeg pH értéke, vagy természetesen az adott 

elektrokémiailag aktív komponens kémiai minősége. A csúcspotenciálok eltolódására jó 

közelítéssel -60 mV/ pH értéket kaptunk, ami 1 e- / 1 H+ reakció pH függésének felel meg [4]. 

A frekvenciagörbékre tekintve a sósav-oldatban és a kénsav-oldatban (13., 14., 15. ábra) mért 

frekvenciagörbék lefutása, alakja is nagyfokú hasonlóságot mutat. A frekvenciacsökkenési és 

frekvencianövekedési tartományok hasonló eltolódást mutatnak, mint amilyent az 
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14. ábra. 

Au│Poli(réz-ftalocianin) vizsgálata ciklikus voltammetriával a) és a hozzá tartozó 

frekvenciaválasz b) 0,5 mol dm-3 koncentrációjú H2SO4-oldatban 10 (piros), 50 (zöld) 

mV s-1 polarizációsebességeknél 

13. ábra. 

Au│ Poli(réz-ftalocianin) vizsgálata ciklikus voltammetriával a) és a hozzá tartozó 

frekvenciaválasz b) 1 mol dm-3 koncentrációjú H2SO4-oldatban 20 (piros), 50 

(zöld) mV s-1 polarizációsebességeknél 

 áramgörbéken tapasztalhattunk. Ennek észrevétele talán kevesebb meglepődésre adhat okot, 

hiszen ha az adott elektrokémiai történések a tapasztalt potenciálon zajlanak le, akkor a 

bekövetkezett felületi tömegváltozás is a megfelelő elektromos potenciálértékeken fog 

jelentkezni. 
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15. ábra. 

Au│ Poli(réz-ftalocianin) vizsgálata ciklikus voltammetriával a) és a hozzá tartozó 

frekvenciaválasz b) 1 mol dm-3 koncentrációjú H2SO4-oldatban (zöld) és 0,5 mol dm-3 

koncentrációjú H2SO4-oldatban (piros) 50 mV s-1 polarizációsebességnél 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A savas közegben kapott eredményeket, tehát a tömegváltozást és a csúcspotenciálok függését 

a pH-tól (ami bizonyítja a H+-ionok részvételét a redoxireakcióban) és a számított értékeket 

(2. táblázat) a  következőképpen lehet magyarázni. A poli(réz-ftalocianin) (az egyenletekben 

az egyszerűség kedvéért a Cu2+Fc2−
 (sz) rövidítést fogom alkalmazni) protonálódik az alábbi 

egyensúlyok szerint: 

Cu2+Fc2−
 (sz) + H+ 

(aq) + A−
 (aq) = Cu2+Fc2−H+A−

 (sz)       (10) 

Cu2+Fc2−
(sz) + 2H+ 

(aq) + 2A−
 (aq) = Cu2+Fc2−(H+)2(A

−)2 (sz)       (11) 

ahol A− = HSO4
−, Cl−. 

Polarizáció sebesség 

/ mV s-1 
Töltés / mC 

Frekvenciaváltozás   

/ Hz 

Számított moláris 

tömeg / g mol-1 

20 0,02114 0,98 110,33 

50 0,01210 0,18 35,40 

2. táblázat. 

A 13. ábra oxidációs csúcsánál különböző polarizációsebességeknél 

számított töltés, frekvenciaváltozás és moláris tömeg értékek 
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Ugyanígy feltételezhetjük a redukált alak protonálódási egyensúlyait is: 

Cu2+Fc3−H+
 (sz) + H+ 

(aq) + A−
 (aq) = Cu2+Fc3− (H+)2A

−
 (sz)      (12) 

Cu2+Fc3−(H+)2A
−

 (sz) + H+ 
(aq) + A−

 (aq) = Cu2+Fc3−(H+)3(A
−)2 (sz)    (13) 

A tömegváltozások és protonálódási egyensúlyok alapján az alábbi redoxi reakciók 

lejátszódását feltételezzük: 

Cu2+Fc2− 
(sz) + H+

 (aq) + e−= Cu2+Fc3−H+
 (sz)        (14) 

Kb. pH = 1-nél kisebb értékeknél 

Cu2+Fc2− 
(sz) + 2H+

 (aq) + A‒ + e−= Cu2+Fc3−(H+)2(A‒) (sz)      (15) 

Kis pH értékeknél akár mindkét alak (redukált és nem redukált) protonált lehet, vagy pKb 

értékektől függően a nem redukált alak deprotonált, míg a redukált alak protonált. 

Cu2+Fc2−
(sz) + 2 H+ 

(aq) + A−
 (aq) + e−= Cu2+Fc3−(H+)2

+A−
 (sz)      (16) 

A vizsgált különböző töménységű sósav- és kénsav-oldatoknál ez a helyzet, mert a redukció 

során – kénsavoldatokban a jellemző csúcspotenciálok: Epa = -0,055 V (0,5 mol dm-3) és -

0,034 V (1 mol dm-3), illetve Epc = -0,096 V (0,5 mol dm-3) és -0,056 V (1 mol dm-3), illetve 

0,1 mol dm-3 HCl-oldatok esetén Epa = -0,102 V (0,5 mol dm-3) és Epc= -0,119 V; v = 10 

mV s-1 –nél mért csúcspotenciálok – anion szorpcióra utaló tömegnövekedést észleltünk, a 

visszaoxidáció során pedig ugyanilyen mértékű tömegcsökkenést. 

Kis polarizációsebességeknél a HSO4
- vagy SO4

2- ionok molekulatömeg értékeinél 

valamennyire nagyobb értékek adódtak, amit semleges vízmolekuláknak a rétegbe való 

behatolásával magyarázhatunk, tehát a redukált csoportokat tartalmazó réteg jobban hidratált. 

A semleges molekulák, így a vízmolekulák behatolása azonban lassabb folyamat, ezért 

növekvő polarizációsebességeknél csökkenő molekulatömeg adódik. (Az egyszerűség 

kedvéért a (10)-(16) egyenletekben a víztranszportot elhanyagoltuk, de az oxidációs 

reakciónál – lásd. (17) és (18) egyenletek– azt is feltüntettük.) 

A kisebb polarizációsebességeknél sósav oldatban kisebb molekulatömeg adódik, ahogy ez 

várható is a klorid- illetve szulfát-ionok molekulatömegének összehasonlításából, viszont 

sósav oldatban a nagyobb polarizációsebességeknél a rétegbe jutó ionok számított 

molekulatömege nagyobb. Ez úgy értelmezhető, hogy a klorid-ionok magukkal viszik a 
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hidrátrétegükben található vízmolekulákat, tehát a részleges dehidratáció egyre kevésbé 

következik be, ahogy v nő. 

Az oxidációs csúcsnál – kénsavoldatokban Epa = 0, 762 V (0,5 mol dm-3) és 0,773 V                

(1 mol dm-3), illetve Epc = 0,700 V (0,5 mol dm-3) és 0,696 V (1 mol dm-3), 0,1 mol dm-3 

töménységű sósavoldatokban Epa = 0, 713 V és Epc = 0,670 V; v = 10 mV s-1 –nél mért 

csúcspotenciálok – az lenne várható, hogy tömegnövekedés következzen be, mert anionok 

kompenzálják a rétegben megfogyatkozó negatív vagy a keletkező pozitív helyek töltését. 

Azonban – miként a redukció esetén is láttuk – a protonálódási egyensúly befolyásolja a 

viszonyokat. Tudniillik tömegcsökkenést észlelünk az oxidáció során. 

Kis polarizációsebességeknél a HSO4
- vagy SO4

2- ionok molekulatömeg értékeinél 

valamennyire nagyobb értékek adódtak, amit semleges vízmolekuláknak a rétegből az 

anionokkal együtt való távozásával magyarázhatunk, tehát az oxidált csoportokat tartalmazó 

réteg kevésbé hidratált. A semleges molekulák, így a vízmolekuláknak a rétegből való 

távozása azonban lassabb folyamat, ezért növekvő polarizációsebességeknél csökkenő 

molekulatömeg adódik, ezt még befolyásolja a nem teljesen végbemenő oxidációs folyamat 

nagyobb v értékeknél. A kisebb polarizációsebességeknél sósav oldat esetén kisebb 

molekulatömeg adódik, ahogy ez várható is a klorid, illetve szulfát ionok molekulatömegének 

összehasonlításából, viszont sósav-oldatban a nagyobb polarizációsebességeknél a rétegből 

távozó ionok számított molekulatömege nagyobb. Ez úgy értelmezhető, hogy a klorid-ionok 

magukkal viszik a hidrátrétegükben található vízmolekulákat, tehát a részleges dehidratáció 

egyre kevésbé következik be, ahogy v nő. 

Cu2+Fc2−H+A−
 (sz)(H2O) n  =  Cu2+Fc− A−(H2O) n-m(sz) + 2H+ 

(aq) + A−
 (aq) + e−+(H2O)m (17) 

Cu2+Fc2−(H+)2(A
−)2 (sz) (H2O) n  =  Cu2+Fc− A−

 (sz) + 2H+ 
(aq) + A−

 (aq) + e−+ (H2O)m  (18) 

A reakciómechanizmusa feltehetően bonyolultabb, mert az is előfordulhat, hogy az anionok 

axiális ligandumként kötődnek a központi Cu2+-ionhoz vagy hídligandumként viselkednek két 

komplex között. 
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16. ábra. 

Au│ Poli(réz-ftalocianin) vizsgálata ciklikus voltammetriával (piros) és a hozzátartozó 

frekvenciaválasz (kék) 0,5 mol dm-3 (a) és 0,1 mol dm-3 (b) koncentrációjú NaOH-

oldatban 50 mV s-1 polarizációsebességgel 

 

4.2. Poli(réz-ftalocianin) vizsgálata nátrium-hidroxid-oldatban 

 

Lúgként 0,1 és 0,5 mol dm-3-es nátrium-hidroxid oldatot használtam. A lúgos 

közegben való vizsgálathoz a kezdőpotenciált először 0,2 V-nak választottam, a végpotenciált 

pedig -1,2 V-nak. Vizsgáltam azt az esetet is, amikor a polarizáció iránya fordított volt, tehát 

kezdőpotenciálként 0,2 illetve 0,3 V-ot alkalmaztam, a negatív potenciálhatár ez esetben is-

1,2 V volt. Nagyobb pozitív potenciáloknál az arany-hidroxid, illetve az arany-oxid 

képződése már torzítja a poli(CuFc) oxidációjához / redukciójához tartozó voltammetriás 

csúcsokat. A mérések során különböző polarizációsebességet alkalmaztam. E mérések 

eredményeit mutatom be a 16. és a 17. ábrán. 
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17. ábra. 

Au│ Poli(réz-ftalocianin) vizsgálata ciklikus voltammetriával a) és a hozzá tartozó 

frekvenciaválasz b) 0,1 mol dm-3 koncentrációjú NaOH-oldatban 5 (fekete), 10 (piros), 20 

(zöld) és 50 (kék) mV s-1 polarizációsebességgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az EQCN válasz reverzibilis, de lúgos oldatokban bonyolultabb, mint savas közegben. 

Emellett, jóval nagyobb frekvenciaváltozásokat detektáltunk. A -0,8 – 1,2 V 

potenciáltartományban két csúcs jelentkezik, amelynek részletes elemzése a [4] hivatkozásban 

megtalálható. Lúgos közegben a vízmolekula axiális ligandumként szerepel, redukció 

folyamán Cu2+(OH−)2 komplex könnyen képződik, majd egy következő redukciós lépésben a 

hidroxidionok elhagyják a réteget. Ez magyarázatot ad a voltammogramok pH-függésére. A 

mért moláris tömegek értékeiből – amelyek látszólag irreálisan nagyok voltak – pedig 

dimerizáció, illetve aggregáció miatti szerkezetváltozásra lehetett következtetni. Ekkor 

viszont nagy mennyiségű víz hagyja el a felületi réteget. Ebből következően az 

elektrooxidációs folyamat is összetettebb lehet, és az észlelt nagy frekvenciaváltozás is 

szerkezeti változásokra vezethető vissza. E bonyolult folyamatok mibenlétének feltárása 

további vizsgálatokat igényel. 
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18. ábra. 

Réz-ftalocianin-3,4’,4’’,4’’’-tetraszulfonsav-tetranátrium sójának 0,0001 mol dm-3 

koncentrációjú oldatának vizsgálata ciklikus voltammetriával (piros) és a hozzá tartozó 

frekvenciaválasz (kék) 0,5 mol dm-3 koncentrációjú HClO4-oldatban Au│ poli(CuFc) 

elektródon 50 mV s-1 polarizációsebességgel, a kezdőpotenciál -0,2 V (a) és 0,9 V (b) 

4.3. Réz-ftalocianin-3,4’,4’’,4’’’-tetraszulfonsav-tetranátrium só vizsgálata perklórsav-

oldatban Au│poli(CuFc) elektródon 

 

A kutatás tervezésekor abból az elgondolásból indultunk ki, hogy az oldható CuFc-származék 

voltammetriás válaszfüggvényeit vizsgálva Au│poli(CuFc) elektródon képet kaphatunk arról, 

hogy mi a hasonlóság illetve a különbség akkor, ha a vegyület rögzítve van a fém felületéhez, 

illetve ha oldott állapotban végezzük az elektrokémiai átalakításokat. A 18. ábrán mutatunk be 

két jellemző ciklikus EQCN görbét, amelyeket különböző polarizációs irányokban vettünk 

fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Várakozásunknak megfelelően az Fc gyűrű redukciós csúcsai ugyanannál a potenciálnál 

jelennek meg, mint a rögzített poli(CuFc) esetében, de megjelent egy új irreverzibilis csúcs is 

kb. 0,3 V-nál. Az is figyelemreméltó, hogy a válaszfüggvények ez esetben jelentős mértékben 

függnek a polarizáció irányától. 
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A polarizációsebesség változtatása (19. ábra) esetén kapott függvények első ránézésre többé-

kevésbé szabályosnak tűnnek, hiszen a polarizációsebesség növelésével nőnek a csúcsáramok. 

Azonban mégsem kapjuk meg az ideális v függéseket, és a frekvenciaváltozás is eltér attól, 

amit a felületi rétegnél észleltünk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Felismerve azt, hogy a kiindulási potenciálnak töltött várakozási idő befolyásolja a görbéket, 

ennek a hatásnak szisztematikus vizsgálatába fogtunk. A várakozási idő vizsgálatát a 20. ábra 

mutatja be. 

 

 

 

 

 

 

19. ábra. 

Réz-ftalocianin-3,4’,4’’,4’’’-tetraszulfonsav-tetranátrium sójának 0,0001 mol dm-3 

koncentrációjú oldatának vizsgálata ciklikus voltammetriával a) és a hozzá tartozó 

frekvenciaválasz b) 0,5 mol dm-3 koncentrációjú HClO4-oldatban Au│ poli(CuFc) 

elektródon 10 (fekete), 20 (piros) és 50 (zöld) mV s-1 polarizációsebességgel 
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20. ábra. 

Au│ poli(CuFc) elektródon kapott ciklikus voltammogramok a) és az egyidejűleg 

detektált EQCN frekvenciaválaszok b) különböző várakozási idők esetén -0,2 V kezdeti 

potenciálnál. A várakozási idők a következők voltak: 1 perc (fekete), 3 perc (piros), 5 perc 

(zöld) és 10 perc (kék). Polarizációsebesség: 10 mV s-1. Elektrolit: 0,5 mol dm-3 

koncentrációjú HClO4-oldatban oldott réz-ftalocianin-3,4’,4’’,4’’’-tetraszulfonsav-

tetranátrium só, aminek koncentrációja 0,0001 mol dm-3 volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annak függvényében, hogy mennyi ideig folytattuk a redukciót -0,2 V-on a csúcsáram és az 

oxidációra fordított töltés, valamint a mért felületi tömeg -0,2 V-on fokozatosan nőtt, miként a 

redoxi reakciók során bekövetkező tömegváltozás is. Az észlelt jelenséget kézenfekvően azzal 

magyarázhatjuk, hogy a CuFc-szulfonsav redukált formája leválik az Au│poli(CuFc) elektród 

felületére. Amint azt a 21. ábra mutatja a felhasznált töltés és a levált anyagmennyiség 

egyenesen arányos.  
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21. ábra. 

A várakozási idő hatásának bemutatása frekvenciaváltozás – töltés ábrázolásban a 20. ábra 

adatainak felhasználásával. Az Epa = -0,114 V-nál található csúcshoz tartozó 

töltésmennyiséget az áram-potenciál görbe integrálásával számítottam ki; a 

frekvenciaértékek ugyanahhoz a potenciáltartományhoz tartoznak 

 

 

 

 

 

 

 

A képződött vegyület csak jóval nagyobb pozitív potenciáloknál oldódik, ami arra utal, hogy 

oxidációval felbontható, de eléggé stabilis kötés képződik. Fel lehet tételezni dimer 

képződését, ennek bizonyítása azonban további vizsgálatokat igényel. 
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Poli(réz-ftalocianin) és réz-ftalocianin-3,4’,4’’,4’’’-tetraszulfonsav-

tetranátrium sójának vizsgálata elektrokémiai nanogravimetriával 

Sajti Ákos, kémia alapszakos hallgató 

ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék 

 

Témavezető: Prof. Dr. Inzelt György, egyetemi tanár 

ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék, Elektrokémiai és 

Elektroanalitikai Laboratórium 

 

Arany felületére leválasztott poli(Cu(II)-ftalocianin) (poli(CuFc)) mikrorészecskék redoxi 

tulajdonságait, hangsúlyozottan az alapvegyület oxidációs átalakulását, valamint ezen az 

elektródon a réz-ftalocianin-3,4’,4’’,4’’’-tetraszulfonsav-tetranátrium elektrokémiai 

viselkedését ciklikus voltammetriás módszerrel és elektrokémiai kvarckristály nanomérleggel 

(EQCN-nel) vizsgáltam. A poli(Cu(II)-ftalocianin) – ellentétben a korábban tanulmányozott 

nem-polimerizált fém-ftalocianin felületi réteggel – az oxidáció során stabilisnak mutatkozott, 

tehát a vegyület degradációja és a réteg leoldódása nem következett be. Ily módon a 

poli(CuFc) gyűrűjének oxidációja illetve az oxidált alak visszaredukciója jól vizsgálható volt 

még kis polarizációsebességeknél is. Különböző sav- és lúgoldatokban vizsgálva a poli(CuFc) 

réteg redoxireakcióit és felületi tömeg ezekhez kapcsolódó változásait, javaslatot tettem az 

oxidációs folyamat során bekövetkező reakciók leírására. A tömegváltozásból megállapítható 

volt, hogy az oxidáció során nem a várható tömegnövekedés következik be, tehát nem 

anionok hatolnak a rétegbe a töltéskompenzáció biztosítására. A többlet pozitív töltés 

deprotonálódással távozik a rétegből, és ezt a réteg dehidratálódása kíséri. A folyamatot az 

alábbi egyenletek írják le: 

Cu2+Fc2−H+A−
 (sz)(H2O) n  =  Cu2+Fc− A−(H2O) n-m(sz) + 2H+ 

(aq) + A−
 (aq) + e−+(H2O)m 

Cu2+Fc2−(H+)2(A
−)2 (sz) (H2O) n  =  Cu2+Fc− A−

 (sz) + 2H+ 
(aq) + A−

 (aq) + e−+ (H2O)m  

Réz-ftalocianin-3,4’,4’’,4’’’-tetraszulfonsav-tetranátrium só vizsgálata perklórsav-oldatban 

Au│poli(CuFc) elektródon azt az érdekes eredményt hozta, hogy a redukciója során a réz-

ftalocianin-szulfonsav leválik az elektród felületére, és a levált réteg oxidációval eltávolítható, 

de csak nagyobb pozitív potenciáloknál. 
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The redox transformations laying on emphasises on the electrooxidation process of 

poly(Cu(II) phthalocyanine) (poly(CuPc)) microparticles attached to gold surface as well as 

the electrochemical behavior of copper phthtalocyanine-3,4’,4’’,4’’’-tetrasulfonic acid 

tetrasodium salt have been studied by cyclic voltammetry and electrochemical quartz crystal 

nanobalance (EQCN). In contrast to the unpolymerized metal phthalocyanines poly(Cu(II) 

phthalocyanine) layers remain stable during the electrooxidation even at high positive 

potentials, therefore this process can be investigated even at low scan rates. Based on the 

EQCN, results obtained by using different acid and alkaline electrolytes a reaction scheme has 

been suggested. In the course of the electrooxidation the mass change due to the exchanged 

species was found opposite, than that could be expected, i.e., not the anions enter the surface 

layer in order to compensate the positive charges created by the oxidation but the excess 

positive charge is removed by deprotonation, and hydrogen ions together with anions and 

water molecules leave the layer. It can be described by the equations as follows:  

Cu2+Pc2−H+A−
 (sz)(H2O) n  =  Cu2+Pc− A−(H2O) n-m(sz) + 2H+ 

(aq) + A−
 (aq) + e−+(H2O)m 

Cu2+Pc2−(H+)2(A
−)2 (sz) (H2O) n  =  Cu2+Pc− A−

 (sz) + 2H+ 
(aq) + A−

 (aq) + e−+ (H2O)m  

The investigation of copper phthtalocyanine-3,4’,4’’,4’’’-tetrasulfonic acid tetrasodium salt in 

perchloric acid solutions on Au│poli(CuPc) electrode revealed, that the reduced form of the 

copper phthalocyanine sulfonic acid deposited on the electrode surface. The layer deposited 

can be removed by oxidation at higher positive potentials, only. 
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