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I. BEVEZETÉS 

 

Napjainkban egyre nagyobb szerephez jutnak az elektrokémiai érzékelők. Ez részben 

köszönhető annak, hogy gyors mérést tesznek lehetővé. Másrészt pedig – ami igazán 

előnyössé teszi felhasználásukat másfajta detektorokkal szemben – miniatürizálhatók, 

egyszerű felépítésűek, ezáltal könnyen hordozhatók. Megbízható mérések végezhetők velük 

anélkül, hogy nagyobb műszerezettségre lenne szükség, és kis térfogatokban, nehezen 

hozzáférhető helyeken is alkalmazhatóak.  

A fenti előnyök kihasználása végett egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert például a 

mikroelektródok mind áramméréses, mind potenciometriás üzemmódban. A kisebb méret 

ráadásul méréstechnikai előnyökkel is jár, mivel ezáltal kedvezőbb jel/zaj arány érhető el, 

nagyobb az érzékenység. 

E munka keretében olyan vizsgálatokkal foglalkoztam, amelyek az anyagtranszport 

folyamatok felderítésére irányulnak különös tulajdonságokkal rendelkező elektrokémiai 

rendszerekben. Ismeretük nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az elektrokémiai mérési 

módszerek szélesebb körben alkalmazhatók legyenek, továbbá a működőképességüket 

optimalizálni lehessen. Különösen a nagy ellenállású közegek tanulmányozására fektettem 

nagy hangsúlyt, ahol néhány transzportjelenség hatásának részletes tárgyalására is sor kerül.  
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II. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

II. 1. Az anyagtranszport folyamatokról általában 

 

Korábbi ismereteinkből tudjuk, hogy az anyagi rendszerekben ahhoz, hogy valamelyik 

komponens a rendszer egyik pontjából a másikba menjen át, hajtóerő szükséges
1
. Ennek a 

hajtóerőnek kétféle forrása lehet. Ha az adott komponens kémiai potenciálja különbözik a 

rendszer egyes helyein, a nagyobb kémiai potenciálú (koncentrációjú) helyekről a kisebb 

kémiai potenciálú (koncentrációjú) helyek felé anyagáramlás indul, és ez addig tart, míg a 

kémiai potenciál (koncentráció) ki nem egyenlítődik. Nyugvó közegekben ez a folyamat a 

diffúzió, amelynek lényege, hogy a részecskék hőmozgást végeznek, és közben el is 

keverednek. Ez a legáltalánosabb, és tulajdonképpen ez az, amivel mindig számolni kell, még 

akkor is, ha más transzportfolyamatok is zajlanak. Sokféle alkalmazásnál, például a 

bioszenzoroknál, energiaátalakító, elektrokromatikus berendezéseknél különös fontosságú a 

tanulmányozott komponens diffúziós együtthatójának ismerete, mivel diffúzió által juthat 

egyik helyről a másikra.  

Ha az adott komponens egy ion, és elektromos erőtér van jelen, egy potenciál gradiens lép 

fel, és nyugvó közegben az elektromos erővonalak mentén vándorolnak a töltött részecskék. 

Az ilyenkor fellépő hajtóerő a töltésükkel arányos. Ezt a folyamatot nevezzük migrációnak. 

Van az anyagtranszport folyamatoknak egy harmadik fajtája is, amelynek során a rendszer 

egyes részei cserélődnek ki egymással, miközben a bennük levő részecskék is gyorsan 

elmozdulnak nagy távolságokra, de a részek között a diffúzió gyorsan homogenizál. Ez a 

keveredés vagy idegen szóval konvekció. Alapvetően kétféle ok következtében lép fel. Ha 

valamilyen külső körülmény hatására például hőmérséklet vagy koncentráció különbség 

keletkezik, sűrűség különbség lép fel az egyes részek között, spontán módon helyet 

cserélhetnek. Ilyenkor beszélünk természetes konvekcióról. Más esetekben fellépnek olyan 

körülmények is, amelyek áramlásra késztetik a közeget energia befektetés árán. Ezt nevezzük 

mesterséges konvekciónak. 

Egy adott A anyag x irányba történő J fluxusának kiszámítására létezik egy olyan 

összefüggés, amely az összes lehetséges transzportfolyamat hatását figyelembe veszi. Ez a 

Nernst-Planck egyenlet
2
: 

vc
xRT

cFDz

x

c
DJ A

AAAA
A 









 . (1) 
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Az egyenletben DA (m
2
/s), cA (mol/m

3
), zA vonatkozik az A anyag diffúziós együtthatójára, 

koncentrációjára, töltésszámára, Ф az elektromos potenciál (V), F a Faraday-állandó (96486 

C/mol), R a moláris gázállandó (8,314 J/molK), v a keverési sebesség (m/s). Az első tag 

vonatkozik a diffúzióra, a második a migrációra, a harmadik a keverésre. Ha ezek közül 

kívánjuk valamelyiket tanulmányozni, a kísérleti körülményeket kell annak megfelelően 

beállítani. Például ha egy ion diffúziójának elektrokémiai vizsgálata a cél, inert elektrolitot 

kell nagy mennyiségben feloldani, hogy a migrációt kiküszöböljük.  

 

 

II. 2. A mérésekhez használt elektródok általános jellemzése 

 

II. 2. 1. Hagyományos méretű elektródok 

 

Az elektrokémia fejlődésének kezdeti szakaszában olyan elektródokkal dolgoztak, 

amelyeknek méretei legalább a milliméter nagyságrendjébe estek. Ezeket hívjuk 

hagyományos méretű elektródoknak. Az elektród nagy mérete miatt az elektroaktív anyag 

diffúziója ezen elektródnál döntően a felületre merőlegesen (planárisan) történhet, amint 

látható az 1. ábrán. 

 

 

1. ábra. A planáris (bal) és a hemiszférikus (jobb) diffúzió szemléltetése (a nyilak jelzik a folyamat irányát) 

 

II. 2. 2. Mikroelektródok 

 

Elsősorban az in-situ mérések miatt szükséges volt az elektródok méretének nagymértékű 

csökkentése, ami végül elvezetett a mikroelektródok kifejlesztéséhez. A potenciometriás 
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mikroérzékelőknél a kis méret akkor követelmény, ha lokális koncentrációkat kívánunk 

mérni. A kis méret következtében megnövekedett ellenállás miatt előerősítésre van szükség, 

hogy a megfelelő nagyságú jelet lehessen kapni. Ezért van szükség egy, vagy ritkábban két 

impedancia váltónak az áramkörbe történő iktatására. 

Az irodalomban megoszlanak a vélemények arról, hogy milyen mérettől lefelé tekintsük az 

elektródokat mikroelektródoknak. Amikor a méreteket említik, azok általában az átmérőre 

vonatkoznak, így dolgozatomban is ahol méretek szerepelnek, átmérőket jelentenek. 

Általában az 1 mm alatti átmérőjű elektródokat tekintik mikroelektródoknak, a 25 m 

alattiakat ultramikro elektródoknak. Az újabban alkotott definíciók inkább a fizikai-kémiai 

viselkedésre alapoznak, mert a körülményektől függően ugyanaz az elektród például 

viselkedhet mikro- és ultramikro elektródként is. Kitűnően alkalmasak ugyanis arra bármilyen 

technikát alkalmazva, hogy valamilyen anyagfajta koncentrációjának térbeli eloszlását 

tanulmányozzuk (pásztázó elektrokémiai mikroszkópia). 

Amikor áramméréses technikáknál alkalmazzuk a mikroelektródokat, számos 

méréstechnikai előnnyel számolhatunk. Nagyon kicsi az elektromos kettősréteg, ami kis 

kapacitív áramot jelent. A kisméretű elektródokra kiugróan nagy anyagtranszport együttható 

jellemző, ami nagyban javítja a jel/zaj arányt. Ez annak köszönhető, hogy az elektroaktív 

anyag hemiszférikus diffúzióval jut a felülethez, amit az 1. ábra jobb oldala szemléltet. 

Látható, hogy az anyagutánpótlás több irányból érkezhet, ami szintén a kis méretből adódik. 

A legnagyobb koncentrációesés az ún. Nernst-féle diffúziós réteg oldat felőli határán 

következik be, amely mikroelektródoknál az elektródfelülethez nagyon közel van, így a 

koncentráció szinte közvetlenül a felületnél csökken le nullára a tömbfázisbeli értékről. 

Mindez azt vonja maga után, hogy az áram rövid idő alatt stacionáriussá válik elérve azt a 

potenciált, ami után a folyamat diffúziókontrollált. Ezt nevezzük diffúziós határáramnak, 

amely mikroelektródoknál a következő kapcsolatban áll a mérendő anyag koncentrációjával
3
: 

nFcDrId 4  

ahol n az elektródreakció elektronszám változása, F a Faraday-állandó, D a diffúziós 

együttható (m
2
/s), r az elektród sugara (m), c a koncentráció. Amikor ennek értéke közel 

állandóvá válik, azt nevezzük stacioner állapotnak. A voltammogramokon például ezt a mért 

görbe platószerű (szigmoidális) alakja jelzi, ami azért van, mert kis méreteknél gyorsan a 

gömbi jellegű diffúzió válik meghatározóvá. Kis polarizáció sebességekre igaz ez, és az 

alakjuk sem változik, de amikor már nagyon gyorsan változtatjuk a potenciált, egyre inkább 

megjelennek a csúcsok, amelyek a nagyobb méretű elektródokra emlékeztetnek. Ez is jelzi, 

(2) 
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hogy nagy sebességeknél egyre dominánsabbá válik a felületre merőleges, planáris 

anyagtranszport. 

Mivel az elsődleges elektródfolyamatban keletkező termék gyorsan eltávozhat az elektród 

felületétől, így az ECE mechanizmus is háttérbe szorítható (itt egy kezdeti töltésátlépési 

reakcióban keletkező anyag homogén kémiai reakcióban alakul át, amelynek terméke ismét 

töltésátlépési folyamatban vesz részt). Ez különösen a filmképződés elkerülése miatt fontos, 

ugyanis az elektródfolyamat közben keletkező reaktív átmeneti termékek kevésbé maradnak 

olyan közelségben a felületnél, hogy belőlük felületi film alakulhasson ki. A mikroméretből 

adódik azon előnyük, hogy nagyon kicsi a kettősréteg kapacitás, ezáltal a kondenzátoráram 

időben hamar lecseng. Ez lehetőséget ad az extrém nagy polarizáció sebességek 

alkalmazására ami gyors reakciók mechanizmusának tanulmányozását teszi lehetővé ugyanis 

a rövid élettartamú átmeneti termékek is detektálhatók.  

 

 

II. 3. Diffúziós együttható meghatározásánál használt elektrokémiai módszerek 

 

II. 3. 1. Voltammetria 

 

A diffúziós együttható meghatározására többféle megbízható módszer létezik, de az 

elektrokémiában olyan technikák a leginkább megfelelőek erre a célra, amelyeknél a cellán 

átfolyó áram adja az analitikai jelet. A régen alkalmazott, de mostanában egyre inkább 

háttérbe szoruló módszer a polarográfia, ami különösen alkalmas számos fémion, 

fémkomplex és szerves vegyület redukciós áramának mérésére és a diffúziós határáram 

ismeretében a diffúziós együttható meghatározására. Itt az Ilkovic-egyenletet használják fel a 

kiértékeléshez, mivel segítségével megkapható a keresett mennyiség
4
: 

6/13/22/1 tcmKnDId  . 

Az ebben szereplő K egy állandó, n az elektronszám változás, D a diffúziós együttható (m
2
/s), 

c a koncentráció (mol/m
3
), m a higanycsepp tömege (g), t a csepegési idő (s). Ezzel például 

In(III) ionok diffúziós együtthatójának háttérelektrolit koncentrációtól való függését is 

sikerült vizsgálni
5
.  

A napjainkban elterjedten alkalmazott módszerek közül a ciklikus voltammetriát kell 

megemlíteni. Ennél a technikánál a mért csúcsáramokat ábrázolják a polarizációsebesség 

(3) 
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négyzetgyökének függvényében. A kettő közötti összefüggést a Randles-Sevcik egyenlet írja 

le, melynek alakja a következő: 

2/12/12/3510*78,2 cvaDnI p  . 

Ebben az egyenletben v jelöli a polarizációsebességet (V/s), n az elektronszám változást, a az 

elektródfelületet (m
2
), c az elektroaktív anyag koncentrációját (mol/m

3
). Amennyiben lineáris 

függést sikerül kapni, diffúzió kontrolláltnak tekinthető az elektródfolyamat, és a 

meredekségből meghatározható a diffúziós együttható. A fenti módszert Morikita és társai 

alkalmaztákilyen célra-konjugált polimerlánccal összekapcsolt ferrocéneknél
6
.  

 

 

II. 3. 2. Kronoamperometria 

 

A mikroelektródok lehetőséget nyújtanak arra, hogy tranziens technikákat alkalmazva 

megbízható értékeket kaphassunk a diffúziós együtthatóra. Ezek közül a legtöbbször a 

kronoamperometriát alkalmazzák, amelynél a potenciált olyan értékről, ahol nem vesz részt 

töltésátlépési folyamatban a tanulmányozott elektroaktív anyag hirtelen egy olyan értékre 

változtatják, ahol diffúziógátolt folyamatban alakul át
7
. Az áram időbeli csökkenését 

regisztrálják, mivel az elektród felé történő anyagáram folyamatosan csökken. E módszerrel 

ferrocén diffúziós együtthatóját határozták meg ionfolyadékban
8
, ráadásul a double-step 

kronoamperometria még arra is használható reverzibilis rendszereknél, hogy a termékek 

diffúziós együttható értékét is meg lehessen határozni
9
. A kiértékelésre ennél a módszernél az 

Aoki-Osteryoung egyenlet nyújt lehetőséget: 

Dt

r

I

I t 

44




 

Ebben a képletben It az aktuális időpontban mérhető áram (A), I∞ az áram stacioner 

állapotban, r az elektródsugár (m). Látható ebből, hogy ha a bal oldalt ábrázoljuk 1/t
1/2

 

függvényében, a meredekségből kiszámítható a diffúziós együttható. Montella részletes 

elméleti vizsgálatokat végzett a potenciálugrásos mérésekkel kapcsolatban olyan 

elektrokémiai rendszerekre vonatkozóan
10

, ahol a megfelelő ionok transzportja a 

sebességmeghatározó az elektródok felületén kialakított vékony filmekben. Számításaiban 

figyelembe vette az ebből adódó potenciálesést is, ami olyan összefüggésekhez vezetett, 

amelyek alkalmasabbak diffúziós együttható meghatározásokra. 

 

(4) 

(5) 
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II. 3. 3. Az elektrokémiai time-of-flight módszer bemutatása 

 

Rice és társai már 1983-ban alkalmaztak egy olyan berendezést neurotranszmitterek 

diffúziós együtthatójának közvetlenül az agyban történő meghatározására, amelynél egy 

pontszerű injektoron keresztül juttatták be a közegbe a tanulmányozni kívánt anyagot, és 

annak közelében egy ismert távolságra helyezték el a detektort
11

. A diffúziós együttható 

meghatározásának hasonló elven alapuló elektrokémiai módszerének (elektrokémiai time-of-

flight, ETOF) legkorábbi változatát Murray és kutatócsoportja fejlesztette ki
12

. A generátornál 

történik a megfelelő anyag létrehozása, amely ezt követően diffúzióval terjed szét a 

mérőközegbe, és általában a detektor (kollektor) méri időben ezen anyag 

koncentrációváltozását. A megfelelő anyag generálása kétféle módon történhet. Az egyik 

ilyen megoldás az elektrokémiai generálás, amelynél a generátorként alkalmazott elektródot 

olyan potenciálra polarizálják, ahol a mérni kívánt anyag termelődése diffúziógátolt folyamat 

eredményeképpen zajlik. Ekkor a koncentráció t
1/2

 függvény szerint fokozatosan nő az idővel. 

A detektor elektród potenciálja természetesen mindvégig azon az értéken van, amelyen a 

generált anyag diffúziógátolt reakció közben alakul vissza a kiindulási formává. A másik 

elterjedtebb megoldás, amikor pulzusszerűen változtatják a potenciált ugyanarra az értékre, 

azaz csak egy rövid ideig tartják ott, hogy egy hullámszerű anyagfront kezdjen el terjedni szét 

a térben. Redukció vagy oxidáció révén egyaránt megvalósíthatjuk ezt a közegben nagy 

feleslegben jelenlevő anyagból. Nyilvánvaló tehát, hogy ezt reverzíbilis redoxi rendszereknél 

lehet csak alkalmazni. Hátránya a módszernek, hogy az oldaton keresztül a generálás 

pillanatában létrejövő ún. „kapacitív áthallás” eredményeképpen egy áramtüskét lehet kapni, 

és ez annál nagyobb, minél közelebb van egymáshoz a generátor és a kollektor, és 

nyilvánvalóan ez a nagyon rövid repülési idők mérésekor okozhat problémát. 

Azoknál az anyagoknál, amelyek nem alakíthatók reverzíbilisen egyik formából a másikba, 

a fenti út nem járható. Követelmény viszont, hogy a termék kellő gyorsasággal el is távozzon 

az elektród felületétől és ne legyen filmképződés vagy egyéb más nemkívánatos folyamat ami 

ott blokkoló hatást fejthet ki. Az ilyen esetekben alkalmazzák a kapillárison keresztül, 

nyomásimpulzus által történő bejuttatást, ahol a mérendő anyag tömény oldatával töltik fel a 

kapillárist buborékmentesen és annak vékonnyá szűkített hegyén keresztül történhet egy 

kisméretű csepp gyors bepréselése. 

A bejuttatás helyétől fokozatosan diffundál az anyag az oldatban minden lehetséges 

irányban, és fokozatosan éri el a detektort, ahol időben nő a koncentrációja. Ez egy 

maximumot mutat, és ennek megjelenése, illetve a bejuttatás pillanata között eltelt időt 
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nevezzük repülési időnek. Ezt valamely, az adott helyen aktuális koncentrációval arányos jel 

nyomon követésével tudjuk megmérni, ami lehet például a potenciál vagy az áram. A görbe 

alakját matematikailag egy exponenciális jellegű kifejezés írja le, amely a következő 

formában írható fel: 

Dtd

N
e

Dt

M
c 4/

2/

2

)(8




. 

Itt M egy, a generált anyag mennyiségével arányos tényező, t a diffundáló részecskék 

elindulásától számított idő (s), d a kiindulási ponttól mért távolság (m) és N jelöli a dimenziót, 

így értéke 1, 2, 3 lehet. A maximumot keressük, így a fenti egyenlet idő szerinti deriváltját 

egyenlővé téve nullával jutunk a módosított Stokes-Einstein egyenlethez, amely a kiértékelés 

alapját képezi: 

C

d
D

2

 ,  

ahol d a távolság (m),  a repülési idő (s), és C egy, a méréshez használt geometriától függő 

paraméter. Utóbbira három tipikus érték jellemző. Amikor C=2, tökéletes lineáris 

síkdiffúzióval van dolgunk, és a kérdéses anyag elmozdulása egyik helyről a másikra úgy 

tekinthető, mintha egy dimenzióban (vonal mentén) vándorolna. Ennek értéke 4, ha a 

koncentráció kiegyenlítődés hengerszimmetrikusan történik, és 6 azokban az esetekben, 

amikor tökéletesen gömbszimmetrikus a koncentrációprofil. A képletből is látható a módszer 

nagy előnye a többivel szemben, nevezetesen, hogy nincs szükség a koncentráció, az 

elektronszám változás pontos ismeretére. Ez nyilvánvaló is, mivel utóbbiak a tranziens helyét 

nem, csak a nagyságát befolyásolhatják. 

Murray és kutatócsoportja vizsgálataikban két elektródot helyezett egymással szembe és a 

vizsgált közeget, amely egy polimer volt
12

, szendvicsszerűen nagyon vékony (1-2 m) réteg 

formájában volt jelen közöttük. Az elektronok diffúziós együtthatóját határozták meg így 

amint azok a különböző redoxicsoportok között vándorolnak. Hasonló vizsgálatokat végeztek 

redox poliéter fémkomplexekkel is
13

, és nagyfokú egyezést kaptak más elektrokémiai 

módszerekkel nyert értékekkel.  

A mikroelektródok nagy szerepet töltöttek be az ETOF módszer továbbfejlesztésében, és a 

modernebb változatoknál többnyire egy pontszerű detektort helyeznek el egy adott távolságra 

a pontszerű forrástól. Ennek köszönhető, hogy a módszer a pásztázó elektrokémiai 

mikroszkópia egy újabb speciális alkalmazási területévé vált, ugyanis lehetővé tette, hogy a 

távolságokat pontosan lehessen változtatni. Ezt a technikát különösen Bard és mts-i 

alkalmazták
14

. A kapillárison keresztül történő bejuttatást Mosbach és csoportja
15

 alkalmazta 

(6) 

(7) 
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sikeresen úgy, hogy mikrométer csavar segítségével pozícionálták a cseppadagolót. 

Biokatalitikus rétegekben ugyancsak végeztek vizsgálatokat hasonló módon Nagy és mts-ai
16

, 

ugyanezt alkalmazták gélekben szénhidrátok diffúziós együttható értékének meghatározásánál 

is
17

. 

A litográfiásan létrehozott mikrosáv elektródok felhasználásával is sokan próbálkoztak e 

téren. Egymással párhuzamosan helyezik el őket egy szigetelő felületen páronként, ezáltal 

azok generátor-detektor párt alkotnak. Előnyös tulajdonságuk, hogy minden pontban 

gyakorlatilag ugyanakkora ellenállással kell számolni. Ezt használták Licht és munkatársai 

mikroelektród sort alkalmazva a diffúziós együttható értékének meghatározásánál Ru(NH3)6
2+

 

ion esetében
18

. Amatore irányításával egy ilyen elrendezés segítségével mérték a Fe(CN)6
3-

/Fe(CN)6
4-

 redoxipár tagjainak diffúziós együtthatóit és a szimulált eredményekkel jó 

egyezést kaptak
19

. Ag
+
 ionok diffúziós együtthatóját meghatározták polimer elektrolitokban 

úgy, hogy előzetesen ezüstöt választottak le Pt mikroelektródra, majd abból hozták létre 

anódos oxidációval az ionokat és azok redukciós áramát mérték egy másik elektródon. Ennek 

időbeli változásából számították ki a diffúziós együttható értékét
20

. Azt találták, hogy 

jelentősen kisebb diffúziós együtthatók érvényesek a LiCF3SO3 vezetősót alkalmazva, mint 

amikor LiClO4-ot oldottak fel, ami azt mutatta, hogy az előbbi esetben a diffundáló 

részecskék az AgCF3SO3 asszociátumok voltak. 

A sáv alakú mikroelektródok arra is lehetőséget nyújtottak, hogy kétdimenziós felületi 

filmekben tanulmányozhassák apoláris természetű elektrokémiailag aktív vegyületek 

diffúzióját. Ezt végezték Os(DPP)3(ClO4)2 esetében Langmuir-Blodgett filmben
21

, ami egy 

vizes oldat felületén helyezkedett el (DPP: 4,7-difenil-1,10-fenantrolin). Itt a generált anyag 

szétterjedése hemicirkulárisan, azaz félkörlap mentén történhetett. Szimmetriáját tekintve 

ugyanolyan, mint a félhengerszimmetrikus profil, amint azt be is bizonyították. 

Slowinska és munkatársai kollagén rostoknál a várakozásoknak megfelelő eredményekhez 

jutottak 4-hidroxi-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-oxil) diffúziós együtthatójának 

meghatározásánál
22

, ugyanis csökkent a keresztkötések számának növelésével. A 

keresztkötések kialakítását glutáraldehiddel oldották meg. Ugyanennek a vegyületnek a 

származékait is tanulmányozták részletesen egy tropokollagénben
23

. Jelentős eltéréseket 

találtak a Stokes-Einstein egyenlettől, mivel nem az előállított kollagének viszkozitásának 

megfelelően csökkentek a diffúziós együttható értékek a tiszta vizes oldatokban 

meghatározott értékekhez képest. A viszkozitásokban nagyságrendi eltérések adódtak, ezzel 

szemben a diffúziós együtthatók csak nagyjából a felére csökkentek. Arra lehetett 

következtetni, hogy a vizsgált közeg valójában kétfázisú, ahol az egyik fázis a homogén vizes 
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oldat ami kitölti a polimer szegmensek közti pórusokat. Mindez mutatja azt is, hogy a 

módszert lehet alkalmazni tortuózus, azaz a diffúziót akadályozó objektumokat tartalmazó 

közegekben is.  

Megjelentek olyan munkák is, amelyekben elektródpotenciál-idő (E-t) tranzienseket 

mértek ki, azaz potenciometrikus detektálást alkalmaztak. Ilyen módszerrel követték nyomon 

Slowinska és Majda H
+
 és Ag

+
 ionok diffúzióját és használták fel azok diffúziós együttható 

értékének meghatározásához galvanosztatikus generálást alkalmazva
24

. Az ilyen jellegű 

vizsgálatoknak ezen túlmenően bizonyos munkákban az is célja volt, hogy elektrokémiai 

szenzorok kapacitásához jussanak, amelyből a válaszidőre is következtetni lehet. Többnyire 

kettős mikrosávokat alkalmaztak erre a célra is. A galvanosztatikus generálásnak 

köszönhetően lehet tudni a generált anyag mennyiségét. Általában úgy járnak el ezekben a 

tanulmányokban, hogy előre meghatározzák a szükséges nernsti meredekségeket, majd ennek 

birtokában az adott geometria mellett érvényes diffúzióegyenlet segítségével szimulálják a 

koncentráció időbeli változását. A mért görbét hasonlítják össze azzal, ami kisebb vagy 

nagyobb késést mutat. Ennek nagysága arányos az elektród kapacitásával. Elsőfajú ezüst 

elektród valamint Ag/AgCl másodfajú elektród esetében végeztek ilyen jellegű vizsgálatokat
25

 

és azt találták, hogy az utóbbi kapacitása felületegységre vonatkoztatva lényegesen nagyobb. 

Az Ir/IrO2 pH érzékeny elektródnál viszont Elsen és Majda azt találta, hogy a kapacitás 

arányosan változik a kialakított oxidfilm vastagságának növelésével, és ezáltal 

térfogategységre vonatkozóan lehetett megkapni a keresett mennyiséget. Több tanulmányban 

is alátámasztották, hogy kis generált anyagmennyiség esetén nagyobb késések várhatók, ami 

az elektromos kettősréteg kiépülésének dinamikájával hozható összefüggésbe
26

. Nagyobb 

koncentrációkra vonatkozóan megállapították, hogy a potenciál változását az elektroaktív 

ionok felülethez történő transzportja befolyásolja. Klorid ionok transzportján keresztül 

tanulmányozta Monson és Majda mikroméretű csatornák átjárhatóságát, amelyekbe 

polisztirolból készült golyókat helyeztek el
27

. Úgy jártak el, hogy egymástól pontosan ismert 

távolságokra Ag/AgCl mikrosávokat helyeztek el, és az egyiken redukcióval generálták a Cl
-
 

ionokat. A többivel potenciometrikusan követték nyomon a koncentráció változását. A 

módszert alkalmasnak találták a mikrogolyók számának meghatározására, amelyre a szabad 

térfogat értékén keresztül lehetett következtetni. 
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II. 4. Tortuózus közegek 

 

II. 4. 1. Általános jellemzés 

 

Nagyon sok esetben az analizálandó közeg nem homogén, hanem tartalmaz más fázisokat is. 

Ilyeneknek tekinthetők például a talajok, szuszpenziók, emulziók, de ide sorolhatók még a 

makromolekulás oldatok is, valamint a biológiai rendszerek (szövetek, sejtek). Ezek közül az 

egyik fluid, amely tartalmazza a mérni kívánt komponenst vagy komponenseket, és ez egy 

másik szilárd vagy folyékony fázissal van érintkezésben, ez utóbbiakban a mérendő anyag 

egyáltalán nem, vagy alig oldódik. Ezeket nevezik közös néven porózus vagy tortuózus 

rendszereknek. A gyakorlatban a szilárd részecskéket tartalmazó közegek az elterjedtek, a 

biológiai rendszereknél az agyszövet képezi intenzív kutatás alapját. 

Az ilyen, akadályokat tartalmazó közegekben való mérések másképpen kezelendők, mint 

amikor homogén fázisokkal van dolgunk. Elsősorban a transzportfolyamatok játszódnak le 

más módon, például a diffúziónál a részecskéknek meg kell kerülniük az akadályokat, és ez 

megnöveli a rendszer két pontja között megtehető távolságot. Ennek figyelembevételére 

vezették be a látszólagos vagy effektív diffúziós együtthatót (Deff), de az átjárhatóság 

jellemzésére inkább a  tortuozitás használatos: 

effgeometriai

valódi

D

D

l

l
 , 

ahol lvalódi a valóságos, lgeometriai a legkisebb távolság a kérdéses két pont között (m), utóbbi a 

homogén rendszerekre releváns, amelyekben a D diffúziós együttható érvényes (m
2
/s). A 

definícióból látható, hogy a tortuozitás értékének 1-nél nagyobbnak kell lenni porózus 

közegekben, ezért általánosan írható, hogy ≥1. A másik fontos mennyiség – szoros 

összefüggésben a tortuozitással – az  porozitás, ami a szabad térfogati hányadot adja meg, 

amely a részecskék között rendelkezésre álló Vszabad térfogat (m
3
) és a rendszer Vteljes 

térfogatának aránya: 

teljes

szabad

V

V
  

A két mennyiség kapcsolatára Maxwell állapított meg összefüggést
28

: 

2

3 



  

(8) 

(9) 

(10) 
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Amint látható, az =0 határesetben, amely a tökéletes átjárhatatlanságnak felel meg, értéke 

maximálisan (3/2)
1/2

 azaz 1,225 lehet, míg =1-nél, ami homogén rendszerekben teljesül, 1-

nek adódik, mint ahogyan az várható is. Az összefüggésből adódó maximális érték nem 

helytálló a valóságban, amint arra a későbbiekben rá is mutattak. Lehet úgy is általánosítani, 

hogy amint  közelít 0-hoz,  tart a végtelenhez, amelyet Shen és Chen munkájukban 

részletesen bizonyítottak
29

. Behatóan foglalkoztak sokan mások is ezzel a mennyiséggel. 

Egyesek úgy kezelték, mint annak a mértékét, hogy az akadályok jelenléte mennyire nehezíti 

a koncentrációgradiens kiegyenlítődését. Mivel a valóságos rendszerekben ennek értéke 

nagyban függ attól, hogy melyik irányban nézzük a vándorlást egy adott pontból kiindulva, 

mások inkább vektor, sőt tenzormennyiségként kezelték, mivel meglehetősen anizotróp, 

ugyanis a részecskék eléggé szabálytalan és sokféle módon tudnak elhelyezkedni a 

valóságban. Elképzelhetőek ugyanis olyan méretű akadályok is, amelyek drasztikus 

mértékben késleltetik bizonyos irányokban a továbbhaladást a részecskék számára. 

 Számos próbálkozás történt az akadályokat tartalmazó rendszerek elméleti leírására is. Sok 

helyen gömb alakú részecskéket használnak, ami azon kívül hogy egyszerűbbé teszi a 

modellezést, számos valós rendszerre releváns is. A részecskéket véletlenszerűen helyezik el 

egymáshoz képest a valós rendszerekhez hasonlóan. Ezt az utat követték Lanfrey és társai, 

akik a részecskesűrűséget változtatták
30

, és amint azt várni lehetett, a tortuozitás nagyobb volt, 

amikor a részecskék szorosabban helyezkedtek el egymáshoz képest. A méretükben 

számottevően különböző gömbökből is „állítottak össze” rendszereket a modellezésekhez
31

, 

és azt találták, hogy a nagyobb részecskék egy falhoz hasonlóan viselkedtek a 

transzportfolyamatok szempontjából, amelyek a jóval kisebb részecskék szomszédságában 

helyezkedtek el. Armatas egy olyan modellt használt
32

, amely figyelembe veszi a széles 

tartományban változó méretű részecskék miatt bekövetkező inhomogenitásokat a diffúzió 

leírásánál. Egy másik hasonló modell a gázrészecskék diffúzióját írja le
33

, amely 

megkülönbözteti az egyéb régióktól azokat, amelyeknél a közepes szabad úthosszal 

összemérhető a részecskék falai között levő hézag.  

Az anyagtranszport alakulásában részben a fent vázolt geometriai tényezők játszanak 

szerepet, de jelentős hozzájárulása van még az intersticiális viszkozitásnak is, ami abból ered, 

hogy különösen a szilárd felületek közelében nagyobb a felületi kötőerők miatt a 

folyadékfázisbeli molekulák sűrűsödése valamint rendeződése. További tényező lehet még az 

adszorpciós egyensúlyban való részvétel is. Mindezek Deff értékének további csökkenését 

eredményezik, de ezek figyelembevétele már meglehetősen bonyolult. 
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II. 4. 2. A tortuózus közegekben lejátszódó anyagtranszport folyamatok vizsgálatára 

használt kísérleti módszerek 

 

Kidolgoztak néhány kísérleti módszert is az anyagtranszport tanulmányozására a tárgyalt 

közegekben. Biológiai rendszereknél különösen elterjedt az iontoforézis
34

, ami azon alapszik, 

hogy egy tömény elektrolit (leggyakrabban tetrametil-ammónium sók) oldatával feltöltenek 

egy belül elektródát tartalmazó leszűkített végű kapillárist. A leszűkített véget helyezik be a 

szövetbe, és elektromos impulzusok segítségével juttatják be onnan a szövetbe az elektrolitot. 

A szövet különböző helyein ionszelektív mikroelektródokat helyeznek el, és a koncentráció 

időbeli változását mérik.  

Az Integrated Optical Imaging (IOI) technikájában hasonló eljárást alkalmazva egy 

fluoreszcens vegyületet használnak és a különböző helyeken mért fluoreszcenciaértékekből 

vonhatók le következtetések
35

. Elterjedten alkalmazzák még a „photobleaching”-nek nevezett 

módszert
36

, ahol a vizsgálandó porózus rendszernek egy adott nagyságú és orientációjú 

felületét valamilyen hullámhosszú és intenzitású fénnyel bevilágítják, és valamilyen 

fluoreszcens anyag oda történő bediffundálását követik nyomon időben.  

A mágneses magrezonancia szintén nagyon elterjedt az orvosi gyakorlatban, de más 

területeken is köszönhetően annak, hogy ez egy ún. noninvazív, azaz beavatkozásmentes 

módszer. A víz öndiffúzióját használják fel többnyire az ilyen módszereknél, és az 

inhomogenitások következtében különbségek tapasztalhatók a Gauss-eloszlástól. A diffúziós 

együttható hely szerinti eloszlása alapján hasznos információk nyerhetők, ahol 

biexponenciális modelleket alkalmaztak az adatok kiértékeléséhez
37,38,39

. Az agy képalkotó 

eljárásánál pixelekre bontják fel a szövetet és a „diffusion tensor imaging” módszerét 

használják fel az MRI mérésekben
40

, és különösen részletes képet lehet kapni annak szög 

szerinti felbontásánál
41

.  

Elektromos jellegű, például ellenállás mérésén alapuló technikákat fejlesztettek ki a 

fentieken kívül
42

. Bár igaz, hogy ezekkel a módszerekkel csak átlagot lehet mérni, de 

megbízható adatokat szolgáltat a szövet mikrostruktúrájával kapcsolatban. Látszólagos 

diffúziós együtthatók meghatározását sikeresen végezte nanoméretű pórusokat tartalmazó 

szénben Zuleta és csoportja
43

, akik mikroelektródot használtak ciklikus voltammetriás 

méréseikhez. Kis pásztázási sebességekkel dolgoztak, ami a hosszú mérésidőnek 

köszönhetően lehetőséget adott arra, hogy a részecskéknek a pórusrendszer elektródtól 

távolabbi rétegeiből kelljen diffúzióval pótlódni. 
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Különösen nem biológiai eredetű mintáknál bevált a radiotracerek alkalmazása, ahol 

leginkább tríciált vizet (HTO) használnak és -szcintillátorokat a detektáláshoz a folyamatok 

nyomonkövetésére, amelyek a radioaktív bomlásokat érzékelik. Ez például Nafion-117 

membrán pórusrendszerének vizsgálatában bevált
44

. 

 

 

II. 4. 3. A tortuozitás jelentősége valós rendszerekben, próbálkozások analitikai célú 

mérésekre 

 

A tortuozitás fontos szerepet tölt be különösen a biológiában, mivel az életműködéshez 

szükséges anyagok csak a sejtek vagy sejtalkotó objektumok megkerülésével juthatnak a 

megfelelő helyre. Az élő szövetekben a tortuozitás vizsgálata azért is fontos, mert bizonyos 

életfolyamatoknál értéke nagyban eltérhet az átlagostól valamint az egészséges szövetre 

jellemzőtől. Ezt látványosan megnövelhetik a patológiás folyamatok, mint például sérülések, 

de az öregedés következtében is idővel egyre inkább nő
45,46

. Ez azzal indokolható, hogy a 

szövetet alkotó sejtek megduzzadnak, azaz felélik a sejtközötti állományból a vizet és a 

tápanyagokat, lecsökkentve ezzel a sejtközötti állomány térfogatát. Az idegi működés 

öregedés miatti lelassulása is ezzel magyarázható. Patkány agyában is tanulmányozták a 

pilokarpin beadagolásával kiváltott rohamok következtében végbemenő változásokat
47

. Azt 

találták vizsgálataik közben, hogy a sejtközötti tér határozottan lecsökkent, ami ráadásul az 

ekkor gyorsan keletkező nemkívánatos anyagok eltávozását is gátolja. Ezek közül a 

metabolitok emelhetők ki, és azok gyors lokális felhalmozódását tekintették az epilepszia 

kialakulásához vezető kulcsmozzanatnak.  

Az élővizek üledékeiben a szükséges paraméterek tanulmányozásában a tortuozitás 

alakulásának ismerete nélkülözhetetlen, ugyanis ez hasznos geológiai információkkal 

szolgálhat
48

. E mennyiség segítségével az üledékes kőzetekben végbemenő 

transzportfolyamatok elméleti leírását is megkísérelték
49

, és nagy különbségeket tapasztaltak 

a függőleges és vízszintes irányokban, ami abból adódott, hogy az üregeket hosszúkásra 

állították be, ezzel is utánozva a kőzetek lemezes szerkezetét.  

A porózus katalizátoroknál a működés szempontjából a transzportfolyamatok ugyancsak 

problémákat vetnek fel, amelyeknél valóságos pórusrendszerek biztosítják a kérdéses anyagok 

megfelelő helyre történő jutását. A kísérleti tapasztalatok elméleti leírására kifejlesztettek 

különböző rácsmodelleket
50

, amelyeknél szabályos geometriai elemekből építettek fel egy 

testet szabálytalan alakú és méretű hézagokkal biztosítva az átjárhatóságot. Ezzel azt a tényt 
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veszik figyelembe, hogy az ilyen típusú rendszerekre a fraktális felépítés jellemző, ami annyit 

jelent, hogy egyes egységek több méretskálán is ismétlődnek bennük.  

A porózus rendszerekben lezajló transzport folyamatok különösen analitikai szempontból 

érdekesek. Olyan méréstechnikáknál, amelyeknél a kérdéses anyag diffúziója 

kulcsfontosságú, az akadályok jelenléte meghamisíthatja a mért koncentráció értéket. A fent 

részletezett okok miatt a kapott koncentráció kisebb lesz, mint amit homogén közegben meg 

lehet határozni. A (8) egyenletből ugyanis következik, hogy a látszólagos diffúziós együttható 

mindig kisebb, mint homogén oldatban. Egyes közlemények olyan megoldásokról számolnak 

be, amelyeknél ultranagy polarizációsebességeket (akár 10
6
 V/s) alkalmaztak a tanulmányozni 

kívánt közegekbe helyezett mikroelektródokon. Ez az elgondolás azon alapul, hogy az 

elektródfelülethez mindig tapad közvetlenül egy nagyon vékony oldatréteg, ami a homogén 

fázis sajátosságait hordozza magában. Így elérhető, hogy csak az legyen érintve a 

folyamatban, ezáltal a diffúziós front nem nyúlik nagyon bele a tanulmányozott közegbe. 

Ilyen módszerrel próbálkozott McCarty és csoportja neurotranszmitterek mérésénél
51

. Ezzel 

elérhető, hogy csak a homogén oldat tulajdonságait mérhessék. Egyedüli nagy hátránya 

ennek, hogy a kezdetben folyó kondenzátoráram meghamisíthatja, ezáltal használhatatlanná 

teheti a méréseket. Bár annak lecsengése milliszekundomok alatt lezajlik, az alkalmazott 

extrém körülmények között zavaró hatásával számolni kell. Agyszövetben végeztek 

kronoamperometriás méréseket is szén mikroelektróddal
52

, és azt találták, hogy nagyon rövid 

idejű (nem nagyobb, mint kb. 100 ms) méréseknél hasonlóan a homogén oldatokhoz, az áram 

nagyon gyorsan időtől függetlenné vált, ami jellemző az ultramikroelektródokra. Nagyobb 

mérési időknél az áram időben fokozatosan csökkent. Ez utóbbi a tortuozitás hatásának 

tulajdonítható, mivel az anyagnak a sejteket megkerülve kellett pótlódni az elektród 

felületénél. Más szóval, a mért anyagok látszólagos diffúziós együtthatója lényegesen kisebb 

volt a szövetben, amit külön be is bizonyítottak. 

 

 

II. 5. Aktív klórtartalom mérése elektrokémiai módszerekkel 

 

Elsősorban a vizek fertőtlenítéséhez használnak különféle klórtartalmú vegyületeket, 

amelyek erős oxidálószerek. Iparilag úgy készülnek, hogy lúgoldatban klórgázt nyeletnek el 

és egyesek oldat, mások granulátum formájában kerülnek forgalomba. Ezek között is 

kiemelkedő jelentőséggel bírnak a hypo-oldatok (NaOCl vizes oldatai). A szilárd 

fertőtlenítőszerek közül a klórmeszet kell kiemelni, ami a kálcium-hipokloritot (Ca(OCl)2) 
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körülbelül 28 tömegszázalékban tartalmazza. Ezen kívül tartalmaz még elreagálatlan 

Ca(OH)2-ot valamint van még benne CaCO3, CaCl2, Ca(ClO3)2. Nagy előnye, hogy időben is 

tartós, és bomlási sebessége nem mutat nagy hőmérsékletfüggést
53

. Külön említést kell még 

tenni a szerves formában kötött klórvegyületekről, különösen a Na-diklór-izocianurátról, 

amelyet ha vízben feloldunk, hidrolizál és eközben a klórt hipoklorit formájában adja le, 

amely egyensúlyi folyamat
54

. Egyes vizsgálatok szerint ez a folyamat nagyjából 50 %-ban 

megy végbe, és az elfogyott mennyiség utánpótlódik, amennyiben oxidálható anyag kerül a 

rendszerbe
55

.  

Számos módszert fejlesztettek ki az aktív klórtartalom mérésére nagy gyakorlati fontossága 

miatt. Koncentrációjának ismerete egyrészt azért fontos, mert a hatékonyság miatt egy 

bizonyos értéket el kell érnie (úszómedencék vize), másrészt pedig különösen ivóvizeknél 

káros a fejlettebb szervezetekre nézve, ha túladagolják. Bizonyították már egyértelműen 

rákkeltő hatását
56

, ezenkívül asztmát, érelmeszesedést okozhat és irritálja a szemet.  

A mérőmódszerek túlnyomó többsége a hipoklorit ion erősen oxidáló tulajdonságát 

használja ki, amely alapja sokféle módszernek. Az elektrokémiai módszerek is leginkább erre 

épülnek, mivel a kérdéses ion az elektródok többségén könnyen redukálható. Fumihiro és 

munkatársai különböző anyagú elektródokon tanulmányozták széles potenciál intervallumban 

OCl
-
 ionok viselkedését

57
, és azt tapasztalták, hogy Pt és Au esetében a szokásos módon, már 

pozitívabb potenciálokon is könnyen redukálódtak, míg üveges szénelektródon már 

határozottan a negatív tartományban volt számottevő katódos áramnövekedés. A szokatlan az 

ő vizsgálataikban igazából az volt, hogy nagyjából 1,1 V környékén oxidálni is tudták a 

kérdéses iont és ezt használták fel az analízis alapjául. Szintén ők mutatták ki, hogy 

pozitívabb potenciálokon Pt elektródon a platina-oxid képződése is számottevő, és az ehhez 

tartozó Faraday-áram már számottevő, ha oxidációval próbálnak meg kis koncentrációkat 

mérni
58

, ráadásul inhibíciós hatást is gyakorol.  

 

 

II. 6. Szén-dioxid elektrokémiai detektálása 

 

Szobahőmérsékleten is működő, kis méretben előállítható, dinamikus mérésekre is 

lehetőséget kínáló megoldásnak tekinthetőek a Severinghaus típusú mérőcellák. Folyadék és 

gázfázisban egyaránt alkalmazhatók. Ezek gázáteresztő membránnal fedett, többnyire vizes 

karbonátoldattal működnek, de ilyen típusú mérőeszközöket kifejlesztettek már szén-dioxidon 

kívül más gázokra is. A CO2 elektrokémiai úton történő gázfázisú mérésénél probléma, hogy 
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a páratartalom kisebb-nagyobb mértékben interferenciát okoz. Gyors válaszidejű és nagy 

érzékenységű mikroszenzorral már sikerült például lokális CO2 profilokat készíteni 

élővizekben különböző biológiai aktivitású helyeken
59

. Szénsav anhidráz enzim pH érzékeny 

pufferben történő immobilizálásával elérhetővé vált továbbá, hogy a válaszidő jelentősen 

lecsökkenjen és az érzékenység növekedjen
60

, és hasonló megoldást alkalmaztak a levelek 

gázcserenyílásánál is
61

. Más típusú enzimelektródok is beváltak, ugyanis ureáz és tirozin 

dekarboxiláz felhasználásával biológiai folyamatok nyomonkövetése vált lehetővé
62

.  

Az üvegelektródot elterjedten alkalmazzák pH mérésére, de kis méretben nem állítható elő 

az üveg nagy ellenállása miatt. Részben ez indokolja, hogy a fém/fémoxid elektródok 

irányában már régóta folynak intenzív kutatások. Az IrO2/Ir elektród ilyen célú 

alkalmazásokban például nagyon bevált
63

. Az egyik legrégebben felfedezett ilyen eszköz az 

Sb-elektród, amelynek az alábbi elektródfolyamat képezi alapját: 

Sb2O3(s) + 6H
+
 = 2Sb(s) + 3H2O(l) 

Amint látható, itt a fémantimon és a felületén kialakuló oxidréteg közti egyensúlyt 

határozza meg a pH. Széles körű elterjedésének oka, hogy az antimon olvadáspontja az 

üvegéhez közeli, ezért üvegbe ágyazva, olvadt állapotban vékony szálak húzhatók belőle, így 

nagyon kisméretű elektródokat lehet belőle előállítani. 

 

 

II. 7. Nagy ellenállású közegekben végzett elektrokémiai mérések 

 

II. 7. 1. Általános jellemzés 

 

A korábbi gyakorlatban az elektrokémiai méréseknél nélkülözhetetlennek számított a 

vezetősó alkalmazása. Sokszor kell végezni elektrokémiai méréseket olyan közegekben is, 

amelyek nem vagy csak elenyészően kis mennyiségben tartalmaznak elektrolitot. Ezen oknál 

fogva jelentősen megnövekedett ellenállással kell számolni. Ennek hatását számszerűen az IRs 

szorzattal fejezhetjük ki (ez az ohmikus potenciálesés), ami legkönnyebben a voltammetriás 

technikákkal mérhető ki. A szorzatban I az áramjel, Rs az elektródok között levő közeg 

ellenállása (Ω). Amennyiben nagyon kisméretű elektródokkal dolgozunk, a kis felület miatt 

csak kis áramjel várható. Ebből látható, hogy az ohmikus potenciálesés az elektródméret 

nagyfokú csökkentésével minimálisra csökkenthető. Emiatt váltak a nagy ellenállású 

közegekben történő elektrokémiai mérések a mikroelektródok egyik fontos alkalmazási 

területévé. Hagyományos méretű elektródoknál, amint az a fenti szorzat alapján 
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következtethető, az ohmikus potenciálesés számottevő, így jelentős „ohmikus torzításra” kell 

számítani, és ez szinte lehetetlenné teszi megbízható mérési adatok gyűjtését. A hőmérséklet 

növelése a nagyobb méretek esetében hozzájárul ahhoz, hogy a várt adatokat mérhessük, ami 

a keletkező ionok mozgékonyságának növekedése miatt lehetséges. Az ohmikus potenciálesés 

hatása az oxidációs folyamatoknál az oxidációs potenciálok pozitívabb értékek irányába, míg 

redukciónál a negatívabb értékek felé történő eltolódásában nyilvánul meg. A tárgyalt 

közegeknél amennyiben a reaktánsok ionok, nemcsak diffúzióval, hanem már jórészt 

migráció által is érkezhetnek az elektródra, és utóbbi lényegesen gyorsabb. Az ilyen 

szituációk kvantitatív kezeléséhez a Nernst-Planck egyenletet lehet felhasználni. Különösen 

akkor, amikor a várható áramjel nagyon kicsi (ami a nA-es nagyságrendű és kisebb jeleknél 

fontos), kételektródos cellákat használnak, ahol a munkaelektród mellett a segédelektród 

egyben kvázi referencia elektródként működik, ráadásul ezzel minimalizálni lehet a zajt is. Ez 

megengedhető, mivel a mérni kívánt kis áramok miatt nem kell számolni a potenciál 

számottevő mértékű eltolódásával, ugyanis általában az utóbbi felületét meglehetősen 

nagynak választják. 

A kis méretből adódóan a mikroelektródok felhasználásával arra is van módunk, hogy 

teljesen apoláros, azaz nagyon kis permittivitású közegekben is lehessen tanulmányozni a 

különféle anyagokat amperometriás valamint voltammetriás technikákkal. A jel időbeli 

torzulását különösen a voltammetriás technikáknál az ún. cella időállandóval vehetjük 

figyelembe, ami képletesen e
-t/RsC

. Az ebben szereplő C a munkaelektród kettősréteg 

kapacitása (F). Ez különösen gyors reakciók mechanizmusának felderítésénél fontos az itt 

tárgyalt körülmények között. 

A ferrocén és származékai kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a nemvizes közegű 

vizsgálatokban, mivel apoláros oldószerekben többnyire jól oldódnak valamint reverzíbilis 

elektródfunkciót mutatnak. Emiatt használják őket modellanyagként. A fentiek miatt 

igyekeznek a gyakorlatban minél kisebb méretű elektródokat használni, ami sok esetben akár 

1 m vagy az alatti elektród átmérőket is jelenthet. Ez utóbbiakkal elérhető, hogy semmiféle 

vezetősót illetve gyakorlatilag semmiféle, a vezetés növelésére alkalmas anyagot nem 

tartalmazó oldószerekben is (pl. szénhidrogénekben) kis ohmikus torzítással terhelt 

eredményekhez juthassunk. Ultramikro Pt elektródon tanulmányozták a ferrocént aromás 

szénhidrogénekben
64

, valamint acetonitrilben
65

. E vizsgálatokban nagyon hasonló 

eredményekre jutottak, mint elektrolitot tartalmazó közegekben.  
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II. 7. 2. Lipofil sajátságú elektrolitok alkalmazása 

 

A tárgyalt kis permittivitású közegekben a sók oldódása kismértékű vagy egyáltalán nem 

lehetséges, de léteznek olyan lipofil sajátságú ionokból álló elektrolitok, amelyek feloldhatók 

– igaz, ezek sem nagy töménységben – ilyen típusú közegekben is. Általában a kis töltés és a 

nagy méret jellemző rájuk. Kationként túlnyomórészt tetraalkil-ammóniumionok szerepelnek, 

töltésüket sokszor ClO4
-
, BPh4

-
, PF6

-
, BF4

-
, néha különféle szulfonát ionok semlegesítik. Ezen 

elektrolitok jelenléte csökkenti az ohmikus potenciálesést. Ezáltal teszik lehetővé, hogy 

voltammetriás méréseket végezhessünk kis permittivitású oldószerekben is úgy, hogy a 

görbék alakja ne torzuljon el használhatatlanul és az információtartalom ne vesszen el. A 

probléma ezeknél a közegeknél a kis permittivitás miatt az, hogy nagymértékű az 

ionpárképződés, ami jelentősen lerontja a vezetést. Az ilyen típusú rendszereket általában úgy 

tekintik, hogy mindenhol érvényes az elektroneutralitás, kivéve az elektródfelület közvetlen 

közelében, ahol az anyagfogyasztás miatt megbomlik az asszociációs egyensúly, és ott 

lokálisan szabad ionok is létrejöhetnek. Az ionpár képződésnek megvan az az előnye, hogy 

ionos komponenseket ionpárokba lehet vinni, és maga az asszociátum lesz az elektroaktív 

anyag (pl. kobaltocénium hexafluorofoszfát). 

Amennyiben voltammetriás mérésekből kívánunk megállapítani termodinamikai illetve 

transzport jellegű paramétereket, stacioner állapotot kell kialakítani. Mivel ez esetben az 

anyagtranszportot tekintve a hemiszférikus diffúzió a meghatározó, lényegesen növelhető a 

jel/zaj arány, ezáltal egészen kis áramok is jól mérhetők, ami a kis permittivitású közegeken át 

tud haladni. Ilyen körülmények között az oxidációs illetve redukciós potenciáloknak az E1/2 

félhullám potenciált tekintik, mivel az gyakorlatilag megegyezik az E
0
 standardpotenciállal, 

amennyiben feltételezhető, hogy torzítástól mentesek az eredmények. E mennyiség a 

tanulmányozandó anyaghoz képest vezetősót nagy koncentrációban tartalmazó oldatokban 

mérhető ki. A ferrocén esetében például megvizsgálták, hogy a vezetősó koncentrációjának 

széles tartományban történő változtatása mennyire módosítja a féllépcső potenciálok értékét
66

. 

Akkor volt jelentős az eltolódás, amikor azt drasztikusan lecsökkentették. Elméleti úton is 

vizsgálták a problémát, és sikerült megállapítani, hogy szinte nyomnyi ionos szennyeződés is 

elegendő ahhoz, hogy a várt szigmoid alakú voltammogramokat lehessen kapni. 

Noha az apoláros oldószerek közül a folyékony szénhidrogének tekinthetők leginkább 

problémásnak elektrokémiai szempontból, egy nagyon kevés vezetősó feloldható ezekben is, 

ami sokszor elég is lehet. Az aromás szénhidrogénekben jobban feloldódnak a lipofil sók, az 

alifásokban már kevésbé. Egy-két vegyületnél már bizonyították, hogy az alifás 
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szénhidrogénekben is jól oldódnak. Dinonil-naftalinszulfonsav és trioktil-foszfinoxid sav-

bázis típusú reakciójában egy olyan ionpár vegyület jön létre, ami megnöveli a vezetést, és ezt 

n-heptán esetében már bizonyították
67

. A két vegyület külön-külön természetesen nem 

javította látványosan a vezetési tulajdonságokat. A vezetési mechanizmussal kapcsolatban azt 

feltételezték, hogy ún. proton hopping révén történik az ionvándorlás a közegen keresztül. 

Ilyen körülmények között tanulmányozták a ferrocén viselkedését toluolban és n-heptánban. 

A várt stacionárius voltammogramok helyett már kis polarizációsebességek mellett is csúcsok 

adódtak, amiből az elektródfelület passziválódására lehetett következtetni. Ez is bizonyítja, 

hogy bizonyos esetekben kedvezőtlenül befolyásolhatja az eredményeket a vezetősó jelenléte, 

mivel nemkívánatos folyamatok mehetnek végbe annak valamelyik ionjával. A megfigyelést 

itt a rosszul oldódó ferrocínium-dinonil-naftalinszulfonát asszociátum képződésének 

tulajdonították. Ugyanezekben a szénhidrogénekben hajtottak végre kísérleteket elektroaktív 

polimer filmekkel valamint porfirinekkel és metalloporfirinekkel. Ezeknél, mivel felületen 

adszorbeálódó anyagok, a várt csúcsos voltammogramok adódtak. Ezenkívül a filmek 

áteresztő képességének oldószerfüggését is tanulmányozták kisebb méretű elektroaktív 

anyagokkal szemben. 

 

 

II. 7. 3. Keskeny-rés cellák 

 

Többféle szempontból érdekes az az eset is, amikor két nagyobb elektród van egymással 

szemben elhelyezve úgy, hogy köztük csak egy nagyon vékony oldatréteg helyezkedik el 

(vékonyréteg cellák)
68

. Ennek az elrendezésnek is igazából a nagy ellenállású közegeknél van 

jelentősége, amikor háttérelektrolit nélkül kell dolgozni. Potenciáljaikat úgy állítják be, hogy 

az egyiken a kérdéses anyag átalakulása, a másikon a visszaalakulása játszódjon le. A két 

különböző polaritású elektród nagy közelsége miatt a közbezárt vékony oldatrétegben az 

elektroneutralitás megbomlásával is kell már számolni, mivel egyes ionok eltűnése illetve 

keletkezése történhet meg. Az elektroneutralitás elektród felületének közelében fellépő 

problémájával foglalkozott Feldberg egyik munkájában
69

, és megállapította, hogy a térerősség 

jelentős hatást gyakorol az eredményekre. Az elektroneutralitás megbomlása a 

nanoelektródok felületénél is jelentős, mivel a diffúziós réteg mérete valamint azon oldatréteg 

nagysága, amelyen belül megbomolhat az elektroneutralitás összemérhető nagyságúak. 

Keskeny-rés mikroszenzorokkal szintén megvalósítható egyes anyagok gázközegben való 

közvetlen detektálása. A kémiai higiénia miatt tesznek szert egyre nagyobb gyakorlati 
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jelentőségre ún. szivárgás szenzorként. Az egészségre ártalmas illékony folyadékok gőzei a 

levegő közvetítése által a biológiai rendszerekbe kerülhetnek károsodást előidézve azokban. 

Ha valahol szivárgás vagy kiömlés történik, valamivel jelezni kell, mielőtt expozíció történne. 

Acetonitril, N,N-dimetil-formamid, etanol, valamint diklór-metán és hasonló illékony 

folyadékok áramválaszait tanulmányozta gázközegben Pamela és Stephen különböző 

anyagokból készült mikroelektródokon
70

. Az ilyen típusú méréseknél általában széles 

potenciálablakokkal dolgoznak, szükségessé válhat akár 10 V szélességű potenciálablak 

beállítása is. A detektálás itt azon alapul, hogy a nagy elektromos térerő hatására az 

analizálandó gőzök kondenzálódnak bizonyos mértékben az elektród felületén valamint a 

szigetelő gáton és úgy oxidálódnak. A keletkező ionok az ellenelektródra az őket elválasztó 

vékony szigetelő gáton át vándorolnak. Kedvező méréstechnikai tulajdonságaik miatt 

különösen az ultramikro elektródok alkalmazásra kerülnek gázkromatográfiás detektorban is. 

 

 

II. 7. 4. Kronoamperometriás vizsgálatok 

 

Bár az irodalomban fellelhető munkák túlnyomó része voltammetriás vizsgálatokkal 

foglalkozik, ha vezetősót kis mennyiségben illetve egyáltalán nem tartalmazó közegekről van 

szó, történtek próbálkozások kronoamperometriás módszerrel kapcsolatban is. A migráció 

hatása itt is ugyanúgy jelentkezik, és hatásának tanulmányozására ugyanazt a módszert 

használják, mint amit néhol a voltammetriánál. A háttérelektrolit távollétében, a mérés 

elindításától számítva egy adott időpontban mérhető áramot osztják a vezetősó jelenlétében 

mérhető árammal és a kettő hányadosából következtetnek arra, hogy mekkora a migráció 

hozzájárulása a kapott eredményekhez. Myland és Oldham számításaikban ionpár természetű 

anyagokkal kapcsolatban megmutatták
71

, hogy vezetősó távollétében is ugyanúgy 1/t
1/2

 szerint 

csökken az áram, mint egyébként, csak az ionok töltésétől függően változott a csökkenés 

sebessége. Elméleti számításokat végzett Bieniasz egy olyan C
+
A

-
 elektrolitra, amelyben 

ionok reagálnak úgy, hogy semleges termékek keletkeznek
72

. Megállapította, hogy a reagáló 

ion és az ellenionjának diffúziós együttható arányát változtatva látványos változás történik az 

áramokban. Utóbbinak a nagyságát akkor találta legnagyobbnak, amikor a legnagyobb volt a 

reagáló ion töltése, és a legkisebb az ellenionjáé, ami természetesen a migrációnak volt 

köszönhető.  

Végeztek metanolban is kronoamperometriás méréseket nagyon kevés vezetősóval 

valamint anélkül
73

, és azt tapasztalták, hogy amikor nem oldottak fel vezetősót a metanolban, 
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a kronoamperometriás görbe egy maximumon haladt át, majd aztán jelentkezett a szokásos 

időbeli lecsengés. Ezután alakult ki a stacioner állapot, ami egyébként is jellemző abban az 

esetben, amikor anyagtranszport kontrollált a folyamat. Amikor volt jelen vezetősó, a 

szokásos lefutású görbéket sikerült regisztrálni. Ez utóbbi tapasztalat is sugallja, hogy az adott 

körülmények között mérhető áram kialakulásához időre van szükség a nagy ellenállású 

közegekben, ami azért lép fel, mert a mérés elindításakor gyakorlatilag nincs még jelen az 

elektródfelületnél semmiféle töltéshordozó. Jaworski és munkatársai végeztek szimulációt 

kronoamperometriával kapcsolatban
74

, és eredményül azt kapták, hogy ha a modellvegyület 

egy semleges anyag, akkor egyre több időre van szükség ahhoz, hogy kialakuljon a diffúziós 

áram, amint csökken a háttérelektrolit koncentrációja. A tapasztalt jel kialakulásáért egy olyan 

folyamat tehető felelőssé, amelynek során az ionos szennyezések megfelelő ionjai 

odavándorolnak az elektródhoz, és lokálisan kialakítanak ott egy olyan elektrolit zónát, ahol 

már feleslegben vannak jelen a reagáló anyaghoz képest. A semleges anyagból keletkező 

ionnal a töltésátlépés után ionpárt képeznek és így távoznak a tömbfázisba. 
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III. CÉLKITŰZÉS 

 

Munkám első szakaszában az elektrokémiai time-of-flight módszer megbízhatóságát 

terveztem tanulmányozni különféle anyagok diffúziós együtthatójának mérésére. A 

módosított Stokes-Einstein (6) egyenletben szereplő C paraméter geometriától való 

függésének vizsgálata volt itt a fő cél a szemben elhelyezett és a planáris elrendezésnél. 

A tanszéken folyó, a tortuózus közegekben végezhető közvetlen koncentráció mérési 

módszerek kidolgozására irányuló vizsgálatokba bekapcsolódva, egyes környezeti mintákban, 

talajokban, üledékekben történő mennyiségi elemző módszerek kidolgozását tűztem ki célul. 

A közvetlenül gázfázisban történő vonal menti mérések megvalósítása céljából egy olyan 

miniatürizált potenciometriás pH mikroszenzor készítését is terveztem, ahol a referencia és a 

munkaelektród között nagyon kicsi a távolság. Az ilyen felépítésű mikrocella alkalmas lehet 

lokális koncentráció mérésére is céltárgyak felett gázközegben. 

A téma fontossága és viszonylag újszerűsége miatt semleges szerves vegyületek, 

elsősorban kis szénatomszámú alkoholok nagy ellenállású közegekben történő, vezetősó 

nélküli amperometriás mérését is célul tűztem ki olcsón előállítható mikroelektródok 

felhasználásával. Az etanol szénhidrogénekben történő mérésére helyeztem nagy hangsúlyt 

nagy gyakorlati jelentősége miatt. Az itt lejátszódó cellareakció mélyebb tanulmányozására 

nagy hangsúlyt kívántam fektetni különös tekintettel az ilyen közegekben lezajló 

transzportfolyamatokra. Mindezt azért tartottam érdekesnek, mert az irodalomban található 

közlemények túlnyomó többségében, amelyek rokon témával foglalkoznak, ferrocén típusú 

anyagok viselkedését vizsgálták (ferrocén, ferricínium és kobaltocénium ionpárszerű 

vegyületek).  

Mivel a keverés hatását semleges anyagok áramjelére ismereteim szerint még nem 

vizsgálták olyan körülmények között, amikor külön hozzáadott vezetősót nem tartalmazott a 

közeg, ezzel a kérdéssel is szándékomban állt foglalkozni.  
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IV. KÍSÉRLETI RÉSZ 

 

IV. 1. Felhasznált vegyszerek 

 

Az összes szilárd és folyékony halmazállapotú anyag, amit felhasználtam a 

vizsgálataimhoz, analitikai tisztaságú volt, amelyek a Szkarabeusz, Fluka, Interkémia, Sigma 

Aldrich, Chinoin, és Reanal termékei voltak. Bizonyos vegyszerek tömény oldat formájában 

álltak rendelkezésre, mint például a HCl és a HNO3 (Szkarabeusz, Magyarország). 

A cellák polírozásához 1 és 0,3 valamint 0,05 m szemcseméretű Al2O3 polírozó port 

használtam ebben a sorrendben egymás után külön-külön polírozó vásznakon, amelyek a 

Buehler termékei voltak. 

 

 

IV. 2. A mérésekhez használt készülékek, berendezések 

 

A vonal menti mérésekhez és a távolságok változtatásához egy, a tanszékünkön korábban 

elkészített elektrokémiai mikroszkópot használtam. Mozgató szerkezete piezo mozgatókkal 

működött és minden irányban (X, Y, Z) a legkisebb lineáris lépéshossza 75 nm volt. A durva 

beállításokat kézzel lehetett elvégezni. A vezérlésére egy, a tanszékünkön korábban készített 

Microsoft Visual Basic 6.0 alapú szoftver állt rendelkezésre. Az elmentett mérések 

kétdimenziós képi megjelenítésére is lehetőség volt 256 árnyalatú színkódolás segítségével. 

További ábrázolási módokat alkalmazva más szoftverekkel szemléltethetőek voltak a 

mérések. Az adatok kiértékeléséhez és az ábrázolásokhoz az OriginPro 8.0 szoftvert 

használtam. 

A mérések túlnyomó többségét egy PalmSens potenciosztáttal végeztem, amely a Palm 

Instruments BV (Netherlands) cég terméke. Vezérléséhez egy Pocket PC-t használtam, 

amelyre a PalmTime és PalmScan programcsomagok voltak telepítve és azokon keresztül 

voltak elérhetők a megfelelő mérési technikák. A szoftverből beállítható potenciáltartomány   

-2,035 és 2,047 V között volt. 

Mivel a használt potenciosztát egészen kis áramok mérésére volt tervezve, fontos volt a zaj 

aktuális szintjének nyomonkövetése, amelyet a számítógép kijelzője mutatott. A külső zajok 

minimálisra csökkentése érdekében a készüléket és az éppen használatban levő mérőcellát 

Faraday-kalitkába helyeztem a mérések elvégzésének idejére.  
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A potenciometriás mérésekhez egy Metex multimétert vettem igénybe, amely tized 

millivoltos pontossággal tudta kijelezni az adatokat. A két cellarészt, ahol térben el kellett 

őket különíteni KNO3-os sóhíddal kötöttem össze. Az elektródok kis mérete miatt fellépő 

nagy ohmikus ellenállásnak köszönhetően az áramkörbe egy impedanciaváltót kellett iktatni 

(NICO 2000 Ltd). 

 

 

IV. 3. Felhasznált elektródok, felületi módosításuk 

 

Bizonyos kísérletekhez nagyobb méretű elektródokat használtam (~1 mm Pt és 1 mm 

üveges szénelektród). Azon vizsgálatoknál, ahol háromelektródos mérési elrendezés mellett 

dolgoztam, segédelektródként ~1 mm átmérőjű Pt drót (felülete 32 mm
2
), referencia 

elektródként telített kalomelelektród szolgált. 

Felületi rétegként a kereskedelmi úton kapható celofánt használtam a tortuózus 

közegekben végzett méréseknél. A celofán réteg vastagsága 120 m volt.  

 

 

IV. 4. Az elektromos kontaktusok létesítése, cellatestek kialakítása 

 

Az elektromos kontaktusok létesítéséhez hagyományos rézdrótokat használtam, 

amelyeknek a felületéről ~5%-os sósavval eltávolítottam a kialakult oxidréteget. 

Kétkomponensű ezüst epoxival (Amepox) ragasztottam hozzájuk a megfelelő elektródot, 

amelynek a megszilárdulásához megfelelő hőmérsékletre és időre volt szükség (80
o
C és 30 

perc).  

A cellatestek egy részének kialakításához Eporapid kétkomponensű kötőanyagot 

használtam fel, amelynek komponenseit 1:1 arányban összekeverve lehetett kapni kellő 

szilárdságú epoxi szigetelő mátrixot. Ezt a szigetelő tulajdonságú epoxit használtam akkor is, 

amikor ragasztással kellett elektromos kontaktusokat rögzíteni. Cellatesteket alakítottam ki 

fogászati cementből is vizsgálataim egy részéhez (Duracryl Plus, Spofa Dental a. s. Markova 

238), ahol erre volt szükség. Ez utóbbi egy szilárd és folyékony komponens formájában kerül 

forgalmazásra, amelyeket többféle arányban is el lehet keverni, és azért célszerű sokszor a 

használata, mert sok oldószerben stabil és csak elenyésző mértékben duzzad. A szilárd 

komponens egy olyan por, amely egy metil-metakrilátból és metakrilátból álló kopolimer. A 

folyadék komponens metil-metakrilát, dimetil-p-toluidin és etilénglikol-dimetakrilát elegye volt. 
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IV. 5. Elektródok készítése 

 

Antimon elektródok létrehozásához vastagabb falú üvegcsövekbe (belső átmérő 1 mm, 

külső átmérő 3 mm) szívattam bele az antimont, amelyet előzőleg gázlángon 

porcelántégelyben megolvasztottam. A felszívás előtt az egyik végükre erősítettem egy 

műanyagcsövet, és ennek segítségével összekötöttem egy 50 ml-es fecskendővel. Az 

üvegcsövek másik végét közvetlenül a felszívás előtt rövid ideig gázlángba tartottam részben 

azért, hogy a hirtelen fellépő termikus feszültség miatt szét ne pattanjanak, másrészt azért, 

hogy jobban fel lehessen szívni a fémolvadékot a csőbe. Ugyanis ha nem elég magas a cső 

hőmérséklete, gyorsan megdermed benne az antimon. 

Ezután a megtöltött csövek antimont tartalmazó végét gázlángba helyeztem, és 

egyenletesen forgatva felhevítettem vörösizzásig, csipesszel megfogtam, és kivéve a lángból 

hirtelen mozdulattal széthúztam, amennyire lehetséges. Eredményül egy jóval vékonyabb 

(akár 100-200 m külső átmérőjű) szálat sikerült kapni. Ezt rövidebb darabokra vágtam. 

Esetenként előfordult, hogy az antimon az üvegcsőben helyenként megszakadt, ami annak a 

következménye, hogy túl hamar megdermedt benne a széthúzáskor az olvadt félfém. A szál 

vágásánál ezt figyelembe vettem úgy, hogy az üres szakaszokat egyszerűen kihagytam azáltal, 

hogy amennyire lehetett, azok végeinél tördeltem szét a vékonyra húzott szálat. Az eljárást 

többször megismételve sok vékony, antimont tartalmazó száldarabot sikerült nyerni. 

A száldarabokat egyenként befogtam kapillárishúzóba, és kellő hőmérsékletre hevítve 

kettéhúztam őket, aminek az eredménye két elektród lett. Ennél a mozzanatnál történt meg a 

végleges vékonyságúra történő széthúzás, amellyel meg lehetett közelíteni akár a 10 m-es 

átmérőt is. 

A kellően elvékonyított, és szakadásmentes szálakat beragasztottam kb. 1 mm belső 

átmérőjű vékonyabb falú üvegcsövekbe ezüst-epoxival úgy, hogy belülről egyben hozzájuk 

ragasztottam a rézhuzal kivezetéseket. A huzalokat az üvegcső felső végéhez még 

kétkomponensű Eporapid epoxi ragasztóval is felrögzítettem, hogy a használat közben ne 

tudjanak mozogni. 

A mikroelektródok készítéséhez 25, 100 m átmérőjű Pt huzalokat használtam 

(Goodfellow Cambridge Limited Huntington PE29 6WR England). Felhasználtam még 30 

m-es szénszálakat is, amelyeknek gyártója a Specialty Materials volt (Massachusetts, USA). 

Az elektródtestek készítéséhez ~1,5 mm külső és ~1 mm belső átmérőjű boroszilikát alapú 

üvegcsöveket használtam. Azon esetekben, amikor az egyik végüket vékonyra kellett 
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szűkíteni, a kihúzáshoz egy, a tanszékünkön található Suttler Instrument típusú készüléket 

használtam. 

A vizsgálataimhoz a fenti huzalokból a következő eljárással készítettem a 25, 100 m 

átmérőjű Pt mikrokorong elektródokat. Egy üvegcső egyik végébe gázlánggal az üveg 

megolvasztásával beleágyaztam egy Pt mikroszálat, és hozzáforrasztottam a csőben levő 

végéhez egy rézdrótot ezzel biztosítva az elektromos kontaktust. Az üveg végét addig 

csiszoltam hagyományos csiszolópapírral, amíg a Pt ki nem bukkant, majd a Pt megjelenése 

után fényesre políroztam. Alaposan lemostam a szennyeződéseket, amelyek a felület 

megmunkálásából visszamaradtak. Ioncserélt vízben ultrahang alkalmazásával is tisztítottam a 

felületet a hozzá erősebben tapadó adszorbeált szilárd részecskék eltávolítása végett. Ezután 

ioncserélt vízzel ismét alaposan leöblítettem és megszárítottam. Egy rézdróttal létesítettem 

elektromos kontaktust úgy, hogy egy forrasztóón darabot előzőleg behelyeztem a csőbe, majd 

összeolvasztottam a csőbe helyezett végét a Pt szál kapilláris belsejében levő végével. 

Kísérleteimhez felhasználtam még mások által korábban üvegbe ágyazott 270 m Au mikro 

és 1 mm átmérőjű korong alakú, hagyományos méretű elektródot is.  

Vizsgálataim egy részéhez szükség volt egy 25 m átmérőjű Pt-szál elektródra is. 

Elkészítésének első lépése az volt, hogy egy leszűkített hegyű kapillárisba behelyeztem egy 

~5 mm hosszúságú 25 m Pt huzaldarabot és egy kevés epoxi ragasztóval berögzítettem. 

Annak érdekében, hogy a kiálló Pt huzaldarabnak csak a vége legyen elektroaktív felület, 

vékony szigetelő anyaggal vontam be a külsejét. Ehhez készítettem polisztirolra nézve 10%-

os oldatot kloroformmal, amely lágyítóként tartalmazott még 10% bisz-etilhexil-szebacátot is. 

Ez utóbbi biztosította, hogy a felületen kialakított szigetelő réteg flexibilis legyen. A Pt 

huzaldarab kiálló részét úgy vontam be polisztirollal, hogy az oldat egy kis részét felszívtam 

fecskendőbe. Az injekciós tű hegyére nyomtam ki egy nagyon kevés oldatot, majd 

mikroszkóp alatt bevontam vele a Pt huzaldarabot. Miután rászáradt a polisztirol vékony 

bevonatot képezve, ollóval levágtam a szigetelő bevonattal borított huzal kiálló végéből egy 

kis darabot, ezzel biztosítva végül az aktív felületet a szál végén. Ugyanezen eljárással 

készítettem el azon további elektródokat is, amelyeknek külső felületére csak egy vékony 

szigetelőrész kellett. 
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IV. 6. Speciális cellák kialakítása 

 

Vizsgálataim egy részéhez szükség volt speciális kialakítású cellákra is. Az ETOF mérések 

azon részéhez, amelyeknél azt az elrendezést tanulmányoztam, ahol az elektródok egymással 

szemben voltak elhelyezve, egy rögzített elektródot tartalmazó edényre volt szükség (2. ábra). 

Plexi műanyag lapból levágtam egy kb. 5×5 cm
2 

felületű darabot, majd a közepébe fúrtam egy 

~3 mm átmérőjű lyukat. Plexi műanyagcsőből (átmérő 1,5 cm) levágtam egy ~2 cm 

hosszúságú darabot, és azt epoxi ragasztóval rögzítettem a plexi műanyag lapra úgy, hogy a 

lyuk nagyjából a cső közepén legyen. A lyukba behelyeztem az éppen használni kívánt 

generátor elektródot, és olvasztott polipropilénnel berögzítettem, ami ezután lehűlve 

megszilárdult. A polipropilénnel a rögzítésen kívül sikerült a lyukat is jól lezárni, hogy ne 

folyjon ki az oldat.  

 

2. ábra. Az ETOF mérésekhez használt cella azon vizsgálatokhoz, amikor a két elektród egymással szemben volt 

elhelyezve 

 

Az edényt megtöltöttem 1 mM I3
-
 oldattal úgy, hogy az alsó elektródot teljesen ellepje. 

Kézi mozgatással fölé helyeztem a vékony polisztirol bevonattal ellátott, a kiálló végén aktív 

felületet tartalmazó 25 m Pt mikroelektródot. Szintén kézi mozgatással úgy állítgattam a 

mérőelektródot, hogy az pontosan közvetlenül a másik felett legyen, amelyet generátor 

elektródként használtam. Ezt úgy végeztem, hogy erős megvilágítás mellett és fehér papírral a 

háttérben – így jól lehetett látni az elektródokat – minden oldalról ellenőriztem, nagyjából 

felette van-e. Ezután az alulról edénybe rögzített elektródok felett az elektrokémiai 

mikroszkóppal 0 V (vs. SCE) potenciált beállítva kisebb területen (200×200 m) pásztázást 

 

detektor 

elektród 

generátor 
elektród 

oldat 
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végeztem a kisebb elektródoknál, hogy megállapítsam, pontosan hol van az elektród korong 

az üvegtesten belül. Ez szükséges ugyanis ahhoz, hogy a két mikroelektród pontosan egymás 

fölé legyen helyezve. A korong helyénél egy áram maximumot lehetett regisztrálni, mivel a 

fém felülete vezető sajátságú és a pozitív visszacsatolás jelentkezett. A kapott kétdimenziós 

felvétel alapján meg lehetett állapítani, hogy hol van a maximum, és oda pontosan 

bepozícionáltam a piezo mozgató segítségével a mérőelektródot. Ezt tekintettem az origónak 

és innen kiindulva változtattam a távolságokat. A mérések következő szakaszában a 

megfelelő léptékekkel növelve a távolságot függőleges irányban mozgattam felfelé a detektor 

elektródot a piezo mozgató segítségével.  

Olyan cellát is készítettem az ETOF mérésekhez, ahol az egyes mikroelektródok 

egymással egy síkban helyeztem el (planáris elrendezés). Ehhez 25 m átmérőjű Pt 

huzaldarabokat használtam. A mikroszkóp alá helyeztem egy előzőleg fogászati cementből 

kialakított műanyag testet, annak felületére rögzítettem a nagyjából 5 mm hosszúságú Pt 

huzaldarabokat ezüst-epoxival úgy, hogy az egymás mellett fekvő darabok néhány tíz 

mikrométernél ne legyenek távolabb egymástól. A rézdrótokat ezután ragasztottam hozzájuk 

azon végeiknél, ahol előzőleg ezüst-epoxival a felülethez rögzítettem őket. Amikor az ezüst-

epoxi ragasztások megszilárdultak, fogászati cementtel beöntöttem az egészet úgy, hogy csak 

a rézkivezetések álljanak ki belőle. A kialakított cellát a szokásos módon a Pt szálakra 

merőlegesen lecsiszoltam és felpolíroztam. Időnként mikroszkóp alatt figyeltem, kibukkant-e 

az összes elektród. Amikor a Pt korongok egymás közelében megjelentek, alapos vízzel 

történő öblítés után polírozással alakítottam ki a cella felületének kellő simaságát. Ioncserélt 

vizes öblítéssel, ultrahangos tisztítással távolítottam el végül a szilárd szennyezéseket.  

Az elektródok közti távolságokat egy mikroszkóp segítségével határoztam meg úgy, hogy 

egy mikrométer skálával ellátott okulárt helyeztem bele. Az ebben található osztásokat 

minden egyes nagyításhoz bekalibráltam egy 25 m-es Pt szálat a tárgylemezre helyezve és a 

szál vastagságát figyelembe véve (a rá eső osztások száma osztva a szálszélességgel), majd 

ezt követően történhetett a távolságmérés. Ezzel az okulárral minden 1000 m alatti 

távolságot meg lehetett mérni, de az ehhez közeli távolságok már ±10 m-es 

bizonytalansággal voltak mérhetők. 
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IV. 7. A gélek készítése 

 

Az egyik gél, amit a kísérleteimhez használtam az agar-agar gél volt. Erre azért volt 

szükség, hogy az élesztőkultúrát valamiben rögzíteni kellett, ugyanis ezt használtam a 

gázközegű vonal menti mérésekhez. Ezt úgy készítettem, hogy a mérésekhez használni kívánt 

oldatok 10 cm
3
-éhez annyi száraz agar-agart adtam, hogy arra nézve a kívánt töménységű 

legyen (nagyjából 4 m/m%). Melegítéssel segítettem elő az agar-agar feloldódását, és amikor 

az összes feloldódott, hagytam lehűlni az oldatot. Kereskedelmi forgalomban kapható élesztőt 

használtam fel a kísérletekhez. Az élesztő kultúránál fontos volt, hogy ne legyen magas a 

hőmérséklet, másrészt pedig hogy a gélesedés még ne induljon be. Ezért amikor ~50
o
C volt az 

oldat hőmérséklete, akkor kevertem az élesztőből 1 g-ot az agart tartalmazó oldathoz. 

Tápanyagként annyi glükózt adtam hozzá, hogy nagyjából 5 m/m% legyen benne. Ezután 

helyeztem annak kis részletét a megfelelő helyre és ezután hagytam végül, hogy az oldat 

szobahőmérsékletre hűljön le és a gélesedési folyamat lejátszódjon. 

A Ca-alginát gél kialakításához a megfelelő alginát porából (Fluka) hozzámértem a 

kérdéses oldathoz annyit, hogy arra nézve 4 m/m%-os legyen. Parafilmmel lefedtem a 

párolgási veszteség elkerülése miatt. Mágneses keverővel addig kevertettem az oldatot, amíg 

az alginát teljesen fel nem oldódott. Eközben készítettem 1 M CaCl2 oldatot. Feloldottam 

benne olyan koncentrációban azt a méréshez éppen szükséges anyagot is, amelyet tartalmazott 

az alginát gél készítéséhez használt oldat. A hígulás elkerülése miatt volt erre szükség. A 

frissen elkészült alginát gélt beletöltöttem egy üvegedénybe és belehelyeztem a cellát is úgy, 

hogy a mérőrész teljesen benne legyen. Hozzáadtam az elkészített CaCl2 oldat 5 cm
3
-éből 

óvatosan néhány cseppet, hogy az alginát oldat felületén maradjon, amennyire lehet. Így a 

felületen kialakult egy vékony Ca-alginát gélréteg, ami már eléggé szilárd ahhoz, hogy 

amikor a CaCl2 oldat további részleteit hozzá adagolom, megakadályozhassam az alginát 

oldattal való összekeveredést. A teljes CaCl2 oldatmennyiség hozzáöntése után elkezdődött a 

gélesedési folyamat. Ehhez szükség volt egy napra, ezért ennyi időt legalább hagytam mindig 

a Ca-alginát gél kialakulásához. A Ca
2+

 ionok behatolását a gélbe szemmel is nyomon lehetett 

követni, ugyanis a folyamatosan képződő Ca-alginát fehér színű, szemben a sima alginát 

géllel, amely áttetsző és enyhén opálos volt. Itt tulajdonképpen az történt, hogy az alginát 

makromolekulák karboxilátcsoportjai közé a Ca
2+

 ionok beékelődtek, ezzel kialakítva egy 

koherens szerkezetet. Így ágyaztam be tulajdonképpen a cellát a gélbe. Ahhoz, hogy a 

száradást minél jobban megakadályozzam, az egészet lefedtem egy üvegedénnyel, és belülre 
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raktam még egy vízzel töltött poharat is, ezzel is biztosítva a páratartalmat a kiszáradás 

elkerülése végett.  

 

 

IV. 8. Homokminta frakcionálása 

 

A tortuózus közegekben történő vizsgálatokhoz szükség volt különböző szemcseméretű 

homok frakciókra, amelyhez egy homokmintát használtam fel. Először megszárítottam, és 

eltávolítottam belőle a szemmel látható, durvább szennyeződéseket. Ezután tömény 

salétromsavval kezeltem, hogy az ilyen mintákban általában előforduló szerves és szervetlen 

szennyeződéseket eltávolítsam. Alapos és többszöri mosást követően végül teljesen 

megszárítottam szárítószekrényben ~100 
o
C-ot beállítva.  

A nedvesség teljes eltávolítása után következett a frakciókra való bontás, amelyhez a 

mintát egy több szitasoros szeparációnak vetettem alá. A lyukméretek a következők voltak: 

0,125; 0,15; 0,315; 0,4; 1 mm. A legfinomabb szemcseméretű rész összegyűjtése céljából az 

egész alá egy műanyagtálcát helyeztem. Ráöntöttem a legfelső szitára a mintát. Addig 

szitáltam, amíg az egyes szitasorokon számottevő mennyiségű homok jött még át. A minta 

természetéből adódóan természetesen csak a kisebb lyukméreteken maradt több részecske. Az 

egyes frakciókat a végén műanyag dobozokba gyűjtöttem össze. 

 

 

IV. 9. Az Ag/AgCl referenciaelektród kialakítása üvegfelületen potenciometriás 

mérésekhez 

 

A kellő átmérőjűre kihúzott és előzetesen acetonnal zsírtalanított antimon elektródok 

üvegfelületén kialakítottam az Ag/AgCl bevonatot a következő szakaszban ismertetésre 

kerülő eljárást alkalmazva. Először készítettem két oldatot az ezüstözéshez egy, az 

irodalomban talált leírás alapján
75

: 

I.oldat: 1 g AgNO3-ot feloldottam 60 cm
3
 ioncserélt vízben, majd cc. NH4OH oldatot adtam 

hozzá addig, amíg a kezdetben leváló Ag2O csapadék fel nem oldódott. Külön edényben 

feloldottam 1 g KOH-t 60 cm
3
 ioncserélt vízben és az ismét leváló oxidcsapadék feloldása 

érdekében addig adagoltam cc. NH4OH-t hozzá, míg homogén és sárgás színű oldatot nem 

kaptam.  
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II. oldat: 1 g glükózt feloldottam 60 cm
3
 vízben, és hozzáadtam még 3 cm

3
 etanolt, hogy a 

felületen maradt esetleges szennyeződéseket leoldja. 

Az ezüstözéshez összeöntöttem kis részleteiket úgy, hogy az I. oldatból 80, a II.-ből 20 

térfogatszázalékot tartalmazzon az ezüstöző közeg. Gyorsan összekevertem őket, majd az 

ezüstözni kívánt elektródok levékonyított alsó szakaszát felülről lógattam a szükséges 

anyagokat tartalmazó oldatba ragasztószalagra rögzítve. A fémbevonatok képződéséhez 1-2 

órát vártam. 

A bevonatok kialakítása után az elektródokat kivettem az oldatból és alaposan lemostam 

ioncserélt vízzel. Elektromos kontaktusnak ezüst-epoxival rögzített rézdrótokat használtam. 

Mivel a fenti eljárással nagyon vékony ezüst filmeket lehetett kialakítani, elektrolízissel 

megvastagítottam őket egy külön elektrolizáló oldatban. Ez utóbbit szintén egy leírás alapján 

készítettem
76

. Feloldottam 0,655 g LiClO4-ot 20 cm
3
 vízben, majd 0,68 g AgNO3-ot és 1,05 g 

NaCN-t. Az ezüst leválasztását -0,4 V-on végeztem 50 s-on keresztül ezüst anódot használva 

ellenelektródként. 

Az AgCl-t a felületeken úgy alakítottam ki, hogy egy pillanatra belemártottam az ezüsttel 

ellátott üvegfelületeket 0,1 M FeCl3 oldatba, majd néhány percig 0,1 M HCl oldatban 

tartottam őket a felületre ragadt vasnyomok eltávolítása miatt, amelyet alapos ioncserélt 

vízzel való mosás követett. 

 

 

IV. 10. A gázközegű, vonal menti mérések előkészítése 

 

A felületi film kialakításához egy olyan oldatot készítettem, amely 0,001 M 

koncentrációban tartalmazott KHCO3-ot, 20%-ban glicerint, és 0,1 M koncentrációban LiCl-

ot. Az utóbbi két anyagra azért volt szükség, mert vízvisszatartó hatásúak, és általuk jól 

biztosítható az állandó nedvességtartalom. Másrészt a referencia elektród miatt kloridionokra 

is szükség volt. Ebben az összetételben a pH 8 körüli volt, ami már megfelelő ahhoz, hogy a 

CO2 a filmbe beoldódjék. 

A kalibrációs mérésekhez egy 8 cm
3
 térfogatú műanyag edényt használtam, amelynek 

belső terében történt meg a gáz fejlesztése. Az edényt úgy zártam le, hogy egy olyan 

gumidugóval tömítettem be az edény nyílását, amelynek közepén volt akkora furat, hogy a 

cella mérőrészét az edény belsejébe be tudjam helyezni. A gumidugó és a cella közötti 

hézagokat parafilmmel töltöttem ki, hogy megakadályozzam a fejlesztett gáz kiszivárgását. 
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Céltárgynak szükség volt egy pontszerűnek tekinthető CO2 forrásra. Egy plexilapból 

kivágtam egy nagyjából 2×2 cm
2
 felületű darabot, amelynek közepébe fúrtam egy 1 mm 

átmérőjű lyukat, és ezután felületét simára csiszoltam (3. ábra). A céltárgyat végül úgy 

alakítottam ki, hogy az élesztőkultúrát tartalmazó oldattal feltöltöttem annyira a lyukat, hogy 

színültig töltse be, amely ezt követően megdermedt. Ezt a lapot egy üvegedény aljára 

rögzítettem úgy, hogy az párhuzamos legyen azzal. Vízzel terítettem be az edény alját, majd 

lefedtem az edényt plexilappal, hogy a vizsgálatok közben is biztosítva legyen a kellő 

páratartalom. Ez a plexilap tartalmazott egy lyukat, amelyen keresztül belógott a cella. Mérete 

akkora volt, hogy lehetővé tegye a cellatest szabad mozgását a vonal menti mérések közben. 

 

3. ábra. A gázfázisú vonal menti mérésekhez használt kísérleti elrendezés 

 

IV. 11. A keskeny-rés cellák kialakítása 

 

Ezen vizsgálataimhoz ~200 m átmérőjű rézszálakat használtam fel, amelyekhez úgy 

jutottam, hogy hagyományos elektromos huzalokból kiszedtem a rézszál kötegeket. Ezeket 

felszabdaltam kb. 2 cm hosszúságú darabokra, majd sima felületen kiegyenesítettem őket.  

Felületüket sósavval megtisztítottam a korábbiaknak megfelelően. Maratással hoztam létre 

belőlük Cu mikroelektródokat úgy, hogy tömény HNO3-ban tartottam az egyik végüket és 

időnként fel-le mozgattam őket, hogy egyenletesen vékonyodjanak a savval érintkező végeik. 

Amikor már szemmel láthatóan elérték a kívánt vékonyságot, ioncserélt vízzel leöblítettem 

őket, és mikroszkóp alatt megnéztem, valóban eléggé sikerült-e lemaratni őket. Ha nem 

sikerült még a szálat kellő vékonyságúra maratni, tovább folytattam a réz oldását. Ezzel a 

módszerrel sikerült nagyjából egyenletesen a vastagságot lecsökkenteni és akár a 10 m-t is 

elérni.  

V 

céltárgy 

mérőcella 
rögzítés 

mikroszkóphoz 

edény 
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Elektromos kontaktusként vastagabb rézdrótokat ragasztottam ezüst epoxival a lemaratott 

végű rézszálak másik végéhez egy sima felületen, valamint egy maratással nem vékonyított 

rézszálat is helyeztem a lemart rézszálak mellé olyan közel, hogy egymáson feküdjenek. 

Ebben a helyzetben rögzítettem be őket ragasztással. Így öntöttem be őket egy hengeresre 

kiképzett papírformában epoxi ragasztóval illetve fogászati cementtel, közben arra ügyelve, 

hogy csak a rézkivezetések álljanak ki a cellatestekből. 

A szigetelő mátrix megszilárdulása után az alsó felületeiket a réz korongok megjelenéséig 

csiszoltam. Amikor a közöttük levő távolság annyira kicsi volt, hogy még éppen hogy csak 

nem értek össze, multiméterrel ellenőriztem, van-e közöttük még valahol kontaktus. Ha a 

készülék úgy mutatta, hogy már nincs, potenciosztáttal 2 V feszültséget létesítettem a két 

elektród között, miközben a levegőben tartottam a cellát. Amennyiben nagysága a 

háttérzajnak megfelelő volt, egy pillanatra belehelyeztem vízbe a cellákat. A háttérzaj itt azt 

az áramot jelenti, amelyet mérni tudunk akkor, amikor a két pólus között nincs semmi 

vezetést biztosító közeg. A vízbe helyezés után újra létesítettem 2 V feszültséget az 

elektródok között, és ha ekkor volt nagy mérhető áram, egyértelműen jelezte, hogy 

működőképes az adott cella. Ezután polírozással alakítottam tovább a cella felületét, hogy 

sima legyen. Mikroszkóp alatt jól lehetett látni a kialakított elektródfelületeket. A vastagabb 

rézdrótot, amely ellenelektródként és kvázi referencia elektródként szolgált a méréseknél, 

nagyobb, ~200 m átmérőjű korong formájában lehetett látni, és közvetlenül mellette a 

mikrokorongot egy vékony szigetelő réteggel elválasztva, és ez utóbbi szélessége 10 m 

körüli volt. 

A cellakészítés további szakaszában a réz mikrokorong elektródok felületét szulfid 

bevonattal láttam el. Első lépésként a rézfelületeket 0,1 M HCl-ban tisztítottam meg az 

oxidrétegtől, ioncserélt vízzel alaposan lemostam, ezután acetonnal zsírtalanítottam és 

megszárítottam. Ehhez előzőleg összeállítottam egy szulfidáló oldatot úgy, hogy 0,1 M HCl 

20 cm
3
-ében ~1 g Na2S-ot oldottam fel, 0,1 g kénport adtam hozzá és felmelegítettem 80

o
C 

körüli hőmérsékletre. A kén feloldódását a melegítésen kívül intenzív keveréssel is 

elősegítettem. A keletkező poliszulfid anionok miatt fokozatosan barnás színűvé vált az oldat. 

Savas közegre azért volt szükség, mert a képződő oldat tisztább lett, mint a lúgos közegekben, 

és magasabb oxidációs állapotú termék alakult ki a rézfelületen. Erről előzetes vizsgálatokkal 

győződtem meg a pH széles tartományban történő változtatásával. Egy cseppet helyeztem a 

szulfidáló oldatból a cella felületére úgy, hogy csak a munkaelektróddal érintkezzen. Néhány 

másodpercig tartottam benne, és ioncserélt vízzel jó alaposan lemostam. Ezután hagytam 

megszáradni, végül CS2-dal alaposan leöblítettem a cella felületét, hogy a kénnyomokat 
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eltávolítsam. Mikroszkóp alatt látni lehetett, hogy összefüggő fekete színű bevonat képződött 

a rézfelületen, ami arra utalt, hogy döntően CuS lett a szulfidálás terméke.  

Hasonló cellákat kialakítottam úgy is, hogy a Cu mikroszálak helyett 30 m szénszálakat 

használtam fel.  
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V. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

V. 1. Diffúziós együttható meghatározása elektrokémiai time-of-flight módszerrel 

 

Az irodalomban több helyen említésre került, hogy a bevezetőben már említett, módosított 

Stokes-Einstein egyenletben (7) levő C paraméter értékére jelentős befolyással van a 

méréshez beállított geometria. Az összefüggés nyilvánvalóan ideális viszonyokra érvényes, 

azaz pontszerű forrás esetén gömb, vonal alakú forrás esetén henger alakú valamint nagy 

síkfelület esetén lineáris a diffúziós profil. A diffúziós profil az azonos koncentrációjú 

helyeket összekötő görbék alakjára vonatkozik. A mérő elektródhoz diffúzióval érkező 

elektroaktív anyag eloszlása homogénnek, és kis mérőfelület esetén a profil hemiszférikusnak 

tekinthető a mérőcsúcs szempontjából. A valóságban a generátor és detektor elektródok nem 

pontszerűek. A fém mikroelektródok elkészítésükből adódóan egy üvegkapillárisba vannak 

beforrasztva. Az elektród mellett így kisebb-nagyobb méretű szigetelő fal helyezkedik el. Ez 

befolyásolhatja a koncentráció profil „ideális” kialakulását. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy 

ha generátor elektródként is egy üvegkapillárisba forrasztott mikroelektródot alkalmazunk, az 

azon fejlesztett elektroaktív anyag diffúzióját az elektródot körbevevő üvegfelület is 

megszabja. Ezt szokás falhatásnak nevezni, ami abból adódik, hogy a közegben elhelyezett 

bármilyen akadály az alakjától, méretétől és a forráshoz képesti elhelyezkedésétől függően 

megváltoztatja a koncentráció időbeli és térbeli eloszlását. Erre mutat egy korábban használt 

cellaelrendezést a 4. ábra, amelynél már akkor kiderült, hogy az elektródtestek által okozott 

falhatás egy jelentős bonyolító tényező. 

 

4. ábra. Egy korábban vizsgált cella a falhatás szemléltetésére mikroelektródokkal 
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Ebből adódóan az egyik cél e vizsgálatoknál annak a kísérleti tanulmányozása volt, hogy a 

generátor elektród átmérője, az ezt körülvevő szigetelőtest jelenléte valamint a forrás-detektor 

távolság hogyan befolyásolják a paraméter értékét. Ennek figyelembevétele nagyon 

bonyolulttá tenné a kiértékelést, ugyanakkor sokszor elkerülhetetlen, például a porózus 

közegekben végbemenő transzportfolyamatok tárgyalásánál. 

 

 

V. 1. 1. A szemben elhelyezett elektródokból kialakított elrendezés tanulmányozása 

 

 
 

5. ábra. A mérési geometria szemléltetése, ahol az elektródok egymással szemben vannak elhelyezve 

 

Ahogyan azt az előző szakaszban részleteztem, mindenképpen tisztázni kellett a C 

paraméter geometriától való függését. Először is annál a geometriánál kellett ezt megtenni, 

ahol egymással szemben vannak az elektródok elhelyezve, mivel korábban a tanszékünkön 

mind szimulációval mind kísérletileg megállapították, hogy az együttható értéke a 2 körüli 

értékről kiindulva fokozatosan nő a távolság növelésével. Az elrendezés felépítését az 5. ábra 

mutatja. A mellékábrán látható, hogy adott elektródpár távolság esetén egy pillanatszerűen 

bejuttatott anyag, miközben diffundál szét a térben, milyen áramintenzitás-idő görbe vehető 

fel a mérőcsúcson. A mért áram-idő tranzienseknél a  repülési idő leolvasható vagy 

számítógépes módszerrel meghatározható, ami a bejuttatástól a maximum megjelenéséig 

eltelik. 

Fontos volt mindenekelőtt meghatározni a I3
-
 ion diffúziós együtthatóját, amit 

modellvegyületnek választottam. Ezt kronoamperometriás módszerrel kalomel elektróddal 
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szemben 25 m Pt mikroelektródon 0 V-ot beállítva végeztem el. Az áram-idő görbék 

kiértékelésénél az Aoki-Osteryoung féle egyenletet használtam fel. Három párhuzamos mérés 

átlagát véve a modellanyag diffúziós együttható értékére 1,168±0,101*10
-5 

cm
2
/s adódott. Ez 

viszonylag jó egyezésben van az irodalomban talált értékekkel
16,77

. Ez az adat fontos volt 

azon mérések kiértékeléséhez, ahol a geometria hatását tanulmányoztam, így csak a C 

paraméter volt az egyedüli ismeretlen mennyiség.  

Az ETOF módszer tanulmányozásánál a trijodid ionokat úgy hoztam létre, hogy I
-
 

ionokból anódos oxidációval pulzusszerűen jódot generáltam egy elem segítségével 1 V 

feszültséget kényszerítve a cellára (ezt egy feszültségszabályozó áramkörbe iktatásával értem 

el), amelynek molekulái rögtön asszociálódtak I
-
 ionokkal. Utóbbi nagy feleslegben volt jelen 

az oldatban, ezért úgy tekinthetjük a folyamatot, hogy az gyakorlatilag teljesen eltolódott a 

trijodid képződés irányába. E vizsgálatokhoz detektor elektródként egy vékony 

szigetelőréteggel ellátott Pt szálat használtam, amelynek csak a hegye volt aktív felület. A 

kísérleti részben leírtak alapján annak többi részét polisztirol réteg zárta el az oldattól, ami 

elhanyagolható (~1 m) vastagságú szigetelésnek tekinthető. Amikor a lehető legközelebb 

pozícionáltam egymáshoz az egymással szemben levő elektródokat, a köztük levő távolságot 

zérusnak tekintettem. A továbbiakban ez volt a viszonyítási alap. Innen kiindulva változtattam 

a távolságokat a mikroszkóp pozícionáló berendezésének segítségével. A távolságok pontos 

ismerete itt nem volt fontos, mivel csak azt kellett látni, milyen mértékben módosul a C 

paraméter értéke a távolítás hatására. Az áram-idő tranziensek felvételéhez 0 V-ot állítottam 

be, amely elegendő volt a trijodid ionok diffúziógátolt elektroredukciójához. Minden 

távolságnál felvettem öt tranzienst, leolvastam a repülési időket és átlagoltam őket, majd az 

átlaggal számoltam. A generálás időtartama 1 s volt, és a repülési időket a mérés 50. 

másodpercének a közepétől számítottam, ahol a generálás történt. A görbéket bemutató 

ábrákon az időtengelyt úgy állítottam be, hogy ez a nulladik másodperc legyen. Az összes, 

ezután tárgyalásra kerülő ETOF kísérlet kiértékelésénél is ezt az utat követtem. 

A mérési eredmények szemléltetése végett feltüntettem a trijodid ionra mért ETOF-

görbéket a 6. ábrán. Jól látszik, hogy amint egyre nagyobb a távolság a generátor és a detektor 

között, időben egyre jobban széthúzódik a görbék alakja, ami a diffúziós profil növekvő 

mértékű széthúzódásának köszönhető, és az árammaximumok is rohamosan csökkennek, 

mivel egyre kevesebb anyag halad el a detektornál, amint a generátortól távolodunk. 
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6. ábra. A trijodid ionra vonatkozó ETOF görbék egymással szembehelyezett generátor-detektor pár mellett 

100 (a), 200 (b), 300 (c), 400 (d), 500 (e) m generátor-detektor távolságnál (generátor: 100 m Pt) 
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7. ábra. A C paraméter változása a távolsággal szigetelőtesttel rendelkező, különböző átmérőjű generátor 

elektródokat használva 

 

A szigetelőtesttel rendelkező generátor elektródok feletti mérések eredményeit a 7. ábra 

foglalja össze. Jól látható, hogy minél kisebb volt a generátor elektród átmérője, annál 

gyorsabban közelített a paraméter értéke 6-hoz a távolság növelésével, ami a tökéletes gömbi 

diffúziónak felel meg. A 25 m-es generátor elektródnál már a legkisebb távolságok mellett is 

ilyen típusú diffúzióval számolhatunk. A C=2 a lineáris síkdiffúzió esetére igaz, ami a 

legkisebb távolságoknál volt megfigyelhető a nagyobb méretű generátor elektródoknál. A 

megfigyelésekhez hozzájárult az elektródokat körülvevő szigetelőtest jelenléte is. A 25 m-es 
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Pt generátor elektródnál ez 961, a 100 m-esnél 1051 m, a 270 m-esnél 1120 m, az 1000 

m-esnél 2521 m nagyságú volt. Mivel a kisebb méretű elektródoknál a szigetelőtest mérete 

sokszorosa az elektródméretnek, a szigetelőtestet végtelen nagyságúnak tekinthetjük a 

vizsgálat szempontjából.  

A fenti tapasztalatok összhangban is vannak a feltételezésekkel, miszerint a nagy 

kiterjedésű generáló felület közvetlen közelében jobbára csak arra merőlegesen történhet 

anyagtranszport. Ezek után már nem meglepő, hogy az igazán nagyméretű forrásnál csak 

lassan növekszik a paraméter a 2-es értékről kiindulva. Távolodva a nagyobb generátor 

elektródok felületétől egyre dominánsabbá válik a más irányokba történő anyagvándorlás is. 

Ez azt eredményezi, hogy mindinkább gömbi jellegűvé válik a diffúziós profil. Ebből 

következően maga a forrás is egyre pontszerűbb lesz.  
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8. ábra. A C paraméter függése a távolságtól szigetelőrész nélküli, különböző átmérőjű generátor elektródokkal 

 

A szigetelőtest nélküli generátor elektródok elkészítésénél is egy nagyon vékony polisztirol 

réteggel biztosítottam, hogy csak az egyik végükön levő korong alakú terület legyen 

elektrokémiai szempontból aktív felület. A 8. ábra mutatja a szigetelőtest nélküli generátor 

elektródokkal végzett mérések eredményeit. A szigetelőtest jelenlétének a hiánya igazán az 

itteni méréseknél tűnik ki. Látható egyrészt, hogy csak kisebb távolságokig lehetett mérni, 

aminek oka az, hogy a generált anyag nagyobb felületen tudott szétoszlani, így a pontszerű 

detektorhoz jutó mennyiség lényegesen kisebb volt. Ami igazán különbség a szigetelőtestet 

tartalmazó generátor elektródokkal összehasonlítva, hogy a paraméter értéke a távolság 

növelésével gyorsabban közelített 6-hoz. A generált anyag már inkább gömbfelület mentén 

terjedt szét a térben. Összességében tehát elmondható, hogy minél kisebb a generátor mérete, 
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az elektródok közti távolság növelésével annál inkább dominánssá válik a gömbi jelleg. 

Feltűnő viszont a hasonlóság a 25 m-es generátor elektródnál. Szigetelőtest jelenlétében és 

anélkül is már kis távolságon belül kialakult a gömbi jellegű diffúzió.  

A fenti vizsgálatok azt mutatják, hogy a diffúziós együttható értékek meghatározását nem 

lehet úgy végezni kielégítő pontossággal, ha a detektor és generátor elektród egymással 

szemben van elhelyezve. Bár igaz, hogy mások már alkalmazták sikeresen ezt az elrendezést, 

de az annak volt köszönhető, hogy a forrás nagyon leszűkített végű kapilláris volt és ezen 

keresztül juttatták be az anyagot. Ekkor természetesen nincs akadálya annak, hogy az anyag 

közel gömbszimmetrikusan terjedjen szét a térben. Ebben az esetben helytálló az, ha 

feltételezzük, hogy C=6. Magának a szigetelőtestnek a jelenléte, ami körülveszi az 

elektródokat, már érezhető befolyást gyakorol a diffúziós profil alakulására.  

 

 

V. 1. 2. A planáris elrendezés tanulmányozása 

 

Az előző szakaszban jól látható volt, hogy amikor egymással szemben van elhelyezve a 

generátor és a detektor, nem tekinthetünk el a C paraméter geometria függésétől. Emiatt egy 

olyan új elrendezést kellett keresni, amellyel esetleg kiküszöbölhető a falhatás. Az is 

megerősítette egy új elrendezés szükségességét, hogy a gyakorlatban – például optimális 

működésű bioszenzorok fejlesztésénél - sokszor polimerekben vagy gélekben kell 

meghatározni bizonyos anyagok diffúziós együtthatóját. Az elektródok mozgatása különösen 

ridegebb gélek esetén a lokális szerkezet megváltozását vonja maga után, ami már nem 

annyira a gélre jellemző. A távolításnál üres térfogat maradhat vissza, amelybe a pórusokból 

tiszta oldat áramlik be, összenyomáskor kiszorul a pórusokból, és egy zártabb gélszerkezet 

alakul ki. Mindenképpen egy olyan geometriára volt szükség, ahol az elektródtávolságok 

előre rögzítve vannak. 

Az előző bekezdésben felsorolt feltételeknek megfelelt a planáris cella, ahol egy szigetelő 

mátrixba több 25 m Pt mikroszálat rögzítettem be egymással párhuzamosan, felépítését 

szemlélteti a 9. ábra. Lényegében több mikrokorongot alakítottam ki egymáshoz közel. Az 1. 

táblázat mutatja az I3
-
 ionokra vonatkozóan a mért és szimulált eredményeket, és 

összehasonlítva őket egymással jól látszik, hogy azok jó egyezésben vannak, ugyanis a 

távolságtól szinte függetlenül C=6. A szimulációkat Tesanovic Damir végezte, aki a véges 

változások módszerét alkalmazta
78

. Szimulációs modellében kockákra osztotta fel a teret, és 

ezt mások is sikeresen használták fel háromdimenziós problémák megoldására
79,80,81

. Amint 
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látható, bármelyik mikrokorong használható generátorként és detektorként egyaránt. Ha 

valamelyiken generálunk a többi, detektorként használt elektródon nyomon lehet követni a 

generált anyag frontjának áthaladását. További nagy előny itt még, hogy a távolságokat is 

pontosan módunk van megmérni és nem áll fenn a mechanikai okok miatt bekövetkező 

szerkezetváltozás veszélye géleknél.  

 

9. ábra. A planáris elrendezés szemléltetése oldalnézetből (piros: generátor, fehér: detektorok) 

 

1. táblázat. A mért és a modellszámítással kapott repülési idők összehasonlítása I3
-
 iont használva 

modellanyagként, pontszerű generátort alkalmazva 

 

d/m (mért)/s (modell)/s C paraméter 

219,5 6,76±0,37 6,86 6,1 

226,5 7,44±0,89 7,17 5,91 

367 18,9±1,01 18,97 6,1 

510 36,6±0,9 37,07 6,08 

 

Mindez azt mutatta, hogy különféle anyagok diffúziós együtthatójának meghatározására 

kitűnően alkalmas az új elrendezés. Ezzel határoztam meg I3
-
, [Fe(CN)6]

3-
 ionok diffúziós 

együtthatóját vizes oldatban és gélekben. A [Fe(CN)6]
3-

 ionokat szintén elektrokémiai 

generálással hoztam létre 1 V feszültség mellett [Fe(CN)6]
4-

 ionok oxidációjával 0,1 M 

K4[Fe(CN)6] oldatban. Áram-idő tranzienseinek felvétele szintén 0 V-on történt.  

A I3
-
 ion esetén Ca-alginát géllel dolgoztam, míg a [Fe(CN)6]

3-
 ionnál alginát 

makromolekulás oldattal. Utóbbinál azért nem vihettem be Ca
2+

 ionokat, mert Ca2[Fe(CN)6] 

csapadékot képeztek a [Fe(CN)6]
4-

 ionokkal. Ahhoz, hogy meg lehessen győződni az új 

mérési módszer használhatóságáról a kívánt célnak megfelelően, a különböző távolságok 

melletti d
2
/ értékeket is minden esetben kiszámítottam. Változásuknak ±10%-on belül kellett 

lenni, értékük ugyanis elméletileg állandó (d
2
/=CD). Amint látható a 2. táblázatból, ez 

minden esetben teljesült is. A d
2
/ értékekből számolva a diffúziós együttható értékére I3

-
 

Oldatfázis 
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ionra vizes oldatban 1,089*10
-5

 cm
2
/s adódott vizes oldatban, míg Ca-alginát gélben 6,22*10

-6
 

cm
2
/s. A [Fe(CN)6]

3-
 ionra vizes oldatban 7,522*10

-6
 cm

2
/s, alginát gélben 4,951*10

-6
 cm

2
/s a 

diffúziós együttható értéke. A vizes oldatokban meghatározott értékek jó egyezésben vannak 

az irodalmi adatokkal
77,82

. Észrevehető, hogy a gélekben nagyjából a felére csökkent a 

diffúziós együttható, ami ugyan kissé nagy változás ahhoz képest, mint amit mások 

tapasztaltak, bár igaz, lényegesen hígabb gélekkel dolgoztak. Megállapítható még az is, hogy 

a vizsgált géleknél a homogén oldathoz képesti diffúziós együttható csökkenésekben a 

tortuozitásnak van szerepe. Különösen a Ca-alginát gélt említhetjük itt meg, mivel ha annak a 

makroszkópikus viszkozitását vennénk figyelembe, sokkal kisebb értékeket kellene kapni.  

2. táblázat. Repülési idők és egyéb számított mennyiségek I3
-
 (a), [Fe(CN)6]

3-
 ionra (b) pontszerű generátor 

elektródot használva oldatban és gélben 
a, 

d/m /s (oldat) (d
2
/(m

2
/s) 

(oldat) 

/s (gél) (d
2
/)/(m

2
/s) 

(gél) 

320 16,9±0,24 6060 26,78±0,44 3824 

333 17,25±1,23 6428 30,0±1,19 3696 

466 31,5±0,66 6894 58,5±0,5 3712 

563 46,97±0,76 6748 85,67±0,55 3700 

 

b, 

d/m /s (oldat) (d
2
/m

2
/s) 

(oldat) 

/s (gél) (d
2
/)/(m

2
/s) 

(gél) 

308,8 21,75±1,55 4382,8 30,04±2,82 3174,3 

327,7 23,75±1,89 4523 40,04±2,17 2682 

506,3 56,3±0,975 4554 84,22±3,15 3043,7 

615,6 82,5±1,91 4593,5 127,1±3,01 2982 

 

Megvizsgáltam egy másik elrendezést is szintén a I3
-
 ionok diffúzióján keresztül, ahol a 

korábban használt planáris cella felületére egy egyenes 25 m vastagságú Pt-drótot 

helyeztem, mint generátor elektródot. Azt az esetet próbáltam ezzel megvalósítani, ahol egy 

gyakorlatilag végtelenül vékony egyenes sávon generálunk és tőle adott távolságokra 

helyezkednek el a pontszerű detektorok. Elméletileg C=4-nek kell itt teljesülni. Ez a 

geometria lényegében azonosnak tekinthető a párhuzamos mikrosáv elektródokkal kapott 

eredményekkel. Az együttható egyes munkákban arányossági tényezőként szerepel, annak 

reciprokát tüntetik fel, így mások 0,22 és 0,21 értékeket állapítottak meg, ami összhangban 

van az elméletileg várhatóval, mivel ekkor 1/C=0,25. Itt szintén a kronoamperometriával 

meghatározott diffúziós együttható értékével számoltam. Látható ez esetben is a jó egyezés a 

kísérleti és elméleti értékek között, amint a feltüntetett adatok mutatják a 3. táblázatban. A 
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távolságokat a generátor elektród közepétől számítottam. Kísérletileg is alá sikerült 

támasztani ennek érvényességét, amit szintén megerősít a d
2
/ értékek nagy állandósága. 

Mindez egyezésben van az irodalomban talált eredményekkel. Ez azt mutatja, hogy hasonlóan 

a korábbihoz, ez az elrendezés is alkalmas diffúziós együttható meghatározására. 

3. táblázat. A C=4 esetre vonatkozó mért és modellszámítással nyert repülési idők 

d/m (mért)/s (modell)/s C paraméter 

202 8,46±0,46 8,56 4,13 

309 20,67±1,08 19,9 3,95 

344 25,33±1,44 24,73 3,98 

403 35,4±1,71 34,15 3,93 

 

Összefoglalásképpen tehát megállapítható, hogy a tanulmányozott kétféle planáris 

elrendezés alkalmas közvetlenül porózus vagy egyéb más koherens rendszerekben történő 

közvetlen diffúziós együttható meghatározásra is. Különösen annak az elrendezésnek, ahol 

mikrokorongok szolgálnak generátorként és detektorként egyaránt nagy előnye, hogy 

egyszerűen megvalósítható technikailag így nincs szükség hozzá műszerigényes litográfiai 

eljárásokra. A vizsgált közeget egyszerűen csak fel kell kenni illetve ráhelyezni a cella 

felületére megfelelő vastagságban, de a mérések után könnyen el is távolítható onnan anélkül, 

hogy bármi is károsodna, ami például gondot jelenthet a litográfiásan létrehozott, egymással 

párhuzamos mikrosáv elektródoknál. 
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V. 2. Üledék, mint tortuózus közeg vizsgálata 

 

Amikor amperometriás vagy voltammetriás mérésekből koncentráció meghatározást végzünk, 

feltételezzük, hogy a kalibráláshoz használt homogén oldatok és az analizálni kívánt 

mintaoldatok diffúziós sajátságai azonosak. Ez sokszor nem teljesül, különösen tortuózus 

közegekben. Az oldatfázisban az elektroaktív komponens koncentrációja és diffúziós 

együtthatója ugyanaz az érték, ha tartalmaz akadályokat a rendszer, ha nem, de amennyiben 

azok jelen vannak, meg kell kerülniük őket a diffundáló részecskéknek. Ennek következtében 

kevesebb anyag képes eljutni az elektród felületére. E hatás mértékét a tortuozitással 

fejezhetjük ki (=(Do/Deff)
1/2

). Az irodalmi áttekintésben már korábban említettem, hogy az 

ilyen közegekben lezajló transzportfolyamatok leírásához a Deff látszólagos diffúziós 

együtthatót szokás használni, ami mindig kisebb, mint a homogén közegre jellemző érték. 

Amint az nyilvánvaló, a kalibrációs görbe, amelyet előzőleg homogén oldatokban vettünk fel, 

nem szolgáltat megbízható koncentráció adatokat a tortuózus közegekben. Vizsgálataimmal e 

probléma áthidalását kíséreltem meg tortuózus üledék közegben.  

 

 

V 2. 1. Vizsgálatok üveges szénelektróddal homokos szuszpenziókban 

 

Amennyiben akadályok vannak jelen egy oldatban, a diffúziós anyagtranszport mennyiségi 

viszonyain alapuló jel kisebb az akadálymentes közegben mérhető értéknél. A trijodid iont, 

mint modellvegyületet használva különböző koncentrációk mellett tanulmányoztam a 

jelenséget. Nagyobb méretű elektródot (egy 1 mm átmérőjű üveges szénelektródot) 

választottam a kísérletek elvégzéséhez, hogy a lineáris diffúzió legyen a domináns, mert így 

lehet jól mérni a megfigyelni kívánt különbséget.  

A tanulmányaim során leült szuszpenziókkal modelleztem a tortuózus környezeti üledék 

mintákat. A tortuozitás hatása a mért áramértékekben is megnyilvánul, amit hagyományos 

elektróddal lehet kimérni. A „hagyományos” jelző itt arra utal, hogy az elektród felületét 

semmivel nem módosítottam. A 10. ábra két, hagyományos elektróddal felvett 

kronoamperometriás görbét szemléltet. Ezek közül az egyiket egy homokos szuszpenzió 

oldatfázisában, a másikat az üledékfázisban vettem fel. Látható, hogy az üledékben felvett 

görbe már a legelső időpillanatoktól kezdve lényegesen lentebb fut, mint az oldatfázisban 

kapott görbe. A homokszemcsék hatására, amelyek az elektródfelülethez közel vannak, 

nagyjából a felére csökkennek az áramok. 
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10. ábra. Üveges szénelektróddal felvett kronoamperometriás görbék oldatfázisban (a) és üledékben (b) 6 mM I3
-
 

oldatban 

 

A 11. ábrán látható az a típusú elektród, amelyet a porózus közegekben történő mérésekhez 

használtam. A vizsgálataimban az elektród felületén egy 120 m celofánréteget rögzítettem 

(ez volt a rögzített réteg). Ez is rendelkezik bizonyos fokú tortuozitással, de ugyanakkor 

lehetővé teszi az anyagok elektródfelülethez történő transzportját.  

 

 

11. ábra. Mérési elrendezés szemléltetése a tortuózus közegekben történt vizsgálatoknál 

 

Ahhoz, hogy az akadályok által okozott időbeli koncentráció csökkenés kimutatásához 

legyen viszonyítási alapom, homogén oldatokban végeztem kalibrációt az üveges 

szénelektróddal úgy, hogy a felületére felrögzítettem a diffúziós réteget. Minden mérés előtt 

RE 

CE 

WE 

Rögzített 

 réteg 
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alaposan megkevertem az oldatot, 10 másodpercet vártam, míg leülepszik a homok és újra 

feltöltődik a felületi réteg a megfelelő anyaggal diffúzió által. Az első három mérést egy adott 

koncentrációjú oldatnál nem vettem figyelembe a fokozatos áramcsökkenés miatt. Az ezek 

után következő nagyjából egyformának mondható öt görbével dolgoztam. Észrevehető volt 

akkor, amikor az utóbbi öt görbét vettem fel, hogy a mérések előtti keverésnek köszönhetően 

visszaállíthatók a kezdeti koncentrációs viszonyok az elektród felületénél. Erről úgy lehetett 

meggyőződni, hogy az egymást követő mérések áramai nem csökkentek fokozatosan. 
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12. ábra. A kronoamperometriás mérések kiértékelésének illusztrációja (oldatok: a: 1,5; b: 3; c: 4,5; d: 6  mM I3
-
) 

A mellékábra az egyes kalibráló oldat koncentrációknál 3 kiválasztott időpontban érvényes áramértékeket 

mutatja  

 

A fentiekben leírtak alapján különböző I3
-
 koncentrációk mellett felvett 

kronoamperometriás görbéket átlagoltam minden egyes koncentrációnál és az átlagolt görbék 

felhasználásával az adott időkhöz tartozó áramértékeket leolvastam. Ezt követően az 

ugyanazon időpontokra érvényes áramértékeket ábrázoltam a koncentráció függvényében. 

Ezzel minden egyes kiválasztott időponthoz egy-egy kalibrációs egyenest (áram-koncentráció 

függvényt) lehetett kapni (12. ábra). Ezek egyenletét felhasználva a homokban felvett 

kronoamperometriás görbék ugyanazon időpontban érvényes áramértékekeiből 

meghatároztam a koncentrációkat. Az így nyert koncentráció-idő függvényeket vettem alapul 

a kétféle közeg közötti különbségek értelmezésénél. 
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13. ábra. A mérési eredményekből számított koncentráció-idő értékek rögzített réteggel ellátott elektróddal 

oldatban (■) és homokos szuszpenzióban (●). Oldatok: a: 1,5; b: 3; c: 4,5; d: 6  mM I3
-
 

 

A fenti eljárással nyert koncentráció-idő adatok láthatók a 13. ábrán. Együtt ábrázoltam a 

homokban és a tiszta oldatban a kalibrációs görbékkel számolt koncentráció értékeket. 

Látható, hogy tiszta oldatban időtől függetlenül a névleges értékeket lehetett - és kell is – 

kapni. Minden koncentrációnál észrevehető, hogy kezdetben nagyjából együtt haladnak az 

ugyanazon koncentráció mellett felvett görbék (nagyjából az első 2,5 másodpercben). Ez 

várható volt, mivel az első időpillanatokban a rögzített rétegen belüli oldat szegényedik el az 

elektroaktív komponensben, és ezt nem befolyásolja a közeg tortuozitása. Ez egyben azt is 

jelenti, hogy nagyjából ennyi idő szükséges a rögzített réteg kiürítéséhez, és ennyi idő 

szükséges legalább, hogy újra feltöltődjön elektroaktív anyaggal. 2-3 másodperc után a 

homokban mért koncentráció értékek kisebbek, mint az oldatban mértek. Mindez mutatja, 

hogy egyre érzékelhetőbbé válik a homokrészecskék által okozott anyagutánpótlási gátlás, 

amint a kiürített réteg egyre vastagabb lesz. Ez a réteg idővel egyre inkább benyúlik az 

üledékfázis belsejébe. A várakozásoknak megfelelően azt láthatjuk, hogy minél nagyobb volt 

a koncentráció, az idő előrehaladtával annál nagyobb szétválás tapasztalható az oldat és 

üledékfázisban mért koncentrációk között.  

Az eredmények összességében az üledékes tortuózus közegekkel kapcsolatban azt 

mutatják, hogy az amperometriás és voltammetriás mérések – amelyeknél a trijodidion 

fogyasztása következtében fellépő diffúzió szerepet játszik a mérések alakulásában – 

megbízhatóan végezhetők el, ha a mérő elektród felületén van egy stabilan rögzített celofán 

réteg. Ebben a diffúziós együtthatónak jóval kisebbnek kell lennie, mint a vizsgált közegben. 
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Hátrányt jelent viszont, hogy minden anyag diffúziós együttható értéke lecsökken a rétegben a 

szabad oldatban érvényes értékhez képest, és várhatóan az érzékenység is. 

A tortuozitás lokális jellegének a befolyása jelentősen tompítható a rögzített réteg 

alkalmazásával, mert amint az irodalmi áttekintésben említésre került, egyazon tortuózus 

közegen belül is jelentősen eltérő értékek lehetnek jellemzők a kiválasztott helytől függően. 

Környezeti minták (talajok, üledékek) esetében ez nagy gyakorlati jelentőséggel bír. Ilyen 

esetekben nem végezhető el a kalibráció magában a vizsgált közegben, mivel az állandóan 

meglévő koncentráció gradiens miatt nem vezetne helyes eredményhez. Kalibrációt csak 

koncentrációra nézve homogén oldatokban célszerű végezni. A standard addíciós módszer 

nem jöhet számításba. A rögzített celofán réteggel ellátott elektród felhasználásával a mért 

anyag pillanatnyi lokális koncentrációja biztosabban határozható meg. 

Ez a módszer lényegesen jobbnak mutatkozik, mint a már korábban alkalmazott ultranagy 

polarizációsebességű voltammetria. Az új megoldással ugyanis elkerülhetők a 

kondenzátoráram által okozott nehézségek, ami általában néhány milliszekundum alatt 

lecseng, de ez gondot jelent a nagy sebességű voltammetriánál. Az általam bemutatott 

módszer esetében ez nem lép fel, mert amint azt korábban láthattuk, az első egy-két 

másodpercben mért áramértékeket fel lehet használni koncentráció meghatározásra.  

 

 

V. 2. 2. Aktív klórtartalom meghatározása homokos szuszpenzióban felületén rögzített 

celofán réteggel ellátott elektróddal 

 

Hasonlóan az előző szakaszban leírt eljárást követve egy valós analitikai problémát szem előtt 

tartva megvizsgáltam, hogy a talált módszer mennyire alkalmazható aktív klórtartalom 

mérésére homokos szuszpenzióban. Ehhez kézenfekvőnek tűnt az aktív klórtartalom mérése 

homokos szuszpenzióban. Mivel a talajok fertőtlenítésénél klórmeszet szórnak szét, a 

mérésekhez én is azt alkalmaztam. Előzetesen meghatároztam jodometriás módszerrel egy 

kereskedelmi forgalomban kapható klórmész Ca(OCl)2 tartalmát. Ehhez bemértem egy adott 

tömegű klórmeszet egy mérőlombikba, majd annyi ioncserélt vizet adtam hozzá, hogy néhány 

milliliterrel kevesebb legyen attól, ami a jelre töltéshez szükséges. A lombikot egy 

ultrahangos fürdőbe helyeztem negyed órára, hogy ezzel is elősegítsem a klórmész 

feloldódását. A végén egy nagyon kevés szilárd oldhatatlan anyag maradt a lombik alján. 

Ezután a lombikot jelre töltöttem, és alapos összekeverés után az így kapott oldatot 

használtam fel a klórmész aktív klórtartalmának meghatározásához. A megfelelő nagyságú 
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oldatrészlet kivétele után kálium-jodidot adtam hozzá feleslegben valamint néhány csepp 5 M 

kénsavat, majd az így felszabaduló jódot titráltam vissza előre faktorozott nátrium-tioszulfát 

mérőoldattal keményítő indikátor mellett. Három párhuzamos mérés alapján 23,68 tömeg% 

hatóanyag tartalom adódott.  

Olyan alapoldatot használtam, amely NaNO3 vezetősót tartalmazott 0,1 M koncentrációban 

valamint a pH értékét 7-re állítottam be bórax pufferrel. Azért dolgoztam ezekkel az 

anyagokkal, hogy elkerüljem a zavaró mellékreakciókat. Az aktív klórtartalom 

meghatározásnál megszokott koncentráció egységgel dolgoztam, így annak mennyisége 

mindenütt mg Cl2/l-ben van kifejezve.  

-0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4

-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0,0

I 
(

A
)

E (V)

a

b

 

14. ábra. Ciklikus voltammogramok alapoldatban (a) és klórmeszet 25 mg Cl2/l koncentrációban tartalmazó 

oldatban (b) 0,1 V/s polarizációsebesség mellett 

 

Az analitikai vizsgálatok megkezdése előtt meg kellett állapítani, milyen potenciálon 

kezdenek a hipoklorit ionok redukálódni, ezért ciklikus voltammetriás vizsgálatokat 

végeztem. Felvettem a voltammogramokat alapoldatban és Ca(OCl)2-ot 25 mg Cl2/l 

koncentrációban tartalmazó oldatban 0,5 és -0,5 V között 0,1 V/s polarizációsebesség mellett 

(14. ábra). Látható (a görbe), hogy az alapoldatban nincs számottevő redukciós 

áramnövekedés, csak -0,4 V alá lépve kezd el az áram határozottabban növekedni, ami a 

hidrogén fejlődés megkezdődésének tulajdonítható. A mérendő anyagot tartalmazó oldatban 

(b görbe) 0,1 V környékén kezd el igazán az áram növekedni. A redukciós ágon -0,2 V után 

áramplató jelenik meg. Annak ellenére, hogy a OCl
-
 ion erős oxidálószer, meglehetősen 

negatív tartományban redukálható, ez összhangban van azzal, amit Fumihiro és 

kutatócsoportja tapasztalt üveges szénelektródon
57

. Ezen tapasztalatok alapján -0,3 V-ot 
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választottam a további kronoamperometriás vizsgálatokhoz, a mérések közötti készenléti 

potenciált 0,1 V-ra állítottam be. 
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15. ábra. Az egyes időpontoknál számolt koncentráció értékek 100 mg Cl2/l bemérési koncentrációjú klórmész 

oldat homogén fázisában (▼) és az üledékben (●). A mellékábrán az a görbe vonatkozik a homogén fázisra, a b 

görbe az üledékre 

 

Meg kellett még állapítani, hogy mennyi idő alatt ürül ki a rögzített réteg. Követve a 

trijodid ionokkal történő méréseknél alkalmazott eljárást felvettem a klórmeszet 25, 50, 75, 

100 mg Cl2/l koncentrációban tartalmazó oldatokban a kronoamperometriás görbéket. A 15. 

ábra szemlélteti a letörési görbét a 100 mg Cl2/l koncentrációjú oldatra vonatkozóan. Látható 

annak mellékábráján, hogy nagyjából az első 3 s-ig együtt futnak a görbék, amit a számított 

koncentrációk egybeesése is bizonyít. Ennél nagyobb időknél fokozatosan kezdenek a 

szuszpenzióban mérhető koncentráció értékek csökkenni a kalibráló oldathoz képest. 

Nagyjából ugyanennél az időnél történt meg a szétválás minden más koncentrációnál is. Ez 

egyben mutatja, hogy analízis céljára a 0 és 3 s közötti szakasz használható fel. 

Mivel különösen árvizeknél válik elsősorban szükségessé a talajfertőtlenítés, és így nem 

álltak rendelkezésre valós minták, mesterséges mintákat hoztam létre úgy, hogy 10 cm
3
 

alapoldat homokos szuszpenziójához klórmeszet adtam, abban alaposan szétkevertem. 

Vártam 3 órát, és ezután elvégeztem az elektród kalibrációját homogén oldatokban, majd 

ezután elvégeztem a méréseket a valós minták üledékében is. Mérésidőnek 3 s-ot 

választottam, mivel a korábbi tapasztalatok alapján ez alatt még csak a rögzített réteg 

szegényedik az elektroaktív anyagban, a későbbi áramértékek viszont már érdektelenek. A 2 

s-nál mért áramokat vettem alapul mind a kalibrációnál, mind a meghatározásnál a vizsgált 

kronoamperometriás módszert alkalmazva. A 2 s-nál mért áramokat vettem alapul mind a 
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kalibrációnál, mind a meghatározásnál a vizsgált kronoamperometriás módszert alkalmazva. 

Az eredmények megbízhatóságának ellenőrzéséhez szükség volt még egy standard módszerre 

is, amely az én esetemben a jodometriás titrálás volt. Elektrokémiai vizsgálataimat követően 

azzal is meghatároztam a hatóanyag tartalmat 5 cm
3
 térfogatú homogén oldatrészt pipettázva 

a szuszpenzió felső homogén részéből. Az ide tartozó eredményeket foglalja össze a 4. 

táblázat. Az adatok a kétféle módszernél eléggé közel vannak egymáshoz. Ez egyben mutatja 

a kronoamperometriás módszer alkalmasságát arra, hogy meg lehessen becsülni a 

visszamaradt aktív klórtartalmat a talajszemcsék közti oldattérben. Előnye a gyorsasága és 

egyszerűsége más módszerekkel szemben, továbbá az is könnyen megoldható, hogy a 

helyszínen lehessen alkalmazni.  

 

4. táblázat A két módszer összehasonlítása valós minták analízisénél (az adatok mg Cl2/l-ben feltüntetve) 

 

 Kronoamperometria Jodometria 

Minta 1 40,46±2,42 37,48 

Minta 2 106,85±4,27 105,17 

Minta 3 130,66±4,68 127,75 

 

 

V. 2. 3. A lineáris pásztázó voltammetria teljesítőképességének tanulmányozása  

 

Bár többféle ok miatt a kronoamperometria tűnik alkalmasnak mennyiségi analízisre 

tortuózus közegekben, a voltammetriás módszereket is elterjedten használják mennyiségi 

analízisre. Ezeknél a technikáknál a potenciál változtatása valamilyen program szerint 

történik, a közeg diffúziós karaktere várhatóan más módon befolyásolja az eredményeket. 

Ezek közül a lineáris pásztázó voltammetria (LPV) teljesítőképességét tanulmányoztam olyan 

oldatokban, amelyek diffúzió számára áthatolhatatlan objektumokat tartalmaznak.  

A cél az itt tárgyalt technikánál is a hagyományos és a rögzített réteggel fedett elektród 

összehasonlítása volt. Modellanyagnak ezen vizsgálatoknál hidrokinont használtam, amelyet 

pH=7 foszfátpufferben oldottam fel 10
-3

 M koncentrációban, továbbá 0,1 M koncentrációban 

KCl-ot háttérelektrolitnak. A munkaelektród a korábban használt 1 mm üveges szénelektród 

volt. Kétféle mintát használtam az itteni vizsgálatoknál: a korábbi kísérleteknél alkalmazott 

homokmintát és egy 1 m átlagos szemcseméretű SiO2-ot. Azt a paramétert változtattam, ami 

a mérés időtartamát határozza meg, amíg a választott potenciálablak egyik végéből a másikba 

változtatjuk fokozatosan az elektródpotenciált a megfelelő program szerint. A lineáris 
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pásztázó voltammetriánál ez a pásztázási sebesség, amelyet mV/s-ban vagy V/s-ban szokás 

feltüntetni. Ez a paraméter határozza meg egy voltammogram felvételének időtartamát, ami a 

transzport folyamatok szempontjából döntő jelentőségű. Tulajdonképpen ez az a tényező, 

amelynek a változtatásával tanulmányozni lehet a diffúzió útjában elhelyezkedő objektumok 

befolyását. A tortuozitás hatásának szemléltetésére azt a módszert követtem, hogy a 

szuszpenzióban mért áramjelet (Isz) normáltam az oldatban kapott áramjelre (Io). Így, mivel az 

utóbbinak mindig nagyobbnak kell lenni, 0 és 1 közötti értékeket használhattam fel a 

jellemzésnél.  

Hidrokinonra nézve 10
-3

 M oldatban megvizsgáltam a korábban említett szilárd 

anyagokból készített, leült szuszpenzióknál, hogy a csúcsáramok hogyan alakulnak 

hagyományos és rögzített réteggel fedett elektródnál, ahogy a pásztázási sebességet 

változtatom.  
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16. ábra. A homokos szuszpenzió homogén fázisában (folytonos vonal) és üledék fázisában (szaggatott vonal) 

kapott LSV görbék hagyományos elektróddal 10
-3

 M hidrokinon oldatban (v=200 mV/s) 

 

A 16. ábra szemlélteti a 200 mV/s pásztázási sebesség mellett felvett LSV görbéket a 

szabad oldatfázisban és a homokban hagyományos elektróddal mérve. A kezdeti potenciáltól 

kezdve, ahol még nem játszódik le a hidrokinonnál semmilyen elektródfolyamat, a két görbe 

együtt halad, és ez igaz a görbe emelkedő szakaszára is. Ez várható is, mivel az emelkedő 

szakaszon a folyamat aktivációkontrollált, és a felületi koncentráció megegyezik a 

tömbfázisbeli koncentrációval. A csúcs közelében egyre inkább érvényesül az anyag 

utánpótlási gátlás. Elérve a csúcsot a homokban kapott görbe fokozatosan kezd elválni az 

oldatban kapott görbétől. Tulajdonképpen a csúcsnál válik a felületi koncentráció nullává, és 

innen a pozitívabb potenciálok felé haladva kizárólag a diffúziónak van szerepe, amint azt 
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látni lehet az áramok 1/t
1/2

 szerinti csökkenésében. A szuszpenzió fázisban meredekebben 

csökken az áram, arról korábban is volt szó a kronoamperometriás görbék tárgyalásánál. 

Ennél a példánál a polarizáció sebesség túl nagy ahhoz, hogy a csúcsáram nagyságát 

befolyásolják a jelenlevő homokszemcsék. A szemcsék mérete elég nagy, ami lehetővé teszi 

kellő vastagságú szabad oldattér kialakulását közvetlenül az elektródfelületnél. A mérés 

közben kiürülő oldatréteg nagyon vékony, és az idő, ami szükséges az áram maximum 

eléréséhez túl rövid ahhoz, hogy lehetővé váljon a diffúziós front nagymértékű behatolása a 

homokszemcsék közé.  
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17. ábra. A homokban különböző polarizációsebességek mellett kapott normált csúcsáramok hagyományos 

(■) és rögzített réteggel borított üveges szénelektródon (●) 

  

A 17. ábra mutatja a homokos szuszpenzióban hagyományos és réteggel fedett elektródnál 

kapott normált csúcsáram értékeket 10 és 200 mV/s között. Szembetűnő, hogy az általában 

alkalmazott polarizáció sebességek egy részénél (nagyjából 140 mV/s sebességtől kezdve) 

nem különböznek a csúcsáramok még a hagyományos elektródnál sem a kétféle fázisban. 

Ebben a tartományban tehát nincs befolyással a tortuozitás a csúcsáramokra, ami 

tulajdonképpen az analitikai információt hordozza. Az ábrán szintén látható, hogy a rögzített 

réteg használatával lehetővé válik megbízható adatok gyűjtése kisebb polarizáció sebességek 

mellett is. Nagyjából 140 mV/s polarizáció sebességig az oldatban és üledékben mért 

csúcsáramok azonosak lettek. Kisebb sebességeknél a pásztázás olyan lassú, hogy kiürül a 

rögzített réteg is még a csúcs megjelenése előtt. Ez összhangban van azzal, amelyet mások is 

tapasztaltak ciklikus voltammetriát alkalmazva
43

. A megfigyelések mutatják, hogy kb. 120 

m-el (tulajdonképpen ez a rögzített réteg vastagsága) megnövelve az elektród felülete és a 
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homokszemcséket tartalmazó oldattér közötti távolságot jelentősen csökkenthető a tortuózus 

közeg befolyása. 
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18. ábra. A normált csúcsáramok függése a polarizációsebességtől hagyományos üveges szénelektródon (■) és 

rögzített réteggel fedett elektródon (●) SiO2-dal készült szuszpenziókban 10
-3

 M hidrokinon oldatban (pH=7) 

 

Az előző szakaszban látható volt, hogy a durvább szemcsékből álló homokminta részecskéi 

meglehetősen nagyok voltak ahhoz, hogy a rövidebb idejű méréseknél is hatással legyenek a 

transzportfolyamatokra. Emiatt egy jóval kisebb részecskékkel készített szuszpenzióval is 

próbálkoztam, ráadásul a gyakorlatban sűrűn találkozhatunk ilyen szuszpenziókkal is. Erre a 

célra megfelelőnek bizonyult egy sokkal apróbb részecskékből álló anyag, az 1 m átlagos 

szemcseméretű SiO2. A normált csúcsáramokat szemlélteti a 18. ábra 0,5 és 10 V/s közötti 

polarizáció sebesség tartományban. A 10 V/s sebesség alkalmazásakor a jelképzési idő már 

drasztikusan le lett csökkentve. Amint azt várni lehetett, a rögzített celofán réteggel ellátott 

elektródnál 1-hez közeliek lettek az értékek, mivel a csúcs megjelenéséig sokkal vékonyabb 

réteg ürül ki, mint a rögzített réteg. Ebből adódóan a kiürített réteg a rögzített rétegen belül 

marad. A hagyományos elektródnál ezzel szemben aszimptotikusan közelítették a 

szuszpenzióban mért csúcsáramok az oldatban mért csúcsáramokat, és még 10 V/s-nál sem 

lettek teljesen azonosak. Mindez mutatja, hogy az alkalmazott szilárd anyag szemcséi nagyon 

közel helyezkednek el az elektródfelülethez és az oldatfilm közöttük elenyészően kicsiny, 

szemben a durvább szemcsékből álló homokmintával. 
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V. 4. pH mérés antimon elektróddal 

 

V. 4. 1. Az elkészített antimon elektródok teljesítőképességének tanulmányozása 

 

Vannak olyan vegyületek, amelyeknek a koncentrációját potenciometriásan lehet mérni 

jobban illetve időbeli változását nyomon követni. Mint detektálható anyag, a CO2 

kézenfekvőnek tűnt, mivel ez a gáz pH-változást tud előidézni kondenzált fázisokban 

elnyelődve, ezáltal megváltoztatni a pH érzékeny elektródok potenciálját. Antimon 

mikroelektródokat készítettem, amelyek pH-ra vonatkozó meredekségét (érzékenységét) 

különböző pH-jú foszfát pufferoldatokban meghatároztam. Ezeknek a pH-ját egész értékekre 

próbáltam beállítani az elkészítésüknél. Az oldatokat úgy állítottam össze, hogy azok pH-ja 

nagyjából lefedje a 4 és 8 közötti tartományt, ugyanis nagyjából ezen belül használható ez az 

érzékelő. A pufferek pH-jának pontos értékét üvegelektróddal mértem meg, és azokat 

használtam fel a kalibrációnál. Az antimon mikroelektródokat egyenként kalibrálva, azok 

meredeksége túlnyomórészt 50 és 60 mV/pH értékek között változott, ami alapján nernsti 

viselkedésűeknek tekinthetők. A vizsgálatokhoz azokat használtam, amelyek leginkább 

megközelítették azt. 

5. táblázat. A meredekség változása az idővel egy antimon mikroelektródnál 

 

Eltelt napok száma Meredekség/ (mV/pH) 

0 53,9 

4 53,7 

8 51,9 

 

Egy kiválasztott antimon elektródnál annak megállapítása végett is végeztem kísérleteket, 

hogy időben mennyire tartja meg az érzékenységet. Erre azért volt szükség, mert sokan 

tapasztalták antimon elektródnál, hogy időben változik a működése. A mérések után mindig 

lemostam az elektródokat ioncserélt vízzel, és egy dobozba zárva levegőn tároltam őket, 

amikor éppen nem használtam. A 5. táblázat mutatja a kiválasztott elektródra vonatkozóan 

egy gyári SCE elektróddal szemben, hogy az előállítástól eltelt napok számával hogyan 

változik a meredekség. Mivel csak néhány millivolttal csökkent - ami nem számottevő - , azt 

lehet mondani, hogy időben a működésben nemigen következik be változás, ami jelen esetben 

kb. 0,05 pH egységnyi eltérésnek felel meg. Ez egyben azt is mutatta, hogy egy vizsgálat 
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közben nem kell nagyon a meredekség változásától tartani és néhány napig lehet úgy 

használni, hogy lényeges változás ne történjen annak értékében.  

 

 

V. 4. 2. Az üvegfelületen kialakított Ag/AgCl referencia elektród vizsgálata 

 

Annak érdekében, hogy az ezüstözéssel kialakított referencia elektród teljesítőképességét 

tanulmányozhassam, a kihúzott elektród antimont tartalmazó hegyén levő üveg bevonatot 

bizonyos magasságig Ag/AgCl bevonattal láttam el a Kísérleti részben leírtak szerint. Ezt egy 

hagyományos Ag/AgCl/0,1 M NaCl referencia elektróddal galvánelemmé kapcsoltam össze, 

különböző kloridion koncentrációjú oldatokban megmérve a cellapotenciálokat a 0,001-0,05 

M tartományban. Felvettem a potenciál- lga(Cl
-
) függvényt és megállapítottam a speciálisan 

kialakított referencia elektród meredekségét, ami 54,3 mV/dekádnak adódott, ami közel van 

az elméleti értékhez. Az ionaktivitásokat a Debye-Hückel törvény alapján számítottam ki.  

 

 

V. 4. 3. Vonal menti mérések CO2 források felett 

 

Ami igazán előnyössé teheti az üvegfelületen kialakított referencia elektróddal ellátott 

mikroelektród alkalmazását, az hogy akár nagy felbontással is végezhetők potenciometriás 

mérések megfelelő céltárgyak felett. Oldatfázisban régóta végeznek sokféle ilyen vizsgálatot 

lokális folyamatok nyomonkövetése céljából, de közvetlenül gázfázisban is lehetőséget 

nyújthat mikroszkópiás mérésekre.  

Először is készítettem több, üvegfelületen kialakított referencia elektróddal ellátott cellát, 

és bekalibráltam őket foszpátpufferekben. Kiválasztottam egyet, amelyiknek közel nernsti 

meredeksége volt (52,38 mV/pH), és azzal végeztem a vizsgálataimat. Ezután CO2-ra 

kalibráltam be úgy, hogy egy 8 cm
3
 térfogatú zárt műanyag edénybe előre bemért 0,1 M 

Na2CO3 oldathoz feleslegben annyi 5 M kénsavoldatot fecskendeztem be injekciós tű 

segítségével, hogy az össztérfogat 2 cm
3 

legyen, így 6 cm
3
 térfogat állt rendelkezésre a 

fejlődött gáz számára.  Mivel a visszamaradó oldat savas volt, így nem korrigáltam a gáztérbe 

jutott mennyiséget az oldatban maradóval, mivel utóbbi elhanyagolhatónak tekinthető. 

Kalibrációs méréseimet azzal kezdtem, hogy felvettem az alapvonalat. Ez úgy történt, hogy a 

cellát a gáztérben tartva mértem a cellapotenciált, és ha értéke stabil volt, megtörtént a sav 

hozzáadása. Ezzel egy időben elindítottam a kevertetést olyan sebességgel, hogy az oldat ne 
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érintkezzen a mérőcellával, de ezt csak rövid ideig alkalmaztam, hogy a két oldat gyorsan 

összekeveredjen. A sav beadagolását az edény oldalán kialakított kisméretű nyíláson keresztül 

végeztem, amelyet ezután gyorsan visszazártam ragasztószalaggal. Így minimalizálható volt a 

fejlődött gáz kiszivárgása a lyukon keresztül a cellából. Amikor az összes CO2 a gáztérbe 

került, a cellapotenciál időben állandó lett. Ezt az eljárást megismételtem minden kalibrációs 

pont felvételéhez. A fejlődött gáz hatására kialakuló cellapotenciál és az alapvonal 

potenciáljának különbségeként adódtak a ∆E potenciálváltozások. A kalibrációs görbe 

felvételekor a ∆E értékeket ábrázoltam az lg([CO2]/M) függvényében (19. ábra), és nagyjából 

egyenest kaptam, amelynek meredeksége 41,79 mV/dekád volt. Ezt használtam fel a CO2 

koncentrációk kiszámításánál a továbbiakban. 
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19. ábra. A cellapotenciál változások a lg[CO2] függvényében 

 

Rögzítettem agar-agar gélben bizonyos mennyiségű élesztőmintát, miután azt a plexilapba 

fúrt lyukba juttattam mikropipetta segítségével, és hagytam megdermedni. A cella hegyére 

juttattam egy kevés ~8-as pH-jú folyadékot, és mindvégig párás légtérben tartottam, amikor 

nem mértem vele, és minden használat előtt onnan vettem ki, közben minimalizálva azt az 

időt, amíg a kisebb páratartalmú levegővel tudott érintkezni. Pásztázó elektrokémiai 

mikroszkóppal végeztem olyan vizsgálatot, ahol függőlegesen mozgattam lefelé a cellát a 

céltárgy felé 3700 m távolságból. 100 m-eket haladva mindig megvártam a potenciál 

állandósulását, és azokat használtam fel a kiértékeléshez. Meg lehetett figyelni, hogy 

közeledve az élesztőkultúrához, amely fokozatosan termelte a CO2-t, a potenciál egyre jobban 

csökkent, ami annak köszönhető, hogy lokálisan nagy a gáz koncentrációja, és a tér minden 

irányába diffundál folyamatosan. Ez lehetőséget kínál arra, hogy meghatározhassuk a 

forrásnál kilépő anyagáramot (20. ábra).  
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20. ábra. A szén-dioxid koncentrációk reciprok értékei a forrástól mért távolság függvényében 

Scott és Phipps
83

 megállapított egy összefüggést, amelyet fel lehet ilyen céllal használni. 

Ennek alakja így fejezhető ki a diffundáló anyag koncentrációja és a forrástól való távolság 

között: 
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Az egyenletben c(r) jelenti a forrástól mért, adott r távolságban érvényes koncentrációt 

(mol/m
3
), c0 a forrásnál kialakuló koncentrációt, a a forrás méretét (m). Eszerint, ha a bal 

oldalt ábrázoljuk a távolság függvényében, mind a tengelymetszet, mind a meredekség 

alapján meghatározható c0 értéke. A kijövő anyagáramra (Ω) az alábbi összefüggés érvényes: 

04aDc  

Itt D a kiáramló anyag diffúziós együtthatója, amelynek értéke CO2-ra 0,16 cm
2
/s 

levegőben
84

, a többi mennyiség az előző egyenletből ismert.  

A különböző magasságokban érvényes CO2 koncentrációkat a ∆E értékekből határoztam 

meg a kalibrációs görbe felhasználásával. Mivel nagyobb magasságoknál gyakorlatilag nem 

változott a potenciál, így az azoknál kapható átlagértékekhez viszonyítottam a változásokat. 

Az egyenes illesztéshez a legkisebb távolságoknál kapott pontokat használtam fel, a még 

lineárisnak tekinthető tartomány látható a 23. ábrán. Extrapolációval ezen egyenlet alapján 

végeztem a kiértékelést, és ennek felhasználásával a [CO2] értékére a tengelymetszet alapján 

2,52*10
-4

 M koncentrációt állapítottam meg közvetlenül a forrásnál, a neki megfelelő 

anyagáram 16,1 nmol/s lett. Ez alapján a értékére a meredekséget felhasználva 777 m 

adódott, ami nagyjából megfelel a valóságnak, mivel az átmérője 900 m körül volt. 

(11) 

(12) 
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Vonal menti méréseket is végeztem az agar-agarban rögzített élesztőkultúra felett 6 mm 

hosszúságban és 25 m/s sebességet beállítva úgy, hogy nagyjából annak felénél legyen a 

céltárgy, és amint a 21. ábrán látható, 100 m léptékekkel közeledve a forráshoz egyre 

nagyobb csúcsokat lehetett kapni köszönhetően az egyre növekvő lokális koncentrációknak. 

Azt is megvizsgáltam, hogyan reagál a cella arra, ha a lyukat vízzel töltöm meg, azaz miként 

reagál a páratartalom változására. A potenciálokban nem történt igazából eltolódás akkor, 

amikor a cella hegye a lyuk felett haladt el, ami mutatja, hogy a páratartalom lokális 

megváltozása nem tekinthető zavaró tényezőnek, bár előtte a cellát párában kondícionáltam. 

Meg kell még említeni, hogy ezek a görbék nem úgy adódtak, hogy az oda és a visszafelé 

irányuló mozgatások közben nyert mérési adatok átlagát vettem, hanem csak egy irányban 

történtek a mérések. Ez is mutatja, hogy a szenzor aránylag gyorsnak tekinthető. Látható a 

görbékből, hogy amikor a legközelebb haladtam el a forráshoz, a szén-dioxid koncentrációja 

eléggé megközelíti a 2,5*10
-4

 M értéket, amely közel áll a többi mérés alapján kapott 

értékekhez. 
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21. ábra. A vonal menti mérések során nyert CO2 koncentráció görbék a céltárgy felett különböző 

magasságokban (az abszcisszán a vonal menti mérés kiindulópontjától mért távolság szerepel) 

 

Az itteni eredmények alapján állíthatjuk, hogy a tanulmányozott speciális Severinghaus 

típusú cella alkalmas a CO2, esetleg más olyan gázok lokális koncentrációjának becslésére, 

amelyek képesek a felületi film pH-ját megváltoztatni. Alkalmasnak tűnik továbbá arra, hogy 

bizonyos gázok kiáramlását adott forrásokból meg lehessen állapítani, amelyből hasznos 

következtetések vonhatók le. 
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V. 5. Nagy ellenállású közegekben végzett vizsgálatok 

 

 

22. ábra. A nagy ellenállású közegekben történő mérésekhez használt keskeny rés cellák felépítése 

 

A bevezetőben részleteztem, hogy a kis permittivitású közegek több szempontból 

különlegesnek tekinthetők. Különösen a bevihető szabad ionok mennyisége korlátozott, 

amelyek növelhetnék a vezetést. Ráadásul a gyakorlatban előforduló apoláris természetű 

mintákban vezetést elősegítő anyag nagyon kis koncentrációban van jelen. Tipikus példaként 

említhetők itt a szénhidrogének. Noha a mérhető áramok is eléggé kicsik, kívánatos, hogy 

minél nagyobb jelet lehessen kapni a korábban ismertetett akadályok ellenére is. Ennélfogva 

egy olyan típusú mérőcella kialakítására volt szükség, ami lehetővé teheti meghatározott 

anyagok közvetlen mérését külön hozzáadott elektrolit nélkül is. Egy olyan cellát alakítottam 

ki vizsgálataim egyik részéhez, ahol a munka- és a segédelektród a lehető legközelebb van 

egymáshoz, de van közöttük egy nagyon keskeny szigetelőgát (22. ábra). Ez biztosítja, hogy a 

két elektród még éppen ne legyen elektromos összeköttetésben, de ugyanakkor a lehető 

legnagyobb térerősség mellett lehessen mérni. Tulajdonképpen ez is keskeny-rés cella, és 

ilyeneket már jó ideje használnak gázközegű mérésekhez, csak más geometriában
70

. Itt a 

munkaelektródon semleges anyagból keletkező, töltéssel rendelkező termékek a közvetlen 

szomszédságában elhelyezkedő segédelektródra gyorsan átjuthatnak, amelyek 

hozzájárulhatnak az ellenállás gyors csökkenéséhez.  

 

 

 

 

CE/QRE 

WE 
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V. 5. 1. Alkoholtartalom meghatározás szénhidrogénekben 

 

Gyakorlati szempontból az üzemanyagok etanol tartalma nagy jelentőséggel bír. Az ólom-

tetraetil elsősorban vérszegénységet okozhat, helyette ma már többnyire alkoholokat 

használnak kopogásgátlóként a benzinmotorokban
85

. Másrészt a zöldenergia beiktatásának is 

az egyik módja, hogy alkoholt kevernek a benzinhez a lehető legnagyobb arányban. Bevált 

módszernek tekinthető a gázkromatográfia az ilyen típusú minták analízisében. Az 

irodalomban sokféle olyan detektálási módot mutattak be, ahol alkoholokat mértek nemvizes 

körülmények között, de azok jó része nem elektrokémiai módszeren alapul. Közvetlenül 

szénhidrogénekben például mértek etanolt úgy, hogy váltóáramot alkalmazva multivibrátort 

iktattak közbe
86

, de ehhez nagyobb műszerezettségre van szükség. A hordozhatóság 

tekintetében előnyt jelent az is a gyakorlatban, ha kisméretű a méréshez használt eszköz, 

illetve a hozzá alkalmazott mérési apparátus, és az előállításakor felmerülő anyagigény is 

kicsi. Ezeknek a szempontoknak a figyelembevétele indokolja, hogy kisméretű keskeny-rés 

cellákkal végeztem vizsgálataimat a három legkisebb szénatomszámú alifás alkohollal, de 

leginkább az etanolt helyeztem előtérbe gyakorlati fontossága miatt. Az összetételt az 

elegyeknél alkalmazott gyakorlatnak megfelelően v/v%-ban fejeztem ki. 

 

 

V. 5. 1. 1. A Cu- és a CuxS-dal módosított Cu-elektród összehasonlítása 

 

Mivel általában fontos, hogy lehetőleg minél kevesebb drága anyagot (pl. nemesfémet) 

tartalmazzon a használt eszköz, egy olyan anyaggal is próbálkoztam elektród anyagként 

történő használatra, ami nem annyira drága és viszonylag inert a vizsgált körülmények között. 

A gyakorlatban ugyanis fontos, hogy a minél nagyobb érzékenység mellett az elektród anyaga 

ne legyen drága. Ezért próbáltam ki a CuxS-ot, amelynek további előnyös tulajdonsága, hogy 

nagyon jó félvezető és bizonyos fokú porozitással rendelkezik, ami nagyobb elektroaktív 

felületet jelent. Több közlemény is beszámolt jó elektrokatalitikus hatásáról főként 

tüzelőanyag celláknál
87

. Mivel a CuS lényegesen jobb elektromos vezető, mint a Cu2S, ezért a 

szulfidréteg kialakításánál olyan körülményeket alakítottam ki, ahol döntően CuS keletkezik 

(x≈1). Az előbbi fekete, az utóbbi ezüstös csillogású vegyület.  
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23. ábra. A Cu (szaggatott vonal) és a CuxS/Cu elektród (folytonos vonal) 2 V-on mért amperometriás görbéi 

etanol-n-heptán elegyben 

 

A 23. ábra mutatja a réz és a CuxS-dal módosított rézelektród viselkedését 40% etanolt 

tartalmazó n-heptános elegyben. Lényeges különbség vehető észre közöttük az amperometriás 

görbéiket megvizsgálva. A rézelektródnál az áramértékekben tapasztalt oszcilláló jellegű 

változás a fém oldódásához rendelhető. Minden áramnövekedést áramcsökkenés követ nagy 

valószínűséggel azért, mert az oldódás következtében a Cu
2+

 ionok feldúsulnak lokálisan, és 

egy migrációs hullám jelentkezik, ami által átvándorolnak a másik Cu-elektródra és leválnak 

azon. Ehhez időre van szükség, ezért jelentkeznek az áramcsökkenések. Meg kell kerülni a 

szigetelő gátat, és amikor ez sikerül, azt áramnövekedés jelzi. A feloldódott fém helyén egyre 

nagyobb lyuk marad vissza, amelyről a végén mikroszkóppal meg lehetett győződni, ugyanis 

az anódként használt mikroelektród oxidáció közben feloldódott és az ellenelektródon 

rézkiválás volt megfigyelhető.  

A CuxS-dal ellátott Cu mikroelektród esetében szabályosnak mondható amperometriás 

görbét kaptam, ráadásul kezdetben nagyobb áramok is voltak mérhetőek. Az idő 

előrehaladtával a két görbe egyre inkább egybeesett. Ennél az elektródnál nem fedeztem fel 

látható változást az elektród állapotában. Ezt azzal erősítettem meg igazán, hogy néhányszor 

megismételve a mérést lényegében nem volt változás a görbe alakjában és elhelyezkedésében. 

Mindez azt mutatta, hogy a CuxS bevonattal ellátott Cu-elektród lényegesen jobb választás 

alkoholtartalom meghatározására, aminek oka minden bizonnyal az, hogy a szulfidréteg 

elektrokatalitikus sajátságokkal rendelkezik, és jelentősen késlelteti az alatta levő fém anódos 

oldódását. Emiatt a további vizsgálatokhoz ezt használtam. 
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V. 5. 1. 2. A távolság hatása az érzékenységre 

 

Azon esetekben, ahol gyakorlatilag nincs a közegben semmiféle, a vezetést elősegítő anyag, 

csak semleges komponensek, az érzékenység tekintetében előnyösnek mutatkozik az, ha a 

munka- és segéd (egyben kvázi referencia) elektród egymáshoz közel van. Végeztem 

kísérletet annak érdekében, hogy megállapítsam, hogyan változnak az áramok, amint a 

munkaelektródot távolítom az ellenelektródtól. Ehhez berögzítettem egy edénybe egy réz 

ellenelektródot tartalmazó keskeny-rés cellát, és vele szembe állítottam be egy hegyesre 

kialakított, epoxi szigetelővel oldalról borított Cu/CuxS mikrokorong elektródot, amelyet 

előzőleg egy pásztázó elektrokémiai mikroszkóp tartójába rögzítettem. Pásztázó elektrokémiai 

mikroszkóp segítségével állítottam be a köztük levő távolságokat, és minden távolságnál 

felvettem 2 V-on az amperometriás görbéket. A 100. másodpercben mért áramértékeket 

használtam fel a kiértékeléshez.  
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24. ábra. Az áramok függése az elektródok közti távolságtól 11 v/v% etanolt tartalmazó n-heptánban 

 

A 24. ábra mutatja a távolságfüggést CuxS/Cu elektród esetén 11 v/v% etanollal n-

heptánban, ahol a távolítás hatása jól észrevehető. Ahogy távolítottam egymástól a két 

elektródot, látványos áramcsökkenés figyelhető meg, amint azt várni lehetett. Csak akkor 

tekinthető igazán érzékenynek a keskeny-rés cella, ha a két elektród között nagyon kicsi a 

távolság, amelyre az irodalomban is található bizonyíték
70

. Ennek oka elsősorban a távolság 

növelésével egyre inkább csökkenő térerősség, mert a keletkező ionok az anódról egyre 

lassabban érnek át a katódra, amint távolítjuk az elektródokat egymástól. Az itteni 

megfigyelések tehát általánosíthatók minden egyéb más hasonló rendszerre. Kis 
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térerősségeknél, ahol távolabb vannak egymástól az elektródok, az elektródfolyamatot 

döntően a szennyezések jelenléte segíti. Erre utalt az a megfigyelés a mérések közben, hogy 

az áramok nagyobb távolságoknál az idő előrehaladtával csak lassan növekedtek. 

 

 

V. 5. 1. 3. Alkoholokkal végzett vizsgálatok n-heptánban 

 

Mivel a gyakorlat számára fontosak az alifás szénhidrogének alkoholokkal alkotott elegyei, n-

heptánban végeztem méréseket Cu/CuxS elektróddal. Ez azért is volt célszerű választás, mert 

ez a gépkocsik üzemanyagaként használt benzin egyik alkotóeleme. 10 cm
3
 n-heptánhoz 60 

l-enként adagolva abszolút etanolt elvégeztem a kalibrációt, és az áramértékek lineárisan 

függtek a hozzáadott etanol mennyiségétől, mint ahogyan azt látni lehet a 25. ábrán. Az 

egyenes egyenlete I(nA) = 0,851c(v/v%) + 0,08, és R
2
 = 0,9956, ami mutatja, hogy jó az 

illeszkedés. 
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25. ábra. CuxS/Cu elektróddal 2 V-on kapott kalibrációs görbék n-heptánban (■: metanol; ●: etanol) 

 

A várakozásoknak megfelelően az n-propanolnál sikerült a legkisebb érzékenységet kapni, 

ugyanis ennek van a legkisebb diffúziós együtthatója. 75 l-enként adagoltam az alkoholt 10 

cm
3
 szénhidrogénhez és erre vonatkozó kalibráció látható a 26. ábrán, ahol a vizsgált 

összetétel tartományban szintén lineáris függvénykapcsolat adódott az áramok és az n-

propanol koncentráció között. Az ezt leíró egyenlet I(nA) = 0,078c(v/v%) – 0,0106, és R
2
 = 

0,9936. 
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26. ábra. CuxS/Cu elektróddal 2 V-on kapott kalibrációs görbe n-heptánban 

 

A metanol esetében lehetett mérni a legnagyobb áramokat, amint azt várni lehetett. Ez 

elsősorban azzal magyarázható, hogy a vizsgált alkoholok közül ennek a legnagyobb a 

diffúziós együtthatója. A 27. ábrán láthatók a nagyobb metanol koncentrációkra vonatkozó 

mérések. Szembetűnő, hogy a metanol mennyiségének növelésével a mért áramok 

növekedése egyre lassul, majd csökkenésbe vált át. Ez nagy valószínűséggel azért van, mert a 

CuxS réteg alatti réz kis mértékben oldódott, és annak felülete és a szulfidréteg közötti hézag 

egyre nagyobb lett. 
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27. ábra. A metanolra mért áramok nagyobb koncentrációknál Cu/CuxS elektródon n-heptánban 

Egy nagyobb koncentrációjú (1,1 v/v%) metanolos elegynél megvizsgáltam, hogy az 

egymást követő mérések során hogyan alakulnak az áramértékek. Ezzel tulajdonképpen az 
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ismételhetőséget tanulmányoztam. Az áramok látványosan csökkentek (28. ábra). 

Szembetűnő a gyors csökkenés, ami az elektród használhatatlanná válásához is vezetett. Az 

ok ugyanaz, mint amit az előző ábrán szemléltettem. A másik két alkoholnál hasonlót nem 

tapasztaltam.  
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28. ábra. Metanolt 1,1 v/v%-ban tartalmazó n-heptánban kapott áramértékek egymás után 2 V-on megismételt 

mérésekben 

 

Az epoxiból mint szigetelő mátrixból készített cellánál fokozatos duzzadást figyeltem meg, 

amelynek voltak látható jelei is. Igazán jól mikroszkóp alatt lehetett látni, hogy a kezdetben 

sima felület egyenetlenné vált. Emiatt egy másik szigetelő anyaggal, a fogászati cementtel is 

próbálkoztam a továbbiakban a cellakészítésnél. A fogászati cement egyáltalán nem duzzadt 

n-heptánban, így ebből készült keskeny-rés cellákkal folytattam vizsgálataimat n-heptánban a 

kiválasztott alkoholokkal. Az ebből a szigetelő mátrixból elkészült Cu/CuxS elektróddal 

viszont csak nagyon kis áramokat lehetett mérni az alkoholok hozzáadására, amelynek oka 

vélhetően az, hogy jóval kevésbé tudott érintkezni az elegy a szulfidréteg alatti rézzel.  

 

 

V. 5. 1. 4. Szén mikroelektróddal végzett vizsgálatok 

 

Mivel az előző vizsgálatok során kiderült, hogy a Cu/CuxS elektród nem tekinthető 

megbízhatónak az alkoholok meghatározásában, egy másik típusú elektróddal próbálkoztam a 

továbbiakban. Erre alkalmas a szintén olcsónak mondható szénelektród, ami ráadásul mind 

kémiailag, mind elektrokémiailag stabil és számos szerves anyag elektrooxidációjánál 

megbízhatónak tekinthető. Más okok miatt is előnyösebb egyszerű felépítésű elektróddal 
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dolgozni. Ha például magára az elektródfolyamatra vonatkozó információkat szeretnénk 

nyerni, mindenképpen ez a célszerű választás, mivel a geometriája is az egyik legegyszerűbb, 

illetve ha kell, pontosan meg tudjuk határozni a felületét. Másrészt a szénelektródnál nem kell 

az elektród anyaga miatt jelentkező komplikációkkal sem számolni. A korábbi típusú 

elrendezésben fogászati cementet használva szigetelő mátrixnak 30 m átmérőjű 

mikrokorongot tartalmazó keskeny-rés cellákat alakítottam ki.  

A továbbiakban etanollal végeztem el az áram-koncentráció görbe felvételét a korábbinál 

nagyobb tartományban 0 és 10,71 v/v% között n-heptánban. A 0 és 5,66 v/v% közötti 

tartományban mért amperometriás görbék láthatók a 29. ábrán, amelyeknek van egy 

újszerűnek tekinthető jellegzetessége a szokásos amperometriás mérésekhez képest. 
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29. ábra. Áram-idő görbék szén mikroelektróddal mérve etanolra 2 V-on n-heptánban (a: 0,59; b: 1,19; c: 1,77; 

d: 4,03; e: 4,58; f: 5,12; g: 5,66 v/v% etanol) 

 

A feszültség cellára történő kapcsolása után (a mérés megkezdésekor) eléggé alacsony 

áramértékekről indulnak a görbék kis koncentrációknál. Ez a közegben levő, nagyon kis 

koncentrációban jelen levő szennyeződéseknek köszönhető, amelyek részben hozzájárulnak a 

munkaelektródnál a lokális elektrolitzóna kiépítésében, másrészt redukálódhatnak az 

ellenelektródon. Tulajdonképpen e folyamatok teszik lehetővé az áram beindulását az anódon. 

A kezdeti kis csökkenés lelassulása után az áram fokozatosan elkezd újra növekedni, mivel az 

elektródfolyamatban is képződnek ionok, így gyorsabban csökken az ohmikus potenciálesés. 

A lokális elektrolitzóna kiépüléséhez időre van szükség, és ez követhető nyomon a görbéken. 

Amíg időben nő az áram, az elektródpotenciál is messze elmarad a beállított értéktől, és amint 

az ellenállás csökken, a potenciál fokozatosan nő a beállított értékig. A keletkező ionok a 

térerősség nagyságától függő sebességgel vándorolnak egyik elektródról a másikra. Amikor 
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ilyeneket mérünk, azok még nem tekinthetők diffúziókontrollált elektródfolyamatoknak, de 

hosszabb-rövidebb idő múlva természetesen kialakulnak az ahhoz szükséges körülmények. 

Növelve az etanol mennyiségét egyre magasabb értékről indul az áram, majd egy bizonyos 

mennyiséget elérve a kronoamperometriás görbék alakja a szokásos lesz, mivel a megszokott 

módon, időben nagyjából 1/t
1/2

-el arányosan csökken az áram, amint azt várni is lehet a 

kronoamperometriás görbék felvételekor. A nagyobb koncentrációknál kapott görbéknél már 

a mérés elindításától kezdve beszélhetünk diffúziós áramról, mivel időben az áramok 

fokozatosan csökkennek. A d görbe tartalmaz egy alig kivehető maximumot, és ezen nyomon 

követhetjük, ahogy a töltésátlépési folyamat diffúziókontrollálttá válik (ez a maximum után 

érvényes). Az a tény, hogy kis koncentrációknál az áram növekedése az idő előrehaladtával 

meglehetősen látványos és a nagyobb koncentrációknál már szabályosnak mondható 

kronoamperometriás görbéket sikerült kapni, arra enged következtetni, hogy az etanollal 

vittem be túlnyomórészt a szennyező anyagokat, és azok már elegendő mennyiségben voltak 

jelen a közeg vezetési tulajdonságának kellő mértékű javításához. Az ismételhetőség 

tekintetében lényegesen jobb eredményre jutottam a szén mikroelektróddal, mint a Cu/CuxS 

elektróddal. Újra elvégezve a görbe felvételét ugyanazon koncentrációk mellett az előző 

kalibráció eredményeivel jó egyezést mutattak, különösen kis koncentrációknál. Ami még 

nagyon bíztató volt, hogy a második méréssorozatnál ugyanazon koncentrációnál vált a görbe 

a szokásos alakúvá, mint az elsőnél.  

A metanol és etanol kalibrációs görbéjét tüntettem fel a 30. ábrán. Az etanol kalibrációs 

görbéjére pillantva lényegesen kisebb érzékenység figyelhető meg, mint amit korábban a 

Cu/CuxS elektródnál tapasztaltam. (lásd 25. ábra). Ez vélhetően azzal magyarázható, hogy a 

szulfidréteg is rendelkezhet bizonyos fokú elektrokémiai aktivitással az alkoholok 

oxidációjában. A szulfidréteg miatt nagyobb mennyiségű ionos szennyező jelenlétét is 

valószínűnek tarthatjuk, mivel korábban láttuk, hogy a kalibrációs görbék kezdettől fogva 

lineárisak voltak az etanolnál és n-propanolnál. 
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30. ábra. Szén mikroelektróddal kapott kalibrációs görbék n-heptánban 2 V-on (■: metanol; ●: etanol; ▲: n-

propanol) 

 

A metanolra a várakozásoknak megfelelően sokkal nagyobb érzékenységet kaptam, mint 

etanolra. A mérések közben az idő előrehaladtával egyre nagyobb ütemben növekedtek az 

áramok, amint növeltem a metanol koncentrációját (31. ábra). A szénelektródon metanolnál 

tapasztalt, időben egyre növekvő áramoknak lehet tulajdonítani, hogy a kalibrációs görbéken 

feltüntetett áramok egyre nagyobb ütemben növekedtek, amint a koncentráció nőtt. Ezért is 

nagy az eltérés itt a lineáristól. Hasonlót az etanolnál is meg lehetett figyelni, de csak szűk 

koncentráció tartományban a legkisebb koncentrációknál. A különbség igazából az, hogy az 

etanolnál az alkalmazott 100. másodpercben is csak kis áramokat tudtam mérni. A három 

alkohol közül a metanolnak van a legkisebb molekulatömege, ennélfogva a legnagyobb 

diffúziós együtthatója, emiatt a várható áramjel, aminek át kell folyni a cellán a többi 

alkoholhoz képest meglehetősen nagy. Ez nagyobb mértékű ohmikus potenciálesést von maga 

után, így több időre van szükség a stacioner állapot kialakulásához. Ezért is tapasztalható 

ennél az alkoholnál a koncentráció növelésével az egyre növekvő ütemű áramnövekedés a 

kezdeti csökkenés után. 
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31. ábra. A metanolra mért amperometriás görbék szénelektródon 2 V-on 0,6(a), 1,19(b), 1,77(c), 2,34 v/v% 

(d) koncentrációk mellett 

 

A legkisebb érzékenységet ennél az elektródnál is az n-propanolnál tapasztaltam, és 

nagyjából itt is lineárisnak adódott a kalibrációs görbe a 0 és 10,48 v/v% koncentráció 

tartományban, amint azt a 32. ábra is mutatja. 
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32. ábra. Az n-propanolra kapott kalibrációs görbe n-heptánban 2 V-on 

A szénelektródnál kapott eredmények nagyon hasonlítanak azokra, amelyeket korábban az 

epoxi mátrixba ágyazott Cu/CuxS elektróddal sikerült kapni. Ez azt sugallja, hogy a 

tapasztalatok inkább a mérendő vegyülettel hozhatók összefüggésbe, és kevésbé az elektród 

anyagával. Döntően ezek a tényezők határozták meg az áramokat a Cu/CuxS elektród esetében 

is. Ami közös a kétféle típusú elektródnál, hogy az áramok az időben fokozatosan 
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növekedtek, ami arra utal, hogy a lokális elektrolitzóna kiépülése valamint a munka és 

segédelektród közötti iontranszport volt az áramot meghatározó folyamat.  

A három alkoholnál mért áramokat összehasonlítva meglehetősen nagy különbségek 

fedezhetők fel. A megfigyelések önmagukban nem magyarázhatók a diffúziós együtthatókban 

meglevő különbségekkel. Az alkoholok hidrodinamikai sugarai sem különböznek annyira 

egymástól, hogy azzal meg lehessen magyarázni a kapott eredményeket. Bár az itt lezajló 

folyamatok sok új kérdést vetnek fel, amelyeknek a bizonyítása korántsem egyszerű. 

Mindenesetre felállítható egy hipotézis arra vonatkozóan, hogy milyen folyamatokkal 

számolhatunk az elektródok közötti oldattérben. Az egyik bonyolító tényező, hogy az 

alkoholok szénhidrogénekben feloldva bizonyos mértékben asszociálódnak. A 

tanulmányozott alkoholok és az oldószerként használt n-heptán relatív permittivitása között 

nagy különbségek vannak. Ez maga után vonhatja azt is, hogy az alkohol molekulák részt 

vesznek az anódfolyamatban keletkező ionok szolvatálásában. A két elektród közötti 

viszonylag nagy térerősség így a keletkező ionokkal együtt sok alkohol molekulát is a 

keskeny rés közelében tud tartani. Ebből következően az alkohol molekulák bizonyos fokú 

dúsulásával számolhatunk a munkaelektród közelében. Ez a hatás annál számottevőbb, minél 

nagyobb a szóban forgó alkohol relatív permittivitása. Az alkohol molekuláknak a két 

elektród közötti térben történő feldúsulásának köszönhetően jelentősen javulhatnak a vezetési 

tulajdonságok, mivel kialakulhat egy olyan láncolat, ami nagyban elősegíti az 

anódfolyamatban keletkező hidrogénionok könnyebb átjutását a katódra. 

Összességében el lehet mondani az eddigi tapasztalatok alapján, hogy az etanol 

mérhetőségére a metanol lehet jelentősebb hatással, ha esetleg azt is adnak a közeghez, és 

mint interferáló komponens, ez vehető számításba. Az n-propanol jelenléte már közel sem 

tűnik annyira zavarónak. 

 

 

V. 5. 1. 5. Nagyobb szénatomszámú alkoholok mérése 

 

Annak érdekében, hogy látni lehessen, hogy a nagyobb szénatomszámú alkoholok hogyan 

viselkednek szénhidrogénekben, további amperometriás méréseket végeztem szénelektródot 

tartalmazó keskeny-rés cellával 2 V-on. 10 cm
3
 n-heptánhoz 300 l-es részletekben 

adagoltam n-butanolt és ugyanezt külön elvégeztem n-amilalkohollal is. Az ide tartozó 

vizsgálatok eredményei láthatók a 33. ábrán. Mint ahogyan azt feltételezni lehetett, további 

látványos csökkenés lépett fel az érzékenységben összehasonlítva a korábban n-propanolra 
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kapott mérésekkel. Rájuk már csak pikoamperes nagyságrendű áramok adódtak nagy 

koncentrációk esetén is, ami főként az n-amilalkoholról mondható el. Az ok itt is főleg a 

transzport sajátságokban meglevő különbségekben keresendő, mivel a szénatomszám 

növekedésével csökken a diffúziós együttható, az apoláris láncrész hosszabbodásával ugyanis 

nő a hidrodinamikai sugár. Az áram növekedése az idő előrehaladtával ezeknél is jelentkezett, 

de kevésbé volt kifejezett, mint a kisebb szénatomszámú alkoholoknál. Mivel ezzel együtt az 

ohmikus potenciálesés is lassabban csökkent, az anódos áram az idő előrehaladtával 

lényegesen lassabban növekedett. Ha az itteni tapasztalatokat figyelembe vesszük, az n-

butanol és n-amilalkohol esetleges jelenlétével egyáltalán nem kell foglalkozni, ha etanolt kell 

mérni. 
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33. ábra. Áramértékek különböző n-butanol (●) és n-amilalkohol (■) koncentrációk mellett szén 

mikroelektróddal 2 V potenciálon  

 

 

V. 5. 1. 6. Az elektródfolyamatok jellegének tanulmányozása 

 

Annak megállapítása miatt, hogy milyen folyamatok járulhatnak hozzá még az alkoholok 

oxidációján kívül a mért áramokhoz azt is meg kellett vizsgálni, hogy a tanulmányozott 

alkoholok oxidációja mennyire erélyes a szénhidrogén közegekben. Keletkezhet belőlük 

aldehid, és bár kevéssé valószínű, de további oxidációval a megfelelő karbonsav is, és ha ez 

így van ezek gyakorlatilag együtt kell, hogy jelen legyenek az elektród közelében. Ennek 

tanulmányozását úgy végeztem, hogy 2 cm
3
 n-heptánban egy keskeny-rés cellával elkezdtem 

mérni az áramot 2 V potenciálon és közben hozzáadtam 200 l-t az éppen tanulmányozott 

vegyületből. Gyors összekeverés után megnéztem, van-e áramnövekedés. Ezt külön-külön 
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végeztem el mindegyik vegyületnél. A formaldehidnél csak tömény vizes formalin oldat állt 

rendelkezésre, ezért csak az n-heptánnal való hosszan tartó érintkeztetés után végeztem vele 

vizsgálatot. Az erre vonatkozó eredményeket a 6. táblázat mutatja.  

 

6. táblázat. Az alkoholok oxidációs termékeinek tanulmányozása n-heptánban (+ jel vonatkozik arra, amikor 

lehetett tapasztalni áramváltozást, - pedig arra, amikor nem) 

 

Vegyület Cu/CuxS elektród Szénelektród 

Hangyasav + + 

Formaldehid - - 

Ecetsav + + 

Acetaldehid + - 

Propionsav + + 

Propionaldehid - - 

 

Amint látható, a közvetlen oxidációs termék aldehidek nem oxidálódtak tovább, csak az 

acetaldehid hozzáadására lehetett regisztrálni nagyon kis (150 pA körüli) áramnövekedést a 

Cu/CuxS elektród esetében, aminek oka vélhetően az, hogy elősegítette kis mértékben a réz 

oxidációját (34. ábra). Mivel az aldehidek további oxidációjához oxigénatomokra lenne 

szükség, és ezáltal oxigénforrásként szolgáló vegyületre, azt a következtetést lehet levonni, 

hogy az átalakulás nagy valószínűséggel egy oxidatív dehidrogéneződés, ami így a megfelelő 

aldehidet eredményezheti. Ilyen nem volt a közegben és számottevő víztartalommal sem 

lehetett igazán számolni. A karbonsavak nagyfokú elektroaktivitást mutattak mind a szén, 

mind a Cu/CuxS elektród esetében, mivel drasztikusan megnövelték az áramot (34. ábra 

mellékábrája). Ez nagy valószínűséggel annak köszönhető, hogy az ellenelektródon is 

reakcióba tudtak lépni a savas hidrogénjüknek köszönhetően, és a közben keletkező ionok 

nagyban elősegítették a vezetés növekedését.  
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34. ábra. Áramváltozás acetaldehid n-heptánhoz történő hozzáadása után Cu/CuxS elektródon (fekete vonal) és 

szénelektródon (piros vonal). A mellékábra mutatja az áramváltozás ecetsav hozzáadására szénelektródon, a 

hozzáadás és az azt követő gyors összekeverés a 30. másodpercben történt minden vegyületnél, az itt jelentkező 

tüskék a keverés miatt jelentkező zaj. 

 

Ezek ismeretében javaslatot lehet tenni arra, hogy milyen elektródfolyamat játszódhat le az 

anódon: 

2R-CH2-OH → R-COH2
+
 + R-CH2-OH2

+
 + 2e

-
. 

Az egyenletből látható, hogy az oxidáció eredményeként keletkező aldehid mellett keletkezik 

két proton is. Mivel a tanulmányozott közegben csak az alkohol és a termék aldehid 

tartalmaznak nemkötő elektronpárt, a protonok várhatóan készségesebben kötődnek hozzájuk, 

mint az oldószerként jelen levő szénhidrogén molekulákhoz. Az egyik proton az aldehidhez 

fog kötődni, a másikat egy éppen az elektródfelület közelében levő elreagálatlan alkohol 

molekula tudja csak felvenni. Töltésük miatt gyorsan eltávoznak az anód közeléből a katód 

irányába. A katódon pedig a következő folyamatok lehetségesek: 

(1) C
+
A

-
 + e

-
 → Cred + A

-
 

(2) N + e- → N
-
 

(3) R-COH2
+
 + R-CH2-OH2

+
 + 2e

-
 → 2R-CH2-OH 

(4) R-COH2
+
 + R-CH2-OH2

+
 + 2e

-
 → R-CH2-OH + R-COH + H2 

(5) 2R-COH2
+
 + 2e

-
 → 2R-COH + H2 

(6) 2R-CH2-OH2
+
 + 2e

-
 → 2R-CH2-OH + H2. 

Látható, hogy a redukálható szennyező anyagok katódos redukciója az, ami fontos szerepet 

játszik a cellán átfolyó áram alakulásában, amit az (1) és (2) egyenletek mutatnak. Az (1) 

egyenlet vonatkozik az ionos szennyezésekre, míg a (2) a semleges, katódosan 

redukálhatókra. Az N jelölés vonatkozik a semleges szennyező komponensekre, a Cred a C
+
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kationból keletkező redukált formát jelöli. A valóságban általában mindkét folyamat 

lejátszódik valamilyen részarányban, és termékként anionok keletkeznek, amelyek növelik a 

vezetést. Az elektródok nagy közelsége miatt az utolsó négy folyamat is meghatározónak 

tekinthető a kezdetben meglevő ohmikus potenciálesés gyorsabb csökkentésében. Ez látható 

sematikusan a 35. ábrán.  

 

35. ábra. A cellareakciók sematikus ábrája, miközben 2 V-ra polarizáljuk a jobb oldalon feltüntetett kisméretű 

munkaelektródot alkoholok elektrooxidációjára vonatkozóan n-heptánban 

 

V. 5. 1. 7. Kettős potenciálugrásos amperometriás mérések 

 

Mind a Cu/CuxS, mind a szénelektródot tartalmazó cellákkal elvégeztem még a 

reprodukálhatóság megvizsgálása érdekében egy olyan mérést is a megfelelő szigetelő 

anyagból készült cellával 2,91 v/v% etanolt tartalmazó n-heptánban, ahol 20 s-ig tartottam a 

potenciált 2 V-on, majd újabb 20 s-ig -2 V-on. Mindezt megismételtettem a mérőműszerrel 

30-szor, hogy látni lehessen, van-e valamilyen irányú eltolódás a huszadik másodpercben 

mért áramok értékeiben a 2 V-al történő egymás utáni anódos polarizációk alkalmazása 

közben. A szénelektródnál összességében ez nem volt számottevő, amit az mutat, hogy a 2 V-

on a 20. másodpercben mért áramoknál igazából nem volt sem növekvő, sem csökkenő 

tendencia (36. ábra). A Cu/CuxS elektródnál már a legelejétől fogva monoton nőttek a 

határáramok. Ez nagy valószínűséggel azért van, mert a CuxS pórusai csak fokozatosan 

telítődtek etanollal, és az epoxi mátrixba is fokozatosan oldódott be az etanol, ami a korábbi 

eredményekhez hasonlóan mutatja, hogy az epoxiból készített cella nem alkalmas az 

analitikai feladatra. Másrészt a fogászati cement használata egyértelműen jelzi, hogy jó a 

R-CH2-OH 

R-CH2-OH 

R-COH2
+ 

R-CH2-OH2
+ 
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mérés reprodukálhatósága, ha munkaelektródként szén mikrokorongot használunk, így a vele 

végzett mérések alkalmasnak ígérkeztek analitikai célokra. 
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36. ábra. A CuxS/Cu elektród (●) és a szénelektród (■) összehasonlítása ismételhetőségi vizsgálatban. A 2 V-on 

és a 20. másodpercben mért áramok vannak feltüntetve. 

 

Az itteni vizsgálatok szintén rámutattak, hogy a szigetelő mátrix anyagát is meg kell tudni 

jól választani az igazán jó mérésekhez, az n-heptánban végzett méréseknél a fogászati cement 

eléggé alkalmasnak bizonyult a szénelektród számára. Mivel nem volt megfigyelhető 

számottevő duzzadás, a megfigyelt jó reprodukálhatóságot ennek lehet tulajdonítani. 

 

 

V. 5. 1. 8. Víz jelenlétének hatása az áramjelre 

 

Kevés vizet is juttatnak néha az üzemanyagokhoz, ezért a víz jelenlétének hatását a mérésekre 

szintén tanulmányoztam mind a Cu/CuxS mind a szénelektródnál. A víz jelenlétének az etanol 

válaszjelére gyakorolt hatását kellett megvizsgálni itt, mivel jelentős befolyást gyakorolhat az 

eredményekre különösen akkor amikor nemvizes körülmények között kell dolgozni. Először 

is adtam 10 cm
3
 n-heptánhoz 100 l tiszta vizet, és alapos keverés után megmértem az 

áramot. Ugyanakkorának adódott, mint a tiszta szénhidrogénben, ami összhangban van azzal, 

hogy a két folyadék egymással gyakorlatilag nem elegyedik. Ehhez a víz-n-heptán 

rendszerhez adagoltam az etanolt olyan részletekben, mint ahogyan azt a kalibrációnál tettem, 

és alapos összerázás után felvettem az amperometriás görbéket szén mikroelektróddal. Itt 

valójában egy megoszlási egyensúlyt lehet feltételezni a víz és a szénhidrogén között. Ezek 

alapján a víz jelenléte annyiban befolyásolja a meghatározást, hogy az analizálandó 
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komponens egy részét kivonja a szénhidrogénből. Másrészt az alkohol kissé elősegíti a víz 

oldódását is az elegyben, ezért egy terner rendszerrel számolhatunk. Az áramértékekben csak 

kismértékű növekedést sikerült megfigyelni, amint egyre több etanolt adtam az elegyhez (37. 

ábra). Főként azzal magyarázható a megfigyelés, hogy fokozatosan növekedett ezzel 

párhuzamosan a feloldódott etanol mennyiség a szénhidrogénben is. Mindez mutatja, hogy a 

szénelektródnál a kevés víz jelenléte nem okoz komolyabb nehézségeket, amennyiben a 

szénhidrogén fázisban feloldódott mennyiséget kívánjuk megmérni.  
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37. ábra. A mért áramok különböző etanol koncentrációk mellett 100 l víz jelenlétében szénelektródon (■) és 

Cu/CuxS elektródon (●) 

 

Az áramok gyors csökkenését lehetett tapasztalni a víz jelenlétében a Cu/CuxS 

mikroelektródnál, amelyhez nagyban hozzájárulhatott, hogy a Cu felület oxidálódott, amihez 

kevés víz is elegendő. Ez természetesen az elektródot használhatatlanná is teszi. A CuxS réteg 

alatt már kis mennyiségű réz-oxid képződése is tönkreteheti az elektródot részben azért, mert 

jóval kisebb vezetőképességű, mint a CuxS, másrészt pedig a vizsgált közegben nem tud 

katalitikus bevonatként viselkedni. Ezt a feltételezést megerősítette az is, hogy nem túl sok 

etanol hozzáadása után és rövid idő alatt az áram az alapértékre csökkent. Ez a megfigyelés 

megerősíti azt a korábbi feltételezést, hogy a szulfidréteg alatti rézfelület hozzáférhető a 

közegben levő anyagok számára. 
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V. 5. 1. 9. Valós mintában történő mérések 

 

A szén mikroelektródot tartalmazó fogászati cementből készült cellával, mivel a korábbi 

vizsgálatok alapján az tűnt megfelelőbbnek a gyakorlati alkalmazhatóság területén, végeztem 

egy valós benzinmintában is méréseket (Euro 95, MOL). Először a cellát kalibráltam etanollal 

úgy, hogy annak 200 l-es részleteit 10 cm
3
 n-heptánhoz adagoltam. A korábbi mérésekhez 

hasonlóan 2 V mérési potenciált alkalmazva 100 s időtartamú amperometriás méréseket 

végeztem, és a végén mért áramokat használtam fel a kiértékeléshez. Ezután ugyanezt 

elvégeztem 10 cm
3
 valós mintával is, ahol először megmértem az áramot benne anélkül, hogy 

bármit is adtam volna hozzá, majd ötször adtam hozzá 200 l-es részletekben etanolt. Ahhoz 

az áramhoz, amit magában a mintában hozzáadott etanol nélkül mértem a benne feloldott 

alkoholon kívül egyéb más adalékanyagok is hozzájárulnak, amelyek oxidálhatók, és 

többnyire nagy molekulatömegűek (pl. jegesedésgátlók, kopásgátlók). Emiatt a 

hozzájárulásuk a mért áramhoz kicsinek tekinthető. Az erre vonatkozó eredmények (a három 

párhuzamos mérés átlagát véve és feltüntetve azok szórását is) a 38. ábrán láthatók. Az 

egyenes egyenlete I(nA) = 0,204c(v/v%) + 0,266, és R
2
 = 0,9864. Az etanol koncentráció 

meghatározására a standard addíciós módszert alkalmaztam, amely szerint három párhuzamos 

mérés átlagát véve az alkohol tartalom 1,3 v/v%-nak adódott.  
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38. ábra. Standard addíciós etanol meghatározás valós mintában 2 V-on szénelektróddal 

 

Összehasonlítás céljából egy másik, klasszikus analitikai módszerrel is elvégeztem a 

meghatározást. Ennél 60 cm
3
, H2SO4-at 1 M koncentrációban tartalmazó 0,01 M K2Cr2O7 

oldathoz adtam hozzá 1 cm
3
 valós mintát Erlenmeyer lombikokba, lezártam őket, és 
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megvártam, amíg a reakció teljesen lejátszódik, amelynek során termékként az etanolból 

ecetsav keletkezik
88

. A bikromát feleslegét ezután visszatitráltam 0,1 M Mohr-só (vas(II)-

ammónium szulfát) oldattal, amelyet 1 M H2SO4-al savanyítottam meg. Itt szintén három 

párhuzamos mérés átlagát vettem. Ez alapján a koncentráció három mérés átlagát véve 

1,27±0,01 v/v%-nak adódott, ami jó egyezésben van az amperometriás méréseknél kapott 

eredményekkel.  

Megismételtem a titrálásos módszerrel az analízist úgy is, hogy 10 l tiszta etanolt 

adagoltam a valós mintához. Ezen az úton szintén három mérés átlagát véve 2,00±0,01 v/v% 

alkohol tartalmat sikerült megállapítani.  

 

 

V. 5. 2. A keverés hatása semleges elektroaktív vegyületek áramjelére külön hozzáadott 

vezetősó távollétében 

 

Az irodalomban több helyen is említésre kerül
73,74

, milyen folyamatok játszódnak le az 

oldatban, ha egy semleges anyag elektródreakciója játszódik le külön hozzáadott elektrolit 

hiányában. Általánosan elfogadott, hogy ilyen esetekben, mivel semleges anyag reagál, belőle 

mindenképpen töltött részecskének kell keletkeznie. Töltésének kompenzálására az ionos 

szennyezések ellentétes töltésű ionjainak kell érkeznie a tömbfázisból migrációval. Ez 

tulajdonképpen egy többlet elektrolitot tartalmazó lokális zóna kiépüléséhez vezet, ami által 

idővel jelentősen csökken az ellenállás. Ez biztosítja, hogy végbemehessen az 

elektródfolyamat. Ehhez elegendő már egészen kis koncentrációban jelenlevő szennyeződés 

is, mivel a migráció lényegesen gyorsabb, mint a diffúzió. Utóbbi folyamat szabja meg az 

ionos termékek keletkezésének sebességét, és a megfelelő ellenionok mozgékonyságuktól 

függő gyorsasággal tudnak megérkezni hozzájuk.  

Mivel a nagy ellenállású közegek több tekintetben különböznek a szokásos elektrolitot 

tartalmazó oldatoktól, azt is tanulmányoztam különböző oldószerekben és különböző 

semleges elektroaktív anyagokkal vezetősó távollétében, hogyan hat az oldat mozgatása az 

áramjelre. Az elektrokémiai rendszereknél ugyanis megszokhattuk, hogy ha kevertetjük az 

oldatot, azzal minden esetben növeljük az áramot. Általános tapasztalat ugyanis, hogy 

vezetősó jelenlétében nőni kell az áramnak a közeg mozgatásakor, valamint abban az esetben, 

amikor egy oldószerben csak a C
+
A

-
 elektroaktív ionpár természetű elektrolit van feloldva. 

Utóbbi esetben mindegyik transzport folyamat (diffúzió, migráció, konvekció) elősegíti a 

nagyobb áramjel kialakulását. A keverés minden esetben az elektród felületéhez irányuló 
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anyagtranszportot segíti elő. Itteni vizsgálataimhoz n-amilalkoholt, ultratiszta vizet és 

acetonitrilt használtam oldószerként, hogy a megfigyelni kívánt jelenség jobban 

tanulmányozható legyen. 

Ferrocén volt az egyik modellanyag, amelyet az itteni kísérleteimhez választottam, 

amelynek acetonitriles oldatait használtam fel. Ennek oka, hogy ebben az oldószerben jól 

oldódik, és jól reprodukálható mérések végezhetők. Ezenkívül a hidrokinont is 

tanulmányoztam, mivel a ferrocén számos, gyakran használt oldószerben (pl. vízben) rosszul 

oldódik, míg a hidrokinon oldhatósága jó.  

Egy a különálló elektródokból álló cellát használtam a kísérletekhez (25 m Pt 

munkaelektród és 1 mm Pt korong ellen- és kvázi referencia elektród egymás mellé helyezve), 

amelyek között a távolság 1,5 mm körüli volt. Az ionos szennyeződések bekerülésének 

minimálisra csökkentése érdekében az edényeket és elektródokat minden mérés előtt 

lemostam alaposan a felhasznált tiszta oldószerekkel. Ciklikus voltammetriás mérésekkel 

előzetesen a modellanyagokra mindegyik felhasznált oldószerben megállapítottam vezetősó 

távollétében, milyen potenciálon alakul ki a stacioner állapot. Ferrocénnél acetonitrilben ez 

1,1 V körül, hidrokinonnál mindhárom oldószerben már 1,6 V-nál beállt. 

Kronoamperometriás méréseket végeztem a keverés tanulmányozásához, ahol a mérési 

potenciált ferrocénnél 1,1 V-ra, hidrokinonnál 1,6 V-ra állítottam be. Először is végeztem 

kalibrációt az utóbbi módszerrel 0-5 mM koncentráció tartományban a különböző 

oldószerekben, hogy meggyőződjek arról, lineáris-e az áram függése a koncentrációtól. Ennek 

teljesülésekor mondható ugyanis, hogy az elektródfolyamat anyagtranszport kontrollált. 

Minden esetben lineáris függvénykapcsolat állt fenn az áram és a koncentráció között, kivéve 

amikor a hidrokinont tanulmányoztam acetonitrilben, mivel ott csak 0 és 3 mM között volt 

lineáris. Ennek oka, hogy nagyobb koncentrációknál akkora volt az ohmikus potenciálesés, 

hogy a stacioner állapot csak 2 V felett lehetett volna kapni. A keveréssel kapcsolatos 

kísérleteimet így 5 mM koncentráció mellett végeztem, kivéve a hidrokinonnál acetonitrilben, 

ahol 3 mM koncentrációval dolgoztam. Ilyen görbéket mutat a 39. ábra n-amilalkoholban 

mindenféle hozzáadott vezetést elősegítő anyag nélkül.  
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39. ábra. Hidrokinon kronoamperometriás görbéi n-amilalkoholban vezetősó nélkül 1,6 V-on 

 

A görbékről azonnal látszik, hogy nem úgy indulnak, mint ahogyan a 

kronoamperometriánál megszokhattuk, hanem van egy kezdeti emelkedő szakaszuk. Ez alól 

kivételt képez a legalsó görbe, amelyet a tiszta oldószerben mértem. A többi görbe 

ugyanonnan indul nagyjából (kb. 6,5 nA-ről) ami az oldószerben nagyon kis koncentrációban 

jelenlevő szennyezőanyag jelenlétéhez köthető, és az szabta meg a cellán átfolyó áramot az 

első másodpercekben. Az ezt követő áramnövekedés az ellenállás fokozatos csökkenésének a 

következménye. Ekkor épül ki megfelelően a többlet elektrolitot tartalmazó lokális zóna. 

Ezzel párhuzamosan természetesen egyre nagyobb lesz a cellára jutó feszültség. Szinte 

mindegyik görbe tartalmaz maximumot, ekkor éri el a munkaelektród potenciálja azt az 

értéket, amit a cellára kényszerítettem. Innen kezdve az áram 1/t
1/2

-nel arányosan csökken. Ha 

összevetjük az n-amilalkoholban kapott kronoamperometriás görbéket az n-heptánban 

korábban mért görbékkel, látványos különbségeket vehetünk észre. A folyamat lényegében itt 

ugyanaz, mint amikor az etanol elektrooxidációját vizsgáltam n-heptánban, csak itt a görbék 

jellegzetességei sokkal szembetűnőbbek, mivel az egyes folyamatok időben nincsenek 

annyira elnyújtva. Az áramok intenzitásában is nagyok a különbségek, de az iontranszport 

mechanizmusában is. Bár az n-amilalkohol viszkozitása sokkal nagyobb (3,619 mPa s
84

), mint 

az n-heptáné, mégis jóval nagyobb áramok voltak mérhetőek, ráadásul kisebb elektroaktív 

anyag koncentrációnál. Az ok nagy valószínűséggel az, hogy az n-amilalkohol permittivitása 

lényegesen nagyobb, mint az n-heptáné, emiatt az esetlegesen előforduló ionos szennyezések 

jóval nagyobb mértékben oldódhatnak és disszociálhatnak benne ionosan.  
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A 40. ábra egyértelműen mutatja ferrocén 5 mM koncentrációjú acetonitriles oldatában 300 

rpm keverési sebesség mellett, hogy amikor beindítjuk a keverést, élesen csökken az áram. 

Akkor, amikor azt leállítjuk, gyakorlatilag elölről kezdődik minden úgy, mint amikor 

elindítottuk a mérést. Ez a viselkedés teljesen eltér a megszokottól, ugyanis köztudott volt, 

hogy az oldat makroszkópikus mozgatása megnöveli az áramjel nagyságát mindenféle 

folyamatnál. Meg kell jegyezni, hogy a keverés által az elektródfelületi koncentráció közel 

azon értéket veszi fel, mint a tömbfázisban, mert minden esetben növeli az anyagáramot.  
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40. ábra. A keverés hatásának szemléltetése ferrocén 5 mM koncentrációjú acetonitriles oldatában 300 rpm 

mellett 1,1 V-on (a), és az áramcsökkenés mértékének a keverési sebességtől való függése (b) 

 

Az anódon keletkező kationok töltésének kompenzálására a szennyezők ellenionjai a 

tömbfázisból irányítottan érkeznek az elektromos tér hatására a mikroelektródhoz. A 

megfigyelés azzal magyarázható, hogy az oldat mozgatása kitéríti őket attól a legrövidebb 
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úttól, amit az elektromos erővonalak kijelölnek számukra és nyugvó közegben semmi nem 

gátolja meg őket ebben. A már kialakult lokális elektrolitzónát a keverés elmossa a 

mikroelektród felületének közeléből. Emiatt hirtelen ismét megnő az oldat ellenállása, és az 

elektródpotenciál is lecsökken. A keverés közben folyó kis áram időben állandó, és ez 

mutatja, mennyire gátolva vannak a megfelelő ellenionok a lokális elektrolitzóna 

kialakításában. Ennek eredménye, hogy így elenyésző mennyiségű semleges elektroaktív 

vegyület tud csak oxidálódni. Ráadásul az elektród mérete sem számít, pedig 

mikroelektródoknál gyakorol a mozgatás a legkisebb befolyást a megfigyelésekre. 

Megvizsgáltam 0 és 500 rpm közötti tartományban ferrocénnél, hogyan befolyásolja az 

áramcsökkenés mértékét a keverési sebesség. Látható a 40b ábrán, hogy már egészen lassú 

keverésnél is nagyot csökken az áram, és a sebesség további növelésével a csökkenés mértéke 

alig változik. 

A kiválasztott három különböző oldószerben megvizsgáltam a hidrokinont is, mint ahogy 

azt a ferrocénnél tettem acetonitrilben. Az iontranszport oly módon történik e vegyület 

oldataiban, hogy az anódfolyamatban keletkező protonok az oldószer molekulák nemkötő 

elektronpárt tartalmazó atomjain ugrálnak a katód felé egy ellenion kíséretében. Az ultratiszta 

vízben szintén tapasztaltam áramcsökkenést a keverés beindításakor, de közel sem akkora, 

mint a másik két oldószerben. Ennek oka, hogy még a legtisztább vízben is jelen vannak a víz 

öndisszociációjából származó ionok, amelyek egyrészt reagálni tudnak a nagyobb felületű 

ellenelektródon, másrészt szabadon (nem ionpárba foglaltan) vannak jelen, és nagyobb 

számban oda képesek jutni a mikroelektródhoz. A közeg mozgása ráadásul segíti a 

katódfolyamatot is, mert állandó jelleggel friss oldatrészleteket szállít oda is, ahol a H3O
+
 

ionok redukálódnak. Ebből adódóan a legintenzívebb keverésnél is csak nagyjából 40%-ra 

esik vissza az áram annak beindításakor, amint ez látható a 43. ábrán bemutatott 

eredményekből. Leállítva a keverést az áram gyorsan elkezdett nőni, és egy éles csúcson 

áthaladva újra csökkent hasonlóan, mint amikor a mérést elindítottuk (41. ábra). A csúcs 

megjelenése annak tulajdonítható, hogy amint az oldat nyugalmi állapotba került, a lokális 

elektrolitzóna gyorsabban ki tudott alakulni, mint a másik két oldószerben. Tulajdonképpen az 

elektrolitzóna újbóli kiépüléséhez szükséges iontranszport követhető nyomon közvetlenül az 

áramcsúcs megjelenése előtt. Ez is bizonyítja, hogy a kevertetéskor szinte teljesen visszaállt a 

felületi koncentráció a kiindulási értékre. A keverés tehát minden esetben növeli a semleges 

molekulák transzportját az elektródhoz, a megfelelő számú ion odaérkezése már erősen gátolt 

lehet.  
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41. ábra. A keverés hatásának a szemléltetése 5 mM hidrokinont tartalmazó ultratiszta vízben 1,6 V-on 

 

Igazán látványos csökkenés a keverés beindításakor az n-amilalkoholban és acetonitrilben 

volt (42. ábra). E tapasztalatok összhangban vannak azzal, hogy a két oldószer, ha nagyon 

tiszták, elenyésző mennyiségben tartalmazhatnak ionos természetű szennyező anyagokat. 

0 100 200 300 400 500

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

n
o
r
m

á
lt

 á
ra

m

keverési sebesség (rpm)
 

42. ábra. Hidrokinon oxidációs áramcsökkenéseinek mértéke a keverési sebesség változtatásakor 5 mM 

koncentráció mellett ultratiszta vízben (●), n-amilalkoholban (■) és acetonitrilben (▲) külön hozzáadott 

vezetősó távollétében 

 

Elvégeztem úgy is a kísérleteket, hogy adtam az oldatokhoz vezetősót, és így is 

tanulmányoztam a keverés hatását. Ilyen körülmények között áramnövekedést eredményezett, 

mint ahogyan azt megszokhattuk. A víz esetében ez 0,1 M KCl volt, míg a nemvizes 
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oldószereknél 0,01 M tetrabutilammónium perklorát. Ilyenkor a változás kizárólag ahhoz 

rendelhető, hogy az elektródfelületnél folyamatosan megújul a diffúziós réteg. 

Azon kívül, hogy az itteni kísérletek további információt szolgáltatnak a nagy ellenállású 

közegekben végbemenő transzportfolyamatok jellegéről, lehetőséget nyújt a keverés 

hatásának tanulmányozása másra is. Megtudhatjuk például, hogy semleges komponensek 

elegyítése után képződnek-e önálló töltéshordozók vagy ionpárok. Amennyiben képződnek 

ionok vagy ionasszociátumok, az áram nem csökkenhet a keverés beindításakor. 

Analitikai szempontból viszont azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a kis permittivitású 

illetve csak semleges molekulákat tartalmazó közegeknél jóval kevésbé alkalmazhatók azok a 

kalibrációs módszerek, amelyeknél az oldat keverése mellett adagolják a mérni kívánt anyag 

törzsoldatának részleteit. A keverés ugyanis gyakorlatilag teljesen „elmossa” az analitikai 

jelet. Ez természetesen csak akkor igaz, ha áramméréses módszert kívánunk alkalmazni, tehát 

ilyenkor a nyugvó közeg a legelőnyösebb. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Vizsgálataim első részében sikerült kísérletileg bizonyítani, hogy a diffúziós együttható 

meghatározásokhoz használt ETOF módszernél a detektor és generátor elektród egymással 

szemben történő elhelyezésekor nem küszöbölhető ki a falhatás – ami sok mérési 

elrendezésnél elkerülhetetlenül jelentkezik -, viszont a planáris elrendezéssel ez sikerült. 

Mindezt mutatta, hogy a módosított Stokes-Einstein egyenletben szereplő C paraméter 

változott a geometriától függően azon elrendezésnél, ahol egymással szemben volt a generátor 

és detektor elhelyezve, a planáris elrendezésnél 6-nak adódott függetlenül a távolságtól 

mikrokorong alakú generátor elektródokat alkalmazva. Az új elrendezés lehetővé teszi a 

gélekben illetve egyéb porózus közegekben történő diffúziós együttható meghatározást 

anélkül, hogy azok szerkezetében változást idéznénk elő. Ezzel az ETOF módszer 

alkalmazhatósági köre jelentősen kiterjeszthető, mivel egy bizonyos anyagnak az adott 

közegbe történő bejuttatásával nagyobb biztonsággal állapítható meg a diffúziós együttható. 

Kísérleteim következő szakaszában megmutattam, hogy egy adott anyag 

koncentrációjának a tortuózus közegekben történő mérését lehetővé teszi egy olyan elektród 

alkalmazása, amelynek felületén egy rögzített réteg található. Ezen belül minden anyag 

diffúziós együtthatója egy adott érték. Ezzel kiküszöbölhető az a probléma, amelyet a 

voltammetriás illetve amperometriás méréseknél ugyanazon koncentráció mellett korábban 

tapasztaltak, nevezetesen, hogy jelentős jelcsökkenés mutatkozott. Ennek előnyeit egy 

nagyobb elektróddal mutattam ki, mivel ennél a lineáris diffúzió a meghatározó, de az itteni 

tapasztalatok felhasználásával az adott szükségleteknek megfelelően ilyen típusú 

voltammetriás illetve amperometriás detektorok akár mikroméretben is készíthetők. A 

gyakorlati alkalmazhatóságot aktív klórtartalom kronoamperometriás úton való mérésén 

valamint a lineáris pásztázó voltammetriánál a pásztázási sebességtől való függés 

tanulmányozásán keresztül sikerült bemutatni. 

Antimon elektróddal működő potenciometriás mikroszenzort sikerült kifejleszteni, 

amelynek külső üvegfelületén Ag/AgCl referenciaelektródot alakítottam ki. Az így létrehozott 

referencia elektród alkalmazásával a két elektród közelsége miatt a külső zajok zavaró hatása 

jelentősen csökkenthető, és az így elkészített mikrocella segítségével lokálisan 

nyomonkövethetők olyan folyamatok, amelyek során pH változás történik. Egy megfelelő 

összetételű folyadékfilm alkalmazásával olyan gázok is detektálhatók, amelyek képesek 

reverzíbilisen eltolni a folyadékfilmben beállított pH-t, és ezt a CO2 koncentráció 

nyomonkövetésével sikerült megmutatni. 
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Nagy ellenállású közegekben, külön hozzáadott vezetősó nélkül végzett kutatásaim egyik 

részében sikerült egy olyan keskeny-rés cellát kifejleszteni, amelyben egy mikrokorong 

mérőelektród és egy nagyobb ellen- és egyben kvázi referencia elektród helyezkedett el. 

CuxS-dal módosított Cu, valamint szén mikroelektródot teszteltem sikeresen kis 

szénatomszámú alkoholok mérésében, de csak az utóbbi állt igazán közel a gyakorlati 

alkalmazhatósághoz annak ellenére, hogy az előbbi mutatott nagyobb érzékenységet 

ugyanolyan koncentráció tartományban. A Cu/CuxS elektróddal végzett vizsgálataim 

zsákutcának tekinthetők, de a vele elért eredmények a jövőbeli vizsgálatok tekintetében 

mindenképpen előnyösek lehetnek. Megállapítottam a mérések közben, hogy a CuxS egy 

ígéretesnek tekinthető anyag, amely inert (például szén) mikroelektródok felületén vékony 

rétegben kialakítva bizonyos szerves vegyületek detektálására érzékenyebb elektrokémiai 

szenzorokat lehessen a jövőben kifejleszteni.  

A keverés hatásának tanulmányozásában egy újszerűnek mondható eredményre jutottam 

semleges elektroaktív anyagoknál külön hozzáadott vezetősó nélkül. A várakozásokkal 

ellentétben nem áramnövekedést, hanem áramcsökkenést tapasztaltam a keverés 

beindításakor, ami a munkaelektród közelében nyugvó közegben kialakult többlet elektrolitot 

tartalmazó zóna lerombolásának, és ebből adódóan az ellenállás hirtelen újbóli 

megnövekedésének a következménye. 

 

 

Tézispontok 

 

1. Új, planáris elrendezésű cellával sikerült megmutatni, hogy a Stokes-Einstein egyenletben 

levő, a geometriát leíró C paraméter független a távolságtól. Az elméletileg várható 

értékekkel összhangban gömbi diffúziónál 6-hoz, hengerszimmetrikus diffúziónál 4-hez 

közeli értékeket voltak számíthatók. Planáris elrendezésnél az eredményeket nem torzítja a 

falhatás, egyúttal egyszerűsíti koherens rendszerekben, pl. gélekben a diffúziós együtthatók 

meghatározását.  

 

2. Kronoamperometriás vizsgálatokkal megmutattam trijodid iont használva  

modellanyagként, hogy ha tortuózus közegben végezzük a méréseket egy  

hagyományos elektróddal, lényegesen kisebb áramok mérhetők ugyanazon  

koncentráció mellett az üledékfázisban, mint fölötte, a szabad oldatban.  
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3. Sikeresen alkalmaztam rögzített réteggel ellátott elektródot a tortuózus  

közegekben történő koncentrációmérésekhez. Megmutattam ezen új típusú elektród analitikai  

alkalmazhatóságát egy konkrét példán, az aktív klórtartalom talajban történő közvetlen 

meghatározásán keresztül. 

 

4. Gázfázisban történő mérésekhez fejlesztettem egy kombinált CO2 mikroelektródot, ahol a 

pH érzékeny antimon szálat körülvevő üvegkapilláris külső falán alakítottam ki ezüstözéssel a 

referencia elektródot. Az így készült potenciometriás elektródot vonal mentén mozgatva egy 

forrás fölött, annak helye meghatározható volt.  

 

5. Keskeny rés cellákat alkalmaztam nagy ellenállású közegekben alkoholok amperometriás 

vizsgálatához. A réz-szulfiddal módosított réz elektródról megállapítottam, hogy a nagyobb 

mérhető áramintenzitás miatt megfelelőbb szénhidrogénekben történő alkohol 

meghatározásra, mint a módosítatlan réz elektród. Hosszú idejű stabilitása miatt a 

gyakorlatban szén mikroelektród bizonyult a legalkalmasabbnak arra, hogy az alkohol 

tartalmat szénhidrogén mintákban meg tudjuk mérni; ezt benzinben lévő etanol 

koncentrációjának meghatározásával igazoltam. 

 

6. Először sikerült megmutatnom többféle, vezetősót nem tartalmazó oldószerben, két 

különböző modellanyaggal, hogy semleges elektroaktív anyag amperometriás vizsgálatakor a 

nyugalomban lévő oldatban mérhető értékhez képest az áramintenzitás lecsökken a keverés 

hatására. Ez a mérés közben kialakuló lokális elektrolitzóna egyik bizonyítékának tekinthető. 
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