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1. Bevezetés
2012-ben elsőéves kémia alapszakos hallgatóként kezdtem meg ismerkedésemet az
elektrokémia tudományával az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézetének
Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumában. Elsősorban a kutatócsoportban
folyó, a forgó gyűrűs korongelektródok alkalmazási lehetőségeinek bővítését szolgáló
kutatásokba [1–7], illetve az itt zajló egyéb, főként instrumentációs jellegű fejlesztésekbe
kapcsolódtam be. Kémia alapszakos szakdolgozatomat [6] és a 2014-ben benyújtott
tudományos diákköri dolgozatomat [7] is az itt végzett munkámból írtam. Munkám
eredményeként eddig öt már megjelent vagy publikáció alatt álló [1–5] cikknek vagyok
társszerzője, ebből egy megjelent közleménynek [4] első szerzője.

1.1. Célkitűzések
Jelen szakdolgozatomban a laboratóriumban kifejlesztett, kettős potenciodinamikus
vezérlésen alapuló, újszerű forgó gyűrűs korongelektródos méréstechnikák [2–14]
alkalmazásának és továbbfejlesztésének lehetőségeit vizsgálom.

1. A kettős ciklikus voltammetria módszerét alkalmazom az Au|H2 SO4 -oldat és az
Au|PEDOT1 |H2 SO4 -oldat rendszerek vizsgálatára.
2. Bemutatok egy saját fejlesztésű, új módszert is [4, 7], amely a gyűrűelektród
kapacitásának mérésével teszi lehetővé a korongról származó köztitermékek
detektálását. A módszer alkalmazhatóságát szintén az Au|PEDOT|H2 SO4 -oldat
rendszeren szemléltetem.
3. Dolgozatom utolsó fejezetében egy, a négyelektródos rendszereket általában
érintő problémával foglalkozom. A két munkaelektród elektromos áthallásait
vizsgálom kísérleti úton egy egyszerű redoxi rendszerben. Az eredményeket
digitális szimulációkkal összehasonlítva értelmezem. [2, 3]
1 PEDOT:

poli(3,4-etiléndioxitiofén), az ún. vezető polimerek egyik legismertebb képviselője. A
polimerfilm-elektródok olyan módosított elektródok, melyekben az elektrolitoldat és az elektródfém nem érintkezik közvetlenül: elválasztja őket egy, a fémen kialakított polimerréteg. Elektrokémiai viselkedésüket döntően a polimerfilm tulajdonságai határozzák meg.
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A következő néhány oldalon áttekintem a forgó gyűrűs korongelektródokon végzett
elektrokémiai kísérletek elméleti alapjait, valamint a vizsgált rendszerek legfontosabb
elektrokémiai tulajdonságait.

1.2. Az elektrokémiai mérések alapjai
Elektrokémiának a fizikai-kémia azon ágát nevezzük, melynek tárgyköre az elektromos erőtér hatására elmozdulni képes ionokat tartalmazó kondenzált rendszereket
és az ezekben végbemenő folyamatokat öleli fel. Természetesen ide tartoznak a különböző fázisok határán lezajló töltésátlépéssel járó folyamatok is, amennyiben nem
két tisztán elektronvezető fázis érintkezik [15]. Elektrokémiai mérésekkel az ipar, a
környezetvédelem és a korrózióvédelem sok területén találkozhatunk, valamint ezen
módszerek jelentik az alapvető kísérleti eszköztárát olyan innovatív kutatásoknak is,
mint pl. a tüzelőanyag-cellák, új akkumulátorok vagy vezető polimerek kifejlesztése.
Az elektrokémia tudományán belül meg lehet különböztetni az iónika és az elektródika területét. Előbbi az ionokat tartalmazó homogén fázisok viselkedésének leírásával
foglalkozik, utóbbi pedig az olyan fázishatárokat vizsgálja, melyek elektron- vagy
félvezető és ionos vezető fázist választanak el egymástól. Azokat az elektrokémiai
rendszereket, melyekben pontosan egy olyan fázishatár van, amelynél a vezetés mechanizmusa az említett módon megváltozik, elektródnak nevezzük [16]. A fenti definíció
a lényeget tekintve megfelel az elektród „hagyományos” meghatározásának2 , viszont
nyilvánvalóan nincs összhangban azzal a definícióval, mely szerint az elektród egy
elektrolitoldattal érintkező elektronvezető fázis. Ezt azért is fontos itt hangsúlyozni,
mert gyakran a „forgó gyűrűs korongelektród ” (rotating ring-disk electrode, RRDE)
alatt magát a mérőfejet értik, függetlenül attól, hogy érintkezik-e ionvezető fázissal,
vagy sem. A jelen dolgozatban igyekszem a tradicionális terminológiát követni, ezért
magát a fémkorongot és gyűrűt tartalmazó összeállítást RRDE-fejnek nevezem, a
szó szoros értelmében forgó gyűrűs korongelektródnak csak akkor, ha érintkezik az
elektrolitoldattal.
Az elektrokémia elsősorban kísérleti tudomány, amely a vizsgált rendszerről műszeres méréssel szerez információt. Az olyan elektrokémiai méréseknek, amelyeknek
2 „Elektródnak

nevezzük az olyan elektrokémiai rendszert, amelyben legalább két fázis érintkezik,
és ezek közül az egyik elektronvezető (leggyakrabban fém) vagy félvezető, a másik pedig
ionvezető (rendszerint elektrolitoldat).” [15]
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1. ábra. Standard háromelektródos cella és a hozzá kapcsolt potenciosztát elvi vázlata.

célja egy – a fenti értelemben vett – elektród állapotának, illetve az azon végbemenő
folyamatok kinetikájának leírása, egyik legfontosabb eszköze a potenciosztát.
A potenciosztát olyan szabályozóegység, amelynek segítségével beállíthatjuk a
vizsgálandó elektród (ún. munkaelektród) potenciálját egy másik, stabil potenciálúnak
tekintett, ún. referenciaelektróddal szemben, eközben mérve a potenciál szabályozásához szükséges áramot. Az elektrokémiai kísérletek többségében a munkaelektród
potenciáljának megváltoztatásához (az áram átfolyatásához) egy harmadik, ún. segédelektródot is alkalmazunk: a potenciosztát a segédelektród és a munkaelektród
között éppen annyi áramot folyat át, hogy a munkaelektród és a referenciaelektród között a kívánt potenciálkülönbség álljon elő. Az ezen három elektródból (egy
munka-, egy referencia- és egy segédelektród) felépülő elektrokémiai cellát standard
háromelektródos cellának nevezzük, az összeállítást az 1. ábra szemlélteti.
Az 1. ábrán látható elektrokémiai cella két térrészből áll: a referenciatérből, mely
az R referenciaelektródot tartalmazza, valamint az S segéd- és az M munkaelektródot
tartalmazó munkaelektródtérből. A két térrészben azonos összetételű elektrolitoldat
található, közöttük a kapcsolatot egy kapillárissá vékonyított cső – az ún. Luggin-

9

kapilláris (L) – teremti meg. Az oldatellenálláson fellépő potenciálkülönbséget (az
ohmikus potenciálesést) csökkentendő, a kapilláris vége a segéd- és a munkaelektród
között, a munkaelektród felületéhez megfelelően közel helyezkedik el.
A potenciosztát az általunk megadott UPR feszültségértéket igyekszik beállítani a
munka- és a referenciaelektród között oly módon, hogy folyamatosan követi a fellépő
tényleges U feszültséget, azaz gyakorlatilag az elektródpotenciált. A δ műveleti erősítő
képezi a két feszültségérték (UPR és U) különbségét, majd felerősíti a kapott jelet. A
potenciosztát ennek megfelelően mindig éppen akkora áramot hajt át a munka- és a
segédelektród között, hogy ez a különbség zérus legyen: a megfelelő áramértéket (és a
beállt elektródpotenciál értékét) a műszerről leolvashatjuk, esetleg digitalizálhatjuk is.

1.2.1. A ciklikus voltammetria módszere és alkalmazása a vizsgált rendszerekre
Az elektródok gyors jellemzésére napjainkban talán legelterjedtebben alkalmazott
módszer a ciklikus voltammetria. A módszer lényege, hogy az elektródpotenciált megadott értékek között, állandó polarizációs sebességgel változtatjuk (vagyis időben egy
háromszögjel szerint szabályozzuk), mérve eközben az elektródon átfolyó áramot. A
mérés eredményeképpen nyert ciklikus voltammogram (CV) rendszerint a mért áramokat az elektródpotenciál függvényében ábrázolja. Ha két fázis elmozdulni képes töltött
részecskéket tartalmaz, a pozitív és a negatív töltéssel rendelkező részecskék a felületi
rétegben feldúsulhatnak. Az elektroneutralitás tétele azonban igaz mind a tömbfázisokra (ott tehát töltésszeparáció nem jöhet létre), mind a „határfelületi fázis” egészére.
Attól függően, hogy a töltött részecskék a határfelületen keresztül közlekedhetnek-e
vagy sem, beszélhetünk nem polarizálható, polarizálható és „ideálisan” („tökéletesen”)
polarizálható elektródokról.
Az ideálisan polarizálható elektródok áramválasza kapacitív a ciklikus voltammetria háromszögjeleire, vagyis az áram ilyen esetekben csak a kettősréteg töltésére fordítódik, töltésátlépési reakció nincs. Ciklikus voltammetriát alkalmazva az áramválasznak
mindig van egy, az alkalmazott polarizációs sebesség (v) és a kettősréteg-kapacitás

(Cdl ) szorzataként előálló járuléka, az ún. kettősréteg-töltőáram,
Itöltő = v · Cdl ,

(1.2.1)

ami tehát a pásztázási sebesség növelésével adott elektródpotenciálnál lineárisan nő.
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2. ábra. Az Au|PEDOT|H2 SO4 oldat elektród ciklikus voltammogramja. Szemben az Au|H2 SO4 oldat elektróddal (3. ábra), itt az
egyes csúcsok, vagy inkább „hullámok”, „csúcskezdemények” stb.
azonosítása nem egyértelmű: gyakorlatilag a teljes voltammogram
kapacitív természetűnek mondható.
Referenciaelektród: NaCl-dal telített kalomel elektród (SSCE).
cH2 SO4 = 0,1 mol/dm3

Az ilyen áram-feszültség karakterisztikát szokták „kapacitív viselkedésnek” is nevezni.
Bizonyos elektrokémiai rendszerek ciklikus voltammogramja olyan természetű,
hogy az – feltéve, hogy a pásztázás kellőképpen szűk potenciáltartományra korlátozódik –, többé-kevésbé megfelel az „ideális polarizálhatóság” kritériumainak. Ez
azt jelenti, hogy az 1.2.1 egyenletnek megfelelően pozitív irányú potenciálváltozás
során konstans pozitív, negatív irányú potenciálváltozás során pedig konstans negatív
áramot mérünk, ez alól pedig csak a fordulópontokat követő áttöltődési szakaszok
jelentenek kivételt. A ciklikus voltammogramok ebben az esetben (kis jóindulattal)
téglalap alakúnak mondhatók (2. ábra).
Abban az esetben, ha a határfelületen töltésátlépés megy végbe, az elektród ciklikus voltammetriás válasza jelentősen eltérhet a fent jellemzett esettől. Ilyenkor a
ciklikus voltammogramokon megjelenhetnek az "alapvonal" fölé emelkedő anódos, és
az ez alá csökkenő katódos csúcsok, amelyek rendszerint valamilyen oxidációs vagy
redukciós folyamatra utalnak. A 3. ábrán bemutatjuk példaképpen egy 0,05 mol/dm3
kénsavoldatba merülő arany elektród ciklikus voltammogramját. Látható, hogy ha
az elektródpotenciál pásztázását pozitív irányban kiterjesztjük az ábrán c-vel jelzett
– és az ideális polarizálhatóság kritériumának úgy-ahogy megfelelő – „kettősrétegtartományon” túlra, akkor az anódos pászta során egy a jelű (az aranyfelület oxidációját mutató) csúcs is megjelenik a CV-n, amit a fordított irányú pásztázás során egy b
jelű (az oxidálódott aranyfelület visszaredukálódásához tartozó) csúcs megjelenése
követ.
Érdemes megfigyelni a 3. ábrán, hogy a kénsavoldatba merülő arany elektród cikli-
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3. ábra. A kénsavoldatba merülő
polikristályos arany elektród ciklikus voltammogramja. Jellemző
csúcsok, tartományok: a a felületi
oxidképződés csúcsai, b a felületi
oxid redukciójának csúcsa, c széles
kettősréteg-tartomány. A folytonos
vonallal jelzett görbe kevertetést
nem alkalmazó rendszer (álló
elektród), a szaggatott vonallal
jelzett görbe kevertetett rendszer
(500 min−1 sebességgel forgó
elektród) esetén mért adatokat
ábrázol.
cH2 SO4 = 0,1 mol/dm3 , v = 100 mV/s

4. ábra. Egy redoxi pár két tagját
azonos koncentrációban tartalmazó rendszer (szimulált, [5]) voltammogramja. Teljesen reverzibilis töltésátlépési reakciót feltételezünk,
a két reagáló anyagfajta diffúziós együtthatója is azonos. A szaggatott vonallal jelzett görbe forgó
(500 min−1 ), a folytonos vonallal
jelzett görbe álló elektródra vonatkozik.

E/V

kus voltammogramján a felület oxidációjához és redukciójához rendelt csúcsok mérete
nem különösebben változik meg akkor, ha a rendszert „kevertetjük” (az elektródot
forgatjuk). Ennek oka, hogy az aranyfelület oxidációjában reakciópartner vízmolekulák
a felület közelében nagy koncentrációban vannak jelen, függetlenül a hidrodinamikai viszonyoktól. E reakció sebességét tehát az anyagtranszport sebessége és módja
(diffúzió–konvekció) nem befolyásolja.
Ezzel szemben, ha ciklikus voltammetriás mérést egy olyan elektród vizsgálatára
használunk, ahol az elektródreakció reaktánsai az oldatban csak korlátozott mennyiségben fordulnak elő, és így a reakció közben a felület környéke e reaktánsokban
elszegényedhet, akkor az utánpótlás sebessége meghatározhatja a mért áramot. Ezt
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tapasztaljuk például olyan rendszerek vizsgálatakor, ahol az oldatban egy redoxi
pár két tagja azonos koncentrációban van jelen.3 Az ilyen rendszerek álló és forgó
elektródon mért ciklikus voltammogramja (4. ábra) igen különböző. Míg forgó elektródokon a folyamatos anyagutánpótlásnak köszönhetően kellőképpen pozitív (negatív)
potenciál alkalmazása esetén közel konstans anódos (katódos) határáram tartható
fenn, addig álló elektródokon a voltammetriás áramcsúcsokat követő, és jellegében a
Cottrell-egyenletre [17] emlékeztető lecsengés figyelhető meg.
A ciklikus voltammetria alkalmazása során a munkaelektród felületét esetenként
reakciótermékek hagyhatják el. Ezek a termékek alkalmas körülmények és beállítások mellett egy, a munkaelektród közelében elhelyezett másik elektród segítségével
detektálhatóak. Az ilyen összeállítású, két munkaelektródos rendszereket generátor/kollektor rendszereknek nevezzük. A két munkaelektród (egymástól független)
vezérléséhez ún. kettős potenciosztátra vagy bipotenciosztátra van szükség. A bipotenciosztát használatát igénylő méréseknél jellemzően négy elektródot használnak:
két munkaelektródot, egy segéd- és egy referenciaelektródot. Az ilyen elektrokémiai
rendszereket szokás standard négyelektródos cellának nevezni. A műszer tehát képes
egyetlen segédelektród felhasználásával mindkét munkaelektród potenciáljának egyidejű beállítására a közös referenciaelektródhoz képest, mialatt külön-külön méri az
ehhez szükséges áram értékeket (és természetesen az elektródpotenciálok értékeit).
Az irodalomban először 1967-ben [18] írtak le kettős potenciosztátot: ezt Napp
és munkatársai a történetileg első generátor/kollektor rendszerrel, a forgó gyűrűs
korongelektróddal történő mérésekhez fejlesztettek ki. Ebben a dolgozatban hasonló
méréseket tárgyalok. Mindehhez érdemes megjegyezni, hogy bár a kettős potenciosztátok működési módja az elmúlt közel 50 évben nem változott meg lényegesen, a
kísérletek automatizálási lehetőségei bővültek, és ez a forgó gyűrűs korongelektródok
alkalmazása előtt is új lehetőségeket nyitott [5, 8–14].

1.3. A forgó gyűrűs korongelektród (RRDE)
Az 1959-ben Frumkin és munkatársai [19] által kifejlesztett forgó gyűrűs korongelektród (5. ábra) az ún. generátor/kollektor rendszerek [20, 21] egy jellemző (és mint
említettük, történetileg első) példája. Az RRDE-fejet egy tömör fémhenger és egy
3A

gyakorlatban ilyen például a 4. fejezetben is vizsgált platina, amely K3 [Fe (CN)6 ]-ot és
K4 [Fe (CN)6 ]-ot azonos koncentrációban tartalmazó oldatba merül.
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körülötte koncentrikusan elhelyezkedő, üreges henger (cső) alakú fémlemez alkotja,
melyeket egymástól valamilyen szigetelő – általában teflon, vagy más alkalmas műanyag – választ el. Általában ez a szigetelő képezi az elektródfej külső borítását is. Az
elektrolitoldattal így a fémhenger egyik alapja („korong”), valamint az üreges henger
egyik alapgyűrűje („gyűrű”) érintkezik. Az eszközt villanymotor tengelyére szerelve
állítható sebességgel forgathatjuk, ezzel az elektród alatti oldatréteg áramlását idézve
elő. A forgó gyűrűs korongelektród tehát ún. hidrodinamikai generátor/kollektor rendszer [21]. A korongon (mint generátoron) keletkező elektrokémiailag aktív anyagok
az áramlás segítségével jutnak a gyűrűre (a kollektorra), ahol elektrokémiai reakcióba vihetők: ezáltal a korongon zajló reakció termékei és köztitermékei minőségileg
és mennyiségileg is detektálhatók. Ilyen típusú gyűjtési kísérletek mellett az RRDE
alkalmazása során lehetőség van ún. árnyékolási effektusok tanulmányozására is [21].
Ekkor egy, a gyűrűn lejátszódó folyamat sebességének csökkenését vizsgálják, amit
valamely reaktáns korongon történő reakcióba vitelével érnek el.
A forgó gyűrűs korongelektród hidrodinamikai jellegéből számos előny fakad. Ezek
egyike, hogy az áramlásnak köszönhetően még a kis élettartamú intermedierek detektálási esélye is nagyobb: kellő gyorsasággal érik el a kollektor elektródot. Ugyanakkor
a gyűrűreakció termékei nem juthatnak vissza a korongra, vagyis a gyűrű (kollektor)
jelenléte nem zavarja a korong (generátor) elektrokémiai viselkedését. Szintén a jól
definiált áramlásnak (és az ennek következtében kialakuló kis diffúziós rétegvastagságnak) köszönhető a mérési eredmények jó reprodukálhatósága és viszonylag egyszerű
matematikai modellezhetősége is [5, 22].
Az RRDE rendszerek használatának itt felsorolt előnyei mellett azonban egy hátránya is van: ez pedig a forgó gyűrűs korongelektród viszonylag kis detektálási
érzékenysége. (Más generátor/kollektor rendszerekhez, például a mikroelektródsorokhoz viszonyítva a forgó gyűrűs korongelektródoknak – geometriájuknak köszönhetően
– már a gyűjtési tényezője [21] is jellemzően kis érték.) A közelmúltban azonban kiderült [5, 8–14], hogy az RRDE rendszerek detektálási érzékenysége jelentősen javítható
a két munkaelektród potenciáljának egyidejű, dinamikus szabályozásával.

1.3.1. Klasszikus mérési módszerek
A forgó gyűrűs korongelektródos mérések klasszikus módszerei – a mindkét elektród
potenciosztatikus vezérlését igénylő, egyszerű gyűjtési kísérletek mellett – tartalmaz-
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5. ábra. Forgó gyűrűs korongelektróddal végzett elektrokémiai mérés. A cella részei: G
gázbevezetés ; Tin és Tout a termosztáló folyadék ki- és bevezetése ; S oldat ; L Lugginkapilláris; A segédelektród; R referenciaelektród. Az RRDE-fej részei: 1 korong; 2
gyűrű; 3 szigetelés; 4 fémes hozzávezetés; r1 , r2 , r3 és r0 (rendre) a korong sugara, a
gyűrű belső és külső sugara, illetve az RRDE-fej teljes sugara.

zák a korong vagy a gyűrű potenciodinamikus szabályozásának lehetőségét is [21]:
1. Az általánosan használt RRDE technikák egyik típusa az ún. gyűjtési kísérlet,
amikor a korongpotenciál időben változik, a gyűrűelektród pedig egy olyan
potenciálon áll, ahol a korongon keletkező termék redukálható vagy oxidálható,
ezáltal kimutatható.
2. Egy másik lehetőség, amikor a korongon állandó árammal (esetleg adott potenciálon) elektrolízist végzünk. Eközben a gyűrűelektród potenciálját pásztázzuk,
amivel a korongon zajló elektrolízis termékeit mutathatjuk ki.
3. Az ún. árnyékolási effektusok egy jellemző példája: amikor a korongpotenciált
ugrásszerűen megváltoztatjuk egy olyan potenciálról, ahol egy adott, az oldatban jelenlévő anyagfajta nem adszorbeálódott egy olyan potenciálra, ahol az
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adott speciesz adszorbeálódik. Ha mindeközben a gyűrűn állandó árammal
elektrolizálunk, az elektrolízis során mért áram lecsökken a korongon történő
anyagfelfogás miatt.
Ezen klasszikus technikák közös jellemzője tehát, hogy az elektródok valamelyikén
mindegyik sztatikus szabályozást alkalmaz. Ezzel szemben a mi mérőrendszerünk
lehetőséget ad a két munkaelektród egyidejű, potenciodinamikus vezérlésére, ami az
RRDE mérések alkalmazási lehetőségének bővülését jelenti.

1.3.2. Két elektród egyidejű potenciodinamikus perturbációja és az ebből adódó
lehetőségek
A két munkaelektród-potenciál egyidejű változtatásának lehetőségével az [5, 8–14]
közlemények megjelenése előtt nem használt, újszerű technikák alkalmazására nyílik
lehetőség.
Egy ilyen lehetőség az ún. kettős ciklikus voltammetria módszere, melynek során
mindkét munkaelektród potenciálját háromszögjelekkel vezéreljük. Két speciális eset a
gyors gyűrűpásztázás technikája és a szinkron kettős ciklikus voltammetria módszere,
melyekhez alkalmazott vezérlőjeleket a 6. ábra szemlélteti. A két módszer alapvetően
különbözik a munkaelektródokon alkalmazott pásztázási sebességek (a háromszögjelek „meredekségeinek”) viszonyában. A gyors gyűrűpásztázás technikájának lényege,
hogy míg a korongot lassan polarizáljuk, addig a gyűrűn széles potenciáltartományon
rögzítünk ciklikus voltammogramokat, a korongéhoz képest jóval nagyobb polarizációs sebességgel. Ezáltal folyamatukban követhetjük a korongon történő átalakulásokat,
ráadásul mindig „friss” gyűrűfelületen detektálhatunk. Ezzel szemben a szinkron
kettős ciklikus voltammetria alkalmazása a korongon és gyűrűn összehangolt háromszögjelekkel történő, viszonylag gyors vezérlést jelent. Ennek a technikának is
fő előnye a klasszikus gyűjtési technikával szemben, hogy a gyűrűfelület végig aktív
marad.
Dolgozatomban a gyors gyűrűpásztázás technika alkalmazhatóságát a 2.2. fejezetben az Au|PEDOT|H2 SO4 -oldat felépítésű ún. polimerfilm-elektródon végzett, a
polimerfilm túloxidációjának vizsgálatára irányuló mérésekkel demonstrálom. A 2.1. fejezetben a szinkron kettős ciklikus voltammetria alkalmazására látható példa az
Au|H2 SO4 -oldat rendszeren.
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6. ábra. Kettős ciklikus voltammetria vezérlőjelei. (a) A gyors gyűrűpásztázás technikája: a korong lassú polarizációja mellett a gyűrűn gyors pásztázást végzünk. (b)
Szinkron kettős ciklikus voltammetria alkalmazásának példája: háromszögjelek a
korongon és a gyűrűn különböző extrémumokkal és ellentétes iránnyal.

A kettős ciklikus voltammetria módszerét az ELTE Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumában korábban már más rendszereken is alkalmazták [6, 8–14]. A két
munkaelektród vezérlőjelét azonban másként is megválaszthatjuk.
A gyűrűelektród potenciáljának szinusz-jelekkel történő vezérlésével megvalósítható például a gyűrű kettősréteg-kapacitásának mérése. Ha pedig ezalatt a korongelektródot például lineárisan polarizáljuk, a korongról származó termékeknek a gyűrű
kettősréteg-kapacitására gyakorolt hatása vizsgálható. Egy lehetséges vezérlőjelet
szemléltet a 7. ábra.
Ilyen, a gyűrűelektród potenciáljának szinuszhullám-perturbációján alapuló, kettős
potenciodinamikus vezérlést alkalmazó méréseket elsőként a [4] közleményben, illetve a tudományos diákköri dolgozatomban [7] mutattam be. A technika újszerűsége

korong- és gyűrűpotenciál

7. ábra. A korong lineáris polarizációja mellett a gyűrűelektród potenciáljának szinusz-jelekkel történő vezérlése.
A mért áramválasz és potenciál értékekből kiszámítható a gyűrű impedanciája, melynek képzetes részéből származtatható a kettősréteg-kapacitás értéke. (Bővebben ld. 3. fejezet.)
idő
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elsősorban abban áll, hogy a gyűrűelektródon történő detektálást nem a megszokott
módon, vagyis a termékek töltésátlépési reakcióba vitelével valósítja meg, hanem a
kettősréteg-kapacitás értékének közvetett mérésével. A módszer jelenleg is fejlesztés alatt áll, a 3. fejezetben részletesen tárgyaljuk az eddig elért eredményeket az
Au|PEDOT|H2 SO4 -oldat rendszer ionvándorlási folyamatainak vizsgálata kapcsán.
Az RRDE rendszerek kettős potenciodinamikus vezérlésén alapuló mérésekhez egy,
az ELTE Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumában készült mérőrendszert
használtunk [11]. A rendszer működésének alapját a National Instruments PCI–4461
és PCI–6014 adatgyűjtő kártyái képezik. Ezen eszközök segítségével állítjuk elő az
elektródpotenciálok szabályozásához a (PINE AFCBP1 kettős potenciosztát bemeneteire kerülő) vezérlő jelalakokat, illetve ezek segítségével mintavételezzük a mért
(és a bipotenciosztát által a kimeneteken közölt) analóg feszültség- és áramjeleket.
Emellett az adatgyűjtő kártyákat egyéb (például az RRDE fordulatszámával arányos)
feszültségjelek mérésére is használjuk.
A mérőrendszer automatizált működését szoftveres vezérlés biztosítja. A National
Instruments LabVIEW grafikus fejlesztői környezetében készült (eredeti dokumentációt ld. [13]), fejlesztésébe én is bekapcsolódtam.

1.3.3. Ohmikus potenciáleséssel kapcsolatos jelenségek forgó gyűrűs korongelektródokon
Az ún. ohmikus potenciálesés jelensége időnként már a standard háromelektródos
cellák használatakor is tapasztalható. Mivel a mérések során a feszültségméréshez
használt referenciapont (a gyakorlatban a Luggin-kapilláris vége) mindig véges távolságra van a munkaelektródtól, a két pont közötti ellenállás is valamilyen véges R érték.
Ha pedig itt egy adott I áram folyik, akkor az elektródpotenciálhoz az IR szorzatot is
hozzámérjük. Bár a problémát gyakran nagyrészt kiküszöböljük a Luggin-kapilláris
megfelelő elhelyezésével, azt tökéletesen kiiktatni sosem tudjuk (mivel nem tudjuk a
munkaelektródtól zérus távolságra elhelyezni a kapilláris végét).
Négyelektródos rendszereknél (ilyen az RRDE rendszer is) az ohmikus potenciálesés problémája még sokkal szembetűnőbb lehet, mint az a standard háromelektródos
cellák esetében várható [12, 23–25]. Itt ugyanis a két munkaelektród árama (legalább
részben) egy közös oldatellenálláson halad át, amely különösen a Luggin-kapilláris
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nem megfelelő elhelyezése esetén igencsak zavaró áthallásokhoz vezet a két munkaelektród áramjelében. Ez az ún. cross-talk jelenség gyakran okozhatja a mérések
félreértelmezését, és a nem kívánt effektus éppen akkor a legnagyobb, ha a Lugginkapillárist valamely munkaelektród közvetlen közelében helyezzük el, tehát olyan
pontban, amit egy háromelektródos cellában optimálisnak gondolnánk.
A [12] közleményben azt is megmutatták, hogy tranziens áramok esetében a crosstalk jelenség zavaró hatása még kifejezettebb, mint a stacionárius jellegű mérések
alkalmával.
Az RRDE mérések során az elektromos áthallás potenciáleltolódást okoz az egyik
munkaelektródon, mely potenciálesés függ a másik munkaelektródon átfolyó áramtól.
A jelenség megfigyelhető direkt áramkontroll és pontenciálkontroll hatására bekövetkező áramátfolyás esetén egyaránt [24]. A cross-talk effektus komoly félreértésekhez
vezethet a mérési eredmények értelmezésekor, és – mint ahogy azt Shabrang és
Bruckenstein elsőként megmutatta [23] – a jelenség intenzitása erősen függ a feszültségméréshez használt referenciapont helyzetétől. Az említett szerzők forgó gyűrűs
korongelektróddal végzett kísérleteik során minimális áthallást tapasztaltak azon mérések esetén, melyek alkalmával a Luggin-kapillárist nagy távolságra elhelyezték el a
korongfelülettől. Ezen távolság csökkentésével azonban a cross-talk effektus erősödését
tapasztalták [23].
1980-ban Dörfel és munkatársai [24] egy rendkívül részletes analízist közöltek a
problémáról, melyben különböző stratégiákat mutattak be a Luggin-kapilláris elhelyezésére egy optimális kompromisszum eléréséhez az egy munkaelektródot alkalmazó
rendszerekre jellemző, a munkaelektród és a feszültségméréshez alkalmazott referenciapont véges távolságából adódó „normális ohmikus potenciálesés”, illetve a két
munkaelektród közötti elektromos áthallás között. Javasoltak továbbá egy egyszerű
eljárást galvanosztatikus vezérlés mellett mért adatok (elektródpotenciálok) korrigálására, megjegyezve, hogy potenciosztatikus kontroll mellett felvett áramgörbék
korrekciója ennél lényegesen nehezebb feladat.
Szakdolgozati munkám során egy – szintén az ELTE Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumához köthető –, a forgó gyűrűs korongelektródok alkalmazása
során jelentkező elektromos áthallásokat modellező szimuláció validálására végeztem kísérleteket. A szimulációs eljárás és a kísérleti munka bemutatása, valamint a
szimulációs és a kísérleti eredmények összevetése a dolgozat 4. fejezetében olvasható.
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2. A kettős voltammetria módszerének néhány alkalmazása
Ebben a fejezetben két, az ELTE Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumában
korábban már vizsgált jelenséggel kapcsolatos saját mérési eredményeimet mutatom
be. Az egyik terület az arany oldódásának vizsgálata [8, 14]: 0,05 mol/dm3 koncentrációjú H2 SO4 -oldatba, illetve 0,1 mol/dm3 koncentrációjú HClO4 -oldatba merülő
arany/arany forgó gyűrűs korongelektródon végeztem kísérleteket. Kísérleteim célja
az volt, hogy aranylemezeken végzett bending beam mérések eredményeit azokkal
alkalmasan összehasonlítható, voltammetriás mérésekkel is alátámaszthassuk.
A másik terület a poli(3,4-etiléndioxitiofén) elektrokémiai degradációjának vizsgálata [26–28]. Au/Au RRDE korongjára leválasztott polimerfilm ún. túloxidációs
folyamata során keletkező termékek detektálására a gyors gyűrűpásztázás módszerét
alkalmaztam. A degradációs termékeket nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával
(HPLC) és gázkromatográfiával (GC) kapcsolt tömegspektrometria (MS) alkalmazásával sem sikerült kimutatni [27], azok elektrokémiai detektálása ezért is fontos.

2.1. Az arany oldódásának vizsgálata 0,05 M H2 SO4 -oldatban és
0,1 M HClO4 -oldatban
Az ebben a fejezetben bemutatott, forgó gyűrűs korongelektródon végzett méréseim
eredményét aranylemezen azonos körülmények között bending beam módszerrel mért
eredményekkel együtt tárgyalom. Ez utóbbi módszer nem tartozik a dolgozatban
tárgyalt témakörhöz, ezért a jobb érthetőség kedvéért – némiképp rendhagyó módon –
a lényegét a következő alfejezetben foglaltam össze.

2.1.1. A bending beam módszer
Az ún. bending beam vagy cantilever beam módszer [16] segítségével közvetett módon követhetjük a szilárd elektródok határfelületi feszültségének, és így felületi energiájának
változását, ezáltal is hozzájárulva a vizsgált felületi jelenségek mélyebb megértéséhez.
A mérési módszer lényege, hogy egy hasáb (például szalag vagy lemez) alakú szilárd
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test deformációja meghatározható az általa visszavert fénysugár elmozdulásának mérésével. A deformáció mértékéből pedig a Hooke-törvény alkalmazásával kiszámítható a
felületi energia megváltozása. A módszer nem csak elektrokémiai célokra használható,
de a továbbiakban csak az ezen területen történő alkalmazásáról lesz szó.
A 8. ábrán egy, a bending beam módszer elektrokémiai alkalmazásakor használható összeállítás sematikus rajza látható. A lézerből az optikai ablakra merőlegesen
érkező fénynyaláb az elektrokémiai cellában lévő elektródfém felületére esik, majd
arról visszaverődik. A visszavert fény egy pozícióérzékelő detektorra (position sensitive device, PSD) jut, ennek segítségével detektáljuk a fénypont helyzetét. Az oldatba
egy szalag vagy lemez alakú szigetelő hordozó (kvarc- vagy üveglap) merül, amelynek egyik oldalára porlasztással vagy párologtatással, vékony rétegben viszik fel az
elektródfémet. Az elektródpotenciál megváltoztatásának hatására az elektródfelületen
olyan folyamatok játszódhatnak le, amelyek megváltoztatják a felületi energiát és így
a lemez görbületét, végső soron pedig a lemez által visszavert fénypont helyzetét. A
görbületi sugár reciprokának megváltozását a fénypont helyzetének megváltozásából
számíthatjuk ki. Ezt a mennyiséget az elektródpotenciál függvényében ábrázolva olyan
„voltstresszogrammokhoz” (deflexiós görbékhez) jutunk, amelyek értékes információt
hordoznak a felületi feszültség elektródpotenciáltól való függésével kapcsolatban.4
pozícióérzékelő detektor
(PSD)
optikai ablak

8. ábra. Egy, a bending beam
módszer elektrokémiai alkalmazására használható összeállítás sematikus rajza.

lézer

elektrolitoldat
bending beam lemez
(elektródfém + hordozó)

2.1.2. Irodalmi áttekintés
Az arany elektrokémiai célú felhasználása rendkívül széleskörű: alkalmazzák többek között segédelektródként, hordozóként, inert elektródként különböző reakciók
tanulmányozásához, elektrokatalízis során [29], illetve tüzelőanyag-cellákban [30].
4A

határfelületi feszültség változása fordítottan arányos a görbületi sugár változásával.
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Éppen ezért az arany elektrokémiai oxidációjának és oldódási folyamatának megértése
nagyon fontos az elektrokémikusok számára. Mivel dolgozatomban kénsavoldatba,
illetve perklórsavoldatba merülő arany elektródok tulajdonságait vizsgálom, irodalmi áttekintésem is ezen közegekben végzett kísérletek eredményeinek tárgyalására
korlátozódik.
A híg kénsavoldatba merülő arany elektród ciklikus voltammetriás vizsgálata során Rand és Woods azt tapasztalta [31], hogy a felületi oxidréteg kialakulását és az
oxidredukciót kísérő csúcsok nagyságának viszonya a voltammogramok alakjának
állandósulása után sem felel meg a reverzibilis folyamatot feltételező töltésegyensúlynak. A töltéssűrűségekkel végzett számítások alapján arra a következtetése jutottak,
hogy az anódos polarizáció során a felületi oxidképződés mellett az arany oldódása
is végbemegy. Az elektrolitoldatban 1040 ciklus felvételét követően atomabszorpciós
spektroszkópiával sikerült kimutatniuk az arany jelenlétét, a meghatározott mennyiség
ráadásul a töltéssűrűségek alapján számított mennyiséghez hasonlónak adódott.
Cadle és Bruckenstein forgó gyűrűs korongelektróddal végzett kísérletei [32] az
oxidredukció során jelezték továbbredukálható termék keletkezését, amit a szerzők
szintén az arany oldódásával magyaráztak. Hasonló eredményre jutott az ELTE Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumának kutatócsoportja is [8], a korong és a
gyűrű potenciálját fázisukban eltolt háromszögjelekkel vezérelve azonban nagyobb
mennyiségű redukálható terméket sikerült detektálniuk az oxidredukció során, mint
a detektáláshoz a gyűrűt konstans potenciálon tartó előbbi szerzőpárnak. Tsuru és
munkatársai egy két elektródból álló, sávos elrendezésű, lamináris áramlású generátor/kollektor rendszer segítségével vizsgálták az arany oldódási folyamatát [33].
Mérési eredményeik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a kénsavoldatba
merülő arany elektród anódos és katódos polarizációja során is oldódik az arany.
Cherevko és munkatársai átfolyó cellás rendszerben végeztek kísérleteket, az
elektród polarizációja során oldódott arany mennyiségének meghatározásához pedig
induktív csatolású plazma tömegspektrometriát (ICP–MS) alkalmaztak [34, 35]. Megállapították, hogy bár az anódos és a katódos polarizáció során is történik oldódás,
– bizonyos felső potenciálhatár fölött – a felületi oxidréteg képződését lényegesen
nagyobb mennyiségű arany oldódása kíséri, mint az oxidredukciót. A pH hatásának
vizsgálata során [35] azt tapasztalták, hogy míg az anódos oldódás nem függ számottevően a kénsav koncentrációjától, addig 0,1 mol/dm3 koncentrációjú H2 SO4 -oldat
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helyett 1 mol/dm3 koncentrációjú oldatot alkalmazva lényegesen több arany kerül az
oldatba az oxidredukció során. A szerzők a nemesfém oldódásának megvalósulását az
ún. „place-exchange” folyamaton alapulva magyarázzák.
Megjegyezzük, hogy az ICP–MS alkalmazásával kimutatott [34, 35], az anódos és
katódos polarizációk során az oldódó arany mennyiségében igen jelentős eltérést a
voltammetriás módszereket használó szerzők nem tapasztalták [8, 32, 33]. Ennek egy
lehetséges magyarázata, hogy az anódos és a katódos oldódások fő terméke különböző
arany speciesz, a mért áramok és az oldott specieszek mennyiségének kapcsolata tehát
nem egyértelmű. Eltérő termékre – legalábbis eltérő mechanizmusra – utal a pH
változtatásának a két folyamatot különböző mértékben befolyásoló hatása is.
Híg perklórsavoldatban végzett hasonló kísérletek alkalmával arany oldódását
elsősorban kloridionok jelenlétében – a stabil tetrakloro-komplexek keletkezésén keresztül – feltételezték [36–38], akkor is elsősorban a felületi oxidréteg kialakulása
során. Bruckenstein és Shay kloridionokat nem tartalmazó oldatban is valószínűsíti az
oldódási folyamatot, méghozzá a felületi oxidréteg kialakulása és redukciója során is,
az oxidredukciót követően pedig kis mennyiségű arany újra-leválását feltételezik a
szerzők [39]. Ye és munkatársai kloridionokat nem tartalmazó oldatban a ciklizálás következményeként a felületi érdesség növekedését tapasztalták, mely változást pásztázó
alagútmikroszkóppal mutattak ki [38].

2.1.3. Kísérleti körülmények – kettős ciklikus voltammetria
A kísérletekhez alkalmazott elektród PINE AFE7R8AuAu típusú forgó gyűrűs korongelektród volt, tehát a korong és a gyűrű anyaga is nagy tisztaságú (99,99%-os) arany.
Az RRDE geometriai jellemzőit az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat. PINE E7R8 sorozatú RRDE geometriai jellemzői.
Paraméter
Gyűrű-korong távolság
Korong átmérője
Gyűrű belső átmérője
Gyűrű külső átmérője
Gyűjtési tényező
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Érték
180 µm
4,57 mm
4,93 mm
5,38 mm
22%

A kísérletek során minden alkalommal Millipore gyártmányú ioncserélő készülékkel tisztított desztillált vizet („Milli-Q” vizet) használtunk. A kísérletekhez használt
üvegcellát a mérések előtt Caro-savban áztattuk, majd Milli-Q vízzel alaposan átöblítettük. Kloridmentesítés céljából gőzölést alkalmaztunk. A mérések előkészületei
során a munkaelektródok felületét políroztuk.
A lehető legsimább felület elérése érdekében az elektródfejet – esetleges SiC papíros
csiszolást követően – gyémánt szuszpenzióval políroztuk. Az alkalmazott legkisebb
szemcseméret 1 µm-es volt. A polírozást követően az elektródfejet Milli-Q vízzel
leöblítettük, egy perces ultrahangos tisztításnak vetettük alá, végül ismét Milli-Q
vízzel mostuk.
A bemutatott méréseket szobahőmérsékleten, 0,05 mol/dm3 koncentrációjú (analitikai tisztaságú, Merck gyártmányú kénsav felhasználásával készült) kénsavoldatban,
illetve 0,1 mol/dm3 koncentrációjú perklórsavoldatban, argon atmoszférában végeztük. A híg perklórsavoldat előállításához használt, Merck gyártmányú, 70-72 %-os
perklórsav kloridion-tartalma a gyártó által megadott adatok alapján legfeljebb 3 ppm
volt. Az inert gáz bevezetését a cella edényébe úgy oldottuk meg, hogy az történhessen közvetlenül az oldatba (ez hatékony oxigénmentesítést biztosít), de a nem
kívánt keveredés elkerülése érdekében adott esetben az oldat fölé is. Segédelektródként az oldatba merülő nagy felületű aranylemezt, referenciaelektródként az oldattal
Luggin-kapillárison keresztül érintkező, NaCl-dal telített kalomel elektródot (SSCE)
alkalmaztunk.
2.1.4. Saját eredmények összevetése más kísérleti módszerek eredményeivel
Az arany oldódásának forgó gyűrűs korongelektróddal történő vizsgálata nem új
terület a kutatócsoport munkájában, s a kettős ciklikus voltammetria módszerét is
alkalmazták már a jelenség kimutatására [8, 14]. Mint az ezen munkákból kiderül,
a kettős potenciodinamikus vezérlés a klasszikus forgó gyűrűs korongelektródos
mérési módszereknél érzékenyebbnek bizonyult a híg kénsavoldatba merülő arany
elektród vizsgálata során. Az én feladatom az volt, hogy olyan kísérleteket végezzek,
melyek eredményei az azonos kísérleti körülményeknek köszönhetően egyértelműen
összevethetőek az előzőleg bending beam módszerrel mért adatokkal.
A bending beam mérések során 0,05 mol/dm3 koncentrációjú kénsavoldatba, illetve
0,1 mol/dm3 koncentrációjú perklórsavoldatba merülő, arannyal borított lemezeket
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vizsgáltunk. (A savkoncentrációk arányát úgy választottuk meg, hogy a hidrogénionok
koncentrációja közel azonos legyen a két közegben.) Az elektrolitoldatba merülő arany
elektród potenciálját (Ebbeam ) −400 mV és 1450 mV (vs.SSCE) határok között, 100 mV/s
sebességgel polarizálva az arany felületi oxidrétegének redukciójával egy időben törés
jelentkezett a mért deflexiós görbéken. Ez a törés a kénsavoldatban végzett mérés
alkalmával lényegesen kifejezettebb volt, mint a perklórsavoldat esetében (10. ábra).
A görbéken megjelenő törés egy lehetséges magyarázata az arany oxidredukciót
kísérő oldódása, majd részbeni újra-leválása. Ezek alapján az intenzívebb jelváltozást
mutató rendszerben, azaz a kénsavoldat esetén az arany nagyobb mennyiségű oldódását várjuk. Amennyiben a két elektrolitoldatban az arany oldódása azonos termékek
keletkezésével jár együtt, az RRDE-vel végzett kísérletek során tapasztalt gyűjtési
áramcsúcsok nagysága információt szolgáltat a keletkező termékek mennyiségéről.
Ilyen módon tehát közelebb kerülhetünk a két közegben zajló folyamatok közötti
különbségek megértéséhez. Meg kell jegyeznünk ugyanakkor, hogy a voltammetriás gyűjtési kísérlet csupán a töltésátlépési reakcióba vihető termékek kimutatására
alkalmas.
A forgó gyűrűs korongelektróddal végzett kísérletekhez használt vezérlőjelet
a 9.(a) ábra szemlélteti. A szinkron kettős ciklikus voltammetria ilyen módon történő
alkalmazásának előnye, hogy a gyűrűelektród folyamatos ciklizálásának köszönhetően
nem koszolódik a felület, így viszonylag stabil alapvonalon detektálhatjuk a gyűjtési
áramokat. Ugyanakkor mivel csak egy szűk, kettősréteg-tartományon belüli szakaszon végeztük a ciklizálást, kis áramú alapvonalon detektálhatunk, ami a kis gyűjtési
áramcsúcsok kimutatását nagyban megkönnyíti.
A bemutatott vezérlőjellel forgó és álló elektródfej esetén is végeztünk méréseket.
A rögzített voltammogramok a 9.(b) ábrán láthatóak. A korongról származó, a gyűrűn
továbbalakítható termékek detektálása csak forgó elektródfej esetén valósítható meg ;
az ábrán a forgás esetén a gyűrű CV-n jelentkező intenzív redukciós csúcs a forgás
leállítása után nem látható. A számunkra hasznos információt tehát a forgó és álló
elektródfej esetén mért görbék különbsége hordozza. E különbségek a 10. ábrán kék
színnel jelölve láthatóak. Az ábra (a) része a 0,05 mol/dm3 koncentrációjú H2 SO4 oldatban, a (b) része pedig a 0,1 mol/dm3 koncentrációjú HClO4 -oldatban végzett
RRDE és bending beam mérések eredményeit mutatja.
A forgó gyűrűs korongelektróddal végzett kettős ciklikus voltammetriás kísérletek

25

(Egyűrű vs. SSCE) / V

1,0

0,8

0,6

0,4

0,3

(b)
0,2

0
0,1

–50

0,5
0

gyűrű

Igyűrű / μA

(a)

korong

1,5

Ikorong / μA

(E vs. SSCE) / V

1,0
50

0
–0,1

–100

– 0,5

–0,2
30

60

90

–150

120

–0,5

0

t/s

0,5

1,0

1,5

(Ekorong vs. SSCE) / V

9. ábra. Szinkron kettős ciklikus voltammetria alkalmazása: összehangolt ciklikus
voltammogramok felvétele a korongon és a gyűrűn különböző extrémumokkal és
ellentétes iránnyal. Az ábra (a) része az alkalmazott vezérlőjelet szemlélteti: korong
CV −400 mV és 1450 mV között (vs. SSCE), 100 mV/s pásztázási sebességgel felvéve;
gyűrű CV 910 mV és 355 mV között, (vs. SSCE) 30 mV/s pásztázási sebességgel rögzítve. Az ábra (b) részén a kénsavoldatban rögzített voltammogramok vannak feltüntetve.
A gyűrű CV az elektródfej 500 min−1 sebességgel történő forgatása (folytonos vonal)
és álló elektródfej (szaggatott vonal) esetén is látható.
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10. ábra. Az arany elektrokémiai oldódásának vizsgálata (a) 0,05 mol/dm3 koncentrációjú H2 SO4 -oldatban és (b) 0,1 mol/dm3 koncentrációjú HClO4 -oldatban. Fekete
színnel az RRDE korongján felvett ciklikus voltammogramok láthatóak (a bending
beam mérés során a lemezen felvett CV-k alakja is hasonló). Kék színnel forgó és álló
elektródfej esetén mért gyűrűáramok különbségei, zöld színnel pedig a mért deflexiós
görbék láthatóak. Az RRDE-n alkalmazott vezérlőjelet, valamint a gyűrűelektródon
közvetlenül mért áramokat a 9. ábra szemlélteti.
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során mért gyűjtési áramcsúcsok nagyságának viszonya a két közegben megfelel
a bending beam módszer eredményei alapján vártaknak. Valószínűsíthető, hogy a
deflexiós görbéken a felületi oxidréteg redukciójával együtt jelentkező csúcsok, illetve
törések az arany oxidredukciót kísérő oldódásával magyarázhatóak. Nem kizárt, hogy
a deflexiós görbék alakját az oxidredukció során oldatba került arany egy részének
újra-leválása is befolyásolja, az RRDE mérések azonban ennek alátámasztására nem
alkalmasak. A jelenség megfigyelhető kénsavoldatban és perklórsavoldatban is, de a
ciklusonként oldódó arany mennyisége kénsavoldat alkalmazása esetén számottevően
nagyobb. Ezen eltérés megléte megfelel a szakirodalom alapján vártaknak – a szulfátionok ugyanis, szemben a perklorátionokkal, az arany felületén erősen adszorbeálódnak,
és feltehetőleg előmozdítják a felület oxidációs/redukciós ciklusok során bekövetkező
durvulását [40].
Jól látható tehát, hogy az arany oldódási hajlama kénsavoldatban számottevően
nagyobb, mint az aranyfelületen specifikus adszorpcióra nem képes anionokat tartalmazó, de hasonló pH-jú perklórsavoldatban. Joggal feltételezhető, hogy e különbség
valós mértéke még meg is haladja a 10. ábrán bemutatottat. A kísérletekhez rendelkezésünkre álló perklórsavoldat ugyanis nem volt tökéletesen kloridmentes: a mégoly kis
kloridtartalom pedig közrejátszhatott az egyébként kis intenzitású, arany oldódását
jelző csúcs megjelenésében.5 Feltehetően a 10.(b) ábrán a gyűjtési áramoknál jelentkező
anódos csúcs is a kloridionok jelenlétének következménye, az ugyanis éppen olyan
korongpotenciálnál mérhető, amelyen a korongfelületet az előzetesen adszorbeált
kloridionok elhagyják. A jövőben tervezzük a jelenség további vizsgálatát teljesen
kloridmentes közegben.

2.2. A poli(3,4-etiléndioxitiofén) „túloxidációjának” vizsgálata
2.2.1. Az Au | PEDOT | H2 SO4 -oldat rendszer – előzmények
Az Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratórium fontos kutatási területe a
polimerfilm-elektródok6 tanulmányozása [41]. A poli(3,4-etiléndioxitiofén) (PEDOT)
filmek stabilitásának kérdése az elterjedt gyakorlati felhasználás kapcsán került az
5A

kloridionok komplexképzési hajlama, és így az arany oldódását befolyásoló hatása igen jelentős
[36–38].
6 A 2000. évi kémiai Nobel-díjat Heeger, MacDiarmid és Shirakawa kapta a vezető polimerek
felfedezéséért és fejlesztéséért.
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érdeklődés középpontjába. A rendszert a forgó gyűrűs korongelektródos mérések
segítségével előttünk még nem vizsgálták. Szakdolgozatomnak ebben a részében az
RRDE technika e téren történő alkalmazhatóságát kívánom demonstrálni.
A PEDOT-tal végzett korábbi kísérletek [1, 26–28] azt mutatták, hogy bizonyos
potenciáltartományon belül oxidálva a polimerfilmet reverzibilis átalakulások mennek
végbe, azonban elegendően pozitív potenciálokon a változások irreverzibilisek lesznek.
Az ún. túloxidáció során a PEDOT szerkezete jelentősen megváltozik, bomlástermékek
hagyják el a polimerréteget, ugyanakkor sem GC–MS, sem HPLC–MS mérésekkel nem
sikerült az elektrolitoldatban oxidációs termékeket azonosítani [27]. E fejezetben azt
vizsgálom, a forgó gyűrűs korongelektród mint generátor/kollektor rendszer miként
alkalmazható a polimer túloxidációja során keletkező köztitermékek detektálására.

2.2.2. Irodalmi áttekintés – A polimerfilm-elektródok
A polimerfilm-elektródok az ún. módosított elektródok csoportjába tartoznak. Olyan
többfázisú rendszerek, melyekben az elsőfajú vezető felületén elektrokémiailag aktív
csoportokkal rendelkező polimerfilmet alakítanak ki, amely érintkezik az elektrolitoldattal. Az így keletkezett elektród elektrokémiai viselkedését döntően a leválasztott
polimer határozza meg.
Vezető polimerekben az elektromos vezetés háromféle mechanizmus szerint történhet: redoxi centrumok közötti elektroncserék (ún. elektronugrások) révén, polimerláncok közötti ellenion-áramláson keresztül, valamint konjugált kettős kötések
elektrondelokalizációjának köszönhetően. Vizsgálataink tárgya, a poli(3,4-etiléndioxitiofén) tartalmaz konjugált kettős kötéseket, innen ered vezető tulajdonsága. A vezető
polimerek különlegessége elsősorban nem abban áll, hogy vezető tulajdonságúak, hanem hogy vezetésük kis elektromos impulzussal széles tartományban szabályozható.
A polimerfilmek elektrokémiai előállításának három legfontosabb módja a potenciodinamikus, a potenciosztatikus, valamint a galvanosztatikus leválasztás. (Természetesen más, nem elektrokémiai leválasztási eljárások is léteznek – ilyen például a
Langmuir–Blodget-féle, az ún. felcseppentéses-beszárításos módszer, vagy a gőzfázisú
polimerizáció [42].) A leválasztott polimer tulajdonságait azonban a leválasztási módszer mellett egyéb körülmények is nagyban befolyásolják, mint például az alkalmazott
elektrolit, illetve a hordozó anyagi minősége, az elektrolitoldatban lévő egyéb ionok
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minősége és mennyisége, a leválasztási felület érdessége, a leválasztás potenciáltartománya, a kiindulási monomerkoncentráció, a közeg pH-ja vagy az alkalmazott
hőmérséklet [43, 44].
Az elektropolimerizáció mechanizmusára vonatkozóan többféle elképzelés is
született. Az egyik első modellt A.F. Diaz közölte (láncnövekedési modell) [45]. E
modell szerint a polimerlánc monomerek kapcsolódásával folyamatosan növekszik.
Az ún. oligomer megközelítés [46] ezzel szemben oligomerek összekapcsolódásával írja le a polimerizációt. Mindkét említett modell kiindulása a monomerek
anódos oxidációja, bizonyos esetekben azonban katódos polimerizációt is alkalmaznak.
A polimerizációs leválasztást követően a hordozó (gyakran fémfelület) borítottsága alapján beszélhetünk teljes borítottságról – ekkor az elektród tulajdonságait
döntően a polimer határozza meg –, illetve pórusos szerkezetű filmrétegről, amikor
is a polimerfilm és a hordozó együttes hatása érvényesül. Ez utóbbi elektródok
szerkezetének leírására alkalmas az ún. kefe (brush) modell [47]. A felületen
adszorbeált polimer rendkívül bonyolult, mikro- és makropórusos szerkezettel
rendelkezik, amit a modell kötegekbe rendeződött, a hordozóhoz néhány ponton
kapcsolódó láncokként ír le. Az elektrolit a kötegek között megjelenő makropórusokon
keresztül éri el a szabad felületet. A mikropórusok a kötegeken belül, a polimerláncok
között alakulnak ki.

2.2.3. Irodalmi áttekintés – A poli(3,4-etiléndioxitiofén)
A poli(3,4-etiléndioxitiofén) (vagy PEDOT) 1988-ban történő „felfedezése” a Bayer AG
német, kutatásorientált gyógyszeripari és vegyipari vállalathoz köthető. A PEDOT
vezető tulajdonságának, stabilitásának és jó alakíthatóságának köszönhetően rendkívül
széleskörűen alkalmazott vezető polimer: napelemek, tüzelőanyag-cellák, szuperkapacitások, implantátum-bevonatok, vékonyfilm tranzisztorok és más elektronikai és
elektrokémiai eszközök lehetséges összetevője [48–53]. Degradációjának vizsgálata a
hosszútávon alkalmazni kívánt eszközökben való alkalmazhatóság szempontjából igen
jelentős. Kedvező tulajdonságainak magyarázatát a monomer szerkezetében kereshetjük: a 3,4-etiléndioxitiofén (EDOT) egy 3,4 pozícióban etiléndioxi hidat tartalmazó
tiofénszármazék. Polimerizációjának egyenlete a 11. ábrán látható.
A monomer két oxigénatomjának elektrondonor hatása a polimer szerkezetét szá-
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11. ábra. Az EDOT polimerizációjának egyenlete.

mottevően befolyásolja. Az oxigénatom a szomszédos EDOT molekula kénatomjával
intramolekuláris kölcsönhatást alakít ki [54], melynek köszönhetően a szegmensek
nem tudnak elfordulni a szén-szén kötések mentén. Tehát a polimerláncban a gyűrűk
egy síkban helyezkednek el [55]. A 12. ábrán a PEDOT reverzibilis oxidációjának
sémája látható.

12. ábra. A PEDOT reverzibilis redoxi-átalakulása.

A PEDOT elektrokémiai degradációjának eddigi vizsgálataiból [1, 26–28, 56, 57] kiderült, hogy a leválasztott polimerfilmen nátrium-kloriddal telített kalomelelektródhoz
képest 800 mV-nál pozitívabb potenciálon – az ún. túloxidáció során – irreverzibilis
szerkezeti átalakulások mennek végbe, melyek az alábbi módon jelentkeznek:
1. A voltammogramok jellege megváltozik az oxidáció előttihez képest, a kapacitás
csökken [26, 27].
2. Az oxidáció hatására az impedanciaspektrumon, amely a frissen készített polimer
esetében tisztán kapacitív jellegű, nagy frekvenciákon töltésátlépésre jellemző
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13. ábra. Pásztázó elektronmikroszkópos felvételek aranylemezre leválasztott PEDOT
filmről. A baloldali ábrán a még nem degradálódott polimerről készült kép látható, a
jobboldali felvétel a túloxidáció után készült. Forrás: [27].

félkör jelenik meg [26, 27].
3. A felületi energia vs. elektródpotenciál görbék [26, 27] friss polimerfilm esetén a filmre jellemzőek, irreverzibilis oxidáció hatására az oxidációs folyamat
előrehaladásával egyre inkább a tiszta hordozó görbéjéhez válnak hasonlóvá.
4. Az elektronspin-rezonancia spektrumok változása alapján [56] a konjugáció
hosszának csökkenése valószínűsíthető.
5. A röntgendiffrakciós eredmények azt mutatták [1, 28], hogy a PEDOT-film
kezdetben amorf szerkezete a túloxidációs ciklusok számának, illetve a potenciál
határának növelésével „kristályosabbá” válik.
6. A pásztázó elektronmikroszkópos felvételeken [27] jól látható (13. ábra), hogy a
nem oxidált film karfiolra hasonlító struktúrát mutat. Oxidáció során először repedések, majd egyirányú árkok rendszere jelenik meg. További oxidáció hatására
ezek az árkok merőleges irányban összekapcsolódnak. Elektronvisszaszórásos
kísérletekkel kimutatták [27], hogy az árkok alján a hordozó arany látható, tehát
a film ezeken a helyeken teljesen leválik.
7. A kvarckristály mikromérleges mérések frekvencianövekedést, tehát tömegcsökkenést mutatnak az oxidáció során [27].
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Ugyanakkor a 20. és 28. oldalakon már említettük, hogy az elektrolitoldat gázkromatográfiával, illetve nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával kombinált tömegspektrometriás analízise nem mutatta ki bomlástermékek jelenlétét [27], ezért
kísérletet tettünk az oxidációs termékek elektrokémiai detektálására.

2.2.4. Kísérleti körülmények
A dolgozatban bemutatott méréseket olyan kénsavoldatba merülő, Au/Au forgó gyűrűs korongelektródon végeztük (PINE AFE7R8AuAu), melynek korongjára előzetesen
PEDOT-ot választottunk le galvanosztatikus körülmények között. Az RRDE geometriai
jellemzőit a 23. oldalon található 1. táblázat tartalmazza.
A kísérletek során minden alkalommal Millipore gyártmányú ioncserélő készülékkel tisztított desztillált vizet („Milli-Q” vizet) használtunk. A kísérletekhez használt
üvegcellát a mérések előtt Caro-savban áztattuk, majd Milli-Q vízzel alaposan átöblítettük, végül vízgőzzel tisztítottuk.
Hordozó előkészítése. A polimerfilm leválasztás előtt a hordozót – az RRDE korongját (és ezzel együtt természetesen a gyűrűt is) – SiC papírral csiszoltuk,
majd gyémánt szuszpenzióval megfelelő érdességűre políroztuk (legkisebb szemcseméret: 0,1 µm), Milli-Q vízzel öblítettük, pár perces ultrahangos tisztításnak
vetettük alá, végezetül ismét Milli-Q vízzel öblítettük. Ugyanilyen módon jártunk el a hordozó regenerálása során a már túloxidált polimerfilm mechanikus
eltávolítását követően.
PEDOT leválasztása. A polimerfilm leválasztását a szokásos háromelektródos összeállításban végeztük szobahőmérsékleten, argon atmoszférában. A munkaelektród
az Au/Au forgó gyűrűs korongelektród korongja volt, segédelektródként platinahuzalból készített gyűrűt, referenciaelektródként telített kalomel elektródot
használtunk. A leválasztás idejére az RRDE gyűrűjét teflonsapkával lefedtük
és kivezetését nem csatlakoztattuk a potenciosztáthoz. Az elektropolimerizációhoz galvanosztatikus körülményeket alkalmaztunk (AUTOLAB PGSTAT 20
potenciosztát): állandó 0,2 mA/cm2 áramsűrűséget állítottunk be (1. táblázat)
1800 s leválasztási ideig. A leválasztáshoz használt elektrolitoldat 0,01 mol/dm3
koncentrációban tartalmazta a monomert (EDOT, analitikai minőségű, Aldrich
gyártmány) és 0,1 mol/dm3 töménységű volt Na2 SO4 -ra (analitikai minőségű,
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Fluka gyártmány) nézve. A polimerfilm leválasztását követően az elektródfejet
minden alkalommal legalább három napig Milli-Q vízben áztattuk az esetlegesen
a filmben maradt oligomerek eltávolítása céljából.
A dolgozatban bemutatott méréseket szobahőmérsékleten, 0,1 mol/dm3 koncentrációjú (analitikai tisztaságú, Merck gyártmányú kénsav felhasználásával készült)
kénsavoldatban, argon atmoszférában végeztük. Segédelektródként nagy felületű
aranylemezt, referenciaelektródként az oldattal Luggin-kapillárison keresztül érintkező, NaCl-dal telített kalomel elektródot (SSCE) alkalmaztunk. A gázbevezetést ezen
kísérletek során is úgy oldottuk meg, hogy az inert gáz bejuttatása történhessen
közvetlenül az oldatba, de az oldat fölé is.

2.2.5. Az Au | PEDOT | H2 SO4 -oldat rendszer vizsgálata a gyors gyűrűpásztázás
technikájával a polimerfilm túloxidációja során
A korábbi kísérletek alapján arra lehetett következtetni, hogy a PEDOT túloxidálása
során bomlástermékek hagyják el a polimerfilm-elektród felületét. Ezen, eddig nem
azonosított termékek elektrokémiai tulajdonságainak vizsgálatára alkalmaztuk a gyors
gyűrűpásztázás technikáját [9, 14]. A módszer lényege, hogy a korong lassú polarizációja mellett a gyűrűn folyamatos, gyors pásztázást végzünk, így a gyűrű ciklikus
voltammogramjainak változásából információt nyerünk a korongról a gyűrűre jutó
köztitermékekről.
A mérések során a kénsavoldatba merülő Au|PEDOT korongelektródra és az arany
gyűrűelektródra egyidejűleg alkalmazott vezérlőjeleket a 14.(a) ábra szemlélteti. A
korong potenciálját anódos irányban −250 mV-tól indulva 1500 mV-ig (vs. SSCE)
0,25 mV/s sebességgel polarizáltuk, mialatt a gyűrűn 100 mV/s-os sebességgel végeztünk gyors pásztázást −520 mV és 1450 mV között. Az elektródfejet a mérés ideje
alatt 1000 min−1 sebességgel forgattuk.
A 14.(b) ábra a felvett görbékről ad információt: az ábrázolt gyűrű CV-ken látható,
hogy a korong oxidációs csúcsának megjelenésekor a gyűrűn csökkent a hidrogénképződés mértéke (árnyékolás), ugyanakkor a felületi oxidréteg kialakulását kísérő
csúcsok nagyobb intenzitást mutatnak. Amikor a korong felületéről – lényegében
– elfogyott az oxidálható anyag (oxidációs csúcsot követően: a 14.(b) ábrán zölddel
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14. ábra. A gyors gyűrűpásztázás technikája. Az
ábra (a) része az alkalmazott vezérlőjelek egymáshoz képesti viszonyát
szemlélteti: a korong lassú, anódos irányú polarizációja mellett a gyűrűn széles potenciáltartományban, nagy sebességgel vettünk fel ciklikus voltammogramokat.
Az ábra (b) részén a korongon felvett áramjelek,
és azok három megjelölt
pontjával egyidőben felvett gyűrű CV-k láthatóak. Az alkalmazott fordulatszám 1000 min−1 volt.

jelölve), az árnyékolás hatása továbbra is tapasztalható, az arany oxidációs csúcsa
azonban láthatóan visszacsökkent.
Az átalakulásokat folyamatukban követhetjük, ha három dimenzióban ábrázoljuk
a mért értékeket (15. ábra), azaz ha a gyűrű anódos polarizációi során mért gyűrűáramokat a korong és a gyűrű potenciáljának függvényében ábrázoljuk.7
A háromdimenziós ábrát vizsgálva már biztosabban állíthatjuk, hogy a polimer
reverzibilis oxidációja alatt a gyűrű CV-ken nem tapasztalható változás, a korong
oxidációs csúcsánál azonban továbboxidálható köztitermék keletkezik (ezt a gyűrűn
a felületi oxidréteg keletkezését kísérő oxidációs csúcsok megnövekedése mutatja),
7A

14.(b) ábrán jól látható, hogy a túloxidáció során a gyűrű ciklikus voltammogramján tapasztalt
eltérések elsősorban a pozitív irányú pásztázás során jelentkeztek, ezért a háromdimenziós
ábrázoláskor a gyűrűgörbék anódos ágát vizsgáltuk.
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15. ábra. A 14. ábrán bemutatott mérés eredményeinek háromdimenziós ábrázolása:
az anódos gyűrűáramok a korong és a gyűrű potenciáljának függvényében.

16. ábra. A gyűrűáramok változásának háromdimenziós ábrázolása: ∆Igyűrű a korong
ref
és a gyűrű potenciáljának függvényében. Ekorong
= 0 V (vs. SSCE), rácsfelbontás:
20 mV×20 mV.
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ugyanekkor a hidrogénképződés árnyékolása is megfigyelhető (a megfelelő redukciós
áram intenzitásának csökkenéseként). Utóbbi effektus lehetséges magyarázata, hogy a
korongról származó oxidációs termékek (polimerfragmensek, oligomerek) a gyűrű
tiszta felületén adszorbeálódhatnak, így a gyűrű felületének aktív helyeit blokkolva
annak katalitikus aktivitását (például a hidrogénleválásra nézve) csökkentik.
Még szemléletesebb képet kapunk, ha a gyűrű CV-k megváltozását (∆Igyűrű ) ábrázoljuk a korongpotenciál függvényében (továbbra is csak az anódos szakaszokra):
ref
ehhez egy olyan korongpotenciálhoz (Ekorong
) tartozó gyűrűgörbét használunk refe-

renciaként, melyen a korongról érkező anyagok hatására nem tapasztalható változás a
tiszta elektrolitoldatban felvett CV-khez képest. Az így kapott háromdimenziós felület
a 16. ábrán látható. Bár ez az ábrázolásmód jól kiemeli a változásokat, megjegyzendő,
hogy az előzetes információk nélkül csupán a megváltozások ábrázolása alapján nem
tudnánk különbséget tenni árnyékolási és gyűjtési effektusok között.
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3. Kísérletek a gyűrű szinuszhullám-perturbációján alapuló detektálási módszer kifejlesztésére
Az előzőekben láthattuk, hogy generátor/kollektor rendszerek két munkaelektródjának egyidejű potenciodinamikus vezérlésével a töltésátlépési reakcióra késztethető
termékek detektálásának lehetőségei számottevően bővültek. Az alábbi fejezetben azt
szeretnénk megmutatni, miként használhatjuk a kettős potenciodinamikus vezérlés
lehetőségét olyan, a generátor elektródról származó specieszek detektálására, melyek
töltésátlépési reakcióba ugyan nem vihetők, de a kollektor elektród elektrokémiai
kettősrétegének szerkezetét befolyásolhatják. Ilyen típusú méréseket forgó gyűrűs
korongelektródokon előttünk még nem végeztek, eredményeinket elsőként a [4, 7]
munkákban közöltük.
A gyűrűelektród szinuszhullám-perturbációján alapuló detektálási módszer jelenleg is fejlesztés alatt áll, eddigi méréseinket az Au | PEDOT | H2 SO4 -oldat rendszeren
végeztük. A vizsgált jelenség a polimerfilm-elektród potenciáljának változását kísérő
ionvándorlási folyamat volt a polimerfilm reverzibilis redoxiátalakulása, valamint a
túloxidáció során.

3.1. Irodalmi áttekintés
A PEDOT ciklikus voltammogramja −200 mV és 800 mV között (vs. SSCE) kettősrétegtermészetű. Az extrémumokhoz közeledve pozitív, illetve negatív töltések halmozódnak a polimeren, amit az elektrolit ionjainak a polimer pórusain keresztüli ki- és
beáramlása kompenzál [58–60]. Emellett nem kizárható az sem, hogy a polimerfilmet –
még e potenciáltartományon belül is, ahol a film számottevő degradációja egyébként
nem, vagy csak igen nehezen lenne észlelhető – a potenciálváltozás hatására szerves
molekulák (monomer egységek vagy kisebb oligomerek) hagyják el.
Elképzelhető, hogy e folyamatok hatására a korongról eltávozó, majd a gyűrű
mellett eláramló oldatrétegek kémiai összetétele oly módon változzék meg, hogy az
a gyűrű elektrokémiai válaszában kimutatható legyen. Mivel az említett összetételváltozás kicsiny, meglehetősen valószínűtlen, hogy az a gyűrű Faraday-áramának
mérésével követhető lenne. Nem zárható ki ugyanakkor, hogy a megváltozott oldatösszetétel befolyásolja a gyűrű elektrokémiai kettősrétegének szerkezetét, ami a
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kettősréteg-kapacitás (Cdl ) mérhető megváltozásához vezethet.
E hatás mindenképpen összetett [61]: ha a korongról a gyűrűre jutó oldatrétegben
egy olyan ion koncentrációja növekszik meg, amely a gyűrűn specifikusan adszorbeálódni képes, akkor a gyűrű kettősréteg-kapacitása rendszerint nő [62, 63], és e
növekedés nagyobb, mint az olyan ionok esetén, amelyek specifikusan adszorbeálódni
nem képesek, és így csak a kettősréteg-kapacitás diffúz járulékát növelik8 [66].
Az elektródfelületen adszorbeálódó, töltéssel nem rendelkező szerves molekulák
kettősréteg-kapacitásra gyakorolt hatása éppen ellentétes, mérséklő jellegű: ezek mintegy megnövelve a kettősréteg vastagságát, a kapacitás csökkenését okozzák [67]. (Ez a
jelenség analóg módon értelmezhető azzal a hatással, ha egy kondenzátor fegyverzetei
közti távolságot növeljük meg, illetve magyarázható azzal, hogy a fegyverzetek közötti
teret kitöltő anyag relatív permittivitása csökken.)
Forgó gyűrűs korongelektródokon hasonló, az ionvándorlási folyamatok vizsgálatát célzó kísérleteket az ezredforduló előtt már végeztek [68–70], ezekben a vizsgált rendszerekben azonban az ionáram elektrokémiailag oxidálható ellenionokat
(általában halogenideket) tartalmazott és a detektálás a töltésátlépési folyamatokra
korlátozódott. Saját méréseinket híg kénsavoldatban végeztük, így esetünkben az
ionvándorlási folyamatokban részt vevő ellenion az aranyon (így a gyűrű felületén)
alkalmasan választott potenciálokon specifikusan adszorbeálódni képes szulfátion
[62] volt. A szulfátionok jelenlétének változása a gyűrű felületének közelében az elektród kettősréteg-kapacitására mérhető hatást gyakorolt. Az elektródfelület közelében
feltételezett viszonyokat a 17. ábra szemlélteti.
A kettősréteg kapacitásának közvetett mérését a gyűrű impedanciájának kis amplitúdójú szinuszhullám-perturbáción alapuló meghatározásával kíséreltük meg. (Ugyanilyen alapú mérési eljárást pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás mérésekhez korábban
már alkalmaztak [71].) Az alábbiakban ezen – egyelőre csak kísérleti stádiumban lévő
– módszer eredményeit ismertetjük.
8A

Gouy–Chapman-elmélet szerint a kettősréteg-kapacitás
1 : 1 elektrolitoldattal érintkező fémen,
q


2e2 cε r ε 0
FΦ0
cosh
ahol specifikus adszorpció nem történik, Cdl =
RT
2RT alakban (gyökösen) függ az
elektrolit c koncentrációjától [64]. Specifikus adszorpció esetén a helyzet bonyolultabb – ilyenkor a
koncentrációtól való függés is erősebb, ráadásul a relatív permittivitás helyfüggésével is számolni
kell (ε r értéke az adszorbeált rétegen belül rendszerint nagyobb az oldószerre jellemző értéknél
[65]).
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17. ábra. Az arany korongfelületre leválasztott polimerfilm töltöttségi állapotának
(a polimerfilm-elektród potenciáljának) változtatásával a negatív töltésű – esetünkben szulfát – ellenionok belépnek a polimerkötegek közé, vagy éppen elhagyják a
polimerfilmet. A lokálisan feleslegben lévő szulfátionok a gyűrű felületéhez érve
módosítják annak elektrokémiai kettősrétegét, ezáltal megváltoztatják az elektród
kettősréteg-kapacitását.

3.2. A gyűrű kettősréteg-kapacitásának vizsgálata kis amplitúdójú
szinuszhullám-perturbációval

Ennek az impedancia mérésen alapuló módszernek az a lényege, hogy – míg a korongelektródot tetszésünk szerint polarizáljuk – addig a gyűrűpotenciált meghatározott
frekvenciájú és kis amplitúdójú (a lineáris válasz tartományába eső) szinuszhullámmal vezéreljük. A gyűrű kettősréteg-kapacitása ilyenkor a gyűrűáram és -potenciál
értékek szinkronban történő, nagy időfelbontású mérésével oldható meg. A szinuszos perturbációnak köszönhetően mindkét említett jel szinuszhullám természetű: a
jelek amplitúdójának és fázisának meghatározásával pedig kiszámítható az elektród
impedanciája. Ennek egyik legegyszerűbb módja az ún. szinuszhullám-korreláció
módszerének alkalmazása [72].

Példaként tekintve az y(t) szinuszoid függvényt (y0 amplitúdóval, ω körfrekvenciával és ϕ fázissal), e függvény komplex számként (jelölje ezt most ỹ) értelmezhető,
amelynek valós része a jel és egy vele azonos frekvenciájú szinuszjel, képzetes része
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pedig a jel és egy vele azonos frekvenciájú koszinuszjel korrelációjával számítható ki:
T
y0 cos ϕ
1w
y(t) sin(ωt) d t =
Re ỹ =
T
2

(3.2.1)

T
1w
y0 sin ϕ
Im ỹ =
y(t) cos(ωt) d t =
T
2

(3.2.2)

0

és

0

(itt T = 2π /ω a jel periódusidejét jelöli). Mivel a gyakorlatban a vizsgált y(t) függvénynek csak diszkrét értékeit tudjuk meghatározni, a fenti integrálokat összegzéssel kell
helyettesítenünk. Kellően sűrű, egyenközű ( f s frekvenciával történő) mintavételezés
esetén ez a
1 n
Re ỹ = ∑ yk sin
n k=1



1 n
Im ỹ = ∑ yk cos
n k=1



kω
fs



kω
fs



(3.2.3)

és
(3.2.4)

összegformulákkal lehetséges, amelyek jó közelítését adják a 3.2.1–3.2.2 egyenletbeli integráloknak – feltéve, hogy az összegzés n felső határát úgy választjuk meg, hogy n/ f s
megegyezzék a jel T periódusidejével vagy annak egy egész számú többszörösével.9
A fenti elven végzett számítás a LabVIEW programozási nyelvben könnyen kivitelezhető, amit a 18. ábrán közölt kódrészlettel szemléltetünk. A szinuszhullámkorreláció módszerével nemcsak, hogy kiszámolhatjuk a mért gyűrűpotenciált és gyűrűáramot reprezentáló komplex mennyiségeket (Ẽgyűrű és Ĩgyűrű ), hanem a komplex
számokra vonatkozó Euler-tétel alapján az amplitúdó és a fázisszög meghatározásával (a 3.2.1–3.2.2 egyenletek is mutatják ennek mikéntjét) a jelek „visszaállítása” is
lehetséges. Ez azért is fontos, mert a visszaállított és a mért jelek összehasonlításával
meggyőződhetünk a mérések – és a számítások – helyessége felől.
9 Ez

a lehetőség a jel periodikus természetéből adódik: a gyakorlatban pedig – a számítások
pontosságát növelendő – érdemes a korrelációt minél több ciklusra kiszámítani.
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18. ábra. A szinuszhullám-korreláció 3.2.3–3.2.4 egyenletek alapján történő számításának implementációja a LabVIEW programnyelvben.

A 19. ábrán bemutatunk mért, majd a szinuszhullám-korreláció módszerével visszaállított szinuszjeleket. Ehhez a következő megjegyzéseket fűzzük hozzá:
i.) A mért elektródpotenciál magas zajszintje. A 19. ábrán a mért elektródpotenciál
jeleket (felső sor) a velük párhuzamosan mért áramjelekkel (alsó sor) összehasonlítva kitűnik, hogy a feszültségjelek zajszintje jóval magasabb az áramjelekénél.
Ennek oka, hogy míg a potenciosztát árammérő műszererősítői állíthatóak (és
így az áramjelek erősítése a teljes kivezérlési tartományon lehetséges), addig az
elektródpotenciált mérő erősítők fix, ±5 V-os kivezérlés mellett működnek: ezen
a tartományon pedig a mindössze 5 mV-os amplitúdójú szinuszjelek csak kis
felbontással és nagy zajszinttel terhelve mérhetők. A feszültségmérés pontosítása
érdekében a jövőben tervezzük egy – a potenciosztát műszererősítőitől független
–, állítható erősítésű és eltolású mérőáramkör megépítését.
ii.) A hálózati frekvencia beszűrődése. Különösen a kisebb frekvenciákon (a 20 Hz-es
mérésnél leginkább, de a 200 Hz-es mérés esetén is) megfigyelhető (19. ábra),
hogy a mért jelek spektruma nem egykomponensű: abban a perturbáló frekvencia
mellett egy másik, kb. 50 Hz-es frekvenciájú – zavaró – komponens is jelen van.
Ennek nyilvánvaló oka a hálózati frekvencia beszűrődése: ez a mérési zavar
azonban a korreláció ablakméretének optimalizálásával kiküszöbölhető.
iii.) A szabályozás sávszélességéből fakadó problémák. A 19. ábrán közölt mérésekhez
alkalmazott PINE AFCBP1 kettős potenciosztát egyik sajátsága, hogy a mért
potenciáljelekre egy kisfrekvenciás (amerikai gyártmányról lévén szó, feltételez-
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19. ábra. A gyűrű elektródpotenciálját különböző frekvenciájú (20, 200 és 533 Hz-es), de
azonos amplitúdójú (5 mV-os) szinuszjelekkel vezéreltük. Az ábra az elektródpotenciálés áramválaszok egyenközű, 40 kHz-es mintavételezéssel mért értékeit (fekete pontok),
illetve a szinuszhullám-korreláció módszerével visszaállított jeleket (piros vonalak)
mutatja.
hetően kb. 60 Hz-es) aluláteresztő szűrőt alkalmaz a szabályozókör gerjedését
elkerülendő. Ez erősen limitálja a szabályozás sávszélességét, ami a 19. ábrán
jól látható: a 200 és az 533 Hz-es perturbáció esetén a mért elektródpotenciál
amplitúdója már „nem adja ki” az 5 mV-os értéket. Ebből következően csak
a kis frekvencián (pl. 20 Hz-en) végzett mérések értékelhetők. Az elérhető
frekvenciatartomány növelése érdekében tervezzük további mérések elvégzését
magasabb sávszélességű potenciosztát alkalmazásával.

Az Ẽgyűrű és Ĩgyűrű mennyiségekből kiszámíthatjuk a gyűrűelektród impedanciáját
a
Z̃gyűrű =

Ẽgyűrű
Ĩgyűrű

(3.2.5)

összefüggés (az Ohm-törvény) alkalmazásával. Feltételezve, hogy a gyűrűelektród
(a mért frekvencián legalábbis) mint „ideálisan polarizálható” elektród viselkedik
– és impedanciája kifejezhető egy, az oldatellenállást leíró tisztán rezisztív és egy, a
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kettősréteget jellemző tisztán kapacitív elem összegeként [21] –, a gyűrű Cdl kettősrétegkapacitását a
Cdl = −

1
ω Im Z̃gyűrű

(3.2.6)

összefüggéssel becsülhetjük.

3.3. Kísérleti körülmények
A bemutatott kísérleteket olyan kénsavoldatba merülő Au/Au forgó gyűrűs korongelektródon végeztük (PINE AFE7R8AuAu), melynek korongjára előzetesen galvanosztatikus körülmények között PEDOT-ot választottunk le. A mérések előkészítése és
kivitelezése a 2.2.4. fejezetben leírtak szerint történt.
Minden szinuszhullám-perturbációs mérést (közvetlenül) megelőzően a gyűrűfelületet „elektrokémiailag políroztuk”: az elektród potenciálját −600 mV és 1400 mV
(vs. SSCE) határok között háromszögjelekkel vezéreltük 100 mV/s sebességgel. A
megfelelő gyűrűfelület biztosítása céljából a ciklizálást a voltammogram alakjának
állandósulásáig folytattuk, mialatt a korongelektród potenciálját 600 mV (vs. SSCE)
értéken tartottuk.
A méréseket PINE AFCBP1 kettős potenciosztáttal végeztük, az adatgyűjtés sebessége 80 kHz, míg a jelgenerálási frekvencia 200 kHz volt. Megjegyezzük, hogy a
jelgenerálásra használt D/A konverterek felbontása a teljes kivezérlési tartományon

(±10 V) kiemelkedően nagy, 24 bites volt, ami biztosítja az analóg szinuszjel megfelelő
szintű digitális közelítését.

3.4. Az eredmények bemutatása és értelmezése
A 20. ábrán egy olyan mérés eredményeit közöljük, ahol a korongelektród háromszögjelekkel történő polarizációjának a gyűrű kettősrétegére gyakorolt hatását követtük. Az
ábrán látható, hogy a mérés során a kettősréteg-kapacitás értéke – gyakorlatilag függetlenül a korongpotenciál értékétől – folyamatosan csökkent. Ezen csökkenésnek egy
lehetséges magyarázata a polimerfilmből származó szerves molekulák (monomerek,
oligomerek) folyamatos adszorpciójára a – mérést közvetlenül megelőző ciklizálásnak köszönhetően – tiszta gyűrűfelületen. Ezek a dielektromos természetű anyagok
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20. ábra. A korongon −200 mV-ról induló, különböző felső extrémumokkal jellemzett
ciklikus voltammogramokat vettünk fel vkorong = 10 mV/s sebességgel, miközben a
gyűrűelektród potenciálját 600 mV-os egyenfeszültségre ültetett, 20 Hz-es frekvenciájú,
5 mV-os amplitúdójú szinuszhullámmal vezéreltük. A mérés ideje alatt az elektródfejet
500 min−1 sebességgel forgattuk. A gyűrű a 3.2. fejezetben leírt módon meghatározott
kettősréteg-kapacitását (kék görbe), illetve a korongpotenciált (piros görbe) ábrázoltuk
az idő függvényében. Feketével a korongon különböző extrémumokkal (elsőként) rögzített ciklikus voltammogramok láthatóak. A korong felső potenciálhatárának 800 mV
fölé történő növelésével a reverzibilis redoxi-átalakulást felváltja az irreverzibilis oxidáció folyamata, ezt jelzi az anódos áramnövekedés a ciklikus voltammogramon,
valamint az elektronmikroszkópos felvételeken a polimerfilm repedezése (degradációja), melynek következtében a film alatti aranyfelület részben láthatóvá vált (az
ábrán sárga ×-szel jelölve). Az ábrán feltüntetett, szekunder elektronok detektálásával
készült felvételek 5 µm× 5 µm-es területekről készültek.
A kettősréteg-kapacitás értékek változása a korongpotenciál változásával egyező periodicitású. Valószínűsíthető, hogy ez a filmet negatív potenciálokon elhagyó, és a
gyűrűn (600 mV vs. SSCE potenciálon) specifikusan adszorbeálódni képes szulfátionok
hatásával magyarázható.
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egyrészt a kettősréteg vastagságának növelésével, másrészt a kettősrétegen belül a relatív permittivitás lokális csökkentésével okozhatják a kettősréteg-kapacitás értékének
csökkenését. (Az instrumentációs „drift” szerepét a kapacitás lassú csökkenésében
műcellán történő méréssel kizárhatjuk.)
Észrevehető ugyanakkor, hogy ezt a lassan változó alapvonalat kis intenzitású
változások tarkítják, amelyek viszont a korongpotenciál jelével egyező periodicitásúak.
A kettősréteg-kapacitás görbén lokális maximumok jelentkeznek azzal egy időben,
hogy a korong polarizációja során elérjük a negatív potenciálhatárokat. Különösen
igaz ez az első túloxidációs ciklust követően, tehát a 20. ábra utolsó szegmenseire. Nem
kizárt, hogy ezek a változások a filmet negatív potenciálokon elhagyó, és a gyűrűn
(600 mV vs. SSCE potenciálon) specifikusan adszorbeálódni képes szulfátionok hatásával legyenek megmagyarázhatók. A degradáció során a polimerfilm alatti aranyfelület
egyre nagyobb területei válnak elérhetővé a szulfátionok számára, így a korongon
pozitív potenciál értékeknél nagyobb mennyiségű szulfátion adszorbeálódhat specifikusan. Ennek következtében a gyűrűre kevesebb szulfátion jut, azok kapacitást növelő
hatása tehát kevésbé érvényesül. Negatív potenciálokon azonban az aranyfelületen
specifikusan adszorbeálódott ellenionok miatt összességében több szulfátion távozik a
korong közeléből, a gyűrű kapacitására gyakorolt hatásuk tehát intenzívebb lesz, mint
az ép polimerfilm esetén.
Ezen következtetések alátámasztásához azonban a módszer további finomítása elengedhetetlen. Az itt közölt eredményeket egyébként sem tartjuk abszolút érvényűnek:
bemutatásukkal csupán annyi célunk volt, hogy felvessük az RRDE gyűrűelektródján
végzett kapacitásmérés lehetőségét. A mérési módszer továbbfejlesztését, finomítását
természetesen szükségesnek tartjuk, az ezzel kapcsolatos kísérletek jelenleg is folynak.

3.5. Összevetés egyéb irodalmi eredményekkel
Az előzőekben bemutattuk a forgó gyűrűs korongelektródok egy új alkalmazási lehetőségét, amellyel bizonyos, a korongról származó, de a gyűrűn töltésátlépési reakcióba
nem vihető köztitermékek kimutatása lehetséges. Ezt úgy valósítottuk meg, hogy a
korongelektród tetszőleges polarizációja mellett a gyűrűelektród potenciálját kis amplitúdójú szinuszhullámokkal vezéreltük, majd a visszamért potenciál és áram értékekből
kiszámítottuk a gyűrű impedanciáját, melynek képzetes részéből származtattuk a
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(a)

(b)

21. ábra. A szakirodalom korábbi eredményei vezető polimerfilmeken keresztüli ionvándorlás forgó gyűrűs korongelektróddal történő vizsgálatával. (a) Pickup és Osteryoung mérési eredményei: kloridionok kimutatása a gyűrűáram mérésével. Forrás:[68].
(b) Salzer és Elliott eredményei: vastag, szaggatott vonallal a korongáram, vékony
folytonos vonallal a gyűrűáram alkalmas konstanssal vett szorzata a korongpotenciál
függvényében. Forrás: [70].

gyűrű kettősréteg-kapacitását. Ilyen módon egy polimerfilm-elektród polarizációját
kísérő ionvándorlási folyamatok vizsgálatát kíséreltük meg.
A szakirodalomban korábban is vizsgálták már az ionvándorlás jelenségét vezető
polimerekben RRDE mérésekkel [68–70], akkor azonban az áramló ionok detektálása
töltésátlépési reakción alapult (a vizsgált ionok kloridionok voltak). A 21.(a) ábrán
Pickup és Osteryoung mérési eredményei láthatóak [68]: a korongról érkező ionáramot
a gyűrű áramának változásai jelzik (ezt az ábrát egyébként érdemes összevetni a mi
20. ábránkkal is).
A látszólag talán informatívabb 21.(b) ábra Salzer és Elliott eredményeit mutatja [70].
Megfigyelhetjük, hogy ezen a gyűrű áramjele pontosan követi a korongon mért áramot.
Az áramjelek feltűnően pontos egyezése miatt felmerülhet azonban a kérdés: vajon
tényleg valamilyen kémiai kölcsönhatás eredményét sikerült detektálniuk a szerzőknek,
vagy lehetséges, hogy valamilyen elektromos áthallás torzította a mérésüket?
Jelen dolgozatban már többször előkerült az elektromos áthallások okozta torzítás lehetősége. A következő fejezetben a forgó gyűrűs korongelektródok használata
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során bizonyos körülmények között jelentkező, nem műszeres eredetű elektromos
áthallásokat vizsgáljuk. Olyan eseteket vizsgálunk tehát, amikor a két munkaelektród
áram/feszültség karakterisztikájának áthallásait nem valamiféle instrumentációs hiba
(földkörök stb.) okozza, hanem az áthallás a „cellán belülről” ered, és magyarázata a
két elektród áramának részben közös útjában keresendő.
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4. Elektromos áthallások vizsgálata
A kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó mérések során gyakran találkoztunk
a két munkaelektród áramjelei közötti áthallásokkal, ún. cross-talk jelenségekkel. Bár
az RRDE mérések esetében a mért jeleket torzító hatás közelítőleg ugyanannyira
mutatkozik meg a forgó és az álló elektródokon végzett mérések során, és így az
áthallásból származó problémák viszonylag egyszerűen korrigálhatók, indokolt az
effektus pontosabb megértését célzó további vizsgálódás.
Kutatócsoportunkban végeztek már az elektromos áthallások jelenségének pontosabb megértését célzó elméleti vizsgálatokat [5, 12, 14], de ezeket megerősítő kísérleti
adatokkal eddig nem rendelkeztünk. Szakdolgozati munkám során egy, a cross-talk
jelenségeket leíró elméleti modell eredményeinek alátámasztására végeztem gyűjtési kísérleteket. Ehhez egy, a modell által is kezelhető, egyszerű redox rendszert: a
K4 [Fe(CN)6 és K3 [Fe(CN)6 véges ohmikus ellenállású oldatába merülő Pt/Pt forgó
gyűrűs korongelektródot alkalmaztam. Az alábbiakban röviden bemutatom a digitális
szimulációk elméleti hátterét, a kísérleti körülményeket, majd pedig összevetem a
kísérleti eredményeket a tesztszimulációk eredményeivel.

4.1. A szimulációk elméleti alapjai
1970 óta több különböző, eltérő pontosságú szimulációs módszert dolgoztak ki az
RRDE kísérletek numerikus leírására [5, 73–75]. A következőkben bemutatott megközelítés alapjául szolgált a [2, 3, 5] közleményekben részletesen leírt algoritmus.
A leírt rendszerben az RRDE-fej két elektrokémiailag aktív speciesz (Ox és Red)
véges ohmikus ellenállású oldatába merül. Ox és Red kezdeti koncentrációeloszlása
megegyezik, azonban a korong és a gyűrű felületén a két elektroaktív speciesz az
alábbi elektródreakció szerint egymásba alakulhat:
Ox + e−

Red.

(4.1.1)

Feltételezzük, hogy a fenti reakció reverzibilis, aminek következménye, hogy a két
speciesz koncentrációjának arányát a korong és a gyűrű felületének közelében a
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Nernst-egyenlet írja le:
cOx korong vagy gyűrű közelében
= exp
cRed korong vagy gyűrű közelében

"

 #
Ekorong vagy gyűrű − E−− F
.
RT

(4.1.2)

(Megjegyzendő ugyanakkor, hogy véges térfogat alapú szimulációs keretek között
az Erdey-Grúz–Volmer-egyenlet adott térfogatra történő analitikus integrálásával
irreverzibilis reakciók is számításba vehetők lennének [5].)
Feltételezzük továbbá, hogy a korong és a gyűrű felületének közelében történő
koncentrációváltozások időbeli előrehaladása a vizsgálat ideje alatt a következő transzportegyenletekkel írható le:
∂cOx
= DOx div grad cOx − v · grad cOx ,
∂t
∂cRed
= DRed div grad cRed − v · grad cRed .
∂t

(4.1.3.a)
(4.1.3.b)

Ez azt jelenti, hogy az elektroaktív specieszek anyagtranszportja csak diffúzióból és
konvekcióból származik, és hogy bármely egyéb hatás (pl. migráció) okozta koncentrációváltozás elhanyagolható. A 4.1.3.a–4.1.3.b egyenletekben feltételezzük továbbá, hogy
minden diffúzióban részt vevő speciesz konstans diffúziós koefficienssel rendelkezik
(DOx és DRed független pl. a koncentrációtól), és hogy a v sebességprofil pontosan
ismert a rendszer minden pontjában. A v hidrodinamikai áramlásprofil meghatározásának részletei olvashatók az [5, 76–78] közleményekben. Az itt bemutatott szimuláció
az [5]-ben leírt módon diszkretizált v(r, z) profilt használja.
A szimulációkban véges elektromos ellenállású oldattal dolgozunk. Feltételezzük,
hogy az Ox és Red specieszek kellően kis koncentrációban vannak jelen az alkalmazott
vezetősó koncentrációjához képest, így az oldatellenállást nem befolyásolja cOx és cRed
változása, tehát azt térben és időben állandónak tekinthetjük.
A szimulációs algoritmus kihasználja az RRDE rendszer hengerszimmetriáját. A
modell változóit (koncentráció, sebesség, elektromos potenciál) két térkoordináta függvényének tekintjük, mely térkoordináták a forgás tengelyétől mért r távolság és az
RRDE-fej felületétől mért z távolság. Véges térfogat alapú módszert alkalmazunk: az
RRDE-fej felületével párhuzamos síklapokkal a vizsgált térfogatot n rétegre osztjuk,
majd minden ilyen réteget közös, függőleges, hengerpalást alakú „vágási felületek”
mentén m darab körgyűrű alakú cellára osztunk (pontosabban m − 1 darab körgyű-
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R gyűrű, belső

R gyűrű, külső

Rkorong

Δr
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…

…
…
R (m részre osztva)

Z = Zközel + Ztávol (n = nközel + ntávol részre osztva)

Δztávol

j+m

Ztávol (ntávol részre osztva)

j

Δzközel

j–m
j–1

…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
j+1
…
…
…

Zközel (nközel részre osztva)

gyűrű

korong

22. ábra. Az RRDE rendszer térbeli diszkretizációjához használt tengelyesen szimmetrikus háló vázlata. Az
RRDE-fej alatti területet kis
körgyűrű alakú cellákra osztottuk. A cellák magassága
az RRDE-fej felületéhez közeli „határrétegben” kisebb; az
ez alatti (távolabbi) rétegekben durvább felosztást alkalmaztunk. A piros és a kék színű satírozás rendre a korong
és a gyűrű felületével szomszédos cellákat jelöli. Az alkalmazott indexelésről: egy tetszőleges, j indexű cellának legfeljebb négy szomszédja lehet,
melyek indexei az ábrán jelölt
módon j − 1, j + 1, j − m és j +
+ m. A használt jelölések kifejtését a 2. táblázat tartalmazza.

rű és egy korong alakú cellára). Az így kapott cellák forgásszimmetrikusak, közös
szimmetriatengelyük pedig az elektród forgástengelye. A szimulációs háló vázlata
a 22. ábrán látható.
A vizsgált térfogat felosztásának elegendően sűrűnek kell lennie ahhoz, hogy a
modell változóit konstansnak tekinthessük minden cellatérfogaton belül a szimuláció
egy kis ∆t idejére. Minél sűrűbb azonban a felosztás, annál kisebb ∆t értékeket kell
használnunk (ld. [5]) és annál nagyobb a számításigény, ami pedig hosszabb számítási
időt eredményez. Az itt bemutatott szimulációk az RRDE-fej közelében finomabb
felosztást használnak. A felületi „határréteget” nközel , a folyadékfázis távolabbi részeit
pedig ntávol számú rétegre osztottuk fel. A későbbiekben bemutatott eredmények
eléréséhez használt szimulációs paraméterértékeket a 2. táblázat tartalmazza.
Az algoritmusban a modellváltozókat egydimenziós, n · m méretű tömbökbe rendezzük.10 Minden iterációs lépésben
10 Tömbökről

i.) a koncentrációvektorok azon elemeit, amelyek

beszélve dimenzión és méreten a számítástechnikában használatos fogalmakat értjük.

50

2. táblázat. Szimulációs paraméterek.
Paraméter

Érték

Időbeli diszkretizáció
Szimulációs időlépték (∆t)
Térbeli diszkretizáció
Az RRDE-fej sugara ( R)
Sugárirányú felosztás: cellák száma rétegenként (m)
Sugárirányú felbontás (∆r )
Függőleges irányú kiterjedés ( Z = Zközel + Ztávol )
„Határréteg” vastagsága ( Zközel )
Függőleges kiterjedés a határréteg alatt ( Ztávol )
Egymás alatti rétegek száma (n = nközel + ntávol )
a határrétegen belül (nközel )
a határrétegen kívül (ntávol )
Függőleges felbontás
a határrétegen belül (∆zközel )
a határrétegen kívül (∆ztávol )
Az RRDE geometriai jellemzői 
Korong átmérője Rkorong


Korong felülete Akorong


Gyűrű belső átmérője Rgyűrű, belső


Gyűrű külső átmérője Rgyűrű, külső

Gyűrű felülete Agyűrű
Fizikai paraméterek
Forgási sebesség (ω/2π )
Hőmérséklet ( T )
Standard elektródpotenciál ( E−− )
Kiindulási tömbfázisbeli koncentrációk (cOx = cRed )
Diffúziós koefficiens ( DOx = DRed )
Kinematikai viszkozitás (ν)
Vezetőképesség (κ )

3 ms
6 mm
48
125 µm
10,1 mm
100 µm
10 mm
80
40
40
2,5 µm
250 µm
2,5 mm
0,1964 cm2
3,5 mm
5 mm
0,4006 cm2
100 min−1
298,15 K
0V
10 mmol · dm−3
5 · 10−6 cm2 · s−1
1 cSt
50 mS · cm−1

a korong- vagy a gyűrűfelülettel szomszédos cellákra vonatkoznak, a 4.1.2 Nernstegyenletnek megfelelő értékre állítjuk;

ii.) a 4.1.3.a–4.1.3.b egyenletek diszkretizált

változatának megoldásával szimuláljuk az anyagtranszport hatását és

iii.) megbe-

csüljük a kompenzálatlan potenciálesés hatását a két munkaelektródra vonatkozóan
(ami a feszültségméréshez használt referenciapont helyzetétől függ).
Az alábbiakban a számítások részletesebb kifejtése olvasható.
Egy tömb dimenzióinak száma azt jelenti, hány indexre van szükség a tömb egy elemének
egyértelmű jelöléséhez. Az egy dimenzióhoz tartozó méret a megfelelő index maximális értékét
jelöli. Az egydimenziós tömböket esetenként vektoroknak, a kétdimenziósakat gyakran mátrixoknak
nevezzük.
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4.1.1. A töltésátlépés hatása
A töltésátlépés a cOx és cRed vektoroknak csak azon j elemeire van hatással, amelyek a
korong vagy a gyűrű felületével szomszédos (a 22. ábrán satírozott) cellákhoz rendel(i )

(i )

hetők. Minden i-edik szimulációs lépésben új cOx,j és cRed,j értékek kerülnek megha

( i −1)
( i −1)
tározásra a 4.1.2 Nernst-egyenlet alapján, az előző lépéshez tartozó cOx,j és cRed,j
értékek felhasználásával:
( i −1)

(i )
cOx,j

( i −1)

cOx,j + cRed,j

=


1 + exp

( E−− −Ẽkorong vagy gyűrű ) F



(4.1.4.a)

.

(4.1.4.b)

RT

és
( i −1)

(i )
cRed,j

( i −1)

cOx,j + cRed,j

=


1 + exp

( Ẽkorong vagy gyűrű −E−− ) F
RT

A 4.1.4.a–4.1.4.b egyenletekben Ẽkorong vagy gyűrű a munkaelektródon alkalmazott, az
ohmikus potenciáleséssel korrigált potenciált jelöli:
Ẽkorong vagy gyűrű = Ekorong vagy gyűrű − δIR, korong vagy gyűrű .

(4.1.5)

Az i-edik iterációs lépésben minden, a korong- vagy gyűrűfelülettel szomszédos Vj
térfogatú cella hozzájárul
(i )

Ij

=



(i )
( i −1)
FVj cOx,j − cOx,j

∆t
( i −1)
( i −1)
( i −1)
FVj cOx,j + cRed,j
FVj cOx,j


 −
=
∆t
( E−− −Ẽkorong vagy gyűrű ) F
∆t 1 + exp
RT

(4.1.6.a)
(4.1.6.b)

mértékben a megfelelő elektródon átfolyó áramhoz. Ezen áram-hozzájárulások összegzésével Ikorong és Igyűrű meghatározható. A két munkaelektród (és így a segédelektród)
áramának ismeretében lehetőségünk van arra, hogy δIR, korong és δIR, gyűrű értékeit
a szimulációs hálóra felírható Kirchhoff-egyenletek megoldásával a később, a 4.1.3.
fejezetben leírtak alapján kiszámítsuk.
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Ekkor a Kirchhoff-egyenletek, a 4.1.5 és a 4.1.6.b egyenletek egy optimalizációs
problémára vezetnek. Ennek megoldásához olyan Ẽ korong és Ẽ gyűrű értékeket keresünk
[79], amelyeket a 4.1.6.b egyenletbe beírva a kapott korong- és gyűrűáram éppen
akkora δIR, korong és δIR, gyűrű ohmikus potenciálesést hoz létre a rendszerben, ami
a 4.1.5 egyenletet teljesíti.

4.1.2. Az anyagtranszport hatása
Míg az elektródreakció direkt koncentrációváltozást csak azokban a cellatérfogatokban
okoz, amelyek vagy a korong vagy a gyűrű felületével szomszédosak, addig az
anyagtranszport a cOx és cRed vektorok minden elemére hatással van. A 4.1.3.a–4.1.3.b
általános transzportegyenletek átírhatók a következő formára:
 ( i −1)
(i )
cOx vagy Red = I + DOx vagy Red D − V cOx vagy Red ,

(4.1.7)

ahol I az nm × nm egységmátrix, és a D diffúziós és V konvekciós operátorok (szintén
nm × nm mátrixok) definíciója:

Dk,` =
















− ∆t Afelső,k +
Vk
dk,k−m

Afelső,k ∆t
Vk dk,`
Abelső,k ∆t
Vk dk,`
Abelső,k
Akülső,k
dk,k−1 + dk,k+1

ha ` = k − m
ha ` = k − 1
+

Aalsó,k
dk,k+m



Akülső,k ∆t
Vk dk,`
Aalsó,k ∆t
Vk dk,`
















Vk,` =










−∆t

ha ` = k + m










egyébként

vr,k ∆t
dk,`
vr,k
dk,k−1

(4.1.8)

ha ` = k + 1

0

és

ha ` = k

+

ha ` = k − 1
vz,k
dk,k+m

vz,k ∆t
dk,`

0



ha ` = k

(4.1.9)

ha ` = k + m
egyébként.

A 4.1.8–4.1.9 definíciókban dk,` a k-adik és az `-edik cella középpontjának távolságát
jelöli; Afelső,k , Abelső,k , Akülső,k és Aalsó,k a Vk térfogatú k-adik cella felső, belső, külső és
alsó határoló felületének területét; vr,k és vz,k pedig rendre a radiális és axiális áramlási
sebességkomponenseket jelöli a k-adik cella középpontjában.
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Korong áram:
20 µA

Gyűrű áram:
–10 µA

0 µV

–80 µV

Elektromos potenciál

+80 µV

Segédelektródon átfolyó áram:
–10 µA

23. ábra. A szimulációs háló elektromos ellenállások hálózataként értelmezhető. Példaként kiszámítottuk egy ellenálláshálón a potenciáleloszlást arra az esetre, ha ellentétes előjelű áram halad át a korongon és a gyűrűn. A számítások
során minden ellenállás értéke 1 Ω
volt, kivéve a határfelületeken áthaladó ellenállásokat, melyek értéke 10 Ω. A színezés intenzitása
minden cellára összhangban van
az adott cellára vonatkozó elektromos potenciál (ψ) értékével.

Megjegyzendő, hogy bár D és V is nagy méretű mátrixok, rendre csupán öt, illetve
három olyan átlójuk van, amely tartalmaz nemnulla elemeket. Ezért az egész mátrixok
tárolása helyett csak a nemnulla elemekkel foglalkozunk a szimulációs algoritmusban
(illetve csak ezeket tároljuk), jelentősen lecsökkentve így a számítási igényt.
Feltételezve, hogy a használt felosztás elegendően sima, és ∆t kis érték, a szimuláció
eredményei megfelelnek az alapvető elméleti összefüggéseknek, ahogy azt az [5]
közleményben korábban leírtuk. Egy egyszerű gyűjtési kísérlet esetén például a
korongra szimulált határáramok (általában 0,5%-os hibahatáron belül) egyeznek a
Levich-egyenlet [80] alapján vártakkal, és 2%-on belüli egyezést mutatnak a szimulált
és az elméleti gyűjtési tényezők [21].

4.1.3. Az ohmikus potenciálesés hatása
Az ohmikus potenciáleséssel kapcsolatos cross-talk hatások modellünkbe való beépítése céljából a szimulációs hálót elektromos ellenállások hálózataként interpretáljuk,
mint ahogyan az a 23. ábrán látható.
Amennyiben a szimulációs hálónk összesen n · m cellatérfogatból áll, a háló „helyettesítő áramköre” n · m + 3 ekvipotenciális csomópontot tartalmaz (a három fémes
vezető: a korong, a gyűrű és a segédelektród jelenléte miatt). A csomópontok elektromos potenciál értékeit a ψ vektorba rendezzük az alábbi indexelési szabály alapján:
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— ψk a k-adik cella elektromos potenciálja, 1 ≤ k ≤ n · m ;
— ψk a korongelektród elektromos potenciálja, ha k = n · m + 1;
— ψk a gyűrűelektród elektromos potenciálja, ha k = n · m + 2;
— ψk a segédelektród elektromos potenciálja, ha k = n · m + 2.
Hasonlóan a különböző pontokban az áramkörből kilépő vagy abba belépő áramokat az ι vektorba rendezzük. Mivel áram csak az említett elektródfémeken keresztül
léphet be vagy léphet ki az áramkörből, az ι vektornak csak három nem-nulla eleme
van, melyek összege 0.
A helyettesítő áramkörben érvényes vezetőképességekre vonatkozóan a következő
megállapításokat tehetjük:

— Szomszédos k és ` cellatérfogatok között a σk,` = σ`,k (szimmetrikus) vezetőképesség a teljes térfogatra vonatkozó, konstans κ fajlagos vezetőképességből
számítható:
σk,` = σ`,k =

κAk,`
,
dk,`

(4.1.10)

ahol Ak,` a két cella határfelületének területe és dk,` a cellák középpontjainak
távolsága.
— Ha a k-adik cella szomszédos a korong (` = n · m + 1), a gyűrű (` = n · m + 2)
vagy a segédelektród (` = n · m + 3) felületével, akkor feltéve, hogy minden
elektródfolyamat reverzibilis,
σk,` = σ`,k = ∞.

(4.1.11)

A gyakorlatban a végtelen helyett egy meglehetősen nagy (1000 S) értéket feltételezünk.
— Ha k és ` nem szomszédos cellákat jelölnek, akkor
σk,` = σ`,k = 0.
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(4.1.12)

A fenti definíciók alapján megszerkeszthető a K Kirchhoff-operátor (nm + 3) ×

× (nm + 3)-as mátrix11 reprezentációja:

Kk,` =




 −σk,`

ha ` 6= k


σ

 ∑ k,q

ha ` = k.

(4.1.13)

q 6=k

Az ohmikus potenciálesés két munkaelektródra gyakorolt hatásának becslésére
felírhatjuk Kirchhoff csomóponti törvényét mátrix-vektor reprezentációban:
Kψ = ι,

(4.1.14)

amit ψ-re kell megoldanunk. Mivel K szinguláris (determinánsa 0), a 4.1.14 egyenletet csak a K† általánosított (vagy Moore–Penrose) inverz [82] kiszámításával lehet
megoldani. Ezután ψ a következőképp fejezhető ki:
ψ = K† ι.

(4.1.15)

Itt megjegyezzük, hogy a Moore-Penrose-féle általánosított inverz meghatározása
lassú iterációs módszerek helyett direkt módon is lehetséges az alábbiak szerint [81]
†

K =



1
K+
J
nm + 3

 −1

−

1
J,
nm + 3

(4.1.16)

ahol J egy (nm + 3) × (nm + 3)-as mátrix, melynek minden eleme 1. K invertálásának
számításigénye még így is jelentős, azonban mivel az ellenállásháló változatlan marad
a szimuláció folyamán (reverzibilis elektródreakciókat feltételezve), elegendő egyszer, a
szimuláció elején kiszámítani K† -t. A K† mátrixot használva minden iterációs lépésben
megkapjuk ψ vektort a 4.1.15 egyenlet alapján. A 23. ábra egy, az előbbiekben leírt
módon meghatározott potenciálmezőt mutat be arra az esetre, amikor ellentétes előjelű
áramok érkeznek a korong- és a gyűrűelektródra.
Fontos kiemelnünk, hogy a 4.1.15 egyenlet alapján kapott ψ vektor csak egy konstans erejéig határozható meg, mivel K olyan pozitív szemidefinit mátrix, melynek a 0
egyszeres sajátértéke, amihez tartozó sajátvektorok az elemenként konstans vektorok.
A későbbiekben látni fogjuk, hogy a következő módon definiált (és minden szimulációs
11 A

gráfelméletben a Kirchhoff-mátrixot gyakran (súlyozott) Laplace-mátrixnak nevezik [81].
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lépésben ilyen módon számolt) δIR, korong és δIR, gyűrű felelős az elektromos áthallások
megjelenéséért:
δIR, korong = ψ1 − ψr

(4.1.17.a)

δIR, gyűrű = ψ2 − ψr ,

(4.1.17.b)

ahol r (1 ≤ r ≤ nm) a feszültségméréshez használt referenciapont cellájának indexe.
A következőkben megmutatjuk, hogy e referenciapontot a gyakorlatban a Lugginkapilláris végének helyzete jelöli ki, és ez a pozíció nagy hatással van a két munkaelektród áram-feszültség karakterisztikájára (voltammogramjára).

4.2. Kísérleti körülmények
A kísérletekhez alkalmazott elektród PINE AFE7R8PtPt típusú forgó gyűrűs korongelektród volt, tehát a korong és a gyűrű anyaga is nagy tisztaságú (99,99%-os) platina.
Az RRDE geometriai jellemzőit a 23. oldalon található 1. táblázat tartalmazza. Az elektródfej 10 mmol/dm3 K3 [Fe (CN)6 ]-ot, 10 mmol/dm3 K4 [Fe (CN)6 ]-ot és 0,5 mol/dm3
Na2 SO4 -ot tartalmazó, körülbelül 120 cm3 térfogatú, előzőleg argon átbuborékoltatásával oxigénmentesített (Milli-Q) vizes oldatba merült. A felhasznált vegyszerek mind
analitikai tisztaságú Reanal gyártmányok voltak.
A mérések előkészületei során az RRDE-fej felületét P4000 SiC papírral csiszoltuk,
Milli-Q vízzel öblítettük. A kísérletekhez használt üvegcellát a mérések előtt Carosavban áztattuk, majd Milli-Q vízzel alaposan átöblítettük, végül vízgőzzel tisztítottuk.
A lehető leghomogénebb árameloszlás elérése érdekében (még az oldat betöltése
előtt) megközelítőleg 10 cm3 higanyt helyeztünk a cellába. Az így kapott higanytócsát
használtuk platina tűvel kontaktálva segédelektródként. Referenciaelektródként telített
kalomel elektródot (SCE) alkalmaztunk. A referenciatér Luggin-kapilláris segítségével
csatlakozott a munkaelektród-térhez. A rögzített RRDE-fejhez képest a cella többi
része mozgatható volt, így lehetőségünk volt a Luggin-kapilláris végét a korong és a
gyűrű felületéhez képest különböző pozíciókban elhelyezve végezni méréseket.
A bemutatott mérési eredményeket az RRDE-fej 100 min−1 sebességgel történő forgatása mellett rögzítettük.

57

4.3. A szimulációs és a kísérleti eredmények bemutatása
4.3.1. Szimulációs eredmények
Az ohmikus potenciáleséssel kapcsolatos elektromos áthallások egyszerű gyűjtési
kísérletek eredményeire gyakorolt hatásának bemutatására az 51. oldalon található
2. táblázat paramétereit felhasználva végeztünk szimulációt. A szimulációban Ox
és Red specieszekre nézve azonos koncentrációjú oldatban a korongon −300 mV és
300 mV között (vs. ref.) 50 mV/s pásztázási sebességgel vettünk fel ciklikus voltammogramokat, mialatt a gyűrű konstans E−− = 0 V-on állt (vs. ref.).
A szimulált korong voltammogramok és az azokkal párhuzamosan regisztrált
gyűrű áramok a 24.(a) ábrán láthatóak. A négy szimulációs eset:
1. a feszültségméréshez használt referenciapont a forgástengelyen helyezkedik el, a
korongtól mért távolsága: 98,75 µm;
2. a referenciapont távolsága az RRDE-fej felületétől szintén 98,75 µm, de radiálisan
a gyűrű alatt helyezkedik el;
3. a referenciapont ismét a forgástengelyen helyezkedik el, de ezúttal 8,725 mm a
korong felületétől mért távolság;
4. az ohmikus potenciálesést nem vesszük figyelembe.
A 24.(a) ábrán látható, hogy a szimulált korong voltammogramok teljesen átfednek mind a négy esetben; a gyűrű áramgörbéje azonban függ a feszültségméréshez
használt referenciapont helyzetétől. Míg a gyűrű jelek lényegében megegyeznek a
2–4. esetekre, addig az 1. esetben (amikor a referenciapont a korong középpontjához
meglehetősen helyezkedik el) igen jelentős cross-talk hatás észlelhető.

4.3.2. Kísérleti eredmények
Ugyanaz az effektus, amit a szimulált görbéknél tapasztaltunk, elérhető kísérleti
úton is, amennyiben a korongelektródot olyan háromszögjelekkel vezéreljük, melyek
potenciáltartományának középpontja a nyitott áramköri potenciál, a gyűrűelektródot
pedig ezzel egy időben állandó, E−− -hoz közeli értéken tartjuk. Mivel olyan mérés
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24. ábra. Szimulált (a) és mért (b) korong CV-k, valamint velük egy időben regisztrált
gyűrű áramok. A korong polarizációját −300 mV és 300 mV (vs. referenciaelektród)
között, 50 mV/s-os pásztázási sebességgel szimuláltuk, mialatt a gyűrű potenciálját
konstans 0 V (vs. ref.) értékre állítottuk (ami a a nyitott áramköri potenciál értéknek
felelt meg). A kísérletek során a korongot 50 mV/s sebességgel polarizáltuk −150 mV
és 500 mV (vs. SCE) között, ezzel egy időben a gyűrűt – mivel a nyitott áramköri
potenciálja kb. 175 mV vs. SCE volt – 175 mV-on tartottuk. A méréseket 100 min−1
forgási sebesség mellett végeztük.
A 4. szimulációs esetben nem vettük számításba az ohmikus potenciálesés jelenségét,
míg az 1., 2. és 3. esetekben figyelembe vettük ezt a hatást. Ezen három esetben
a referenciapont (a Luggin-kapilláris végének) helyzete eltérő volt az RRDE-fejhez
viszonyítva. A szimulációkban használt (az 58. oldalon részletesen leírt) pozíciókat
igyekeztünk a kísérletek során is megvalósítani. A fényképek az alkalmazott összeállításokról készültek.
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összeállítása, melyben egyáltalán nem jelentkezik az ohmikus potenciálesés hatása,
nem lehetséges, a 4. szimulációs esetnek megfelelő kísérletet nem végeztünk. Az 1–3.
szimulációs esetek mérési eredményekkel való alátámasztására azonban kísérletet
tettünk: a párhuzamosan mért korong- és gyűrűáramok a 24.(b) ábrán láthatóak. Az
ábra fényképein a Luggin-kapilláris különböző pozíciói figyelhetők meg.
A szimulációkkal ellentétben a mért adatok esetén megfigyelhető egy kis eltérés
az 1. esetben mért korong voltammogram és a 2. és 3. esetben mért voltammogramok alakja között. A 2. és 3. szimulációs eseteknek megfelelő összeállítások jeleit
kompenzálatlan ohmikus potenciálesés torzítja, abban az esetben viszont, amikor a
Luggin-kapilláris vége a korongfelülethez közel helyezkedik el (ezáltal minimalizálva
a korongra ható ohmikus potenciálesést), nem tapasztalható ez a torzítás.
A gyűrűáramokat tekintve a szimulációs eredményekhez hasonlóakat tapasztaltunk: a 2. és 3. esetnek megfelelő összeállításoktól eltérő áramjeleket mértünk akkor,
amikor az 1. esetnek megfelelően a Luggin-kapilláris végét a korong felületéhez
igen közel helyeztük el. Ekkor az elektromos áthallás hatása láthatóvá vált és a mért
áramgörbék a szimulációs eredményekhez hasonló jelleget mutattak.
4.3.3. A mért adatok összevetése a szimulációs eredményekkel
A megfigyelt cross-talk effektusra és annak erős függésére a Luggin-kapilláris elhelyezésétől magyarázatot adhat a 4.1. fejezetben bemutatott modell. Míg a korongelektródot negatív potenciáloktól pozitív potenciál értékek felé polarizáljuk (majd
vissza), a korongfelület közelében nő az Ox (majd a Red) speciesz koncentrációja. Extrém pozitív vagy negatív korongpotenciál értékek mellett az átalakulás gyakorlatilag
teljes, és ilyenkor a redox párnak csak az egyik tagja van jelen a korong közvetlen
közelében. Amikor ez az egyik specieszben rendkívül dús oldattérfogat eléri a gyűrű
felületét, akkor a gyűrűelektród (mivel a potenciálja E−− értéken rögzített) visszaállítja
az eredeti cOx = cRed állapotot, ezzel együtt pedig a gyűrűn mért áram jellemzően
a korongéval ellentétes előjelű. Ez történik legalábbis a 2–4. szimulációs esetekben,
amikor nincs ohmikus potenciálesés, illetve amikor a Luggin-kapilláris vége nincs
túl közel a korongfelülethez. Ezekben az esetekben jutunk a (24.(a) ábrán látható)
„normál” gyűrűáramokhoz.
Ha azonban a Luggin-kapilláris végét a korong felületéhez nagyon közelre helyezzük (1. szimulációs eset), akkor a gyűrűn mért áramok egy erős cross-talk hatás
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következtében a többi esettől eltérően alakulnak. A korongáram nagyságától és előjelétől, valamint a referenciaelektród potenciáljától (a Luggin-kapilláris végében érvényes
potenciáltól) függően Egyűrű effektív értéke eltolódik E−− -hoz képest. (Az eltolódás
irányát Ikorong előjele határozza meg.) Ez pedig megmagyarázza, hogy a szimulált
(és mért) gyűrűgörbéken a „határáram” abszolút értéke miért kisebb a többi esetben
tapasztalhatónál. A 24.(a) és (b) ábrákon látható sajátságos, csúcs jellegű változások
is csak abban az esetben jelentkeztek, amikor a Luggin-kapilláris végét a koronghoz
nagyon közel, a nagy korongáramok útjában helyeztük el. Ilyen összeállításnál a gyűrűelektródon jelentkező ohmikus potenciálesést szinte teljes mértékben a korongon
folyó áram határozza meg, ezért lehetséges, hogy a korongáram egyfajta „szellemképe”
torzításként hozzáadódik a gyűrűáramhoz.

4.4. Az eredmények összefoglalása
Bemutattunk egy digitális szimulációs modellt, mely amellett, hogy leírja a négyelektródos elektrokémiai generátor/kollektor rendszerek alkalmazását egy redox pár mindkét
tagját tartalmazó elektrolit esetén, a szimulációs hálóra vonatkozó Kirchhoff-egyenletek
megoldásával az elektromos áthallásokat is figyelembe veszi a két munkaelektród
között. Ismertettük egy egyszerű RRDE gyűjtési kísérlet szimulációjának eredményeit
és mérési eredményekkel igazoltuk azok hitelességét.
A szakirodalommal [12, 23–25] összhangban arra a következtetésre jutottunk, hogy
az elektromos áthallások négyelektródos rendszerekben a (részben) közös áramutak
következményei, illetve hogy a cross-talk intenzitása erősen függ a referenciaelektród
pozíciójától. A [12, 23, 25] közlemények a cross-talk effektus kezelését csillag alakú helyettesítő kapcsolások alkalmazásával, kvalitatív módon végzik, éppen ezért csak a két
elektród elektromos kölcsönhatását vizsgálják. Nem térnek ki arra, hogy az elektromos
cross-talk miként befolyásolja az elektrokémiai gyűjtési kísérletek eredményeit.
Ezzel szemben az általunk bemutatott modell segítségével mindkét effektus leírható. A bemutatott megközelítés újdonsága (például a [24] közleményhez képest), hogy
a két munkaelektródon alkalmazott vezérlés nem szükségszerűen galvanosztatikus.
Hangsúlyoznunk kell, hogy tranziens technikák alkalmazásakor az elektromos áthallások a két munkaelektród áram vs. potenciál karakterisztikáját nagyobb mértékben
zavarhatják (a nagyobb áramok következtében), mint tisztán sztatikus vezérlés esetén.
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A forgó gyűrűs korongelektródon végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy ezen
rendszerekben a cross-talk effektus visszaszorítására a Luggin-kapilláris végét úgy
célszerű beállítani, hogy az ne essen a nagy korongáramok útjába, azaz ne legyen
túl közel a korong felületéhez. A referenciapont alkalmas megválasztásával gyakorlatilag elhanyagolhatóvá tehető az elektromos áthallás hatása. Más rendszerekben
azonban, ahol a referenciaelektród helyzete nem változtatható szabadon (például
nagyon kis méretű cella, pásztázó elektrokémiai mikroszkóp alkalmazása stb.), az
előbbiekben bemutatottakhoz hasonló elektromos cross-talk hatás torzíthatja a mérési
eredményeket.
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Szakdolgozat összefoglaló
Elektródfolyamatok kinetikájának vizsgálata
forgó gyűrűs korongelektróddal
Kovács Noémi, vegyész mesterszakos hallgató
Készült: az ELTE TTK Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszékén
A védés helye: Fizikai Kémiai Tanszék
Témavezetők: Dr. Vesztergom Soma egyetemi adjunktus
ELTE Fizikai Kémiai Tanszék
Zsélyné Dr. Ujvári Mária egyetemi adjunktus
ELTE Fizikai Kémiai Tanszék
Szakdolgozati munkámat az ELTE Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumában végeztem.
Dolgozatom témája a forgó gyűrűs korongelektródok (RRDE-k) alkalmazási lehetőségeinek bővítését
célzó kutatásokhoz kapcsolódik. A téma aktualitását egyebek között az adja, hogy a szakdolgozati
munkám során használt és a laboratóriumban kifejlesztett mérőrendszer lehetővé teszi az ún. generátor/kollektor rendszerek (mint például az RRDE) két munkaelektródjának egyidejű, potenciodinamikus vezérlését is, ami a hagyományos RRDE módszerekre nem jellemző.
Dolgozatomban három fő célt tűztem ki. Egyrészt a laboratóriumban korábban már kidolgozott, újszerű technikákat alkalmaztam érdekesnek tűnő kémiai rendszerek vizsgálatára. E technikák segítségével vizsgáltam az arany elektrokémiai oldódását savas közegben, illetve kísérleteket végeztem a
poli(3,4-etiléndioxitiofén) (PEDOT) vezető polimer anódos túloxidációja közben történő degradációjának tanulmányozására is. A szinkron kettős ciklikus voltammetria módszerével igazolni tudtam, hogy
az arany elektrokémiai oldódása kénsavas közegben nagyobb mennyiségű redukálható köztitermék
keletkezésével jár, mint perklórsavas közegben. Ezen eredmények a felületi energia megváltozásának
„bending beam” módszerrel történő mérésével is összhangban vannak. A gyors gyűrűpásztázás módszerével a PEDOT elektrokémiai degradációja során keletkező, továbboxidálható termékeket sikerült
kimutatnom az Au| PEDOT | 0,1 M H2SO4 rendszerben.
A már létező, kettős potenciodinamikus vezérlésen alapuló forgó gyűrűs korongelektródos méréstechnikák különböző rendszereken történő tesztelése mellett egy új, saját fejlesztésű módszert is bemutattam. Ez a gyűrűelektród kapacitásának mérésével teszi lehetővé a korongelektródról származó
termékek detektálását [1]. A módszerrel a korongról származó azon termékek is kimutathatóvá válnak
a gyűrűn, melyek ott töltésátlépési reakcióba nem vihetők, a gyűrűelektród elektrokémiai kettősrétegének tulajdonságait azonban befolyásolják. Ennek bemutatására a PEDOT reverzibilis redoxi-átalakulását kísérő ionvándorlás követését választottam. A módszer ígéretesnek tűnik, azonban a fejlesztés
során számos megoldásra váró probléma is felmerült, melyeket a dolgozatban részletesen ismertettem.
Dolgozatom utolsó fejezetében egy olyan effektust vizsgáltam, amely gyakran megnehezíti az
RRDE mérések értelmezését: ez a két munkaelektród áramjelének elektromos áthallása. E munkám
során egy egyszerű redox rendszeren végzett kísérletek segítségével igazoltam a kutatócsoportban
kifejlesztett, az elektromos áthallások leírására is képes elméleti modell érvényességét [2].
[1] Kovács, N., Ujvári, M., Láng, G.G., Broekmann, P., Vesztergom, S., Instrumentation Science and
Technology, 43, 633–648 (2016)
[2] Vesztergom, S., Barankai, N., Kovács, N., Ujvári, M., Broekmann, P., Siegenthaler, H., Láng,
G.G., Electrochemistry Communications, 68, 54–58 (2016)
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I performed my diploma work at the Laboratory of Electrochemistry and Electroanalytical
Chemistry where I joined the development of a new electrochemical measuring system that was
already underway in this laboratory. A unique feature of the measuring system is that it facilitates a
simultaneous bi-potentiodynamic control of the two working electrodes in generator-collector systems
such as the rotating ring-disk electrode (RRDE).
In this research I used several bi-potentiodnynamic techniques to study certain chemical systems of
interest. The technique of synchronous dual cyclic voltammetry was applied to study the
electrochemical dissolution of gold occurring as a result of potential excursions to the region of
surface oxidation in acidic environments. In agreement with measurements of surface stress by the
bending beam method it was found that the dissolution is more intense in sulphuric than in perchloric
acid. The results indicate that dissolution is responsible for the sharp change of slope occurring in the
interfacial stress vs. potential curves recorded by bending beam measurements. The method of fast
ring scanning was applied to study the electrochemical degradation of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) in an Au | PEDOT | 0.1 M H2SO4 electrode. It was found that the
irreversible oxidation of the polymer film is accompanied by the formation of an oxidable product, the
presence of which can be detected at the ring electrode. Other techniques (such as HPLC or ICP–MS)
failed to detect this product, the presence of which was confirmed by dual cyclic voltammetry.
In my MSc thesis I also described the development of a new measuring technique that uses nonFaradaic detection at the ring electrode [1]. The technique applies a.c. perturbation to the ring potential
in order to measure the ring capacitance. By using a PEDOT polymer-modified disk electrode in
combination with a bare gold ring it was shown that the measured ring capacitance correlates with the
polarization of the polymer film, most probably due to counter-ion exchange.
My thesis also contains a chapter that deals with the phenomenon of electrical cross-talk in fourelectrode systems like the RRDE. In such systems cross-talk can arise due to the shared current routes
of the two working electrodes; the nature and intensity of cross-talk is thus highly dependent on the
location of the reference point used for voltage measurements (in practice, this is the tip of the Luggin
probe). I devised and carried out a simple RRDE experiment in order to verify the results of a
theoretical model describing cross-talk. The results of my experimental work confirmed the
predictions of the model developed in our research group and facilitated its publication [2].
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