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Előszó

Az elektrokémia olyan, per modus operandi kísérletes tudomány, amely a vizs-
gált rendszerrel kapcsolatos információkhoz műszeres méréssel jut hozzá. A
műszer, amelyet a méréshez használunk – annak tulajdonságai, működésének
elve, de felhasználásának módja is –, a mérések eredményességét erősen meg-
határozza. Az elektrokémiai mérések módszertanának fejlesztését ezért elsősor-
ban instrumentációs kérdésnek tartom: ez a gondolkodásmód pedig alapvetően
meghatározta mind kutatási programomat, mind e dolgozat szellemét.

Az elektrokémia instrumentációs problémáival  óta foglalkozom. Ekkor
kezdtem tudományos diákköri munkába Dr. Láng Győző egyetemi tanár té-
mavezetésével az ELTE Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumában:
-ben vegyész diplomamunkámat is e témából írtam, illetve hasonló kér-
désekkel foglalkoztam doktori iskolás éveim során,  és  között is. Az
eközben született eredményeket egy közlés alatt álló könyvfejezetben, szakfolyó-
iratokban megjelent cikkekben és nemzetközi konferenciákon tartott előadások
formájában is publikáltuk (ld. a 97. oldalon közölt irodalomjegyzékben az 1–5,
6–17 sorszámú hivatkozásokat).

Munkám az elektrokémia több részterületére is kiterjedt:
— foglalkoztam többek között speciális felhasználási célú elektrokémiai mé-

rőrendszerek tervezésével és megépítésével (az ebből a témából írt dol-
gozatommal első helyezést értem el 2009-ben az Országos Tudományos
Diákköri Konferencián);

— vizsgáltam oxoanionok (elsősorban a perklorátion) redukcióját különböző
nemesfém felületeken, illetőleg fémhordozókra leválasztott polimerfilmek
viselkedését az ún. bending beam módszer alkalmazásával (7–10);

— két hónapot töltöttem Prof. Dr. Dieter M. Kolb csoportjában (Ulm, Né-
metország, a daad ösztöndíjával), ahol az elektrokémiai impedanciaspek-
troszkópia méréstechnikájának és a mért adatok analízisének kérdéseit
jártam körül (14, 15), illetve az arany egykristályok és különböző io-
nos folyadékok határfelületén kialakuló elektromos kettősréteg sajátságait
vizsgáltam;

— újabban pedig a Nemzeti Kiválóság Program Apáczai Csere János Dok-



Előszó.

toranduszi Ösztöndíjának támogatásával, Tihanyi Attilával, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem tanárával együtt végzek elektrokémiai műszer-
fejlesztést célzó kutatómunkát. Ennek eredményeképpen két mestersza-
kos mérnök-informatikus diplomamunkának voltam társtémavezetője a
PPKE-n (18, 19).

Munkám során a legtöbbet azonban kétségtelenül az ún. forgó gyűrűs ko-
rongelektróddal (rrde), és az azon végezhető, instrumentációs szempontból kü-
lönleges elektrokémiai mérésekkel foglalkoztam. Ebből következett, hogy dok-
tori disszertációmat is az rrde rendszerek kapcsán született eredmények kö-
ré tematizáltam, és egyéb kutatásaimat a dolgozat lapjain csak érintőlegesen
(vagy egyáltalán nem) említem. Az értekezésben leírtak alapját tehát csak az
irodalomjegyzékben 1–5 sorszámmal feltüntetett publikációk képezik.

Az értekezés szerkezete

Az értekezés első fejezetében rövid bevezetést nyújtok az rrde mérések elmé-
letébe és gyakorlatába, és – elsősorban a forgó gyűrűs korongelektródok mód-
szertanára fókuszálva – tekintem át az rrde mérések irodalmát.

Az értekezés szövegtörzsét helyenként piros szedésű szövegközi jegyzetek, megjegyzések beszúrásai szí-
nesítik. E panelek rendszerint a szövegbe kevésbé jól beilleszthető információkat (történeti áttekintést,
stb.) tartalmaznak, vagy olyan problémákat, eredményeket tárgyalnak, amelyek első látásra talán rész-
letkérdésnek tűnhetnek: mégis, az értekezés során későbbi hivatkozásuk – és így előzetes bemutatásuk
is – szükségesnek bizonyul.

A bevezetést követően az rrde technika továbbfejlesztésének lehetőségei-
ről írok, és azt vizsgálom, miként szélesíthető a forgó gyűrűs korongelektródok
alkalmazási köre a két elektród potenciáljának egyidejű, dinamikus vezérlésé-
vel. A második fejezetben bemutatok egy erre a célra készült, saját építésű
mérőrendszert, a harmadik fejezetben pedig az általam kifejlesztett módszerek
eredményeit mutatom be a kénsavoldatba merülő arany elektród vizsgálatával.

Végezetül az értekezés negyedik fejezetében az rrde mérések elméleti keze-
lését (szimulációs lehetőségeit) tárgyalom, és bemutatok egy saját fejlesztésű,
e célra készített programot.
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1
Bevezetés

Az elektródfolyamatok mechanizmusának kielégítő leírásához elengedhetetlen annak
meghatározása, milyen köztitermékek keletkezése kíséri a tárgyalt folyamatot. E vizs-
gálatokhoz a kísérleti elektrokémia úgynevezett generátor/kollektor rendszereket alkal-
maz: az ilyen, legalább két munkaelektródból álló rendszerek segítségével a generátor
elektródon keletkező köztitermékek a kollektor elektródon (vagy elektródokon) detektál-
hatók. E rendszerek egyik legalapvetőbb típusa a forgó gyűrűs korongelektród (rotating
ring–disk electrode, röviden rrde). Jelen értekezés az rrde rendszerek alkalmazá-
si lehetőségeinek bővítését tárgyalja. E fejezetben dióhéjban összefoglaljuk az rrde
mérések alapvetéseit, rámutatunk e módszerek fejlesztésének lehetőségeire, majd meg-
fogalmazzuk az értekezés célkitűzéseit.

Tartalom:

1.1. A forgó gyűrűs korongelektród (RRDE) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.1.1. Az RRDE mint hidrodinamikai rendszer . . . . . . . . . . . . 17
1.1.2. Az RRDE mint generátor/kollektor rendszer . . . . . . . . . . 20
1.1.3. A négyelektródos cella. Az ohmikus potenciálesés kérdései . . 27

1.2. Az értekezés célkitűzései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29





1.1. § A forgó gyűrűs korongelektród (RRDE).

1.1.§. A forgó gyűrűs korongelektród (RRDE)

3 2 1

4

1.1. ábra. rrde alulnézeti
és hosszmetszeti vázlata. 1:
korongelektródfém 2: gyű-
rűelektródfém 3: műanyag
szigetelés 4: kontaktfém.

A forgó gyűrűs korongelektród (rrde, rotating ring–disk el-
ectrode) az elektródreakciókban keletkező termékek és köz-
titermékek, esetenként reaktív intermedierek detektálásának
gyakran alkalmazott eszköze. Az rrde lényegében a forgó
korong (rde, rotating disk electrode) kiegészítése egy má-
sodik elektródfémmel. Egy fémhengerből és egy azzal egy
tengelyű, hengerpalást alakú fémlemezből áll: a belső, tö-
mör hengert a fémlemeztől szigetelő réteg – általában teflon,
vagy valamilyen más, a célra alkalmas műanyag – választja
el, és rendszerint ugyanezen műanyag adja a külső borítást
is. Az oldattal csak a henger és a fémlemez vége: a henger
korong, illetve a lemez gyűrű alakú sík felülete érintkezik.
Így jön létre a mérés során vizsgált két munkaelektród.

Az első forgó gyűrűs korongelektródot Frumkin és mun-
katársai készítették -ben (20). Ekkor a gyűrűt még
csak ún. indikátorelektródként használták: az elektródtes-
tet – míg a korongon állandó árammal elektrolízist végeztek
– az oldatban egy motor segítségével forgatták, így a ko-
rongelektródon zajló elektrokémiai folyamatnak és a centri-
fugális erőknek köszönhetően megváltozott összetételű oldat
jutott a gyűrű felületére, ami megváltoztatta az ott mérhe-
tő elektródpotenciált is. Később az első kettős potenciosztát (bipotenciosztát)
megépítésével sikerült megoldani a két munkaelektród (a korong és a gyűrű)
egymástól független, potenciosztatikus szabályozását is. Ezzel létrejött az el-
ső ún. generátor/kollektor rendszer: a korongon (a „generátoron”) keletkező,
elektrokémiailag aktív termékeket a gyűrűn (a „kollektoron”) megfelelő poten-
ciál beállításával újabb elektrokémiai reakcióra lehetett késztetni (pl. negatív
korongpotenciálon képződött redukált termékeket a gyűrűn oxidálni lehetett).

K e t t ő s p o t e n c i o s z t á t . Az irodalomban dokumentált első kettős potenciosztátot, amely
műveleti erősítők segítségével már képes volt megvalósítani két munkaelektród egy közös referenciaelekt-
ródhoz képest értelmezett potenciáljának automatikus szabályzását egyetlen áramvezető segédelektród
felhasználásával, jellemzően éppen forgó gyűrűs korongelektródokhoz fejlesztették ki Napp és munka-
társai (21). Mindez -ben, a hatvanas évek instrumentációs fejlődésének hatására történt, amelynek
során a még vákuumcsöves műveleti erősítők fokozatos térnyerése volt tapasztalható a műszeres analiti-
ka, ezen belül az elektrokémia területén (22). Az első műveleti erősítő -ban jelent meg kereskedelmi
forgalomban, de érdemes megjegyezni, hogy egyszerű – nem kettős – potenciosztát már korábban is
létezett: ezt Hickling triódák felhasználásával már -ben megépítette (23).
Napp munkája nagyban támaszkodott Shain és munkatársai két úttörő írására, amelyek az -ban
Los Angelesben megrendezett Symposium on operational amplifiers in analytical instrumentation kon-
ferencia anyagai közt jelentek meg (24, 25). A Nappék által készített első kettős potenciosztát, mint azt
a szerzőtárs Johnson máshol (26) írja, egyébként igen hamar kereskedelmi forgalomba is került (Pine
Instruments Co.). Azóta természetesen a technikai fejlődésnek köszönhetően sok minden megválto-
zott: a kettős potenciosztátok teljesítménye, beállási ideje és egyéb fontos paraméterei ma már sokkalta
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jobbak, de a szabályozás alapelve ugyanaz maradt. Példaként bemutatjuk egy ma is gyártott kettős
potenciosztát kapcsolási rajzát (27):

A korongelektród potenciáljának szabályzását itt a pf potenciálkövető és a ca szabályozó erősítő vég-
zi: ca kimenete a segédelektródra kerül. A munkaelektródot mindig virtuális földön tartja a ctv jelű,
a korong áramának mérésére szolgáló műveleti erősítő. A második (gyűrű) elektród potenciáljának beál-
lításában a pf potenciálkövető, az i inverter, a ca szabályozó erősítő és a pf potenciálkövető erősítő
vesz részt; ca biztosítja, hogy a gyűrűelektród a referenciához képest mért potenciálja a vezérlőjelnek
megfelelő legyen. Amint az ábrán látható, a segédelektród része mindkét elektród szabályozókörének,
és az ott mért áram a korongon és a gyűrűn átfolyó áramok algebrai összege.
Az itt bemutatott kettős szabályozókör egy olyan egyszerű potenciosztát kiegészítésének tekinthető,
amelyben a munkaelektród földelt. A második munkaelektród potenciáljának szabályozása úgy valósul
meg, hogy a visszacsatolt hibajel ténylegesen nem a referencia- és a második munkaelektród potenci-
áljának különbsége, hanem az a potenciálkülönbség, amely a második munkaelektród és a földpont (az
első munkaelektród) között kell kialakuljon.
A vezérlés módján természetesen mindez mit sem változtat – a műszer bemenetére továbbra is az
𝐸PR, korong és 𝐸PR, gyűrű vezérlőjeleket kapcsoljuk, a műszer az „átszámítást” analóg műveletekkel
elvégzi – ugyanakkor óhatatlanul fölmerül a kérdés, vajon nem lenne mindez megoldható egyszerűbben
is: vajon nem lehetne két közönséges potenciosztátot kettős potenciosztátként összekapcsolni? A válasz
természetesen igen – ám csak abban az esetben, ha a szóban forgó potenciosztátok olyan kialakításúak,
hogy munkaelektródjuk nem (vagy nem feltétlenül) földelt. Ilyenek például a Zahner Messsysteme XPot
potenciosztátjai vagy a legtöbb olyan eszköz, amely egyszerre több elektród vezérlésére lehetőséget adó
modullal bővíthető (pl. a Bio-Logic vsp rendszerek) – tapasztalataink szerint mindkettő alkalmas kettős
potenciosztatikus mérések elvégzésére.

Az rrde bevezetése óta számos más, jellemzően kettős potenciosztatikus
vezérlésű generátor/kollektor rendszert is leírtak, a forgó gyűrűs korongelekt-
ródok azonban nem látszanak veszteni népszerűségükből. Az rrde méréseket
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1.1. § A forgó gyűrűs korongelektród (RRDE).

számos kézikönyv (többek között 28, 29) mint fontos elektrokémiai kísérleti
technikát tárgyalja, de több könyvet (30, 31) és áttekintő jellegű cikket (32–55)
is közöltek már kifejezetten a forgó gyűrűs korongelektródok módszertanáról.

1.1.1.§. Az RRDE mint hidrodinamikai rendszer

A módszer népszerűsége az rrde mérések technikai egyszerűségéből, viszonylag
könnyű kivitelezhetőségéből fakad. A módszer működésének alapját az elekt-
ródtest forgásából adódó hidrodinamikai hatások adják, amelyek nemcsak, hogy
kísérletileg könnyen kontrollálhatók, de elméletileg is jól kezelhetők. A jól defi-
niált áramlás nemcsak a korongon keletkező termékek gyűrűn való „gyűjtését”
könnyíti meg (a korongon keletkező anyag gyorsan eljut a gyűrűre, ott tehát
még akkor is jó eséllyel detektálható lesz, ha élettartama egyébként kicsiny); de
az egyes elektródokon zajló folyamatok kinetikai vizsgálatát is egyszerűsíti.

Azon elektrokémiai rendszereket, amelyekben az elektród elektronvezető és
ionvezető fázisa egymáshoz képest mozgásban van, összefoglaló néven hidrodi-
namikai rendszereknek nevezzük (28). Az elektrokémiai mérések során gyakran
tapasztalt problémát, miszerint nem kevert rendszerekben, potenciosztatikus
mérések során az elektródon mért áram gyakran ingadozik, és reprodukálható
mérése közel lehetetlen, a hidrodinamikai rendszerek alkalmazásával megkerül-
hetjük. Míg a nem kevert oldatok esetén az egyébként sem jól definiált diffúziós
rétegben az anyagtranszport folyamatát mindenféle külső hatások (mechanikai
rezgések, stb.) könnyen megzavarhatják, addig a hidrodinamikai módszerek
használatakor jól definiált és jellemzően kis (∼ 100 µm) vastagságú diffúziós
réteggel van dolgunk. A kis diffúziós rétegen belül kisebb az esélye annak is,
hogy a mechanikai rezgésekből vagy egyéb zavaró tényezőkből eredő hatások
megzavarják a reaktánsok és termékek oldatbeli transzportját, a jól definiált
diffúziós rétegvastagságnak köszönhetően pedig potenciosztatikus kontroll mel-
lett az elektródfolyamat szolgáltatta áram is stacionárius marad.

Az rde és az abból kifejlesztett rrde mellett számos egyéb hidrodinamikai
rendszer is létezik: ilyen például a forgó vagy rezgő huzal, vagy az „áramló
higany” elektród is; sőt, bizonyos értelemben a csepegő higanyelektródot is a
hidrodinamikai rendszerek közé sorolhatjuk (30 szerint legalábbis, bár itt a
mérhető áram a szó szoros értelmében véve nem stacionárius, csak a csepegés
ütemének megfelelően úgymond „ciklikusan reprodukálható”). Az rde és rrde
rendszerek előnye a többi hidrodinamikai rendszerrel szemben, hogy az elektród
forgatásával segített anyagtranszport – amellett, hogy jól reprodukálható mérési
eredményekhez vezet – matematikailag is jól kezelhető, így a kísérletek elméleti
leírása, modellezése is lehetséges.

Az elektrokémiai reakcióhoz anyagutánpótlást biztosító transzport elsődle-
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ges módja minden elektrokémiai rendszerben a diffúzió és a konvekció, amely
az oldat egy bizonyos helyén mérhető 𝑐𝑖 koncentrációban

𝜕𝑐𝑖
𝜕𝑡

= div (𝐷𝑖 grad 𝑐𝑖) − 𝑣 grad 𝑐𝑖 + . . . (1.1)

időbeli változást okoz. Az 1.1 egyenletben 𝑖 az egyes anyagfajtákat jelölő index,
𝐷𝑖 az adott komponens diffúziós együtthatója, 𝑣 az oldat áramlási sebessége az
adott helyen és időben. Az egyenletben szereplő [. . . ] jelzi, hogy a diffúzió és
a konvekció melletti egyéb hatásokat (a migrációt, illetőleg az esetleges kémiai
forrástagokat) elhanyagoltuk.

A transzport megfelelő leírásának feltétele az 1.1 egyenletbeli 𝑣 (𝑟, 𝑡) – sta-
cionárius áramlás esetén 𝑣 (𝑟) – sebességvektor ismerete. Ez az, amely az rde-t
és az rrde-t megkülönbözteti például a rezgő huzal típusú elektródoktól: míg
a forgó korong típusú rendszereknél 𝑣 (𝑟) alapvető fizikai összefüggésekből ki-
számítható, addig például a rezgő huzal elektród esetében – bár a mérések ott
is rendszerint jól reprodukálhatók – a számítások gyakran túlontúl nehézkesek
és empirikus összefüggések alkalmazását igénylik (30, p. 3.).

A „ f o r g ó k o r o n g ” h i d r o d i n a m i k a i v i s z o n y a i . A newtoni folyadékban for-
gó korong hidrodinamikai problémáját Kármán Tódor már -ben leírta. Kármán a rendszert jellemző
Navier–Stokes-egyenletekben különböző elhanyagolásokat alkalmazott, és a stacionárius áramlási sebes-
séget analitikus közelítő függvényekkel adta meg (56). Később Kármán megoldását elsősorban Cochran
(57), de sokan mások is pontosították (ld. a problémát áttekintő 58 hivatkozást). A további levezetést
itt mellőzzük (később a 76. oldalon a numerikus megoldásról még szó lesz), és csak annyit közlünk, hogy
a 𝑣 (stacionárius) sebességvektor komponenseit (28) hengerkoordinátákban

𝑣𝑟 = 0,5123 𝑟 𝑧

√︁
𝜔3/𝜈

𝑣𝜑 = 𝑟 𝜔
(︁
1− 0,6159 𝑧

√︀
𝜔/𝜈

)︁
𝑣𝑧 = −0,5123 𝑧2

√︁
𝜔3/𝜈

alakban írhatjuk fel. Itt 𝜈 a közeg kinematikai viszkozitása, 𝜔 az elektród forgásának körfrekvenciája,
a koordináta-rendszert pedig úgy rögzítjük, hogy a forgástengely az 𝑟 = 0 egyenessel, a forgás síkja
pedig a 𝑧 = 0 síkkal essék egybe. Megjegyezzük, hogy az itt közölt megoldás igen egyszerű (sorfejtés
eredménye), és ezért az csak abban az esetben érvényes, ha 𝑧

√︀
𝜔/𝜈 << 1.

A probléma (teljes) numerikus megoldásával készítettük a következő illusztrációt, mely a forgó (gyűrűs)
korongelektródok áramlástani viszonyait szemlélteti:

Látható, hogy a viszkózus folyadékban forgó korongfelület mintegy pumpaként működik: az oldatot
maga felé szívja, majd centrifugaszerűen kifelé hajtja.
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Megjegyzendő, hogy a forgó gyűrűs korongelektródokra vonatkozó áramlástani egyenletek érvényessége
megköveteli a következő feltételek együttes fennállását:

— a forgó korong teljes 𝑟∞ sugara legyen jóval nagyobb, mint az ún. Prandtl-réteg vastagsága
(forgó korongra ez hozzávetőlegesen 2,8

√︀
𝜈/𝜔, lásd 58);

— a cella falának, a Luggin-kapilláris üvegfelületeinek és minden egyéb, a rendszerben jelenlévő
felületnek a forgó felülettől mért távolsága legyen 𝑟∞ többszöröse;

— a forgó felület érdessége legyen elhanyagolhatóan kicsiny a felületi réteg vastagságához mérten;

— a forgás pedig legyen kellően lassú ahhoz, hogy a Reynolds-számra teljesüljön a Re = 𝑟2∞ 𝜔/𝜈 <
105 feltétel.

A kapott sebességprofilt az 1.1. egyenlet megoldásához felhasználhatjuk, és így eljuthatunk például
(az 1.1. egyenletben 𝜕𝑐/𝜕𝑡 = 0-t feltételezve) az

𝐼lim = 0,620𝑛𝐹 𝐴𝐷
2/3 𝜔

1/2 𝜈
−1/6𝑐𝑖

alakú, jól ismert Levics-egyenlethez, de sok más hasznos összefüggéshez is. (A Levics-egyenletet később,
a 3. fejezetben felhasználjuk az rrde-t leíró digitális szimulációk eredményeinek teszteléséhez.)

A közönséges forgó és a forgó gyűrűs korongelektródra egyazon hidrodinami-
kai tárgyalást alkalmazhatjuk, az oldatfázisbeli transzportfolyamatok mindkét
esetben ugyanazon összefüggéssel (1.1. egyenlet) írhatók le. A két rendszer
közötti különbség abban áll, hogy az rrde két munkaelektródos rendszer: egy
forgó korong, és egy vele koncentrikus forgó gyűrűelektród kombinációjaként
kezelhető. Az rrde oldattal érintkező felülete négy különböző régióra osztható
fel. A forgástengelytől mért távolságot 𝑟-rel, a korong sugarát 𝑟1-gyel, a gyűrű
belső és külső sugarát rendre 𝑟2-vel és 𝑟3-mal, az elektródtest teljes sugarát
pedig 𝑟∞-nel jelölve, a 𝑧 = 0 sík régiói:

i.) 0 ≤ 𝑟 < 𝑟1 a korongelektród elektrokémiailag aktív felülete;
ii.) 𝑟1 ≤ 𝑟 < 𝑟2 a korong- és a gyűrű közötti, elektrokémiailag inak-

tív felület;
iii.) 𝑟2 ≤ 𝑟 < 𝑟3 a gyűrűelektród elektrokémiailag aktív felülete;
iv.) 𝑟3 ≤ 𝑟 < 𝑟∞ az rrde külső szigetelő borítása, amely elektroké-

miailag inaktív.

Míg a forgó korongelektródon csak az i.), a közönséges forgó gyűrűelektró-
don pedig csak a iii.), addig a forgó gyűrűs korongelektródon az i.) és iii.) régi-
ók egyszerre viselkednek elektrokémiailag aktív felületként. Az rrde mérések
során tehát egyszerre kezeljük mérhető és/vagy szabályozható mennyiségként
az 𝐸korong és 𝐸gyűrű elektródpotenciál, valamint az 𝐼korong és 𝐼gyűrű áram értéke-
ket. Ez azt is jelenti, hogy szemben az egy munkaelektródos rendszerekkel, az
rrde rendszerek elméleti vizsgálata (az azt leíró differenciálegyenletek, mint
1.1 megoldása) legalább két peremfeltétel együttes figyelembevételét igényli.
Az értekezés 3. fejezetében digitális szimulációs technikák bemutatásával rész-
letesen is tárgyalom az rrde elméleti leírásának lehetőségeit.
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1.1.2.§. Az RRDE mint generátor/kollektor rendszer

A forgó gyűrűs korongelektródok generátor/kollektor rendszerként történő al-
kalmazása során a kísérletek célja általában (28) az ún. gyűjtési vagy árnyéko-
lási effektusok vizsgálata. Míg egy gyűjtési kísérletben a korongon képződött
termékeket visszük reakcióba a gyűrűn, addig az árnyékolási hatások tanulmá-
nyozásakor azt vizsgáljuk, miként csökkenthető egy, a gyűrűn zajló folyamat
sebessége (ezáltal a gyűrűn mérhető áram) azáltal, ha e folyamat egy reaktán-
sát a korongon reakcióba visszük. A rendszer hidrodinamikai jellegéből fakadó
fontos előny∗, hogy – sok más generátor/kollektor rendszerrel ellentétben – az
rrde-n a kollektor (gyűrű) jelenléte nem zavarja meg a generátor (korong)
elektrokémiai viselkedését: az áramlás ugyanis gondoskodik róla, hogy anyag a
gyűrűről a korongra ne juthasson vissza.

Az rrde mérések során a két munkaelektródnak megfelelő két áram- és két
feszültségjel hordozza a rendszert jellemző elektrokémiai információkat, így az
eredmények tárgyalásához is több dimenzióra van szükségünk, mint azt az egy
munkaelektródos rendszereknél egyébként megszoktuk. E probléma kiküszö-
böléséhez szintén a hidrodinamika nyújt segítséget: az rrde fordulatszámának
beállításával az anyagtranszportot szabályozhatjuk, és így – legalábbis a klasszi-
kus rrde mérések során, ahol potenciosztatikus vagy galvanosztatikus kontrollt
alkalmazunk – általában stacionárius válaszjeleket mérhetünk. Mindez azonban
korántsem jelenti azt, hogy a forgó gyűrűs korongelektródokon kizárólag staci-
onárius jellegű mérések lennének végezhetők. Időnként a tranziens technikák
alkalmazásának is lehet előnye, ám ebben az esetben a mérések „multidimenzi-
onalitása” általában továbbra is kezelendő probléma marad.

A továbbiakban egy-egy példát adunk az rrde-n végezhető stacionárius mé-
résekre (köztük a gyűjtési és árnyékolási hatások tanulmányozására), illetőleg
röviden ismertetjük a tranziensek mérésének módszereit.

Gyűjtési kísérletek ♦ Tételezzük fel, hogy forgó gyűrűs korongelektró-
dunkat egy olyan oldatba merítjük, amely – legalábbis kezdetben – kizárólag egy
elektrokémiailag aktív anyagfajtát tartalmaz. Ezen Ox jelű anyagfajta legyen
egy oxidált állapotú, de redukálható szpéciesz. Ha az rrde korongelektródját
olyan 𝐸korong katódos potenciálra állítjuk be, ahol az

Ox + e− → Red (1.2)

redukció zajlik (más nem), és ez 𝐼korong (negatív) áramot szolgáltat, majd eköz-
ben a gyűrű elektródpotenciálját olyan, kellőképpen pozitív 𝐸gyűrű értékre ál-

∗Emellett azonban a forgó gyűrűs korongelektródoknak kifejezetten hátrányos tulajdonsága is akad: ez
pedig a rendszer viszonylag alacsony gyűjtési tényezője, amely gyakran sokszorosan alulmúlja más generá-
tor/kollektor rendszerek (például a mikroelektródsorok, ld. 59) hasonló paraméterét.
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1.2. ábra. A Red anyag-
fajta koncentrációeloszlása az
rrde alatti oldatrétegben a
bemutatott gyűjtési kísérlet
során. A tömbfázisban 𝑐Ox =
1 mmol/dm3, ez a koncentráció
érték felel meg a legsötétebb
árnyalatnak. (Saját, később
részletezett számítások ered-
ménye: az ábrát érdemes a 28.
hivatkozás 352. oldalának ha-
sonló ábrájával összevetni.)

lítjuk, amelyen az 1.2 folyamat a visszájára fordul, és a

Red → Ox + e−, (1.3)

reakció oly gyorsan megy végbe, hogy a gyűrűt elérő bármely Red forma egyből
oxidálódik (más folyamat azonban nem zajlik), a gyűrűn 𝐼gyűrű (pozitív) áramot
mérhetünk.

A probléma tárgyalásához az 1.1 egyenletből szükséges kiindulnunk, amelyet
az rrde 𝑧 = 0 síkbeli régióinak megfelelő peremfeltételekkel egészítünk ki (28):

i.) Red és Ox fluxusa a korongon (a 0 ≤ 𝑟 < 𝑟1 tartományban) azonos,
vagyis

𝐷Red
𝜕𝑐Red

𝜕𝑧

⃒⃒⃒⃒
𝑧=0

= −𝐷Ox
𝜕𝑐Ox

𝜕𝑧

⃒⃒⃒⃒
𝑧=0

. (1.4)

ii.) A szigetelő felületeken (az 𝑟1 ≤ 𝑟 < 𝑟2 és az 𝑟3 ≤ 𝑟 < 𝑟∞ tartományban)
nem folyik áram, így itt

𝜕𝑐Red

𝜕𝑧

⃒⃒⃒⃒
𝑧=0

=
𝜕𝑐Ox

𝜕𝑧

⃒⃒⃒⃒
𝑧=0

= 0. (1.5)

iii.) A gyűrűn (az 𝑟2 ≤ 𝑟 < 𝑟3 tartományban) a határáram-feltételnek megfe-
lelően

𝑐Red|𝑧=0 = 0. (1.6)

A fentebb vázolt probléma analitikus megoldása igencsak bonyolult, ám
numerikus módszerekkel az rrde alatti oldatrétegben kialakuló koncentráció-
profilok, így a korongon és a gyűrűn mérhető áramok is viszonylag egyszerűen
számolhatók. Az 1.2. ábra mutat példaként egy 𝑐Red-re számolt koncentráció-
profilt.

Megjegyzendő, hogy a gyűjtési kísérletek során a korongon átfolyó 𝐼korong

áramnak a gyűrűn csak egy bizonyos hányada (𝐼gyűrű) lesz mérhető: ennek
magyarázata, hogy a korongon képződött termék egy része mindenképpen el-
diffundál az oldat belseje felé, ezen eldiffundáló rész pedig a gyűrűt soha el nem
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éri, azaz ott nem is lesz visszaoxidálható. Mindebből az következik, hogy az
rrde rendszerek

𝒩 = − 𝐼gyűrű

𝐼korong
(1.7)

alakban definiált ún. gyűjtési tényezője (amelyet a fent leírt kísérlet végrehajtá-
sával a gyakorlatban is meghatározhatunk, de elméleti számítása is lehetséges)
általában 1-nél jóval kisebb érték.

G y ű j t é s i t é n y e z ő . Az 𝒩 gyűjtési tényező elméleti számításához nemcsak numerikus mód-
szereket használhatunk fel. Az 1.1 egyenletet az 1.4–1.6 peremfeltételekkel kiegészítve analitikus formá-
ban is megoldhatjuk, amint azt Albery és Bruckenstein már -ban (32) megmutatták. Az általuk
adott megoldás érdekessége, hogy az a gyűjtési tényezőt mint egyszerű geometriai paramétert írja le;
vagyis kimondja, hogy 𝒩 a korong 𝑟1, illetőleg a gyűrű 𝑟2 és 𝑟3 (belső és külső) sugarának egyértelmű
függvénye, és 𝒩 értékét más paraméterek – diffúziós együtthatók, fordulatszám, stb. – nem befolyásol-
ják. Albery és Bruckenstein szerint

𝒩 = 1− 𝐹 (𝛼/𝛽) + 𝛽
2/3 [1− 𝐹 (𝛼)]− (1 + 𝛼+ 𝛽)

2/3 ·
[︂
1− 𝐹

(︂
𝛼+ 𝛼2 + 𝛼𝛽

𝛽

)︂]︂
,

ahol

𝛼 =

(︂
𝑟2

𝑟1

)︂3

− 1

és

𝛽 =
𝑟33
𝑟31

−
𝑟32
𝑟31

,

az 𝐹 függvény pedig (tetszőleges 𝜃 argumentummal) mint

𝐹 (𝜃) =

√
3

4𝜋
ln

⎡⎢⎣
(︁
1 +

3
√
𝜃
)︁3

1 + 𝜃

⎤⎥⎦+
3

2𝜋
arctan

[︃
2

3
√
𝜃 − 1
√
3

]︃
+

1

4

definiálható.
Az rrde rendszerek gyűjtési tényezőjéről kvalitatíve elmondhatjuk, hogy az annál nagyobb, minél kisebb
a korongot és a gyűrűt elválasztó szigetelőréteg 𝑟2− 𝑟1, és minél nagyobb a gyűrű 𝑟3− 𝑟2 vastagsága. A
ténynek, hogy a gyűjtési tényező értéke az rrde geometriai paramétereiből ilyen egyszerűen számítható,
nagy gyakorlati jelentősége van: ha ugyanis egy kísérlet során azt tapasztaljuk, 𝒩 jóval alatta marad
az elméleti becsléssel kapott értéknek, sőt, netán még az elektródtest fordulatszámától is függ, élhetünk
a gyanúval, hogy instabil (spontán bomló) termékkel van dolgunk. Az itt közölt összefüggést később
szimulációk eredményeinek ellenőrzésére használjuk majd fel.

Árnyékolási hatások ♦ Szemben a gyűjtési kísérletekkel, amelyek célja,
hogy a korongon képződött termékeket a gyűrűn reakcióba vigyük, az ún. ár-
nyékolási hatások vizsgálatakor arra vagyunk kíváncsiak, miként befolyásolja a
korong egy, a gyűrűn egyébként a korongtól függetlenül is zajló folyamat sebes-
ségét azáltal, hogy a gyűrűreakció kiindulási anyagainak egy részét elfogyasztja.
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1.3. ábra. A Red anyagfajta
koncentrációeloszlása az rrde
alatti oldatrétegben, míg a
gyűrűn határáram folyik. Ha
a korong árammentes potenci-
álon van, a gyűrűre jutó oldat
Ox-ban gazdagabb, és így a
gyűrűn nagyobb katódos áram
mérhető (felső ábra). Ha a ko-
rongon szintúgy redukció zaj-
lik, a gyűrűre jutó oldat Ox-
ban szegényebb (Red-ben gaz-
dagabb, alsó ábra), és az ott
mérhető áram értéke is ki-
sebb. (Saját digitális szimu-
lációk eredményei.)

A gyűjtési kísérleteknél már bemutatott példánál (egy Ox szpécieszt tartal-
mazó oldat, stb.) maradva, az árnyékolási hatásokat úgy képzelhetjük el, hogy
– míg a korongot egyelőre árammentes potenciálon hagyjuk –, a gyűrűn olyan
negatív potenciált állítunk be, amelyen 𝐼0gyűrű katódos határáram∗ lesz mérhető
az Ox anyagfajta 1.2 egyenlet szerinti redukciójából fakadóan. Ha ezután a
korongot is katódosan polarizáljuk, a gyűrűn mérhető áram kisebb lesz: ti. Ox
egy része már a korongon redukálódni fog, és nem jut el a gyűrűre. Abban az
esetben, ha a korongreakció 𝐼korong áramot ad, a gyűrűn mérhető határáram

𝐼gyűrű = 𝐼0gyűrű −𝒩 𝐼korong (1.8)

értékre csökken (28, p. 352 ). Az 1.8 egyenlet tanulsága, hogy a gyűrűelektró-
don mért árnyékolási hatásra mind kvalitatíve, mind kvantitatíve mint „fordí-
tott gyűjtésre” tekinthetünk: amíg a korongreakció termékeinek gyűjtésével a
gyűrűn 𝒩 𝐼korong áramot mérhetünk, addig az árnyékolási hatások vizsgálatakor
ugyanekkora az áram mérhető csökkenése.

∗E katódos határáramról – amely tehát az 𝑟2 belső és 𝑟3 külső sugarú gyűrűn folyik –, megmutatható,

hogy annak értéke
(︂

𝑟33
𝑟31

− 𝑟32
𝑟31

)︂2/3

-szorosa azon Levics-egyenlet szerinti határáramnak, amely hasonló esetben

egy 𝑟1 sugarú korongon folyna (28, p. 352 ).
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Tranziens technikák ♦ Az eddig bemutatott gyűjtési és árnyékolási kísér-
letek során a korongon és a gyűrűn egyaránt stacionárius áramot feltételeztünk,
ehhez pedig mindkét elektródon potenciosztatikus kontrollt alkalmaztunk. Ez-
zel kihasználtuk, hogy – szemben az álló elektródokkal – a forgó gyűrűs korong-
elektródokon a diffúziós rétegvastagságok a konvekció hatásának köszönhetően
állandósulnak, és így jól reprodukálható módon teremthetünk stacionárius vi-
szonyokat. Instrumentációs szempontból az ilyen kísérletek kedvező tulajdon-
sága, hogy az időben állandó áram- és potenciálértékek könnyen mérhetők, a
szabályozás során pedig akár nagy válaszidejű műszerek alkalmazására is ha-
gyatkozhatunk. Azt is megmutattuk – bár mi magunk e célból csak numerikus
számításokat végeztünk –, hogy az ilyen kísérletek elméleti leírása, a rendszer
viselkedését meghatározó differenciálegyenletek megoldása gyakran analitikus
formában is történhet. Mindez éppen annak a ténynek köszönhető, hogy staci-
onárius esetben az 1.1 egyenletbeli 𝜕𝑐𝑖/𝜕𝑡 tag zérus értékű, és bár a koncentrációk
pontról pontra változnak, azok időfüggését matematikailag nem kell kezelnünk.

A stacionárius rrde mérések számos elméleti és gyakorlati előnye mellett
azonban a forgó gyűrűs korongelektródok irodalmában gyakran látunk példát
az ún. tranziens technikák alkalmazására is. E technikák használatával nemcsak
a detektálás érzékenysége terjeszthető ki, de az ilyen módszerek a gyors felületi
jelenségek vizsgálatára, esetleg az ezek során keletkező instabil köztitermékek
és intermedierek kimutatására is alkalmasak lehetnek.

A tranziensek vizsgálata ugyanakkor sem kísérleti, sem elméleti szempontból
nem egyszerű feladat. A tranziens jelek mérése komoly műszerezettséget igényel
(szükség lehet kis válaszidejű kettős potenciosztát alkalmazására, az oszcillációk
kivédésére, stb.), és emellett a kísérletek modellezése sem olyan egyszerű, mint
volt stacionárius esetben. Közelítő jellegű analitikus vagy fél-analitikus megol-
dások itt is léteznek ugyan (60), ezek pontossága azonban rendszerint nem ki-
elégítő. Az értekezésben a tranziens technikákon alapuló mérések modellezésére
a rendszert leíró differenciálegyenletek analitikus megoldása helyett kizárólago-
san numerikus eszközök használatára szorítkozunk, követve ezzel többek között
az rrde számítógépes szimulációjában élenjáró Prater és Bard (61), illetőleg
Feldberg és munkatársai (62) példáját. E módszereket később, az értekezés 3.
fejezetében mutatjuk be: itt a tranziens technikák elméleti leírásának részle-
teit mellőzzük, és csak a tranziens módszerek gyakorlati hasznát szemléltetjük
néhány példán keresztül.

Tranziens árnyékolás Miller és Bruckenstein írták le elsőként (63) a tranzi-
ens árnyékolás technikáját. Olyan rrde-t használtak, amelynek gyűrűje
rézből, korongja platinából készült, és amelyet oxigént és Cu2+ ionokat
tartalmazó oldatba merítettek. A gyűrűn kellőképpen negatív potenciált
állítottak be ahhoz, hogy a Cu2+ ionok redukálódjanak, de nem eléggé
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negatívat ahhoz, hogy az oxigén redukciója is végbemehessen. Miután
a gyűrűn kialakult a stacionárius katódos áram, a kezdetben semleges
potenciálon tartott korongot is vezérelni kezdték, és ugrásszerűen olyan
potenciált állítottak be, amely mind az oxigén redukcióját, mind a réz
előleválását lehetővé tette. Rögtön ezután a gyűrűáram gyors, ám ide-
iglenes lecsökkenését mérték, amely a réz korongon való előleválása által
okozott tranziens jellegű árnyékolásnak volt köszönhető. (Előleválásról
lévén szó, a gyűrűn mért áram visszaállt eredeti értékére, amint a ko-
rongon levált kb. egy monorétegnyi réz, és így a korong több Cu2+ iont
már nem fogyasztott.) E kísérlet segítségével Miller és Bruckenstein azt
vizsgálta, miként mérgezi a platina O2-redukciót katalizáló viselkedését a
Cu2+ ionok jelenléte (28, p. 357.).

Pásztázás a korongon A tranziens árnyékolások vizsgálatakor a korongon az
ún. potenciálugrás módszerével élünk: hasonlóan tranziens jellegű techni-
ka azonban a korong potenciáljának lineáris (vagy éppen ciklikus) pásztá-
zása is. Ennek jellemző példáját jelenti Salzer és munkatársainak mérése
(64), amelyben a szerzők egy, a korongra leválasztott vezető polimerrel
dolgoztak. Azt vizsgálták, hogy míg a korongpotenciált háromszögje-
lekkel, ciklikusan vezérelték, a gyűrű potenciáljának egy bizonyos értéke
mellett a gyűrűáram miként változik meg. A gyűrűáram változásainak
mérésével a korong felületén lévő polimert elhagyó, töltést stabilizáló el-
lenionok mennyiségét sikerült kvantitatíve detektálni.

Pásztázás a gyűrűn Szemben az olyan kísérletekkel, ahol a korongot pász-
tázzuk, bizonyos esetekben abból is származhat hasznunk, ha állandó
𝐸korong érték mellett a gyűrűre alkalmazunk potenciodinamikus kontrollt.
Ezt a technikát alkalmazta például Kamar és Miller lantán/réz ötvözetek
oxidációs termékeinek analíziséhez (65).

Az RRDE mérések jellege ♦ Az előző pontokban áttekintettük a for-
gó gyűrűs korongelektródok irodalmát, és az rrde mérések leggyakrabban al-
kalmazott technikáit. Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a korongon
lezajló reakciók köztitermékeinek gyűrűelektródon történő detektálására legin-
kább a következő módszerek használatosak:

i.) a korong potenciálját folyamatosan változtatják egy adott irányban, mér-
ve az áramerősség potenciáltól való függését, miközben a gyűrűt olyan
állandó potenciálon tartják, ahol a korongon keletkező köztitermékek eset-
leg redukálódhatnak vagy oxidálódhatnak, a gyűrű áramának negatív
vagy pozitív irányú változását okozva ezzel;
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ii.) hasonlóképpen detektálhatók a keletkező termékek abban az esetben is,
ha állandó gyűrűpotenciál mellett állandó korongpotenciált állítanak be;

iii.) gyakran a korong potenciálját (vagy éppen az azon átfolyó áramot) tart-
ják egy állandó értéken úgy, hogy a korongon a vizsgálni kívánt reakció
menjen végbe, eközben pedig a gyűrűelektródon áramerősség-potenciál
görbéket vesznek fel. Így szerencsés esetben az is megmondható, hány-
féle köztitermék keletkezik a korongon végbemenő reakcióban, hiszen a
különböző köztitermékek mindegyike a rá jellemző gyűrűpotenciálon oxi-
dálódik vagy redukálódik, és okoz eltéréseket az ott szokásosan mérhető
gyűrűáramban;

iv.) a megfigyelés tárgyát ugyanígy képezhetik az (esetleg tranziens) árnyéko-
lási hatások is: ekkor a gyűrűáram olyan csökkenéseit mérik, amely annak
köszönhető, hogy a korong a gyűrűreakció egy reaktánsát részlegesen el-
fogyasztja;

végül pedig megemlítjük (bár a korábbiakban erről nem szóltunk), hogy

v.) a forgó gyűrűs korongelektródokon nemcsak egyenáramú, de ac jellegű
mérések is végezhetők. Ekkor rendszerint a korongelektród potenciálját
valamilyen kis amplitúdójú szinuszos jel perturbálja, így a korong áram-
válasza is szinuszos jellegű. A rendszert jellemző fontos információ ebben
az esetben a potenciosztatikus kontroll alá helyezett gyűrű áramjelének a
korong áramától való eltérése (az amplitúdók aránya és a két jel közötti
fáziskésés, ld. 49, 50).

A fenti felsorolást tanulmányozva kitűnik, hogy az irodalomban eddig közölt
forgó gyűrűs korongelektródos méréseket általában úgy végezték, hogy legalább
az egyik munkaelektród potenciálját (vagy esetleg az azon átfolyó áramot) a
kísérlet során állandó értéken tartották. Olyan kísérletekkel, amelyek során
mindkét elektródra egyidejű potenciodinamikus kontrollt alkalmaztak volna, a
forgó gyűrűs korongelektródok irodalmát böngészve csak elvétve, ha találko-
zunk (66).

Jelen értekezés célja éppen az ilyen „különleges” (azaz: mérés- és szabá-
lyozástechnikai szempontból nem hétköznapi) forgó gyűrűs korongelektródos
mérések vizsgálata; annak körüljárása, hogy az rrde korong- és gyűrűelektród-
ján egyidejű potenciodinamikus kontrollt alkalmazva miként bővíthető egyrészt
az rrde mint generátor/kollektor rendszer alkalmazhatósági köre, másrészt,
hogy miként növelhető a detektálás érzékenysége. Mielőtt azonban rátérnénk
az eredmények ismertetésére, célszerű a forgó gyűrűs korongelektródokat még
egy szempontból megvizsgálni.
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1.1.3.§. A négyelektródos cella. Az ohmikus potenciálesés kérdései

referencia

gy! r!korong

segéd

Rkorong Rgy! r!

Rközös

Rsegéd

1.4. ábra. Az rrde mint két munkaelektródos
rendszer egyszerűsített kapcsolási rajza. (Shab-
rang és Bruckenstein munkája nyomán, 67.) A
korong- és a gyűrű áramának útja részben kö-
zös (egy 𝑅közös tag erejéig), és csak részben (egy
𝑅korong és egy 𝑅gyűrű tagban) különböző. Em-
lített ellenállások egymáshoz viszonyított aránya
attól függ, hogy a referenciaelektród (a Luggin-
kapilláris vége) hogy helyezkedik el a korong és a
gyűrű helyzetéhez képest.

Közismert, hogy az ún. ohmikus potenciál-
esés („𝐼𝑅-drop”) jelensége időnként már a
sztenderd háromelektródos cellák használa-
takor is nehézségek elé állítja a kísérletezőt:
különösen igaz ez akkor, ha az elektródon
mért áram és/vagy az oldat ellenállása szá-
mottevően nagy érték.

Az ohmikus potenciálesés jelenségének
oka, hogy a mérések során használt refe-
renciaelektródot soha nem tudjuk a munka-
elektródhoz tökéletesen közel (attól zérus tá-
volságra) elhelyezni. Bár a problémát gyak-
ran nagyrészt kiküszöböljük az ún. Luggin-
kapilláris alkalmazásával, azt tökéletesen ki-
iktatni nem tudjuk: a referenciapont a mun-
kaelektródtól mindig véges távolságra kerül,
így a két pont közötti ellenállás is véges 𝑅
értékű lesz. Ha pedig itt egy adott 𝐼 áram
folyik, akkor az elektródpotenciálhoz kény-
szerűen az 𝐼𝑅 szorzatot is hozzámérjük.

Különösen nagy gondot okozhat mindez
a két munkaelektródos rendszerekben, mint
amilyen az rrde is; itt ugyanis a két munkaelektródhoz tartozó áramot egy
közös segédelektród alkalmazásával tartjuk fenn. Az áramok tehát – legalábbis
részben – közös úton (részben egyazon oldatellenálláson keresztül, ld. az 1.4.
ábrát) haladnak. Az oldatban tehát olyan potenciáltér jön létre, amely a két
elektród okozta terek átfedésének tekinthető, és ilyen esetekben nem mindegy,
hogy a referenciapontot (amely a gyakorlatban a Luggin-kapilláris végét jelenti),
hogyan pozicionáljuk.

A referenciaelektród nem megfelelő elhelyezéséből gyakorta születnek félre-
vezető mérési eredmények, amelyeket a jelenség első leírói, Shabrang és Bruc-
kenstein éppen megtévesztő jellegük miatt „pszeudo-gyűjtési” effektusoknak ne-
veztek (67).

Említett szerzők a nem kívánt ohmikus potenciálesés kompenzálására mó-
dosított kettős potenciosztát használatát javasolták (68), amellyel azonban a
problémát csak részlegesen sikerült kiküszöbölni, és a módszert – legalábbis
az irodalomból ez tűnik ki – nem sokan követték. Később Newman a nem-
egyenletes árameloszlásra vonatkozó vizsgálatai (69) alapján Dörfel és mun-
katársai is vizsgálták az ohmikus potenciálesés problémáját (szintén az rrde
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vonatkozásában), és – bár szigorúan csak azon esetre, mikor mindkét elektródon
galvanosztatikus kontroll érvényesül∗ –, ők utólagosan alkalmazható módszert
is javasoltak a mért eredmények (elektródpotenciálok) korrigálására.

Az 𝐼𝑅-drop jelenségét kettős potenciosztatikus kontroll esetén – igaz, nem
az rrde, hanem egy másik két munkaelektródos rendszer, az secm (scanning
electrochemical microscopy) kapcsán – csak a közelmúltban vizsgálták meg Vi-
vier és munkatársai. Ők számításokat is végeztek a hatás becslésére egy, az
1.4. ábrán bemutatottnál már összetettebb helyettesítő kapcsolás alapján (71).
Részben Vivier gondolatmenetét követve vizsgáltuk mi is az „𝐼𝑅-drop” jelen-
ségeket a szimultán potenciodinamikus szabályzás alatt álló forgó gyűrűs ko-
rongelektródok esetén. A helyettesítő kapcsolásokkal történő modellezés segít-
ségével megmutattuk (4), hogy az ohmikus potenciálesésnek köszönhetően a
két elektród áram/feszültség karakterisztikájában megjelenő elektromos áthal-
lások („electrical cross-talk”) a mérési eredmények gyakori félreértelmezéséhez
vezethetnek: különösen akkor, ha a két munkaelektródon egyidejűleg lépnek fel
tranziens jelenségek. Erről később, az eredmények értékelésekor még bővebben
is ejtünk szót, sőt, az értekezésben arra is kísérletet teszünk, hogy az rrde
rendszerek digitális szimulációjába az ohmikus potenciálesés modellezését is
beépítsük.

A fentiek során áttekintettük a forgó gyűrűs korongelektródok alkalmazásának
lehetőségeit. Igyekeztünk betekintést adni a téma irodalmába, és – ha csak
dióhéjban is – összefoglalni az rrde technika módszertanával kapcsolatos eddigi
eredményeket. Bár a forgó gyűrűs korongelektródokkal kapcsolatos irodalmi
adatok bőséggel állnak rendelkezésre, ezek tanulmányozásával azt állapítottuk
meg, hogy a korong és a gyűrű együttes potenciodinamikus vezérlésével végzett
mérésekre és az ilyen jellegű vezérlésből származó előnyökre a tudományterület
művelői mintha nem fordítottak volna elegendő figyelmet.

A bevezetésben külön hangsúlyt fektettünk arra, az rrde mérések egy ta-
pasztalataink szerint igen fajsúlyos problémáját, a kompenzálatlan ohmikus
potenciálesés kérdését tárgyaljuk. Eltekintve bizonyos kifejezetten e problé-
mával foglalkozó, és döntően elméleti jellegű munkától (67, 68, 70), a kérdést
eddig nem sokan vizsgálták: ezt azért is meglepőnek tartjuk, mert tapasztala-
taink szerint az „𝐼𝑅-drop” jelensége gyakran okoz nehezen értelmezhető (vagy,

∗„[T]he subsequent correction of a potentiostatic current–potential curve is [. . . ] difficult or even impos-
sible (strong coupling and potentiostatic conditions at disc and ring)”, olvassuk Dörfelnél (70).
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ha tetszik, könnyen félreértelmezhető) effektusokat a mérések során. Mindezek
tükrében fogalmazzuk meg az értekezés célkitűzéseit.

1.2.§. Az értekezés célkitűzései

Az értekezésben beszámolunk egyrészt a forgó gyűrűs korongelektródok alkal-
mazási lehetőségeinek bővítését célzó módszerfejlesztések eredményeiről: olyan
– méréstechnikai szempontból különleges – rrde kísérletek eredményeit doku-
mentáljuk, amelyeknek alapját a korong és a gyűrű egyidejű potenciodinamikus
vezérlése adja.

A módszerek kidolgozását egy önálló elektrokémiai mérőrendszer kifejlesz-
tése tette lehetővé: a dolgozatban röviden bemutatjuk e rendszer működését.

Ezek után olyan kísérleti eredményeket közlünk, amelyekkel újszerű rrde
módszereink hatékonyságát demonstráljuk. A méréseket egy igen egyszerű és
sokat vizsgált elektrokémiai rendszeren, kénsavoldatba merülő aranyon végez-
zük, és új módszereket javaslunk az elektródfelület oxidációjának és a képződött
oxidréteg redukciójának vizsgálatára, illetve az Au | H2SO4 elektródon zajló
oxigénredukció tanulmányozására.

A mérések kapcsán megvizsgáljuk a négyelektródos rendszerekben fellépő
ohmikus potenciálesés jelenségeit is, és megmutatjuk az e jelenség által oko-
zott, nem kívánt „crosstalk” hatások eliminálásának lehetőségét. Később az
ohmikus potenciálesés elméleti vizsgálatát is elvégezzük: előbb csak helyette-
sítő kapcsolásokat használunk e célra, utóbb pedig az ohmikus potenciálesés
jelenségét az rrde mérések digitális szimulációjával a konvekciós és diffúziós
hatások mellett vizsgáljuk.
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2
Instrumentációs fejlesztések

Az értekezésben bemutatott eredmények egy önálló elektrokémiai mérőrendszer fejlesz-
téséből származnak, amelynek segítségével több elektród együttes potenciodinamikus
szabályzását pontosan szinkronizált módon tudtuk megoldani. E fejezetben bemutatjuk
a mérőrendszer általános működését, ismertetjük a fejlesztés során követett koncepci-
ókat, és összefoglaljuk a mérésautomatizálás munkájának tapasztalatait.
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2.1. § Elektrokémiai mérések automatizálása.

2.1.§. Elektrokémiai mérések automatizálása

Az iparban, a környezetvédelemben és a korrózió elleni védekezésben alkalma-
zott analitikai eljárások nagy része elektroanalitikai módszer. Ennek oka, hogy
az elektrokémiai meghatározási módszerek egyszerűek, jól sztenderdizálhatók,
és ami talán a legfontosabb: rendkívül olcsók. Nem véletlen tehát, hogy az
elektrokémiai kutatások egyik leggyakoribb primer műszerét, a potenciosztátot
minden nagyobb analitikai műszergyártó vállalat katalógusában megtaláljuk, és
potenciosztáttal (galvanosztáttal) minden elektrokémiai laboratóriumban talál-
kozunk. Segítségükkel az alapvető elektrokémiai mérések egyszerűen és gyorsan
elvégezhetők. Annak köszönhetően, hogy e műszerek magas fokon automati-
záltak (a kísérleti paraméterek beállítása, a mért adatok megjelenítése ma már
minden esetben szoftverből történik), a kísérletező munkája nagyban leegysze-
rűsödik. Az a fejlődés, amely az elmúlt évtizedekben a szoftveres méréstechni-
ka gyakorlatilag minden területén megmutatkozott, az elektrokémia műszeres
technikáira is nagy hatással volt, és kétségtelenül ennek köszönhető a mérések
pontosságának, reprodukálhatóságának és gyorsaságának szembetűnő javulása.

Mára sikerült elérni, hogy a piacon megjelenő eszközökkel szinte minden
alapvető elektrokémiai rutineljárás „gombnyomásra” elvégezhető legyen. Mind-
azonáltal észre kell vennünk, hogy a számítógép-orientált méréstechnikai fejlő-
désnek számos előnye mellett hátránya is van: míg ugyanis a műszergyártók
figyelme egyre inkább a mindennapos analitikai felhasználás megkönnyítésére
irányul, addig az alapkutatást végzők sok természetes igénye háttérbe szorul.
Ilyen például az az elvárás is, hogy a műszerek ne csak az ún. rutineljárások
elvégzésére legyenek alkalmasak, de adott esetben használhatók legyenek új
mérési módszerek kidolgozására is.

Pesszimista véleményeket is hallani olykor (72), de szerencsére még min-
dig sok az olyan kutató, aki nem adja fel a dolgot, és hajlandó – jellemzően
valamilyen módszerfejlesztés érdekében – nemcsak egy mérőrendszer építésébe
belefogni, de ennek tanulságait cikkekben is dokumentálni (73–77). Példájukat
azért is követendőnek tartjuk, mert meggyőződésünk, hogy egy alapvetően mű-
szeres jellegű kísérleti tudomány módszereinek ténylegesen hatékony fejlesztése
nem lehetséges anélkül, hogy a kísérletekhez használt műszerek működését meg-
értenénk, és azokon javítani, fejleszteni tudnánk. Az e fejezetben bemutatott
mérésautomatizálási munkát is e gondolat szellemében végeztük.

2.1.1.§. A fejlesztések célja

Potenciosztátból kétfélét ismerünk. A régebbi típusú, analóg vezérlésű műsze-
rek gondolatainkban rendszerint egy kézi függvénygenerátor és egy gráfpapíros
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rekorder, ún. „𝑋/𝑌 -író” társaságában szoktak megjelenni: az újabb típusokra
pedig már mint modern számítógépekre gondolunk, hiszen önálló processzorral
rendelkeznek, az asztali számítógéppel valamilyen protokollon keresztül kom-
munikálnak, és szoftverrel vezérelhetők. Az újabb potenciosztátokat kezelő
szoftvereket – ilyenek a Nova, az EC-Lab, a Thales, az AfterMath (függően
attól, hogy AutoLab, Bio-Logic, Zahner vagy Pine potenciosztátot használunk-
e) – általában úgy tervezik meg, hogy azok segítségével az egyszerű, jól ismert
kísérletek könnyen kivitelezhetők legyenek. A legismertebb módszereket, mint
a ciklikus voltammetriát (cv-t), a pulzus-voltammetriát, a kronoamperometri-
át mindegyik szoftverben megtaláljuk: és ha a szóban forgó potenciosztátunk
kettős sztát, akkor a lehetőségek között biztosan rábukkanunk azon „klasszikus
rrde” technikák némelyikére is, amelyeket az értekezés bevezetésében, a 25.
oldalon már felsoroltunk.

2.1. ábra. Három bipotenciosztati-
kus technika közül is választhatunk, ha
30000 €-ért megvásároljuk az egyik ve-
zető műszergyártó cég kettős potenciosz-
tátját és az azt vezérlő szoftvert.

Az ilyen szoftverek általában nagyon könnyen kezelhetők (tényleg gombnyo-
másra történik minden), felmerül azonban a gyanú: vajon a szoftverek tényleg
kihasználják-e a számítógépes vezérlés minden lehetőségét? Erre a kérdésre mi
egyértelmű nemmel válaszolunk: megmutattuk ugyanis (1–5), hogy éppen a
forgó gyűrűs korongelektródok használatával ennél többet is el lehet érni. Eh-
hez azonban arra van szükség, hogy a méréseket tetszésünk szerint, szabadon
definiált jelalakokkal (ugyanakkor a két elektród vezérlőjelének megfelelő szink-
ronizációjával) végezhessük el. A továbbiakban egy erre a célra fejlesztett, saját
építésű mérőrendszert mutatunk be.
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2.2.§. Mérőrendszer építése kettős potenciodinamikus
vezérlésen alapuló RRDE mérésekhez

2.2.1.§. A rendszer hardveres felépítése

A mérőrendszer működésének alapját a National Instruments (ni) pci– és
pci– adatgyűjtő (daq) kártyái képezik (78, 79); ezek segítségével végezzük
különböző – analóg jelekkel vezérelhető, és a mérési eredményeket analóg jel
formájában (is) közlő – potenciosztátok vezérlését és a mért jelek monitorozá-
sát. A mérési adatgyűjtő kártyák a 2.3. ábrán láthatók (az ábrafelirat a főbb
műszaki paraméterekről is tájékoztat). A mérőrendszer moduláris felépítésének
köszönhetően az gyakorlatilag minden, analóg jelekkel vezérelhető potenciosz-
táttal kompatibilis (válogatás látható a 2.4. ábrán).

A rendszer működése során az ni pci– daq eszközének analóg kime-
netein nagy jelgenerálási frekvenciával állítunk elő vezérlő jelalakokat, amelyek
az éppen használni kívánt kettős potenciosztát bemeneteire kerülnek és a két
munkaelektród potenciáljának beállítását szolgálják. Ezzel párhuzamosan, a
pci– eszköz A/D-konverterein keresztül mérjük a potenciosztát kimene-
tein megjelenő analóg jeleket: ezek rrde mérések során az 𝐸korong és 𝐸gyűrű
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értékeknek megfelelő feszültségjelek, illetve az 𝐼korong és 𝐼gyűrű áramokkal a po-
tenciosztáton beállított méréshatároknak megfelelően arányos feszültségjelek.
Mivel az adatgyűjtő kártyák kapacitását az eddigiekkel még nem használtuk
ki teljes mértékben, további mérésekre is van lehetőségünk, és így a rendszer
számára egyéb (például az rrde fordulatszámával arányos) feszültségjelek is
mérhetők.

2.2.2.§. A rendszert vezérlő szoftver

A mérőrendszer automatizált működését szoftveres vezérléssel biztosítjuk: az
ni labview grafikus fejlesztői környezetében készült szoftverünk azonban egé-
szen más stratégia szerint készült, mint ami az elektrokémiai mérőprogramok
fejlesztésekor egyébként szokásos. Ahelyett ugyanis, hogy ún. „technikákat” in-
tegráltunk volna a programba (itt visszautalunk a 2.1. ábrára), gyakorlatilag
szabad kezet adtunk a felhasználónak az elektródpotenciálokat vezérlő jelek
definiálásában.

Erre a célra a szoftverbe beépítettünk egy ún. formula interpreter -t, mely-
nek segítségével kényelmes matematikai szintaxis alapján definiálhatjuk az elekt-
ródokat vezérlő függvényeket (illetve ilyen függvények sorozatát). (A szoftver
felhasználói felületét a mutatja a 2.5. ábra, az ezen látható kis ablak szolgál a
vezérlőjelek megadására.)

M a t e m a t i k a i f o r m u l á k é r t e l m e z é s e . A szoftver használatával az egyes elekt-
ródokra definiált vezérlőjeleket szöveges beviteli mezők segítségével határozhatjuk meg. Itt olyan
stringeket közölhetünk a programmal, amelynek értelmezése számunkra egyszerű és világos, példá-
ul „E = 0.2 + 0.05 × t”, vagy éppen „E = 0.005 × Sin[t]”, stb.; ugyanakkor a vezérlés módjának
ilyen módon történő megvalósítása programozástechnikai szempontból egyáltalán nem triviális. A fel-
adat megoldására gyakorlatilag saját scriptnyelvet kellett készítenünk, amely a függvényeket definiáló
stringeket értelmezni képes, és azokból előállítja a megfelelő számokat. (Az e számoknak megfelelő
feszültségértékek kerülnek később, D/A konverzió után a potenciosztátok bemenetére.)
A program a formulák értelmezését alulról felfelé építkező szintaxiselemzéssel végzi el. Ennek során

i.) reguláris kifejezések segítségével megkeresi a formulákban található leghosszabb olyan szakaszt, amely
további egységekre nem bontható (vagyis: zárójelet már nem tartalmaz);

ii.) ezt lexikai értelmezésnek veti alá (megállapítja, hogy benne milyen számok (pl. 0.2), változók (pl. t)
és operátorok (pl. +) fordulnak elő), majd az operátor-precedenciát figyelembe véve meghatározza az
adott szakasznak megfelelő értéket;

iii.) ha a zárójel előtt valamilyen függvénykifejezés állt (pl. Sin), akkor kiszámolja a függvény értékét;
iv.) a kapott értékkel az ily módon feloldott zárójelet (vagy függvénykifejezést) helyettesíti, és az értel-

mezést az i.) ponttól folytatja egészen addig, míg a kifejezés egyetlenegy számmá nem zsugorodik.

Mindezzel természetesen csak elvi működését tudjuk bemutatni saját formula interpreterünknek, amely
a mérőrendszer egyik kulcsfontosságú eleme: a feladat kódszintű implementációját itt nincs módunk
részletezni. Annyit azonban megjegyzünk, hogy programunk a függvényértelmezést igen gyorsan tudja
végrehajtani, és egy közepesen bonyolult formulával egy közepesen gyors számítógépen másodpercen-
ként kb. tízezres nagyságrendben tudunk a D/A-konverterek számára előállítandó feszültségértékeket
készíteni.
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2.3. ábra. National Instruments adatgyűjtő kártyák az analóg vezérlőjelek előállítására és a mért
adatok gyűjtésére. (a) pci– nagy pontosságú mérési adatgyűjtő 24 bites felbontással (± 10
V-on), 204,8 kHz maximális mintavételezési frekvenciával, 2 analóg kimeneti és 2 analóg bemeneti
csatornával. (b) pci– daq modul 16 bites felbontással (± 10 V-on), 200.0 kHz-es maximális
mintavételezési frekvenciával, 2 analóg kimeneti és 8 (differenciális üzemű) analóg bemeneti csator-
nával.

(a) (b)

(c)

2.4. ábra. A rendszerrel kompatibilis potenciosztátok. (a) afkel ⁄ típusú kettős potenciosztát
(magyar gyártmány, ). (b) A Pine Instruments Co. afrde  típusú kettős potenciosztátja
(amerikai gyártmány, 1995). (c) A Zahner Messsysteme XPot típusú potenciosztátjai, amelyek a
földelés alkalmas kialakítása miatt egyszerűen kettős potenciosztáttá kapcsolhatók és a mérőrendszer
által vezérelhetők (német gyártmány, 2010).
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2.5. ábra. A mérőrendszert vezérlő szoftver grafikus felhasználói felülete működés közben. A háttér-
ben forgó gyűrűs korongelektróddal mért adatok látszanak; az aktív ablak a vezérlőjelek megadására
szolgál.

A szoftverben mind a vezérlőjelek generálása, mind a mérés nagy minta-
vételezési frekvenciával (jellemzően 50 és 200 kHz közötti értékekkel) történik.
Ez a mérések során komoly, kb. 1000-szeres túlmintavételezést jelent, hiszen a
legtöbb dc jellegű elektrokémiai mérés során a kb. 50 Hz-es frekvenciával törté-
nő adatgyűjtés is bőségesen elegendő. A túlmintavételezésnek köszönhetően a
méréseket szokatlanul jó jel/zaj arány mellett végezhetjük (és jeleníthetjük meg
például grafikonokon), de a szoftver a nyers adatok mentésére és feldolgozására
(akár későbbi Fourier-transzformációjára, stb.) is lehetőséget ad.

A mérőrendszert vezérlő szoftver minden eleme saját fejlesztés eredménye-
képpen jött létre. A kódszintű objektumok (mint a már ismertetett formula-
értelmező) és a grafikus felhasználói felület objektumai (diagramok, gombok,
stb.) mind egyedi kialakításúak. A rendszer programozásakor kihasználtuk az
objektumorientált programtervezés minden előnyét (80).

A moduláris felépítésű szoftver tervezése ún. párhuzamos programtervezé-
si minta (design pattern) alapján történt: a programban a felhasználói felület
működését leíró, illetve a vezérlési/mérési magciklushoz (ún. kernelhez tartozó)
kódok egymással ugyan laza kölcsönhatásban, de lényegében egymástól füg-
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getlenül futnak. A kernel működése során folyamatosan végzi a vezérlés és az
adatgyűjtés magas prioritást igénylő feladatait (több processzormagos gépeken
általában külön magot foglalunk le a kernel futásához), míg a felhasználó a
grafikus felületen egyrészt a mérési adatokat követheti figyelemmel (jellemzően
grafikonok szolgálják e célt), másrészt beállíthatja a vezérlési paramétereket,
elmentheti a mért adatokat, stb.

2.3.§. További instrumentációs fejlesztések

Az itt bemutatott – elsősorban tehát szoftveres – fejlesztések egy olyan mérő-
rendszer kialakításához vezettek (3), amelynek segítségével szabadon definiálha-
tó jelalakokat használhatunk akár potenciodinamikus, akár „galvanodinamikus”
elektrokémiai mérések vezérlőjeleként. A mérőrendszer ezen – egyedinek mond-
ható – tulajdonsága nagyon ígéretesnek bizonyult, és a rendszer alkalmazásával
már néhány új eredményhez is jutottunk (1–5 mellett például 14, 15). Hamar
kiderült azonban, hogy a további sikeres elektrokémiai módszerfejlesztések elé
gyakran komoly akadályokat gördít az a tény, hogy a mérőrendszer primer mű-
szerei valamilyen külső gyártótól származnak. E potenciosztátok programunk
számára sajnos nemegyszer olyan „fekete dobozok”, amelyekkel a sok munká-
val kidolgozott szoftver egy bizonyos szinten túl nem képes együttműködni.
Ennek köszönhetően, míg például a vezérlőjelek előállítása a szoftver számára
nem jelent gondot (hiszen ehhez külön hardvereket, mérési adatgyűjtő kártyá-
kat használunk, és e jelek a potenciosztátokkal a megfelelő analóg bemeneteken
közölhetők is), addig az olyan egyszerű funkciók, mint az áram méréshatárá-
nak váltása vagy a potenciosztatikus/galvanosztatikus üzemmód átállítása a
szoftverből nem (vagy nem megfelelően) elérhetők.

Mindez egyszerűen annak a ténynek köszönhető, hogy a külső gyártótól
származó potenciosztátok digitális interfésze – már ha az illető potenciosztát
ilyennel egyáltalán rendelkezik – rendszerint csak valamilyen lassú digitális pro-
tokollon keresztül tud a számítógéptől parancsokat fogadni: e kommunikációt
az analóg jelgenerálás és a mérési adatok gyűjtésének igen gondos időzítést
igénylő feladataival pedig lehetetlen tökéletesen összehangolni.

Ezt a problémát csak úgy lehet kezelni, ha az előző pontban bemutatott
mérőrendszer teljes hardveres környezetét lecseréljük, és a külső gyártótól szár-
mazó potenciosztátokat (ezzel egyúttal a mérési adatgyűjtő kártyákat is) saját
fejlesztésű eszközzel, potenciosztáttal helyettesítjük. A közelmúltban bele is
fogtunk ebbe a feladatba, és nekiláttunk egy olyan potenciosztát építésének,
amely maga is önálló számítógépnek tekinthető. (E munkát a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának mérnök-informatikus
hallgatóival közösen, Tihanyi Attila, a PPKE elektronikus mérőlaboratóriumá-
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2. fejezet. Instrumentációs fejlesztések.

nak vezetője segítségével végezzük.)

2.6. ábra. Saját potenciosztátunk építés alatt.

Műszerünk digitális vezérléséért a Mic-
rochip 80 MHz-en működő, 32 bites
picmxfl mikroprocesszora felel. A
mikrokontroller feladata az analóg poten-
ciosztát-áramkör néhány kapcsolójának di-
gitális vezérlésén túl (méréshatár- és üzem-
módváltás, stb.), hogy nagy sebességű, két-
irányú adatforgalmat bonyolítson le a szá-
mítógép, és a műszerbe épített D/A és A/D
konverterek között. A számítógépen futó
szoftver és a mikrokontrolleren futó firmware
közötti adatforgalmat nagy sebességű usb-
kapcsolat biztosítja, míg a mikrokontroller a
D/A és A/D chipekkel spi-n keresztül (seri-
al peripheral interface) kommunikál: a D/A
konverter analóg jeleit használjuk a szabá-
lyozókör (a tényleges potenciosztát) vezérlé-
sére, a mért áram- és feszültségjeleket pedig
a kétcsatornás A/D konverter gyűjti.

A műszert a számítógép önálló usb-eszközként ismeri fel: ehhez az eszközillesztő-
programot (drivert) már elkészítettük, és segítségével az analóg vezérlés- és min-
tavételezés feladatait egymással párhuzamosan, maximálisan 60 kHz frekvenci-
ával már megoldottuk (a felbontás a vezérlőjelek és a mérőjelek tekintetében
egyaránt 16 bit, ± 2 V-os tartományon). Adatgyűjtési és vezérlési feladatok-
ra tehát eszközünk (képet közlünk róla a 2.6. ábrán) már jól használható, a
potenciosztát analóg szabályozóköre azonban egyelőre még fejlesztés alatt áll.
A szabályzókör felépítését a 2.7. ábrán közölt kapcsolási rajzzal szemléltetjük.
Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a szabályzókör kialakítása során egy,
a szokásostól eltérő koncepciót követtünk: a munkaelektród helyett a segéd-
elektródot földeltük. Ennek köszönhetően a későbbiekben lehetőségünk nyílik
két műszer bipotenciosztáttá kapcsolására, és így a műszerek rrde-mérésekhez
is felhasználhatók lesznek. Túlságosan eltérnénk azonban az értekezés témájá-
tól, ha e fejlesztéseket továbbrészleteznénk: az érdeklődő Olvasók figyelmébe
ezért itt további forrásokat ajánlunk (18, 19), amelyekben a műszerfejlesztés
munkájának részletei is megtalálhatók∗, az instrumentációs problémák további
ismertetésétől pedig eltekintünk.

∗Taróczy-Tóth Zsigmond (18) és Vinis Ádám Lajos (19) szakdolgozatának megírását külső konzulensként
segítettem.
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2. fejezet. Instrumentációs fejlesztések.

Annak a ténynek köszönhetően, hogy a mérőrendszer képes két munkaelektród-
potenciál egyidejű dinamikus vezérlésére, különleges forgó gyűrűs korongelekt-
ródos méréstechnikák kifejlesztésére nyílt lehetőségünk: ezek segítségével a ko-
rongelektródon keletkező köztitermékek gyűrűn történő detektálását a szoká-
sosnál nagyobb érzékenységgel végezhetjük el.

A mérési eredményekről a következő fejezetben számolunk be.
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3
Különleges mérések forgó gyűrűs

korongelektródokon

Az irodalomban eddig közölt forgó gyűrűs korongelektródos méréseket általában úgy vé-
gezték, hogy a korongot vagy a gyűrűt (esetleg mindkettőt) potenciosztatikus kontroll
alatt tartották. Jelen fejezetben azt vizsgáljuk, miként növelhető a detektálás érzékeny-
sége és szélesíthető az rrde alkalmazási köre a két munkaelektród egyidejű potenciodi-
namikus vezérlésével. A méréstechnikai szempontból nem triviális feladat megoldását
saját, az előző fejezetben már bemutatott mérőrendszerünk biztosítja. A kifejlesztett
új módszerek hatékonyságát ebben a fejezetben kénsavoldatba merülő aranyon végzett
mérésekkel demonstráljuk. Bár az Au | H2SO4 rendszerek elektrokémiájának bőséges
irodalmát nem tárgyaljuk külön pontban, eredményeinket igyekszünk majd az eddigi is-
meretek kontextusában elhelyezni, és ehhez számos irodalmi hivatkozással élünk majd.
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3.1. § Kísérleti körülmények.

3.1.§. Kísérleti körülmények

Mivel munkánk elsődleges célja az rrde módszertanának fejlesztése volt – nem
valamilyen elektrokémiai rendszer kimerítő vizsgálata –, az új forgó gyűrűs ko-
rongelektródos méréstechnikák teszteléséhez igyekeztünk egyszerű kémiai rend-
szert választani. Az értekezésben bemutatott méréseket ezért kénsavoldatba
merülő arany elektródon végeztük.

A m é r é s e k m ó d j a . Az értekezésben bemutatott mérések mindegyikét PINE afer típusú
forgó gyűrűs korongelektróddal végeztük. A korong és a gyűrű anyaga egyaránt nagy tisztaságú poli-
kristályos arany: az elektród gyűjtési tényezője ∼ 22%, a korong sugara 2,285 mm, a gyűrű belső és
külső sugara rendre 2,285 és 2,690 mm, a hegy teljes sugara pedig 7,5 mm.

A méréseket gondos előkészítés előzte meg. Az elektród
felületét előbb polírpapírral, majd gyémánt szuszpenzi-
óval políroztuk (legkisebb szemcseméret: 0.1 µm). A
polírozást követően az elektródot előbb alkohollal, majd
Milli-Q vízzel öblítettük, néhány perces ultrahangos tisz-
tításnak vetettük alá, majd ismét nagy tisztaságú Milli-Q
vízzel mostuk. A kísérletekhez termosztálható üvegcellát
használtunk, melynek részeit a méréseket megelőzően Ca-
ro-savba áztattuk, illetve kétszer desztillált vízzel alapo-
san elöblítettük. A cellát olyan gázbevezetési lehetőséggel
láttuk el, amelynek segítségével a mérést megelőzően az
oldatba, illetőleg a mérés során az oldat fölé inert gázt

(argont) vezethettünk; ily módon a kísérletek egy részénél az oldatot oxigéntől mentesíthettük. A kísér-
letek más részénél (ahol éppen az oxigén redukcióját vizsgáltuk) a gázbevezető segítségével az oldatot
levegővel telítettük. Méréseinkhez nagy felületű aranylemez szolgált segédelektródként, referenciaelekt-
ródként pedig az oldattal Luggin-kapillárison keresztül érintkező telített kalomel elektródot (saturated
chalomel electrode, sce) használtunk.

Két okból döntöttünk úgy, hogy a már az irodalomban is sokat vizsgált Au |
0,5 mol/dm3 H2SO4 elektródot használjuk demonstrációs eszközként. Egyrészt a
mérőrendszer kifejlesztése során elvárható volt, hogy annak működését ismert
elektrokémiai rendszer vizsgálatával teszteljük (kipróbálandó, vajon rendsze-
rünk valóban azt méri-e, amit az irodalmi adatok alapján várunk); másrészt a
kifejlesztett módszerek hatékonyságát is igazolja, hogy segítségükkel még egy
ilyen jól ismert elektróddal kapcsolatban is sikerült új eredményekhez jutnunk
(1–5). Két új, a kettős potenciodinamikus vezérlés elvén működő technikát
mutatunk be a továbbiakban.
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3. fejezet. Különleges mérések forgó gyűrűs korongelektródokon.

3.2.§. Elektródfolyamatok köztitermékeinek detektálása
három dimenzióban, és a módszer alkalmazása
az Au | H2SO4 elektródon zajló O2-redukció vizsgálatára

Az e pontban bemutatott, újszerű forgó gyűrűs korongelektródos mérések ered-
ményeit az 2, 4, 5 munkákban publikáltuk. A méréseket a 3.1. pontban bemu-
tatott kísérleti körülmények között végeztük; a cellát a méréseket megelőzően
levegővel telítettük.

Az O2 redukciója arany felületen ♦ Az oxigén arany elektródfémen
történő redukcióját sokan vizsgálták (81–85). Ugyan a mechanizmus minden
részletét még nem tisztázták, a téma ismerőinek vélekedése egybehangzó afelől,
hogy a mechanizmust meghatározó két fő folyamat a 3.1.a és 3.1.b egyenletekkel
írható le: vagyis az oxigén előbb az

O2 + 2H+ + 2e− → 2H2O2 (3.1.a)

egyenlet szerint hidrogén-peroxiddá redukálódik, majd a keletkező hidrogén-
peroxid a

H2O2 + 2H+ + 2e− → 2H2O (3.1.b)

reakcióban (esetleg) szintén továbbredukálódik. Ha a 3.1.b folyamat kellőkép-
pen gyors, akkor a H2O2 keletkezése esetleg nem is mérhető, és ilyenkor az oxi-
gén négyelektronos redukciójáról szokás beszélni. Szintén kimutatták (81, 86),
hogy adott esetben a 3.1.a és 3.1.b egyenletekkel leírt folyamatok nemcsak egy-
más után, de egymással párhuzamosan is végbemehetnek, illetőleg, hogy a me-
chanizmusban esetlegesen más lépések, jellemzően például a hidrogén-peroxid
adszorpciós/deszorpciós folyamatai is szerepet kaphatnak.

Megjegyezzük, hogy míg lúgos közegben az O2-redukciót mutató voltammet-
riás görbéken általában jól figyelhető a 3.1.a és 3.1.b folyamatoknak megfelelő
két határáramszakasz (87), addig savas közegben e két szakasz nemcsak, hogy
egymással átfed, de a H+-leválás

2H+ + 2e− → H2 (3.2)

szerinti folyamatából származó katódos árammal is egybemosódik. Ennek kö-
szönhetően savas 𝑝H-kon az O2-redukció voltammetriás vizsgálata még össze-
tettebb feladat. Az, hogy a 3.1.a és 3.1.b folyamatok milyen mértékben vesznek
részt az oxigénredukció teljes mechanizmusában, igen fontos kérdés, amelynek
vizsgálatában a forgó gyűrűs korongelektródok módszerének használata eddig
is nagy szerepet kapott.
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Az irodalomban fellelhető munkákban a folyamat során keletkező H2O2

mennyiségét általában a konvencionális bipotenciosztatikus módszerrel határoz-
zák meg. A korongot egy olyan potenciálra állítják be, amelyen az O2-redukció
végbemehet, a gyűrűt pedig olyan potenciálra, amelyen a korongon keletkező
H2O2 oxidálódhat. A gyűrűn mért, és a gyűjtési tényezővel korrigált áram,
illetve a korongon mért áram segítségével ezután meg lehet határozni, milyen
mértékben domináns a H2O2 keletkezésével járó 3.1.a folyamat a négyelekt-
ronos redukcióval szemben (81, 88). Amint arra azonban Vilambi és Taylor
rámutattak (89), e megközelítés komoly problémája, hogy az mindig „teljesen
aktív” gyűrűfelületet tételez fel, és nem számol a gyűrű szennyeződésének lehe-
tőségével, ami pedig a gyűjtési tényező értékének csökkenését eredményezheti.
Említett szerzők a különböző forrásokban (82, 87, 88, 90) közölt, jellemzően 60
és 95 % közötti −𝐼gyűrű/𝒩 𝐼korong értékekben megmutatkozó komoly eltéréseket e
szennyeződési effektus hatásaként interpretálják, és a gyűrű gyors potenciodi-
namikus pásztázását javasolják a szennyeződés kivédésére.∗

Az alábbiakban a kollektorelektród szennyeződéséből származó érzékeny-
ségcsökkenés problémáját megkerülő módszert javaslunk az oxigénredukció so-
rán keletkező H2O2 detektálására. A módszer segítségével egyszerre mérhetők
az oxigén fogyásának köszönhető árnyékolási effektusok és a hidrogén-peroxid
gyűjtéséből származó gyűrűáramok. E mennyiségek összevetése anélkül is le-
hetséges, hogy az rrde tényleges gyűjtési tényezőjét ismernénk. A módszer se-
gítségével megállapíthatjuk, mely korongpotenciálokon jellemző inkább a H2O2

keletkezésével járó 3.1.b folyamat végbemenetele, és mely potenciálokon várha-
tó, hogy a folyamat csak kisebb mennyiségű H2O2 keletkezésével jár.

3.2.1.§. A gyors gyűrűpásztázás technikájának alkalmazása
a korongelektródon képződött H2O2 mennyiségének detektálására

A 2. fejezetben bemutatott elektrokémiai mérőrendszer (3) alkalmazásával a
korongot és a gyűrűt egyszerre helyezhetjük potenciodinamikus vezérlés alá: így
többek között arra is lehetőségünk nyílik, hogy míg a korong potenciálját igen
lassan változtatjuk, addig a gyűrűelektródon folyamatos pásztázást végezzünk
nagy sebességgel.

A mérések során az aranykorongra és -gyűrűre egyidejűleg alkalmazott ve-
zérlőjeleket a 3.1. ábrán mutatjuk be. Az ábrán látható módon a korongelekt-
ród potenciálját 600 mV-tól indulva 250 µV/s sebességgel polarizáljuk katódos
irányban −600 mV-ig vs. sce; és eközben a gyűrűelektródon számos ciklikus

∗Vilambi és Taylor eredményeit 4, 5 és 2 publikálása előtt sajnos még nem ismertük. Ez az oka annak,
hogy – bár az ott bemutatott eredmények értelmezését, illetve a közlemények publikációját megkönnyítette
volna – a 89. sz. hivatkozást az említett munkákban nem idéztük.
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voltammogramot rögzítünk −600 és 1450 mV-os határok között, gyors, 100
mV/s-os pásztázási sebességgel.

Az 1000 min−1 sebességgel forgó elektródon mért görbéket (a korong po-
larizációs görbéjét és néhány gyűrűn mért cv-t) egyszerre mutatjuk be a 3.2.
ábrán. Ezen jól megfigyelhető, hogy a korong polarizációjának kezdetétől egé-
szen addig, amíg a korongpotenciál a kettősréteg-tartományon belül marad
(𝐸korong & 70 mV vs. sce), a gyűrűn mért ciklikus voltammogramok a po-
likristályos aranyfelület karakterisztikus cv-i, amelyeken semmilyen különö-
sebb effektus nem látható. Ezzel szemben, amint a korong potenciálja kilép
a kettősréteg-tartományból, a gyűrűn két szembetűnő effektus is megfigyelhető
lesz (ld. 3.2. ábra):

i.) a 𝐸gyűrű értékeken mérhető katódos gyűrűáram abszolút értéke folyama-
tosan csökken, ahogy a korongpotenciált egyre inkább katódosan polari-
záljuk ∼ 70 és ∼ −600 mV értékek között;

ii.) emellett pedig anódos gyűrűáram-jelek is megjelennek pozitív 𝐸gyűrű ér-
tékeken. E jelek intenzitása előbb folyamatosan növekszik (a 70 mV &
𝐸korong & −310mV tartományon), utóbb viszont, amikor 𝐸korong . −310mV,
csökken.

Világos, hogy az i.) effektus egy árnyékolási hatás eredménye: a gyűrűn
mérhető, O2-redukcióból származó áram értéke csökken, ha a korong is fogyaszt
valamekkora mennyiségű oxigént. A ii.) effektus ugyanakkor a 3.1.a reakció-
ban keletkezett H2O2 gyűjtésének eredménye. (Utóbbi állítást H2O2 közvetlen
adagolásával is igazoltuk, ld. 3.3. ábra.)

3.2.2.§. Az eredmények háromdimenziós ábrázolása

A 3.2. ábrán jól látható, hogy e mérések során a gyűrűn mért áramoknak a szo-
kásosan mérhető cv-ktől számított eltérése az, amely a gyűjtési és árnyékolási
effektusokról lényeges információkat hordoz; továbbá az ábra azt is megmutatja,
hogy említett eltérések inkább a cv-k anódos, mint katódos irányú szakaszai-
ban jelennek meg. A további tárgyalás során tehát csak az anódos szakaszokkal
foglalkozunk.

Formálisan az egyes anódos gyűrűpászták során mért áramértékek eltérését
egy referenciának tekintett korongpotenciálon felvett pásztától a

Δ𝐼gyűrű
(︁
𝐸korong, 𝐸gyűrű

)︁
= 𝐼gyűrű

(︁
𝐸korong, 𝐸gyűrű

)︁
− 𝐼gyűrű

(︁
𝐸ref

korong, 𝐸gyűrű
)︁

(3.3)

kétváltozós függvénnyel fejezhetjük ki. A 3.3 egyenletben 𝐸ref
korong értéke elvileg

szabadon megválasztható, ám akkor járunk el célszerűen, ha olyan potenciál-
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3.1. ábra. A korongra és
a gyűrűre alkalmazott ve-
zérlőjelek egymáshoz képes-
ti viszonya. Míg a korongot
igen lassan, egy irányban
polarizáljuk, addig a gyű-
rűn széles potenciáltartomá-
nyon rögzítünk ciklikus vol-
tammogramokat.

3.2. ábra. A korong polarizációs görbéje és a gyűrűn felvett néhány ciklikus voltammogram egy
ábrán. Láthatólag a gyűrű cv-k eltérő alakúak, függően a korong potenciáljától. (Fordulatszám:
1000 min−1.)
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3.3. ábra. A gyűrűn
mért voltammogramok kis
mennyiségű (∼ 10 µℓ) hí-
gított H2O2 cellába ada-
golása előtt és után. A
mérés kvalitatív bizonyítéka
annak, hogy a 3.2. ábra
kapcsán tárgyalt ii.) effek-
tus a hidrogén-peroxid gyű-
rűn való gyűjtésének követ-
kezménye. (Pásztázási ha-
tárok: 200 mV és 1450 mV
vs. sce, sebesség: 100 mV/s,
fordulatszám: 1000 min−1.
Az ábrán csak a vizsgált po-
tenciáltartomány felső har-
madát mutatjuk, ahol az ef-
fektus látható.)

értéket választunk, amelyen a korong elektrokatalitikus szempontból inertnek
tekinthető, és ahol sem gyűjtési, sem árnyékolási effektusok nem lépnek fel.

A 3.3 egyenlet számításának módja a mérések során nem triviális, és több-
dimenziós interpolációs technikák alkalmazását igényli. Ennek oka, hogy a mé-
rések során a két elektródnak megfelelő potenciál- és áramértékeket időben ek-
vidisztáns módon rögzítjük, míg 3.3 számításához arra lenne szükségünk, hogy
𝐼gyűrű-t 𝐸korong és 𝐸gyűrű (mindkét változó tekintetében ekvidisztáns) függvénye-
ként ismerjük. Az újramintavételezés általánosságban az

𝐼gyűrű (𝐸korong, 𝐸gyűrű) =
∑︁

k

I (k)
gyűrű · ℒ

(︁
𝐸korong − E (k)

korong, 𝐸gyűrű − E (k)
gyűrű

)︁
(3.4)

összefüggés alapján lehetséges, amelynek segítségével 𝐼gyűrű értékét egy adott,
𝐸korong és 𝐸gyűrű potenciálokkal jellemzett helyen megbecsülhetjük. (A 3.4
egyenletben groteszk szedéssel feltüntetett I (k)

gyűrű, E (k)
korong és E (k)

gyűrű mennyiségek
az időben ekvidisztáns mérési adatok k-adik sorának megfelelő adatait jelölik).
Megjegyzendő, hogy a gyakorlatban a 3.4 egyenletbeli összegzést csak azon
k indexekre szokás elvégezni, amelyekre

⃒⃒⃒
𝐸korong − E (k)

korong

⃒⃒⃒
és

⃒⃒⃒
𝐸gyűrű − E (k)

gyűrű

⃒⃒⃒
egyaránt kisebb egy bizonyos 𝑎 értéknél.

A 3.4 egyenletben bevezetett ℒ (𝑥, 𝑦) kétváltozós magfüggvény az interpo-
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lációs eljárások többségében ún. radiális bázisfüggvény, ami

ℒ (𝑥, 𝑦) = ℒ(𝑥) · ℒ(𝑦) (3.5)

szorzatalakba írható. Interpolációs eljárás sokféle létezik, ezek általában az
ℒ(𝑥) függvény alakjában különböznek. Mi is sok ilyen eljárást kipróbáltunk,
tapasztalatunk azonban az, hogy a legjobb eredményhez az ún. Lánczos-féle
eljárás vezet (91), amely a magfüggvényt

ℒ(𝑥) =

⎧⎪⎨⎪⎩
1 ha |𝑥| = 0
𝑎 sin(𝜋𝑥) sin(𝜋𝑥/𝑎)

𝜋2𝑥2 ha 0 < |𝑥| < 𝑎

0 ha |𝑥| ≥ 𝑎

(3.6)

alakban definiálja.

3.4. ábra. 𝐼gyűrű újra-
mintavételezése egy 𝐸korong
és 𝐸gyűrű potenciálok ál-
tal meghatározott, 20 mV ·
20 mV-os rácson. Apró
zöld pontok: az időben ek-
vidisztáns mérési eredmé-
nyek; nagyobb piros pontok:
a Lánczos-féle interpolációs
eljárás eredményei.

Az itt közölt interpolációs technika alkalmazásával lehetőség nyílik arra,
hogy a gyűrűn mért cv-k anódos pásztáit egy semleges 𝐸ref

korong potenciálon mért
„referencia-pásztához” viszonyítsuk a 3.3 egyenletnek megfelelően. Az így ka-
pott ∆𝐼gyűrű felület az elektródreakció háromdimenziós „térképének” tekinthető,
amelynek segítségével megállapíthatjuk, egy adott 𝐸korong potenciál mellett a
generátorelektródon zajló folyamat mely 𝐸gyűrű kollektorpotenciálok mellett in-
dikálható (akár a folyamat termékeinek gyűjtésével, akár az árnyékolási hatások
regisztrálásával, 3.5. ábra).

A mérések ilyen reprezentációja számos hasznos következtetéshez elvezethet.
A gyűrű gyors pásztázásának köszönhetően a gyűrű érzékenysége a mérések so-
rán nem csökken, így a konvencionális (a gyűrűt állandó potenciálon tartó)
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3.5. ábra. A 3.2. ábrán szereplő mérési eredmények háromdimenziós reprezentációja: Δ𝐼gyűrű

𝐸korong és 𝐸gyűrű függvényében. Rácsfelbontás: 20 mV · 20 mV; 𝐸ref
korong = 600 mV vs. sce; az

interpolációhoz használt, 3.6 egyenletbeli 𝑎 érték 15 mV.

mérésekkel szemben nagy pontossággal mutatható ki például az is, hogy mely
korongpotenciálokon kíséri H2O2 keletkezése a korongelektródon zajló reduk-
ciós folyamatokat (2). Ezt a legegyszerűbben úgy mutathatjuk meg, hogy a
3.5. ábrán látható ∆𝐼 értékeket a korong áramának (mindig az adott 𝐸korong

potenciálra jellemző) értékéhez viszonyítjuk. A 22%-os elméleti gyűjtési ténye-
zővel korrigált −𝐼gyűrű/𝒩 𝐼korong hányadosfüggvényt mutatja – továbbra is három
dimenzióban – a 3.6. ábra.∗

A 3.6. ábra eredményei világosan mutatják, hogy a korongon zajló oxigénre-
dukciót a gyűrűn igen nagy érzékenységgel detektálható árnyékolási és gyűjtési
effektusok kísérik: előbbiek 𝐸gyűrű ≈ −320 mV, utóbbiak pedig 𝐸gyűrű ≈ 1240
mV-os értéke mellett a legnagyobb intenzitásúak. A „maximumgörbéket” a 3.6.
ábrán a háromdimenziós felületre is felrajzoltuk, de a 3.7. ábrán ezek (és há-

∗A 3.6. ábrán a 3.5. ábrán látható felületnek csak a kellőképpen negatív korongpotenciálokhoz tartozó
szegmensét transzformáltuk. Ez azért történt így, mert 𝐸korong > 0 esetben mind a Δ𝐼gyűrű, mind az 𝐼korong
értékek nagyon kicsik, és ekkor a −Δ𝐼gyűrű/𝒩𝐼korong hányados csak igen nagy hibával becsülhető.
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3.6. ábra. A 3.5. ábrán mutatott Δ𝐼gyűrű felület és a korongáram (a gyűjtési tényező elméleti érté-
kével korrigált) hányadosa. A háromdimenziós felületre rajzolt két különböző 𝐸gyűrű potenciálokkal
jellemzett görbét a 3.7. ábrán is megmutatjuk.

3.7. ábra. A gyűrű megfelelő poten-
ciáljain az O2-redukció árnyékolási ef-
fektusainak mérésével, illetve a kelet-
kező H2O2 gyűjtésével detektált áram-
beli eltérések a korongáram százaléká-
ban (a gyűjtési tényező értékét korrek-
cióba vettük). Az ábrán feltüntettük
a két említett görbe hányadosát is.
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nyadosuk) külön is láthatók.
A 3.7. ábra alapján arra következtethetünk, hogy a korongon zajló oxigénre-

dukció – kezdetben, nem túlságosan alacsony korongpotenciálokon legalábbis –
közel 100%-ban eredményezi H2O2 keletkezését. Később, ahogy a korongot egyre
negatívabb potenciálértékekre visszük (kb. −200 mV alá), a hidrogén-peroxid
egy része már a korongon továbbredukálódik, így a gyűrűn – az árnyékolási
hatáshoz képest is – egyre kevesebb H2O2-t detektálunk.

Megjegyezzük, hogy az itt bemutatott módszerrel a vizsgált reakcióban ke-
letkező köztitermékekre vonatkozóan még akkor is levonhatunk kvantitatív jel-
legű következtetéseket, ha egyébként 𝒩 értékét nem ismerjük pontosan. Míg
ugyanis a gyűjtésből és az árnyékolási effektusokból származó −Δ𝐼gyűrű/𝒩 𝐼korong

értékek 𝒩 -től függenek, addig ezek (például a 3.7. ábrán is bemutatott) há-
nyadosa már 𝒩 -től független. Módszerünk tehát még olyan esetekben is alkal-
mazható, amikor a kollektorelektród valamilyen szennyeződése miatt az rrde
gyűjtési tényezője az irodalmi értéktől eltérő, csökkent érték (ezt a problémát
vetette fel például 89): és így a módszer valószínűleg alkalmasabb az arany
elektródon zajló oxigénredukció mechanizmusával kapcsolatos irodalmi eredmé-
nyek között tapasztalható ellentmondások feloldására is, mint a konvencionális
rrde-technikák jó része (2).

3.3.§. A kettős ciklikus voltammetria módszere
és a módszer alkalmazása az Au | H2SO4

elektródfelület oxidációs és redukciós
folyamatainak vizsgálatára

Az előző pontban bemutatott mérések során a két munkaelektródot eltérő se-
bességű potenciodinamikus szabályozásnak vetettük alá: míg a korongon igen
lassú, a gyűrűn nagy sebességű pásztázást végeztünk. E pontban olyan mé-
réseket mutatunk be, ahol a két elektródon egyidejűleg végzünk összemérhető
(viszonylag nagy) sebességű potenciodinamikus pásztázást: a korong-, mind a
gyűrűelektródon egyidejűleg veszünk fel – egymással, mint majd később látni
fogjuk, bizonyos mértékig „szinkronizált” – voltammogramokat.

A módszert a kénsavoldatba merülő arany vizsgálatára használjuk fel. Ezt
az elektródot mint igen egyszerű elektrokémiai rendszert szokás leírni, amely-
nek viselkedése az elektromos kettősréteg töltődésével és kisülésével, illetőleg a
felületi (monoréteges) oxidképződés és -redukció folyamataival magyarázható.

Ugyanakkor több szerző is rámutatott már a tényre (92, 93), hogy a hely-
zet korántsem ilyen egyszerű, és erre a következtetésre jutottunk mi is a kettős
ciklikus voltammetria módszerének alkalmazásával. Az itt közölt eredményeket
az 1, 4 számmal jegyzett közleményekben publikáltuk. A mérések során a 3.1.
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pontban leírt elektrokémiai cellát Ar gáz bevezetésével gondosan oxigénmente-
sítettük.

3.3.1.§. Fázisukban eltolt kettős ciklikus voltammogramok

A phase-shifted dual cyclic voltammetry (psdcv) néven leírt módszer lényege
(1), hogy a korongon és a gyűrűn azonos extrémumokkal és pásztázási sebessé-
gekkel, de különböző indulópotenciállal rögzítünk ciklikus voltammogramokat;
vagyis a korong és a gyűrű potenciálját meghatározó háromszögjelek között egy
∆𝜙 fázistolást alkalmazunk oly módon, ahogy azt a 3.8. ábra is szemlélteti.

3.8. ábra. A korongra és
a gyűrűre alkalmazott ve-
zérlőjelek egymáshoz képes-
ti viszonyát a fázisukban el-
tolt kettős ciklikus voltam-
metriás mérések során Δ𝜙
értéke szabja meg; a három-
szögjelek extrémumai és me-
redekségei egyezők.

E módszer érdekes eredményeként Cadle és Bruckenstein (94) méréseivel
összhangban, de az általuk használt technikához képest nagyobb érzékenység-
gel és reprodukálhatósággal sikerült kimutatni (1), hogy a korongon képződött
oxidréteg redukciója során egy oxidált állapotú (redukálható) köztitermék tá-
vozik az elektródról. A 3.9. ábrán olyan ciklikus voltammogramokat mutatunk
be, amelyeket a 3.8. ábrán közölthöz hasonló vezérlést alkalmazva, −500 mV és
1400 mV potenciálok között (vs. sce), 50 mV/s pásztázási sebességgel vettünk
föl ∆𝜙 három különböző (90°-os, 140°-os és 270°-os) értéke mellett. Az ábráról
a következők állapíthatók meg:

i.) Ha forgó elektródon a korong és a gyűrű potenciálját vezérlő háromszög-
jelek közötti fázisbeli eltolás megfelelő ahhoz, hogy a gyűrű potenciálja a
korongénál negatívabb legyen, mikor ott végbemegy a felületi oxidréteg
redukciója, akkor a gyűrűn e folyamattal egy időben egy kis katódos jelet
mérhetünk. Ez történik például akkor, ha ∆𝜙 értéke 90 vagy 270°-os.
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3.9. ábra. A korongon és a gyűrűn −500 mV és 1400 mV potenciálhatárok között (vs. sce), 50 mV/s

sebességgel felvett ciklikus voltammogramok. Az elektródtest 500 min−1-es forgása mellett a koron-
gon mért cv-t piros, a gyűrűn különböző, az ábrán jelölt Δ𝜙 értékek mellett mért cv-ket zöld színnel
tüntettük föl. Egy Δ𝜙 = 90° fázistolással, álló elektródon mért gyűrű cv-t zöld, szaggatott vonallal
rajzoltunk. Ezen a cv-n nem látható a gyűjtési effektus, amely Δ𝜙 90°-os és 270°-os értéke mellett
forgó elektródon, a korong oxidredukciós csúcsával egy időben mérhető.

ii.) Ha a fázistolás értéke nem megfelelő, akkor az effektus nem mérhető. Pél-
dául ∆𝜙 140°-os értéke mellett 𝐸gyűrű pozitívabb a korong potenciáljánál,
amikor a korongon megtörténik a felületi oxidréteg redukciója, így ilyen-
kor a korongról távozó köztitermék a gyűrűn nem redukálható tovább.
(Megjegyezzük: más, például oxidációra utaló effektus sem vehető észre.)

iii.) A katódos jelet bizonyosan egy, a korongot elhagyó, oxidált állapotú inter-
medier gyűrűn történő redukciója okozza. Ezt igazolja, hogy az effektus
álló elektródon még akkor sem mérhető, ha ∆𝜙 értéke ehhez egyébként
megfelelő lenne: vagyis kizárható, hogy valamilyen műtermékkel (a két
elektród áramjelei közti áthallással, „crosstalkkal” lenne dolgunk).

Az effektust továbbvizsgálva megállapítottuk, hogy a gyűrűn mért áram-
jel intenzitása növelhető az elektródokra alkalmazott háromszögjel-perturbáció
𝐸max felső határának egyre pozitívabb potenciálok felé történő kiterjesztésével
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3.10. ábra. A korongon (a) és a gyűrűn (b) különböző (1100-tól 1600 mV-ig, vs. sce terjedő) 𝐸max
végpotenciálokkal felvett ciklikus voltammogramok. Az alkalmazott fázistolás értéke Δ𝜙 = 270°, a
pásztázás alsó határa minden esetben −200 mV, sebessége 50mV/s; az elektród 500 min−1 sebességgel
forog. (c) A gyűrűn mért effektus integrálásával kapott 𝑄r redukciós töltés 𝐸max függvényében
ábrázolva.

(3.10. ábra). Láthatólag e növekedés 𝐸max értékével az ún. Burstejn-minimum
(95) eléréséig közel lineáris (3.10. (c) ábra).∗

Eredményeinket összehasonlítottuk Cadle és Bruckenstein korábban közölt
méréseivel (94), és hozzájuk hasonlóan mi is végeztünk gyűjtési kísérleteket a
„klasszikus módszerrel”, vagyis 𝐸gyűrű-t állandó (0 V vs. sce) értéken tartva,
és eközben a korongpotenciált folyamatosan ciklizálva. A 3.11. (a) és (b) ábra
mutatja a korongon mért cv-ket és a gyűrűn ezzel párhuzamosan egy ciklus
során mért áramot; a 3.11. (c) ábrán ugyanakkor az is látszik, hogy a gyűrűn
mérhető áramjelek nagysága – még azután is, ha a korongon mért ciklikus
voltammogramok alakja már régen állandósult – ciklusról ciklusra csökken.

A gyűrűn mérhető áramjelek tartós csökkenése a klasszikus technikával vég-
zett mérések kapcsán fontos kérdéseket vet fel: többek között bizonytalanná
teszi a korongot elhagyó köztitermék mennyiségének (az általa szállított töl-

∗Megjegyezzük, hogy a korong oxidredukciós csúcsának növekedése is kb. a Burstejn-minimumig egyen-
letes, amiből az következik, hogy a gyűrűn mérhető effektus intenzitása a korong redukciós csúcsának nagy-
ságával mutat szoros korrelációt.
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3.11. ábra. A korongon mért voltammogramok (a), és az egy korongciklussal párhuzamosan a
gyűrűn mért áramjelek a korong potenciáljának függvényében ábrázolva (b). Látható, hogy a gyűrűn
mért jelek intenzitása ciklusról ciklusra csökken (c). Fordulatszám: 500 min−1.

tésnek) a meghatározását is. Ez a probléma a psdcv módszer alkalmazásakor
nem merült föl, amit annak tudunk be, hogy szemben a klasszikus mérésekkel,
a gyűrűpotenciált itt folyamatosan ciklizáljuk – ezzel elektrokémiai tisztításnak
vetjük alá –, és így a detektálás mindig ugyanolyan friss, megújult gyűrűfelü-
leten történik. (A klasszikus módszer alkalmazása során 𝐸gyűrű állandó értéken
áll, és úgy véljük, ezalatt a gyűrűelektród felülete folyamatosan szennyeződik,
vagyis veszít érzékenységéből.)

Emellett azonban észre kell vennünk azt is, hogy míg a klasszikus techni-
ka alkalmazásakor a gyűrűn mért áramban jól kivehetően két csúcsot látunk,
amelyek egyikét (p) a korongon képződött oxid redukciója, másikát (p) annak
képződése során mérjük, addig a psdcv mérések során e csúcsok – a folyama-
tos ciklizálásnak köszönhető nagy intenzitású alapvonalon (mondjuk így: „alap
cv-n”) – egybemosódni látszanak. A felbontás növelése érdekében tehát egy
újabb módszert is kidolgoztunk (3, 5), amelyet a továbbiakban ismertetünk.

3.3.2.§. Szinkron kettős ciklikus voltammetria

E mérések során a felület tisztaságát fenntartandó, a gyűrűt továbbra is po-
tenciodinamikus kontroll alá helyezzük, ám a gyűrűn alkalmazott pásztázást
a kettősréteg-tartományra korlátozzuk. Hogy emellett továbbra is fenntartsuk
a korong- és a gyűrűpotenciálok egyértelmű megfeleltethetőségét (ez a felté-
tele annak, hogy mérési eredményeinket megfelelő módon reprezentálhassuk),
a gyűrű potenciálját vezérlő háromszögjeleket a korong vezérlőjelével azonos
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frekvencián tartjuk. Az így szinkronizált vezérlés lényege, hogy a két vezérlő-
jel különböző tartományokat azonos periódusidővel (frekvenciával) jár be, és a
pásztázás iránya a két elektródon egyszerre változik meg. A 3.12. ábrán bemu-
tatott vezérlőjelekkel végzett mérések eredményeit a 3.13. ábrán közöljük. Az
eredményekből számos következtetést levonhatunk:

i.) A korongon és a gyűrűn mért áramjelek között jelentős áthallási effektus
lép fel∗, és a gyűrű cv-k alakja emiatt jelentősen torzul. A crosstalk ha-
tását szemléltetendő, feltüntettünk a 3.13. ábrán olyan gyűrű cv-ket is,
amelyeket nem vezérelt korongpotenciál mellett mértünk (itt az effektus
nem lép fel). Az áthallás – ún. pszeudo-gyűjtési effektus – ugyanúgy
érinti a forgó, mint az álló elektródon végzett méréseket. Az effektust
kiiktatandó, a forgó és álló elektródon felvett gyűrű cv-k különbségét ké-
peztük: a 3.13. (c) ábrán bemutatott görbe pszeudo-gyűjtési jelenségektől
már mentes, és csak a tényleges gyűjtési effektusokból származó jeleket
tartalmazza. Az itt p-gyel jelölt csúcsot a korong p’, a p-vel jelölt
csúcsot a korong p’ csúcsával egy időben mérjük.

ii.) A 3.13. (c) ábrán látható görbe csúcsainak magassága – szemben a 3.11.
(c) ábrán látható jelekével – időben nem változik (itt egy görbe több,
egymással teljesen átfedő cv-t takar), és a csúcsok intenzitása is nagyobb
(kb. kétszerese a 3.11. (c) ábrán láthatóknak). E mérések érzékenysége és
reprodukálhatósága tehát jobb, mint a konvencionális rrde technikáé.

3.3.3.§. Az eredmények értelmezése

A kettős ciklikus voltammetria módszerének alkalmazásával megmutattuk, hogy
az Au | H2SO4 elektród felületének oxidációja (a felületi oxid képződése) során,
illetve a felületi oxidréteg redukciójakor számottevő mennyiségű, még redukál-
ható intermedier hagyja el az elektród felületét.

Az itt közölt rrde mérésekhez hasonló kísérletek során meggyőződtünk ar-
ról, hogy a köztitermék, amelyet az rrde mérések során detektáltunk, valami-
lyen oxidált állapotú aranyat tartalmazó szpéciesz. E kísérleteket nagy felületű
és érdességű, 0,5 mol/dm3 kénsavoldatban 300 min−1 sebességgel forgatott, forgó
henger elektróddal végeztük, amelyen ciklikus voltammogramokat vettünk fel
730 mV és 1430 mV között (vs. sce), 20 mV/s sebességgel. 10 ciklus felvétele
után az elektrolitoldat icp–ms analízisével 87,6 ng/cm3-nyi, txrf analízisével
pedig 83 ng/cm3-nyi oldott arany mennyiségét mutattuk ki.†

A kettős ciklikus voltammetria módszerét forgó gyűrűs korongelektródok-
∗A korong és a gyűrű áramjelei között fellépő crosstalk jelenségét, melyet a bevezetésben (27. oldal) már

említettünk, a későbbiekben részletesebben is tárgyaljuk.
†E mérések csak kvalitatív bizonyítékai az arany oldódásának, kvantitatív jellegű következtetések az

rrde-mérésekétől eltérő kísérleti körülmények miatt nyilvánvalóan nem vonhatók le.

— 59 —



3. fejezet. Különleges mérések forgó gyűrűs korongelektródokon.

t / s

13311495765738 15219 171 190

! 500

! 250

0

1000

750

500

250

(
v
s.

 S
C

E
) 

/ 
m

V
E

1250

gy" r"

korong

3.12. ábra. A korongra és a gyűrű-
re alkalmazott vezérlőjelek egymáshoz
képesti viszonya a szinkron kettős cik-
likus voltammetriás mérések során.

350400450500550600 300650

( vs. SCE) / mVEgy! r!

250 200

!
I

gy
!
r!

/
A

µ

" 1

" 0,5

0

( vs. SCE) / mVEkorong

8006004002000" 200 1000" 400 1200 1400

0

" 15

" 30

" 45

I
ko

ro
n
g
/

A
µ

15

I
gy

!
r!

/
A

µ

" 1

0

1

A forgó és álló elektródon felvett
gy"r"CV-k különbsége

!gy! r! = 12,5 mV/s

Korong CV-k

Gy"r"CV-k

(a)

P1

P1
P2

(c)

(b)
!gy! r! = 12,5 mV/s

!korong= 50 mV/s

P2!

P1!

P2

3.13. ábra. A korongon ((a), piros
görbék) és a gyűrűn ((b), zöld görbék)
szinkronban, a 3.12. ábrán mutatott
vezérlőjelek alkalmazásával felvett cik-
likus voltammogramok. A szaggatott
vonallal rajzolt görbéket álló, a teli vo-
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réseket jelentős crosstalk effektus tor-
zítja (összehasonlításul ld. a pontozott
zöld vonallal rajzolt, nem vezérelt ko-
rongpotenciál mellett mért gyűrű cv-
t). A torzító hatást a forgó és álló
elektródon felvett gyűrű cv-k különb-
ségének képzésével iktathatjuk ki (c).
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ra alkalmazva nagyobb érzékenységgel detektáltuk a korong felületét elhagyó
oxidált arany szpécieszt, mint Cadle és Bruckenstein (94). Méréseink azon-
ban lényegében az említett szerzők azon következtetését erősítik meg, hogy a
redukálható arany köztitermék keletkezése nagyobbrészt az arany felületi oxid-
rétegének redukcióját kíséri, és csak kisebb részben jellemző az oxidréteg kelet-
kezésének anódos folyamatára, mint azt például Rand és Woods (96) gondolták.
Mindez összhangban áll azzal a mechanizmussal (illetőleg kiegészíti azt), amit
Burke és munkatársai (92) javasoltak a felületi oxid redukciójára. A folyamatot
ők egy, a felületen képződött arany-oxidhidrát

Au2 (OH)3−9 + 9H+ + 6e− → 2Au* + 9H2O (gyors) (3.7.a)

redukciójával magyarázták, amely rácsban nem stabilizált Au* atomok keletke-
zésével jár, és amely atomok később egy

Au* → Au (lassú) (3.7.b)

folyamatban illeszkednek be a rácsba, ezáltal stabilizálódva.
Ugyanakkor 92 szerzői azt is említik, hogy (3.7.a) csak egy lehetséges útja

az Au(III) állapot redukciójának: azt feltételezhetően más, oxidált és a fe-
lülethez csak gyengén kötött arany köztiterméket eredményező – pl. Au(III),
illetve pozitívabb potenciálokon (94) Au(I) keletkezésével járó – folyamatok is
kísérhetik.

A potenciál ciklizálásának hatására az oxidáció, majd az azt követő redukció
során az elektród felületéről beoldódó arany mennyiségét többen is meghatá-
rozták. Bár eredményeink pontos összevetése az irodalomban közölt hasonló
mérésekkel az eltérő kísérleti körülmények (kénsav-koncentráció, pásztázási se-
bességek és határok, a detektálás módszerei, stb.) miatt nyilvánvalóan nem le-
hetséges, hozzávetőleges összehasonlításra azért kísérletet tehetünk, és ez alap-
ján kimondhatjuk, hogy eredményeink az irodalomban közöltekkel összhangban
állnak.

Az általunk mért gyűrűáramjelek integrálásával (Au(III) keletkezését és de-
tektálását feltételezve, illetőleg a detektált mennyiséget a korongelektród fe-
lületéhez viszonyítva) azt állapítottuk meg, hogy a 0,5 mol/dm3 H2SO4 oldatba
merülő arany elektródról a 3.12. ábrának megfelelő potenciodinamikus szabály-
zást alkalmazva ∼ 7,9 ng/cm2·ciklus arany távozása volt detektálható; a klasszikus
technika alkalmazásával (3.11. ábra) ugyanezen érték azonban már csak ∼ 3,2
ng/cm2·ciklus-nak adódott.

A korongról eltávozó arany általunk mért mennyisége az irodalmi adatok
alapján nem mondható szokatlannak. A Rand és Woods (96), illetve a Shrestha
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Forrás
Jelzett oldódó aranymennyiség

(ng/cm2·ciklus)

Rand és Woods (96) ∼ 2,5
Shrestha et al. (97) ∼ 2,9
Cadle és Bruckenstein
(94 alapján, becsléssel) ∼ 3

Saját méréseink
a klasszikus technikával ∼ 3,2
kettős pot.dinamikus vezérléssel ∼ 7,9

Mayrhofer et al. (98)
(on-line icp–ms analízissel) ∼ 9 – 11

3.1. táblázat. Eredményeink az irodalmi adatok tükrében.

és munkatársai∗ által végzett mérések ∼ 2,5, illetve ∼ 2,9 ng/cm2·ciklus arany
eltávozását jelezték, és a Cadle és Burckenstein által 94-ben közölt ábrák is
arról tanúskodnak, hogy ott ∼ 3 ng/cm2·ciklus mennyiségű arany távozhatott a
korong felületéről egy, a miénkhez hasonló mérés során.

A kettős dinamikus vezérlést alkalmazó mérésekkel azonban – míg tehát a
klasszikus technikával az irodalmi adatok sorába jól illeszkedő értéket mértünk
– a szokásosnál jóval nagyobb mennyiségű oldott aranyat detektáltunk: a ∼ 7,9
ng/cm2·ciklus-nyi érték nem illeszkedik az irodalomban eddig közölt adatok közé.
Ez a tény zavaró is lehetne: újabban azonban Mayrhofer és munkatársai (98)
áramlási cellával egybeépített on-line icp–ms detektálást alkalmazva megálla-
pították†, hogy hasonló körülmények között a detektálható arany mennyisége
lehet akár ∼ 9 – 11 ng/cm2 is. Eredményük az irodalmi adatoktól való eltérését ők
azzal magyarázták, hogy módszerük a felületről leoldódott arany teljes mennyi-
ségét jelzi (oxidációs állapottól függetlenül), és ennek egy része (pl. az Au(0))
elektrokémiai módszerekkel nem detektálható. Eredményeinkkel azonban meg-
mutattuk, hogy a kettős potenciodinamikus vezérlés módszerét alkalmazva az
elektrokémiai detektálás érzékenysége is javítható, ami egy újabb lehetséges ma-
gyarázata lehet a Mayrhofer adatai és az irodalomban korábban közölt értékek
eltéréseinek.

∗Shrestha és munkatársai channel flow típusú generátor/kollektor rendszert alkalmaztak, eredményeiket
– különös tekintettel a 97-ben közölt 2. ábrára – érdemes a mi 3.13. ábránkkal is összevetni.

†Mayrhofer és munkatársai (98) a mi munkánkra (1) is hivatkoznak.
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3.4.§. A mérések során tapasztalt elektromos áthallások
behatóbb vizsgálata

Amint azt korábban, a 3.13. ábrán közölt eredmények kapcsán már említettük,
a kettős potenciodinamikus vezérlésen alapuló mérések során gyakran találko-
zunk olyan problémákkal, amelyeket a korong- és a gyűrűelektródok áramjelei
közti áthallásokkal, ún. crosstalk -effektusokkal magyarázhatunk. Annak ellené-
re, hogy a crosstalk a mért jeleket torzító hatása kb. ugyanannyira mutatkozik
meg a forgó, mint az álló elektródon végzett mérések során, és e szerencsés kö-
rülménynek köszönhetően az áthallásból származó problémák viszonylag egy-
szerűen korrigálhatók (mint azt szintén a 3.13. ábra kapcsán már megmutattuk,
ilyen esetekben érdemes a forgó és álló elektródokon mért áramjelek különbsé-
geit vizsgálni), a hatás további figyelmet érdemel. Ez annál is inkább így van,
mert a crosstalk jelenség okaként azonosított ohmikus potenciálesés nemcsak az
rrde mérések során, de más több munkaelektródos rendszerek vizsgálatakor
(ilyen például az secm is) komoly félreértésekre adhat okot: az áthallások-
nak köszönhető pszeudo- és a tényleges gyűjtési effektusok között nem könnyű
különbséget tenni (ld. 27. oldal).

A forgó gyűrűs korongelektród két munkaelektródjának áramjelei közti át-
hallások modellezését a National Instruments Multisim . szoftverében, spice
alapú (99) szimulációk segítségével végeztük el (4). Az ehhez használt helyet-
tesítőkört a 3.14. ábrán mutatjuk be.

A két munkaelektród (Korong és Gyűrű) felületét egy-egy 𝑅|𝐶 taggal írtuk
le, a korong körét azonban kiegészítettük egy diódát tartalmazó harmadik ággal

3.14. ábra. Helyettesítő kapcsolás
az rrde rendszerekben fellépő elekt-
romos crosstalk jelenségek modellezé-
séhez (4). FGEN1 és FGEN2 ideális (vég-
telenül terhelhető) feszültségforrások
a korong- és a gyűrűelektród poten-
ciáljának beállításához; OSC1 és OSC2
végtelen bemenő ellenállású oszcillosz-
kópok az egyes elektródok feszültség-
és árammal arányos feszültségjeleinek
méréséhez; CS1 és CS2 ideális árammé-
rő hurkok 1 V/A érzékenységgel. Nyil-
vánvalóan a csak elektronikai eleme-
ket tartalmazó helyettesítő kapcsolás
kizárólag az elektromos áthallási effek-
tusok modellezésére szolgál (elektroké-
miai „gyűjtést” itt nem modellezünk).
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is, amely egyébként végtelen, de 𝐸korong < −500 mV alatt kis (10Ω-os) ellen-
állású. A szimulációk során ideális referenciaelektródot tételeztünk fel, amely
a segédelektróddal és a földponttal ekvipotenciális. A körben ugyanakkor el-
helyeztünk egy, a 3.14. ábrán SW-vel jelzett kapcsolót is, amelynek segítségével
megoldhattuk, hogy a korongon és a gyűrűn átfolyó áramokat teljesen szétvá-
lasszuk (SW = 0 esetben az áramok két különböző 2Ω-os ellenálláson érik el a
földpontot), vagy az áramok útját részben megosszuk (SW = 1 esetben a korong
és a gyűrű árama egy közös 2Ω-os ellenálláson megy keresztül).

A fent bemutatott helyettesítő kapcsolás alkalmazásával végeztünk olyan
szimulációkat is, amelyek során a klasszikus rrde-technikához hasonlóan a
gyűrűpotenciált állandó értéken tartottuk, illetve szimuláltunk olyanokat is,
amelyekben a 3.12. ábrán közölthöz hasonló módon mindkét elektródot egyide-
jű potenciodinamikus kontroll alá helyeztük (4). Az eredményeket a 3.15. és
3.16. ábrákon keresztül mutatjuk be.

A klasszikus technika szimulációs vizsgálata ♦ Az rrde mérések egyik
klasszikus módszere, hogy a korongelektródon ciklikus voltammogramokat ve-
szünk föl, míg a gyűrűn egy állandó potenciálértéket beállítva várjuk, hogy ott
a korongról érkező termékek valamilyen elektronátlépéssel járó reakcióban ve-
gyenek részt, és ezáltal a gyűrűn mérhető áram értéke megváltozzék. A 3.15.
ábra ugyanakkor megmutatja, hogy a gyűrűn mért áram nemcsak a tényleges
gyűjtés (erről a helyettesítő körökkel végzett szimulációk par excellence nem is
tudnának számot adni), de a pusztán elektromos természetű, ohmikus poten-
ciálesés okozta effektusok hatására is megváltozhat. A 3.15. ábrán világosan
látszik, miért nevezik e hatásokat pszeudo-gyűjtési effektusoknak, ugyanis az
ehhez hasonló gyűrűáram-jeleket akár – tévesen – valamilyen, a korongról érkező
termék okozta reakciónak is tulajdoníthatnánk.

A crosstalk hatása annál erősebben jelentkezik, minél nagyobbak a korong-
áram tranziensei, és a zavarjelek intenzitása erősen függ a korongra alkalmazott
pásztázás sebességétől. Mondanunk sem kell, hogy az itt leírt effektus nemcsak
annyiban merül ki, hogy a gyűrűn mért jeleket a korongon mért jelek befo-
lyásolják. Olyan kölcsönhatással van dolgunk, amelyben a gyűrűn alkalmazott
vezérlés szintúgy hatással van a korongon mérhető áram/feszültség karakte-
risztikára; más kérdés, hogy ezt a hatást a korongon mért jelekben – mivel ott
egyébként is nagyobb áramok folynak – nem venni észre: a többelektródos rend-
szerekben fellépő crosstalk -effektusok általában a nagyobb impedanciájú elektród
áram/feszültség karakterisztikájában mutathatók ki. Az áthallások intenzitása
attól függ, hogy a két elektród árama milyen mértékben osztozik egyazon ellen-
álláson: ezt jól szemlélteti, hogy teljesen szeparált áramutak (SW = 0) esetében
a crosstalk hatás nem lép fel.
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3.15. ábra. A korongon −950 mV és
950 mV között két különböző pásztá-
zási sebességgel (380 mV/s és 3,8 V/s)
felvett cv-k, és az ezekkel párhuzamo-
san 𝐸gyűrű = 0 V-on mért gyűrűára-
mok (szaggatott és teli vonallal). Ha a
3.14. ábrán SW=1, a gyűrűáramban át-
hallási effektusok figyelhetők meg, ha
SW=0, a gyűrűn konstans zérus áramot
mérünk, és crosstalk -nak nincs nyoma
(pontozott vonal).

3.16. ábra. Szimulációs eredmények
az ábrabeszúrás szerinti kettős po-
tenciodinamikus vezérlés esetére. Az
SW=0 esetben a gyűrűn mért és szagga-
tott vonallal jelölt cv-k alakja súlyo-
san torzul, és megjelennek a korongon
mért áram áthallásai, ha SW=1 (teli vo-
nal).

A kettős potenciodinamikus szabályzás szimulációs vizsgálata ♦ A
crosstalk jelenség ebben az esetben még inkább jellemző, mint volt a klasszi-
kus technika esetén, hiszen a kettős potenciodinamikus szabályozás során a két
elektródon egy időben keletkeznek tranziens természetű jelek, amelyek kölcsön-
hatásai nehezen elemezhetők. Egy jellemző szimulációs eredményt a 3.16. ábrán
mutatunk be.

3.4.1.§. Az ohmikus potenciálesés méréseket torzító hatása

Az irodalomban közölt hasonló vizsgálatokkal összhangban (71) a mi eredmé-
nyeink is arra intenek, hogy a négyelektródos rendszerekkel végzett mérések
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során a két munkaelektród potenciálterének átfedéséből komoly, a mérési ered-
mények gyakori félreértelmezéséhez vezető problémák származhatnak. Megál-
lapítottuk (4), hogy a két elektród közötti áthallás hatása i.) elsősorban a
nagyobb impedanciájú elektród áram/feszültség karakterisztikáját érinti; ii.)
hogy ez a hatás függ attól, hogy az elektródok potenciálterei milyen mérték-
ben fednek át, és hogy az elektródpotenciál mérésének referenciapontját (ami
a gyakorlatban általában a Luggin-kapilláris végét jelenti) a korong és a gyű-
rű helyzetéhez képest hogyan helyezzük el; és iii.) hogy e hatások annál
inkább érvényesülnek, minél nagyobb pásztázási sebességeket vagy jelfrekvenci-
ákat alkalmazunk (vagyis a mérések tranziens jellegének növelésével az áthallási
effektusok egyre inkább számottevőnek bizonyulnak).

A kompenzálatlan ohmikus potenciálesésnek köszönhető nem kívánt effek-
tusok minden négyelektródos rendszert érintenek; az rrde és az egyéb hidro-
dinamikai rendszerek alkalmazásakor azonban kézenfekvő lehetőség kínálkozik
eliminálásukra. Mint azt korábban már a 3.13. ábra kapcsán bemutattuk, a
forgó gyűrűs korongelektródos mérések eredményeit a crosstalk zavaró hatásá-
tól megszabadíthatjuk egyszerűen azáltal, hogy a forgó elektródon mért jeleket
a nem forgatott elektródon mért jelekkel vetjük össze. Méréseink során úgy
tapasztaltuk, hogy a kettős potenciodinamikus szabályzás alkalmazásakor az
efféle utólagos korrekció majdnem minden esetben szükséges, ugyanakkor a
klasszikus méréstechnikák alkalmazása során attól időnként eltekinthetünk. A
crosstalk zavaró hatását ilyen esetekben például a Luggin-kapilláris pozíciójá-
nak jobb megválasztásával is csökkenthetjük.

Ennek demonstrálására megismételtünk egy olyan mérést, amelynek ered-
ményét korábban a 3.11. ábrán már közöltük. Míg a mérést korábban úgy
végeztük, hogy a Luggin-kapillárist az elektród síkjától ∼ 6 mm távolságra he-
lyeztük el, most azonban annak hegyét olyan közel vittük a koronghoz, amennyi-
re azt szemünk és ügyességünk engedte. Az összehasonlítást mutatja a 3.17.
ábra.

A 3.17. ábrán bemutatotthoz hasonló effektusokat egy újabb, a 3.18. ábrán
közölt kapcsolási rajzzal modelleztük. Az ábra a két munkaelektród potenciál-
tereinek átfedését mutatja, és segítségével megérthetjük, az elektródpotenciá-
lok mérése miért oly érzékeny a Luggin-kapilláris elhelyezésére. Szükségesnek
tartjuk azonban megjegyezni, hogy az itt bemutatott modell nagyon leegysze-
rűsített: a kísérletek során a referenciapont sohasem ténylegesen pontszerű,
ráadásul maga a Luggin-kapilláris is komoly árnyékolási hatással bír – ezekről a
kérdésekről modellünk nem tud számot adni. A következő fejezetben az rrde
mérések digitális szimulációjának lehetőségeit vizsgáljuk majd, és külön hang-
súlyt fektetünk arra, hogy az ohmikus potenciálesés itt is tárgyalt jelenségének
modellezését beépítsük a diffúziós/konvekciós folyamatok vizsgálatába.
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3.17. ábra. Az arany korongon
mért cv-k (a) és az ezzel párhuza-
mosan mért gyűrűáramok (b) a Lug-
gin-kapilláris alkalmas (zöld szagga-
tott vonal) és kevésbé alkalmas elhe-
lyezésekor (piros vonal). Jól látható,
hogy ha a referenciaelektródot a ko-
ronghoz túlságosan közel helyezzük, a
gyűrű áramjele erősen torzul.

3.18. ábra. Az rrde alatti oldatrétegben a korong- és a gyűrűelektródok potenciáltereinek átfedését
szemléltetjük e modell segítségével, amelyben minden ellenállás értéke 1 Ω-os (kivéve az elektródfe-
lületekhez rendelt ellenállásokat, amelyek 10 Ω-osak). A korongon átfolyó áram értéke 1, a gyűrűn
átfolyó áram értéke −0, 5 µA: az oldatbeli ohmikus potenciálesést színekkel is érzékeltetjük (meleg
színek jelölik a pozitív, hideg színek a negatív potenciálértékeket). 𝐸korong és 𝐸gyűrű mért értéke,
úgy, mint a mérések során is, attól függ, hol helyezzük el a potenciál mérésének referenciapontját.
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4
Numerikus kísérletek forgó gyűrűs

korongelektródon

Az értekezés bevezetésében igyekeztünk a forgó gyűrűs korongelektródok elméleti leírá-
sának lehetőségeibe is betekintést adni. A részletek mellőzésével rámutattunk, hogy az
rrde mérések eredményeinek számítása időnként – rendszerint olyan esetekben, ami-
kor stacionárius folyamatokat tételezhetünk fel – még analitikus alakban is lehetséges,
de főként a jóval bonyolultabb tranziens technikák modellezését már inkább célszerű di-
gitális szimulációk alkalmazásával elvégezni. Később, az értekezés 3. fejezetében éppen
a tranziensek mérésének előnyeit vizsgáltuk, ráadásul olyan esetekben, ahol a korong-
és gyűrűelektród áram/feszültség karakterisztikája egyaránt nemstacionárius jellegű.
Mindemellett rámutattunk arra is, hogy a forgó gyűrűs korongelektródokkal végzett
kísérleteket négyelektródos cellákban végezzük, és az ilyen rendszerekben a kompenzá-
latlan ohmikus potenciálesés jelensége gyakran vezethet az eredmények félreértelmezé-
séhez, ami megint csak elsősorban a tranziensek mérése során okozhat komoly gondot.

A továbbiakban olyan numerikus számítások eredményeit közöljük, amelyek segít-
ségével a forgó gyűrűs korongelektródokon végzett mérések eredményei kettős potencio-
dinamikus kontroll esetén is jól számíthatók, és e módszerek segítségével az ohmikus
potenciálesés effektusai is modellezhetők.
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4.1. § Az RRDE mérések szimulációjának módszerei.

4.1.§. Az RRDE mérések szimulációjának módszerei

Elektródnak nevezzük az olyan kétfázisú fizikai-kémiai rendszereket, amelyek
egy elsőfajú (elektron- vagy félvezető) és egy másodfajú vezető fázis (rendsze-
rint oldat) érintkezésével jönnek létre.∗ Az elektródokon lezajló folyamatok-
nak számos, igen bonyolult részfolyamata lehetséges — e fejezetben azonban
figyelmünket csak az olyan rendszerekre korlátozzuk, amelyekben az elektród-
folyamatok leírásához elegendő a töltésátlépést és az oldatbeli anyagtranszportot
figyelembe venni, és amely rendszerek véges ohmikus ellenállásúak.

Forgó gyűrűs korongelektródokon zajló elektródfolyamatokat modellezünk:
képzeljünk tehát el egy olyan rendszert, amelyben a két elektród – a korong
és a gyűrű – ionvezető fázisa közös. Az ionvezető fázis legyen oldat, amely az
oldószeren és valamilyen tökéletesen inert vezetősón kívül csak egy Ox és egy
Red jelű szpécieszt tartalmaz. Ezek a két elektródfelületen az

Ox + e− � Red (4.1)

folyamatban – az elektródpotenciáltól és az anyagok felületközeli koncentráció-
jától függő sebességgel – egymásba alakulhatnak. Tegyük fel, hogy az oldatfá-
zisban Red és Ox egyaránt olyan alacsony koncentrációban vannak jelen, hogy
az oldat vezetése mind a 𝑐Ox, mind a 𝑐Red koncentrációktól egyaránt független,
és az elektromos vezetés az oldatfázison belül minden helyen és időben egy, csak
a vezetősó mindig homogén eloszlású koncentrációja által megszabott állandó
érték; illetve tételezzük fel azt is, hogy Ox és Red elektromos mozgékonysága
elhanyagolhatóan kicsiny.

Az oldatfázisbeli koncentrációk helytől és időtől függenek, tehát 𝑐𝑖 = 𝑐𝑖(𝑟, 𝑡);
az 𝑖 index a tárgyalt anyagokat (Red-et vagy Ox-ot) jelöli. Ha az elektródfe-
lületek valamelyikén végbemegy a 4.1. reakció, akkor a felület mellett mért 𝑐𝑖
koncentrációk megváltoznak, és az így kialakuló koncentrációgradiens anyag-
áramot indít meg a tömbfázis és az elektródhoz közeli oldatréteg között. Egy
adott 𝑖 komponens anyagáramának 𝐽𝑖 fluxusát ekkor

𝐽𝑖 =
1

𝐴

d𝑛𝑖

d𝑡
= −𝐷𝑖 grad 𝑐𝑖⏟  ⏞  

diffúzió

+ 𝑣 · 𝑐𝑖⏟ ⏞ 
konvekció

+𝑢𝑖 𝑐𝑖 grad𝜙⏟  ⏞  
migráció

+ [. . .] (4.2)

alakban, diffúziós, konvekciós és migrációs, illetőleg egyéb – például kémiai –
forrástagok összegeként írhatjuk fel: e tagok együttes hatása d𝑛𝑖/d 𝑡 anyagára-
mot eredményez egy, az oldatban kiszemelt 𝐴 keresztmetszetű felületen át. (A

∗E definíció a megszokottól kicsit eltér – ugyanis az „elektród” állhat kettőnél több fázisból is, amelyek
között van két olyan, amely kielégít a két említett feltétel közül egyet-egyet – itt azonban fogadjuk el a fenti
meghatározást.
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4.2 egyenletben 𝐷𝑖 és 𝑢𝑖 az adott komponens diffúziós együtthatója és elektro-
mos mozgékonysága, 𝑣 az oldat áramlásának sebessége, 𝜙 pedig az elektromos
potenciál értéke; a gradiensek az 𝐴 felületre merőlegesek.)

Ha i.) feltételezzük, hogy a rendszerben semmilyen egyéb forrástag nincs
jelen; ii.) korábbi kikötéseink alapján a migrációs tagot elhanyagoljuk; iii.)
kikötjük, hogy 𝐷𝑖 minden más paramétertől független; és iv.) feltételezzük,
hogy a 𝑣(𝑟, 𝑡) vektormező forrásmentes: akkor a 4.2 egyenletből és az anyag-
megmaradás tételéből következően

𝜕𝑐𝑖
𝜕𝑡

= 𝐷𝑖 div grad 𝑐𝑖 − 𝑣 · grad 𝑐𝑖. (4.3)

Mindebből az következik, hogy az általunk vizsgált esetben az rrde mérések
matematikai leírásához a

𝜕𝑐Red

𝜕𝑡
= 𝐷Red div grad 𝑐Red − 𝑣 · grad 𝑐Red (4.4.a)

𝜕𝑐Ox

𝜕𝑡
= 𝐷Ox div grad 𝑐Ox − 𝑣 · grad 𝑐Ox (4.4.b)

másodrendű parciális differenciálegyenlet-rendszert kell megoldanunk az elekt-
ródreakciók jelentette peremfeltételek figyelembevételével. Mivel azonban e
peremfeltételek igen sokfélék lehetnek, a probléma általános érvényű analiti-
kus megoldása nem lehetséges. Digitális szimulációk segítségével azonban az
egyenletek, ha csak numerikusan is, de megoldhatók: sikerült is olyan szimu-
lációs technikákat találnunk, amelyek a peremfeltételek sokfélesége mellett is
kielégítő pontossággal szolgáltatnak eredményeket. E pontban a számítások
módszerét mutatjuk be.

Az itt bemutatott digitális szimulációkban részben hagyatkozunk a Prater és
Bard (61), illetve a Feldberg és munkatársai (62) által kifejlesztett módszerek-
re, de az általunk alkalmazott megközelítés – különösen a tranziens jelenségek,
az elektronikus kölcsönhatások, valamint a konvekcióra vonatkozó számítások
terén – lényeges újdonságokat is tartalmaz. A módszer lényege, hogy a vizs-
gált teret (amely az oldatnak a forgó gyűrűs korongelektród alatti része) kis
tartományokra osztjuk fel, és az eredetileg folytonosan változó mennyiségeket
(a 𝑐𝑖 koncentrációkat, a 𝜙 elektromos potenciált és a 𝑣 áramlási sebességeket)
e tartományokon belül állandó, és csak tartományonként változó értékűeknek
tekintjük. A továbbiakban a tér felosztását hálógenerálásnak, a kis véges tér-
fogatú tartományokat celláknak nevezzük: a háló felett, térben diszkretizált
skalár- vagy vektormennyiségeket pedig mezőváltozóknak hívjuk.

A szimulációs módszer lépései ♦ A szimulációkat a mezőváltozók egy
önkényesen megválasztott kezdeti értékénél indítjuk. Nemcsak a teret, de az
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időt is diszkretizálva, kis ∆𝑡 időléptékkel haladunk, a szimuláció minden lépé-
sében újraszámolva a mezőváltozók értékeit. Minden iterációs lépésben

i.) megvalósítjuk a peremfeltételeket: vagyis a háló azon celláiban, amelyek
valamelyik elektróddal szomszédosak, az adott elektród 𝐸 elektródpoten-
ciáljának, illetve 𝑐Ox és 𝑐Red aktuális értékének ismeretében kiszámítjuk a
koncentrációk új értékeit (és egyúttal a megfelelő elektród áramát);

ii.) az összes szimulációs cellában érvényesítjük a transzport hatását, és kiszá-
mítjuk a 𝑐Ox és 𝑐Red mezőváltozók új értékeit az anyagtranszportot leíró
egyenletek alapján;

iii.) végül pedig a szimulációs hálóra mint áramkörre tekintünk (valahogy úgy,
ahogy azt a 3.18. ábrán már láttuk), és az elektródokon átfolyó áramok-
nak, az elektródfelület differenciális ellenállásának és az oldatellenállásnak
ismeretében megbecsüljük a kompenzálatlan ohmikus potenciálesés nagy-
ságát.

A továbbiakban részletesen is ismertetjük a számítások menetét.

4.1.1.§. Hálógenerálás

A koordináta-rendszer megválasztása ♦ A forgó gyűrűs korongelektró-
dok elméleti kezelése – szemben az elektrokémiai rendszerek többségével, ame-
lyek gyakran egydimenziós hálókon is jól leírhatók – olyan probléma, amely
több térbeli dimenzió kezelését megkívánja. Az rrde önmagában háromdi-
menziós objektum – például forgása is az elektród alatt elhelyezkedő oldat há-
romdimenziós mozgását idézi elő –, ugyanakkor a megfelelő koordináta-rendszer
megválasztásával a kérdés kétdimenziósként is jól kezelhető. Az rrde tenge-
lyes szimmetriája egyértelműen azt sugallja, hogy a probléma leírásához hen-
gerkoordinátákat használjunk. Ahhoz azonban, hogy számításainkat valóban
kétdimenzióssá redukálhassuk, fontos kikötést kell tennünk: amennyiben min-
den mezőváltozótól meg kell követelnünk az axiális szimmetriát, vagyis a 𝜑
szögkoordináta szerinti deriváltjaik zérus voltát. Így a mezőváltozók (mint pél-
dául a reagáló anyagok 𝑐𝑖 koncentrációi) kétváltozós függvényekként – az elekt-
ród forgástengelyétől számított 𝑟 és az elektród felületétől számított 𝑧 távolság
függvényeiként – lesznek leírhatók, és a mezőváltozókat kétdimenziós tömbökbe
rendezhetjük∗. A tömbök azonos soraiban szereplő mezőváltozók azonos 𝑧, az
azonos oszlopokban elhelyezkedő mezőváltozók pedig azonos 𝑟 helykoordináták-
kal jellemzett cellákra vonatkoznak, e koordináták értékeit pedig a tömbindexek
a hálógenerálás geometriájának megfelelően egyértelműen meghatározzák.

∗A mezőváltozók tömbjeinek sorindexeit a továbbiakban 𝑗, az oszlopindexeket 𝑘 jelöli (az indexelést 0-tól
indítjuk), és például 𝑐(𝑗,𝑘)𝑖 -val az 𝑖-edik anyag (Red vagy Ox) koncentrációját leíró mezőváltozó-tömb 𝑗-edik
sorának 𝑘-adik oszlopában tárolt értéket jelöljük.
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A háló mérete ♦ Igen fontos kérdés, hogy a szimulációk során a tér mek-
kora részét foglaljuk bele számításainkba. Forgó gyűrűs korongelektródok szi-
mulációja során úgy tapasztaltuk, hogy a radiális koordinátákat célszerű kiter-
jesztenünk nemcsak a gyűrűig, de egy kicsit azon túlmenően is, az rrde külső
szigetelőrétege alatti részekig.

4.1. ábra. A hálógenerálás művelete során a forgó
gyűrűs korongelektród alatti területet véges tér-
fogatú cellákra osztjuk fel. Az ábra a szimuláci-
ós cellák elhelyezkedését mutatja az elektród alatt
oldal- és alulnézetben. A jellemzően gyűrű ala-
kú cellákból egyet perspektivikus ábrázolásban is
feltüntettünk. (Az ábra csak illusztrációs célokat
szolgál, a számításokhoz ennél lényegesen sűrűbb
beosztást használunk.)

A rendszer vertikális kiterjedését az szab-
ja meg, az elektródfolyamatok milyen mély-
ségben okoznak változásokat a tömbfázisbeli
koncentrációkban. Úgy tapasztaltuk, a pon-
tos számításokhoz elengedhetetlen a rend-
szerben elképzelhető legnagyobb Nernst-féle
határréteg

𝛿max ≈ 1, 6𝐷
1/3
max 𝜈

−1/6 𝜔−1/2 (4.5)

vastagságának legalább négy-ötszöröséig a
hálót kiterjeszteni.∗ Láthatólag a szimuláci-
ós háló vertikális kiterjedése 𝜔-tól függ; úgy
is mondhatnánk, hogy az a fordulatszámra
vonatkozóan adaptív. 4.5 egyenletből az is
kitűnik, hogy lim

𝜔→0
𝛿max = ∞, ilyen esetben

a vertikális kiterjedést kénytelenek vagyunk
önkényesen maximálni, és ezután a számítá-
sok során ügyelni arra, hogy a mező válto-
zásai a háló szélét lehetőleg ne érjék el. Ez
gondot okozhat például a hosszú ideig tar-
tó kronoamperometriás mérések szimuláció-
inál, kellően gyors, periodikusan változó pe-
remfeltételek esetén (pl. cv) viszont a réteg
jellemzően nem ürül ki (vagy telítődik), így
itt e gyakorlatból hiba sem származik.

A háló finomsága ♦ A szimulációk során eredetileg folytonosan változó
függvényeket írunk le diszkretizált mezőváltozók segítségével: mondanunk sem
kell, hogy a közelítés pontosságát elsősorban az határozza meg, milyen finom
(mennyire sűrű osztású) szimulációs hálóval dolgozunk. Túlságosan sűrű hálót
ugyanakkor mégsem választhatunk, mert ez a számítási igényt is megnöveli.
Egyrészt a felosztás finomításával a mezőváltozókat leíró tömbök elemszáma is
(négyzetesen!) növekszik, másrészt a szimulációk ∆𝑡 időléptékét is hozzá kell

∗A 4.5 egyenletben 𝜈 a közeg kinematikai viszkozitása, 𝜔 az elektród forgásának körfrekvenciája, 𝐷max
a rendszerben előforduló legnagyobb diffúziós együttható, ld. (58), p. 60.
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igazítanunk a térbeli felosztáshoz. Ha a tér felosztása ugyanis a tér egy adott 𝑥
irányában ∆𝑥 finomságú, akkor a ∆𝑡 < Δ𝑥2/𝐷max és a ∆𝑡 < Δ𝑥/𝑣𝑥 feltételeknek
együttesen (az összes cellára) teljesülniük kell, különben a diffúzió és/vagy a
konvekció folyamatának számításai nem fognak konvergálni.

A háló mintázata ♦ Amint az a 4.1. ábrán is látszik, a hálógenerálást
gyakran nem ekvidisztáns módon végezzük. A számításokhoz készített szoft-
verben természetesen mindenféle (akár egyenközű) hálókat is generálhatunk,
de úgy találtuk, a számítások gyorsítása érdekében igencsak célravezető példá-
ul „exponentially expanding grid” típusú hálókat használni (100). Így az ered-
mények pontossága jelentősen növelhető anélkül, hogy ezzel párhuzamosan a
számításigény is túlzottan megnövekedne.

Számításaink többségét úgy végeztük, hogy a 4.1. ábrán bemutatotthoz
hasonló módon, a hálót vízszintes irányban a forgástengelytől kifelé haladva,
függőleges irányban pedig az elektródfelülethez közelítve sűrítettük. A radiá-
lis sűrítésnek az az oka, hogy ezáltal a korongénál lényegesen kisebb felületű
gyűrűelektródhoz is kellően nagy számú cellát rendelhetünk, az axiális sűrítést
pedig azért alkalmazzuk, hogy általa az oldat olyan területeit, ahol nagy (és
gyors) koncentrációváltozásokra lehet számítani, nagyobb pontossággal (több
cellával) írjuk le. (Az elektródoktól távolabb, ahol a változások nem ennyire
intenzívek, nagyobb méretű cellák is nyugodtan használhatók.)

Jelölés Definíció

𝑟(𝑗,𝑘) és 𝑧(𝑗,𝑘) a (𝑗, 𝑘)-adik cella középpontjának radiális és axiális koordinátája

Δ𝑟(𝑗,𝑘) és Δ𝑧(𝑗,𝑘) a (𝑗, 𝑘)-adik cella szélessége és magassága

𝑉 (𝑗,𝑘) a (𝑗, 𝑘)-adik cella térfogata

𝐴
(𝑗,𝑘)
bas a (𝑗, 𝑘)-adik cella alapja (alsó vagy felső határolófelülete)

𝐴
(𝑗,𝑘)
int és 𝐴

(𝑗,𝑘)
int a (𝑗, 𝑘)-adik cella belső és külső határfelületei

𝑑
(𝑗,𝑘)
int , 𝑑(𝑗,𝑘)sup , 𝑑(𝑗,𝑘)ext és 𝑑

(𝑗,𝑘)
inf a (𝑗, 𝑘)-adik cella középpontjának távolsága a belső, felső, külső és alsó

határolócella középpontjától

𝜎
(𝑗,𝑘)
int , 𝜎(𝑗,𝑘)

sup , 𝜎(𝑗,𝑘)
ext és 𝜎

(𝑗,𝑘)
inf a (𝑗, 𝑘)-adik cella középpontja és annak belső, felső, külső és alsó hatá-

rolócellájának középpontja közötti elektromos vezetés, amely például
mint 𝜎

(𝑗,𝑘)
int = 𝜅 𝐴

(𝑗,𝑘)
int /𝑑

(𝑗,𝑘)
int számítható (𝜅 az oldat konstans fajlagos

vezetése, amely a szimulációk egyik beállítható paramétere)

𝑣
(𝑗,𝑘)
𝑟 és 𝑣

(𝑗,𝑘)
𝑧 a 𝑣 áramlási sebesség-vektor komponenseinek értéke a (𝑗, 𝑘)-adik cella

középpontjában

4.1. táblázat. A szimulációk inicializálásakor kiszámított, majd memóriában eltárolt cellaparamé-
terek.
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4.1.2.§. A számítások inicializálása

Hálóparaméterek meghatározása ♦ A háló generálását követően meg
kell határoznunk a háló olyan, – többségében geometriai – paramétereit, ame-
lyek a további számítások során már nem változnak. E paramétereket redun-
danciával számítjuk (a paraméterek egy része más paraméterek értékeiből is
következik), így azonban a futási idő csökkenthető, mert nem kell a számítá-
sokat minden iterációs lépésben újra elvégezni. Az inicializáció során definiált
paraméterek listája az előző oldal 4.1. táblázatában található. E paraméterek
jó része a hálógeometria ismeretében könnyen számítható: a számítás mód-
ja csak a 𝑣

(𝑗,𝑘)
𝑟 és 𝑣(𝑗,𝑘)𝑧 áramlási sebességek tekintetében igényel részletesebb

magyarázatot.

Az áramlási sebességprofil meghatározása ♦ Az áramlási sebesség-
profilt Kármán (56) és Cochran (57) gondolatmenetét követve határozzuk meg,
de velük szemben mi pusztán numerikus megoldást keresünk, és analitikus kö-
zelítőfüggvényeket nem alkalmazunk. A sebességprofil meghatározásához az
inkompresszibilis newtoni folyadékokra

𝜕𝑣

𝜕𝑡
= − grad

𝑝

𝜚
+𝜈 div grad 𝑣 +

𝑓

𝜚
(4.6.a)

alakban felírható Navier–Stokes-egyenlet megoldásával juthatunk el, amit a

div 𝑣 = 0 (4.6.b)

kontinuitási egyenlettel egészítünk ki.
A 4.6.a–4.6.b parciális differenciálegyenlet-rendszert 𝑣 vektorkomponenseire

szétbontva, hengerkoordinátákban

𝜕𝑣𝑟
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑟
𝜕𝑣𝑟
𝜕𝑟

+
𝑣𝜑
𝑟

𝜕𝑣𝑟
𝜕𝜑

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑟
𝜕𝑧

−
𝑣2𝜑
𝑟

=− 1

𝜚

𝜕𝑝

𝜕𝑟
+ 𝜈

[︂
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟

(︂
𝑟
𝜕𝑣𝑟
𝜕𝑟

)︂
+

1

𝑟2
𝜕2𝑣𝑟
𝜕𝜑2

+
𝜕2𝑣𝑟
𝜕𝑧2

− 𝑣𝑟
𝑟2

− 2

𝑟2
𝜕𝑣𝜑
𝜕𝜑

]︂
+ 𝑓𝑟 (4.7.a)

𝜕𝑣𝜑
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑟
𝜕𝑣𝜑
𝜕𝑟

+
𝑣𝜑
𝑟

𝜕𝑣𝜑
𝜕𝜑

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝜑
𝜕𝑧

+
𝑣𝑟𝑣𝜑
𝑟

=− 1

𝑟𝜚

𝜕𝑝

𝜕𝜑
+ 𝜈

[︂
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟

(︂
𝑟
𝜕𝑣𝜑
𝜕𝑟

)︂
+

1

𝑟2
𝜕2𝑣𝜑
𝜕𝜑2

+
𝜕2𝑣𝜑
𝜕𝑧2

+
2

𝑟2
𝜕𝑣𝑟
𝜕𝜑

− 𝑣𝜑
𝑟2

]︂
+ 𝑓𝜑 (4.7.b)

𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑟
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑟

+
𝑣𝜑
𝑟

𝜕𝑣𝑧
𝜕𝜑

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧

=− 1

𝜚

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜈

[︂
1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟

(︂
𝑟
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑟

)︂
+

1

𝑟2
𝜕2𝑣𝑧
𝜕𝜑2

+
𝜕2𝑣𝑧
𝜕𝑧2

]︂
+ 𝑓𝑧 (4.7.c)

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟𝑣𝑟) +

1

𝑟

𝜕𝑣𝜑
𝜕𝜑

+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧

=0 (4.7.d)
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formában fejthetjük ki. Az így kapott 4.7.a–4.7.d egyenletrendszert (Kármánt
követve) az alábbi feltételezésekkel egyszerűsítjük:

i.) csak a nem turbulens, stacionárius áramlást vizsgáljuk, amikor 𝜕𝑣/𝜕𝑡 = 0;
ii.) a rendszer tengelyes szimmetriájának köszönhetően a mozgás sebességét

a szögkoordinátától függetlennek tekintjük, következésképpen minden 𝜑
szerinti derivált zérus;

iii.) a sebesség függőleges irányú komponensét a sugárkoordinátától függet-
lennek tekintjük (𝜕𝑣𝑧/𝜕𝑟 = 0);

iv.) lévén, hogy a folyadék inkompresszibilis, az elektródsík pedig a folya-
dékfelszínnel párhuzamosan forog, a mozgó folyadékban uralkodó hidro-
sztatikai nyomás a térnek csak a 𝑧 koordinátájától függ, vagyis 𝜕𝑝/𝜕𝑟 =
0, 𝜕𝑝/𝜕𝜑 = 0;

v.) a forgás okozta konvekció mellett a rendszerre ható minden más külső
erőt (természetes konvekció, stb.) elhanyagolunk (𝑓 = 0).

Az i.) – v.) elhanyagolásokat figyelembe véve:

𝑣𝑟
𝜕𝑣𝑟
𝜕𝑟

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑟
𝜕𝑧

−
𝑣2𝜑
𝑟

= 𝜈

[︂
𝜕2𝑣𝑟
𝜕𝑟2

+
𝜕

𝜕𝑟

(︁𝑣𝑟
𝑟

)︁
+
𝜕2𝑣𝑟
𝜕𝑧2

]︂
(4.8.a)

𝑣𝑟
𝜕𝑣𝜑
𝜕𝑟

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝜑
𝜕𝑧

+
𝑣𝑟𝑣𝜑
𝑟

= 𝜈

[︂
𝜕2𝑣𝜑
𝜕𝑟2

+
𝜕

𝜕𝑟

(︁𝑣𝜑
𝑟

)︁
+
𝜕2𝑣𝜑
𝜕𝑧2

]︂
(4.8.b)

𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧

= −1

𝜚

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜈

𝜕2𝑣𝑧
𝜕𝑧2

, (4.8.c)

𝜕𝑣𝑟
𝜕𝑟

+
𝑣𝑟
𝑟

+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧

= 0. (4.8.d)

A peremfeltételek megfogalmazásához abból a meggondolásból juthatunk
el, hogy i.) a korong közelében az áramlás csúszásmentes, vagyis az oldat az
elektródfelülettel együtt mozog; illetve ii.) az oldat az elektródtól távol sem a
radiális, sem az anguláris irány mentén nem áramlik, az anyagutánpótlást az
axiális sebességkoordináta konstans értéke egyedül biztosítja. Következéskép-
pen

𝑣𝑟 = 0 𝑣𝜑 = 𝜔𝑟 𝑣𝑧 = 0 a 𝑧 = 0 helyen;

𝑣𝑟 = 0 𝑣𝜑 = 0 𝑣𝑧 = konstans a 𝑧 = ∞ helyen.

A 4.8.a–4.8.d parciális differenciálegyenlet-rendszer közönséges differenciál-
egyenletté alakítható, ha bevezetünk egy 𝛾-val jelölt dimenziómentes változót

𝛾 = 𝑧
√︀

𝜔/𝜈 (4.9)
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alakban, illetve alkalmazzuk a következő helyettesítéseket:

𝑣𝑟 = 𝑟 𝜔 𝐹 (𝛾) (4.10.a)
𝑣𝜑 = 𝑟 𝜔 𝐺(𝛾) (4.10.b)
𝑣𝑧 =

√
𝜔𝜈 𝐻(𝛾) (4.10.c)

𝑝 = −𝜚𝜈𝜔 𝑃 (𝛾). (4.10.d)

A helyettesítések 4.8.a–4.8.d-beli alkalmazásával kapott, immár közönséges
differenciálegyenlet-rendszer a következő:

2𝐹 +
d𝐻
d𝛾

= 0 (4.11.a)

𝐹 2 +𝐻
d𝐹
d𝛾

−𝐺2 =
d2 𝐹

d 𝛾2
(4.11.b)

2𝐹𝐺+𝐻
d𝐺
d𝛾

=
d2𝐺

d 𝛾2
(4.11.c)

2

(︂
𝐹𝐻 − d𝐹

d𝛾

)︂
=

d𝑃
d𝛾

. (4.11.d)

Itt vegyük észre, hogy 𝑃 (𝛾) csak a 4.11.d egyenletben szerepel, így ez az
egyenlet a differenciálegyenlet-rendszerről lecsatolható: a továbbiakban tehát
csak a 4.11.a–4.11.c egyenletrendszer megoldását keressük. A megoldás módja
innentől eltér a Cochran által alkalmazottól (57) a tekintetben, hogy az 𝐹, 𝐺 és
𝐻 függvényeket nem kíséreljük meg közelítő analitikus formulákkal leírni: meg-
elégszünk azzal, hogy a szimulációs háló minden (𝑗, 𝑘) indexű cellájára pontos
numerikus számítással meghatározzuk 𝑣(𝑗,𝑘)𝑟 és 𝑣(𝑗,𝑘)𝑧 (természetesen 𝑟(𝑗,𝑘)-tól és
𝑧(𝑗,𝑘)-tól függő) értékeit.

A 4.11.a–4.11.c egyenletrendszer megoldása csak egy egyszerű numerikus
számítást igényelne, ha ismernénk az 𝐹 (0), 𝐺(0) és 𝐻(0) kezdeti értékeket,
valamint a d𝐹/d 𝛾 és d𝐺/d 𝛾 deriváltak értékét 𝛾 = 0-ban. Ilyenkor az egyenlet-
rendszerből kiszámíthatnánk d𝐻/d 𝛾, illetve a második deriváltak értékeit; majd
egy kis d 𝛾 lépést alkalmazva közelíthetnénk a második deriváltak segítségével
az új első derivált, az első deriváltak segítségével pedig az új függvényértékeket,
vagyis a differenciálegyenlet-rendszert könnyű lenne iteratív eljárásban nume-
rikusan integrálni.

A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, mert bár az 𝐹 (0) = 0, 𝐺(0) = 1 és
𝐻(0) = 0 kezdeti értékeket ismerjük, a d𝐹/d 𝛾 és d𝐺/d 𝛾 deriváltak értékeiről nin-
csenek a priori fogalmaink. E két kezdeti feltétel helyett csak peremfeltételeket
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fogalmazhatunk meg,

lim
𝛾→∞

𝐹 (𝛾) = 0, (4.12.a)

lim
𝛾→∞

𝐺(𝛾) = 0 (4.12.b)

alakban. A megoldás során tehát úgy járunk majd el, hogy a d𝐹/d 𝛾 és d𝐺/d 𝛾

deriváltak értékeire teszünk egy kiindulási feltételezést, ezek alapján elvégez-
zük 4.11.a–4.11.c numerikus integrálását, majd ellenőrizzük a peremfeltételek
teljesülését (𝛾 → ∞ helyett nyilvánvalóan egy 𝛾 >> 1 számra), és az iteráció
következő lépésében d𝐹/d 𝛾 és d𝐺/d 𝛾 értékét úgy módosítjuk, hogy a peremfel-
tételek ezúttal jobban teljesüljenek. A probléma megoldása tehát numerikus
gyökkereséssel történik, ami nagy számításigényű feladat — de csak egyszer, a
szimulációk elején kell elvégeznünk.

Az itt közölt számítások eredményeit már korábban, a 18. oldal szövegközi
jegyzetében közölt ábrákon is felhasználtuk, illetve ott közöltünk olyan, a 𝑣
vektor komponenseire vonatkozó közelítő formulákat is, amelyeket egyébként
Bard és Prater (61) még szimulációs eljárásokban is felhasználtak. Mi ezt a
gyakorlatot nem tartjuk helyesnek, és a 4.2. ábrán meg is mutatjuk, miért: a
sorfejtett analitikus formulák ugyanis csak nagyon kis 𝛾 értékek mellett adják
vissza jó közelítéssel a szimulációkban 𝑣

(𝑗,𝑘)
𝑟 és 𝑣(𝑗,𝑘)𝑧 számításához szükséges 𝐹

és 𝐺 függvényértékeket.

4.2. ábra. Az 𝐹 (𝛾) és
𝐻(𝛾) függvényértékekre ka-
pott megoldásaink, és (szag-
gatott vonallal) a Prater és
Bard által (61) szimulációs
célokra is használt sorfejtett
formulák (ld. 18. oldal) érté-
kei.
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A mezőváltozók inicializálása ♦ Miután kiszámítattuk a 4.1. táblázat
szerinti hálóparamétereket (köztük 𝑣(𝑗,𝑘)𝑟 -t és 𝑣(𝑗,𝑘)𝑧 -t a fentebb részletezett mó-
don), inicializáljuk a mezőváltozók tömbjeit.∗

A koncentrációkat leíró tömböket feltöltjük a megfelelő (a programban be-
állítható) 𝑐∘Ox és 𝑐∘Red kezdeti értékekkel:

𝑐
(𝑗,𝑘)
Ox = 𝑐∘Ox ∀ 𝑗-re és 𝑘-ra (4.13.a)

𝑐
(𝑗,𝑘)
Red = 𝑐∘Red ∀ 𝑗-re és 𝑘-ra. (4.13.b)

Ezután a korong és a gyűrű elektródpotenciáljait a Nernst-egyenletnek meg-
felelő,

𝐸korong = 𝐸gyűrű = 𝐸−⊖− +
𝑅𝑇

𝑧𝐹
ln
𝑐∘Ox

𝑐∘Red
(4.14)

értékre rögzítjük (𝐸−⊖− értékét a programban beállíthatjuk).
Az így inicializált rendszer (ameddig valamelyik 𝐸 értéket a szimuláció során

meg nem változtatjuk), egyensúlyban van, és sem a korongon, sem a gyűrűn
nem folyik áram:

𝐼korong = 𝐼gyűrű = 0, (4.15)

és így a 𝜙 mezőváltozó (elektromos potenciálesés) minden eleme zérus:

𝜙(𝑗,𝑘) = 0 ∀ 𝑗-re és 𝑘-ra. (4.16)

4.1.3.§. Az elektródreakció problémájának szimulációs kezelése

Az inicializáció után a rendszer egészen addig egyensúlyban lesz, amíg vala-
mely elektród potenciálját a programban meg nem változtatjuk. A szimuláci-
ókat hasonló szoftveres környezetben futtathatjuk, mint a méréseket, és az ott
közölthöz hasonló módon valósíthatjuk meg a vezérlést is.

A számítások mindkét elektród esetén ugyanúgy történnek. Az elektródok
mérhető potenciálját 𝐸 ′-vel jelöljük; az áram számításához használt potenciál
𝐸 értéke a szimulációkban

𝐸 = 𝐸 ′ − 𝛿𝐼𝑅 (4.17)

egyenlet szerint 𝐸 ′-től különbözik, ahol 𝛿𝐼𝑅 a kompenzálatlan ohmikus potenci-
álesés értéke. 𝛿𝐼𝑅-t mindig az előző iterációs lépésben számítjuk ki (részletesebb
tárgyalását ld. a 4.1.5. pontban), a számításokat pedig mindig úgy inicializáljuk,
hogy az iteráció első lépésében 𝛿𝐼𝑅 = 0).

∗A már kiszámolt áramlási sebességeket nem tekintjük a szó szoros értelmében vett mezőváltozónak, ezek
értéke a szimuláció során ugyanis állandó marad – egészen addig legalábbis, amíg a fordulatszám értékét meg
nem változtatjuk: ekkor újra el kell végeznünk az inicializációt, annál is inkább, mert a háló mérete maga is
𝜔-függő.
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Az elektródreakció hatására a koncentrációkat tartalmazó tömbök (𝑐(𝑗,𝑘)Red és
𝑐
(𝑗,𝑘)
Ox ) első sorának (𝑗 = 0) bizonyos (az elektródokkal szomszédos) értékei meg-

változnak. E változások mértékét az egyszerű 4.1. reakció esetén, Erdey-Grúz–
Volmer kinetikát feltételezve a

d𝑐(0,𝑘)Ox

d𝑡
=

k
∆𝑧(0,𝑘)

(︁
𝑐
(0,𝑘)
Red · 𝑏𝛼 − 𝑐

(0,𝑘)
Ox · 𝑏𝛼−1

)︁
, (4.18.a)

d𝑐(0,𝑘)Red

d𝑡
= − d𝑐(0,𝑘)Ox

d𝑡
(4.18.b)

differenciálegyenlet-rendszerrel írhatjuk le.∗
A differenciálegyenlet elvileg numerikusan is megoldható lenne, ám így csak

akkor jutnánk jó megoldáshoz, ha kellően kis időlépéseket alkalmaznánk ahhoz,
hogy a ∆𝑡 << Δ𝑧(0,𝑘)

k feltételnek eleget tegyünk. Mivel ez túlságosan szigo-
rú korlátozást jelentene, amely a szimulációk futási idejét nagyon megnövelné,
célszerűbb a 4.18.a–4.18.b egyenletek analitikus megoldását megkeresni. Beve-
zetve a

Σ𝑐(𝑗,𝑘) = 𝑐
(𝑗,𝑘)
Red + 𝑐

(𝑗,𝑘)
Ox (4.19)

jelölést, a ∆𝑡 idő elteltével előálló, új 𝑐′(0,𝑘)Red és 𝑐′(0,𝑘)Ox értékeket a régi 𝑐(0,𝑘)Red és
𝑐
(0,𝑘)
Ox értékekből a

𝑐′
(0,𝑘)
Ox =

𝑏 Σ𝑐(0,𝑘) +
(︁
𝑐
(0,𝑘)
Ox − 𝑏 𝑐

(0,𝑘)
Red

)︁
e−

(𝑏+1)(𝑏𝛼−1 k Δ𝑡)

Δ𝑧(0,𝑘)

𝑏+ 1
(4.20.a)

𝑐′
(0,𝑘)
Red =

Σ𝑐(0,𝑘) +
(︁
𝑏 𝑐

(0,𝑘)
Red − 𝑐

(0,𝑘)
Ox

)︁
e−

(𝑏+1)(𝑏𝛼−1 k Δ𝑡)

Δ𝑧(0,𝑘)

𝑏+ 1
(4.20.b)

összefüggések alapján számíthatjuk ki: ez a 4.18.a–4.18.b egyenletek analitikus
megoldása. Látható, hogy k → ∞ esetben nernsti peremfeltételekhez jutunk,
míg k kisebb értékeinél töltésátlépési kontroll érvényesül.

Innen meghatározhatjuk az adott (0, 𝑘) cellából érkező áramot is,

𝐼(0,𝑘) =
𝐹 𝑉 (0,𝑘)

(︁
𝑐′
(0,𝑘)
Ox − 𝑐

(0,𝑘)
Ox

)︁
∆𝑡

, (4.21)

az elektród teljes áramának meghatározásához pedig az egyes cellaáramokat
kell összegeznünk minden olyan (0, 𝑘) cellára, amely az éppen tárgyalt elekt-
ródfémmel szomszédos:

𝐼elektród =
∑︁
𝑘

𝐼(0,𝑘). (4.22)

∗A 4.18.a–4.18.b egyenletben k távolság/idő dimenziójú, sebességi állandó jellegű paraméter, 𝛼 az átlépési

tényező értéke, 𝑏 = e
𝐹(𝐸−𝐸−⊖−)

𝑅𝑇 . Az itt közölt kifejezés a 28. hivatkozás 96. oldalának 3.3.11 egyenletéből
levezethető.
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A cellák fém/elektrolit határfelületeinek elektromos vezetését – a dinamikus
töltésátlépési ellenállás reciprokát – a fenti számításokból szintén kifejezhetjük:

𝜎
(𝑘)
ct =

𝜕𝐼(0,𝑘)

𝜕𝐸
=
𝐴

(0,𝑘)
bas 𝑏

𝛼 𝐹 2k
[︁
𝛼 𝑐′

(0,𝑘)
Red + 𝑏 𝑐′

(0,𝑘)
Ox (𝛼− 1)

]︁
𝑅 𝑇

(4.23)

(A 4.23 egyenletnek később, az ohmikus potenciálesés modellezésekor vesszük
majd hasznát.)

4.1.4.§. A transzportfolyamatokra vonatkozó számítások

Míg az elektródreakció csak a háló első sorának elektródfémekkel határos cellá-
iban okozott koncentrációváltozásokat, addig a transzport a háló összes celláját
érinti. Az anyagáramlás okozta változásokat négy diffúziós és két konvekciós
tag összegeként írjuk le. A diffúzió hatásának számítását a 4.24 egyenlet szerint
(első négy tag), a véges térfogatok módszerére jellemző módon, a cellahatáro-
kon fellépő diffúziós fluxus számításával végezzük, míg a konvekció hatásának
számítása (ld. a 4.24 egyenlet utolsó két tagját) inkább a véges differencia mód-
szerekre emlékeztető módon történik.∗ A transzport olyan hatás, amelyben
az egyes cellák koncentrációjában bekövetkező változások csak a velük szom-
szédos cellák koncentrációitól függenek. Ha egy 𝑖 anyag koncentrációja a háló
(𝑗, 𝑘)-adik elemében kezdetben 𝑐(𝑗,𝑘)𝑖 volt, akkor ∆𝑡 idővel később 𝑐′(𝑗,𝑘)𝑖 lesz, és

𝑐′
(𝑗,𝑘)
𝑖 = 𝑐

(𝑗,𝑘)
𝑖 +

Δ𝑡 𝐷𝑖 𝐴
(𝑗,𝑘)
int

(︁
𝑐
(𝑗,𝑘−1)
𝑖 − 𝑐

(𝑗,𝑘)
𝑖

)︁
𝑉 (𝑗,𝑘) 𝑑

(𝑗,𝑘)
int

+
Δ𝑡 𝐷𝑖 𝐴

(𝑗,𝑘)
bas

(︁
𝑐
(𝑗−1,𝑘)
𝑖 − 𝑐

(𝑗,𝑘)
𝑖

)︁
𝑉 (𝑗,𝑘) 𝑑

(𝑗,𝑘)
sup

+
Δ𝑡 𝐷𝑖 𝐴

(𝑗,𝑘)
ext

(︁
𝑐
(𝑗,𝑘+1)
𝑖 − 𝑐

(𝑗,𝑘)
𝑖

)︁
𝑉 (𝑗,𝑘) 𝑑

(𝑗,𝑘)
ext

+
Δ𝑡 𝐷𝑖 𝐴

(𝑗,𝑘)
inf

(︁
𝑐
(𝑗,𝑘+1)
𝑖 − 𝑐

(𝑗,𝑘)
𝑖

)︁
𝑉 (𝑗,𝑘) 𝑑

(𝑗,𝑘)
inf

(4.24)

+
Δ𝑡 𝑣

(𝑗,𝑘)
𝑟

(︁
𝑐
(𝑗,𝑘−1)
𝑖 − 𝑐

(𝑗,𝑘)
𝑖

)︁
𝑑
(𝑗,𝑘)
int

+
Δ𝑡 𝑣

(𝑗,𝑘)
𝑧

(︁
𝑐
(𝑗,𝑘)
𝑖 − 𝑐

(𝑗+1,𝑘)
𝑖

)︁
𝑑
(𝑗,𝑘)
inf

.

Míg tehát az elektródreakció számítása során félanalitikus közelítéseket hasz-
náltunk, addig a transzportfolyamatok szimulációjában véges differenciákkal
számolunk.

4.1.5.§. Az ohmikus potenciálesés számítása

Az itt bemutatott szimulációs eljárás célja nemcsak az volt, hogy a töltésátlépési
és transzportfolyamatokat modellezzük, hanem az is, hogy e folyamatok szimu-

∗Köszönjük Dr. Péter Lászlónak a számítások kapcsán adott hasznos tanácsait.
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lációját a négyelektródos rendszerekben fellépő, és a mérések során gyakran
zavart okozó ohmikus potenciálesés jelenségének modellezésével kiegészítsük.

Az ohmikus potenciálesés jelenségének leírásához a rendszer szimulációs cel-
láira, valamint a két munkaelektródfémre és a segédelektródra mint elektromos
ellenállások hálózatára tekintünk (ld. 3.18. ábra). Az elektródfémek és a szimu-
lációs cellák középpontjai adják a hálózat ekvipotenciális felületeit. Az ezeket
összekötő reciprok ellenállás értékek egyik részét (a tömbfázisbeli ellenállásokat)
a háló geometriai adataiból ismerjük (ld. 4.1. táblázat), másik részét pedig (az
elektródfelülethez rendelt töltésátlépési ellenállásokat) a 4.23 egyenletből már
az elektródreakcióra vonatkozó számítások tárgyalásakor kiszámítottuk.

Az ekvipotenciális felületeket egy gráf pontjainak, az őket összekötő ellenál-
lásokat pedig a reciprok ellenállással súlyozott éleknek foghatjuk fel. A pontok
potenciáljait egy 𝜓 jelű vektorba rendezzük, amelynek első két elemét a ko-
ronghoz és a gyűrűhöz, utolsó elemét a segédelektródhoz rendeljük, a köztes
elemeket pedig a szimulációs háló (𝑗, 𝑘)-adik cellájának 𝜙(𝑗,𝑘) mezőváltozóival
töltjük fel. Egy 𝑝 × 𝑞 méretű háló esetén a 𝑝 · 𝑞 + 3 elemszámú 𝜓 vektort így
definiáljuk:

𝜓ℓ =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝜙korong ha ℓ = 0

𝜙gyűrű ha ℓ = 1

𝜙[⌊ ℓ−2
𝑞

⌋,(ℓ−2) mod 𝑞] ha 2 ≤ ℓ ≤ 𝑝 · 𝑞 + 1

𝜙segéd ha ℓ = 𝑝 · 𝑞 + 2.

(4.25)

A szimulációkban a potenciál mérésének referenciájaként a háló bármely
(𝑗, 𝑘)-adik pontját kiválaszthatjuk, és ekkor a korong-, a gyűrű- és a segéd-
elektródra vonatkozó ohmikus potenciálesés értékét a 𝜓 vektor két megfelelő
értékének különbségeként így adhatjuk meg:

𝛿𝐼𝑅, korong = 𝜓0 − 𝜓𝑗·𝑞+𝑘+2 (4.25.a)
𝛿𝐼𝑅, gyűrű = 𝜓1 − 𝜓𝑗·𝑞+𝑘+2 (4.25.b)
𝛿𝐼𝑅, segéd = 𝜓𝑝·𝑞+3 − 𝜓𝑗·𝑞+𝑘+2. (4.25.c)

Feladatunk tehát a 𝜓 vektor kiszámítása. Ehhez definiáljuk a 𝜓-vel azonos
elemszámú ℐ környezeti áramvektort

ℐ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝐼korong

𝐼gyűrű

0
· · ·

−(𝐼korong + 𝐼gyűrű)

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ (4.26)
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alakban. Két tetszőlegesen kiválasztott, 𝜓ℓ és 𝜓𝑚 potenciálokkal jellemzett
pont között futó él súlyát 𝜎ℓ,𝑚-mel jelölve, definiáljuk az ún. Kirchhoff -mátrixot
(101) is, mint

Kℓ,𝑚 =

⎧⎨⎩𝜎ℓ,𝑚 ha ℓ ̸= 𝑚

−
∑︁
𝑖 ̸=ℓ

𝜎ℓ,𝑖 ha ℓ = 𝑚. (4.27)

A 𝜓 vektor meghatározásához ekkor a csomóponti Kirchhoff -törvény szerint
a

K𝜓 = ℐ (4.28)

vektoregyenletet kell megoldanunk.∗ Mivel K szinguláris, a megoldást Moore–
Penrose inverzióval (102) végezzük, és 𝜓 egy (additív) konstans erejéig határo-
zatlan értékeit a

𝜓 = K+ℐ (4.29)

összefüggéssel határozzuk meg. Ezután a 𝛿𝐼𝑅, korong és 𝛿𝐼𝑅, gyűrű értékeket a
4.25.a–4.25.b egyenletekből meghatározzuk, és a szimuláció következő lépésé-
ben, az elektródreakcióra vonatkozó számításokban alkalmazzuk. (Gyökkere-
sést, ld. például 103, mi nem alkalmazunk, az ohmikus potenciálesést az előző
szimulációs lépésben kapott áramokból becsüljük.)

4.2.§. Szimulációs eredmények és értékelésük

Az előző pontban – nem minden részletre kiterjedően – bemutatott szimulációs
eljárás ugyan pontosság és számításigény tekintetében nyilvánvalóan nem állja
meg a versenyt bizonyos, az irodalomban korábban már közölt, kifinomultabb
működésű és bonyolultabb matematikai apparátust felsorakoztató módszerek-
kel (62, 104) szemben. Ugyanakkor az itt bemutatott módszer előnye, hogy az
képes egyrészt olyan mérések eredményeinek szimulációjára, amelyek (ésszerű
határokon belül) a két munkaelektród tetszőleges potenciodinamikus kontroll-
ján alapulnak; valamint a szimulációs módszerek többé-kevésbé jól leírják az
ohmikus potenciálesés négyelektródos rendszerekben figyelmen kívül nem hagy-
ható effektusait is.

A bemutatott szimulációs módszert egy, a mérőszoftverhez hasonló labview
programban implementáltuk: a szoftverről működés közben készült képet köz-
lünk a 4.3. ábrán.

A továbbiakban egy-egy „numerikus kísérlet” segítségével demonstráljuk szi-
mulációs módszereink hatékonyságát. Az itt bemutatott méréseket 23×26 cellát
tartalmazó szimulációs hálóval végeztük (4.4. ábra). A fontosabb szimulációs
paraméterekről a 4.2. táblázat közöl adatokat.

∗Barankai Norbert a 4.28 egyenlet megoldásával kapcsolatos értékes tanácsait köszönjük.
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4.3. ábra. A szimulációkhoz használt program főablaka működés közben.

4.4. ábra. A kísérletek szimulációjához használt háló az 𝜔 = 100 min−1sebességgel forgó elektróddal
végzett kísérletek esetén. (A háló vertikális kiterjedése a 4.5 egyenlet szerint 𝜔-függő, a két színes
cellát egyes későbbi szimulációk során a potenciál mérésének referenciapontjaiként használjuk majd.)
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Geometriai paraméterek:
a korong sugara: 𝑟1 = 1, 04 mm
a gyűrű belső sugara: 𝑟2 = 1, 24 mm
a gyűrű külső sugara: 𝑟3 = 1, 32 mm
a korong és a gyűrű területe: 𝐴korong = 3, 3997 mm2

𝐴gyűrű = 0, 6435 mm2

gyűjtési tényező: 𝒩 = 16, 1%

Tömbfázis-jellemzők:
kinematikai viszkozitás: 𝜈 = 1 cSt
diffúziós együtthatók: 𝐷Ox = 5 · 10−6 cm2

/s
𝐷Red = 5 · 10−6 cm2

/s

koncentrációk*: 𝑐Ox = 1 mmol/dm3

𝑐Red = 1 mmol/dm3

fajlagos vezetés*: 𝜅 = ∞ S/cm
(a rendszer ellenállása zérus)

hőmérséklet: 𝑇 = 25 °C
Elektródreakciók jellemzői:

sebességi együttható*: k = 105cm/s
átlépési tényező: 𝛼 = 1
az elektródreakció standard potenciálja: 𝐸−⊖− = 0 V vs. ref.

4.2. táblázat. A szimulációk során használt rendszerjellemzők. A *-gal jelölt változók értéke
bizonyos kísérletekben (ott jelzett módon) a táblázatban szereplő értéktől eltér.

4.2.1.§. Voltammetriás mérések nem forgatott korongelektródon

A számítási módszerek hatékonyságát a legegyszerűbben úgy demonstrálhat-
juk, ha olyan méréseket szimulálunk végzünk, amelyek eredményeit analitikus
formulák alapján is ellenőrizhetjük. Ebben a pontban két egyszerű példát mu-
tatunk be.∗ Figyelmünket mindkét esetben a korongelektródra korlátozzuk, a
gyűrű potenciálját nem vezéreljük (erre a szoftver lehetőséget ad), és az elekt-
ródot nem forgatjuk.

Cottrell-kísérlet Ebben a kísérletben a korongelektród potenciálját a szimu-
láció elején −2 V-ra állítjuk be, míg a cellában csak az Ox szpéciesz van
jelen. Ekkor a Cottrell-egyenletnek (28, p. 163 ) megfelelő,

𝑗(𝑡) = 𝐹 𝑐0
√︀

𝐷/𝜋𝑡 (4.30)

alakú tranziens áramjelet kapunk. A szimulációk pontosságát ellenőrzen-
dő, eredményeinket a 4.30 egyenlet

lg

⃒⃒⃒⃒
⃒ 𝑗(𝑡)

𝐹 𝑐0
√︀

𝐷/𝜋 s−1/2

⃒⃒⃒⃒
⃒ = −1/2 lg 𝑡 (4.31)

alakú transzformáltjával hasonlítottuk össze, és jó egyezést találtunk az
elméletileg várható értékekkel (4.5. ábra).

∗Az ötlet Pajkossy Tamástól (105) származik.
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Ciklikus voltammogramok Számításaink ciklikus voltammogramok szimu-
lációi során is kellően pontosnak bizonyultak. A töltésátlépés k sebességi
állandójának két különböző értéke mellett szimulált cv-ket mutatunk be
a 4.6. ábrán (az egyéb paraméterek tekintetében 4.2. táblázat az irány-
adó).

A ciklikus voltammogramokat a Bio-Logic EC-Lab CV-Sim szoftverének
(106) azonos paraméterekre szimulált görbéivel hasonlítottuk össze.

4.5. ábra. A Cottrell-kísérletre szi-
mulált eredmények. Az ilyen ábrázo-
lásmódban a 4.31 egyenlet szerint el-
várható (105), hogy a mért adatok zé-
rus tengelymetszetű és −1/2-es mere-
dekségű egyenest adjanak, ami látha-
tólag igen jól teljesül.

4.6. ábra. Az általunk szimulált cik-
likus voltammogramok és az EC-Lab
CV-Sim kereskedelmi szoftverrel szi-
mulált görbék jó egyezést mutatnak
k különböző értékeire is. A reverzíbi-
lis cv-kre jól teljesülnek a 28-ben (p.
242 ) leírt „diagnosztikai kritériumok”
(csúcsszeparáció: 57 mV, stb.).
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4.7. ábra. A korongon mért határ-
áram a forgási körfrekvencia négyzet-
gyökének függvényében ábrázolva igen
jól egyezik a Levics-egyenlet által jó-
solt értékekkel. Emellett az rrde
gyűjtési tényezőjének az elméleti ér-
téktől vett eltérése is csupán ezrelék-
nyi nagyságrendű (az ábra felső része).

4.2.2.§. Klasszikus gyűjtési kísérletek szimulációja

Ezekben a kísérletekben redukált (Red) anyagot kezdetben nem tartalmazó
oldattal számoltunk (egyéb paraméterek a 4.2. táblázatnak megfelelőek). A
korongelektród potenciálját +2 V-ra állítottuk be, a gyűrűelektródét −2 V-ra,
majd megvártuk, hogy a két elektród árama állandósuljon. Ekkor úgy tapasz-
taltuk, hogy a korongon mérhető határáram jól megfelel a Levics-egyenletből
is számolható értéknek, a gyűjtési tényező pedig (magasabb fordulatszámokon
legalábbis) alig tér el az elméleti értéktől. (Itt visszautalunk a 18. és 22. oldal
szövegközi jegyzeteire, amelyekben a felhasznált összefüggéseket már közöltük.)
Az eredményeket a 4.7. ábrán mutatjuk be.

4.2.3.§. A gyűjtési tényező pásztázási sebességtől való függésének
vizsgálata

Az értekezés előző fejezetében (például a 3.2 pontban) olyan kísérleteket végez-
tünk, amelyek segítségével kimutattuk, hogy a gyűrű gyors potenciodinamikus
pásztázása javítja az rrde érzékenységét. Ott a hatást azzal magyaráztuk,
hogy e technikával a gyűrű felülete folyamatos elektrokémiai tisztítás alatt áll,
így a gyakorlati gyűjtési tényező közel marad 𝒩 elméleti értékéhez. E magyará-
zat azonban csak akkor igazán megnyugtató, ha megmutatjuk, hogy amennyi-
ben semmilyen felületet szennyező hatás nincs jelen, 𝒩 valóban független a
pásztázási sebességtől: ekkor a tapasztalt érzékenységnövekedés ténylegesen a
kollektorelektród kisebb mértékű szennyeződésének tulajdonítható.
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4.8. ábra. A korong polarizációs gör-
béje, és a gyűrűn ezzel párhuzamo-
san mért ciklikus voltammogramok.
Láthatólag a gyűrű cv-i az áramská-
la mentén pozitív értékek felé tolód-
nak, ahogy a korong katódos árama
nő. (Fordulatszám: 250 min−1.)

4.9. ábra. A gyűrűn mért ciklikus voltammogramok anódos szakaszának az 𝐸ref
korong-on mért refe-

renciagörbétől vett eltérését a korongon mért áram aktuális értékével elosztva jó közelítéssel vissza-
kapjuk a gyűjtési tényező 𝒩 = 16, 1%-os elméleti értékét, 𝐸korong és 𝐸gyűrű értékétől gyakorlatilag
függetlenül.

E pontban a 46. oldalon közölt kísérletekhez hasonló elven végeztünk szimu-
lációkat, a korong és a gyűrű potenciálját egy időben, dinamikusan változtat-
va. (A szimulációs paraméterek mind a 4.2. táblázatnak megfelelők, az rrde
fordulatszáma 250 min−1.) A korongot 0 mV-ról (vs. ref.), lassan, 2, 5 mV/s se-
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4.10. ábra. A korongon 100 mV/s se-
bességgel 400 és −400 mV között mért
cv-k (az ábra felső részén), és a ve-
lük párhuzamosan 𝐸′

gyűrű = 0 V-on, a
gyűrűn mért áram. Ha a potenciál mé-
résének referenciapontja a korong ára-
mának útjába kerül (piros görbe, ld.
4.4. ábra), a gyűrű áramjele az 𝐼𝑅-
drop hatás miatt torzul, és benne meg-
jelennek a korong áramjelének áthal-
lásai). Ha a potenciál mérésének refe-
renciapontját a gyűrűelektródhoz kö-
zel helyezzük (zöld görbe), az effektus
nem okoz látható hatást.

bességgel polarizáltuk katódos irányban, míg a gyűrűn 400 és −400 mV között
több ciklikus voltammogramot is rögzítettünk 200 mV/s sebességgel. A korong
és a gyűrű voltammetriás válaszát a 4.8. ábra mutatja, amelyen jól látszik, hogy
a korong katódos áramának növekedésével a gyűrűn mért cv-k egyre inkább a
pozitív áramok felé tolódnak.

Az 53. oldalon bemutatott módszer szerint, 𝐸ref
korong értékét 0 V-nak választ-

va, kiszámítottuk a −Δ𝐼gyűrű/𝐼korong értékeket is, majd ezeket 𝐸korong és 𝐸gyűrű

függvényében ábrázoltuk a 4.9. ábrán. A számítás csak a túlságosan kis ko-
rongáramoknál hoz pontatlan eredményt (hasonlóan a mérésekhez, két kis ér-
ték hányadosát most is csak pontatlanul tudjuk becsülni), egyébként jól látható
módon a szimuláció visszaadja 𝒩 elméleti értékét akkor is, ha a gyűrűt poten-
ciodinamikus vezérlés alá helyezzük.

4.2.4.§. A kompenzálatlan ohmikus potenciálesés okozta
elektromos áthallások vizsgálata

A fejezetben korábban közölt szimulációs eredményeket mind úgy végeztük,
hogy az elektródfelület töltésátlépési ellenállását és az oldatellenállást zérus ér-
tékűnek tételeztük fel. Mivel a közölt szimulációkban a két elektródon egyaránt
relatív nagy áram folyt át, az eredmények a fent közöltektől akkor sem térnek
el számottevő mértékben, ha kis véges ellenállásokkal számolunk: elektromos
crosstalk hatásra utaló jeleket a mérések során is csak akkor vettünk észre, ha
a korongon nagy, de a gyűrűn ezzel egy időben csak kis áramok folytak, vagyis,
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ha a gyűrű impedanciája jóval nagyobb volt, mint a korongé.
Ahhoz, hogy a szimulációk során is hasonló helyzetet teremtsünk, a gyűrű-

elektródra vonatkozó k értéket 10−4 cm/s-ra állítottuk be (a korongon továbbra
is k = 105 cm/s-mal számoltunk). Az itt közölt szimulációkban 100 min−1 for-
gási sebességgel és 𝜅 = 0, 1 S/cm értékkel számoltunk, a többi paraméter a 4.2.
táblázatnak megfelelő volt.

A korongelektródon 400 és −400 mV között rögzítettünk ciklikus voltam-
mogramokat 100 mV/s sebességgel, és ezzel párhuzamosan mértük a gyűrű ára-
mát 𝐸 ′

gyűrű = 0 V-on, a potenciál mérésének referenciapontját a 4.4. ábrán meg-
jelölt két helyen kijelölve. A relatív kis impedanciájú korong áram/feszültség
karakterisztikájában nem okozott látható változást a referenciapont helyének
megváltoztatása (ld. a 4.10. ábra felső részén a két, egymással teljesen átfedő
korong cv-t): ugyanakkor a gyűrűelektród áramjelei – amelyek közel ideálisak
voltak, ha a potenciál mérésének referenciapontját a gyűrű alatt helyeztük el
– erősen torzultak akkor, amikor a referenciapontot a korong áramának útjába
helyeztük.

Az itt bemutatott numerikus kísérletekkel jól modellezhető a korábban,
a 3.4. pontban bemutatott „crosstalk ” hatások méréseket torzító jellege.
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Összefoglalás

Az elektródfolyamatok mechanizmusának kielégítő leírásához elengedhetetlen
annak meghatározása, milyen köztitermékek keletkezése kíséri a tárgyalt folya-
matot; a forgó gyűrűs korongelektród e köztitermékek mennyiségi detektálá-
sának igen gyakran alkalmazott eszköze. Az értekezés bevezetésében összefog-
laltam a forgó gyűrűs korongelektródok irodalmát, elsősorban a technika mód-
szertanára koncentrálva. Bár a forgó gyűrűs korongelektródokkal kapcsolatos
irodalmi adatok bőséggel állnak rendelkezésre, ezek tanulmányozásával mégis
azt állapítottam meg, hogy a legtöbb rrde mérést úgy végezték, hogy legalább
az egyik elektródon stacionárius vezérlést (potenciosztatikus vagy galvanoszta-
tikus kontrollt) alkalmaztak: a korong és a gyűrű együttes potenciodinamikus
vezérlésével végzett mérésekre, és az ilyen jellegű vezérlésből származó előnyökre
a tudományterület művelői mintha nem fordítottak volna elegendő figyelmet.

Az értekezésben az ún. kettős potenciodinamikus vezérlés előnyeit mutat-
tam be kénsavoldatba merülő polikristályos aranyon végzett mérések példáján.
Az újszerű méréstechnikák hatékonyságát igazolta, hogy már egy ilyen egyszerű
és sokat vizsgált rendszer kapcsán is sikerült a rendszer tulajdonságainak jobb
megértését segítő, új eredményekhez jutnunk. Az értekezésben bemutattam azt
a saját építésű mérőrendszert, amely lehetővé tette a mérések elvégzését.

A dolgozatban külön is súlyt fektettem az rrde mérések tapasztalataink
szerint igen kényes problémájának, a kompenzálatlan ohmikus potenciálesés
kérdéseinek kezelésére. A gyakorlatban alkalmazható módszert javasoltam a
mérési adatok korrigálására, majd miután a problémát előbb helyettesítő kö-
rök használatával modelleztem, kifejlesztettem egy olyan digitális szimulációs
technikát is, amelynek segítségével az rrde rendszerekben fellépő ohmikus po-
tenciálesés effektusa a töltésátlépési, illetve diffúziós-konvekciós folyamatokkal
együtt kezelhető.

Az értekezésben közölt eredményeket a dolgozathoz csatolt tézisfüzetben
pontokba szedve is összefoglalom.





Summary

When studying the mechanisms of electrochemical processes, one of the most
convenient and widely used methods of determining the reaction pathway is
an electrochemical assay of the reaction products using a rotating ring–disk
electrode (rrde). As a typical example of the so-called generator-collector
assemblies, an rrde tip consists of two electron conducting parts: a generator,
the centrally located disk, and the collector, the ring around it. The disk and the
ring are separated by a gap that is usually made of the same insulating material
as the outer cladding. The development of the rotating disk electrode with a
concentric ring provides a means of accurately defining and controlling the rate
of diffusion of a soluble electroactive species and detecting in a quantitative
manner the nature and amount of an electroactive species which is formed as
an intermediate or product.

The fact that the potentials of the two electrodes can be controlled inde-
pendently makes the rrde a very powerful device of detecting and exploring
the behavior of electroactive intermediates or products of electrode reactions,
and when properly operated with the aid of a bi-potentiostat, it can effectively
be used even for the detection of short-lived intermediates. So far, when the
rrde was used to detect intermediates of electrode reactions, mainly one of
the following techniques were used:

i.) A current-potential curve was recorded at the disk while the ring potential
was held at a constant value where the intermediates or products are
reduced or oxidized.

ii.) The disk was held at a potential where intermediates or electroactive
products were formed and the ring was maintained at a potential at which
they have undergone electron transfer.

iii.) The disk was held at a potential where the reaction of interest took place,
and a current-potential curve was then recorded at the ring.

iv.) The subject of observation was the transient shielding of the ring current
for the electrolysis of a species upon stepping the disk potential to a value
where this species was adsorbed.

The common feature of all the above-mentioned techniques is that the potenti-



Summary.

al of at least one of the two electrodes is held constant during the experiment.
However, as it was pointed out in some of our recent publications (1–5), inde-
pendent and dynamic potential programs can also be applied (simultaneously)
to the disk and the ring electrodes, e.g. while one electrode conducts linear
sweep voltammetry the potential of the other can also be swept in a controlled
manner. In this case one may expect that by applying appropriate potential
programs, the selectivity and sensitivity of the rrde system can be increased.

In the present thesis, the advantages of dual potentiodynamic control was
demonstrated by using the Au | 0.5 mol/dm3 H2SO4 electrode as an illustrative
model system. The efficiency of our newly developed measuring techniques is
proven by the fact that they can yield various new information, even when app-
lied to investigate such a simple and broadly studied electrochemical system,
like the gold | sulphuric acid electrode. Since from a measurement automation
standpoint the application of the presented methods is not always straightfor-
ward, instrumental developments were also addressed in the text.

The novel rrde techniques can have numerous useful applications: e.g., the
3D representation of the data can be effectively used to reveal the formation
of electroactive species at the disk. Unfortunately, the transients caused by
the „dual dynamic” perturbation of the electrodes often results in electrical
crosstalk effects between the two working electrodes. With the help of numerical
simulations, it could be shown that this crosstalk is caused by the common
resistance shared by the current paths of the disk and the ring electrodes.
It has also been shown that the comparison of ring currents measured at a
rotating and a stagnant electrode offers the possibility for the elimination of
the undesirable effects from the experimental results. Successful attempts have
also been made to include the description of uncompensated ohmic potential
drop into the digital simulation of rrde systems.

The results of the dissertation are summarized in the Book of Theses.
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