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1 Bevezetés 
 

Az ELTE Fizikai Kémiai tanszékén nagy hagyománya van a fémoldódás és korrózió, a 

fémek anódos passziválódásának valamint a fémek korróziója során keletkező rétegek kinetikai 

hatásának elektrokémiai vizsgálatának (többek között Cu, Fe, Zn). Ebbe a munkába kapcsolódtam 

be a cinkorrózió gyakorlatban is fontos problémáinak vizsgálatával, amelynek magyarázatára az 

elektrokémiai impedanciaspektroszkópia is fontos kiegészítéseket adhat. 

1. Vizsgáltam a cinkionok hatását a cinkkorrózió kinetikájára és a korróziós termék 

megjelenési formájára, keresve a választ a fehérrozsda képződés kiváltó okaira. Korábbi 

vizsgálatokból ismert, hogy a cink oldódásakor két egyelektronos lépés lejátszódása feltételezhető 

és ezzel párhuzamosan oldódási-kicsapódási és közvetlen oxid- illetve hidroxid-képződési 

reakciók mennek végbe. E mechanizmus szerint keletkező Zn(I)adsz ad-ion a kristály élek csúcsain 

újraképződik, illetve anionok részvételével kémiai lépésben oldódó Zn(II)adsz ad-ionná alakul. A 

cinkleválásban szintén katalitikus szerepet tulajdonítanak a Zn(I)adsz ad-ionnak. Azonban 

nincsenek adatok arról, hogy az oldatban a Zn2+-ionok felgyűlése a Zn2+/Zn elektródreakció nem 

elhanyagolható csereárama miatt, milyen hatással van a cinkkorrózió mechanizmusára és hogyan 

befolyásolja a kialakuló felületi réteg morfológiáját. A Zn2+-ionokat tartalmazó oldatban korrodált 

cink egykristályon végzett elektrokémiai impedanciaspektroszkópiai (EIS) mérésekkel kívántam 

kimutatni, hogy egy aktívabb feldurvult cinkfelületen milyen az oldódás mechanizmusa. A 

keletkező korróziós réteg morfológiáját az MTA Kémiai Kutatóközpont Felületmódosítás és 

Nanoszerkezetek Osztályának munkatársai segítségével pásztázó tűszondás technikák 

alkalmazásával (AFM/STM), valamint pásztázó elektronmikroszkópiai és röntgen mikroszondás 

(SEM/EDS) mérésekkel vizsgáltuk.  

2. A cink felületén keletkező cink-oxid korróziós filmek rácshibákat tartalmazhatnak, 

amelyek hatására a szennyezéses félvezetőkre jellemző tulajdonságaival rendelkeznek. Lúgos 

oldatokban a cink spontán passziválódásakor a katódos folyamat döntően az oxigénredukció. A 

további vizsgálataim során, cinken a gyakorlati korróziós körülményeket modellező oldatokban a 

keletkező korróziós filmek rácshibáinak és félvezető tulajdonságainak hatását vizsgáltam az 

oxigénredukció kinetikájára. Az irodalmi adatok jelenleg abban megegyeznek, hogy oxidos 

cinken két egymást követő lépcsőben, két- illetve bruttó négyelektronos lépésben redukálódik az 

oxigén. A cink és cink ötvözeteken az oxigénredukció túlfeszültségének növekedése előnyös lehet 
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a fémoldódás sebességének csökkenése miatt, viszont a peroxid képződés hátrányos, mivel a 

korróziós réteg sérülését, lyukadását okozza, illetve káros hatással van a szervetlen/szerves 

védőbevonatokra is. A szakirodalomban nincs egyértelmű vizsgálati eredmény abban a 

vonatkozásban, hogy a kételektronos lépésben keletkező hidrogén-peroxid hogyan reagál tovább 

és mi a szerepe az egyenetlen korrózió megjelenésében. Irodalmi adatok alapján semleges, 

oxigénnel telített, különböző anionokat tartalmazó oldatokban egyes ionok gátolják mások, pedig 

elősegítik a cinkkorróziót. Feltételezhető, hogy ez az anion oxigénredukcióra illetve a korróziós 

réteg összetételére/szerkezetére gyakorolt hatásával is magyarázható. 

3. Jól ismert tény, hogy a cinket és ötvözeteit korrózióvédő bevonatként alkalmazzák az 

acélból készült tárgyak, alkatrészek és berendezések felületén. Az autóipar rohamos fejlődése a 

minőségi követelmények növekedésével jár, ugyanakkor az ipari szennyezés növekedése miatt a 

cink bevonatok korróziós sebessége megnövekedett. Ez indokolja a változatlan érdeklődést és 

kutatást az optimális cink ötvözet előállítására és tulajdonságainak megismerésére. A 

gyakorlatban nagy óntartalmú (80-50 %) Zn-Sn bevonatot alkalmaznak, a nagy cinktartalmú 

ötvözet alkalmazásának gondolata viszont időről időre előtérbe kerül. Nagy cinktartalmú (80%) 

Zn-Sn ötvözeten kimutattam, hogy a cink és ón előnyös korróziós tulajdonságaival egyaránt 

rendelkezik, így elegendően negatív korróziós potenciálja miatt alkalmas katódos védelemre, de a 

védőbevonat korrózióját és lyukadásra való hajlamát azáltal csökkenti, hogy ón-oxidok is 

beépülnek a korróziós rétegbe. A kb. 20 % ónnal ötvözés a cink potenciálját csak kissé tolja 

pozitív irányba, de a cink oldódásakor kialakuló porózus termékek lassítják az oldódást. További 

korróziósebesség csökkenést okozhat, hogy a katódos folyamat lejátszódásakor az elektródfelületi 

pH növekedés miatt ón-oxidok is képződhetnek jóval negatívabb potenciálon, mint a tiszta ón 

korróziós potenciálja az adott oldatban. Mérési eredményeim alapján a cink és Zn-Sn 

galvánbevonatok valamint a cink felületén különböző körülmények között kialakuló korróziós 

termékek elektronvezetését és szerkezeti tulajdonságait kívánom jellemzi és összehasonlítani. 
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2 Irodalmi áttekintés 
 

2.1 A cink és cinkbevonatok tulajdonságai és felhasználási területei 
 

 A fém cink ezüstfehér színű, szoros illeszkedésű hexagonális kristályráccsal rendelkező 

szilárd anyag. A cink nyújthatósága és keménysége nagyobb, mint az óné és az ólomé, de 

lényegesen alacsonyabb, mint az alumíniumé vagy rézé. Forráspontja (907 oC) és olvadáspontja 

(419,5 oC) viszonylag alacsony. 

A cinket az ipar számos területén alkalmazzák bevonatként, ötvözetek előállításánál  

(Zn-Cu, Zn-Al, Zn-Fe, Zn-Pb), építészetben tetőfedési célokra (hengerelt cinklemezek), 

csatornarendszerek, csőburkolatok anyagaként, szárazelemgyártásnál, festékekben, illetve 

használatos a cinkpor, mint kémiai reagens. Az egyik legfontosabb felhasználási terület a vas és 

az acéltárgyak felületén korrózióvédő bevonatok kialakítása, amely az összes termelés mintegy  

40 %-át képviseli. Ennek oka elsősorban az, hogy a cink a legolcsóbb galvanizálásra 

felhasználható fém, az alkalmazott előállítási technológia függvényében nyert bevonat díszítő 

hatású és nem utolsó sorban mérgező hatása mérsékelt.  

Az autóiparban és más iparágak területén (építő-, repülőgépipar) alkalmazott különböző 

acél és vasalkatrészek, csőrendszerek, vezetékek, csavarok, csavaralátétek élettartama cink 

védőbevonat alkalmazásával növelhető [1]. A védőhatás annak köszönhető, hogy a cink 

elektropozitívabb, mint az acél, atmoszférikus körülmények között aktív védelmet nyújt és ipari 

környezetben előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik, mint az általában alkalmazott kadmium. 

Léteznek cinkkel dúsított festékek is, viszont a jelenlevő cink mennyiség nem elegendő az 

alapfém védelmének biztosítására. A festékrétegek sérülésekor a környezettel kapcsolatba kerülő 

fém rozsdásodik, amely tovaterjed a festékréteg alatt, annak pikkelyes leválását és felhólyagzását 

okozza.  

Az egyre növekvő ipari szennyezés miatt a cink bevonatok korróziójának sebessége az 

1950-es évek óta 5-10 szeresére növekedett [2-4], az alkatrészek felületén kialakított cink bevonat 

gyorsan elhasználódik. Ez szükségessé tette a védőképességet növelő új megoldások kutatását. Az 

egyik legkézenfekvőbb megoldás a bevonat vastagságának növelése. Azonban iparilag ez nem 

alkalmazható, mert a túlságosan vastag bevonat sok esetben (pl. megmunkálhatóság, 

forraszthatóság, stb.) akadályt jelent, amely viszont helyt ad a cink különböző fémekkel alkotott 

 6



ötvözeteinek (Zn-Fe, Zn-Al, Zn-Ni, Zn-Mn, Zn-Sn) alkalmazására. Ez indokolja a változatlan 

érdeklődést és kutatást az optimális cinkötvözetek előállítására, a korrózió csökkentésére vagy 

egyéb funkcionális célra például a bevonat keménységének, forraszthatóságának növelésére, 

illetve a kadmium helyettesítésére [5-7].  

Az erőteljesen korrózív környezetnek kitett felületeken (pl. az autók alvázánál) a cink és 

az ötvözetbevonatok által nyújtott védőhatás nem elegendő. Ezért egy jobb védelem elérésének 

érdekében különböző szervetlen és szerves felületkezelési eljárásokat alkalmaznak [8]. 

 

2.2 A cink korróziós tulajdonságai 
 

A cink fontosabb elektrokémiai folyamatai a cinkoldódás, cinkleválás, passziválódás azaz 

felületi rétegképződés, hidrogénfejlődés és az oxigénredukció. 

A cink korróziójakor végbemenő elektródreakció és annak standard elektródreakció 

potenciálja: 
−+ +→ e2ZnZn 2    V 763,0Eo

/ZnZn2 −=+   (1) 

A elektrokémiai stabilitási Pourbaix-diagram segítségével a pH-tól és az elektródpotenciáltól 

függően megállapítható a korróziós termékek összetétele illetve az is, hogy a cink a stabilitási 

tartományon kívül, sem tiszta vízben, sem vizes oldatban nem stabil [9]. A cink korróziója során 

keletkező elektronokat a felületen végbemenő, pH-tól függő katódos folyamat fogyasztja. Tehát 

elektrolit oldatba merülő cinkelektród nyugalmi (keverék) potenciálját a felületen lejátszódó 

anódos és katódos folyamat együttesen határozza meg. 

A környezeti körülményektől függően a cink felületén korróziós termékekből álló felületi 

réteg képződik, amely porozitásának és adhéziójának megfelelő mértékben csökkenti a 

korróziósebességét. Alacsony nedvességtartalmú jól szellőző környezetben patinának nevezett jól 

tapadó korróziós termék keletkezik: 

6235idõhosszú   

CO
2

O (OH))(CO Zn  ZnO Zn(OH)Zn 22 ⎯⎯ →⎯→⎯→⎯
 

 (2) 

Ezzel szemben magas nedvességtartalmú zárt térben képződő porózus, gyengén tapadó fehér 

rozsda alatt gyakran előfordul a cink felületének lokális károsodása: 

32
OH2  / ZnCO ZnO/ Zn(OH)ZnZn 

-

⎯⎯→⎯↔ +
   (3) 
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A cink elektrokémiai/korróziós tulajdonsága jól illusztrálható az 1. és 2. ábrák 

segítségével, amelyek irodalmi adatokat tüntetnek fel.  

 

 
1. ábra 

A cink jellemző árammentes korróziós potenciáljának pH függése oldott oxigén 

jelenlétében. A folytonos vonal a cink egyensúlyi potenciálját jelöli 10-4 mol·dm-3 Zn2+-ion 

koncentráció esetén [10] 

 

Az 1. ábra a cink árammentes korróziós potenciáljának az oldat pH-jától való függését 

hasonlítja össze a cink egyensúlyi potenciáljával, amely 10-4 mol·dm-3 Zn2+-ion koncentrációnál 

adódik a Nernst-egyenlet alapján [10]. Látható, hogy a korróziós és egyensúlyi potenciál közel 

megegyezik és csak 8-12 pH tartományban- a Zn(OH)2 stabilitása miatt- a korróziós potenciál 

sokkal pozitívabb az egyensúlyi potenciálnál. Ez arra utal, hogy ebben a pH-tartományban jól 

passziváló réteg keletkezik.  

A 2. ábra értelmében a korróziósebesség minimuma 9-10 pH tartományba van, azzal 

összhangban, hogy 9,3 pH-n minimális a cink-oxid és cink-hidroxid oldhatósága. A cink/víz 

rendszer egyensúlyi diagramjai alapján [11] ismert, hogy savas oldatban a cink aktív oldódásakor 

hidratált cinkionok keletkeznek. Gyengén savas és lúgos oldatban, ha az oldódás porózus rétegen 

keresztül megy, vagy ha a tömörebb oxid oldódik, szintén cinkionok keletkeznek. 10-nél nagyobb 

pH-n a cink és cink-oxid, Zn(OH)2
 , Zn(OH)3

- illetve Zn(OH)4
2- formában oldódik.  
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2. ábra 

A cink korróziósebességének pH függése levegőmentes 0,1 mol·dm-3 NaCl oldatban [10] 

 

A korrózió sebességmeghatározó lépése az oldat pH-ján kívül, az elektrolit töménységétől 

és az oxidálószer minőségétől függ. Ezek a paraméterek meghatározzák a keletkező oxidréteg 

szerkezetét, oldhatóságát, elektromos vezetési tulajdonságait és ezáltal a korróziós folyamatok 

sebességmeghatározó lépéseit. 

Az acél vagy vasalkatrészek felületén kialakított cinkbevonat akadályt képez az alapfém és 

a környezet között és a réteg sérülésekor azt katódosan védi. A katódos védelemben a cink a 

védőanód szerepét tölti be. A cinkkel védett felület sérülésekor az alapfém közvetlenül érintkezik 

a környezettel. Ekkor az elektrolit szerepét az atmoszférából kondenzációval vagy nedvesítéssel a 

fém felületre kerülő vízhártya tölti be amelynek hatására galvánelem jön létre és három korróziós 

folyamattal kell számolni: a vas-, a cink korróziójával és az oxigén redukciójával. Levegővel 

telített elektrolitban mindkét fém korróziós potenciálját a fémoldódási, és az oxigén redukciós 

folyamatok stacionárius állapota határozza meg. A szakirodalom alapján a cink potenciálja sokkal 

pozitívabb illetve sokkal negatívabb is lehet, mint a vasé [10]. A negatívabb érték esetén 

(általában előforduló eset) a cink tölti be az anód, a vas pedig a katód szerepét. A cink anódos 

oldódásakor a vas felületén keletkező termékek megszüntetik az alapfém és környezet közvetlen 

kapcsolatát és megakadályozzák a vas oldódását. Bizonyos körülmények között (magas 

hőmérséklet, pH, oxigén jelenléte) azonban a cink potenciálja pozitívabbá válik, mint a vasé és a 
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bevonat védőhatása megszűnik mivel a korróziós cella polaritása megváltozik. Ekkor a vas tölti 

be az anód, a cink pedig a katód szerepét és a vas védi katódosan a cinket, amelynek 

következtében a cink sérülése az alapfém gyors korrózióját, lyukadását okozza [12,13]. 

 Amint a fentiekből is kiderült a cink elektrokémiai korróziója során a cink vagy aktív vagy 

passzív állapotban oldódik. Ezért a következőkben a fémoldódási folyamatot jellemzem.  

 

2.2.1 Fémoldódási modellek 

 

 A fémek anódos oldódását a felületi atomok elektrokémiai oxidációjának tekinthetjük, 

azaz a felületi atomok kation formájába kerülnek oldatba. A folyamat magyarázatára különböző 

mechanizmusokat dolgoztak ki, amelyekben figyelembe veszik, hogy az elektród felületén egy 

vagy több elektron átmenete jön létre, hogy az elektródkinetika függ az elektródpotenciáltól és az 

oldat összetételétől, valamint az elektród kristályszerkezetétől. Azt sem szabad figyelmen kívül 

hagyni, hogy az oldódás hatására folyamatosan változó felületen az oldatban lévő részecskék 

adszorbeálódnak. A fémrács felületén lévő atomok oldatba juthatnak úgy, hogy az oldatban lévő 

valamelyik részecskével kémiai kötést alakítanak ki. Ez létrejöhet úgy, hogy a felületi adatom 

gerjeszti a hozzá legközelebb eső szomszédos atom mozgását így írányítja az oldódási helyeket. 

Ennek értelmében egymást követő lépéseket tartalmazó (konszekutív) és  katalitikus oldódási  

mechanizmust különböztetünk meg. 

Általánosan az aktív oldódás mechanizmusa a következő sémákkal írható le: 

1. Az aqua-ligandum mechanizmus: 
−+ +→ eMM adsz
       (4) 

−++ +→ eMM 2
adszadsz

       (5) 

2. A hidroxo-ligandum mechanizmus: 
−+ ++→+ eHMOHOHM adsz2

     (6) 

-
aqadsz eMOHMOH +→ +       (7) 

3. Az anion-ligandum mechanizmus: 
-

adsz
- eMA AM +→+       (8) 

-
aqadsz eMAMA +→ +        (9) 
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Általánosan elfogadott, hogy a hidroxo-ligandum MOHadsz vegyület előhírnöke a passzív és 

transzpasszív vegyületek beépülésének. Ennek értelmében a (7) egyenlet az oldódást írja le és a 

séma kiegészül a (10) egyenlet által leírt prepassziválódási lépéssel: 

      eHM(OH)OHMOH -
22adsz ++→+ +     (10) 

Az aktív oldódás mechanizmusának tanulmányozásánál figyelembe kell venni a fém 

előzetes kohászati megmunkálásának hatását és az esetleges kristályhibák jelenlétét. Ha a fém (pl. 

Fe) nagy koncentrációban tartalmaz rácshibákat és a rideg megmunkálás következtében 

megjelenő diszlokációkat, akkor aktív oldódása katalitikus mechanizmus szerint játszódik le. 

Ellenkező esetben az egymást követő lépéseket tartalmazó (konszekutív) mechanizmust  találtak 

érvényesnek. 

Az aktív oldódás katalitikus mechanizmusát a legjobban vizsgált fém, a vas példáján 

mutatom be. A mechanizmusban a FeOH katalizátor szerepét Heusler és munkatársai [14] 

javasolták. A modellnek megfelelően az adszorbeált FeOHadsz egy aktív (kink) helyen vagy az 

oldódó terasz szélén lévő atomhoz kapcsolódik. A FeOHadsz katalizátornak tekinthető, ugyanis 

nagyon sok atomot képes oldani úgy, hogy újraképződik. 

A kristályélek aktív helyei csak abban az esetben tűnnek el, ha két ellentétes aktív hely 

ütközik. Az ekkor létrejövő kristályél sarkán egy újabb aktív hely jön létre. A 3. ábra vázlatosan 

ábrázolja a kétdimenziós rácsot. Az ábrán látható, hogy az aktív hely módosul azáltal, hogy az 

oldódó atomról átadódik a következő atomra. 

Ha vas esetén vizsgáljuk az oldódás mechanizmusát a katalitikus mechanizmusnak 

megfelelően a (11) lépésben keletkező adszorbeált FeOHadsz a következő katalitikus lépésben (12) 

a felületen lévő vas atomok egyikéhez kapcsolódik. A keletkező Fe(FeOH)adsz köztitermék a 

következő (13) lépésben, az oldatban lévő OH--ionnal reagálva oldott illetve újraképződött 

vashidroxiddá alakul. 
−+ ++→+ eHFeOHOHFe adsz2

     (11) 

adszadsz Fe(FeOH)(FeOH)   Fe ↔+      (12) 

-
adsz

-
adsz e2(FeOH)FeOHOHFe(FeOH) ++→+ +    (13) 
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3. ábra 

Az oldódási mechanizmus szempontjából jellegzetes krisztallográfiai helyek kétdimenziós 

sematikus ábrázolása 

 

A (13) egyenletben szereplő a két elektron leadása kvantummechanikai okból nem tekinthető 

elemi lépésnek. Azonban ha k indexel jelöljük az aktív helyen lévő atomot (Fk) és „´” -el a 

szomszédos atomot (Fe′) egyértelmű lesz, hogy a két elektront nem ugyanaz az atom adja le (14). 
-

adszk
-

adszk e2OH)e(FFeOHOHOH)(FeeF +′+→+′ +   (14) 

A konszekutív mechanizmusnak megfelelően a (FeOH)adsz egy elektron cserével járó (15) 

folyamatban FeOH+-ionná oxidálódik, amely a (16) lépésben, az oldatban lévő protonnal reagál. 
-

adsz eFeOH(FeOH) +→ +       (15) 

OHFeHFeOH 2
2
old +→+ +++      (16) 

 Az irodalom alapján [15,16] vason végzett impedancia vizsgálatok azt mutatják, hogy az 

oldódási mechanizmus sokkal bonyolultabb, mint ahogy az egyenáramú mérésekkel 

megállapítható. A Faraday-impedancia induktív jellegének megjelenését a vas anódos 

oldódásának egyértelmű bizonyítékának tekintették. A technika fejlődése lehetővé tette a 

frekvencia tartomány mHz-ig való kiterjesztését. Alacsony frekvencián újabb induktív hurok 

megjelenése volt tapasztalható. Ennek magyarázatára egy elágazásos séma bevezetésére került 

sor, amelyben a soros lépésekkel párhuzamosan kapcsolódnak a katalitikus lépések. Negyven 

lehetséges séma módszeres analízisének alapján a vas oldódására a 4. ábrán látható séma írható 
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fel [16]. A * jelölés a katalitikus lépésben résztvevő részecskékre utal, a ki, az  

i-dik lépés sebességi állandója, az (old)-, (adsz) jelölés pedig az oldat belsejében lévő- és a 

felületen adszorbeált részecskét jelöli. 

 
4. ábra  

A vas oldódási modellje 

 

Az áramsűrűség és a pH határozza meg azt, hogy melyik mechanizmus alapján játszódik 

le a vas oldódása. A sebességi állandók pH-függése bizonyítja, hogy a vas atomok és az oldat 

részecskéi között kialakuló kémiai kötés meghatározó az aktív oldódási helyek kialakulásában. A 

fenti paraméterek hatással vannak a felületi rács sajátosságainak (kristályélek csúcsán található 

aktív helyek, lépcsők, teraszok) átalakításában is. 

 

2.2.2 Felületi fém-oxid réteg oldódása 

 

 A fém passzív oldódásának magyarázatára alkalmas és manapság talán a legismertebb 

modell az úgynevezett ponthiba modell (5. ábra).  
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5. ábra  

A ponthiba modell sematikus ábrázolása 

 M - a fématom,  - üres anion rácshely,  - üres kation rácshely M+x
OV −x

MV M - fémkation a 

kationrácsban, OO - oxigénion az anionrácsban. 

 

A kutatók a fenti modellt először a Ni, Fe és Fe-alapú ötvözetek felületén kialakuló passzív filmek 

növekedésének, rácshibáinak és impedanciájának magyarázatára fejlesztették ki. Később már 

kiterjesztették a felületi rétegek tulajdonságainak magyarázatára is. 

 A fémek felületén keletkező MOx/2 összetételű oxid keletkezik, amely nagy mennyiségben 

tartalmaz üres anion ( ) és kation ( ) rácshelyeket. A modell értelmében, az oxidban üres 

anionrácshelyek a fém/oxid réteg határfelületén keletkeznek (5. ábra 2 egyenlet) és ez által fontos 

szerepet játszanak a fémoldódásban. Az üres kationrácshelyek pedig az oxid/oldat határfelületén 

keletkeznek (5. ábra 3 egyenlet) és az oxigén beépülésében van szerepük.  

A fém/film (5. ábra 1,2 egyenlet) és film/oldat (5. ábra 3,4,5 egyenlet) határfelületeken lejátszódó 

folyamatok főleg ioncserélő folyamatok. A filmben lejátszódó folyamatok főleg transzport 

folyamatok, amelyeket az anion és kation üres rácshelyek koncentrációja és az elektromos 

potenciál gradiens befolyásol. 

+x
OV −x

MV
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2.2.3 Cinkoldódás 

 

A cink oldódásának mechanizmusát az oldat minőségének függvényében számos kutató 

vizsgálta [17-28]. Általában elfogadott, hogy savas és erős komplexképzőt nem tartalmazó 

semleges oldatban a Zn/Zn2+ elektródreakció két egymást követő töltésátlépési folyamat 

segítségével írható le: 

−+ +→ eadszZnZn        (17) 

−++ +→ e2
oldadsz ZnZn       (18) 

Ez a séma azonban nem ad magyarázatot a különböző oldatokban mérhető polarizációs görbék 

jellegzetes alakjára, valamint az impedanciadiagramokon alacsony frekvencián megjelenő, 

induktív hurkok jelenlétére. Az anódos cinkoldódás mechanizmusát a 6. ábra szemlélteti.  

 

 
6. ábra  

A cink anódos oldódási modellje 

 

A * jelölés a katalitikus lépésben résztvevő részecskékre utal, a ki, az  

i-dik lépés sebességi állandója, az (old) jelölés pedig az oldat belsejében lévő részecskét jelöli. Az 

anódos cinkoldódás mechanizmusának leírására megadott modellek alapján a cink oxidációja után 

(17) keletkező Zn+adion további átalakulása kétféle módon történhet: katalitikus vagy 
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párhuzamos lépésekben. A Zn+adion a katalitikus lépésben katalizátorként szerepel, amelynek a 

polarizációs görbék jellegzetes alakja is köszönhető. A párhuzamos lépésben elektrokémiai 

reakcióval Zn2+ionná alakul, amely az ezt követő kémiai lépésben oldódik. Giménez-Romero és 

munkatársai [28] a kinetikai konstansok változásának impedanciadiagramok alakjára kifejtett 

hatását vizsgálta. 

Eredményeik alapján a Zn+-ion felületi koncentrációjának növekedése a kapacitív és induktív 

hurkok csökkenését eredményezi. Ez abban az esetben igaz, ha a k1 jóval nagyobb, mint az összes 

többi kinetikai konstans. Ellenkező esetben (k1 nagyon kicsi) az induktív hurok eltűnik és az 

impedanciadiagram két kapacitív hurokból tevődik össze. A kémiai lépés kinetikai konstansának 

(k4) növekedése a jelenlévő induktív hurok növekedését, csökkenése pedig a második kapacitív 

hurok növekedését okozza. 

 

2.2.4 Cinkleválás 

 

Az elektrolitikus cinkleválás bruttó reakciója (19) két egymást követő egyelektronos 

lépéssel írható le, amely tartalmazza az egy vegyértékű cink felületi köztiterméket: 

Zn2Zn 2 ⇔+ −+ e        (19) 
+−+ ⇔+ adsz

2 ZnZn e        (20) 

ZnZn adsz ⇔+ −+ e        (21) 

Ez a reakciósor hasonlóan, mint a cinkoldódás esetében messzemenően nem teljes. A 

cinken a hidrogén túlfeszültsége nagy, de mivel a cink standard elektródreakció potenciálja jóval 

negatívabb, mint a hidrogéné ezért a cink elektrolitikus leválasztásakor hidrogénfejlődés is 

történik. A hidrogénfejlődés elemi lépéseit is figyelembevevő reakcióutakat a vizsgálati 

eredményeknél ismertetem. 

 

2.2.5 Oxigénredukció cinken 

 

A fémek korróziójának katódos folyamata semleges oldatokban főként az oldott oxigén 

redukciója. Mechanizmusának ismerete fontos a fémek korróziójának, a tüzelőanyag-elemek 

működésének és a szerves elektrokémiai szintézisek tanulmányozásában. Sok esetben a vizsgált 

rendszer tökéletes oxigénmentesítése nem lehetséges. Mindezek alapján érthető, hogy lényeges az 
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oxigénredukció mechanizmusának és kinetikájának ismerete. Ennek érdekében az elmúlt 

évtizedek során, a különböző fémeken végzett vizsgálatok eredményeként számos olyan modell 

született, amely az oxigénredukciót két lehetséges úton írja le [29-34]. Damjanovics és 

munkatársainak [29] javaslata alapján az első úgynevezett párhuzamos lépésben, az oxigén 

(négyelektron csere) vízzé redukálódik. A második úgynevezett soros, kétlépéses folyamatban, 

két-két elektroncserével az oxigén, peroxid köztiterméken át vízzé redukálódik.  

Ezt a modellt fejlesztették tovább Wroblowa és munkatársai [30] úgy, hogy figyelembe 

vették a korongelektródon létrejövő H2O2 adszorpciós-deszorpciós lépéseket is. Majd Appleby és 

Savy [31] porózus elektródokra is kiterjesztették úgy, hogy figyelembe vették a H2O2 katalitikus 

bomlását is.  

A fentiek alapján az oxigénredukció mechanizmusának leírására a 7. ábrán látható modellt 

adhatjuk meg. A ki, az i-dik lépés sebességi állandója, az (old)-, (adsz) jelölés az oldat belsejében 

illetve felületen adszorbeált részecskét jelöli. A folyamat első lépését az oldott oxigén felülethez 

történő diffúziója alkotja, amelyet az oxigén felületi adszorpciója követ. A redukciós folyamatban 

keletkező hidrogén-peroxid átalakulása többféle módon történhet: oxidálódhat O2-é (k2), 

elektrokémiai reakcióban vízzé redukálódhat (k3), a felület által katalizált diszproporciós 

folyamatban (k4) vízzé és oxigénné alakulhat, illetve deszorpciójakor oldatba diffundálhat (k5) és 

létrejöhet az elektród közelében jelenlévő hidrogén-peroxid adszorpciója (k6).  

 
7. ábra 

Az oxigénredukció mechanizmusának leírására alkalmas modell 
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A modell alapján egyensúlyi állapotra a következő kinetikai egyenleteket írhatjuk fel: 
*

2O2H62O2Ha,5432
*
22 )( ckckkkkck −+++= −    (22) 

*2/1
65 2O2H

*
2O2H2O2Ha, cZckck ω=−     (23) 

Az (23) egyenletben szereplő Z a (24) egyenlettel adható meg: 
6/13/262,0 −= υDZ        (24) 

Ahol: ki - az i-dik lépés sebességi állandója, 

2O2Hadsz,c  - az adszorbeált hidrogén-peroxid koncentráció, 

*
2O2Hc  - a felület közvetlen közelében lévő hidrogén-peroxid koncentráció 

D – az oxigén diffúziós együtthatója 

υ – az oldat kinematikai viszkozitása 

 

A fentiek értelmében a gyűrű- és korongáram a következő egyenletekkel adható meg: 
*

2O2H
2/1

R 2 csFNZI ω=       (25) 

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −++= − 2O2Ha,23

*
221D 22 ckkckksFI O    (26) 

 Ahol: s – a korong felülete 

 N – az elektród geometriájára jellemző tényező. 

A két egyenlet aránya a (27) összefüggéssel írható le: 

( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +++= AZkAkkNII

R
)/(/21/1/ 2/1

621D ω    (27) 

Ahol: 543432521 /)2())(/2( kkkkkkkkkA ++++= −  

A (27) egyenlet alapján egyértelmű, hogy ha ábrázoljuk a ID/IR arányt az ω-1/2 függvényében 

lineáris egyeneseket kapunk. 

A fentiek értelmében a reakció lépések elkülönítésére és a mechanizmus tisztázására jól 

alkalmazható az ID/IR ∼ ω-1/2 ábrázolás. Az így kapott egyenesek tengelymetszete, meredeksége és 

elhelyezkedése alapján következtetések vonhatók le az adott potenciálon lejátszódó folyamatokra. 

A különböző potenciálon meghatározott ID/IR ∼ ω-1/2 egyenesek tengelymetszetéből (J) és 

meredekségéből (S) létrehozható J ∼ S ábrázolásából újabb következtetések vonhatók le. A fenti 
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módszert alkalmazták Wroblowa és munkatársai [35] Zn/Au forgó gyűrűs korongelektródon az 

oxigénredukció mechanizmusának leírására. Eredményeik alapján 0 és 0,4 V (she) tartományban 

ID/IR ∼ ω-1/2 egyenesek párhuzamosak az ω-1/2 tengellyel, amely azt jelzi, hogy ebben a potenciál 

tartományban a k-2 = k3 = k4 = 0 azaz csak a köztitermék képződésével kell számolni. A potenciál 

katódos irányú változtatásával az egyenesek tengelymetszete és a meredeksége növekszik, amely 

a peroxid ion redukcióját jelzi a négyelektronos lépés jelenlétében, illetve hiányában. Az utóbbi 

lépések szétválasztását a J ∼ S ábrázolásából végezték. Cinken a négyelektronos lépés a felületi 

oxid redukciójának megfelelő potenciál tartományban jelenik meg. Ez az eredmény összhangban 

van azzal, hogy a négyelektronos lépés oxidmentes cink felület esetén jellemző. Oxidos cinken az 

első redukciós lépcsőn stabil peroxid képződik. Negatívabb potenciálon a peroxid redukciója 

mellett a kémiai bomlás is jelen van. Azonban vizsgálataik alapján nem derül ki, hogy hogyan 

történt a cink passzivációja és a háttéráram levonása. Bemutatott redményeik alapján nem 

meggyőzően bizonyított, hogy már az első redukciós határáram szakasz elérése előtti 

potenciálokon már tovább redukálódik a peroxid. 

Az oxigénredukció részfolyamatainak részletes leírására Anastasejevic és munkatársai 

[36] a 8. ábrán szemléltetett általános modellt adták meg, ahol ki az i-dik lépés sebességi 

állandóját, b, a, sa és *, az oldat belsejében, a felületen adszorbeált, az erősen adszorbeált és a 

felület közvetlen közelében lévő részecskét jelöli. A modellnél figyelembe, vették a 

szakirodalomban említett összes lehetséges köztiterméket ( −−
22 HOOH,O,,O ). A modell egyik 

jellegzetessége, hogy az elektród felületéhez diffundáló oxigén redukciójának lépései egy-egy 

elektron cserével járnak és két párhuzamos reakcióút lehetséges. Az első közvetlen irreverzibilis 

reakcióút, erősen kemiszorbeált-, a második soros lépésekben pedig, gyengén adszorbeált 

köztitermékek képződnek. Az irreverzibilis folyamat köztitermékei deszorpció útján nem 

juthatnak oldatba, ezzel szemben a gyengén adszorbeáltak felületi diffúzióval átalakulhatnak 

erősen adszorbeált köztitermékké, illetve diffundálhatnak az oldatba. A modell másik 

jellegzetessége, hogy explicit módon tartalmazza az oldattal egyensúlyban lévő, vizes oldatban 

nagyon instabil elektrokémiai és kémiai úton egyaránt elbomló szuperoxid ( ) iont.  -
2O
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8. ábra.  

Az oxigénredukció mechanizmusának leírására alkalmas bővített modell [35] 
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Az oxigénredukció mechanizmusát több tényező is befolyásolja például az elektródfém-, 

oldat minősége, pH-ja, illetve a fém felületen kialakuló oxid tulajdonsága, morfológiája vagy 

elektronszerkezete [17,26,37,38-42]. Delahay [37] különböző fémelektródokon (Al, Zn, Mg, Cu, 

Fe, Ag, Pt, Sn, Ni, Pb), 6,9 pH-jú foszfát puffer oldatban polarizációs görbék alapján vizsgálta az 

oxigénredukció mechanizmusát. Eredményei alapján bemutatta, hogy a látszólagos töltésszám 

függ a potenciáltól és az oxigén elektrolitikus redukciójakor a hidrogén-peroxid mindig jelen van. 

A fém minősége is hatással van az oxigénredukció mechanizmusára, egyes fémelektródokon (Al, 

Zn) peroxid képződés tapasztalható, míg Pt és Ni esetében a két- illetve négyelektronos lépés 

párhuzamosan játszódik le. Fe- és Cu elektródokon feltételezhető, hogy a kis mennyiségben 

keletkező peroxid katalitikusan elbomlik. Passzívréteggel borított cinken az oxigénredukció két 

lépésben peroxid köztitermék képződése közben játszódik le és telített kalomel elektródhoz 

viszonyított -1,45 V-nál negatívabb potenciálon, ahol a felületi réteg már jórészt leredukálódott, 

az oxigén négyelektronos lépésben redukálódik. 

Az oxigénredukció mechanizmusának tisztázására általában forgó gyűrűs korongelektród 

alkalmazható, amelynek segítségével meghatározhatók a reakciófolyamatban keletkező rövid 

élettartamú köztitermékek mennyisége. E célra általában a fém koronggal koncentrikusan 

egybeépített függetlenül polarizálható arany vagy platina gyűrűt tartalmazó forgó gyűrűs 

korongelektródokat használunk.  

Zurilla és munkatársai [38] nátrium-hidroxid oldatban nagy tisztaságú polírozott Au/Au 

forgó gyűrűs korongelektródon végzett vizsgálataik alapján megállapították, hogy az 

oxigénredukció elsőrendű folyamat, az oxigén két lépésben a soros mechanizmus szerint 

redukálódik. Továbbá a képződő köztitermék a gyűrűn kimutatható és az első elektronátlépés a 

sebességmeghatározó. Ahlberg és munkatársai [39] Au/Pt forgó gyűrűs korongelektródon végzett 

vizsgálatai alapján az oxigén redukciókor a túlfeszültség mértékétől függően az a két- illetve a 

négyelektronos lépés párhuzamosan játszódik le. Az arany korongon keletkező peroxid 

mennyiségének csak 7%-át tudták kimutatni a platina gyűrűn, amelyet azzal magyaráztak, hogy 

arany elektródon a peroxid stabilitása nagyobb, mint a platinán. Strbac és munkatársai [40] 

különböző irányítottságú arany egykristály elektródon vizsgálták a felületen kemiszorbeált OH- 

ionok oxigén redukcióra kifejtett hatását. Eredményeik egyeznek Ahlberg és munkatársai [39] 

megállapításaival miszerint abban a potenciál tartományban, amelyben termodinamikailag 

lehetséges a hidroxid ionok kemiszorpciója az oxigén a négy elektroncserével járó redukciós 
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folyamat szerint játszódik le. Boto és munkatársai [41] oxigénnel telített oldatban a pH (4,7-11) és 

a jelenlévő anion minőségének oxigénredukcióra kifejtett hatásait tanulmányozták. A keletkező 

peroxid köztitermék mennyiségét különböző technikákkal határozták meg. Eredményeik azt 

mutatják, hogy 6,5-nél kisebb pH-jú szulfát-, acetát-, foszfát-puffer, kálium acetát oldatokban 

illetve 9-es pH-jú EDTE komplexképzőt tartalmazó oldatban a cink felületén korróziós 

termékképződés nem tapasztalható, a korrózió diffúzió kontrollált és egy oxigén molekulára eső 

látszólagos töltésszám 4-hez közeli érték. 7-11 pH tartományban telített kalomel elektródhoz 

viszonyítva –1 V-nál negatívabb korróziós potenciálon, a felületen hidroxid réteg képződik és a 

látszólagos töltésszám 2,1 - 3,3 tartományba esik. Deslouis és munkatársai [26] 5,7 pH-jú Na2SO4 

oldatban cinken egyenáramú polarizációs, elektrokémia impedanciaspektroszkópia és 

elektrohidrodinamikai impedancia mérések alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a négy 

elektron felvételével járó oxigénredukció feltételezhetően aktív felületen játszódik le.  

Normál hidrogénelektródhoz viszonyítva -1,5 V-tól -1,65 V-ig terjedő potenciál tartományba a 

nagyfrekvenciás kapacitásmérések ZnO/Zn(OH)2 film jelenlétéről tanúskodnak. Wrablowa és 

munkatársai [34] Zn/Au forgó gyűrűs korongelektródon 10,5–12,25 pH-jú elektrolitban a cink 

korong felületi állapotának függvényében vizsgálták az oxigénredukció mechanizmusát. 

Anódosan passzivált cinken, a különböző potenciálon nyert ID/IR ~ f -1/2 görbék analízise alapján 

jelentős mennyiségű peroxid köztitermékről számoltak be. Az aktív oxidmentes cink felületen az 

oxigénredukció a négyelektronos reakciólépésben megy végbe. A fenti eredmények alapján azt 

mondhatjuk, hogy a kutatócsoportok által cinken kapott eredmények [26,35,38] egyeznek. Fontos 

kérdés, hogy befolyásolja-e és ha igen milyen hatással van az oldatban jelenlévő anion az 

oxigénredukció mechanizmusára. Gouda és munkatársai [42] semleges, oxigénnel telített, 

különböző anionokat tartalmazó oldatokban vizsgálták a cink korrózióját. Arra az eredményre 

jutottak, hogy egyes ionok milyensége (I-, Br-, Cl-) csak nagyon kismértékben, koncentrációja 

viszont nagymértékben befolyásolja a korróziós potenciál értékét. Más ionok (H2PO4
-, NO2

-, 

HPO4
2-, CrO4

2-) híg oldata esetén, a korróziós potenciál független a jelenlévő anion 

koncentrációtól viszont függ annak minőségétől. Feltételezték, hogy az ionok korróziógátló illetve 

elősegítő hatása az anion oxigénredukcióra gyakorolt hatásával magyarázható. 

A fentiek alapján, oxidos cinken két egymást követő lépcsőben két- illetve bruttó 

négyelektronos lépésben redukálódik az oxigén. Azonban nincs egyértelmű vizsgálati eredmény 

abban a vonatkozásban, hogy a kételektronos lépésben keletkező hidrogén-peroxid hogyan reagál 

 22



tovább és mi a szerepe az egyenetlen korrózió megjelenésében. A különböző anionok jelenlétében 

a felületen keletkező korróziós filmek rácshibái és félvezető tulajdonságai is hatással lehetnek az 

oxigénredukció kinetikájára.  

 

2.3 A cink-oxid szilárdtest kémiai és fizikai tulajdonsága 
 

2.3.1 Félvezetők sávszerkezete 

 

A kvantumelmélet értelmében az ideális kristályrácsot alkotó elektronok energia spektrumát a 

sávmodell írja le. A legmagasabb energiájú betöltött molekulaorbitált  

(Ev - vegyérték energiaszintnek) és a legalacsonyabb üres vagy részlegesen elektronokkal töltött 

molekulaorbitált (Ec - vezetési energiaszint) a tiltott sáv (Eg = Ev – Ec ) választja el egymástól. A 

tiltott sáv szélessége meghatározza az adott anyag vezetési (szigetelő, félvezető vagy vezető) 

tulajdonságait. Félvezető esetén ennek szélessége 1-3 eV nagyságrendű. Szobahőmérsékleten  

3 eV-os tiltott sávszélesség esetén az elektronátmenet gyakorlatilag elhanyagolható. Azonban a 

félvezetők vezetőképessége a jelenlévő rácshibáknak, szennyeződéseknek köszönhető, amelyek 

növelik a szabad töltéshordozók sűrűségét. Annak függvényében, hogy a szennyeződések szabad 

elektronokat tartalmazó donor- illetve lyukakat tartalmazó akceptor szinteket hoznak létre a tiltott 

sávban, n- illetve p-típusú félvezetőket különböztetünk meg. Az elektronok vagy lyukak 

koncentrációjának nagyságrendje félvezetők esetén 1016 és 1018 cm-3 közötti érték, amely 

körülbelül hat nagyságrenddel kisebb, mint a fémek esetén. A cink felületén képződő cink-oxid 

tiltott sávszélessége 3,2 eV, amely szigetelő anyagnak megfelelő érték [10]. 

A 9. ábrán látható, hogy a vezetési és vegyérték energiaszint közelében megjelenő ponthibák 

lokalizált donor és akceptor szinteket hozhatnak létre a tiltott sávban. A rácsközi fémionok  

(Zni→ Zni
++e-, Zni

+→ Zni
2++e-) és a rácsban az oxidionok hiánya (VO→ VO

++e-, VO
+→ VO

2++e-) 

donorszinteket ad, a vegyérték energiaszint közelében megjelenő akceptor szinteket pedig a 

rácsban a fémionok hiánya hozza létre (VZn→ VZn
-+h+, VZn

-→ VZn
2-+h+). Ennek alapján a cink-

oxid kristály elektronvezetését a rácsközi fém- és/vagy oxigén ionok hiánya illetve többsége 

okozza [37]. Az ionizált rácshibák töltését a rácsban, mivel azok virtuális részecskék, a VO
+, VO

2+, 

VZn
- és VZn

2- Kröger-Vink-féle strukturális rács elem jelölési nomenklatúra szerint a VO
·, VO

··, VZn
, 

, és VZn
” szokás jelölni.  
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9. ábra 

A ZnO rácshibáinak energiaszintjei: Zni, Zni
+a rácsközi cink illetve cinkion; VZn

-, VZn
2- 

cinkion hiány; VO, VO
+ oxidion hiány 

 

A 10. ábra a cink-oxid sávmodelljét szemlélteti a sávszélek energia és potenciálskáláján (she), 

valamint a lehetséges elektródreakciókat és 10,5 pH-n azok telített kalomel elektródhoz 

viszonyított standard potenciálját. Pozitív potenciáltól indulva rendre az oxigénfejlődés, cink-oxid 

anódos bomlása, hidrogénfejlődés, Zn/Zn2+ cserereakció és a cink-oxid katódos bomlása látható. 

Az ábra csak durva szemléltetésre jó, mert a sávszélek helyzete erősen függ a cink-oxid 

szerkezetétől, szennyezéseitől és más tényezőktől.  

Félvezetők jellemzésére használt mennyiség a Fermi-energia (Fermi-szint vagy az elektronok 

elektrokémiai potenciálja az adott kristályban), amely az az energiaszint, amelynél az abszolút 

nulla fok hőmérsékleten a kisebb energiájú energiaszintek elektronokkal töltöttek, és a nagyobb 

energiájú szintek üresek. 

A sajátfélvezetőben a Fermi-energiaszint a tiltott sáv közepén helyezkedik el. Egy n-típusú 

félvezető esetében a Fermi-szint eltolódik, közelebb kerül a vezetési sáv Ec energia szintjéhez, a 

p-típusú félvezetőben pedig a vegyértéksáv Ev energiaszintje felett helyezkedik el. Mivel a 

félvezető elektród potenciáljának változása megegyezik a tiltott sávban elhelyezkedő Fermi-szint 
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referencia energiához viszonyított helyzetének változásával az elektród potenciáljának 

változtatásával a Fermi-szint helyzete megváltoztatható. 

 

 
10. ábra 

Cink-oxid sávmodellje energia és potenciálskálán, és a cink-oxid és víz anódos és katódos 

bomlási elektródreakcióinak standard potenciálja 7 pH-n (she) és 10,5 pH-n (tke) 

 

 A félvezetők sajátosságait, és ezek közül főleg elektrokémiai tulajdonságait, 

nagymértékben és bonyolultan befolyásolják a fázishatárok, illetve a felületük sajátosságai. A 

fázishatárokon olyan elektronállapotok (felületi állapotszintek, pl. ionos Tamm-szintek) vannak, 

amelyek különböznek a fázis belsejében lévő szintektől. Ez a különbség a kristályrács belsejére 

jellemző elektromos erőtér felületi periodicitásának megszűnésével magyarázható. A kovalens 

kötéseket tartalmazó félvezetők esetén a felületi atomok szabad kötésekkel rendelkeznek  

(ún. Shockley-szintek). Felületi átrendeződés jön létre azáltal, hogy a felületi energia 

csökkentésének érdekében a szomszédos szabad kötések a tiltott sávban donor- illetve akceptor 

szinteket hoznak létre. Felületi szintek keletkeznek idegen atomok adszorpciójával is. Ugyancsak 

felületi állapotoknak tekinthetők azok a nem adszorbeált ionok is, amelyek elég közel vannak a 

felülethez, ahhoz hogy a félvezető energia sávokkal elektroncserét hozzanak létre. 
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 Elektrokémiai vizsgálatok esetén a félvezető és elektrolit határfelületen végbemenő 

folyamatok játszanak elsődleges szerepet, ezért érdemes megvizsgálni a határfelület szerkezetét és 

viselkedését. 

 

2.3.2 Félvezető/elektrolit határfelület szerkezete, elektrokémiai kapacitása 

 

Vizes oldatban a félvezető-oxid elektród felületére protonok, hidroxid ionok és az 

oldatban lévő más ionok adszorbeálódnak. Gőzfázisból történő adszorpció esetén a felületen 

adszorbeált hidrogén- és hidroxid ionok mennyisége megegyezik. Folyadék fázisban viszont a 

felület pozitívan vagy negatívan töltött annak függvényében, hogy melyik fajta ionból 

adszorbeálódik több a felületen. Például egy félvezető cink-oxid elektród esetében, a felületi cink 

ionok az oldatban lévő hidroxid ionokat-, az oxigén ionok pedig a protonokat adszorbeálják. 

Ennek alapján könnyen belátható, hogy ha valamelyik ionból a felületen több adszorbeálódik, ez 

pozitív vagy negatív felületi töltést eredményez.  

Redox rendszer jelenlétében egy bonyolultabb helyzettel állunk szembe, mert 

elektrosztatikus egyensúly csak akkor alakul ki, ha a két fázis Fermi-energiája megegyezik. 

Ellenkező esetben, azaz ha a félvezető Fermi-energiája magasabb vagy alacsonyabb a redox 

rendszerénél, elektronok mennek át az oldatba vagy a fém fázisba.  

Egyensúlyi potenciálon adott félvezető elektród oldatba merítésekor a félvezető/elektrolit 

fázishatáron hasonló kettősréteg alakul ki, mint a fém/elektrolit esetén és magába foglalja a 

félvezető tértöltés réteget, a félvezető és a külső Helmholtz-sík között elhelyezkedő Helmholtz-

féle kettős réteget és a Gouy-Chapman-féle kettős réteg tartományt. (11. ábra) 

A Helmholtz-féle kettős réteg fém vagy félvezető felőli fegyverzetét a felületen 

adszorbeált ionok, felületi állapotok-, az oldat felőli fegyverzetét (külső Helmholtz-síkot) pedig a 

töltött felület által az elektrolitból a felülethez vonzott ionok alkotják. Mivel a külső Helmholtz-

sík által a felület közelében vonzott töltések nem elegendőek az elektród töltésének 

kompenzációjához, a maradék töltés elektromos teret hoz létre. Ennek következtében az oldatban 

levő szabad ionok hatására kialakul a Gouy-Chapman-féle kettős réteg, amelynek csak híg 

oldatokban van jelentősége, mivel koncentrált oldatban ez a réteg nagyon vékony és összeolvad a 

Helmholtz-réteggel.  
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11. ábra  

A félvezető elektród oldatba merítésekor a félvezető/elektrolit fázishatáron kialakuló kettős réteg 

szerkezete 

 

A félvezető és a felületén jelenlévő felületi állapotok Fermi-energia szintje különbözik, 

amelynek következtében elektron- (lyuk-) átmenet jön létre a felületi állapotok energia szintje és a 

vezetési (vegyérték) sáv között mindaddig, míg ki nem alakul az egyensúly a félvezető felülete és 

belseje között. Ez a félvezető oldat felőli részén a vezetési és vegyérték energiaszintek elhajlását 

eredményezi és kialakul az úgynevezett tértöltés réteg. Ennek eredményeként a félvezetőben a 

felületi állapotokkal megegyező mennyiségű de ellentétes előjelű töltésmennyiség jön létre. 

Az így kialakuló réteg vastagsága 10-1000 nm tartományba esik és mértékét a jelenlévő 

mozgékony töltéshordozók (elektronok vagy lyukak) koncentrációja határozza meg. A félvezető 

tértöltés tartományában létrejövő sávelhajlás mértéke és iránya a felületi rétegben lévő többségi és 

kisebbségi töltéshordozók arányának függvénye. Az n-típusú félvezető felületi rétegében 

kialakuló tértöltés tartomány három típusát a 12. ábra mutatja be. 

A felület közelében a kisebbségi töltéshordozók hiánya és a többségi töltéshordozók 

(elektronok) egyenletes eltávolítása, az energia szintek felfele hajlását és az ún. kiürülési 

tartomány (depletion region, Schottky barrier) kialakulását okozza (12a. ábra), így a felületi réteg 

alapvetően szigetelőként viselkedik. Ellenkező esetben, amikor a felületi rétegben felhalmozódó 
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többségi töltéshordozók hatására az energia sávok lefele hajlanak kialakul az ún. felhalmozódási 

(akkumuláció) tartomány (12b. ábra). A nagy töltéssűrűség miatt a felületi rétegben fémszerű 

viselkedés tapasztalható. 

 

 
12. ábra  

A tértöltés tartomány típusai n-típusú félvezetőben: (a) kiürülési tartomány, (b) felhalmozódási 

tartomány, (c) inverziós tartomány, (d) mély kiürülési tartomány 

 

Abban az esetben, ha az elektronok eltávolítása a vegyérték sávra is kiterjed, ennek 

következtében a vegyérték sávban lyukak (pozitív töltéshordozók) jelennek meg, a felületen 

kialakul az ún. inverziós tartomány (12c. ábra). A pozitív töltéshordozók megjelenése a felületi 

rétegben a félvezetőtípus változását okozza. A felhalmozódási és inverziós tartományban a  

Fermi-szint már nem a tiltott sávban található. Abban az esetben, ha a többségi töltéshordozók 

felületre jutásának sebessége kisebb, mint a felületen lejátszódó töltéshordozókat fogyasztó 

elektrokémiai folyamat sebessége, vagy túl nagy az alkalmazott anódos polarizációs potenciál a 

sávok mélyebb elhajlása jön létre. Ezt a réteget mély kiürülési tartománynak (deep depletion 

region) (12d. ábra) nevezzük. Potenciálváltoztatással megvalósítható az előbb felsorolt tértöltés 

rétegek kialakulása. Az n-típusú félvezető esetén nagy negatív illetve pozitív potenciál 
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alkalmazása során felhalmozódási- illetve inverziós tartomány jön létre. Az a potenciál, amelynél 

nem tapasztalható sávelhajlás az úgynevezett lapos sáv (flat band - töltés nullapont) potenciál, 

amely fontos adat a félvezetők tanulmányozásánál. [43-47] 

 
13. ábra 

Az energiaszintek eltolódása és a felületi állapotok töltődése 

 

A félvezető elektródok határfelületén gyakran vannak diszkrét enegiájú (lokalizált) 

energiaszintek, amelyeket felületi állapotoknak nevezünk. Amikor a félvezető  

Fermi-energiaszintje egybeesik a magas állapotsűrűséggel rendelkező felületi állapotok szintjeivel 

(megfelelő polarizáció esetén) azok töltődnek vagy kiürülnek, és ez által változtatják a Helmholtz 

réteg potenciál-különbségét (13. ábra). A félvezető elektród felületén tehát kvázi-fémszerű 

viselkedés tapasztalható, ha a felületi állapotok energiasűrűsége nagy. Hasonló helyzet alakul ki 

túlságosan nagy anódos vagy katódos polarizáció alkalmazása esetén is. Ekkor a felületi 

sávelhajlás olyan mértékű, hogy a vegyérték vagy vezetési sáv felületi energiaszintje egybeesik a 

Fermi-energiaszinttel. A félvezető ezen állapotát Fermi-szint átütésnek/átmenetnek (Fermi level 

pinning) nevezzük [47,43,48]. 

Az oldatba merülő félvezető elektród felületén kialakuló kettős rétegek kapacitását az itt 

felhalmozódó töltésmennyiség által létrehozott sorba kapcsolt kapacitások együttese alkotja. Az 

eredő kapacitás a (28) összefüggéssel adható meg, ahol a  a Helmholtz-féle kettős réteg, a  

pedig a félvezetőben kialakuló tértöltés réteg kapacitását jelöli. 
HC scC
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scH

111
CCC

+=        (28) 

A tiltott sávban elhelyezkedő felületi állapotok is hatással vannak a határfelületi 

kettősréteg tulajdonságaira. Ezért a hozzájuk tartozó kapacitást is figyelembe kell venni. Így a 

felületi kapacitás a (29) egyenlettel adható meg. 

SSSCH

111
CCCC +

+=        (29) 

A Helmholtz-féle kettősréteg-kapacitást a (30), a félvezetőben kialakuló tértöltés réteg kapacitását 

a (31) és a felületi állapotok kapacitását a (32) összefüggésekkel kifejezhető differenciális 

kapacitásokkal adhatjuk meg 

H
H Vd

dQC =          (30) 

S
SC Vd

dQ
C SC=          (31) 

S
SS Vd

dQ
C SS=         (32) 

   Ahol: dQ – a dV feszültségváltozáskor tárolt töltés  

SCdQ  – a tértöltés réteg töltése 

SV  - a tértöltés réteg potenciál különbsége 

SSdQ  – a felületi állapotok töltése 

HV  - a Helmholtz-féle kettős réteg feszültsége 

Általános esetben a kettős réteg olyan kondenzátornak tekinthető, amelynek kapacitása a (33) 

egyenlettel adható meg. 

d
A

C r 0εε
=         (33) 

Ahol: A - az elektród felülete,  

         rε  - a dielektromos állandó,  

         0ε  - permittivitás 

         d - a kettős réteg vastagsága. 
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 Ennek alapján könnyen belátható, hogy a kettős réteg vastagságának növekedése kapacitás 

csökkenést eredményez. 

Fémek esetén a Helmholtz-féle kettős réteg vastagsága néhány tized nm. Ha elég tömény 

oldatba merül a fém, illetve elég kicsi a félvezető donorsűrűsége a tértöltés réteg vastagsága jóval 

nagyobb, mint a Helmholtz-féle kettősrétegé. A Helmholtz-féle réteg kapacitása 10-100 μF cm-2 

nagyságrendű így az eredő kapacitás értékét az esetek többségében nem befolyásolja, ezért értéke 

elhanyagolható a tértöltés réteg kapacitásával szemben (0,001-1 μF cm-2). Félvezető elektródok 

vizsgálatánál CH általában hibaforrás, nem a vizsgálat tárgya.  

Félvezetők polarizációjakor mindaddig, míg a félvezető Fermi-szintje távol esik a felületi 

állapotok Fermi-szintjétől a kapacitást a tértöltés réteg kapacitása határozza meg. Ha a Fermi-

szint eléri a felületi állapotok energiaszintjét, a kapacitást a fém/elektrolit határon a Helmholtz 

kapacitás határozza meg, ami potenciálfüggetlennek tekinthető és ezért a kapacitás értéke állandó 

lesz. Elegendően nagy polarizáció esetén a kapacitást újra a tértöltés réteg határozza meg. 

Impedancia mérések esetén a felületi állapotok kapacitása elhanyagolható, ugyanis nagy 

frekvencián a felületi állapotok egy periódus ideje alatt nem képesek töltésüket megváltoztatni. A 

fentiek értelmében az impedancia mérések alapján meghatározható kapacitás pontosan a tértöltés 

kapacitás. 

A felületen kialakuló kettős rétegek elemzése egydimenzióban történik feltéve, hogy a 

koordináta rendszer y és z irányában, nem lép fel potenciál változás. Ilyen feltételek mellett a 

potenciálváltozás az elektródfelülettől mért távolság függvényében a Poisson egyenlet 

segítségével adható meg: 

0
2

2

εε
ρφ

rdx
d

−=         (34)  

 

Ahol: φ  - a potenciál,  

x - az elektród felületétől mért távolság,  

ρ  - a töltéssűrűség,  

0ε  - a légüres tér permittivitása,  

rε  -a relatív dielektromos állandó. 

Bevezetjük a V paramétert: 
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( )xxV φφ −= b)(        (35) 

Ahol: bφ  - a potenciál a félvezető belsejében. 

Felhasználva a (35) egyenletet a (34) összefüggés a következő formába írható: 

0
2

2

εε
ρ

rdx
Vd

=         (36) 

Adott kettősrétegben az x pontban a többségi töltéssűrűséget a Boltzmann-egyenlettel 

adhatjuk meg: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Δ
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ

−⋅=
0k

exp
k

exp
T

q
T

qcq φφρ      (37)  

Ahol tértöltés réteg esetén: 

c - a félvezetőben megtalálható többségi töltéshordozók koncentrációja,  

  φΔ  - a potenciál különbség,  

  q - az elektron töltése,  

  k – Boltzmann-állandó, 

  T és T0 - a hőmérséklet (Kelvinben).  

A (37) egyenletet behelyettesítve az (30)-ba és alkalmazva a határfeltételt, amely szerint 0=
dx
dV , 

amikor 0=V  (a félvezető tömbi részében). Ha figyelembe vesszük azt is, hogy n-típusú 

félvezetőben jelenlévő pozitív töltések koncentrációját (Nsc), a (34) egyenlet a következő 

formában írható: 

⎥
⎦

⎤
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⎣

⎡
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⎠
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⎜
⎝
⎛−

⋅
−= 1
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r
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εε
      (38) 

A (38) egyenlet mindkét oldalát (
dx
dV

⋅−
2
1 ) taggal beszorozzuk majd integráljuk úgy, hogy 

figyelembe vesszük, hogy ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

dx
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dV .  

A matematikai műveletek elvégzése után a (39) egyenletet kapjuk: 
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A felületen V=Vs és az ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

kT
qVexp  tag elhanyagolható. A Gauss-törvény alapján: 

A
Q

dx
dV

r

sc

VV s 0εε
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=

        (40) 

Ahol: Qsc - a töltésmennyiség a tértöltés rétegben  

A - a felület.  

A (31) egyenlet alapján differenciálva a (39) és (40) összefüggések egyesítését felületegységre 

vonatkoztatva megkapjuk a tértöltés kapacitás és potenciál kapcsolatát, amelyet Mott-Schottky 

(41) összefüggésként ismerünk. 

⎟⎟
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⎛
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q
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     (41) 

Ahol: CSC a diffúz kettős réteg kapacitás,  

εo - vákuum permittivitása,  

εr - az oxid relatív permittivitása,  

k – Boltzmann-állandó,  

T - abszolút hőmérséklet,  

ND - donorkoncentráció,  

E – az elektród potenciál,  

Efb - töltésnullapont-potenciál. 

Ennek alapján egyértelmű, hogy a tértöltés kapacitás négyzetének reciprok értékének 

potenciál függése lineáris (Mott-Schottky ábrázolás). A kapott egyenes meredekségéből 

meghatározható a donorkoncentráció, a tengelymetszete pedig pontosan a töltésnullapont- 

potenciált adja. Azonban vannak esetek, amikor a kapacitás négyzetének reciprok értékének 

potenciálfüggése eltér a linearitástól. Ez annak köszönhető, hogy a tértöltés rétegben lévő 

donorkoncentráció függ a felületen jelenlévő különböző fázisoktól, a helytől és/vagy a 

potenciáltól. Könnyen belátható, hogy ha a donorkoncentráció változik a távolsággal a tértöltés 

réteg nem egyenletesen szennyezett így nem várható el a linearitás. A felületi állapotok hatására 

ugyancsak eltérés tapasztalható. Abban az esetben, ha a félvezető Fermi-energiaszintje egybeesik 

a felületi állapotok szintjeivel a felületi kapacitást a tértöltés réteg kapacitása határozza meg. A 

felületi állapotok töltődéséig vagy kiürüléséig a kapacitás értéke állandó marad. Majd a tértöltés 

réteg további töltődése folytatódik (14. ábra). A állandó kapacitású szakaszon az adszorbeált 
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részek töltődése folyik, ami megfelel a Helmholtz-féle rétegben a potenciálesés változásának, de 

mivel a Helmholtz réteg kapacitása nem függ a potenciáltól, ezért alakul ki a 14. ábrán látható 

plató. Ilyen esetekben két egyenes szakaszt találunk a - E Mott-Schottky ábrázoláson, és az 

egyenes E-tengelyének metszetéből nem lehet pontosan meghatározni a félvezető-oxid lapossáv 

potenciálját. 

2−
scC

 
14. ábra 

Felületi állapotok kapacitásának potenciálfüggése n-típusú félvezető esetén  

 

A töltésnullapont potenciálon, a félvezetőbe elektromos tér hiányában az energia szintek a 

felületen megegyeznek a tömbi szinttel, azaz sávelhajlás nem jön létre és a Fermi-energia 

megegyezik az elektrolit redoxipotenciáljával, tehát nincs töltésátlépés. A töltésnullapont-

potenciál gyakorlati meghatározása többféle módszerrel lehetséges. A legegyszerűbb eset az, 

amikor a félvezető megvilágítás hatására létrejövő stacionárius potenciáljának változását mérjük. 

A felületen gerjesztett töltéshordozók az elektromos tér hatására szétválnak és a tértöltés 

tartománnyal ellentétes teret hoznak létre. Az erőtér megszűnik, amikor a töltéshordozók 

fotogenerációjának sebessége megegyezik a rekombináció sebességével és az ekkor mért 

potenciál pontosan a töltésnullapont potenciál. Egy másik módszer a sötétben valamint 

megvilágításkor folyó áram potenciálfüggésének összehasonlítása. Ebben az esetben a 

töltésnullapont-potenciál az a potenciálérték, amelyen az áram nullára csökken. A legnehezebben 

megvalósítható- és értelmezhető-, de a rendszerről legtöbb információt nyújtó módszer, a tértöltés 

(diffúz réteg) kapacitás potenciál-függésének meghatározásán alapszik.  

Azonban egyes esetekben, mint például erőteljes felhalmozódási- vagy inverziós 

tartomány kialakulásakor vagy nagyon magas szennyezési koncentráció jelenlétében  

(1025-1027 m-3) a tértöltés réteg vastagsága lecsökken, tehát kapacitása nagyon megnő és ez által a 

Helmholtz-féle réteg kapacitása sem hanyagolható el. Ehhez hasonlóan olyan esetekben, amikor a 
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Helmholtz-féle kettős réteg kapacitása ~ 12 μF/cm2 és a tértöltés réteg kapacitása ~ 4 μF/cm2 a 

potenciálesés a Helmholtz-féle rétegben ugyancsak nem elhanyagolható. A Mott-Schottky 

egyenletet De Gryse és munkatársai [49] erre az esetre is levezették, feltételezve, hogy a felületi 

állapotok nem töltöttek. Ekkor a tértöltés kapacitás és potenciál kapcsolata a (42) egyenlettel 

adható meg: 
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Ahol:  - a diffúz kettős réteg kapacitás,  SCC

HC  - a Helmholtz-féle kettős réteg kapacitása 

εo - vákuum permittivitása,  

εr - az oxid relatív permittivitása,  

k – Boltzmann-állandó,  

T - abszolút hőmérséklet,  

ND - donorkoncentráció,  

E – az elektród potenciál,  

Efb - töltésnullapont-potenciál.  

Ebben az esetben is a tértöltés kapacitás négyzetének reciprok értékének potenciál függése 

lineáris, amelynek meredekségéből meghatározható a donor koncentráció. A töltésnullapont-

potenciál a (42) egyenlet alapján a következő összefüggéssel adható meg 
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A töltésnullapont-potenciál kiszámításához ismerni kell a nagy töltéshordozó sűrűség miatti, un. 

degeneráció mértékét [50]. Abban az esetben, ha a Fermi-energiaszint eltolódása a 

donorkoncentráció növekedésének következtében nagyobb, mint 5kT, a félvezető fémszerűen 

viselkedik. Teljesen degenerált félvezető esetében a donorkoncentráció az alábbi feltételnek kell 

eleget tegyen [51]: 
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Ahol: m* - a vezetési sávban lévő elektron effektív tömege 

       h – a Planck állandó 
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Egy degenerált félvezető kiürülési tartományában a töltésnullapont-potenciál meghatározásánál a 

(43) egyenlet helyett a (45) egyenletet alkalmazzuk. 
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Az egyenletben szereplő EF Fermi-energia pedig a (46) egyenlettel adható meg. 
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3 Alkalmazott vizsgálati módszerek 
 

3.1 Egyenáramú polarizáció 
 

Elektrolitoldatokban a fémek és ötvözetek korróziójának vizsgálatára általában analitikai 

és elektrokémiai módszerek használatosak. Vizsgálataim során a korróziósebességet 

elektrokémiai úton határoztam meg ezért a továbbiakban azok rövid tárgyalására szorítkozom. 

 A folyadékba merülő fém korróziója az elektrokémiai kinetika törvényeivel írható le. 

Vizes elektrolit oldatba merülő fémelektród korróziójának anódos folyamata a fémoldódás: 

     -eMM zz ++↔        (47) 

A katódos folyamat az oldat kémhatásától függően főleg a: 

hidrogénfejlődés: 

Savas közeg        (48) 2H2)aq(H2 ⇔+ −+ e

Semleges illetve lúgos közeg      (49) -
2

-
2 OH2H2eOH2 +⇔+

vagy az oldott oxigén redukciója: 

Savas közeg        (50) OH24H4O 22 ⇔++ −+ e

Semleges illetve lúgos közeg      (51) --
22 4OH4eOHO ⇔++

A korróziós (nyugalmi- vagy keverék-) potenciálon a korróziósebesség 

fém/elektrolit/oxidálószer ismeretében a polarizációs görbe segítségével adható meg. A fémen 

mérhető áramsűrűség adott potenciálon a fém oldódási és az oxidálószer redukció sebességének 

különbségével fejezhető ki: 

D.0Dk,0,Mkaka z ckckkjjj −−=−= +      (52) 

Ahol:  - a fémoldódás elektródpotenciáljától exponenciálisan függő sebességi  ak

 állandója,  

Dk,k ,kk  - a fémion redukció illetve a depolarizátor redukciójának sebességi 

    állandója,  

D.00zM ,, cc +  - a fémion és a depolarizátor oxidált formájának koncentrációja a 

         fém/elektrolit határfelületen.  

 37



Stacionárius potenciálon a bruttó áramsűrűség zérus és a korróziósebessége a megfelelő 

részáramokkal fejezhető ki:  

+−== zM k,aDk,korr jjjj       (53) 

Ha a fémionok eltávolítása az elektródfelülettől illetve a depolarizátor eletródfelülethez jutása a 

megfelelő töltésátlépési folyamathoz viszonyítva gátolt. Ekkor elektródreakcióban résztvevő 

anyagok elektródfelületi koncentrációi eltérnek az oldat belsejében lévő koncentrációtól. Ha 

megfelelő körülményeket állítunk be az anyagszállítás véges rétegvastagságú lineáris diffúzióval 

megadható. Ekkor az elektródfelületi fémion-koncentrációt a stacionárius feltételekből számoljuk. 

A korrodáló fém polarizációs görbéje az (54) egyenlettel írható le, ha a korrózió 

részfolyamatait az átlépési polarizáció és az anyagtranszport is befolyásolja: 
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   (54) 

Ahol:  

   - az  elektródreakció standard elektródreakció potenciálja, 0ε M/M z+

  ε  - a fémelektród elektródreakció potenciálja a standard-hidrogénelektródra  

vonatkoztatva, 

   - a fém standard sebességi állandója, amelyet ha áramsűrűség egységekben  
0
ak

adunk meg, egyenlő a fémelektród standard csereáramával 

( ) 30
k

0
a mol/dm 1/ =kk

Dkk ,  - a depolarizátor reakciójának sebességi állandója a fémelektród standard  

elektródpotenciálján 

   - a depolarizátor oxidált formájának koncentrációja az oldatban Dc

  
+zMX  és DX  - a fémfelület és az oldat között diffundáló +zM  és depolarizátor  

    specieszek diffúziós sebességi állandója az δ/FDX =  egyenlet  

    értelmében, ahol D a speciesz diffúziós együtthatója, δ a Nernst-féle 

    diffúziós rétegvastagság. 
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Amikor a fémoldódás illetve a depolarizátor reakciójának kinetikáját a töltésátlépés és a 

diffúzió egyaránt befolyásolja, a fém korróziós (árammentes) potenciálján a korróziós sebesség a 

(55) összefüggéssel adható meg  
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Az összefüggés lényegesen egyszerűsödik, ha a diffúzió sebessége nem összemérhető a 

töltésátlépés sebességével, mert ebben az esetben a sokkal gyorsabb folyamat kinetikai jellemzői 

a (55) egyenletben elhanyagolhatók. Ha az átlépési polarizáción kívül az anyagtranszport is 

befolyásolja a korrózió részfolyamatait a korrodáló fém polarizációs görbéjének deriváltja a 

korróziós potenciálon a polarizációs ellenállás (56) értékét adja: 
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A fenti egyenletekből (55,56) kiszámíthatók a különböző korróziómechanizmushoz 

tartozó kinetikai konstansok (I. Táblázat). 
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I. táblázat 

A különböző korróziómechanizmushoz tartozó kinetikai konstansok 

 

anódos folyamat 

sebesség-meghatározó 
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- ∞  2,3
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Elektrolitokba merülő fémek és ötvözetek korróziósebességét elektrokémiai úton, a 

polarizációs görbék meghatározásával kétféle módon határozhatjuk meg: a Tafel-görbék 

extrapolációjával és a polarizációs ellenállás mérésével. 

 

3.1.1 Polarizációs ellenállásmérés 

 

A polarizációs ellenállás mérésének módszere a korróziós potenciál szűk környezetében 

( 10 mV) a polarizációs görbe közel stacionárius sebességgel történő meghatározását jelenti.  

A vizsgálandó elektród polarizációs ellenállásának reciprok értéke (57) potenciosztatikusan 

felvett polarizációs görbe deriváltja a korróziós potenciálon. 

±

korr
d
d1

p εε
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

j
R

       (57) 

A derivált értékét a korróziós potenciálon a polarizációs görbére illesztett egyenes 

meredekségéből lehet kísérletileg meghatározni. Amennyiben teljesül, hogy az elektród 
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polarizációs ellenállása a korróziós folyamathoz rendelhető, a korróziósebesség a Stern-Geary 

[52-54] összefüggéssel számolható: 

p
korr R

Bj =         (58) 

A (58) egyenletben szereplő B a korróziós folyamat kinetikai konstansa, amelyet a korrózió 

katódos és anódos részfolyamatainak Tafel-konstansai határoznak meg: 

( )Dk,a

Dk,a

2,3 bb
bb

B
+

=        (59) 

A módszer előnye, hogy a minta felületét nem változtatja meg jelentősen, viszonylag 

gyors, és porózus fedőréteggel borított mintákon is alkalmazható. 

Mindkét módszer csak akkor szolgáltat helyes korróziósebesség értéket, ha az adott 

korróziós közegben párhuzamos homogén és heterogén fázisú reakciók nem játszódnak le.  

Ezért ha a mérőrendszerünkben a fémfelület/oldattérfogat aránya nagy és hosszabb idejű korrózió 

után mérünk a nagy csereáramú fémeknél (pl. Ag, Sn, Zn, Cu) ügyelni kell, hogy a korrózió 

mérésekor az oldat fémion tartalma ne legyen nagyobb, mint ~10-4 mol/dm3. 

 

3.2 A forgó - és forgó gyűrűs korongelektród 

 

Nyugalomban lévő elektród felületén kialakuló diffúziós réteg vastagsága és a diffúzió 

sebessége a hely és idő függvénye, amely bonyolulttá teszi a diffúzióval kapcsolatos vizsgálatokat 

és számításokat. Egyszerűsödnek a viszonyok, ha forgó korongelektródot használunk, mivel a 

forgás következtében a centrifugális erő hatására az elektród felületéhez közeli folyadékréteget a 

korong kerülete felé hajtja. Így a folyadékáram a korong mentén a középponttól a kerület felé 

halad. A folyadék belsejében sugárirányú mozgás nincs.  

Ha ismerjük a sebességprofilt a diffúziós határáram-sűrűség a forgó korongelektród minden 

részén azonos és a Levics-egyenlettel [52] adható meg: 

i
2/3
iL F cDnj ⋅ν⋅ω⋅⋅⋅⋅= − 6/12/162,0      (60) 

Ahol:  - az i-edik diffundáló részecske diffúziós együtthatója,  iD

ν - az oldat kinetikai viszkozitása,  
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fπω 2=  - a korong forgásának szögsebessége,  

  - az elektród percenkénti fordulatszáma, f

                         ci – az i-edik elektroaktív részecske oldatbeli koncentrációja 

A (60) összefüggésből látható, hogy a forgó korong esetén a diffúziós áramsűrűség és a diffúziós 

határ-áramsűrűség egyenesen arányos az elektród fordulatszámának négyzetgyökével. Az így 

nyert Levics-ábrák használhatók a diffúziós és egyéb polarizációfajták megkülönböztetésére és 

szétválasztására. 

A soros töltésátlépési folyamatok rövid élettartamú köztitermékei egyszerű korong elektród 

segítségével nem mutathatók ki. Erre alkalmas a korongelektródhoz hasonló sík felületű forgó 

gyűrűs korongelektród, amely a koronggal koncentrikusan egybeépített, elektromosan elszigetelt 

gyűrűt tartalmaz (15. ábra).  

 
15. ábra 

Forgó gyűrűs korongelektród vázlata A – korong alakú elektródfém B – elektromos 

hozzávezetés C – szigetelő R - gyűrűelektród 

 

A korong és gyűrű egymástól függetlenül polarizálható és az elektródáramok is külön 

mérhetők. A korongon keletkező termékek a forgás következtében fellépő erőhatásoknak 

köszönhetően a gyűrű felé haladnak, ahol megfelelő potenciál alkalmazásával oxidálhatók, 

redukálhatók vagy tovább alakíthatók. A köztitermék kimutatására általában három féle módszert 

lehet alkalmazni: 
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1. A korong potenciálját a köztitermék képződésének megfelelő potenciál értéken tartva a 

gyűrűn Ir(Er) görbék felvételével kimutatható a köztitermék jelenléte és meghatározható a 

köztitermék redukciós potenciálja 

2. A gyűrű potenciálját a köztitermék redukciójának megfelelő értéken tartva a korongon 

polarizációs I(E) görbék felvételével a termékképződés pontos potenciál tartományát 

határozhatjuk meg. 

3. A köztitermék mennyiségét úgy határozhatjuk meg, hogy a gyűrű potenciálját a 

köztitermék redukciós potenciálnak megfelelő értéken tartjuk a korongot, pedig a 

köztitermék képződésének megfelelő potenciál értéken. 

Azonban a gyűrűre jutó köztitermékek mennyisége függ az elektród geometriájától és a 

forgási sebességtől. Az utóbbi növekedése gyorsítja a köztitermék gyűrűhöz való jutásának 

sebességét és növeli a nagyon rövid élettartamú köztitermék kimutatásának valószínűségét. 

Vannak esetek, amikor a köztitermék nagyon rövid élettartamú vagy egy kémiai reakció 

fogyasztja el, így nem jut el a gyűrűig, aminek következtében nem mutatható ki. 

 

3.2.1 Forgó gyűrűs korongelektródok geometriai tényezőjének meghatározása 

 

A forgó gyűrűs korongelektródok korongját olyan potenciálra állítjuk be, amelynek megfelelő 

áramon a keletkező köztitermék állandó koncentrációban termelődik. A gyűrűt pedig a 

köztitermék teljes átalakulásának megfelelő potenciálértéken tartjuk. Ekkor a köztitermék felületi 

koncentrációja a gyűrűn nulla. Azonban ha a köztitermék oldatbeli koncentrációja nullától eltérő 

érték, a gyűrű és korongáram hányadosa nem lesz egységnyi. Ezt az értéket nevezzük 

geometriától függő tényezőnek, amely megmutatja, hogy az ID korongárammal termelt 

köztitermék hányad része mérhető a gyűrűn. 

A forgó gyűrűs korongelektródok geometriájára jellemző tényezője (N) a (61) összefüggéssel 

adható meg: 

D

R

I
I

N −=         (61) 

Az egyenletben szereplő negatív előjel az áram ellentétes irányából adódik. Meghatározása a 

gyakorlatban általában egy reverzibilis redox rendszer (Fe(CN)6
4-/3- vagy Br2/Br-) segítségével 

történik. Az értéke általában ~0,3 körüli [55]. 
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3.2.2 Oxigénredukció töltésszámának meghatározása a határáram fordulatszám-függéséből 

 

Az oxigénredukció töltésszáma a katódos redukciós görbéken megjelenő határáram 

fordulatszámfüggéséből határozható meg felhasználva a Levich-összefüggést (62). Az 

egyenletben szereplő B arányossági együttható értéke a vagy a töltésátlépési és diffúziós 

kontroll együttes fellépése esetén a Koutecky-Levich ( ) görbék meredekségének 

illetve annak reciprok értékének felel meg. A (63) szorzatot a szakirodalom Levics-konstansként 

tartja számon: 

2/1fj −

2/11 −− − fj

( ) cDυn
f

j
B 2/31/62/3/602F 0,62 1/2Δ

limΔ −== π    (62) 

( ) c/D/υ/π/L 3261F2160262,0 −=      (63)  

Az L értékének meghatározására az arany elektród a legalkalmasabb, mivel aranyon az 

oxigén redukciójakor stabil peroxid köztitermék keletkezik [32,56]. Az arany elektródon mért 

katódos polarizációs görbéken megjelenő határáramok fordulatszámfüggése lineáris. A kapott 

egyenesek meredeksége pontosan a B értékével egyezik meg. Figyelembe véve, hogy aranyon az 

első lépcsőnek megfelelő töltésszám 2 a másodikon pedig 4 a (62) és (63) egyenletek értelmében 

a Levics-konstans kiszámolható. 

A fent leírt módon különböző oldatokban arany elektródon meghatározott  

Levics-konstansok ismeretében a vizsgált elektródokon meghatározott katódos redukciós görbék 

fordulatszámfüggéséből a töltésszám a (64) összefüggés segítségével határozható meg 

L
Bn =         (64) 

A Koutecky-Levich ( ) görbék alkalmasak különböző potenciálértéken az 

oxigénredukció folyamatának követésére. Ha párhuzamos egyeneseket kapunk ez azt jelzi, hogy a 

cserélt elektronok száma független a potenciáltól és az oxigénredukció elsőrendű folyamat. Ha az 

egyenesek tengelymetszete nulla, akkor a folyamat diffúzió kontrolált.  

2/11 −− − fj
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3.3 Az elektrokémiai impedanciaspektroszkópia 
 

A perturbációs módszer kialakulása a századfordulóig vezethető vissza. 1899-ben 

Warburg [57] vezette be a diffúziógátolt folyamatok nemstacionárius viselkedésének leírására a 

róla elnevezett Warburg-impedanciát. 1963-ban Krüger [58] a kettősréteg kapacitásának a 

Warburg-impedanciára kifejtett hatását vizsgálta. Dolin és Erschler [59] valamint Randles [60] 

alkalmazták először a Faraday-impedancia vizsgálatát elektródfolyamatok kinetikájának 

tanulmányozására. Azóta számos kutató használta a módszert elektrokémiai, analitikai és 

korróziós vizsgálatoknál. Az elektrokémiai impedanciaspektroszkópia gyakori alkalmazása annak 

köszönhető, hogy széles frekvenciatartományban történő méréssel lehetőséget nyújt bonyolult 

elektródfolyamatok tanulmányozására és reakciólépések szétválasztására. Használható 

elektródkinetikai-, korróziós jelenségek-, bioelektrokémiában főleg membránok vizsgálatánál, 

kettősréteg tanulmányozásánál és a szilárdtest elektrokémiában is.  

 

3.3.1 A módszer jelentősége a korróziós vizsgálatokban 

 

Az impedanciaspektroszópia számos előnnyel rendelkezik az egyenáramú polarizációs 

mérésekhez viszonyítva. Elsősorban kis amplitúdójú (5-10 mV) perturbáló jelet alkalmazunk, 

amely nem zavarja az elektródfolyamatot a vizsgálat közben és összetett információt nyújt a 

töltésátlépés folyamatáról. Lehetővé teszi a korróziós reakciók tanulmányozását és alkalmazható 

olyan esetekben is, ahol az egyenáramú módszerek nem vezetnek eredményhez (nagy ellenállású 

rétegek és/vagy kis elektromos vezetésű közegekben a korróziós sebességének meghatározása). 

Fontos szempont, hogy ugyanazon mérési adatokból meghatározható a kettősréteg kapacitás, az 

oldat- és polarizációs ellenállás, információt kapunk a töltésátlépés kinetikájáról és olyan 

folyamatok figyelhetők, meg mint a diffúzió és az adszorpció. 

 

3.3.2 Az impedancia fogalma 

 

Az elektromos impedancia fogalmát eredetileg az elektromos hálózatok szinuszos 

váltóáram- vagy feszültségperturbációra adott válaszának leírására vezették be. Az elektromos 

hálózatok alkotóelemeit passzív (ellenállás, kapacitás, induktivitás) és aktív (feszültséggenerátor, 
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áramforrás) áramköri elemekre bonthatjuk. A passzív áramköri elemek esetén az áram és a 

feszültség arányos egymással és tehát ellenállást (R), kapacitást (C), induktivitást (L) tartalmazó 

áramkör egy lineáris rendszert alkot, azaz az alkalmazott potenciálperturbációra ( )tU  kapott 

áramválasz  az alábbi lineáris differenciálegyenlettel írható le: ( )tI

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tUa
t

tUa
t

tUatb
t

tIb
t

tIb n1-n

1-n

1n

n

0m1-m

1-m

1m

m

0 ...
d

d
d

dI...
d

d
d

d
++=++    (65) 

Az egyenletből következik, hogy ha az ( )tU  perturbálópotenciál szinuszosan változik, azaz 

( ) ( )tUtU ωsinm=        (66) 

akkor a kapott  áramválasz is szinuszos: ( )tI

( ) ( ) ( )ttItItI ωϑωϑϑω cos  sin  sin  cosmsinm +=+=   (67) 

Ahol:  - a potenciáljel maximális amplitúdója,  mU

         - az áramjel maximális amplitúdója,  mI

  ϑ  - a fázisszög vagy fáziseltolódás  

  ω  - a körfrekvencia ( πf2=ω ) 

Figyelembe véve az Euler-összefüggést a feszültség illetve áram szinuszos időfüggését leírhatjuk 

időtől függő komplex mennyiségekkel. 

)1(
)(

ϕω +
=

ti
eUtU m        (68) 

)2(
)(

ϕω +
=

ti
eItI m        (69) 

A fenti összefüggéseket felhasználva a feszültség és áram hányadosaként definiált komplex 

elektródimpedancia (abszolút értéke) a (70) egyenlettel adható meg: 

)(jexp
)(jexp
)(jexp

)(j
)(j)(j 21

2o

1o ϕϕ
ϕω
ϕω

ω
ωω −=

+
+

=
 
 

= Z
tI
tU

tI
tUZ   ahol, ϑϕϕ =− 21  (70) 

Az impedancia vektormennyiség, amely abszolút értékével és fázisszögével egyértelműen 

jellemezhető. Mivel a szinuszfüggvény matematikai kiértékelése nehézkes ezért az 

elektródimpedanciát célszerű komplex mennyiségnek tekinteni és komplex számsíkon ábrázolni. 

Ennek alapján az x tengely a komplex mennyiség valós részét (Re Z) az y tengely pedig a 

képzetes részét (Im Z) jelöli. 
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Mivel az elektrokémiai rendszerekben az elektródimpedanciák többnyire kapacitív 

jellegűek (Im Z<0 illetve φ<0) a jobb áttekinthetőség kedvéért az impedanciadiagramok képzetes 

tengelyét negatív előjellel tüntetjük fel. Mivel az impedanciát az amplitúdók arányával és a 

fázisszöggel definiáljuk, ez lehetővé teszi, hogy az impedanciát is komplex mennyiségként 

kezeljük. 

A komplex impedancia tehát: 
"' iZZZ +=         (71) 

ϑcos'

m

m

I
UZ =         (72) 

ϑsin"

m

m

I
UZ =         (73) 

A fenti egyenletekből következik, hogy: 

ϑcotg"

'

=
Z
Z         (74) 

( ) ( ){ }
m

m

I
U

ZZZ ==+
2"2'       (75) 

Sok esetben kényelmesebben kezelhető az impedancia reciprok értékeként definiált 

admittancia. 
1−= ZY         (76) 

Ez főleg párhuzamosan lejátszódó folyamatok impedanciáinak (szintézisénél és) 

analízisénél nyújt segítséget, mivel a hálózatok impedanciái illetve admittanciái a  

Kirchhoff-törvények segítségével számolhatók. Sorosan kapcsolt impedancia elemek eredője ez 

egyes elemek impedanciájának összegéből, az admittanciáé pedig az egyes elemek 

admittanciájának reciprok értékeinek összegéből adódik.  

nZZZZ +++= .......21        (77) 

nYYYY
1........111

21

+++=        (78) 

Az impedancia és admittancia elemek párhuzamos kapcsolásakor a (79) és a (80) egyenletek 

felhasználásával számolhatók az eredő értékek. 

nZZZZ
1........111

21

+++=        (79) 
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nYYYY +++= .......21        (80) 

 

3.3.3 Egyszerű elektromos áramkörök impedanciája 

 

Tekintsünk egy ellenállást, amelyre szinuszos perturbálófeszültséget kapcsolunk. Az ellenálláson 

átfolyó áram a feszültséggel fázisban van és értéke független a frekvenciától. Ekkor az 

impedancia megegyezik az ellenállás értékével. Komplex számsíkon ábrázolva az impedancia a 

valós tengelyen egyetlen pontból áll. 

Egy ideális veszteségmentes C kapacitású kondenzátor impedanciája frekvenciafüggő, a fázisszög 

90o és a (81) összefüggéssel adható meg.  

Ci
Z

ω
1

=         (81) 

Ahol: 1-i =  

     - a körfrekvencia (ω πf2=ω ) 

    C – a kondenzátor kapacitása 

Az impedancia valós része zérus és a különböző frekvenciákhoz tartozó impedanciaértékek a 

képzetes tengelyen helyezkednek el. 

Több áramköri elem összekapcsolásával nyert hálózatok impedanciái, admittanciái és kapacitásai 

az egyes elemek impedanciáiból, admittanciáiból és kapacitásaiból a Kirchhoff-törvények 

segítségével számolhatók. Ennek értelmében, ha az előbbi áramköri elemeket (ellenállás és 

kapacitás) sorba kapcsoljuk az impedancia a (82) egyenletnek megfelelően adható meg.  

Ci
RZ

ω
1

−=         (82) 

A komplex számsíkon a különböző frekvenciákhoz tartozó pontok a képzetes tengellyel 

párhuzamos egyenesen helyezkednek el. Az egyenes valós tengellyel való metszéspontja 

pontosan az ellenállás értékével egyezik meg. 

Bonyolultabb az impedanciaválasz egy párhuzamos R-C kör esetén. Kirchhoff-

törvényének értelmébe párhuzamosan kapcsolt elemek impedanciájának reciprok értéke 

megadható az egyes elemek reciprok értékének összegével (83).  

R
CRiCi

RZ
ωω +

=+=
111       (83) 

 48



CRi
RZ
ω+

=
1

        (84) 

Ha a (86) egyenlet számlálóját és nevezőjét beszorozzuk az )1( CRiω−  taggal majd elvégezzük a 

szükséges matematikai műveleteket a (85) egyenletet kapjuk: 

222

2

222 11 CR
CRi

CR
RZ

ω
ω

ω +
−

+
=      (85)  

Az impedanciadiagram félkörrel jellemezhető, amelynek R átmérője a valós tengelyen fekszik. 

Azt a frekvenciát, amelynél az impedancia valós és képzetes része egyenlő relaxációs 

(karakterisztikus) frekvenciának nevezzük. A (85) egyenlet értelmében a két tag egyenlővé 

tételével a relaxációs frekvencia az (86) egyenlettel adható meg: 

RC
1

o =ω         (86) 

Mivel a frekvencia fordítottan arányos az idővel a relaxációs idő (időállandó) a (87) egyenlettel 

adható meg: 

    RC=τ                                                (87) 

 Több ellenállásból és kapacitásból felépített áramkör impedanciadiagramja lényegében az 

előbbiekből állítható össze. A gyakorlatban mérhető impedanciadiagramok kiértékelése könnyen 

megvalósítható, ha az egyes részáramkörök időállandói lényegesen különböznek egymástól. 

 

3.3.4 Elektrokémiai rendszer impedanciája 

 

 Az elektrokémiai rendszereknél az alapprobléma az, hogy az áramsűrűség és potenciál 

közötti összefüggés nem lineáris. Például a töltésátlépést leíró egyenlet a potenciál exponenciális 

függését tartalmazza és a kettős réteg-kapacitás is függ a potenciáltól. Ezért követelmény, hogy a 

perturbáció kicsi legyen, azaz potenciálperturbáció esetén maximálisan 5 mV, az áram-potenciál 

függvény linearizálható legyen és a mérőrendszer kiszűrje a linearitástól való eltérés miatt fellépő 

felharmonikusokat. Az 5 mV-os határ csak globális határ az igazi határ mindig a vizsgált rendszer 

kísérleti adatainak potenciálfüggésének vizsgálata alapján kapható meg. Mivel a töltésátlépési 

reakciósebesség függ az oxidált és redukált alak koncentrációjától a összefüggés csak 

implicit adható meg az alábbi alakban: 

( )Ej

( )...2121 ,,...,,, yyxxEfj =       (88) 
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Ahol:  és ( )jfx ii = ( )Efy ii = . 

Kis feszültség vagy áramperturbáció esetén a függvény Taylor-sorbafejtésének elegendő az első 

tagját figyelembe venni: 

iy

ijyixEiy
j

ix

iyijxEix
jE

iyixE
jj Δ∑

≠
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

+Δ∑

≠
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

+Δ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

=Δ
,,,,,

 (89) 

A ( )jifix Δ=Δ  és ( Eifiy Δ=Δ )  tagokat behelyettesítve megkapjuk a  és jΔ EΔ  közötti explicit 

összefüggést. A rendszer impedanciáját és admittanciáját a fenti összefüggésbeli parciális 

deriváltak adják. 

Korábban az elektrokémiai rendszerek impedanciájának mérése impedancia hidak 

segítségével történt, úgy hogy összehasonlították az ismeretlen impedanciát egy sorba vagy 

párhuzamosan kapcsolt pontosan ismert ellenállású és kapacitású ellenállásból és kapacitásból 

álló elektromos hálózat impedanciájával. Az impedanciaméréseket ma már hálózati frekvencia- 

vagy hálózati analizátorral végezzük, amelyek közvetlenül szolgáltatják a Z , ϑ  vagy "' , ZZ  

értékét. Az impedancia adatok grafikus ábrázolása már első szemrevételezésnél hasznos 

információkat nyújt a vizsgált rendszer viselkedéséről. Az ábrázolás legelterjedtebb formája a 

szakirodalomban különböző néven (Argand-diagram, Nyquist-diagram, Sluyters-diagram vagy 

Cole-Cole-diagram) emlegetett komplex-sík impedanciadiagram melyben az impedancia negatív 

imaginárius részét ábrázoljuk a valós részének függvényében különböző körfrekvencia ω-értékek 

mellett. Egy másik gyakran használt ábrázolási mód a Bode-diagram amikor Zlog  és ϑ  a ωlog  

függvényében van ábrázolva. A vizsgált rendszer impedancia adatainak mindkét ábrázolási 

módban való megjelenítésével nyert információk kiegészítik egymást. A komplex-sík 

impedanciadiagram felfedi a teljes impedanciát adó elemek természetét, a Bode-diagram pedig 

információt nyújt az elemek mennyiségéről.  

 

3.3.5 Elektrokémiai impedancia elemek 

 

 A potenciálkontrolált méréseknél általában két de főleg háromelektródos elektrokémiai 

cellát használunk. Mindkét esetben az impedancia mérés tartalmazza a cella, a határfelület és a 

lejátszódó folyamatok impedanciáját. A mérés során kapott adatokból azok megfelelő 
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ábrázolásából meghatározható az oldat ellenállása a felületi kettősréteg kapacitása és az elektród 

felületén lejátszódó folyamatokhoz tartozó kinetikai állandók értéke. 

 

3.3.5.1 Elektrokémiai cella ohmos ellenállása 

 

A fém/elektrolit határfelületen áthaladó eredő áram az oldatban ion migráció révén valósul meg. 

Ez a folyamat egészen nagy frekvenciákig leírható az Ohm törvénnyel. Az oldat ellenállás az 

oldat fajlagos ellenállásától, valamint az elektród és a cella geometriájától függ. Az elektrokémiai 

cella mindig tartalmaz elektrolittal elválasztott munka és referenciaelektródot. Ha a mérésnél 

kételektródos cellát használunk az elektródfém és az azon lévő esetleges réteg ellenállásán kívül a 

referencia és munkaelektród közötti oldatellenállást is mérjük. Háromelektródos cella használata 

esetén az oldatellenállást a munkaelektród és a mérésnél zavaró ohmos potenciálesés 

csökkentésére alkalmas munkaelektród közelébe (~1-2 mm) elhelyezett Luggin-kapilláris vége 

közötti ellenállás adja.  

Ugyanaz az áram nemcsak az oldaton kell áthaladjon, hanem az elektródfémen és a 

csatlakozóvezetéken is. Ezeken a helyeken az elektromos áram természetesen elektronok 

transzportjával valósul meg. Innen adódik az úgynevezett fémes ellenállás, amely az 

oldatellenállással együttesen adja az ohmos ellenállást. Ezt a tagot mindig sorosan kapcsoljuk az 

összes többi folyamatot magába foglaló elektród impedanciával. 

Az ohmos ellenállás kísérletileg meghatározható a mért komplex impedancia adatok valós 

részének nagyfrekvenciás határértékéből, azaz a komplex-sík impedanciadiagram ∞=ω -hez 

tartozó helyéből a következő egyenlet alapján: 

( ) Ω=
→∞

RZ 'lim
ω

      (90) 

A munka és referencia elektród között fellép a távolsággal fordítottan arányos úgynevezett 

geometriai kapacitás is. Ez párhuzamosan kapcsolódik az elektród impedancia és az 

oldatellenállás soros eredőjéhez. Néhány kivételes esettől eltekintve a geometriai kapacitás értéke 

nagyon kicsi (~10-11 F) az ohmos ellenállás meghatározását csak nagyon magas frekvencián 

befolyásolja. 
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Ha a segédelektród felülete sokkal nagyobb, mint a munkaelektródé és/vagy a munkaelektród és a 

segédelektród távolsága sokkal nagyobb, mint a munkaelektród mérete, akkor a segédelektród 

impedanciája nem ad jelentős járulékot. 

 

3.3.5.2 Elektromos kettős réteg-kapacitás 

 

A fém/elektrolit határfelületen a kialakuló elektromos kettős réteg a fém felületi rétegében 

a σM többlet töltéssűrűség megjelenését eredményezi a fém belsejéhez képest, amelyet 

egyensúlyban a kettős réteg oldatfelőli részén a σS = -σM többlet töltéssűrűség kompenzál.  

A σM potenciál függése nem lineáris, ezért definiálták a differenciális kettős réteg kapacitást (91): 

μ,,

σ
d

M

pTE
C ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

=        (91) 

A felületi impedancia jellegzetes része a kettős réteg-kapacitás impedanciája: 

( ) 1
di −−= CcZ ω        (92) 

A differenciális kettős réteg-kapacitás kísérletileg  végtelen frekvenciára extrapolált 

értékéből határozható meg, de meg kell jegyezni, hogy a geometriai kapacitás nagy frekvenciákon 

befolyásolja a kettős réteg-kapacitás pontos meghatározását.  

ω/"Z

Nem ideálisan sima és inhomogén felületen a kettős réteg-kapacitás nem írható le 90o 

fázisszögű ideális kondenzátor impedanciájával. Ilyen esetben a konstans fázisú elemet (CPE) 

használjuk: 

( ) αi1
CPE

−−= ωQZ         (93) 

Ahol:  - a CPE együttható, amely megegyezik az admittancia értékével Q 1=ω  esetén. 

      α - a CPE kitevő, amelynek értéke 1α0 << , 

Könnyen belátható, hogy 1=α  esetén Q  a differenciális kettős réteg-kapacitás értékével egyezik 

meg. 

A konstans fázisú elemet komplex-síkban ábrázolva egy egyenest kapunk, amely az  

x tengellyel α ·90o-os szöget zár be. Abban az esetben, ha ezt az elemet párhuzamosan kapcsoljuk 

egy ellenállással a kapott impedancia spektrum egy nyomott félkör lesz, amelynek középpontja az 

x tengely alatt (α -1)·90o-el eltolódva helyezkedik el. 

 52



3.3.5.3 Faraday-impedancia  

 

A Faraday-impedancia diffúziós gátlás esetén a töltésátlépési ellenállás és a töltésátlépéssel sorba 

kapcsolt anyagtranszport impedancia eredője. Általánosan megadható: 

WctF ZRZ +=        (94) 

A töltésátlépési reakció a sebességi egyenlettől függően a különböző típusú anyagtranszportok 

esetén eltérő és esetenként igen bonyolult módon kapcsolódik az anyagtranszporthoz.  

 

3.3.5.4 Töltésátlépési ellenállás 

 

A határfelületen töltésátlépéssel járó reakció általánosan a (95) egyenlettel adható meg: 

...SνRνne...QνPνOν SRQPo ++↔++++ −    (95) 

A reakció mechanizmusát a sebességmeghatározó lépés határozza meg, amely implicit formája: 

( )...,c,...,c,cE,cfj SRPoF =       (96) 

Kis perturbáció esetén a Taylor-sorfejtés elsőrendű tagjai: 
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Az egyenlet jobboldalán levő első tag a határfelületi potenciál töltésátlépési ellenállásra eső részét 

fejezi ki, míg a második tag adja az anyagtranszport impedanciát. Ennek alapján a töltésátlépési 

ellenállás:  
1

F
ct

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

=
E
jR         (98) 

Az irodalom általában a következő típusú elsőrendű (99) reakcióra szorítkozik: 

RedneOx - ↔+        (99) 

Kis potenciál-perturbációnál, Nernst-i viselkedést feltételezve a töltésátlépési ellenállás: 

0
1 j

RT
nFRct =−         (100) 

Az előbbi egyenletben szereplő  - a csereáram-sűrűség, amely a (101) egyenlettel adható meg: 0j

cc
ROs cck

RT
nFj αα−= )()( 1

0       (101) 

 53



Ennek értelmében a töltésátlépési ellenállás: 

cc
ROsct cck

RT
nFR αα−− ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= )()( 1

2
1      (102) 

Kísérletileg a töltésátlépési ellenállás a komplex-sík impedanciadiagram félkörének átmérőjéből 

határozható meg, ha a tömegtranszport impedancia a teljes frekvenciatartományban 

elhanyagolható. A töltésátlépési ellenállás potenciálfüggő, hiszen ha nem az egyensúlyi potenciál 

környezetében mérjük, akkor értéke a felületi átlagkoncentrációtól függ. 

 

3.3.5.5 Tömegtranszport impedancia 

 

Minden anyagot termelő/fogyasztó határfelületi folyamathoz hozzátartozik az anyagok 

határfelülethez való transzportja. Az anyagtranszport három módon történhet: diffúzióval, 

migrációval és konvekcióval. Természetesen a töltésátlépési folyamat sebessége, függ az 

anyagtranszport jellegétől és sebességétől.  

A (88) típusú reakciókban az elektroaktív anyag részecskéinek migrációját elhanyagoljuk, 

azaz feltételezzük, hogy az oldatban nagy koncentrációban van idegen elektrolit, amely részt vesz 

a migrációban, s az elektroaktív speciesznek csak a diffúzióját vesszük figyelembe, valamint 

egyelőre az adszorpciótól is eltekintünk, akkor a diffúziós impedanciáról a következőket 

mondhatjuk. A diffúziós impedancia egy végtelen hosszú ellenállásokból és kapacitásokból 

felépülő létraáramkör (16. ábra), elosztott elemű transzmisziós vonal elem, melyben adott  

x helyen és t időpontban a két vezeték közötti potenciálkülönbségre a következő 

differenciálegyenlet érvényes: 

),(1),( 2

2

'' txE
xCR

txE
t

Δ
∂
∂

=Δ
∂
∂      (103) 

Ahol: R’ – a vezető egységnyi hosszának ellenállása 

        C’ - a vezető egységnyi hosszának kapacitása 
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16. ábra 

Végtelen hosszú, ellenállásokból és kapacitásokból felépülő létraáramkör 

 

Látható, hogy a (92) egyenlet formailag teljesen hasonló a diffúziót leíró Fick II. törvényhez és 

''

1
CR

 dimenziója is ugyanaz, mint a diffúziós együtthatóé. 

 A fenti egyenlet anyagtranszportra vonatkozó fizikai tartalma a következőkben rejlik. A 

szinuszos perturbáció hatására az elektroaktív anyagok felületi koncentrációja el fog térni az 

oldatbeli koncentrációtól, ezért a stacionárius diffúziós folyamat is perturbálódik. A stacionárius 

állapot kialakulása után a koncentráció időbeli változását is szinuszhullám alakjában várjuk. A 

koncentrációhullám helyben és időben is változik, a perturbáció megszűntével csillapodik és 

lecseng. A koncentrációhullámhoz rendelhetjük a λ  hullámhosszat, s ezt a diffúziós 

rétegvastagsággal (δ ) összehasonlítva különböző eseteket különböztetünk meg.  

 

Félig határolt diffúzió  

Ebben az esetben δ  >> λ  azaz ha a koncentrációhullám előbb lecseng, mint a diffúziós 

rétegvastagság határa. Ekkor a tömegtranszport impedancia a következő összefüggéssel adható 

meg: 

2/12/12/1 ))(//()( −+= ωω iDkDkRZ ROORct     (104) 

A (104) egyenlet szerint szinuszos potenciálperturbációra ugyancsak szinuszos áram-idő függést 

kapunk, de –45o-os fáziseltolódással. 

Ez a Warburg-féle impedancia szokásos alakja 

)1(2/1 iZW −= −σω        (105) 

Az egyenletben szereplő σ  a Warburg paraméter és a (106) egyenlettel adható meg. 

)//( 2/12/1
ROORct DkDkR +=σ     (106) 
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A Warburg-féle impedanciát nehéz felismerni, mert majdnem minden esetben együtt fordul elő a 

töltésátlépési ellenállással és a kettősréteg kapacitással. Jelenlétére a Bode-diagram és az 

impedancia ω/1  függvényében történő ábrázolásából lehet következtetni. A logaritmus 

tengelyekkel ábrázolt Bode impedancia modulus (|Z|) – frekvencia ábrázoláson az  alacsony 

frekvencián megjelenő –1/2 meredekséggel (45  fázisszöggel) rendelkező egyenes a Warburg-féle 

impedancia jelenlétére utal. A második esetben az impedancia valós és képzetes részének 

o

ω/1  

függvénye, két párhuzamos origóból induló egyenest eredményez, amelyek meredeksége a  

Warburg-paraméter. 

Határolt diffúzió 

Ha λδ ≅  azaz ha koncentrációhullám hullámhossza körülbelül azonos a diffúziós réteg 

vastagságával és az elektrolit belsejében van reagáló speciesz, akkor a tömegtranszport 

impedanciára a következő egyenlettel írható le: 
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Az elem neve véges rétegvastagságú diffúziós elem transzmisszív határfeltétellel. 

Elektromosságtani szempontból egy ellenállással lezárt véges nagyságú létraáramkörnek felel 

meg. Nagy frekvencián a (107) összefüggés természetesen megegyezik a félig határolt diffúzióra 

vonatkozó összefüggéssel, mivel th x=1 ha ∞→x . 

Ha λδ =  azaz a koncentrációhullám hullámhossza azonos a diffúziós réteg 

vastagságával, de az elektrolit belsejében nincs reagáló speciesz, akkor a tömegtranszport 

impedanciára a következő adódik: 
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Az elem neve véges rétegvastagságú diffúziós elem reflektív határfeltétellel. Elektromosságtani 

szempontból megfelel egy nyitott végű véges nagyságú létraáramkör viselkedésének.  

Nagy frekvencián (108) ugyancsak megegyezik a félig határolt diffúzióra vonatkozó 

összefüggéssel, mivel cth x=1 ha ∞→x . 
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3.3.6 Elektrokémiai impedancia függvények kiértékelése 

 

 Elektrokémiai rendszer kis amplitúdójú váltófeszültség perturbációra adott lineáris 

válaszfüggvények modellezésére feltételezzük, hogy az elektródon áthaladó áramot különböző 

egymással párhuzamos ágakra bontjuk. A kettős rétegen áthaladó töltőáram, a töltésátlépési és az 

ezzel soros diffúziós, migrációs és kémiai folyamatok stacionárius árama, valamint a 

töltésátlépési folyamatot megelőző, vagy az azt követő adszorpciós deszorpciós folyamatok 

áramainak összege képezi az elektród áramát. 

 Az fém/elektród határfelület egyes tulajdonsága helyettesíthető egyszerű passzív 

elemekkel pl: az elektromos vezetés és töltésátlépés ellenállással ( , ), a kettősréteg-

kapacitás pedig kapacitással ( ). A passzív elemek soros illetve párhuzamos kapcsolásával 

olyan helyettesítő köröket kapunk, amelyek analógjai lehetnek az elektrokémiai rendszernek, 

sugallnak kémiai folyamatokat vagy mechanizmusokat. Természetesen a paraméterbecslés 

megbízhatósága érdekében már rendelkeznünk kell valamilyen plauzibilis kémiai/elektrokémiai 

modellel, ugyanis többféle, különbözőképpen kapcsolt és különböző áramköri elemeket 

tartalmazó elektromos helyettesítő körök a mért adatokkal ugyanolyan jó egyezést mutathatnak.  

A 17. ábrán látható a Randles és Ershler [61,62] által bevezetett nagy csereáramú homogénfázisú 

redoxirendszer elektódfolyamatának alapvető tulajdonságait jellemző helyettesítő kapcsolás.  

ΩR ctR

dC

 
17. ábra  

A Randles-Ershler helyettesítő kapcsolás 

 

A modell tartalmazza az oldatellenállást , a kettősréteg-kapacitást  valamint a sorba 

kapcsolt töltésátlépési ellenállásból  és Warburg-féle impedanciából W összetevődő  

Faraday-impedanciát.  

ΩR dC

ctR
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Az elektród váltóáramú viselkedését modellező helyettesítő kör módosul, ha a folyamatok 

csatoltak, elektroaktív vagy más anyagok adszorbeálódnak a felületen vagy pórusos elektród 

impedanciáját akarjuk modellezni. 

 
18. ábra  

A félvezető impedancia részletes helyettesítő köre [43] 

 

A félvezetők esetében mért impedancia helyettesítő kapcsolása a 18. ábrán látható. Az ábrán 

szereplő Ckont és Rkont a félvezető csatlakozásához, a Csc és Rsc a tértöltés réteghez, a Css és Rss a 

felületi állapotokhoz, a Cox és az Rox a felületi réteghez és a CH és RH a Helmholtz-féle réteghez 

tartozó kapacitást és ellenállást jelöli. 

Ez a kör egyszerűsíthető, ha a mérést úgy végezzük, hogy az elektromos csatlakozások 

impedanciája elhanyagolható legyen. Továbbá ha a Helmholtz-féle réteg olyan vastag, hogy 

kapacitása elhanyagolható, a felület tiszta, azaz nincs felületi oxidréteg. Ekkor a 19. ábrán 

szemléltetett helyettesítő kör használható. 

 
19. ábra 

Egyszerűsített helyettesítő kör [43] 

 

 Az impedancia adatok értelmezésében, a számunkra szükséges paraméterek 

kiszámításában nagy segítséget nyújtanak az illesztő programok. A legelterjedtebb módszer a 

komplex nemlineáris legkisebb négyzetek (CNLS) módszerével történő analízis. Ekkor a mérési 
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adatainkat vetjük össze az elméletileg megalapozott helyettesítő áramkör adataival. Az analízis 

jóságát az illesztés (109) és (110) egyenletekkel megadható relatív reziduumoknak a frekvencia 

logaritmusának függvényéből állapíthatjuk meg [63]. 
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Helyes illesztés esetén a relatív maradékok véletlenszerű eloszlása az abszcissza körül kell 

elhelyezkedjen. Ettől való rendszeres eltérés a következő okokra vezethető vissza: 

• az elektrokémiai rendszerben létrejövő változások vagy a mérő rendszer okozza a torzulás 

• nem megfelelő a használt modell 

• az elektrokémiai rendszer nem értelmezhető egyszerű transzfer függvénnyel. 

Fontos hogy meg tudjuk állapítani, hogy a torzított adatok vagy a nem megfelelő modell 

alkalmazása okozza az eltérést. Ennek megállapítására alkalmazható a Kramers-Kroning (K-K)-

transzformáció [64-66]. A Kramers-Kroning összefüggések (111-113 egyenletek) kapcsolatba 

hozzák az impedancia spektrum reális és imaginárius részét. Azaz egy speciális transzformációval 

minden pont imaginárius értéke megkapható az impedancia teljes reális részéből és fordítva.  
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Az impedancia adatok helyessége ellenőrizhető, ha összehasonlítjuk a (113) egyenlet segítségével 

transzformált valós részt az impedancia spektrum képzetes részével és fordítva ((111) vagy (112) 

egyenletek alkalmazása). 

A transzformáció elvégezhetőségéhez a következő feltételeknek kell teljesülni: 

• A rendszer válasza kizárólag a perturbáció eredménye- oksági feltétel. 

• Az impedancia csak az elsőrendű válaszokat tartalmazza. Nemlineáris válasz elkerülésére 

csak 10 mV-nál alacsonyabb perturbáció alkalmazható- linearitási feltétel. 
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• A rendszer időben nem változik és nem oszcillál a perturbáció után- (aszimptotikus) 

stabilitási feltétel. 

• Az impedancia a teljes frekvenciatartományban folytonos és véges értékű beleértve a 

0→ω  és ∞→ω  értékeket is- „végesség” feltétele. 

Modellalkotáskor gyakran szembetaláljuk magunkat bonyolult helyzetekkel, amikor nehéz 

elméleti modellt felállítani. Ekkor segítségünkre vannak a komplex nemlineáris legkisebb 

négyzetek módszerével (KNLLN) illesztő programokban lévő olyan statisztikai adatok, amelyek 

alkalmasak az illesztés jóságának jellemzésére. Ez gyakran a (114) egyenlettel megadható chi-

négyzet paraméter ( Χ 2) vagy egy vele kapcsolatban álló elem.  
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   Ahol: yi – a mért adat 

 f(xi) – a modell-függvény szerinti adat 

 σi- az i-dik adat standard deviációja, amely különböző lehet az alkalmazott pontok 

számának függvényében. 

Ha egy új áramköri elem beiktatásakor az X2 paraméternek tizedére kell csökkennie. Ha ez 

nem következik be az elem használata nem javasolt. Azonban problémát jelent az, hogy a chi-

négyzet paraméter értéke függ az adatok számától, ugyanis az adatpontok egyszerű 

megduplázásával az X2 is a duplájára növekszik. Ez elkerülhető, ha a (114) összefüggés helyett a 

(115) összefüggésnek megfelelő értéket vizsgáljuk. 

)/(2 mnX −          (115) 

Ahol: m - az illeszthető paraméterek számát  

          (n-m) - a szabadsági fokok számát jelöli. 

Ha a iσ  elfogadható akkor a (114) egyenlet értéke megközelíti az egyet függetlenül az 

adatpontok számtól. Célszerű relatív súlyozást alkalmazni, ekkor a iσ  helyett az adatokkal (yi) 

súlyozunk, mivel általában az eltérés lineárisan függ az adat nagyságától ( ). Könnyen 

belátható, hogy a relatív eltérések standard hibája az s

ii y⋅ε≈σ

r= )/(2 mnX −  összefüggéssel adható 

meg, ahol a minimalizált eltérés négyzetösszeg (célfüggvény) az ( )[ ]
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3.4 Felületvizsgálati módszerek (AFM, STM) 

 

Ez az alfejezet azon felületvizsgálati módszerek rövid tárgyalásával foglalkozik, amelyek 

segítségével a fémoldódás során keletkező termékek összetételét és a felület morfológiáját 

megismerhetjük. Felületek, felületi filmek megjelenítésére használható mérési technikák a 

pásztázó elektronmikroszkópia (SEM), a transzmissziós pásztázó elektronmikroszkópia (TEM) 

illetve a téremissziós mikroszkópia. A pásztázó elektronmikroszkóp (SEM) az egyik legnagyobb 

nagyítási tartománnyal rendelkezik és a tárgyakat nagy mélységélességgel jeleníti meg. A mintát 

pásztázó elektronok mintával való kölcsönhatásának következtében különböző információs 

jeleket gerjesztenek így a vizsgált anyag összetételéről, belső szerkezetéről, mágneses 

doménjairól, kristályszerkezetéről kaphatunk információt.  

A továbbiakban a vizsgálataim során alkalmazott pásztázó alagútmikroszkópia (STM) és az atomi 

erőmikroszkópia (AFM) felület vizsgálati technikákat mutatom be részleteiben. Ez a két technika 

kiegészíti és átfedi egymást, így a centimétertől a nanométeres tartományig lehetővé teszik a 

laterális jellemzők meghatározását. Közös jellemzőjük, hogy a tárgyat a hagyományos 

mikroszkópokkal ellentétben nem egy lencserendszer segítségével optikai elven nagyított képként 

képezik le, hanem mechanikus rendszerrel egy tűt (szonda) pásztáznak a mintán, miközben a tű és 

a minta valamilyen kölcsönhatását képjelként mérik, vagy a kölcsönhatást állandó értéken tartva 

lényegében a minta domborzatát tapogatják le.  

 

3.4.1 A pásztázó alagútmikroszkópia (STM) 

 

Elvi felépítése egyszerű, egy merev rezgésmentesen felfüggesztett keretben rögzített pásztázó 

szondát (tűt), a piezó-cső a külső és belső palástjára adott feszültség hatására X-Y és Z irányban 

mozgatja a vele szemben elhelyezett mintán. A mérést és az adatgyűjtést számítógép vezérli.  

A pásztázó alagútmikroszkóp működése a kvantummechanikából ismert alagútjelenségen alapul. 

Az alagútátmenetben résztvevő elektron térbeli mozgását potenciálfal korlátozza azonban a 

kvantummechanika értelmében véges a valószínűsége annak, hogy a részecske a potenciálfalon 

áthatol, mintha alagutat fúrna. Mivel árammérésről van szó mind a szondának, mind a mintának 

vezető anyagból kell lennie. A méréseknél leggyakrabban kémiai maratással készített volfram 

vagy platina szálból egyszerű vágott egyatomos tűt használnak. A vezető tű és a minta között 
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kialakuló alagútáram exponenciális a távolsággal. Az exponenciális függés alapján belátható, 

hogy az alagútáram annál nagyobb, minél közelebb van a szonda a minta felületéhez, tehát ha a 

tűt állandó magasságban tartjuk a felület egyenetlenségei az alagútáram változását eredményezik, 

aminek alapján megkapható a felület ”fényképe„. Ez az üzemmód csak teljesen sima felületen 

alkalmazható mivel egy egyenetlen felületen való pásztázáskor a felületi egyenlőtlenségek a tű 

törését okozhatják. Egy másik kísérletileg járható út ilyen esetben az, ha a piezoelemen keresztül 

állandó alagútáramot biztosítunk a minta és a tű kőzött, ezáltal biztosítva a köztük levő távolság 

állandóságát és így tapogatjuk le a minta domborzatát. A módszer hátránya, hogy csak vezető és 

félvezető minták vizsgálatára alkalmas. 

 

3.4.2 Az atomi erőmikroszkópia (AFM) 

 

Az atomi erőmikroszkóp működése a tű és minta atomjai között fellépő erőhatás mérésén 

alapszik, így lehetővé teszi szigetelő anyagok felületi vizsgálatát is. A tű és minta távolságától 

függően vonzó vagy taszító erők lépnek fel, amit a laprugó (cantilever) lehajlása mér. Ezek az 

erők a minta és mérési környezet jellegétől függően lehetnek elektrosztatikus, van der Waals-féle 

vonzóerők vagy Coulomb féle taszítóerők. A kezdetben fémdrótból vagy fémfóliából készült 

laprugót (cantilever), felváltotta a korszerű napjainkban leginkább elterjedt mikroanalitikai 

technológiával előállított SiO2 vagy Si3N4–ből készült laprugó. Atomi erőmikroszkóppal 

lényegesen többféle lehetőség van képalkotásra. Ha a mikroszkópot úgy szabályozzuk, hogy a tű 

és minta távolsága állandó maradjon, a minta domborzatát tapogatjuk le. Ebben az esetben az erőt 

mérjük, a minta domborzatához hasonló képet kapunk. Még lehetséges az érintkezési  

”contact mode„ és a nem érintkező ”non contact„ üzemmód is. 

 

3.4.3 Elektrokémiai STM és AFM 

 

A pásztázó alagútmikroszkóp és az atomi erőmikroszkóp kiegészíthető egy elektrokémiai 

cellával, így in-situ az oldatban vizsgálható a fém felület változása. Polarizáció során a vizsgált 

minta felületén végbemenő változások figyelhetők meg. A módszer előnye, hogy lehetővé teszi 

áram-potenciál, áram-idő, potenciál-idő görbék egyidejű felvételét, hátránya pedig, hogy csak 
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olyan reakciók vizsgálhatók, amelyek nem járnak gázfejlődéssel. A mérések során az elektrolitba 

merülő minta potenciálját változtatjuk és mérjük a szintén elektrolitba merülő, szigetelt tű 

potenciálját valamilyen összehasonlító elektróddal szemben [67]. 
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4 Kísérleti körülmények és technikák 
 

4.1 A vizsgálatoknál használt elektródok, oldatok és elektrokémiai cella 
 

Az elektrokémiai mérésekhez standard háromelektródos cellát használtam. Az 

összehasonlító elektród minden esetben telített kalomel elektród volt, amelyet nem helyeztem 

közvetlenül a mérőcellába. Potenciálmérő pontként a munkaelektród közelében (1-2 mm) 

elhelyezett úgynevezett Luggin-kapilláris vége szolgált. Az oldatokat analitikai tisztaságú 

(Merck) anyagok illetve Millipore vezetési víz felhasználásával készítettem. Az elektrokémiai 

impedanciaspektroszkópia méréseknél alkalmazott cella rajza a 20. ábrán látható. 

 
20. ábra 

Az EIS méréseknél alkalmazott cella rajza M – munkaelektród, R – összehasonlító elektród, L – 

Luggin-kapilláris, Pt – platina segédelektród. 

 

4.1.1 Cink ionok hatása a cinkkorrózió kinetikájára 

 

Munkaelektródként módosított Bridgman módszerrel előállított háromszorosan desztillált 

0,1-0,5 cm2 felületű cink egykristály szeleteket használtam, amelyek szén vezetőragasztó 

segítségével teflonba ágyazott cinkkorongra voltak ragasztva.  

 64



A korróziós méréseket levegővel telített és levegőmentesített 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 (5 pH) 

valamint levegőmentesített 0,1 mol·dm-3 ZnSO4 tartalmú 0,4 mol·dm-3 Na2SO4 oldatokban 

végeztem. 

 

4.1.2 A korróziós filmek rácshibáinak és félvezető tulajdonságainak hatása az 

oxigénredukció kinetikájára 

 

A vizsgálatoknál használt munkaelektród epoxi gyantába ágyazott 0,5-0,6 cm átmérőjű 99,999% 

tisztaságú cink polikristály (Goodfellow) korong, Pt/Pt és Zn/Pt gyűrűs korongelektród volt. A 

Zn/Pt és Pt/Pt forgó gyűrűs korongelektródok geometriája közel azonos volt, a korongok átmérője 

0,5 cm, a Pt gyűrűk belső átmérője 0,65 cm, valamint a külső átmérők 0,78 és 0,8 cm voltak. A 

Levics-konstansok értékeinek meghatározásánál 0,5 átmérővel rendelkező polírozott 

aranyelektródot használtam. A cink korongok felületét minden mérés előtt a friss felület 

biztosításának érdekében rendre esztergapadon vidía késsel „lehúztuk”. Ezt követően acetonnal 

zsírtalanítottam, 0,5 mol·dm-3 H2SO4-ban marattam, végül desztillált vízben ultrahangos 

tisztításnak vetettem alá.  

Az elektrokémiai módszerekkel végzett vizsgálatokat, oxigénnel telített illetve nitrogéngáz 

oldaton való átvezetésével oxigénmentesített 1 mol·dm-3 H3BO3, illetve 0,1 mol·dm-3 K2HPO4 

vagy 0,1 mol·dm-3 K2SO4 tartalmú 1 mol·dm-3 borát puffer oldatokban végeztem. Az oldatok pH-

ját 10,5-re KOH adagolással állítottam be. Az oldatokhoz adagolt H2O2 oldatot stabilizátor mentes 

30%-os H2O2 oldatból készítetem. A vizes oldatokban kialakuló borát és tetraborát egyensúly 

miatt a vizsgálatoknál használt borát puffer oldat összetétele egy 0,25 mol·dm-3 K2BB4O5(OH)4 

oldatnak megfelelő. Arany elektródon mindhárom oldatban meghatározott oxigénredukciós 

görbék alapján megszerkesztett Levics- és Koutecky-Levics ábrázolást [68] a  

21. és 22. ábra szemlélteti. A két lépcső meredekségének átlagából meghatározott Levics-

konstansok értéke borát pufferben 2,378·10  A⋅cm ·perc , a 0,1 mol·dm  K-5 -2 1/2 -3
2HPO4 tartalmú 

borát pufferben 2,251·10  A⋅cm ·perc , és a 0,1 mol·dm  K-5 -2 1/2 -3
2SO4 tartalmú borát pufferben  

2,159·10  A⋅cm  perc  volt. -5 -2 1/2

A Zn/Pt gyűrűs korongelektród geometriájától függő N tényezőjét 2 mmol⋅dm-3 K3Fe(CN)6 

oldatban határoztam meg, úgy hogy a Fe(CN)6
3- iont cink-oxidon –1,05 V-on redukáltam és a 

keletkezett Fe(CN)6
4- iont a 0,5 V-on tartott Pt gyűrűn oxidáltam. A gyűrűn és korongon mért 
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áramértékek fordulatszámfüggését a 23. ábra mutatja be. Az (57) összefüggéssel különböző 

fordulatszámon számolt geometriától függő tényező értékek átlaga 0,240 volt.  

A standard hiba 500-3000 perc-1 fordulatszám tartományban ± 0,003 volt. Az elméleti 

összefüggéssel számolt Zn/Pt forgó gyűrűs korongelektród geometriájától függő fényezője 0,284-

nek adódott [69]. 
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21. ábra 

Polírozott arany elektródon 10,5 pH-jú  

(1,2) 1 mol·dm-3 borát puffer,  

(3,4) 1 mol·dm-3 borát puffer + 0,1 mol·dm-3 K2HPO4, és  

(5,6) 1 mol·dm-3 borát puffer + 0,1 mol·dm-3 K2SO4  

tartalmú oldatokban mért anódos polarizációs görbék határáramának (1,3,5) –0,55 V-on (két 

elektronos plató) és (2,4,6)–1,12 V-on (négy elektronos plató) meghatározott 

fordulatszámfüggése. 
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22. ábra 

Polírozott arany elektródon 10,5 pH-jú 

(1,2) 1 mol·dm-3 borát puffer,  

(3,4) 1 mol·dm-3 borát puffer + 0,1 mol·dm-3 K2HPO4,  

(5,6) 1 mol·dm-3 borát puffer + 0,1 mol·dm-3 K2SO4  

tartalmú oldatokban mért anódos polarizációs görbék reciprok határáramának (1,3,5) –0,55 V-on 

(két elektronos plató) és (2,4,6) –1,12 V-on (négy elektronos plató) meghatározott reciprok 

fordulatszámfüggése. 
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23. ábra 

Zn/Pt forgó gyűrűs korongelektródon 2 mmol⋅dm-3 K3Fe(CN)6 oldatban a (1) Zn korongon és (2) 

Pt gyűrűn mért áramértékek fordulatszámfüggése 

 

4.1.3 A cink és cink-ón ötvözetbevonatok 

 

A cink illetve ötvözet-bevonatok vizsgálatánál a szófiai BTA Fizikai Kémiai Intézetben 

előállított 7 mm átmérőjű rézkorongra leválasztott cink illetve 20-30 tömegszázalék óntartalmú 

galvánbevonatokat használtam. A leválasztást a BTA Fizikai Kémiai Intézetben St. Vitkova és 

munkatársai [70-72] dolgozta ki. A leválasztásnál Na-glukonátot, nátrium-szulfátot valamint 

szerves adalékokat tartalmazó gyengén savas fürdőt használtak. Az így nyert minták 

elektrokémiai és korróziós viselkedésének tanulmányozása levegővel telített, illetve 

oxigénmentesített, 5 pH-jú 0,5 mol·dm-3 nátrium-szulfát oldatban történt. Az oldat 

oxigénmentesítését nagy tisztaságú nitrogén- vagy argongáz oldaton való átbuborékoltatásával 

végeztem. A bevonatokat minden mérés előtt 0,5 mol·dm-3 kénsavas maratás után desztillált 

vízzel öblítettem. Az oldattérfogat/elektródfelület aránya ~500:1 volt. 
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4.2 Alkalmazott mérőberendezések 

 

Minden esetben az elektrokémiai impedanciaspektrumokat Solartron 1250 típusú 

frekvencia-analizátorral és 1286 típusú Elektrokémiai interfész segítségével határoztam meg. A 

cink ionok a cinkkorrózió kinetikájára gyakorolt hatásának valamint a cink és cink-ón 

ötvözetbevonatok, illetve az oxigénredukció kinetikájának vizsgálatánál az elektrokémiai 

impedanciaspektrumokat 60 kHz és 5-10 mHz frekvenciatartományban vettem fel. A perturbáló 

szinuszfeszültség amplitúdójának effektív értéke 3 - 5 mV. A referencia-elektród nagyfrekvenciás 

impedanciájának csökkentésére a Luggin-kapilláris végére forrasztott Pt-tű segítségével a 

referencia elektródhoz párhuzamosan 0,1 μF kapacitású kondenzátor volt kapcsolva. Az 

impedanciadiagramok szerkezeti kiértékelése a legkisebb négyzetek módszerével komplex 

nemlineáris illesztést (KNLLN) alkalmazva az Equivalent Circuit 4,55- (B. Boukamp) [73] 

valamint Zplot és Zview 2,6 (Scribner Associates, Inc.) elektrokémiai impedancia szoftver 

segítségével történt. A lúgos oldatokban korrodált Zn korongelektródokon felvett 

potenciodinamikus görbéket számítógép-vezérelt potenciosztát, a forgó gyűrűskorong elektródon 

végzett stacionárius görbéket Elektroflex bipotenciosztát (EF-415) segítségével határoztam meg. 

A cink és Zn-Sn galvánbevonat elektródot (1000 perc-1 fordulatszámmal), a cink 

egykristály elektródokat (1000-5000 perc-1 fordulatszám tartományban) Tacussel EDI 101 

berendezés, a forgó korong illetve a forgó gyűrűskorong elektródokat PAR Rotator 636 

berendezés forgatta 500-3000 perc-1 fordulatszám tartományban. 

Cink egykristályon az oldódás folyamatát és a korróziós réteg morfológiáját a KKKI 

Korróziós és Felületkémiai Osztályának munkatársaival közösen vizsgáltuk az ott rendelkezésre 

álló in-situ elektrokémiai alagútmikroszkópos (EC-STM), atomi erőmikroszkópos (EC-AFM) 

illetve pásztázó elektronmikroszkópos és röntgen mikroszondás (SEM/EDS) technikákkal. A 

vizsgált munkaelektród minden esetben cink egykristály volt. Az STM mérések esetében használt 

háromelektródos cellában az elektród és tű elektrokémiai potenciálját külön potenciosztát 

ellenőrizte. A vezető Pt tű epoxi réteggel volt szigetelve úgy, hogy csak a tű hegye maradt 

szigeteletlen. Az AFM méréseknél alkalmazott laprugó Si3N4-ből készült. A méréseket 

atmoszférikus körülmények között (ex-situ) és folyadékban is elvégezték. A felület 

morfológiájának felderítése HITACHI S 570 berendezés segítségével történt.  
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A felületi réteg elem/vegyület összetételének meghatározásakor alkalmazott EDS analízist 

RÖNTEC EDR 288- X-ray berendezés végezte. 
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5 Mérési eredmények és tárgyalásuk 
 

E fejezetben tárgyalom az elektrokémiai vizsgálataim eredményeit és értelmezésüket a 

célkitűzésben vázolt cinkkorróziós problémák leírása érdekében.  Elsőként a fehérrozsda 

képződésének mechanizmusával összefüggésben bemutatom, hogy a Zn2+/Zn cserereakció 

hatására kialakuló aktívabb és feldurvult cink/cink-oxid/cink-hidroxid réteg hogyan befolyásolja a 

további korrózió kinetikáját és megjelenését.  

 

5.1 A sajátionok hatása a cinkkorrózió kinetikájára és megjelenési formájára 
 

A környezeti körülményeknek kitett cink felületén kialakuló korróziós réteg, annak 

szerkezete tulajdonságait és védőhatását nagymértékben meghatározza a levegő 

nedvességtartalma, az oldott oxigén- és a szennyező ionok koncentrációja, a pH és a hőmérséklet 

[74,75]. Tiszta környezeti feltételek esetén, a cinken keletkező cink-hidroxid reagál a felületen 

kondenzálódott vízben oldott szén-dioxiddal és a nedvességtartalom függvényében bázikus cink-

karbonát filmé vagy gyengén tapadó fehérrozsdává alakul. A fehérrozsda keletkezéskor a 

képződésének sebessége összemérhető a Zn2+/Zn cserereakció sebességével abban az esetben ha 

elegendően nagy cink-ion koncentráció (10-5 – 10-4 mol⋅dm-3) van jelen. Ekkor aktívabb és 

feldurvult cink/cink-oxid/cink-hidroxid réteg alakul ki [27]. Ezért feltételezhető, hogy a korrózió 

során az oxidálószer (H+,O2) redukciója mellett a felületen felgyűlő cink-ionok visszaválnak a 

felületre és ez által jelentősen, megváltoztatják annak morfológiáját, korróziós sebességét és 

mechanizmusát. Tehát a cinkkorróziója során a körülményektől függően az oldódás-leválás és a 

felületi oxidképződés egyidejűleg játszódik le.  

 

5.1.1 Elektrokémiai vizsgálatok 

 

Az elektrokémiai impedanciaspektroszkópia sikerrel alkalmazható módszer a korrózió 

kinetikáját meghatározó párhuzamos lépések jelenlétének és mértékének, illetve a felületi 

reakciók és az anyagtranszport típusának meghatározására. Annak megismerésére, hogy a 

feldurvult cink felületen hogyan megy végbe az oldódás és ennek során milyen a felületen 

keletkező korróziós réteg morfológiája, a polikristályos cinkelektródon a korrózió időtartamának 
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függvényében impedanciadiagramokat határoztam meg. A korróziós potenciálon, levegővel 

telített 5 pH-jú 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban a korrózió időtartamának függvényében nyert 

impedanciadiagramokat a 24. ábra szemlélteti.  

Látható, hogy az impedanciadiagramokból számolható polarizációs ellenállás időben 

növekszik. Ez a felületi réteg jelenlétére és ez által a korróziósebességének csökkenésére utal.  

A bemerítés idejének növekedésével nemcsak a polarizációs ellenállás növekszik, hanem az 

impedanciadiagramok alakja is változik. A korrózió kezdetén (24. ábra 1 görbe) a két kapacitív 

hurok között körülbelül 10 Hz-nél egy kisebb negatív polarizációs ellenállású ív jelenik meg.  

A kisfrekvenciás szakaszon az impedancia ismét negatív ellenállás felé hajlik és az imaginárius 

rész kapacitív helyett induktívvá válik. 

A korrózió előrehaladásával az induktív hurkok egyre kisebbek lesznek és három óra 

bemerítés után eltűnnek. Ekkor az impedanciadiagram két kapacitív hurokból áll, amely a 

felületen kialakuló egyenletes oxid/hidroxid réteg jelenlétével magyarázható. Az impedancia 

diagram 24. ábra szerinti változása levegővel telített oldatban merülő cink egyenletes korróziójára 

jellemző. A bemerített felület minőségétől függetlenül, azaz egykristály cinkre, polírozott 

polikristályos cinken vagy gyengén savas szulfátos fürdőből leválasztott fényes és matt 

cinkbevonaton hasonló diagramok mérhetők. 

Deslouis és munkatársai [17] szulfát tartalmú, Cachet és munkatársai [19] klorid tartalmú 

oldatban hasonló impedanciadiagramokat mértek. Az általuk javasolt oldódási modell két 

párhuzamos lépést valamint két adszorbeált köztiterméket (Zn(I)adsz, Zn(II)adsz) és a katódos 

folyamatok felületi pH növelő hatása miatt keletkező adszorbeált ZnOHadsz tartalmaz. 

A cink oldódási modell lépéseit a következő egyenletek írják le: 
−+↔ eadszZn(I)Zn        (116) 

−+ ++→ e2Zn(I)aq)(ZnZn(I)Zn *
adsz

2
adsz

*     (117) 

( ) ( ) ( ) (sZnOaqZneIIZnIZn 2/ClSO-
adszadsz

--2
4 →⎯⎯⎯ →⎯+→ + )   (118) 

( ) ( ) ( ) aqZnsZnSOsZnOIIZn 2OH/SO
4

SO
adsz

2
-2

4
-2

4 +⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯ →⎯→ ( ) (119) 

( ) -
adsz eaqZnOHZnOH +↔ +      (120) 

A Zn(I)adsz ad-ion képződést a (116) egyensúlyi reakció írja le. Az ad-ion az aktív kink 

helyeken lévő cink atommal a következő (117) katalitikus lépésben újraképződik és megújítja az 

aktív kink helyet. A Zn(I)adsz ad-ion a folyamatban katalizátorként viselkedik. 
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24. ábra 

Polikristályos cink-elektródon árammentes potenciálon, levegővel telített  

0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban mért impedanciadiagramok: (1) 0,5, (2) 1,5, (3) 3. óra 

időtartamú korrózió után  

 

Ennek köszönhetően a cinkoldódás az atomi lépcsőkön irányítottan játszódik le. A (118) 

reakciólépés mutatja a Zn(II)adsz ad-ion képződését és azt, hogy a Zn(II)adsz kémiai lépésben 

oldódik, amelyet az oldatban jelenlévő SO4
2-/Cl- anionok erősen befolyásolnak [19]. A következő 

(119) párhuzamos lépés az oxid vagy vegyes sók közvetlen, szilárd fázisú képződését mutatja. 

Ezek oldódása szintén az anionok részvételével történik [19,26]. Az (120) párhuzamos 

elektrokémiai lépés a katódos folyamat felületi pH-növelő hatásának következtében a kémiai 

lépésben keletkezett ZnOHadsz oldódását írja le. Ez a folyamat az oxidos felületen nem játszik 

számottevő szerepet, mert a felületi hidroxid/oxidképződés gátló hatása miatt a ZnOHadsz 

képződése egy lassú folyamat [19,27]. Pórusos oxidon a (118) elektrokémiai, kémiai lépések, 

tömörebb oxidon a (119) kémiai lépéssor dominál. Ha a felületen passzív réteg alakul ki a (116), 

(117) és (120) reakciók gátoltak. Ebben az esetben a korróziós réteg porozitásától függően egy 

egylépéses oldódás és aktivációs és/vagy diffúziós kontroll jellemző [20, 27,40,76]. 
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Deslouis és munkatársai [17] valamint Cachet és Wiart [19] a cink anódos oldódásakor a 

korróziós potenciál környezetében különféle feltételek mellett az (116)-(118) és (120) reakciókra 

levezették az elektród impedancia átlépési függvényét. Az általuk számolt elektród impedancia 

átlépési függvény három időállandót tartalmazott, amelyek az impedanciadiagramokban alacsony 

frekvenciákon megjelenő két kapacitív- és közöttük elhelyezkedő induktív hurokhoz tartoznak. 

Korróziós potenciálon levegővel telített szulfáttartalmú oldatban két jellemző kapacitív hurok 

közötti induktív hurok megjelenésén kívül alacsony frekvencián egy újabb induktív hurok jelenik 

meg. A négy időállandó a töltésátlépéshez és a Zn(I)adsz, Zn(II)adsz, ZnOHadsz, ad-ionok 

relaxációjához tartozik [77,78]. 

A méréseknél tapasztalt induktív viselkedés magyarázatának érdekében a fentiek alapján 

vegyük figyelembe azt, hogy a cink aktív oldódása adszorbeált Zn(I)adsz, Zn(II)adsz és ZnOHadsz 

köztitermékeken keresztül történik. A polírozott polikristályos cink aktív oldódásakor a két 

kapacitív félkör között megjelenő induktív hurok a felület Zn(I)adsz adszorbeált köztitermék 

felületi borítottságának a váltóáramú feszültségperturbációt követő relaxációjával hozható 

összefüggésbe. A második kisebb frekvenciákon jelentkező kapacitív hurok pedig a Zn(II)adsz 

borítottság, míg a kisfrekvencián megjelenő indukív  ív a ZnOHadsz borítottság relaxációjával 

kapcsolatos. Az alacsony frekvencián megjelenő induktív hurok időbeli eltűnése az oxidkiválás 

miatt az aktív oldódási centrumok számának csökkenésével és egy egyenletes oxidréteg 

kialakulásával magyarázható.  

Kérdés, hogy az oldott oxigén illetve a Zn2+-ion jelenléte hogyan befolyásolja a felületi 

réteg porozitását és az impedanciadiagram típusát. Ennek tisztázásának érdekében levegővel 

telített, illetve oxigénmentesített 0,5 mol·dm-3 Na2SO4, valamint levegőmentesített 0,1 mol·dm-3 

ZnSO4 tartalmú 0,4 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban impedanciadiagramokat határoztam meg. Ezt 

követően az előbbi oldatban adott ideig tartott elektródot levegővel telített illetve 

levegőmentesített 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatba helyezve ugyancsak impedanciadiagramokat 

határoztam meg. A mérések eredményeit a 25. és 26. ábra szemlélteti. Mindkét ábra 1-es 

görbéjének alakja és a számolható polarizációs ellenállás értéke alapján megállapítható, hogy 

levegővel telített és levegőmentesített 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatokban, hasított cink 

egykristályon egyenletes tömör oxidréteg nő. Levegőmentesített oldatban kialakuló korróziós 

réteg pórusosabb jelleget ölt. Ennek megfelelően a korróziósebesség-meghatározó lépése a Zn2+-

ionok diffúziója az oxid rétegben és a depolarizátor diffúziója a felülethez [27,79]. 
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25. ábra  

Hasított cink egykristály elektródon, korróziós potenciálon mért impedanciadiagramok: 

(1) levegőmentes 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban 2 óra korrózió után 

(2) 0,1 mol⋅dm-3 ZnSO4 + 0,4 mol⋅dm-3 Na2SO4 oldatban 3 órával a bemerítés  

után 

(3) a 2-es oldatban 3 órát kondicionált elektródot levegőmentes  

0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatba helyezést követő 3 óra korrózió után mérve 

Az elektród fordulatszáma 1000 perc-1 
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26. ábra  

Hasított cink egykristály elektródon, korróziós potenciálon mért impedanciadiagramok:  

(1) levegővel telített 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban 5 óra korrózió után,  

(2) levegőmentes 0,1 mol·dm-3 ZnSO4 + 0,4 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban  

3 órával a bemerítés után,  

(3) a 2-es oldatban 6 órát kondicionált elektródot levegővel telített  

0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatba helyezést követő 3 óra korrózió után,  

(4) a 2-es oldatban 6 órát kondicionált elektródot levegővel telített  

0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatba helyezést követő 66 óra korrózió után mérve.  

Az elektród fordulatszáma 1000 perc-1 
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Az egyensúlyi állapot beállása után ZnSO4 tartalmú (0,1 mol·dm-3) 0,4 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban 

mért impedanciadiagramokat a 25. és 26. ábra 2-es görbéje szemlélteti. A Zn2+-ionokat tartalmazó 

oldatba merülő cinkelektródon két párhuzamos reakció játszódhat le, amelyek mértéke az oxid 

szerkezetének és vezetőképességének és az oldat Zn2+-ion koncentrációjának függvénye [27]. Így 

a korrózió és a Zn2+/Zn cserereakció eredményeként a felületen mikrokristályos cink/cink-

oxid/cink-hidroxid/cink-szulfát tartalmú réteg jön létre. Az oldódási-leválási reakció aktív 

felületet eredményez, az aktív helyek és oxid csírák jelenléte miatt, amelyek segítik a további 

növekedést. Következés képen a korróziós folyamat jellemző lépése a túltelítettség és a helyi 

oxidnövekedés következtében létrejövő oxid-hidroxid képződés lesz. Ez egy gyors és egyenetlen 

eloszlású fehérrozsda képződéshez vezet.  

Ha az újracinkezett felületű cink tovább korrodálódik levegővel telített 0,5 mol·dm-3 

Na2SO4 oldatban, az impedanciadiagram kisfrekvenciás részén a két kapacitív ív között újra 

induktív hurok megjelenése tapasztalható. Ezt szemlélteti a 25. és 26. ábra 3-as görbéje.  

Az impedanciadiagram jellege még hosszú idejű korrózió után is jellemző marad. Ez arra utal, 

hogy az oldódási/leválási cserereakcióban keletkező aktívabb cinkfelületen a cinkoldódás 

adszorbeált Zn(I)adsz és Zn(II)adsz köztitermékeken keresztül is számottevő mértékben történik. 

Ugyanez állapítható meg akkor is ha összehasonlítjuk a 25. ábra 1 és 3 görbéit valamint a 26. ábra 

1 és 3 illetve 4 görbéit. Az is megállapítható, hogy az újracinkezett felületen a korróziósebesség 

nagyobb. Az impedanciadiagramok alapján levont következtetések alátámasztásának céljából 

különböző felületkémiai vizsgálatokat végeztünk, amelyeket az alábbiakban mutatok be. 

 

5.1.2 Pásztázó tűszondás és pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményei 

 

A felületkémiai vizsgálatokkal közvetlenül követhető a cinkoldódás folyamata és a 

kialakuló korróziós réteg morfológiája. Az elektrokémiai vizsgálatok eredményeit a cink 

egykristály felületét végzett in-situ elektrokémiai alagútmikroszkópos (EC-STM), atomi 

erőmikroszkópos (EC-AFM), pásztázó elektronmikroszkópos és röntgen mikroszondás (SEM-

EDS) technikákkal vizsgáltuk. 

Hasított cink egykristály levegőben meghatározott AFM felvételét a 27. ábra mutatja be, 

amelyen jól láthatók a 0,2-0,7 nm nagyságrendű atomi lépcsők. Továbbá 3-as pH-jú 0,1 mol·dm-3 

Na2SO4 oldatba merülő cink egykristály anódos oldódását követtük. Az in-situ EC-STM 
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felvételen (28. ábra) 0,24 nm-es atomi lépcsők figyelhetők meg. Látható, hogy az oldódás az 

atomi lépcsők mentén irányítottan következik be, amelyet a reakcióséma, (117) katalitikus lépése 

is kifejez [77,78]. 

Ugyanezt támasztják alá a 30 percig cinkion tartalmú oldatban végzett in-situ EC-AFM 

felvételek (29. ábra). A 29a. ábrán jól láthatók az 1-4 nm magasságú teraszok. Az oldatot  

0,1 mol·dm-3 Na2SO4-ra cserélve megfigyelhető, hogy a frissen cinkezett felületen az oxid a 

kezdeti stádiumban a kristálylapokon irányítottan nő és blokkolódik az oldódás szempontjából 

aktív kristályéleken. A teraszok magassága ekkor már 10-15 nm. Az árammentes leválásra 

jellemzően a frissen cinkezet felület szivacsos morfológiával rendelkező cinkkel és oxiddal 

borított, amelyen levegőn helyenként dendrites oxid növekszik. Ennek értelmében cinkion 

tartalmú oldatban a nyugalmi potenciálon a cinkleválás irányítottan az aktív helyek mentén 

történik. 

A sima cinken és a durva újracinkezett felületen sóoldatban növekvő oxid morfológiája 

jellemző különbségeket mutat. A 30. ábra tünteti fel a SEM-felvételeket. Látható, hogy Na2SO4 

oldatban az egykristály felületen (30a. ábra) egyenetlen vastagságú rétegben ugyan, de tömör oxid 

nő, a kristályok mérete átlagosan meghaladja a 15 μm-t. A Zn2+-ion tartalmú oldatban 

újracinkezett felületen (30b. ábra) az oxid nem borítja egyenletesen az egész felületet.  

A kialakuló cinkbevonat rendezetlenül elszórva, kicsi átlagosan 7 μm-es oxid-, hidroxid- 

és sókristályokkal borított. A korróziós rétegek EDS-analízissel meghatározott összetétele nagy 

szórást mutat ugyan, de hasonló volt mindkét esetben. Az oxigéntartalom 20-89 tömegszázalék, a 

kéntartalom 3-9 tömegszázalék között változott. 
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27. ábra 

Hasított cink egykristály AFM felvétele 

 

 

 
28. ábra 

In-situ elektrokémiai STM-felvétel az oldódó egykristály felületről. A minta 3-as pH-jú  

0,1 mol·dm-3 Na2SO4 oldatba merült potenciálja az árammentes potenciálhoz képest 0,1 V-al volt 

pozitívabb 
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(a) 

 
(b) 

     
 

29. ábra 

 

(a) 30 percig ZnSO4 tartalmú (0,1 mol·dm-3) 0,4 mol·dm-3 Na2SO4 oldatból leválasztott  

cink teraszos szerkezetének AFM felvétele és keresztmetszet analízise 

(b) AFM felvétel és keresztmetszet analízis amikor az oldatot 0,1 mol·dm-3 Na2SO4-ra  

cseréltük 
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30. ábra 

(a) Hasított egykristály 0,5 mol·dm-3 Na2SO4-oldatban 24 óra korrózió utáni SEM képe 

(b) 24 óráig ZnSO4 tartalmú (0,1 mol·dm-3) 0,4 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban újracinkezett  

felület, 0,5 mol·dm-3 Na2SO4-oldatban 24 óra korrózió utáni SEM képe. Nagyítás:1000 
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A bemutatott vizsgálatokból levonható a következtetés, hogy ha a természetes korróziós 

körülmények között cinkleválás történik a felületen - amelynek lehetősége stagnáló 

nedvességben, kis oxigénkoncentráció esetében fennállhat - akkor ezeken a helyeken nagyobb 

sebességgel és egyenetlen eloszlásban történik a további korrózió és a korróziótermékek kiválása. 

Ennek oka egyrészt az, hogy ekkor a cink felületén több aktív oldódási hely van, másrészt több 

oxidcsíra áll rendelkezésre a további gyors oxidnövekedéshez. 

 

5.1.3 Korróziós folyamatok modellezése és következtetések 

 

 A szakirodalomban jól ismert, hogy a 25. és 26. ábrákon bemutatott 

impedanciadiagramokhoz hasonló kapacitív-induktív viselkedés adódhat a nem stacionárius 

korróziós folyamatban a felületi állapotának kinetikai és fizikai változásának következtében is. 

Ezért az impedancia adatok minőségi jellemzését is szükséges elvégezni. Erre a célra jól 

alkalmazható a Kramers-Kronig (K-K)-transzformáció, amellyel a valós (képzetes) értékekből 

kiszámoljuk a képzetes (valós) értékeket. A mért impedancia adatok (25. és 26. ábra) 30 kHz és 

10 mHz frekvencia tartományba viszonylag kis relatív hibával K-K transzformálhatók (31. ábra), 

ami bizonyítja, hogy a váltóáramú perturbáció mérési időtartama alatt a felület állapota 

stacionáriusnak tekinthető. A fentiek alapján mondhatjuk, hogy a mért adatok a cink korróziós 

kinetikájára jellemzőek. 

A katódos cinkleválás kinetikai modellezése az alacsony frekvencián megjelenő induktív 

viselkedés megértésén és értelmezésén alapszik. E célból nagyon sok kutatócsoport különböző 

feltételezéseket és mechanizmusokat vett figyelembe [22,23,76,80-83]. A hidrogénfejlődés és az 

autokatalitikus lépésen keresztül lejátszódó cinkleválás kémiai összekapcsolását savas oldatban 

elsőként Epelboin és munkatársai [20] vezették be. Savas oldatban a cink leválási mechanizmusát 

hét lépésből álló reakciósorral adták meg, amelyben figyelembe vették az adszorbeált Zn(I)adsz és 

Hadsz köztitermékeken kívül a cink anódos oldódásakor az elektrolit milyenségétől függő, 

felületen megjelenő adszorbeált (esetünkben a OH-) anion jelenlétét is (ld. (120) egyenletet is). 

adsz
- HeH →++       (121) 

2
-

adsz HeHH →++ +      (122) 

( ) ( )adsz
-

adsz
2 IZn2eIZnZn ⇔+++     (123) 
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( ) ZnHHIZn adszadsz +→+ +      (124) 

ZneZn(I) -
adsz →+       (125) 

( )adszadszadsz
2 IZnHHZn +→++ −+ e    (126) 
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31. ábra 

A mért és a K-K transzformációval kapott adatok közötti relatív hiba: 

(a) 25. ábra 1 görbe, (b) 25. ábra 2 görbe, (c) 26. ábra 4 görbe 

Az ábra (1) görbéi a valós részeket, (2) az imaginárius részeket jelöli 

 

A reakciósor első (121) egyenlete az elektród felületén adszorbeált hidrogén atom 

képződését írja le. A fenti reakciómechanizmus alapján az adszorbeált hidrogén a következő (122) 

lépésben hidrogénfejlődés közben illetve egy redoxireakcióban (124) elhasználódik.  
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A hidrogénfejlődés az adszorbeált hidrogén atomok rekombinációjával is létrejöhet, így a (122) 

lépés csak egy lehetséges út. 

A Zn2+-ion felületi rétegben való beépülése a (123) autokatalitikus, illetve a (126) 

lépésekkel kezdődik, amelyek eredményeként Zn(I)adsz ad-ion keletkezik. A (125) elektrokémiai 

és az adszorbeált hidrogén (Hadsz) ad-ionokat fogyasztó (124) kémiai lépésben a Zn(I)adsz ad-ion 

cink atommá alakul. Az elektrokémiai (125) lépésben a felületi kristályképződés az atomi lépcsők 

mentén irányítottan következik be, az adszorbeált Hadsz atom és Zn(I)ads ad-ion reakciója során 

viszont a felületre leváló cink rendezetlen beépülése miatt szivacsos réteg alakul ki. 

Lee és munkatársai [24] a módosították az impedanciadiagramok alacsony frekvencián 

megjelenő induktív viselkedésén alapuló, cink katódos leválásának kinetikai modelljét. Az általuk 

megadott modell első öt reakciója megegyezik a fenti reakciósor (121)-(125) egyenleteivel. 

Lényeges különbség a (126) reakcióban van, amelyet a (127) egyenlet szemléltet: 

( )adszadsz
2 IZnHHZn +→+ ++     (127) 

Javaslatuk alapján a Zn2+-ion és a hidrogén ad-ion reakciója során ugyancsak Zn(I)adsz ad-

ion keletkezik, viszont a (121) folyamatban keletkező Hadsz ad-iont a (124) folyamat mellett a 

(127) folyamat is fogyasztja [24]. 

A Zn2+-ion tartalmú oldatban mért impedanciadiagramok (25. és 26. ábra 2-es görbéje) a 

nagyfrekvenciás torzult kapacitív kör után egy induktív hurkot tartalmaznak és 5 kHz frekvencia 

alatt jó relatív hibával K-K transzformálhatók. A 32. ábra egyensúlyi potenciálon Zn2+-ion 

tartalmú oldatban együttesen lejátszódó oldódás-leváláskor mért impedanciadiagramok 

fordulatszám függését szemlélteti. A görbék fordulatszám függése a konvektív diffúziós 

folyamattal hozhatók összefüggésbe. A tárgyalt (116)-(120) oldódási és (121)-(127) leválási 

egyenletekkel vázolt modell alapján a (123) egyensúlyi reakció lehet felelős a Zn2+-ion cink/oldat 

határfelületén lejátszódó diffúziós gátlásért. A jelenség impedancia-viselkedésének leírására 

analóg helyettesítő kört állítottunk fel, melynek alapján az impedanciadiagramok kiértékelését a 

komplex nemlineáris legkisebb négyzetek módszerével végeztem. Bár a helyettesítő kör nem 

tekinthető kinetikai modellnek, de az oldatban történő diffúziónak a felületi reakciókhoz való 

csatolását plauzíbilisen mutatja. A fittelés jóságára jellemző statisztikai adatok (a fit standard 

hibája, a paraméterek szórása –bár ehelyütt nem részletezem a konkrét értékeket) a megfelelő 

illeszkedésnek mondható 1-10 %-on belül voltak. Ezt illusztrálja a komplex sikon ábrázolt mérési 

 84



és fittelt adatok jó egyezése (ld. 32. ábra), de hasonlóan jó vizuális egyezés volt tapasztalható a 

Bode-ábrázolásokon is. 
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32. ábra 

A cink egykristályon, 0,1 mol·dm-3 Zn2SO4+ 0,4 mol·dm-3 oldatban 3 óra bemerítés után mért  

(-o-) és illesztett (x) impedanciadiagramok. Az elektród fordulatszáma (1) 1000, (2) 2000, (3) 

3000, (4) 4000, (5) 5000 perc-1 

 

A helyettesítő kapcsolás (33. ábra) az oldatellenállással két sorosan kapcsolt részkört 

tartalmaz. Az első kör a párhuzamosan csatolt Zn2+- és Zn+-ion töltésátlépési folyamatát leíró 

töltésátlépési ellenállást és a Zn/ZnO/Zn(OH)2 réteg viszkózus részének kapacitását tartalmazza. 

A második ág három párhuzamosan kapcsolt tagot tartalmaz. Egyrészt a kettős réteg kapacitással 

párhuzamos, valószínűleg a kis frekvencián relaxáló Zn(II)adsz adszorpcióját leíró Ra-Ca, amelyet 

valószínűsít az is, hogy a kör τa időállandója 5-20 s között változik, ami lassú relaxációs 

folyamatról tanúskodik (ld. II. táblázat). Ez az impedanciadiagram induktív ív utáni kapacitív 

visszahajlását okozza 10 mHz körüli frekvenciákon. A harmadik párhuzamos ág a konvektív 

Warburg diffúziós elemet [77] és a vele sorosan kapcsolt Ri -ZCPE kört tartalmazza.  
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33 ábra. 

A cinkoldódás helyettesítő kapcsolása 

 

A határolt (konvektív) diffúziós elem a (107) átalakításával, a következő összefüggéssel 

adható meg: 

WF(iω)= RD tanh((iω δ2/D)0,5)/(iω δ2/D)0,5    (128) 

Ahol: δ diffúziós rétegvastagság,  

         D - diffúziós együttható  

         τD=δ2/D - a diffúziós időállandó  

A ZCPE a frekvenciafüggő kapacitást az Ri pedig az induktív viselkedésre jellemző negatív 

ellenállást jelöli. Érdemes megjegyezni, hogy a negatív ZCPE elemhez tartozó α paraméter értéke a 

diffúziós jellegre utaló 0,5 ± 0,02 volt. Az illesztett adatok alapján szimulált részkörök 

karakterisztikus frekvenciáit megállapítva és összevetve a diffúziós elem időállandójával 

megállapítható volt, hogy ezek értéke közel megegyezik, amely azt jelenti, hogy az 

impedanciahatások átlapolnak. Ezért a diagramon megjelenő ívekhez (|Im(z)max|-hoz tartozó) 

tartozó karakterisztikus frekvenciák nem adnak információt a részfolyamatokról. Az induktív 

megjelenése, valószínűsíthetően az adszorbeált Zn(I) és/vagy H borítottságának 

potenciálfüggésével állhat kapcsolatban [84]. 

Az illesztéssel meghatározott paramétereket a II. táblázat tartalmazza. A konvektív 

diffúzió karakterisztikus frekvenciája lineárisan függ a fordulatszámtól [27]. A 34. ábrán látható 

mérésünkre ez az összefüggés, amelynek pozitív tengelymetszete a felületi vagy a nemlineáris 

diffúzió jelenlétére utalhat [83]. A közepes fordulatszámoknak az fD - f egyenes meredekségéből 

meghatározott diffúziós állandó becsült értéke a 0,001-0,1 mol·dm-3 Zn2+ -koncentrációjú 
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oldatokban 1-6·10-4 cm2·s-1
 között változott, amely a H+ (DH

+ = 7,3·10-5 cm2·s-1) vagy Zn2+  

(DZn
2+ = 7,6·10-6 cm2·s-1) ion vizes oldatban megfelelő D értékénél nagyságrendileg nagyobb 

[27,85].  

 

II. táblázat 

3 órát levegőmentesített 0,1 mol⋅dm-3 ZnSO4 + 0,4 mol⋅dm-3 Na2SO4 oldatban tartott cink 

egykristályon mért impedanciadiagramok KNLLN illesztéssel meghatározott paraméterei. 

Estac

V 

f 

perc-1

Rct

Ω cm2

Cl

μF cm-2

Cdl

μF cm-2

RD

Ω cm2

τD

ms 

Ri

Ω cm2

Ai

F cm-2sα-1

α τa

s 

-1,047 1000 58 68 21 716 27 -529 -2,54⋅10-4 0,48 20 

-1,045 2000 44 72 20 620 20 -469 -2,50⋅10-4 0,49 13 

-1,043 3000 30 81 20 577 14 -446 -2,30⋅10-4 0,49 10 

-1,041 4000 20 94 20 547 11 -432 -2,13⋅10-4 0,51 8 

-1,037 5000 9 119 20 465 6 -388 -1,98⋅10-4 0,52 5 

1000 2000 3000 4000 5000
0

10

20

30

40

50

60

f D
 / 

H
z

f / perc-1

 
34. ábra 

Határolt diffúziós impedancia karakterisztikus frekvenciájának fordulatszámfüggése 

 

Feltételezhető, hogy a felületen keletkező keverék oxid/hidroxid só fordulatszám 

növekedésének hatására bekövetkező kémiai oldódásának gyorsulása folyamatosan változtatja az 
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adszorbeált spécieszek felületi borítottságát és a felületi réteg összetételét. A cinkleváláskor a 

fordulatszám növekedésével a töltésátlépési ellenállás csökkenő tendenciát mutat, amely az aktív 

helyek számának növekedését jelzi. Korábbi vizsgálatok szerint [86] a Zn2+/Zn cserereakció 

árama oxidos cinken az elméletinél kisebb mértékben függött a koncentrációtól, és az fD-f 

egyenesből számítható látszólagos D-re hasonló értékek adódtak. A fenti kiértékelések 

összhangban a korábbi vizsgálatokkal azt mutatják, hogy a cinkleválás nagyon összetett, több 

adszorbeált termék, oldat-, felületi-, és oxidfázisú diffúziót is kell feltételezni, amelyeket ebben a 

munkában csak jelenségszinten tudtunk tárgyalni. 

Mivel a bemutatott eredmények azt mutatják, hogy a cinkleválása és az újracinkezéssel 

felaktivált cink oldódása az adszorbeált Zn(I)ads keletkezése vagy további reakciója a sebesség-

meghatározó, ezért feltételezhető volt, hogy hasonló helyettesítő kör írhatja le a nyugalmi 

potenciálon lejátszódó folyamatokat. Az újracinkezett felület levegővel telített oldatban történő 

korróziójakor mért impedanciadiagramok (ld. 25. ábra és 26 ábra 2 görbéi) a komplex nemlineáris 

legkisebb négyzetek módszerével illesztett paramétereit a III. táblázat tartalmazza. 

 

III. táblázat 

Újracinkezett felületen levegővel telített 0,5 mol⋅dm-3 Na2SO4 oldatban mért 

impedanciadiagramok illesztéssel meghatározott paraméterei 

Ekorr

(V) 

tkorr

(h) 

f 

perc-1

Rct

Ω cm2

Cl

μF cm-2

Cdl

μF cm-2

RD

Ω cm2

τD

ms 

Ri

Ω cm2

Ai

F cm-2

α τa

s 

-1,07 2,5 500 0,78 164 112 116 24 -91 -1,19⋅10-4 1 2 

-1,069 3 1500 0,75 135 108 86 20 -66 -1,37⋅10-4 1 2 

-1,075 66 1500 1 98 101 93 42 -50 -3,76⋅10-4 1 17 

 

A számított látszólagos diffúziós állandó értéke nagyon kicsi és függött a korrózió 

időtartamától, amely meghatározza a korróziós termékek szerkezetét, oldhatóságát. A CPE 

impedancia elem α paraméterének értéke 1, amely negatív kapacitást jelent és a Zn(I)adsz felületi 

borítottságának relaxációjának tulajdonítható. Tehát a párhuzamosan kapcsolt negatív kapacitás és 

negatív ellenállás (Ri) a kapacitív félkör induktív visszahajlását okozza a közepes, 1-10 Hz-es 

frekvenciatartományban.  
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5.2 Cinken a gyakorlati korróziós körülményeket modellező oldatokban 

keletkező korróziós filmek rácshibáinak és félvezető tulajdonságának hatása az 

oxigénredukció kinetikájára 
 

Ebben a fejezetben a korróziós réteggel borított cinken az oxigénredukció kinetikájával 

kapcsolatos vizsgálataimat írom le. A vizsgálatok arra irányultak, hogy értelmezzem az 

oxigénredukciós folyamatban az adszorbeált hidrogén-peroxid szerepét és annak egyenetlen 

korróziót előidéző hatását. Ennek a problémának nagy jelentősége van az összetett korrózióvédő 

bevonatok (vas/cink/szervetlen vagy szerves bevonat) rétegalatti korrózió okainak felderítésében. 

A cink-hidroxid a hidrogén-peroxiddal hidratált peroxidot ad, de a ZnO2 is ismert vegyület. 

Számos irodalmi utalás is van arra, hogy a passzív rétegbe is beépül a peroxid [87]. Az irodalmi 

összefoglalóból is kitűnik, hogy nincs egyértelmű vizsgálati eredmény abban a vonatkozásban, 

hogy a kételektronos lépésben keletkező hidrogén-peroxid a cinkoxid korróziós rétegen hogyan 

reagál tovább. Valamint kvalitatív képet szerettem volna kapni arról, hogy az oldat anionjainak 

minősége az oxidréteg szerkezetének összetételének módosításával vagy az oldott O2 molekulával 

való kölcsönhatásuk révén fejtenek ki hatást. Figyelembe kívántam venni, hogy a 

nemsztöchiometrikus cink-oxid korróziós filmek rácshibáinak és félvezető tulajdonságának 

hatását az oxigénredukció kinetikájára. 

 

5.2.1 Cinkelektród felületi állapotának vizsgálata 

 

A korróziós réteg állapotáról információt a különböző korróziós időtartamok után felvett 

impedanciadiagramok jellegének változásából és a korróziós potenciál időbeni változásának 

irányából nyerhetünk. A korróziós potenciálon meghatározott polarizációs ellenállásának 

változásából a korróziós réteg vastagodására és védőképességére kapunk információt. A 

polarizációs ellenállás fordítottan arányos az áramsűrűséggel, tehát az időben növekvő Rp érték az 

áramsűrűség csökkenését jelenti.  

Az 35. ábra 1, 1′ és 2 görbéi 10,5 pH-jú 1 mol·dm-3  borát puffer oldatban különböző 

korróziós potenciálokon különböző időtartamú korrózió után mért impedancia spektrumokat 

szemlélteti. A polarizációs ellenállás növekedése valamint a potenciál anódos irányú eltolódása a 

a felületi réteg kialakulása következtében csökkenő korróziósebességet mutatja. Megfigyelhető, 

 89



hogy az elektród aktív állapotában –1,13 V-on az alacsony frekvenciás tartományban a cink 

oldódásra jellemző induktív hurok jelenik meg. Rövid időtartamú korrózió után az 

impedanciaspektrumok két kapacitív hurokból és a közöttük megjelenő induktív hurokból 

tevődnek össze. Hosszabb korrózió után (hat óra) az induktív hurok eltűnik, amely az oxidkiválás 

hatására történő aktív oldódási centrumok számának csökkenésével és egyenletes tömör réteg 

kialakulásával magyarázható. Mindhárom anion tartalmú oldatban a korróziós időtartam 

növelésével hasonló viselkedés tapasztalható. 

Az 35. ábra 3, 4, és 5 valamint a 36. ábra 2, 3, 4 és 5 görbéi különböző potenciálon 

polarizált cink korongelektródon meghatározott impedanciaspektrumokat szemléltetik. Az  

1 mol·dm-3 borát és a 0,1 mol·dm-3 K2SO4 tartalmú 0,1 mol·dm-3 borát puffer oldatban az első 

lépcsőnek megfelelő -1,05 V környezetében a polarizációs görbe negatív meredekségének 

köszönhetően az alacsony frekvenciákon az impedancia imaginárius része csökkenő valós rész 

ellenállások felé hajlik. Látható, hogy –1,2 V-on polarizált elektródon meghatározott impedancia 

spektrumok is tartalmazzák az elektród aktív állapotában megjelenő cinkoldódására jellemző 

induktív hurkot. A négyelektronos platónak megfelelő –1,35 V illetve –1,4 V-on mérhető 

impedanciaspektrumot az 5 görbék szemléltetik. A 37. ábra 10,5 pH-jú oxigénnel telített  

1 mol·dm-3  borát puffer illetve 0,1 mol·dm-3 K2HPO4- vagy 0,1 mol·dm-3 K2SO4- tartalmú  

1 mol·dm-3 borát puffer oldatokban különböző ideig korrodált cinkelektródon mért katódos-, 

valamint oxigénmentes elektrolitokban az oxidmentes cinkelektródon mért anódos polarizációs 

görbéket tartalmazza. Az anódos görbék jellegéből megállapítható, hogy kb. –1,3 V-nál kezdődik 

a cink anódos oldódása és ezzel egyidejűleg az aktív-passzív átmenetet jellemző oxid/hidroxid 

film kialakulása. Megfigyelhető, hogy az anion minőségének függvényében változik a passzív 

tartomány szélessége és a megjelenő anódos csúcsok száma.  

Mindhárom esetben a kritikus passziválódási potentiál ∼ –1,15 V-nál jelenik meg, amely 

valószínűleg azt jelzi, hogy a felületen kezdetben ugyanaz a cink vegyület cink-oxid keletkezik. 

Mindhárom oldat esetén a cink korróziós potenciáljának időbeli változása tömör felületi réteg 

kialakulását jelzi. Az anódos görbék alapján megállapítható, hogy a kialakuló réteg tömörsége 

függ az anion minőségétől és a szulfát<borát<foszfát irányban növekszik [88]. A 37. ábrán 

látható, hogy O2 jelenlétében a korróziós potenciál a passzív tartományba esik és az 

oxigénredukció stabilizálja a réteget.  
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35. ábra 

10,5 pH-jú 1 mol⋅dm-3  borát puffer oldatban cink korongelektródon (a) 6 óra bemerítés után mért különböző polarizációs 

potenciálokon meghatározott impedanciadiagramok stacionárius árama. Az elektród fordulatszáma 1000 perc-1 

Különböző korróziós időknek megfelelő korróziós illetve különböző polarizációs potenciálokon meghatározott impedancia 

spektrumok: (b) – (1) 0,5 óra korrózió után, (2) 3 óra korrózió után; (c) 6 óra korrózió után, (d) –1,05V, (e) -1,2 V, (f) –1,35 V 
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36. ábra 

10,5 pH-jú 0,1 mol·dm-3 K2SO4 tartalmú 0,1 mol·dm-3 borát puffer oldatban cink korongelektródon (a) különböző polarizációs 

potenciálokon meghatározott impedanciadiagramok stacionárius árama 

Korróziós illetve különböző polarizációs potenciálokon meghatározott impedancia spektrumok: (b) -0,78 V, (c) -1,05 V, (d) –1,15V, 

(e) -1,2 V, (f) –1,40 V. Az elektród fordulatszáma 1000 perc-1
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37. ábra 

10,5 pH-jú (a,b) 1 mol·dm-3  borát pufferben, (c,d) 0,1 mol·dm-3 K2HPO4-tartalmú 1 mol·dm-3 borát pufferben és (e,f): 0,1 mol·dm-3 

K2SO4-tartalmú 1 mol·dm-3 borát pufferben (a,c,e) oxigént nem tartalmazó oldatokban mért anódos polarizációs görbék (a 

potenciálváltoztatás sebessége 10 mV·s-1) (b,d,f) oxigénnel telített (2) 3 órát (3) 7 órát korrodált cink elektródon felvett katódos 

polarizációs görbék (a potenciálváltoztatás sebessége 5 mV·s-1). Az elektród fordulatszáma 1000 perc-1 
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Az O2 redukciós ciklusokat a korróziós potenciáltól negatív potenciálok felé indulva 

vettem fel. Az „oda” görbéken két határáramra utaló lépcső megjelenése tapasztalható. 

Mindhárom esetben az első redukciós plató –0,8 és –1,2 V, a második lépcsőnek megfelelő 

határáram szakasz pedig –1,25V és –1,45 V potenciáltartományban jelenik meg. A második 

határáram platóra egy oxid-redukciós csúcs is szuperponálódik. A korróziós időtartam 

növekedésével az első lépcsőnek megfelelő határáramok csökkenő redukciós áramok irányába 

tolódnak, amely a kialakuló korróziós film elektronvezetésének csökkenésére utal. Ugyanezt jelzi 

az is, hogy a korróziós idő növekedésének hatására az első redukciós plató határárama kisebb 

lesz, mint a második redukciós plató határáramának fele. Mindezek összhangban vannak az 

impedancia mérések tapasztalataival. A katódos görbéken a második határáram platón megjelenő 

ZnO redukciós csúcsokra fordított töltésmennyiségből meghatároztam a korróziós réteg 

vastagságát, amely 2-7 nm között változott 3-7 óra korróziós időtartam után. A ZnO korróziós 

réteg vastagsága aktívabb állapotban 1-2 nm. Tehát a bemerítési idő növekedésével a korróziós 

réteg egyre vastagabb lesz és elektronvezetése csökken, az oxigénredukció sebessége is csökken. 

A katódos görbéken megjelenő adott potenciálon vett határáramok fordulatszám-

függéséből következtetni lehet a folyamat kinetikájára, illetve meghatározható az oxigénredukció 

látszólagos töltésszáma. A 38. ábra 10,5 pH-jú 0,1 mol⋅dm-3 K2HPO4-tartalmú 1 mol⋅dm-3 borát 

puffer oldatban az előzetesen 3 órát a 39. ábra pedig a 10,5 pH-jú 0,1 mol⋅dm-3 K2SO4-tartalmú  

1 mol⋅dm-3 borát puffer oldatban az előzetesen 7 órát korrodált cink elektródon felvett katódos 

polarizációs görbék fordulatszámfüggését mutatja be. Mindkét esetben jól látható a két redukciós 

plató áramainak növekedése a fordulatszám növelésével. Az is látható, hogy a ciklikus 

voltamogramm „vissza” görbéjén a katódos áram –1,2V-tól erősen csökken, a cinkoldódás 

megindulása következtében. De az O2 jelenlétében gyorsan passziválódik és az oldódás miatt 

cinkkel szennyezett oxidon a redukció nagyobb sebességgel folyik, mint a korróziós potenciálon 

hosszasan tartott elektronban elszegényedett oxidrétegen. A K2SO4-tartalmú oldatban a redukciós 

göbék (39. ábrán) alapján megszerkesztett határáram-sűrűség fordulatszámfüggését a 40. ábra 

szemlélteti. Az ábrán feltüntettem a potenciál értékeket is. A töltésszámok kiszámolása a (66) 

összefüggés segítségével történt a 3.3. fejezetben ismertetett módszer alapján számolt Levics-

konstansok felhasználásával. 
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38. ábra 

 

10,5 pH-jú 0,1 mol·dm-3 K2HPO4-tartalmú 1 mol·dm-3 borát pufferben az előzetesen 3 órát 

korrodált cink-elektródon felvett redukciós görbék, az elektród fordulatszámának függvényében: 

(1) 500, (2) 1000, (3) 2000, (4) 3000 perc-1  

A korróziós potenciáltól negatív irányban felvett görbéket az összefüggő-, a vissza-görbéket a 

szaggatott vonalak jelölik. A potenciálváltoztatás sebessége 5 mV·s-1
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39. ábra 

 

10,5 pH-jú 0,1 mol·dm-3 K2SO4-tartalmú 1 mol·dm-3 borát pufferben az előzetesen 7 órát korrodált 

cink elektródon felvett redukciós görbék az elektród fordulatszámának függvényében: (1) 500,  

(2) 1000, (3) 2000, (4) 3000 perc-1. A potenciálváltoztatás sebessége 5 mV·s-1

 

Látható, hogy a töltésszámok az első áramlépcsőn 0,3-0,9 között, míg a második lépcsőn 

2,9-3,9 között változnak. Ezek az értékek arra utalnak, hogy az oxigénredukció a kétlépcsős 

mechanizmus szerint játszódik le. A 40. ábra alapján következtetések vonhatók le a lejátszódó 

folyamatok kinetikájára is. Amint az ábrán is látható K2SO4 tartalmú oldatban (40. ábra) oxidos 

cinken az oxigénredukció két bruttó folyamat lejátszódásával tárgyalható. Az első határáram 

szakaszon a jlim - √f ábrázolások egyenest adnak (korrelációs együtthatók 0.9990-0.9999 között 

változnak), de nem elhanyagolható nagyságú tengelymetszettel is rendelkeznek. Ez nem 

magyarázható sem az oldat esetleges szennyezéseivel, sem a forgó elektród tengelyének esetleges 

precessziójával, mivel azt a ferro/ferricianid rendszerrel ellenőriztem. A második lépcsőn a 

folyamat tisztán diffúziós. Hasonló viselkedés tapasztalható borát pufferben és aktívabb filmeken 

K2HPO4 tartalmú oldatban is. Megjegyzem, hogy „öregebb” oxidrétegeken borát és foszfát 

 96



jelenlétében a határáram szakaszon a Levics-ábrázolás nem volt egyenes (hasonlóan az aranyon 

tapasztalthoz), de az oxidréteg állapotának fordulatszámmal való változása miatt nem lehetett 

megbízhatóan kiértékelni a méréseket. Érdekes viselkedés tapasztalható –1,2 V-on a szulfát-

tartalmú oldatban, ahol a Levics-egyenesnek az „oda” görbén anódos, a „vissza” irányban pedig 

nincs tengelymetszete. Ez a jelenség valószínűleg a cink oldódása miatt jön létre, amint ezen a 

potenciálon meghatározott impedanciadiagram is jelzi. A másik két vizsgált oldatban az „oda” és 

„vissza” görbékből –1,2 V-on meghatározott Levics-egyeneseknek mindig katódos 

tengelymetszete van, ami jelzi az oxidréteg oldódást-gátló képességének különbségeit a vizsgált 

oldatokban. A 41. ábra 1. és 2. görbéje tünteti fel az oxigénredukció kételektronos lépésének 

emelkedő szakaszán a határárammal korrigált Tafel-összefüggéseket. A töltésátlépési áramokat a 

j·jlim/(jlim-j) összefüggéssel számoltam. A Tafel-egyenesek meredeksége és helyzete független a 

fordulatszámtól, amely arra utalhat, hogy a  redukció nem járul hozzá a korongáramhoz. A 

Tafel-egyenesek meredeksége –0,120 V-tól nem tér el jelentősen ezért feltételezhető, hogy az 

oxidos cinken is az első elektron felvétele a sebességmeghatározó lépés. A valamivel nagyobb 

meredekség okozója valószínűleg a korróziós rétegben létrejövő ohmos potenciálesés okozza. A 

3.-5. görbék jelölik a Levics-egyenesek tengelymetszeteiből számolt nem-diffúziós, „kinetikai” 

áramokat a különböző anionokat tartalmazó oldatokban. Ezeket a párhuzamos áramokat 

megbízhatóan csak ebben a potenciáltartományban lehetett meghatározni. Az elektródreakció 

csereárama: Au-ra j

-
2HO

o (2,2±0,6)·10-4 A·cm-2, Zn/ZnO-ra (4,1±1,4)·10-9 A·cm-2 adódott. A Tafel-

konstansok értéke arany elektródon -0,134 ± 0,002 V, Zn/ZnO korróziós rétegen pedig -

0,136 0,011 V volt. Ezek az értékek mindkét esetben arra utalnak, hogy az első elektron 

felvétele a sebességmeghatározó lépés. A 41. ábra 3, 4, és 5 görbéi a Levics-egyenesek 

tengelymetszetéből számolt nem-diffúziós, „kinetikai” áramokat szemlélteti mindhárom 

aniontartalmú oldatban, amelyek értéke -8·10

±

-5 - -3·10-4 A·cm-2 közötti érték. A párhuzamos áram 

feltételezhetően a peroxid elektródfelületi katalitikus bomlásából keletkező O2-nek az 

elektródfelületi O2-koncentráció növelő hatásának tulajdonítható [90]. A heterogén katalitikus 

bomlási reakció tárgyalására később térek rá. 

Eddigi mérési eredményeim összhangban vannak Boto [41] és Wrablowa [35] 

eredményeivel, amelyek oxidos cinken az oxigénredukció kétlépcsős mechanizmusára utaltak. 

Azonban kérdés, hogy a kételektronos folyamat során keletkező peroxid köztitermék hogyan 

redukálódik tovább, és mi történik a folyamat során keletkező peroxid köztitermékkel.  

 97



 

0 20 40 60
0,000

0,002

0,004

3,9

E/V

0,3
0,5
0,9

2,8

2,9
3,4

3,9
n

-1,30 V

-1,40 
-1,35
-1,25 
-1,20 
katódos irány
-1,20 

-1,15 
-1,10 
-1,05 

f 1/2/ perc1/2

-j 
/A

 c
m

-2

 

40. ábra 

10,5 pH-jú 0,1 mol·dm-3 K2SO4-tartalmú 1 mol·dm-3 borát pufferben az előzetesen 7 órát 

korrodált cink-elektródon felvett redukciós görbék alapján szerkesztett Levics-ábrázolás 
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41. ábra 

10,5 pH-jú oxigénnel telített 0,1 mol·dm-3 K2SO4-tartalmú 1 mol·dm-3 borát pufferben cink 

korróziós rétegen az oxigénredukció két-elektronos lépésének emelkedő szakaszán a 

határárammal korrigált Tafel-összefüggések: (1) egyensúlyi potenciálon 3 óra korrózió után, 

 (2) 6 óra korrózió után. A potenciálváltoztatás sebessége 5 mV·s-1 Az elektród fordulatszáma 

1000 perc-1.  

A Levics-egyenesek tengelymetszeteiből számolt nem-diffúziós, „kinetikai” áramok  

(3) B4O5(OH)4
2- +SO4

2-, (4) BB4O5(OH)4
2- +HPO4

2- és (5) B4O5(OH)4
2- anion tartalmú oldatokban 

 

5.2.2 Peroxid köztitermék keletkezésének kimutatása 

 

A vizsgálatoknál használt Pt/Zn gyűrűs korongelektród geometriája alapján 

megbecsülhető, hogy a peroxid-lépcsőnek megfelelő –1,05 V-on polarizált cink korongon mért  

–200 μA korongárammal termelt, és az oldatba távozó stabil peroxid a gyűrűn ∼ 50 μA oxidációs 

áramot kellene eredményezzen. Ezzel szemben oxigéntartalmú oldatban a peroxid-lépcsőnek 
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megfelelő -1,05V-on polarizált Zn/ZnO elektródon termelt peroxidból, nagyon csekély mennyiség 

volt mérhető a peroxid oxidációs potenciálján polarizált gyűrűn (42. ábra). Ez azt jelzi, hogy a 

felületen keletkező peroxid valamilyen oknál fogva nem jut el a gyűrűig. 
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42. ábra 

10,5 pH-jú 1 mol·dm-3 borát pufferben Zn/Pt gyűrűs korongelekród Pt gyűrűjén meghatározott 

voltammetriás görbe, amikor a cink korong potenciálja (tke) EZn = –1,05 V, IZn = –200 μA 

 

Ezért érdemes volt megvizsgálni, hogy a redukciós görbéken milyen változást okoz 

oxigénmentes, illetve oxigénnel telített oldatokban adott mennyiségű hidrogén-peroxid jelenléte. 

A 43. ábra 10,5 pH-jú 1 mol·dm-3  borát puffer oldat esetében peroxidmentes, illetve oldathoz 

adagolt 3 mmol·dm-3 peroxid-koncentráció jelenlétében mért redukciós görbéket tartalmazza. 

Ennek alapján az alábbi következtetések vonhatók le. Oxidos cinken, oxigénmentes oldatban  

–1,13V-nál negatívabb potenciálon következik be a peroxid redukció (1. görbe). Oxigénnel telített 

oldat esetén az oldathoz adagolt peroxid nem okoz változást a peroxid-lépcsőnek megfelelő áram 

értékében (2,3 görbe), azaz a peroxid és oxigénredukció határáramai összeadódnak. 

Ezek a tapasztalatok arra utalnak, hogy a felületen kialakuló cink-oxid korróziós rétegen  

–1,13V-nál pozitívabb potenciálon nem redukálódik a peroxid, azaz nem valószínű egy 

párhuzamos gyors négy-elektronos lépés az oxigénredukció mechanizmusában.  

 Az eddigi eredmények azt sugallják, hogy a cink korongon valamilyen folyamat 

elfogyasztja a keletkező peroxidot és ezért nem jut el a gyűrűre. Ugyanezt támasztja alá a Pt/Pt és 

Zn/Pt gyűrűs korongelektródokon különböző hidrogén-peroxid koncentráció függvényében 
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végzett vizsgálatok is. Az 44. ábra a cink korongot tartalmazó, illetve nem tartalmazó gyűrűs 

korongelektródok platina gyűrűjén mért oxidációs áramnak oldathoz adagolt peroxid 

koncentrációjától való függését szemlélteti.  
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43. ábra 

10,5 pH-jú 1 mol·dm-3  borát puffer oldathoz adagolt H2O2 redukciós görbéi oxidos 

cinken:  

(1) N2 gázzal telített 3 mmol·dm-3 H2O2 tartalmazó oldatban; (2) O2 gázzal telített, 

 3 mmol·dm-3 H2O2 tartalmazó oldat, (3) O2 gázzal telített, H2O2 mentes oldatban,  

(4) N2 gázzal telített, oxigén és H2O2 mentes oldatban. 

Potenciálváltoztatás sebessége: 10 mV·s-1
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44. ábra 

 

10,5 pH-jú 1 mol·dm-3  borát pufferben 0,5 V-on polarizált platina gyűrűn mért oxidációs áramok 

változása az oldathoz adagolt H2O2 koncentrációjának függvényében (a) Pt/Pt, (b) Pt/Zn forgó 

gyűrűs korongelektród esetén. (1) –0,05 V-on nyugalmi potenciálon platina korong esetén  

(2) oxigénmentesített oldatban, amikor a cink korong korróziós potenciálja –1,13 V, (3) oxigénnel 

telített oldatban -1,05 V-on polarizált cink korong esetén. A platina gyűrű felülete 0,146 cm2, a 

fordulatszám 1000 perc-1. 

 

Látható, hogy az árammentes potenciálon 0 és 4 mmol⋅dm-3 peroxid koncentrációknál a 

nyugalmi potenciálon levő platina korong esetén, a platina gyűrűn (44a. ábra) jóval nagyobb áram 

mérhető, mint a cink korong jelenlétében (44b. ábra 2 görbe). Nyilvánvalóan ekkor a peroxid a 

korróziós folyamatban reakcióba lép a cinkkel és emiatt nem jut el az indikátorelektródra. 

Ugyancsak nem nyerhető jelentős nagyságú peroxid oxidációs áram a gyűrűn, ha az 
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oxigénredukcióval stabilizált filmet –1,05 V-on polarizáljuk. A fenti kísérletek alapján 

feltételezhető, hogy a peroxid bomlását a cink-oxid korróziós réteg katalizálja. 

 

5.2.3 Jelenségek modellezése és következtetések 

 

A jelenség leírása a korróziós réteg kapacitásának az elektródpotenciállal való változásának 

vizsgálatával kíséreltem meg. Ezért egyrészt 17-4,7 kHz frekvenciákon  

5 mV effektív amplitúdójú szinuszos feszültség szuperponálásával váltóáramú voltammetriás 

elektródimpedancia méréseket végeztem. A mért impedancia képzetes részéből meghatározott 

nagyfrekvenciás kapacitás szisztematikusan függött a frekvenciától. A legnagyobb 17 kHz 

frekvencián 5-15 %-kal kisebb kapacitás mérhető minden potenciálon mint 9 kHz frekvencián, és 

az eltérés nagyobb a négy elektronos határáram tartományban. Ez arra utal, hogy a mért kapacitás 

nem tulajdonítható az oxid/elektrolit határfelület kapacitásának, hanem a Faraday folyamat 

pszeudokapacitását is tartalmazza.  

A kapacitás fizikai tartalmának felderítését és a tértöltés kapacitás feltételezhető jelenlétének 

kimutatását stacionárius impedanciadiagramok mérésével és kiértékelésével próbáltam 

értelmezni. Ennek érdekében a cinkelektródot a korróziós potenciáltól indulva különböző 

oxigénredukciós potenciálokon polarizálva stacionárius impedanciadiagramokat határoztam meg. 

A mérést 65 kHz - 10 mHz frekvenciatartományban, 3 mV perturbáló szinuszos feszültséggel 

végeztem. A stacionárius imaginárius impedancia adatokból számított pszeudokapacitás adatokat 

három különböző frekvencián a potenciál függvényében a 45. ábra mutatja.  

A cink-oxid korróziós termékekkel borított cinkelektródon a korróziós potenciálon vagy 

környezetében az elektródimpedancia helyettesítő kapcsolása HK (46. ábra) három sorba kapcsolt 

elemre bontható: az oldat ellenállásra (Rs) és a vele sorosan kapcsolódó oxid réteg ff RC valamint 

az oxid/elektrolit határfelület kettős rétegeinek töltődését és a korróziós folyamatot leíró 

INFctHF WRCPEC −  impedanciára. A INFct WR −  tag az oxigén redukció sebesség meghatározó 

lépését írja le, mivel az egyenáramú polarizációs mérésekből vegyes kinetikájú, töltésátlépés- és 

diffúziókontrollált folyamat állapítható meg. A CPE elem feltételezhetően az oxid rétegen 

keresztül történő cinkoldódási lépéssel kapcsolatos, mivel a CPE kitevő értéke a diffúziós gátlásra 

jellemző 0,5 körül van. A forgó korongelektródon a konvektív diffúzió leírására a félvégtelen 

diffúziós rétegvastagságú lineáris diffúziós elem (128) használható. 
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45. ábra 

10,5 pH-jú (a) 1 mol·dm-3 borát puffer- és (b) 0,1 mol·dm-3 K2SO4-tartalmú 1 mol·dm-3 borát 

puffer oldatokban különböző frekvenciákon meghatározott kapacitás értékek potenciálfüggése 

 
46. ábra 

10,5 pH-jú különböző aniontartalmú oldatokban, oxiddal borított cink elektródon mért 

impedanciadiagramok KNLLN illesztéséhez használt helyettesítő kör. A korróziós potenciálon a 

20 kHz és 10 mHz frekvencia tartományban, az oxigénredukciós potenciálokon 20 kHz és 0.3 Hz 

között a HK a WINF elem elhagyásával használható. 
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IV. táblázat 

A cink-oxid korróziós filmek korróziós potenciálon mért impedanciadiagramjainak illesztéssel meghatározott paraméterei 
 

Oldat E/V -jc / 
mA cm-2 Rs / Ω Cf / 

μF cm-2
Rf / 

Ω cm2
CHF / 

μF cm-2
Y/ 

kΩ-1 cm-2s-n n Rct / 
kΩ cm2

σW / 

Ω cm2s-1/2 τd/s 

borát -0,87 - 16,9 59,8 0,38 17,1 0,506 0,45 2,09 135,1 - 
foszfát -0,88 0,010 13,1 53,1 0,21 17,8 0,452 0,57 1,05 341,1 5,1 
szulfát -0,78 - 12,6 99,7 0,30 17,0 0,458 0,48 0,98 97,9 - 

 

 

V. táblázat 

A cink-oxid korróziós filmen különböző oxigénredukciós potenciálon az impedanciadiagramok illesztéssel meghatározott 

paraméterei 

 

E /V 

 
j / 

mA cm-2
Rs / 
Ω 

Cf / 
μF cm-2

Rf / 
Ω cm2

CHF / 
μF cm-2

Y / 
kΩ-1 cm-2s-n n Rct / 

kΩ cm2 Célfüggvény 
Szabadsági  

fok 

Standard 
hiba 
% 

-0,8 0,008 16,87 54,8 0,39 16,0 0,152 0,42 1,51 0,8·10-4 15 0,2 
-0,85 -0,005 16,93 59,4 0,38 16,7 0,153 0,44 2,17 1,1·10-4 15 0,3 
-0,9 -0,035 16,76 60,2 0,38 18,0 0,167 0,44 1,31 15·10-4 15 1,0 
-0,95 -0,054 16,98 65,8 0,39 19,2 0,205 0,42 1,92 2,4·10-4 15 0,4 
-1,00 -0,208 16,77 75,7 0,37 20,5 0,198 0,46 0,80  1,9·10-4 15 0,3 
-1,05 -0,598 16,64 70,8 0,38 21,0 0,264 0,45 0,66 3,5·10-4 16 0,5 
-1,1 -0,393 16,6 60,2 0,35 19,4 0,282 0,48 0,20 2,1·10-4 11 0,5 
-1,2 -1,960 16,53 80,3 0,21 18,6 0,148 0,68 0,12 1,9·10-4 19 0,3 
-1,3 -3,072 16,47   35,7 1,309 0,65 0,30 2,0·10-4 20 0,3 
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A vizsgált oldatokban oxiddal borított cink elektródon korróziós potenciálon illesztéssel 

meghatározott paramétereket az IV. táblázat tartalmazza. Borátoldatban a paraméterek a  

35c. ábrán, szulfáttartalmú oldatban a 36 ábra 4. mérési adatsorhoz tartoznak. Foszfátoldatban a 

korróziós potenciálhoz közeli katódos potenciálon meghatározott impedanciadiagramot 

értékeltünk ki 24 kHz- 0.01 mHz frekvencia tartományban. Ezen diagram jellege csak 

kisfrekvencián tért el az előzőektől annyiban, hogy kis frekvencián Warburg-egyenes egy 

kapacitív félkörben zárult. A szabadsági fokok száma 31-37 volt, a célfüggvény értéke 1-3·10-3 és 

az illesztés standard hibája 0,6-1,2 % között változott. 

Korróziós potenciálon meghatározott Warburg-paraméter értékek közel megegyeznek az 

oldatban jelenlévő oxigén diffúziójakor az ( )( )cOO cDFnRT ασ 5,022
W 2/ −=  egyenlettel 

számoltakkal (DO=1,97·10-5 cm·s-1, co=1,25·10-3 M, cα =0,5. n=1). Foszfát oldatban a kismértékű 

katódos polarizációra kapott nagyobb (háromszoros) értékek a Warburg-paraméter 

potenciálfüggésének tulajdonítható. A diffúziós időállandó ( ) lényegesen nagyobbnak 

adódott, mint az elektród fordulatszámának megfelelő érték. A használt kinetikai viszkozitás 

értéke 

Dd /2δτ =

210−=ν  cm2·s-1 volt. Mindez az elektród felületi inhomogenitása vagy az oxidon 

adszorbeált réteg diffúziós folyamatának köszönhetően egy bonyolultabb diffúziós rétegre enged 

következtetni. 

A különböző katódos potenciálokon 30 kHz-0,01 Hz frekvencia tartományban 

meghatározott impedanciadiagramok alakja független az oldatban jelenlévő anion minőségétől, 

illetve a peroxid hullám áramának értékétől. Minden esetben az alacsony frekvencia tartományban 

(0,3-1 Hz-től 0,01 Hz-ig) az impedanciadiagram, az oxigén redukció sebességmeghatározó 

lépésére jellemző alakot ölt (35. és 36. ábra). Viszont a 46. ábrán vázolt a helyettesítő kör a 24 

kHz és 0,3 Hz frekvencia tartományban jól illeszthető a mérési adatokra, feltéve, hogy a WINF 

tagot elhanyagoljuk. Ebben a frekvencia tartományban a szabadsági fokok száma 28-16 közötti, 

és az illesztés standard hibája 0,4-1,9% között változik. Az áramköri paraméterek bizonytalansága 

-1 V-nál pozitívabb potenciálokon jobb volt, mint ettől negatívabb potenciálokra. 10,5 pH-jú 1 

mol·dm-3  borát puffer oldatban oxiddal borított cink elektródon 24 kHz és 12 Hz frekvencia 

tartományban az illesztéssel meghatározott paramétereket az V. táblázat tartalmazza.  
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Ha az illesztést 24 és 12 Hz közötti adatokra végeztem, akkor a paraméterek értéke nem 

mutat lényeges változást, de az illesztés jósága és a paraméterek hibája jobbnak mutatkozott. 

Ekkor az V. táblázat mutatja, hogy az illesztés standard hibája  

0,2-1 % közöttváltozott. Az egyes paraméterek százalékos hibája 0,5-10 % között változott de a 

párhuzamos Ra és Rf korrelációja miatt ez 10 %-nál nagyobbnak adódott. 

A paraméterek változása a katódos potenciál függvényében igazolja a modell fizikai és 

kinetikai tartamát azáltal, hogy az oxigénredukciós reakció töltésátlépési ellenállása csökken, 

valamint -0,8 és -1,1 V tartományban a CPE paraméter növekszik a filmben lévő rácshibák 

mozgékonyságának változása köszönhetően. Az Rf-Cf kör karakterisztikus frekvenciája -1,2 V-ig 

5 kHz körüli érték, viszont ez az elem hiányzik a -1,3 V-on, az oxidmentes cinken lejátszódó 

oxigénredukció modellező helyettesítő körben. A Cf közelítőleg háromszor nagyobb, mint a CHF 

kapacitás. Mivel az oxidréteg vastagság néhány nm, ezért feltételezhető, hogy az oxid/fém 

határfelület kapacitása járul hozzá a Cf értékéhez. 

A CHF értéke 16-35 μF/cm2 tartományba változik a potenciál negatív irányú 

változtatásával, ezért a fémoxid/elektrolit határfelületen kialakuló eredő kettős réteg kapacitásnak 

tekinthetjük. A (81) egyenlet értelmében a komplex impedancia adatok komplex kapacitásra 

transzformálhatók át, feltéve, hogy a soros oldatellenállás hatását levonjuk az impedancia adat 

értékéből. Így kiszámítható a komplex kapacitás imaginárius és reális értéke is és ezáltal 

impedancia spektrum átalakítható komplex kapacitás spektrummá. A 47. ábra a különböző 

potenciálon mért adatok átalakításával nyert komplex kapacitás nagyfrekvenciás értékeket 

szemlélteti. Az ábra tartalmazza az oldatellenállás hatásának levonásával korrigált mért (körök), 

illesztett (szaggatott vonalak) és a INFctHF WRCPEC −  kör illesztésekor (egyenes vonal) kapott 

görbéket. Az illesztést az (1) – (6) görbék esetében a 18 kHz - 13 Hz-, a (7) –(9) esetén pedig  

24 kHz - 65 Hz frekvencia tartományban végeztem. A INFctHF WRCPEC −  kör illesztésekor nyert 

görbék ReC tengelymetszete a CHF értékét adja, körülbelül 0.5 kHz frekvencián. Az ennél 

nagyobb frekvenciákon látható nyomott félkör a ff RC  tag és a CPE elem együttes hatásával 

hozható összefüggésbe. A 24 kHz frekvencián mérhető ReC tengelymetszet érték a Cf és CHF 

soros eredője.  
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47. ábra 

 

10,5 pH-jú 1 mol·dm-3 borát pufferben 6 órát korrodeált cink elektródon különböző 

polarizációs potenciálon mért adatok oldatellenállás levonásával nyert és számolt komplex 

kapacitás nagyfrekvenciás értékeket szemlélteti. Az elektród fordulatszáma 1000 perc-1
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A mért CHF értéke növekszik a katódos potenciált -0,73V-tól -1 V-ig változtatva mindhárom 

oldatban. Mivel az Rs és Rf a potenciállal nem változik jelentősen és tendenciózusan, ezért 

feltételezhető, hogy az oxigén redukciója stabilizálja a korróziós réteg vastagságát. Így 

feltételezhető az is, hogy a CHF az oxid/elektrolit kettősréteg kapacitásának és az oxidban levő 

diffúz kettős réteg kapacitásának soros eredője. Ennek alapján a kapacitás tapasztalt növekedése a 

kiürült tértöltés rétegben lévő ionizált donorok töltődésével magyarázható. Ez a következő 

gondolatmenettel támasztható alá:  

Az n-típusú félvezető oxidokban, ha az elektronkoncentráció a fémre jellemző  

∼5*1022 cm-3-nél kisebb, az oxidban lévő Fermi-szint energiája (elektrokémiai potenciálja) 

nagyobb, mint amit az elektrolitban lévő redoxi rendszer elektródreakció potenciálja képvisel és 

így megindul az oxidban lévő többségi töltéshordozók oldatba való jutása. Ennek következtében 

az elektródfelületi réteg elektronban elszegényedik és ez - a szokásos fizikai terminológia szerint - 

egy felfele hajló sávelhajlást eredményez (kiürülési réteg) [92]. Az így kialakuló tértöltés réteg 

elektromosan töltött így a felületen két kettősréteg alakul ki: egy az oxidban és egy az oldatban. 

Ennek következtében a mért impedancia adatokból számolt kapacitást sorba kapcsolt kapacitások 

eredője adja.  

Ha a töltéshordozók koncentrációja 1020 – 1021 cm-3 közötti érték a Helmholtz-féle kettős 

réteg vastagsága összemérhető nagyságú az oxidban kialakuló tértöltés réteg vastagságával. 

Ennek alapján a Helmholtz-féle kettős réteg kapacitását figyelembe kell venni a tértöltés réteg 

kapacitásának számolásánál. Ennek értékét az oxidos cinken lúgos oldatban 35- 50 μF/cm2 –re 

becsültem, az „oxidmentes” cinken mérhető CHF értékéből. 

A 48b. ábra szemlélteti a stacionárius impedancia adatokból számolt nagyfrekvenciás 

kapacitás potenciálfüggését. Mindhárom oldatban a potenciál negatív irányú változtatásával  

-1 V-ig a tértöltés réteg feltöltődésére utaló kapacitásnövekedés tapasztalható. 0,1 mol·dm-3 

K2SO4-tartalmú 1 mol·dm-3 borát puffer oldatban -1 és -1,2 V potenciál tartományban kapacitás 

plató-, 1 mol·dm-3 borát puffer oldatban -1 V és -1,15 V potenciál tartományban pedig, kapacitás 

csökkenés jön létre. Mindhárom oldatban -1,2 V-nál negatívabb potenciál értékeknél a ZnO 

oldódik. 

Minden esetben a cink felületén kialakuló korróziós rétegben az elektronkoncentráció 

értékét a Mott-Schottky ábrázolás segítségével, az egyenes szakasz meredekségéből becsültem 

meg (VI. táblázat).  
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48. ábra  

(a) 10,5 pH-jú (1,3) 1 mol·dm-3 borát pufferben 6 óra- (2,4) 0,1 mol·dm-3 K2SO4-tartalmú  

1 mol·dm-3 borát pufferben 4 óra korrózió után meghatározott: 

(a) stacionárius polarizációs görbék 

(b)-(1,2) 23 kHz – 13 Hz frekvencia tartományban a stacionárius impedancia adatokból a 45. 

ábrán látható helyettesítő kör alapján számolt nagyfrekvenciás kapacitás potenciálfüggése, (3,4) 

az 
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VI. táblázat 

A ZnO/Zn korróziós rétegben a Mott-Schottky ábrázolás alapján a jelölt módszerek 

felhasználásával becsült donor koncentrációja és az  paraméter értékei  02 =−C
E

Oldat 
pH = 10,5 

tkorr / h ND /cm-3
02 =−C

E /V módszer 

1 M borát puffer 6 3,3·1021 -1,04 Potencio-
sztatikusEIS 

1 M borát puffer 

+0,1 M K2HPO4
4 5,0·1020 -0,91 

Potencio-
dinamikus EIS 

1 M borát puffer 

+0,1 M K2SO4
4 3,6·1021 -1,01 Potenciosztatikus 

EIS 

 

Khan és munkatársai [94] megállapították, hogy vékony passzív félvezető réteg esetén a 

nagyfrekvenciás kapacitás tartalmazza a tértöltés réteg és az alapfém töltésének járulékát is. 

Azonban ha a film vastagságának és a félvezető kiürülési réteg vastagságának (Debye hossz) 

hányadosa nagyobb mint 2, akkor az elektródpotenciálnak a lapossáv potenciáltól való növelése  

(kb. E-Efb ~ 0,2 V sávelhajlásig) eredő kapacitás csökkenését okozza, a tértöltés réteg kiürülésére 

jellemző módon.  
A VI. táblázat értelmében az elektronkoncentráció értékek egy félfémes, kvázifémes 

felületi rétegű n-típusú félvezető ZnO rétegre jellemző, amelynek kialakulása az oxigénredukció 

során keletkező köztitermékek adszorpciója következtében a tiltott sávban megjelenő felülei 

állapotoknak vagy a negatívabb képződési potenciálnak egyaránt tulajdonítható [47,87,91]. A 

köztitermékek adszorpciójának következtében a kapacitásszámolásnál a tértöltés kapacitásával 

párhuzamosan kapcsolt felületi állapotok kapacitását is figyelembe kellene venni. Ezt 

modellünkkel nem tudtuk megadni. Ezért  értékekből nem számolható a E02 =−C
E fb . Friedmann 

és munkatársai [95] számításai alapján 9,2 pH-jú 0,1 M borax oldatban kialakuló ZnO korróziós 

rétegen ~ 2·1019 cm-3 donor koncentráció esetén a töltés-nullapont potenciál értéke ~ -0,83 V 

(tke). Ez az érték közel áll Dewald [92] ZnO egykristályon hasonló donor koncentráció esetén 

kapott eredményeihez. Prentice és munkatársai [96] 0,5 M KOH oldatban passzív ZnO réteg 

esetén fotoáram spektrumból becsült töltés-nullapont potenciálra ~ -1,05 V (tke) adtak meg. 

Mindezek alapján figyelembe véve, hogy a Efb az elektronkoncentráció, pH, stb., függvénye 

feltételezhető, hogy a -1 - -1,2 V potenciál tartományban megjelenő kapacitás plató magába 

 111



foglalja a töltésnullapont-potenciált. A részlegesen vagy teljesen ionizált donoratomok kis 

sávelhajlás esetén elektronokat cserélhetnek az adszorbeált köztitermékekkel. Ennek 

következtében a passzív ZnO réteg elektrokémiai redukciója csak -1,35 V-on észlelhető. 

A kapacitás potenciálfüggésének jellegéből megállapítható, hogy pozitív irányból haladva 

a kapacitás növekszik, ugyanis töltődik a tértöltés réteg majd –1 és –1,2 V közötti potenciál 

tartományban értéke csökken vagy nem változik. A kételektronos platón látható kapacitás plató 

jelenléte arra utal, hogy az oxigénredukció kemiszorbeált köztitermékei és a cink-oxid felületi 

defektjei között feltehetően diszproporciós reakció játszódik le. Ezeken a potenciálokon oxidban a 

felületi Fermi-nívó energiája egybeesik a fent említett adszorbeált termékek lokalizált 

energiaállapotaival. 

 

5.2.4. A  elektrokémiai diszproporciós reakciója Zn/ZnO rétegen -
2HO

 

A fentiek alapján az oxigénredukció a felületi cink-oxid rétegen játszódik le.  

A lejátszódó folyamatok a cink-oxid rácshibáinak részvételével adhatók meg. Ismert, hogy n-

típusú félvezető cink-oxid elektronvezetését az elektrondonor tulajdonságú rácsközi cink atom és 

oxidion hiány adják. Ezek az oxidban mobilis részecskék is. Ezen kívül az oxidon hidroxidosodott 

savas vagy bázikus helyek a víz redukciójának és oxidációjának megfelelő kétdimenziós 

lokalizált redox-szinteket hoznak létre [47], a H+/H a vezetési sáv széle közelében, de annál 

kisebb energiáknál a tiltott sávban van. A 11. ábra alapján vizes oldatokban a hidrogén fejlődés –

0,87 V-tól termodinamikailag lehetséges, ez viszont már a vezetési sávban a szélhez közeli érték. 

Továbbá feltételezzük, hogy a felületen kialakuló cink-oxid tömör, sérülésmentes. Ennek 

megfelelően a felületen adszorbeálódó ,  elfoglalhat egy felületi oxidion hiányt és 

egyszeresen pozitív ( ) vagy semleges ( ) elektrondonor tulajdonságú specieszként vehet 

részt a további folyamatban. Ez a folyamat a következő reakcióegyenletekkel írható le:  

-
2HO --

2O

⋅
OP OP

⋅⋅⋅ =+ O
-

adsz2,O P  HO  V         (129) 

O
- -
adsz2,O P  O  V =+⋅        (130) 

A nem sztöchiometrikus cink-oxid felületén adszorbeált köztitermék lúgos oldatokban 

való viselkedése alapján a következő reakciókat írhatjuk fel: 
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2222 OOHHOOH2O ++→+ −−−       (131) 

−− +→ OH2O2HO 22        (132) 

A (132) egyenlet a -ion katalitikus bomlását írja le azzal a feltételezéssel, hogy a ZnO 

réteg nem porózus, mert az oxigén redukciója stabilizálja a réteget. A (132) egyenlettel a 

következő két egyenletre bontható: 

−
2HO

−− ++→ eadsz2adsz 2, HOHO       (133) 

−−− →++ 2OHHOH adsz2,adsz e      (134) 

A felületen keletkező peroxid oxidációja a cink-oxid rács hibahelyeinek növelésével és a 

rács degradációjával jár: 
⋅⋅−⋅ +++= Oadsz2O VHOP e       (135) 

A felületi oxidion hiány eltűnik a rácshelyen lévő pozitív -ion rácsközi fémionná 

alakulásával, ezáltal a rács is degradálódik. Ezt a folyamatot a (136) egyenlet írja le. 

+2Zn

+⋅⋅− =+++ iiOZn ZnVVZn e       (136) 

A fenti egyenlet értelmezéséhez felidézzük, hogy a cink-oxidban a rácsközi ponthibák a Frenkel-

ponthiba egyensúly szerint keletkeznek: 

″+=+ +
Zn

2
iiZn VZnVZn       (137) 

A + = 0 reakció pedig azt jelenti, hogy egy cink-oxid molekulával csökken a rács 

mérete. Mivel a félvezető cink-oxid rácshibákat tartalmaz a -ion a fém/oxid határfelületen is 

keletkezhet és innen diffundálhat a felülethez. 

⋅⋅
OV ″

ZnV

+
iZn

A fentiek értelmében az első lépcsőn lejátszódó bruttó folyamat a cink-oxidban jelenlévő 

rácshibák és ponthibák részvételével a (135) és (136) egyenletek értelmében a (133) folyamat a 

(138) egyenlettel írható le. 
+⋅ ++=++ iadsz2iOZn ZnHOVPZn      (138) 

A peroxid redukciója a felületen jelen lévő egy vegyértékű rácsközi cink-ion ( ) vagy az 

adszorbeált H

+
iZn

adsz ad-ion részvételével is létrejöhet: 

iold
-
adszi VZnOHOHZn ++=+ −++ e     (139) 

−−− =++ adszadszadsz 2, OH2HHO e      (140) 
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A (139) és (140) egyenletek alapján a peroxid-redukció mechanizmusát  és H+
iZn adsz  

ad-ion részvételével végbemenő bruttó folyamat a következő formában adható meg: 

i
-
adszoldadsz

-
adsz2,i VOHZnOHHOHZn ++=++ ++   (141) 

A fentiek értelmében a peroxidbomlás diszproporciós reakció a következő elektrokémiai 

mechanizmussal írható le: 
−+−⋅ ++=++ adszold2adsz2,OZn OHZnOHOHOPZn    (142) 

Oxidos cinken az oxigénredukció mechanizmusának a kristályhibák és adszorbeált 

köztitermékek részvételével történő leírása összhangban van az elektrokémiai 

impedanciaspektroszkópiai vizsgálatok alapján történt megállapításokkal. Ennek értelmében 

oxidos cinken a peroxidképződés potenciálnak megfelelő –1 V és -1,2 V közötti potenciál 

tartományban - amely a saját és hasonló körülményekre vonatkozó adatok alapján közel van a 

cink-oxid lapos-sáv potenciáljához - a felületen lejátszódó defekt reakció katalizálja a peroxid 

bomlást, amely gyorsítja a film további korrózióját és a cink-oxid réteg lyukadását okozhatja. A 

felületi oxidréteg bomlásakor keletkező O2 elektrokémiai folyamatban peroxiddá redukálódik (ha 

a réteg nem porózus) a fenti mechanizmus szerint, tehát nem ad a mért áramhoz járulékot. 
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5.3 A cink és nagy cinktartalmú (80%) cink-ón ötvözetbevonatok korróziós 

viselkedésének összehasonlítása 
 

Az ötvözetbevonatok alkalmazásánál fontos feltétel, hogy korróziós szempontból jobb 

védelmet biztosítson, mint az öt alkotó fémek önmagukban. A cink, ón és a Zn-Sn bevonatok 

korróziós szempontból való összehasonlítása kissé nehézkes ugyanis a cink-ón ötvözetbevonatok 

korrózióállósága a tiszta komponensekhez, illetve a kadmiumhoz képest erősen függ a korróziós 

környezettől [72]. A környezeti hatásoknak kitett cink és a nagy cinktartalmú bevonatok 

oldódnak, a felületen bázikus sók keletkeznek, viszont jó védelmet biztosítanak az alapfémnek 

(katódosan védik az acélt). Ebben a fejezetben összehasonlítom a 20-30 tömegszázalékos 

óntartalmú cink-ón és cink galvánbevonatokon keletkező korróziótermék elektronvezetési és 

szerkezeti tulajdonságait  

 

5.3.1 A cink- és ötvözetbevonatok korróziósebessége, korróziós potenciálja és az 

ötvözetbevonat mikrostruktúrája 

 

A fémkorrózió sebességének követésére alkalmazható módszer a korróziós áram időben 

bekövetkező változásának mérése. Az 49. ábra a cink és 23-30% óntartalmú cinkötvözet 

korróziósebességének változását szemlélteti 5 pH-jú, 0,5 mol⋅dm-3 Na2SO4 oldatban, az oldatba 

merítés idejének és az oxidálószer minőségének függvényében. Megfigyelhető, hogy 

oxigénmentesített oldatban kezdetben a cink korróziósebessége közel kétszer akkora, mint a 23% 

óntartalmú ötvözeté. Egy napos bemerítés után viszont a korróziósebesség már közel azonossá 

válik. Ezzel szemben levegővel telített oldatban kezdetben a 30% óntartalmú ötvözet korrodálódik 

gyorsabban a cinknél, viszont körülbelül 5 óra bemerítés után már az ötvözet korróziósebessége 

lesz kisebb, amely hosszú ideig tartó oldatba merítés után is megmarad. Hosszú ideig tartó 

korrózió után az ötvözetbevonatok korróziósebessége levegővel telített és oxigénmentesített 

oldatban közel azonos. Ez arra utal, hogy a felületen keletkező korróziós termékek egyaránt 

csökkentik a hidrogénfejlődést és az oxigénredukciós folyamatokat. 

A galvánötvözetek a transzmissziós elektronmikroszkópos és elektrondiffrakciós 

vizsgálatok szerint nanokristályos, cink(dús) és amorf, valószínűleg ónban dús fázisok kevésbé 

(30% ón) illetve jobban összeérő elegyei (23% Sn). Tehát az ötvözet mikrostruktúrája 
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nanoszemcsés kristályos és amorf részek keveréke [97]. Ennek alapján a korróziósebességek fent 

bemutatott menete azzal magyarázható, hogy a galvánötvözetbevonat finomabb mikrostruktúrája 

jobban fedő korróziótermékek kiválását teszi lehetővé. 
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49. ábra 

A minták korróziósebességének változása a bemerítési idővel 0,5 mol·dm-3 Na2SO4  

(pH 5) oldatban: (1a) és (2a): cink illetve Zn- 23% Sn ötvözet oxigénmentesített oldatban, (1b) és 

(2b): cink illetve Zn-30 % Sn ötvözet levegővel telített oldat 

 

A kinetikai adatok alapján megállapítható a katódos és az anódos folyamatok sebesség-

meghatározó lépéseinek változása. Korróziós potenciálon meghatározott kinetikai konstansok 

értékeit cink és Zn-Sn galvánbevonatok esetén a VII. táblázat tartalmazza. Jellemző, hogy cinken 

oxigénmentesített oldatban a korrózió előrehaladásával a katódos folyamat sebességét a 

töltésátlépés, a cinkoldódásét pedig a diffúzió sebessége határozza meg [97]. Ez az eredmény 

összhangban van a tanszéken végzett korábbi öntött polikristályos cinken végzett vizsgálatokkal 

és arra utalhat, hogy a cinkion diffúziója egy porózus, vagy egyenetlen rétegen keresztül történik 

[98]. 
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VII. táblázat 

Cink és Zn-Sn galvánbevonaton a Faraday-torzítással meghatározott kinetikai állandók és a 
korróziósebességek 5 pH-jú 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban.  

A korongelektródok fordulatszáma 1000 perc-1

Minta tkorr/h Ek/V 

tke 

ba/mV bk/mV B/mV jkorr/μA·cm-2

Oxigénmentesített oldatban 

Zn 2 -1,066 33 - ∞  14 85 

 23 -1,081 34 -241 13 28 

Zn-23%Sn 2 -1,043 62 ∞  27 48 

 26 -1,154 71 - ∞  30 29 

Levegővel telített oldatban 

Zn 3 -1,063 41 - ∞  18 107 

 24 -1,072 43 - ∞  19 65 

Zn-30%Sn 2 -0,914 84 - ∞  36 121 

 24 -0,869 96 - ∞  41 41 

 

A cinken levegővel telített oldatban és az ötvözeten levegőmentesített, illetve levegővel 

telített oldatban egyaránt a katódos folyamat diffúziós kontrollja limitálja a korróziósebességet, 

amely tömörebb oxidrétegre utal.  

A korróziós termékkel borított mintákon felvett oxigénredukciós görbéket valamint a 

tiszta fémek és az ötvözetek korróziós potenciáljait az 50. ábra tünteti fel. Megállapítható, hogy az 

ötvözet korróziós potenciáljának pozitív irányú eltolódása nem olyan mértékű, hogy a cink 

katódos védőképessége megszűnjön, de levegővel telített oldatban a korróziós potenciál ∼0,2 V-

tal pozitívabb, amely potenciálon már több óndioxid keletkezhet. A 50. ábra 4. görbéje is mutatja 

hogy az ónon keletkező ónoxidok (SnO/SnO2) és hidroxidok redukciójának jelentős a 

túlfeszültsége, redukciójuk a korróziós potenciáltól ∼0,6 V-tal negatívabb potenciálokon válik 

jelentőssé. Az ón-oxidok az ötvözet korróziós potenciálján levegővel telített oldatban hosszasan 

polarizált ónon (50. ábra 3. görbéje) is keletkeznek. Ez nyilvánvalóan az oxigénredukciókor 

bekövetkező felületi pH-növekedésnek köszönhető. Az ón passziválódása miatt az 

 117



oxigénredukció sebessége, azaz az oxigénredukciós határáram ebben az esetben is, hasonlóan a 

cink és cink-ón ötvözetekhez jelentősen lecsökken a platinán mért értékhez képest. 
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50. ábra 

Katódos polarizációs görbék levegővel telített 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban: 

       (1) Zn-30%Sn galvánbevonaton 6 óra korrózió után, 

       (2) cink galvánbevonaton 6 óra korrózió után, 

       (3) a polarizációs görbe felvétele előtt 8 óráig -0,87 V potenciálon 

               polarizált ón elektródon, 

       (4) ón elektródon 24 óra korrózió után. 

 

A korróziós gyakorlatban általában használt közelítő eljárás, amelyben a 

korróziósebességeket a polarizációs ellenállások alapján hasonlítják össze. Ez a módszer csak 

abban az esetben vezet helyes eredményhez, ha a vizsgált hatás nem változtatja meg a korrózió 

mechanizmusát. 

A cink bevonaton mért impedanciadiagramok alakja és a vizuális megfigyelés alapján 

megállapítható, hogy nátrium-szulfát oldatban a cinken kezdetben tömör oxid-réteg keletkezik, 
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amely idővel feltörik, helyenként pórusossá válik és fehérrozsda képződik. Ezzel egyidejűleg, 

hosszúidejű korróziókor a korróziósebesség időben nőtt, amely megerősítette az egyenetlen 

korrózió aktiváló hatását. 

A 30 %-os óntartalmú Zn-Sn galvánbevonaton a korróziós potenciálokon a korrózió 

időtartamának függvényében meghatározott impedanciaspektrumokat illetve a megfelelő Bode-

diagramokat az 51. ábra szemlélteti. 

Az impedanciaspektrumok jellege a korróziós réteg kialakulására, a polarizációs ellenállás 

időbeni növekedése pedig a korróziósebesség csökkenésére utal. A Bode-diagramon látható, hogy 

a nagyfrekvenciás (>10 kHz) tartományban a bemerítés idejével egyre nagyobb a kapacitív 

fázisszög értéke és a fázisszög maximum megjelenése kismértékben a nagyobb frekvenciák felé 

tolódik el. Ez a rétegellenállás növekedését valamint a nagyfrekvenciás kapacitás csökkenését 

jelenti. 
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51. ábra 

Zn-30 % Sn galvánbevonaton levegővel telített 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 (pH 5) oldatban korróziós 

potenciálokon meghatározott impedanciadiagramok: komplex síkon és Bode-ábrázolásban: (1) 1 

óra, (2) 1,5 óra, (3) 4 óra, (4) 24 óra korróziós időtartam után mérve. 
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5.3.2 Jelenségek értelmezése és modellezése 

 

A tapasztalt jelenségek magyarázatának érdekében feltételeztem, hogy az ötvözeten 

egyenletesebb és kevésbé porózus cink és ónoxidokat tartalmazó korróziós réteg keletkezik, mint 

a tiszta cinken, és ez a rosszabb elektronvezetés következtében jobban gátolja a korróziós 

folyamatokat.  

Ennek bizonyítására potenciodinamikus elektródimpedancia méréseket végeztem 40-10 

kHz frekvenciákon, illetve különböző potenciálokon impedanciadiagramokat határoztam meg 65 

kHz – 5 mHz frekvenciatartományban. Az első esetben a nagyfrekvenciás kapacitást a mért 

impedancia képzetes részéből határoztam meg. A nagyfrekvenciás kapacitás értelmezését a 

stacionárius impedanciadiagramok kiértékelésével adtam meg a korróziós kinetika 

sebességmeghatározó lépéseinek figyelembevételével és a fém/oxid/elektrolit határfelület 

modellje (52. ábra) alapján. A korróziós modell "jóságát" a komplex nemlineáris legkisebb 

négyzetek módszerével történő illesztés standard hibával jellemeztem.  

 
52. ábra 

Zn-30% Sn galvánbevonaton a korróziós potenciálon levegővel telített 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 pH 5 

oldatban mért impedanciadiagramok helyettesítő kapcsolásai:  

(a) 65 kHz- 10 Hz és (b) 65 kHz - 5 mHz frekvencia tartományban 

 

 120



Az oxidos ötvözeten a korróziós potenciálon az elektródimpedancia két sorba kapcsolt 

elemre bontható, az oldat és az oxidréteg ellenállásával sorosan kapcsolódik az oxid/elektrolit 

határfelület impedanciája, amelynek jellemzője, hogy a kettősréteg kapacitással párhuzamosan 

kapcsolódik a korróziós folyamat Faraday impedanciája. A Faraday impedancia a 

korróziósebesség-meghatározó lépéseinek megfelelően (VII. táblázat) az oxigénredukcióhoz 

rendelhető diffúziós impedancia W és a fémoldódás vegyes töltésátlépési-diffúziós kontrolljának 

megfelelően a töltésátlépési Rct és diffúziós W impedancia. A diffúziós impedanciák a véges 

vastagságú, határolt diffúziós impedancia elemmel közelíthetők, amely a (128) összefüggéssel 

adható meg: 

Ez a diffúziós elem írja le az oldatbeli konvektív és közelítheti az oxidrétegben történő lineáris 

diffúziót, ha az elektród felületétől a diffúziós rétegvastagságnál nagyobb távolságra a diffundáló 

részek koncentrációja állandó. Elegendően nagy frekvencián (f > 10 Hz), amikor a koncentráció-

perturbáció hullámhossza ω/D  körülbelül háromszor kisebb lesz a diffúziós rétegvastagságnál 

a tangens hiperbolikus függvény értéke tart az egyhez. Ekkor a félvégtelen diffúziós 

rétegvastagságú lineáris diffúziós elemet használhatjuk (105). Az ötvözeten a diffúziós elemek 

időállandói (∼4 illetve 40 s) 1000 perc-1 fordulatszámon kisebbnek adódtak, mint akár az O2 vagy 

Zn2+  specieszek konvektív diffúziójára becsülhető érték. További vizsgálatok szükségesek 

azonban a diffúzió természetének részletesebb felderítésére. A teljes frekvenciatartományban  

(65 kHz-től 5 mHz-ig) ∼0,1 s időállandóval rendelkező párhuzamosan kapcsolt soros  

R-C taggal kell kiegészíteni a Faraday-impedanciát, amelyet az oxidon történő speciesz-

adszorpcióval lehet első közelítésben indokolni. A kettős réteg kapacitás az oxid és az elektrolit 

kettős réteg kapacitásának soros eredője (52. ábrán CHF ).  

Az ötvözetbevonatok korróziójakor a felületen keletkező korróziós termékek 

elektrokémiai folyamatokra gyakorolt hatása a réteg anyag- és töltéstranszport sajátságaitól függ. 

A keletkező oxidok (ZnO, SnO2) nem sztöchiometrikusak rácsközi fémionokat, üres rácshelyeket 

tartalmazhatnak, oxid-ion hiányosak lehetnek. A sztöchiometriai összetételtől való eltérés 

mértékétől illetve a beépülő szennyező atomok, ionok mennyiségétől függően az oxid 

elektronvezetése félvezető vagy közel félfémes lehet. Ennek megfelelően a vezetési 

töltéshordozó-sűrűség 1013-1023 cm-3 között változhat.  
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A korrodálódott Zn-Sn galvánbevonaton levegővel telített 5 pH-jú 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 

oldatban 24 óra korrózió után mért nagyfrekvenciás kapacitás potenciálfüggését az 54a. ábra 

szemlélteti.  
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54. ábra 

Zn- 30% Sn galvánbevonaton és ón elektródon mért 

 (a) nagyfrekvenciás kapacitás CHF, 

 (b) ellenállás Rs és  

(c)  a katódos potenciál függvényében(2
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(1) Zn-Sn elektródon 24 óra levegővel telített 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 pH 5 oldatban történő 

korrózió után mérve az impedanciadiagramok kiértékelésével meghatározva. 

(2) ón elektródon 8 óra az ötvözet korróziós potenciáljának megfelelő -0,87 V-on történő 

oxigénredukció után 27 kHz-en mérve. 

Az impedancia mérések előtt az oldat oxigénmentesítését argon gázzal végeztem. 
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Látható, hogy a potenciál katódos irányú változásával a nagyfrekvenciás kapacitás nő, amely az 

elektronban elszegényedett felületi “oxidréteg kondenzátor” feltöltésére utalhat. Az oxidban a 

diffúz kettős réteg kapacitása az elektront szolgáltató donoratomok koncentrációjától és a 

sávelhajlás mértékétől függ. A sávelhajlást a polarizációs potenciálnak és az oxid töltésnullapont-

potenciáljának különbsége határozza meg. A tértöltés réteg kapacitását az 5.2.3. fejezetben leírtak 

szerint határoztuk meg. 

Egyenletes töltéshordozó-eloszlású oxidrétegben, amennyiben az adszorbeált 

töltésmennyiség elhanyagolható és az oxid rétegvastagsága nagyobb mint a tértöltés réteg 

vastagsága Mott-Schottky (41) összefüggéssel kiszámolható az elektronkoncentráció (ND) [92]. 

Az ötvözeten kialakuló oxid diffúz kettős réteg kapacitását, a tértöltés kapacitást (CSC) a 

korróziós folyamatok figyelembevételével kiértékelt impedanciadiagramokból is meghatároztuk, 

amely az elektronkoncentráció (ND) korrektebb meghatározását teszi lehetővé, mint a konstans 

frekvencián meghatározott impedanciából számítható érték, hiszen ez utóbbi esetben a 27 kHz 

frekvencián meghatározott impedancia tartalmazza a korróziós folyamat Faraday impedancia 

járulékát is. 

Az 54c. ábrán látható  görbék egyenes szakaszának megfelelő potenciál 

tartományban az oldat és rétegellenállás soros eredője (54b. ábra) alig változik a potenciállal. 

Jelentősebb változás csak –1,3 V-nál negatívabb potenciálokon tapasztalható, ahol intenzív 

hidrogénfejlődés mellett az oxidok már redukálódnak. Mindezek alapján mivel az oldat és a 

rétegellenállás soros eredője igen kismértékben változik a potenciállal a kapacitás növekedése a 

potenciál negatív irányú változtatásával valóban a tértöltés réteg feltöltődésére utalhat. A 54.c. 

ábrán látható Mott-Schottky ábrázolás segítségével meghatározott donor koncentráció értéke 

∼10

ECSC −−2

20 cm-3-nek adódott, amely közepesen szennyezett n-típusú félvezető cink-oxid, ón-oxidra 

(SnO2) jellemző [90,91]. A kapacitás-potenciál mérések alapján látható, hogy az ötvözet korróziós 

potenciálján hosszú ideig (8 óra) polarizált ón elektródon is keletkezik SnO/SnO2, amelyben a 

félvezető oxidokhoz hasonlóan változik a diffúz kettősréteg kapacitás a potenciállal. Ebben a 

rétegben viszont az elektronkoncentráció (1,7·1021 cm-3) közelítőleg egy nagyságrenddel nagyobb, 

mint az ötvözet esetében. Ez arra utal, hogy az ötvözeten cink-oxidot és kisebb mennyiségben 

SnO/SnO2-t tartalmazó keverék keletkezik. A keverékoxid nyilvánvalóan egyenletesebb és 

tömörebb eloszlású. Mivel tiszta cinken a cink-oxid réteg lyukadása miatt az esetek többségében a 

kapacitás potenciálfüggéséből nem lehet a félvezető tulajdonságot jellemezni. 
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A bemutatott eredmények illusztrálják, hogy a 20-30 tömegszázalék óntartalmú 

elektrolitikus úton előállított Zn-Sn ötvözetbevonat korróziós tulajdonságai a ZnO, SnO/SnO2 

oxidkeverék képződése következtében javulnak a tiszta cinkbevonathoz viszonyítva. Az 

ötvözetbevonat finomabb mikrostruktúrája kedvez a korróziós termék egyenletesebb 

eloszlásának, vagyis kevesebb fehérrozsda képződik. Mivel az ón és cinkoxidokon a katódos 

folyamatok sebessége egyaránt gátolt, várható, hogy a festékréteg alatti korrózió fő veszélye a 

réteg lepergése illetve az alap átlyukadása kevésbé következhet be. A cinken az anion 

minőségétől, koncentrációjától, a pH-tól és a cinkbevonat textúrájától függően, főképpen oxigént 

tartalmazó oldatban esetenként az ötvözeten kialakulóhoz hasonlítva rosszabb elektronvezetésű, 

tömör oxid/hidroxid/bázisos sóréteg alakul ki. Vizsgálataim szerint a cinkoxid réteg szulfátiont 

tartalmazó oldatban lokálkorrózióra hajlamos. 

Az ötvözeten kialakuló n-típusú félvezetőrétegben a Mott–Schottky összefüggés 

segítségével meghatározott ~1020 cm-3 elektrondonor koncentráció az oxid félfémes viselkedésére 

utal.  
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6 Összefoglalás 

 
A cink korróziós termékeinek morfológiáját és korrózióvédő hatását meghatározó tényezők 

vizsgálatát három gyakorlatilag fontos modellrendszeren végeztem. A vizsgálatok eredményei a 

következők: 

 

1) A korróziós közeg Zn2+- ion tartalmának hatása a korrózió megjelenési formájára 

 

Modelleztem a Zn2+-ionok hatását a korróziós réteg képződésének, szerkezetének, 

morfológiájának kialakulására. Modellanyagként 5 pH-jú 0,1 mol·dm-3 ZnSO4-ot is tartalmazó 0,4 

mol·dm-3 Na2SO4 oldatban korrodálódott cink egykristályt használtam. Elektrokémiai 

impedanciaspektroszkópiai és morfológiai vizsgálatok alapján a korrózió megjelenését és 

kinetikáját a sima polikristályos cinkével hasonlítottam össze.  

a) Oldott oxigént tartalmazó 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatba merülő megfelelően sima 

felületű cinkre (egykristály, polikristály vagy fényes galvánbevonat) az egyenletes korrózió a 

jellemző. A különböző időtartamú korrózió után mért impedanciadiagramokon megjelenő, az 

aktív oldódásra jellemző induktív hurkok fokozatosan eltűntek, amelyet az oxidkiválás miatt az 

aktív oldódási centrumok számának csökkenésével és egy egyenletes oxidréteg kialakulásával 

magyaráztam. 

 b) Zn2+-iont tartalmazó oldatban kezelt, az oldódási-leválási cserereakció következtében 

aktívabb, feldurvult cinkfelületen 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban a korrózió sebessége várhatóan 

nagyobb volt, mint sima cinkfelületeken, de a cinkezés hatással volt az oldódás, oxidképződés 

kinetikájára is. Még hosszabb korrózió után sem volt mérhető egyenletes rétegnövekedésre 

jellemző impedancia válaszfüggvény. Az impedanciadiagramokon megjelenő induktív hurkok 

alapján feltételeztem, hogy nagyszámú aktív oldódási centrum alakult ki a felületen, ami arra utal, 

hogy a cinkoldódás adszorbeált Zn(I)adsz és Zn(II)adsz köztitermékeken keresztül anionok 

részvételével is számottevően történik, nemcsak közvetlen felületi reakcióban. Az aktív oldódás 

katalitikus jellege miatt az oldódási-kiválási mechanizmussal is számolni kell.  
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 c) Az atomi erőmikroszkópos (AFM) és in-situ elektrokémiai pásztázó 

alagútmikroszkópos (EC-STM) vizsgálatok igazolták, hogy cink egykristályon az oldódás az 

atomi lépcsők mentén irányítottan következik be.  

 d) Újracinkezett felületen az oxid kezdetben a kristálylapokon irányítottan növekszik és 

blokkolódik az oldódási szempontból aktív kristályéleken. Az oxid a sok kristálycsíra miatt 

lokálisan nő és oldalirányban nem olvad össze. 

 e) Az egykristály cink felületén Na2SO4 oldatban kialakuló egyenetlen vastagságú, de 

tömör oxid nő. Újracinkezett felületen, pedig a kialakuló oxid átlagosan 7 μm-es rendezetlenül 

elszórt oxid-, hidroxid- és sókristályokkal borított. Ez a szerkezet és összetétel jellemző a 

fehérrozsdára is. 

  

2) O2 redukciókor keletkező hidrogén-peroxid katalitikus bomlásának kimutatása Zn/ZnO 

korróziós rétegeken 

 

A korróziós réteggel borított cinken vizsgáltam az oxigénredukció kinetikáját 10,5 pH-jú 

oxigénnel telített 1 mol·dm-3  borát puffer illetve 0,1 mol·dm-3 K2HPO4 - vagy 

0,1 mol·dm-3 K2SO4 tartalmú 1 mol·dm-3 borát puffer oldatokban. A korróziós réteg állapotát az 

oxigénmentesített oldatokban felvett potenciodinamikus görbékkel jellemeztem. Az 

oxigénredukcióban keletkező adszorbeált hidrogén-peroxid redukciójára és a cink-oxid által 

katalizált bomlására állítottam fel modellt. 

a) Oxigént nem tartalmazó oldatokban felvett anódos passziválódási görbék az 

irodalomban található eredményekkel összhangban azt jelzik, hogy a borát puffer-oldatban 

kialakuló tömör cink-oxid réteg védőképessége HPO4
2- jelenlétében ezen ionok rétegbe való 

beépülése miatt nő, viszont SO4
2- jelenlétében a bázikus szulfát jobb oldhatósága miatt csökken. 

b) Mindhárom anion-tartalmú oldatban O2 jelenlétében a cink spontán passziválódik. A 

bemerítési idő növekedésével a korróziós réteg egyre vastagabb lesz, szerkezete is átalakul (az 

oxid/elektrolit felületen hidroxidosodik, hidrogén-peroxid adszorpciója vagy beépülése miatt 

blokkolódik), és elektronvezetése csökken, az oxigénredukció túlfeszültsége nő. 

c) Meghatároztam az O2 redukció látszólagos töltésszámát széles potenciáltartományban a 

redukciós áramok fordulatszám-függésének analízisével. A sima polikristályos aranyelektródon 

meghatározott Levics-konstansok segítségével megállapítottam, hogy az első határáram 
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szakaszon, a cinkoxidon n≤2, míg a negatívabb potenciálokon a redukált cinken n∼4. Az első 

határáram szakaszon a jlim - √f ábrázolások egyenest adnak, de nem elhanyagolható nagyságú 

tengelymetszetük nem magyarázható az oldat esetleges szennyezéseivel. A második lépcső tisztán 

diffúziós jellegű volt, kivéve a cink oxid redukciójának megfelelő potenciálon. 

d) Meghatároztam a cink korróziós rétegen és az aranyelektródon az  

O2 + H2O + 2e-  HO→ 2
- + OH- redukció töltésátlépési, Tafel-egyenesének paramétereit, amiből 

meghatároztam az elektródreakció csereáramát 10,5 pH-n: aranyra jo (2,2±0,6)·10-4 A·cm-2, 

Zn/ZnO-ra (4,1±1,4)·10-9 A·cm-2 adódott. A Tafel-konstansok közel -0,12 V-os értéke mindkét 

esetben arra utal, hogy az első elektron felvétele a sebesség-meghatározó lépés.  

e) A Pt/Zn forgó gyűrűs korongelektródon nem volt jelentős nagyságú peroxid oxidációs 

áram kimutatható. Ez arra utalt, hogy a peroxid vagy tovább reagál a cink-oxid korongon vagy 

nem távozik el a korongról. Ennek kimutatására az oldathoz adagolt hidrogén-peroxid 

jelenlétében végeztem polarizációs méréseket. Megállapítottam, hogy a felületen kialakuló cink-

oxid korróziós rétegen –1,13V-nál pozitívabb potenciálon nem redukálódik a peroxid, azaz nem 

valószínű a közvetlen négy-elektronos lépés az oxigénredukció mechanizmusában, de nem adhat 

jelentős járulékot a peroxid elektrokémiai közvetlen tovább redukciója sem. 

f) A cink-oxid korróziós termékekkel borított katódosan polarizált cinkelektródon a mért 

elektródimpedancia leírására 20 kHz és 0,1 Hz frekvenciatartományban megadott analóg 

helyettesítő kapcsolás: ))(()( INFctHF WRCPECRCR ffs −−−  ahol CHF az oxid kiürülési 

rétegének és az oxid/elekrolit határfelület kettősréteg kapacitásának soros eredője. A ff RC  tag 

az oxidréteg-, a INFctHF WRCPEC −  tag pedig az oxid/elektrolit határfelület kettős rétegeinek 

töltődését és a korróziós folyamatot írja le. A INFct WR −  tag az oxigén redukció sebesség-

meghatározó lépését írja le. A komplex nemlineáris legkisebb négyzetek módszerével kapott 

tértöltés réteg kapacitásból a csc
-2-E Mott-Schottky ábrázolás segítségével megbecsültem az 

elektronkoncentrációt, amely a különböző oldatokban 3,6·1021- 5·1020 cm-3 között volt, jellemzően 

a félfémes tulajdonságú cink-oxidra. 

g) A passzív rétegen a nagyfrekvenciás kapacitás a korróziós potenciáltól -1 V-ig növekedést 

mutat. A passziválódási potenciálnál negatívabb potenciálon, azaz -1 és -1,15 V között a kapacitás 

értéke  nem növekszik, konstans marad az oxigénredukció szempontjából aktívabb filmeken, vagy 
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enyhén csökken kevésbé aktív cink-oxid rétegeken. -1,2 V-tól a kapacitás ismét növekszik, ami 

már a cink-oxid redukciójával  hozható kapcsolatba. Mivel a -1 és -1,15 V potenciál közel esik 

cink-oxid passzív  filmek lúgos közegekben meghatározott üres sáv potenciáljához, ezért a 

tapasztalt kapacitás plató az oxidban nem egyenletesen eloszló, energetikailag a félvezető tiltott 

sávjában lokalizált donornívók (amiket ponthibák képviselnek) töltésével és a  ponthibák 

részvételével redoxi reakció lejátszódásával hozható kapcsolatba. 

h) A kételektronos lépcsőn tapasztalható nem-diffúziós jellegű tengelymetszet áram és a -1 

és -1,15 V közti kapacitás-plató megjelenése alapján az adszorbeált HO2
- diszproporciós 

reakciójára a cink-oxid lokalizált energianívóval rendelkező ponthibái (rácsközi Zni
+, üres oxidion 

rácshely VO) által katalizált elektrokémiai reakció utat állítottam fel. A bruttó diszproporciós 

reakció:  

ZnZn + PO
· + HO2

-
ads = O2 + ZnOH+

sol+ OH-
ads

ahol PO
· jelöli az oxidion üres rácshelyen ülő peroxid-iont, amely egyszeresen pozitív rácshibát 

jelent a cink-oxid rácsban. Ez a felületen képződő cink-peroxid bomlási reakciójának felel meg. 

Fontos megjegyezni, hogy a rácsközi Zni
+ aminek részvételével a cink-oxid rács degradálódik-, 

pl. a Zni
+-nak az O2-nel történő reakciójában regenerálódik, a rácsban levő ZnZn cinkionná. 

Vagyis a peroxid bomlásakor a cink-oxidon oldódási és kiválási folyamatok mennek végbe. 

i) Kimutattam, hogy a HO2
- elektrokémiai redukciója –1,2 V-tól – még a cink-oxid 

katódos redukciós csúcsánál (-1,35 V) pozitívabb potenciálon valószínűleg azért válik lehetővé, 

mert ezen a potenciálon már a félfémes cink-oxid felületén akkumulációs réteg kialakulásával 

tovább nő az elektronkoncentráció. Ha figyelembe vesszük, hogy az akkumulációs réteg a 

rácsközi cink atomok megjelenésével a cink-oxid részleges redukcióját jelenti, akkor belátható, 

hogy a HO2
- redukciója korróziós lépésben is történhet. Mind az elektrokémiai diszproporciós 

rácshiba-mechanizmus mind a cink korrózióval történő peroxid-redukció a cink-oxid réteg 

sérülését, lyukadását okozhatja.  

 

3) Zn-(20-30)%Sn elektrolitikus ötvözetbevonat korróziós kinetikájának jellemzése 

 

Vizsgáltam, hogy a 20-30% óntartalmú Zn-Sn elektrolitikus ötvözetbevonat egyesíti-e a passzív 

réteg korróziósebesség-csökkentő hatását és a cinktartalom miatti katódos védőhatást. A 
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vizsgálatokat levegőzött és levegőmentesített 0,5 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban végeztem és a 

tulajdonságokat a tiszta cink és ónéval hasonlítottam össze.  

a) Transzmissziós elektronmikroszkópos keresztmetszeti felvételek és elektron diffrakciós 

vizsgálatok kimutatták, hogy az eutektikus öntött ötvözettől eltérően, az elektrolitikus ötvözet 

nem egyensúlyi szerkezetű. Mikrostruktúrája nanokristályos cinkben dús és amorf, valószínűleg 

az ónban különböző mértékben dúsult fázisok keveréke. Ez a finomabb mikrostruktúra jobban 

fedő korróziótermékek kiválását teszi lehetővé, amit a következő vizsgálati eredmények 

támasztanak alá. 

b) Meghatároztam a hidrogénfejlődéssel, illetve az oldott oxigén redukciójával történő 

korróziós folyamat anódos és katódos részlépéseinek Tafel-konstansait. Ennek alapján 

megállapítható, hogy oxigén távollétében a cinken porózus oxidréteg keletkezik. Ezen a rétegen a 

hidrogénleválás töltésátlépési kontrollal megy, míg a fémoldódás a Zn/Zn2+ reakció kvázi-

egyensúlya miatt diffúziókontrollált. 

c) A Zn-20-30%Sn ötvözeteken függetlenül a depolarizátor minőségétől a katódos 

folyamatok sebesség-meghatározó lépése a diffúzió, az anódos folyamatoké a töltésátlépés. Ez a 

hatás a cink kioldódása során keletkező n-típusú félvezető tulajdonságú Zn/ZnO és Sn/SnO/SnO2 

egyenletesen tapadó, viszonylag tömör bevonat okozza, amelyen a katódos folyamatok sebessége 

jelentősen lecsökken. Az ötvözet korróziós potenciálja emiatt és a cinktartalom miatt csak kissé 

tolódik el pozitívabb potenciálok felé, azaz megmarad az aktív védelem lehetősége.  

d) Elektrokémiai impedanciaspektroszkópia módszerével a félvezető réteg tértöltés 

kapacitását igyekeztem meghatározni a potenciál függvényében. Mivel a potenciálváltoztatás 

kihatással lehet az oxid állapotára is, ezt stacionárius és dinamikus elektródimpedancia 

mérésekkel ellenőriztem. A Mott-Schottky csc
-2-E ábrázolás segítségével meghatározott 

elektrondonor koncentráció értéke ∼1020 cm-3-nek adódott, amely közepesen szennyezett  

n-típusú félvezető cink-oxid, SnO2-ra jellemző. Ezek a mérések bizonyíthatják, hogy az 

elektrolitikus Zn-(20-30)%Sn ötvözetbevonat kisebb korróziósebességét a tömörebb, jobban 

tapadó keverékoxidok (Zn/ZnO és Sn/SnO/SnO2) okozhatják. Mivel az ötvözet korróziós 

potenciálja ∼0,4 V-tal negatívabb, mint ugyanebben az oldatban az ón korróziós potenciálja, ezért 

feltételezhető, hogy az ónoxidok képződési mechanizmusa lényegesen eltérhet az ötvözeten.  
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