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Előszó 

Amikor 2009 áprilisában elkezdtem dolgozni az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Elektrokémiai és elektroanalitikai kutatócsoportjában, nagy lelkesedéssel vágtam bele a 

kutatásba. Első témám során protoncsere-membrános tüzelőanyag-cellákkal kezdtem 

foglalkozni. Dr. Inzelt György és Kriston Ákos témavezetésével a katalizátorréteg szerkezetét 

vizsgáltam a nafiontartalom függvényében. A téma nagyon vonzó volt számomra, mert azt 

éreztem, hogy a munkámnak sok köze lesz az alkalmazhatósághoz. A téma fontosságát és a 

munka mélységét mutatja, hogy „Nafiontartalom vizsgálata tüzelőanyag-cellákban” című 

OTDK dolgozatom 2011-ben III. díjat nyert Fizikai Kémia Szekcióban. 

Különösen fontos számomra, hogy kutatócsoportunk a megvalósítás felé is tett lépéseket, 

és a HY-GO
TM

 projektben két tüzelőanyag-cellával működő járművet alkottunk meg, melyek 

több versenyen és kiállításon is szép eredményeket értek el. Azt gondolom, hogy a 

tüzelőanyag-cellák előtt még nagy jövő áll, hiszen több előnyös tulajdonságuk van az 

akkumulátorokkal szemben, melyek a közlekedésben versenyképessé teszik őket. Azonban 

még számos megoldandó feladat előtt állnak a kutatók, melyek között kiemelt helyen szerepel 

a tüzelőanyag-cellák előállítási és üzemeltetési költségeinek csökkentése, főként a 

katalizátorköltség minimalizálása. Ez lehetséges a platinakihasználtság növelésével, vagy új, 

olcsóbb katalizátor kutatásával. 

2012-ben kezdtem MSc tanulmányaim alatt a ftalocianinokkal foglalkozni, melyek 

ígéretesek lehetnek a platina katalizátor kiváltására, hiszen már napjainkban is tömegesen 

gyártják őket olcsón, egyelőre főleg festékanyagként. Ugyan munkám távolabb került az 

alkalmazástól, a feladat mégis izgalmas és hasznos, mivel még mindig számos felderítetlen 

területe van a ftalocianinok redoxi és elektrokémiai tulajdonságainak. 

2013-ban nyertem felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémia Doktori 

Iskolájába, ahol folytattam megkezdett munkámat. Ekkor kezdtem el koncentrálni a 

ftalocianinok kvarckristály-mikromérleggel történő vizsgálatára. Azóta számos ftalocianinról 

jelentettünk meg publikációt, és a kutatócsoport több tagja is foglalkozott velük 

diplomamunkája során. 

2014-ben elnyertem a DAAD 10 hónapos kutatói ösztöndíját, melyet a németországi 

Bonnban töltöttem Prof Helmut Baltruschat kutatócsoportjában. Feladatom platina (100)- és 

ródium (100)-kalkogének oxigénredukciós katalitikus tulajdonságainak, valamint az 

egykristályok felületének vizsgálata volt. 
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A Danube Project keretében 2013-ban és 2015-ben 3-3- hetet tölthettem Senftenbergben, a 

Brandenburgische Technische Universität Nanobiotechnológiai Intézetében, ahol a ftalocianin 

rétegek ellenállását vizsgáltam. Ezek a mérések azért fontosak, mivel szerves vegyületek 

lévén a ftalocianinek elektromos vezetése gyengébb, mint a fémkatalizátoroké. Ez lehet akár 

az alkalmazhatóságuk egyik korlátja is. 

2016-ban elnyertem az Új Nemzeti Kiválóság Program Doktori Kutatói Ösztöndíját a 

kobalt-ftalocianin vizsgálatára, mely szorosan kapcsolódik a doktori kutatási munkámhoz. 
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1. Bevezetés 

1.1. Célkitűzések 

Doktori kutatásom célja az volt, hogy olyan vizsgálatokat végezzünk el, melyek fontosak a 

ftalocianinok katalizátorként való alkalmazása szempontjából. Kiemelten fontos 

részfeladatnak tekintettük a kvarckristály-mikromérleg előnyös tulajdonságainak 

kihasználását a ftalocianinok redoxi átalakulásainak mélyebb megismerésére. Ez a kutatás 

azért igen hasznos, mert a publikációk többségében figyelmen kívül hagyják az egyes 

ftalocianinok átalakulásait, a vizsgálatok fókuszpontja katalitikus tulajdonságaik 

fejlesztésében rejlik. Számos olyan cikkel találkozhatunk, amelyekben szubsztituensekkel 

látták el a ftalocianin gyűrűt, hogy előnyös tulajdonságot (pl vízoldhatóságot) érjenek el; vagy 

különböző szén hordozókkal illetve vezető polimerekkel kombinálták őket. Ezen kutatások 

jelentősége elvitathatatlan, azonban fontos kiegészítést nyújt annak vizsgálata, hogy magával 

a ftalocianinnal mi történik az egyes reakciókban. A kvarckristály-mikromérleg az egyik 

legalkalmasabb módszernek tekinthető erre, mivel in situ módon kapunk információt a 

rétegben bekövetkezett nanogramm léptékű változásokról. 

Kvarckristály-mikromérleggel vizsgáltuk a központi fémiont nem tartalmazó ftalocianint 

(továbbiakban HPc), a vas-ftalocianint (továbbiakban FePc), a palládium ftalocianint 

(továbbiakban PdPc) és a kobalt-ftalocianint (továbbiakban CoPc). Kutatócsoportunk 

foglalkozott még a poli(réz-ftalocianin) (továbbiakban polyCuPc) vizsgálatával is. A 

vízoldható ftalocianinok közül a réz-ftalocianin-3,4′,4″,4″′-tetraszulfonátot (továbbiakban 

CuPcTs) vizsgáltuk. A dolgozat terjedelmi korlátja miatt a CoPc és a CuPcTs vizsgálatát nem 

fogom részletesen bemutatni. 

Foglalkoztunk a ftalocianin rétegek elektromos vezetésének vizsgálatával, melyet a 

senftenbergi Brandenburgische Technische Universität Nanobiotechnológiai Intézetében 

végeztem. Mivel ezek a molekulák szerves heterociklusos vegyületek, az elektromos 

vezetésük kicsi a fémkatalizátorokéhoz (pl. platina) képest, így ezek a mérések fontosak a 

ftalocianinok katalizátorként való hasznosítása szempontjából. Ezekben a mérésekben a FePc-

t, a PdPc-t, a HPc-t és a polyCuPc-t vizsgáltuk. 

Végeztünk méréseket forgó-korongelektróddal az oxigénredukcióra való katalitikus 

tulajdonságok közvetlen vizsgálatára. Itt a HPc-t, a FePc-t, a CoPc-t, a PdPc és a polyCuPc-t 

vizsgáltuk, az eredményeket a platinához és aranyhoz hasonlítottuk. 

Ezen vizsgálatokkal egy átfogó képet kaphatunk a ftalocianinok oxigénredukciós 

katalizátorként való alkalmazási lehetőségéről. 
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1.2. Ftalocianinok 

A ftalocianinokat (továbbiakban Pc) 1928-ban fedezte fel Reginald Patrick Linstead a 

ftálimid ipari előállítása közben [1]. Ő maga részletesen tanulmányozta több Pc előállítását, és 

meghatározta a szerkezetét is [2]. Mára a Pc számtalan származékát állították elő, jelenleg 63 

különböző központi iont tartalmazó Pc előállítása ismert [3].  

N

N

N

N

NN

N

N

Fe

 

1.1. ábra A vas-ftalocianin szerkezeti képlete 

A komplex szerkezet miatt a különböző Pc-k számos izgalmas tulajdonsággal 

rendelkeznek. A gyűrűben található 18 π elektronból álló rendszer miatt a Pc gyűrű 

elektrontranszferként viselkedhet. Emiatt használják a Pc-ket katalizátorként [4,5,6], illetve 

molekuláris szenzorként [7] vagy kemorezisztorként [8,9]. Emellett számos Pc-nek van olyan 

állapota, melyet a látható fény is tud gerjeszteni, ezért használják őket nemlineáris optikában, 

fényvezető alkalmazásokban [ 10 ] és fotoinduktív terápiában [ 11 , 12 , 13 ]. Továbbá a 

spektroszkópusok számára is fontos vegyületek [14,15,16], fényemittáló diódaként (LED) 

[17] vagy akár fotolumineszcens anyagként is használták [18].  

Legtöbb ftalocianin esetén a központi ion cseréjére van lehetőség mind kémiai, mind 

elektrokémiai úton. Például a HPc esetén lúgos közegben a kationok spontán belépnek a 

hidrogének helyére [19]. Sőt, a reakció még etanolos közegben is lejátszódik. Többek között 

ezzel a jelenséggel magyarázzák azt is, hogy LiOH jelenlétében jelentősen megnő a 

ftalocianin oldhatósága etanolban [20]. A reakció reverzibilis, sav hozzáadásával ismét HPc-t 

kapunk. Ugyanebben a közleményben számol be Linstead csoportja arról is, hogy az így 

kialakult LiPc alkalmazható egyéb fém-ftalocianinok előállítására szobahőmérsékletű 

cserebomlással. A hidrogének deutériumra is cserélhetők D2SO4 hatására [ 21 ]. Savas 

közegben a különböző fém-ftalocianinok protonálódása is megtörténik, mely hatására 

sztérikus változások is bekövetkeznek [ 22 ]. Ezek jelentősen befolyásolják a Pc-k 

reakciókészségét. Egyéb ligandumok is kötődhetnek a központi fémionhoz, melyek változatos 

szerkezeteket hozhatnak létre [23]. 
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A ftalocinaninok szubsztitúciójával is számos cikk foglalkozik. A különböző 

szubsztituensek sokféle előnyös tulajdonságot hozhatnak a ftalocianinoknak [24]. Például a 

ftalocianin-tetraszulfonátokat a vízoldhatóság növelésére szokták alkalmazni [25]. Felületi 

kémiában kiemelt jelentőségük van a hexadecafluoro-ftalocianinoknak (pl FePcF16) [26]. 

Mind a központi ion, mind a szubsztituensek nagy hatással vannak a Pc tulajdonságaira. 

Amennyiben egy Pc-ben a központi fémionnak van olyan elérhető d pályája, mely a Pc gyűrű 

HOMO-LUMO távolsága között helyezkedik el, akkor a vegyület redoxi tulajdonságait a 

központi fémion fogja meghatározni [27]. Ellenkező esetben a központi ion nem vesz részt a 

redoxi reakciókban. Így a vas-, mangán- kobalt-ftalocianinok esetében számolnunk kell a 

központi ion reakcióival, a nikkel-, réz-, cink-ftalocianinok esetében pedig csak a gyűrű 

átalakulására számítunk [28,29,30]. A különböző szubsztituensek is meghatározóak lehetnek. 

Például míg az oxigénredukció során a kobalt-ftalocianin (CoPc) a kételektronos, addig a 

polimerizált kobalt-tetraamino-ftalocianin már a négyelektronos reakcióutat katalizálja [6]. 

Az egyes publikációk eredményeinek összehasonlítása gyakran nehézségbe ütközik. Ennek 

számos oka van. Mivel a ftalocianinok jellemzően rosszul oldódnak vízben, ezért gyakran 

szerves oldószerekben végeznek méréseket [20,21,35,36-38]. Ilyenkor az oldószer illetve a 

vezető só jelentősen módosíthatja a vizsgálatok eredményét. 

Számos esetben az eltérés visszavezethető a mintaelőkészítésre vagy az elektród 

geometriájára. Ezt szeretnénk szemléltetni a 1.2. ábrán a vas-ftalocianin esetén kénsavas 

közegben. A bal oldali ábra (forrás [57]) esetén az elektród 5 mm átmérőjű rendezett 

pirolitikus grafit (OPG). A mintaelőkészítés során dimetil-szulfoxidban (DMSO) oldott 10
-4

 

M ftalocianin oldatba mártották az elektródot 15 percig. Az adszorbeált réteg felületi 

koncentrációja 2.2 ∙ 10���mol cm
-2. A voltammogramon két felületi csúcs található, melyet 

az Fe(II) / Fe(III) ill Fe(I) / Fe(II) átalakulásokhoz rendelnek a szerzők. A jobb oldali ábrán 

látható voltammogram esetén (forrás [35]) egy 0.2 cm
-2

 felületű arany QCM elektródon 

végezték a méréseket. A minta vizes szuszpenzióját cseppentették fel a kristályra, és hagyták 

elpárologni a folyadékot. Ezen az ábrát két csúcspárt és egy anódos csúcsot látunk, azonban 

az A és B csúcsokat három csúcsra bontják szét a szerzők. Az A és D csúcsok az Fe(II)  / 

Fe(III) csúcshoz tartoznak,  de mellettük dimerképződés és a ftalocianin gyűrű oxidációja is 

része a változások leírásának.  
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1.2. ábra FePc voltammogramjai különböző publikációkban kénsavas közegben [57] és 

[35] 

További ok lehet a ftalocianinok rossz elektromos vezetése is [31]. Ezen túl a legtöbb Pc 

több különböző morfológiával is előfordul, melyek más energiaállapotot jelentenek. Ezeknek 

a CV-je szintén különböző lehet [32]. Ráadásul kevés az olyan tanulmány, mely magával a 

Pc-k redoxi reakcióival foglalkozik, legtöbb esetben vagy valamilyen szubsztituenseivel 

hasonlítják össze [33], vagy kompozitot képeznek belőle különböző szenekkel [34] vagy 

vezető polimerekkel [35]. 

A különböző Pc-ket az elektrokémiai és nemelektrokémiai vizsgálatok széles 

spektrumának vetették alá, azonban az EQCM-ben rejlő előnyöket eddig nem igazán 

használták ki. Csak néhány tanulmány jelent meg, mely a PdPc [36,37,38], az α-FePc [39] és 

a PtPc [40] vizsgálatával foglalkozott, többségében nemvizes közegben. A redoxi és a felületi 

tömegváltozások együttes észlelése hozzásegíthet bennünket, hogy mélyebben megértsük a 

Pc-k redoxi átalakulásait. Az ellenállásmérést csak néhány porfirin és ftalocianin esetében 

használták kemorezisztorként való alkalmazáshoz [41]. 

1.3. Oxigénredukció (Oxygen reduction reaction, ORR) 

A ftalocianinról szóló kutatások legnagyobb része ORR katalizátorként való alkalmazásra 

irányul, leginkább a protoncsere-membrános tüzelőanyag-cellákban (PEMFC) a platina 

katalizátor kiváltására. A PEMFC-k működése során a sebesség-meghatározó lépés az oxigén 

redukciója. Ezért maga az ORR régóta a kutatók kedvelt területe [42,43,44,45], és a mai napig 

számtalan cikk jelenik meg, amely az oxigénredukciójának mechanizmusával [46,47,48], 

illetve különböző katalizátorokkal foglalkozik [49,50]. Az ORR leggyakrabban kétféle módon 

zajlik le (lásd 1.3. ábra): vagy négyelektronos reakcióban víz keletkezik belőle, vagy először 
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kételektronos reakcióban hidrogén-peroxid képződik, majd a peroxidból újabb két elektron 

felvételén keresztül kapjuk meg vizet, mint végterméket. (Erősen lúgos vagy nemvizes 

közegben az egyelektronos redukció is elképzelhető.) Az első (négyelektronos) esetben a 

peroxid bomlása rendkívül gyors, katalizált folyamat. Nyilvánvaló, hogy a legelőnyösebb 

reakcióút számunkra az, amikor közvetlenül vízzé alakul az oxigén, mert ekkor tudjuk a 

legnagyobb energiát termelni a reakció során. A platina elektródon a négyelektronos redukció 

zajlik le, többek között ezért is igen előnyös katalizátor [51].  

 

1.3. ábra Az oxigénredukció leggyakoribb reakcióútjai [52] 

A különböző ftalocianinok más-más úton katalizálják az oxigénredukcióját. Például a vas- 

és a mangán-ftalocianin a négyelektronos reakcióutat katalizálja, a réz-, nikkel,- és kobalt-

ftalocianinok pedig a kételektronos reakcióutat [6]. Azonban több olyan szubsztituált CoPc-t 

írtak le, mely már a négyelektronos reakcióutat katalizálja [53]. Zagal és társai több cikkben 

foglalkoznak a különböző CoPc és FePc-kel [54, 55, 56, 57]. Az ő eredményeik szerint ez a 

két ftalocianin a legígéretesebb a platina kiváltására. A CoPc-n mértek kisebb túlfeszültséget, 

mivel azonban a kételektronos reakcióutat katalizálja, ezért számtalan szubsztituált CoPc-t is 

vizsgáltak, hogy reakció második lépését is katalizálják. A FePc is jól katalizálja az ORR-t 

mind savas mind lúgos közegben, ráadásul a négyelektronos reakcióutat katalizálja.  

Az egyes fémkatalizátorok jellemzésére gyakran szokták ábrázolni a katalitikus aktivitást 

valamilyen energia jellegű mennyiség függvényében (pl oxigén kötési energia [58]). Az így 

ábrázolt függvény egy jellegzetes, Vulkán-görbének nevezett háromszög alakot ad, melynek 

csúcsán az oxigénredukció és sok más reakció esetén is a platina áll. Ezzel szemben a 

ftalocianinok esetén lineáris összefüggést írtak le, például szubsztituált kobalt-ftalocianinokra 

[6]. Ez azért fontos, mert a fémkatalizátorokkal ellentétben a ftalocianinok esetén nem 

számítunk arra, hogy elérjük a maximális aktivitású katalizátort, melynél jobbat már nem 

tudunk előállítani. 
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2. Kísérleti rész 

2.1. Felhasznált anyagok 

Vegyszerek: 

· vas-ftalocianin (továbbiakban FePc): Alfa Aesar 96% 

· palládium-ftalocianin (továbbiakban PdPc): Merck reagens  

· központi iont nem tartalmazó ftalocianin (továbbiakban, hidrogén-ftalocianin HPc): 

Sigma-Aldrich 98% 

· kobalt-ftalocianin (továbbiakban CoPc): Sigma-Aldrich 97% 

· poli (réz-ftalocianin) (továbbiakban polyCuPc): Sigma-Aldrich 60% 

· réz-ftalocianin-3,4′,4″,4″′-tetraszulfonát (továbbiakban CuPcTs): Sigma-Aldrich 

85 % 

 

· cc H2SO4 96% Sigma-Aldrich analitikai reagens 

· cc HCl 37% Riedel-de Haën analitikai reagens 

· Na2SO4.10H2O Molar Chemicals analitikai reagens 

· KH2PO4 és Na2HPO4 sók Merck analitikai reagens 

· NaOH Molar Chemicals analitikai reagens 

 

· 5.0 tisztaságú argongáz Linde 

· tisztított levegő 

· desztillált víz: Millipore 

Műszerek: 

Mérések paraffinimpregnált grafit elektróddal (PIGE): 

· potenciosztát: BioLogic VSP 

 

Mérések kvarckristály-mikromérleggel: 

· potenciosztát: BioLogic VSP 

· frekvenciaszámláló: Philips PM 6685 

· QCM 200 SRS a kvarckristály-mikromérleg elektronikája és AT vágású kvarc-

kristály lapka 
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2.1. ábra A kvarckrisály-mikromérleg mérési rendszer fényképe 

 

Mérések forgó-korongelektróddal: 

· potenciosztát: BioLogic VSP 

· RDE forgó-korongelektród: PINE AFMSRCE 

 

2.2. ábra A forgó-korongelektródos mérési rendszer fényképe 
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Két- és négypontos ellenállásmérés 

· feszültségforrás és árammérés: Keithley 2400 

· feszültségmérés: Keithley 617 

 

2.3. ábra Az ellenállásméréshez használt rendszer fényképe 

 

Cellák: 

Minden mérés standard háromelektródos cellában történt: 

Mérések paraffinnal impregnált grafit elektróddal (PIGE): 

· munkaelektród: PIGE; segédelektród: PIGE, referencia: NaCl-ban telitett kalomel 

elektród (továbbiakban SCE) 

Mérések kvarckristály-mikromérleggel: 

· munkaelektród: arany / platina QCM; segédelektród: arany / platina; referencia: 

NaCl-ban telitett kalomel elektród (SCE) 

Mérések forgó-korongelektróddal: 

· munkaelektród: arany / platina RDE; segédelektród: arany / platina; referencia: 

NaCl-ban telitett kalomel elektród (SCE) 

Két- és négypontos ellenállásmérés: 

· munkaelektródok: arany; segédelektródok: arany; referencia: Ag/AgCl elektród 
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2.2. Mérési módszerek leírása 

2.2.1. Ciklikus voltammetria (Cyclic Voltammetry, CV) 

A ciklikus voltammetria az utóbbi évtizedekben az elektrokémiai vizsgálatok egyik 

alapkövévé vált. A mérés során háromszög potenciálfüggvényt alkalmazunk, vagyis egy 

meghatározott potenciálról kiindulva lineárisan változtatjuk a potenciált egy végpotenciálig, 

majd visszafelé is a kiindulási potenciálig, az egész folyamat során pedig mérjük az átfolyó 

áram nagyságát. A módszer kiválóan alkalmas elektroaktív anyagok gyors jellemzésére, 

redoxi- és kinetikai tulajdonságainak vizsgálatára [59]. 

Amennyiben az elektrolitoldat elektrokémiailag aktív anyagot tartalmaz, akkor a 

potenciálváltozás hatására elektrokémiai reakció (töltésátlépés) indulhat meg. Az ilyenkor 

mérhető tipikus áramválaszt a 2.4. ábra mutatja be. Ipa és Ipc az anódos illetve katódos 

csúcsáram, Epa és Epc a megfelelő csúcspotenciálok. 

 

2.4 ábra Egy tipikus ciklikus voltammogram, Au | FePc réteg ciklikus voltammogramja. 

Elektrolit: 0.1 M H2SO4, polarizációs sebesség: 5 mV s
-1

 

Reverzibilis elektródreakciók esetén a csúcsáramot a Randles-Sevcik egyenlet írja le [60]: 

�� = 2.78 × 10! "#/$%&'

(/$
)'

∗+(/$ (2.1.) 

Ahol n a reakcióban részt vevő elektronok száma, A az elektród felülete [cm2
], &'  és )'

∗ a 

reakcióban résztvevő részecskék diffúziós együtthatója [cm2/s] és tömbfázisbeli 
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koncentrációja [mol/cm3
], � pedig a polarizációs sebesség [V/s]. Az egyenletben megadott 

állandó 25 °C-ra vonatkozik.  

Nagyon fontos megjegyzés az egyenletről, hogy reverzibilis reakció esetén a csúcsáram a 

polarizációsebesség gyökével arányos, ez megkülönbözteti a kapacitív áramtól, ami viszont 

egyenesen arányos � -vel. Nagy polarizációs sebességnél a nagy ohmikus potenciálesés 

következtében a csúcsáramok csökkenése és a csúcspotenciálok eltolódása figyelhető meg. 

Változik a helyzet, amennyiben az elektrokémiailag aktív anyagok az elektródfelületen 

adszorbeálódnak. Ilyenkor a csúcspotenciált az alábbi összefüggés írja le: 

 ! =
"#$#

4%&
'(� (2.2) 

ahol ( a felületi többletkoncentráció. Ilyenkor a csúcsáram egyenesen arányos a polarizá-

ciós sebességgel. Ennek oka, hogy a felületi réteg tulajdonképpen egy pszeudokapacitás.  

 

2.5. ábra Egy tipikus felületi voltammogram. Rh (111) ciklikus voltammogramja elektrolit: 

0.1 M HClO4, polarizációs sebesség: 50 mV s
-1

 

2.2.2. Elektrokémiai kvarckristály-mikromérleg (Electrochemical Quartz 
Crystal Microbalance, EQCM vagy Electrochemical Quartz Crystal 

Nanobalance EQCN) 

Az elektrokémiai kvarckristály-mikromérleg nagyon hasznos eszköz kis felületi 

tömegváltozások vizsgálata során. Működésének alapja a piezoelektromos jelenség, vagyis 

egy megfelelő kristályban nyomás vagy deformáció hatására potenciálkülönbség lép fel és 
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viszont. A műszer lelke egy AT vágású kvarclapka, aminek mindkét oldalára vékony 

fémréteg van leválasztva. Az AT vágású kvarclap előnye, hogy nagy tömegérzékenység 

mellett szobahőmérséklet környékén igen kis hőmérsékleti érzékenység jellemzi [61]. 

Váltakozó potenciál hatására a kristály rezgésbe jön, melyet frekvenciaszámláló segítségé-

vel mérünk. Ha elég vékony a fémréteg, akkor jó közelítéssel igaz lesz, hogy a kvarcban és a 

fémrétegben megegyezik a transzverzális hullámok sebessége. Ekkor a rezgés alap-

frekvenciája: 

� =
!"#

2$%
 (2.3) 

Ahol Lk a lapka vastagsága. 

Amennyiben élünk azzal a feltételezéssel, hogy más, a kvarclappal rugalmasan együttrezgő 

anyagban is megegyezik a transzverzális hullámok sebessége, akkor a műszer alkalmassá 

válik felületi tömegváltozások mérésére. Ugyanis ekkor a réteg vastagságának változása 

olyan, mintha magának a kvarclapkának a mérete változna. Ez pedig arányos a felületi 

tömeggel (
��

�
). A közelítés mindaddig igaz marad, amíg a kvarclap tömegének csak kis része 

(1-2%) a rátapadt anyag mennyisége. 

A módszer jelentőségét az adja, hogy a frekvencia az egyik legpontosabban mérhető 

mennyiség, 10 MHz mellett 1 Hz frekvenciaváltozást még gond nélkül tudunk detektálni. 

Az EQCM mérések kiértékelése során a Sauerbrey-egyenlet alkalmazzuk: 

Δ! = −
2!#

$

%&'('
∙

∆+
,

= −-. ∙
∆+
,

 (2.4) 

ahol &'és ('a kristály nyírási rugalmassági modulusa és sűrűsége, -. pedig az integrális 

érzékenység; Egy tipikus 5 MHz kristály és egységnyi viszkozitású és sűrűségű oldat esetén 

Cf értéke 5,66 ∙ 103Hz cm$ g78 . Azaz ekkor már néhány ng cm-2
 tömegváltozás jól 

detektálható. Ezért hívják kvarckristály-nanomérlegnek (EQCN) is, a továbbiakban így 

fogunk rá hivatkozni. 

Ha megfelelő módon kalibráljuk a kristályt, akkor a töltés és a frekvenciaváltozás között 

egyenes arányosságnak kell fennállnia, ez azért is fontos, mert így lehetőség nyílik ismeretlen 

anyagok molekulatömegének meghatározására is. 

Δ! = -. ∙
9

:;,
∙ < (2.5) 

M-re átrendezve 

� = Δ! ∙
#$%

& ∙ '(
 (2.6) 
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Ahol Q a rendszeren áthaladó töltés, M pedig az molekulatömeg.  

Amennyiben a kristály oldatba merül, az oldat tulajdonságaitól függően meg fog változni a 

sajátfrekvenciája: 

Δ = − "#/$ %
&'('
)*+,+-

./$
 (2.7) 

Ahol &'  az oldat sűrűsége, ('  pedig az oldat viszkozitása. Híg vizes oldatokban az 

eltolódás tipikusan 8-900 Hz. 

Egy fémes csatlakozón keresztül a kvarclapra leválasztott fémlapok elektromos 

kontaktusban vannak, ezért a módszert elektrokémiai módszerekkel kombinálva tudják 

alkalmazni (lásd 2.6. ábra).  

 

2.6. ábra A kvarckrisály-mikromérleg háromelektródos rendszer mérési elrendezése 

2.2.3. Forgó-korongelektród (Rotating Disc Electrode, RDE) 

A forgó-korongelektród egy igen alkalmas eszköz elektrokémiai rendszerek kinetikus és 

diffúziós tulajdonságainak vizsgálatára. A vizsgálat alapja a polarizációs görbék mérése 

különböző áramlási (keverési) viszonyok mellett, melyek alapján el lehet választani 

egymástól a diffúziós és kinetikai hatásokat. 

A műszer felépítése egyszerű, egy korong alakú elektród van egy henger alakú szigetelőbe 

beágyazva. Általában üvegből vagy valamilyen műanyagból készítik a szigetelő borítást. Az 

elektród anyaga leggyakrabban platina, arany vagy valamilyen szén (pl. üvegszén). Nagyon 

fontos az elektród megfelelő illeszkedése a keretbe, hogy ne tudjon az oldat beszivárogni az 
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elektród anyaga és a szigetelő közé. Az elektród kerete egy forgómotorra van erősítve, ami 

változtatható szögsebességgel tud forogni [62]. 

 

 

 

2.7. ábra A forgó-korongelektród felépítésének a) vázlatos rajza [62] és b) fényképe 

A forgó-korongelektród mérések alapja a Levich-egyenlet: 

� ,! = 0.62"#$%&
'/(

)*/'+-*/13&
∗ (2.8) 

ahol ��,� a határáram, n a reakcióban résztvevő elektronok száma, F a Faraday-állandó, A az 

elektród felülete, Do a diffúziós együttható, ω a szögsebesség, ν a kinematikai viszkozitás,  !
∗ 

pedig a tömbfázisbeli koncentráció. A mérés során azt használjuk ki, hogy ha forgatjuk a 

hengert, akkor a forgatás sebességétől függően mindig valamely vékony δ réteg együtt fog 

forogni a hengerrel, míg a tömbfázis mindig azonos mértékben fog keveredni. Ez a 

koncentrációkülönbség pedig anyagtranszportot eredményez. Ennek a vékony δ rétegnek a 

vastagsága arányos lesz a forgatás sebességével: 

# = 1.61$!
%/ !"#/$%#/& (2.9) 

Vagyis mennél gyorsabban forog az elektród, annál vékonyabb lesz a réteg. A mérhető 

áram nagyságát pedig az (2.10) egyenlet adja meg: 

' =
()*+,-.,∗ − .,(3 = 0)6

7
 (2.10) 

Megfelelő átalakításokkal és figyelembe véve azt, hogy az anyagtranszport és a töltés-

átlépés kinetikája együttesen érvényesülhet, megkaphatjuk a Koutecky-Levich-egyenletet: 
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1

 
=

1

 !

+
1

 ",#

=
1

 !

+
1

0,62$%&'(
)/*

-./)34./57(
∗
 (2.11) 

ahol ik jelöli azt az áramot, ami anyagtranszport hiányában folyna. Ez az az áram, ami a 

kinetikus határesetben folyik, amikor az anyagtranszport elég gyors ahhoz, hogy a felületen 

megegyezzen a koncentráció a tömbfázissal. Ha ábrázoljuk az áram reciprokát a szögsebesség 

reciprokgyökének függvényében, akkor -−1/2 = 0 -ra extrapolálva megkapjuk ik értékét, melyből 

pedig k
0
(E) értékét a (2.12) egyenlet alapján tudjuk kiszámolni. ( :;<

∗ = 1,22 ∙ 1045 @AB :@4* 

20°C-on, légköri nyomáson [63]). 

 ! = $%&:;<

∗ CD(F) (2.12) 

2.2.4. Egyenáramú ellenállásmérés 

Felületi rétegek elektromos vezetésének meghatározása gyakran fontos eleme az 

alkalmazhatóságuk vizsgálatának. A kontaktkatalizátorok hatékonysága, kémiai érzékelők 

(kemoszenzorok) működése alapvetően függ az elektromos vezetésüktől. Számos vegyületnél 

megfigyelhető (mindenekelőtt a vezető polimereknél [64]), hogy kémiai állapotuktól függően 

akár több nagyságrendet is változhat a tömbi ellenállásuk. A felületi rétegek elektromos 

vezetésének meghatározására legelterjedtebben alkalmazott módszerek a kétpontos- és 

négypontos ellenállásmérés, de emellett van lehetőség a komplex impedanciából is az 

egyenáramú ellenállás számolására [65]. 

A mérések alapja egy, általában kvarc- vagy üveglapra leválasztott elektródrendszer. Az 

elektródok szélessége néhány 100 nm, a köztük levő távolság néhány 10 µm nagyságrendbe 

esik [66]. Erre választjuk le a mérni kívánt vékony réteget. 

A gyakoribb, kétpontos ellenállásmérés (R2) esetén kis áramimpulzust vagy feszültség-

különbséget idézünk elő két elektród között (5-100 mV), és mérjük az áram/feszültségválaszt. 

Folyamatos feszültségkülönbség hatására polarizáció vagy akár irreverzibilis kémiai változás 

következhet be a réteg szerkezetében, ennek kiküszöbölésére váltott polaritással kapcsoljuk az 

áramot / feszültséget az elektródokra. A műszer vázlatát a 2.8.a. ábra mutatja. A kétpontos 

ellenállásméréssel mért ellenállás tartalmazza a réteg tömbi ellenállását (Rbulk) és a 

kontaktusok és a réteg határfelületén eső kontaktellenállást (Rc) [66]. 
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(a) (b) (c) 

 

 

2.8. ábra Kétpontos- (a), négypontos ellenállásmérés (b), valamint a kétpontos és négypontos 

ellenállásmérés párhuzamos elvégzésére alkalmas műszer vázlatos elrendezése [66] 

A négypontos ellenállásméréshez (R4) négy párhuzamos elektródból álló rendszert 

használunk. Általában az áramot a két külső elektródon keresztül vezetik át, és a 

potenciálkülönbséget a két belső elektród felületén mérik. Ezt a potenciálkülönbséget nagy 

bemenő ellenállású voltmérővel mérik, ezért itt a kontaktellenállás kiesik. Amennyiben Rc 

nagy, ez a módszer sokkal pontosabb mérést tesz lehetővé, viszont elvesztjük a kontaktusok 

és a réteg közötti potenciálesés információtartalmát. 

A két- és négypontos ellenállás párhuzamosan történő mérése számos előnyt hordoz 

magában. A kétpontos ellenállásmérés tartalmazza a réteg vezetését és a két külső elektródon 

eső kontaktellenállást is, míg a négypontos ellenállás a két belső elektród közötti tömbi 

ellenállás értékét adja meg. Ezekből a (2.13) egyenlet alapján a kontaktellenállás 

kiszámítható. 

 

�� =  ! − # ∙  % (2.13) 

Ahol α geometriai paraméter, mely értéke ideálisan vékony réteg esetén 3.0 [67]. A 

geometriai faktor ideálistól való eltéréséről a két ellenállás hányadosa (R2/R4) ad információt. 

A gyakorlatban számos esetben írtak le az ideálishoz közeli eredményeket, például polianilin 

és kopolimerjei esetében a geometriai faktor értéke 3.1±0.1 volt [68]. A 2.8.c. ábrán látható 
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elrendezés egy hat elektródos rendszer, mely R2 és R4 párhuzamos mérése mellett a potenciál 

állandó értéken tartását is lehetővé teszik, így az elektromos vezetését a potenciál 

függvényében is meg tudjuk határozni. A rendszer vázlata a 2.9 ábrán, az elektródok fényképe 

a 2.10. ábrán látható. 

 

2.9. ábra A mérésekhez használt műszer vázlata [67] 

 

2.10. ábra Az ellenállásméréshez használt elektródrendszer fényképe 

2.3. Mintaelőkészítés  

Az EQCM kvarckristályát minden esetben alkohollal és vízzel tisztítottuk felhasználás 

előtt. Az RDE mérésekhez az arany korongelektródot használat előtt lemostunk alkohollal és 

vízzel, ezután políroztuk 1 μm gyémánttal, majd ismét mostuk vízzel. Az ellenállásméréshez 

használt elektródokat piranha-oldattal tisztítottuk (cc HNO3 és cc H2SO4 1:3 keveréke), majd 

desztillált vízzel mostuk. 

A QCM, az RDE és az ellenállásmérés esetében a rétegkészítés azonos volt. A 

ftalocianinokból 2-propanolos törzsoldatokat készítettünk, majd 1 órán át rázattuk ultrahangos 
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fürdőben. Ezután a törzsoldatokból 3 μl-t pipettáztunk az elektród felületére, és vártunk, míg 

az alkohol elpárolog. Egy óra száradás után desztillált vízzel többször lemostuk az elektród 

felületét a felesleges anyag eltávolítására.  

 

2.11. ábra A rétegkészítés kvarckristály-mikromérlegen. 

 

A PIGE elektródok használata során az elektród felületét dörzspapír segítségével 

megújítottuk, majd szűrőpapír segítségével simára csiszoltuk. Ezután a ftalocianin port 

szárazon dörzsöltük az elektród felületére. Ezután vízzel többször mostuk az elektród 

felületét. 

2.4. A leválasztott ftalocianin mikrokristályok szerkezete 

Az Au | FePc rétegről készült pásztázó elektronmikroszkóp felvétel látható a 2.12. ábrán. 

Készítettünk felvételt frissen leválasztott rétegről (2.12.a. ábra) és egy hosszasan ciklizált 

rétegről is (2.12.b. ábra). A friss rétegben a részecskék átmérője 20-80 nm, a hosszúságuk 

100-250 nm volt. A friss és a ciklizált réteg képét összehasonlítva megfigyelhető, hogy 

használat során a speciesek további agglomerációja játszódik le, a részecskéknek mind az 

átmérője mind a hosszúsága megnő. 
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2.12. ábra A kvarckristály felületére leválasztott FePc mikrokristályok pásztázó 

elektronmikroszkóp felvétele (SEM) friss rétegen a) és ciklizált rétegen b)  

2.5. A ftalocianinok vízadszorpciójának vizsgálata: az EQCN kristály oldatba 

merítése 

Amint azt a (2.7) egyenlet kapcsán leírtuk, folyadékba merítéskor az EQCM elektród 

sajátfrekvenciája a közeg viszkozitásának és sűrűségének változása miatt eltolódik. Ez a 

változás bevonat nélküli arany EQCM elektródon viszonylag híg vizes oldatok esetén 900-

1000 Hz körüli érték a fenti egyenlet alapján számolva. Amint a 2.13.a. ábrán látható, a 

gyakorlatban mérhető frekvenciaeltolódás pontosan egyezik az elmélet alapján számolható 

értékkel. Ezzel szemben az Au│FePc elektródon – a réteg vastagságától függően –  –1500 és 

–2100 Hz közötti frekvenciaváltozás mérhető (lásd 2.13.b. ábra) Ez a jelenség további 

oldószermegkötéssel magyarázható, melyhez több folyamat is vezethet. A réteg az 

elektrolittal való érintkezés hatására megduzzadhat, ami nagyobb mennyiségű vízadszorpciót 

okoz. Ezen felül a vízmolekulák kemiszorpciójával is számolnunk kell, mely összhangban 

van a röntgen-kísérletek (EXAFS and XANES) eredményével, ami alapján oktahedrális 

(H2O)2Fe
2+

Pc
2-

 komplex képződésével magyarázzák a FePc és a vízmolekulák savas 

közegben lejátszódó reakcióját [39]. 
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2.13. ábra Au (a) és Au │FePc (b) elektród vízbe merítése során mérhető EQCN 

frekvencia-eltolódás 

2.6. A hordozó hatása a voltammogramra és a frekvenciaválaszra 

Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk értelmezni az eredményeinket, szükséges hogy 

elválasszuk egymástól a felületi réteg és a hordozó járulékát mind az áram- mind a 

frekvenciaválaszban. Ezért végeztünk olyan méréseket, mely során a hordozók ciklikus 

voltammogramját és az EQCN frekvenciaválaszt hasonlítottuk össze tiszta és ftalocianinnal 

bevont felület esetén. 

PIGE elektród esetén a mérés egész tartományában elhanyagolhatóan kicsi áram folyik a 

hordózón, amint az a 2.14. ábrán látható. 
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2.14. ábra A hordozó hatása I. PIGE (1) és PIGE | PdPc réteg (2) ciklikus 

voltamogrammja . Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 oxigénmentes kénsav oldat. Polarizációsebesség: 

20 mV s
-1

. 

 

Arany elektródok esetében igen kicsi anódos áram folyik a számunkra érdekes 

potenciálablakban, és az oxid redukciós árama szintén kicsi, ha a potenciálhatárt 1.25 V alatt 

tartjuk. Amint az a 2.15.a. ábrán látható, az arany-oxid redukciójának árama egyáltalán nem 

járul hozzá a PdPc réteg voltammogramjához. Továbbá az EQCN frekvenciaválasz a 2.15.b. 

ábrán az Au | PdPc rétegen nagyságrendekkel nagyobb, mint az arany felületén, illetve az 

arany felülete teljesen fedett PdPc-vel, és az arany hordozó hozzájárulása gyakorlatilag 

elhanyagolható. Szintén megfigyelhető, hogy még nagyobb potenciálokon is a PdPc jelenléte 

gátolja az arany-oxid képződését. 
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2.15. ábra A hordozó hatása II. Au (1) és Au | PdPc réteg (2) ciklikus voltamogrammja  

(a) és a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz (b). Elektrolit: 0.5 mol dm-3
 

oxigénmentes kénsav oldat. Polarizációsebesség: 100 mV s-1
. 

 

Amint a 2.16. ábrán látható, platina hordozó alkalmazása esetén figyelembe kell vennünk 

a háttéráramot, annak ellenére, hogy mind a hidrogénadszorpció a H-UPD tartományban, 
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mind az oxidképződés valamennyire akadályozott a PdPc felülete miatt. Másrészről viszont, a 

platina oxid képződéséből származó EQCN válasz elhanyagolhatóan kicsi a PdPc 

frekvenciaválaszához képest. 

 

 

 

2.16. ábra A hordozó hatása III. Pt (1) és Pt | PdPc (2) réteg ciklikus voltamogrammja és 

a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz. Elektrolit: 1 mol dm-3
 oxigénmentes 

kénsav oldat. Polarizációsebesség: 100 mV s-1
. 
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Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy a hordozó-ftalocianin kölcsönhatás szinte 

jelentéktelen mértékben van hatással a voltammetriás- és frekvenciaválaszra, legalábbis PIGE 

és Au esetén. Pt elektród esetén a Pc bevonat részben visszaszorítja az oxidképződést a 

hidrogén-adszorpciót, de különösen a hidrogén előleválás (H-UPD) tartományában jelentős 

háttéráramot tapasztaltunk, melyet figyelembe kell vennünk az értékelések során. Azonos 

körülmények között (elektrolit anyagi minősége, polarizációsebesség, potenciálablak) a 

karakterisztikus csúcsok eltolódása kevesebb, mint 50 mV. A frekvenciaválaszok mind arany, 

mind platina hordozó esetén nagyságrendekkel kisebbek voltak, mint a ftalocianinnal bevont 

rétegek esetén. 
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3. Vas-ftalocianin mikrokristályok elektrokémiai és nanogravimetriai 

vizsgálata 

3.1. Mérések Au | FePc rétegen 

3.1.1. A központi ion átalakulásának vizsgálata: Fe
2+

 / Fe
3+

 redoxi csúcspár  

Első lépésben a központi ion redoxi válaszát vizsgáltuk. A 3.1. ábrán látható a FePc 

mikrokristályok ciklikus voltammogramja és frekvenciagörbéje pH 2-es szulfátoldatban -0.1 

V és 0.6 V között. A 0.31 V potenciálnál jelentkező anódos és a 0.28 V potenciálnál 

jelentkező katódos csúcs (IIIa és IIIc csúcsok) tartozik a Fe
2+

 / Fe
3+

 redoxi reakcióhoz. 

 

3.1. ábra A központi ion reakciójának vizsgálata: Au│FePc elektród ciklikus 

voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan felvett EQCN frekvenciaválasz (piros). 

Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 oxigénmentes pH 2 elektrolit (H2SO4 / Na2SO4). Polarizációsebesség: 

20 mV s
-1

 

A csúcspotenciálok kismértékben függenek a polarizáció irányától, amint azt a 3.2. ábra 

szemlélteti. Ez részben a specieszek képződésének eltérő kinetikájához köthető, illetve egy 

ohmikus potenciálesés is közrejátszik, mivel a réteg ellenállása jelentősen függ az oxidációs 

állapottól (lásd 6.5. fejezet). 
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3.2. ábra A polarizáció irányának hatása. Au│FePc elektród ciklikus voltammogramja és 

párhuzamosan felvett EQCN frekvenciagörbéje negatív potenciálhatárról (fekete) és pozitív 

potenciálhatárról (piros) indított polarizáció esetén. Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 H2SO4. 

Polarizációsebesség 20 mV s
-1

 

Egy egyszerű Fe
2+

 / Fe
3+

 redoxi átalakulás esetén nem számítunk pH függésre. Azonban a 

3.1 és 3.2 ábrák alapján kb -20 mV / pH eltolódás figyelhető meg, ha a polarizáció -0.1 V 

potenciálról indul. A pH függés további vizsgálatára szélesebb pH tartományban vettünk fel 

voltammogramot a rétegről, miközben a potenciálablakot igyekeztünk – legalább nagyjából – 

azonos tartományban tartani a hidrogénelektród skáláján. Ez azért fontos, mert a Pc gyűrű 

további redukciós és oxidációs folyamatai befolyásolják az egyéb voltammetriás válaszokat 

is.  

A voltammogramon egy további csúcs jelenik meg (IIa) – a csúcspotenciál hasonló módon 

kismértékben függ a polarizáció irányától –, amennyiben a pozitív potenciálhatárt 0.7 V fölé 

növeljük. Az anódos mellett a katódos csúcs (IIc) szintén megjelenik ebben a 

potenciálablakban, de a csúcs intenzitása jelentősen függ attól, hogy milyen hosszan tartjuk a 

potenciált 0.8 V felett. A csúcs a réteg további oxidációhoz kötődik. A reakció 0.5 V körül 

kezdődik 0-2 pH tartományban, és dimer képződésével magyarázható.  

A töltésből és az EQCN frekvenciaváltozásból számolható látszólagos moláris tömegek 

M  = 46 ± 15 g mol-1
  és M  = 116 ± 15 g mol-1

 az oxidáció első és második lépésében. Ebből 

az a következtetés vonható le, hogy anionok lépnek be a rétegbe, illetve oldószeradszorpció is 
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lejátszódik. Fontos azonban megemlíteni, hogy a fenti moláris tömegeket akkor kapjuk, ha a 

réteget hosszasan ciklizáltuk előtte. Friss rétegen a rétegvastagságtól függően jelentős 

frekvenciacsökkenés figyelhető meg, ennek következtében szisztematikusan egyre nagyobb 

moláris tömegek számolhatóak, mivel a töltés nem nő arányosan a későbbi ciklusokban. 

Ebből következik, hogy nagy mennyiségű vízmolekula lép be a felületi rétegbe a kezdeti 

ciklusok során (vö. 2.6. fejezet). 

Ha 5 mol dm
-3

 töménységű kénsavoldatban (Hammett savfüggvény Ho = –2.28) vesszük 

fel a voltammogramot, a Fe
2+

 / Fe
3+

 redoxi átalakulásához tartozó anódos és katódos csúcsok 

rendre 0.41 V illetve 0.36 V potenciálnál jelentkeznek, vagyis további csúcspotenciál-

eltolódás figyelhető meg a pH függvényében (3.3. ábra). Ez szintén igaz a IIa csúcsra is. 

Ugyanakkor azok a csúcsok, melyek a Pc gyűrű redoxi átalakulásához tartoznak (I és IV 

csúcsok) érzékenyebbnek bizonyultak a pH változására; a megfelelő csúcspotenciál Epa (IV) = 

+0.04 V, míg ugyanez a csúcspotenciál –0.125 V 0.5 M kénsavban (lásd 3.6. ábra). A 

cserélődő molekulákra számított moláris tömegek kisebbnek adódtak, mint a hígabb kénsav 

esetén, amely azt jelzi, hogy a vízaktivitás csökkenésével együtt csökken az oldószerszorpció 

is. 

 

3.3. ábra A FePc réteg vizsgálata erősen savas oldatban: Au│FePc elektród ciklikus 

voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan felvett EQCN frekvenciaválasz (piros). 

Elektrolit: 5 mol dm
-3

 oxigénmentes kénsavoldat. Polarizációsebesség: 50 mV s-1 
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Hogy további információt nyerjünk az anionok szerepéről a redoxi folyamatokban, 

vizsgáltuk az FePc réteget H2SO4 és HCl elektrolitokban (3.4. ábra). A számított moláris 

tömegek a kénsav és a sósav esetében arányosak voltak a molekulák molekulatömegével mind 

a IIIa mind a IIa csúcsok esetén, ami bizonyítja, hogy oxidációkor a töltéskompenzáció miatt 

ellenionok lépnek be a rétegbe. Ugyanakkor polarizációsebesség csökkenésével a két 

elektrolitban számolható moláris tömegek aránya csökken, ami azt jelzi, hogy a lassabban 

mozgó vízmolekulák szintén belépnek a rétegbe, és a vízmolekulák részvétele nagyobb 

mértékű a kloridion esetén (3.4.a és 3.4.b ábrák). A frekvenciaválasz kloridion esetében 

jobban elnyújtott, ami szintén a lassú hidratáció-dehidratációval hozható összefüggésbe. A 

IVa és IVb csúcsok esetén (3.4.c. ábra), vagyis a Pc gyűrű redukciójakor, a számolt moláris 

tömegek alig különböznek a két elektrolitban, bár kénsav esetében valamivel nagyobb 

látszólagos molekulatömeget kapunk. 
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3.4. ábra Az anionok részvételének vizsgálata. Au│FePc elektród ciklikus voltammogramja 

(telített vonal) a párhuzamosan felvett EQCN frekvenciaválasz (szaggatott vonal). 0.5 mol 

dm
-3

 H2SO4 (1) és HCl (2). Polarizációsebesség: 50 mV s
-1 

(a), 20 mV s
-1 (b) és 20 mV s-1 

(c) 

3.1.2. A potenciálhatár változtatásának hatása, a ftalocianin gyűrű redoxi 

átalakulásai 

A pozitív potenciálhatár (jelentős) kiterjesztése végül a FePc réteg aranyról való 

leoldódódásához vezet a Pc gyűrű oxidációja miatt (Pc
2-

 / Pc
-
 redoxi pár). A 3.5. ábrán látható 

a folyamat frissen leválasztott FePc rétegen, ha a pozitív potenciálhatárt 1.3 V-ig 

kiterjesztjük.  

 

3.5. ábra A pozitív potenciálhatár kiterjesztésnek vizsgálata: a Pc
2- 

/ Pc
-
 redoxi pár. 

Au│FePc elektród ciklikus voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan felvett EQCN 

frekvenciaválasz (piros). Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 kénsavoldat. Polarizációsebesség: 50 mV s-1  
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Kb 0.95 V-ig, azaz a nagy, irreverzibilis oxidációs csúcshoz tartozó csúcspotenciálig 

tömegnövekedés figyelhető meg, ugyanakkor ezt követi egy drasztikus tömegcsökkenés (3.5. 

ábra). Habár kb 0.0 V alatt ismét némi tömegnövekedés látható, valójában a felületi réteg 

néhány ciklus alatt leoldódik a hordozóról. (Legnagyobb valószínűség szerint a polarizáció 

megfordulása utáni tömegnövekedés jelentős része vízmegkötéssel magyarázható, ami a FePc 

részecskék felületről való távozása után kötődik meg a felületen.) Ezen tapasztalatok alapján a 

továbbiakban 0.8 V alatt tartottuk a pozitív potenciálhatárt. 

A negatív potenciálhatár kiterjesztése során egy új csúcspár figyelhető meg (IVa és IVc 

csúcsok), mely –0.2 V körül jelenik meg, és rendre tömegcsökkenés illetve tömegnövekedés 

kíséri az anódos illetve katódos csúcsokat (3.6. ábra). 

 

3.6. ábra Negatív potenciálhatár kiterjesztése I: A Pc
2-

 / Pc
3-

 reakció. Au│FePc elektród 

ciklikus voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan felvett EQCN frekvenciaválasz (piros). 

Katódos potenciálhatár -0.3 V. Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 oxigénmentes kénsavoldat. 

Polarizációsebesség: 10 mV s
-1

 

Ez a csúcspár a Pc gyűrű redoxi átalakulásával hozható összefüggésbe, mely során a Pc
2-

 / 

Pc
3-

 reakció megy végbe [39, 69, 70]. Legegyszerűbb esetben az ellenionok, H
+
 vagy Na

+
 

(Na2SO4 tartalmú oldatok esetén) lépnek be illetve hagyják el a rétegek a redukció és oxidáció 

során. 

Ugyanakkor az EQCN frekvenciaváltozás alapján számolható moláris tömegek (M  = 42 ± 

15 g mol
-1

 kénsavoldatokban, illetőleg M  = 80 ± 15 g mol-1
 a Na2SO4 elektrolitban) csak 
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párhuzamos vízmegkötéssel magyarázhatóak. Savas oldatokban az várható, hogy a redukált 

ftalocianin legalább részben protonált formában van jelen [71], és ebben az esetben a 

hidrogénionok vándorlása mellett anionok is részt vehetnek a töltéskompenzációban. Továbbá 

ennél a csúcspárnál is pH függést tapasztaltunk, ami szintén jelzi a protonok részvételét az 

elektródreakciókban. 

Még negatívabb potenciálokon további redoxi átalakulás megy végbe, amint az a 3.7. 

ábrán látható. Ez a csúcspár (Va és Vc csúcsok) dominál a ciklikus voltammogramon, és nagy 

tömegnövekedés illetve tömegcsökkenés figyelhető meg katódos és anódos polarizáció esetén 

is. Az ezen a potenciálon végbemenő folyamat a Pc gyűrű további redukciójához tartozik, 

ugyanakkor a Fe
2+

 / Fe
+
 redoxi reakció sem zárható ki teljesen [39, 56]. Az EQCN frekvencia-

görbén megfigyelhető, hogy ebben az esetben a folyamat két lépcsőben megy végbe. –0.4 V 

potenciálnál negatívabb potenciálokon további redukció megy végbe, mely egy kezdeti 

tömegnövekedéshez vezet, ha a potenciált -0.5 V potenciálon tartjuk, és onnan indítjuk a 

ciklizálást. Ebben az esetben a frekvenciaválasz elnyúltan növekszik a pozitív polarizáció 

során.  

 

3.7. ábra Negatív potenciálhatár kiterjesztése II: A Pc
3-

 / Pc
4-

 reakció. Au│FePc elektród 

ciklikus voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan felvett EQCN frekvenciaválasz (piros). 

A katódos potenciálhatár -0.5 V. Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 oxigénmentes kénsavoldat. 

Polarizációsebesség: 10 mV s
-1

 

A frekvenciaváltozás egyre nagyobb és nagyobb, ahogy a ciklizálás egyre negatívabb 

potenciálról indul. Fontos megjegyezni, hogy a IIa csúcs 0.6 V potenciálnál szintén változik a 

kezdőpotenciál függvényében, ami jelzi, hogy nagy negatív potenciálokon drasztikus 
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változások mennek végbe a FePc mikrokristályok szerkezetében, ami kinyilvánul a EQCN 

frekvenciaválasz jelentős hiszterézisében is. 

Ez a további redukció és oxidáció a Vc and Va csúcsoknál sem írható le egyszerűen 

kationok vagy anionok további adszorpciójaként, mivel ez a csúcs is pH függő.  

3.1.3. Polarizációsebesség hatásának vizsgálata, a reakciók kinetikája 

Annak érdekében, hogy további információt szerezzünk a folyamatok kinetikájáról, a 

polarizációsebességtől való függést is tanulmányoztuk. A 3.8. és 3.9. ábra mutatja a 

polarizációsebesség hatását a voltammogramra és az EQCN frekvenciaválaszra két különböző 

kezdőpotenciál esetén. A csúcsáramok polarizációsebesség-függése alapján a csúcsok felületi 

csúcsnak tekinthetőek (lásd (2.2) egyenlet). A polarizációsebesség hatása a frekvenciaválaszra 

kimutatta, hogy a redoxi átalakulások lassú szorpció/deszorpció kíséretében játszódnak le. Ez 

alapvetően a semleges oldószermolekulák lassú mozgásával magyarázható, miközben a 

potenciálkülönbség által hajtott ionmigráció gyors lefutású folyamat. Meg kell említeni, hogy 

a már korábban is tapasztalt jelentős oldószermegkötés (2.6. fejezet) is okozhat változást a 

mikrorészecskék szerkezetében. Továbbá egy potenciális fázisalakulás következtében a réteg 

duzzadtsága jelentősen megváltozhat, ami oldószermolekulák mozgásával jár. Emellett 

feszültség is kelhet a felületi rétegben, ami szintén drasztikusan befolyásolhatja az EQCN 

választ. [72-76].  

Sajnos az előbb felsorolt lehetséges mellékfolyamatok jelentősen hátráltatják, hogy a 

frekvenciaválaszból pontos és megbízható következtetéseket vonhassunk le. Ezek a hatások 

még meghatározóbbak lehetnek, ha nagyobb potenciálablakot alkalmazunk.  
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3.8. ábra Polarizációsebesség-függés vizsgálata I. Au│FePc ciklikus voltammogramja (a) 

és a párhuzamosan felvett EQCN frekvenciaválasz (b). Katódos potenciálhatár -0.3 V. 

Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 oxigénmentes kénsavoldat. Polarizációsebességek: 100 (1), 50 (2), 20 

(3), 10 (4), és 2 mV s
-1 

(5).
 
(5). Inset: Ip vs. v függvény 
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3.9. ábra Polarizációsebesség-függés vizsgálata II. Au│FePc ciklikus voltammogramja (a) 

és a párhuzamosan felvett EQCN frekvenciaválasz (b). Katódos potenciálhatár -0.5 V. 

Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 oxigénmentes kénsavoldat. Polarizációsebesség: 100 (1), 50 (2), 20 

(3), 10 (4), és 2 mV s
-1 

(5).. Inset: Ip vs. v függvén 
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3.1.4. Mérések semleges pH-jú (Na2SO4) oldatokban: 

A 3.10. ábrán az Au│FePc elektród ciklikus voltammogramját és a párhuzamosan rögzített 

EQCN frekvenciaválaszt láthatjuk 0.5 mol dm
-3

 oxigénmentes Na2SO4 elektrolitban. A Fe
2+

 / 

Fe
3+

 redoxi átalakuláshoz tartozó IIIa and IIIc csúcsok pH függése közel elhanyagolható, a 

csúcspotenciálok gyakorlatilag azonosak a 0-2 pH intervallumban tapasztaltakkal. (3.1. és 3.2. 

ábrák). A IVa és IVc csúcsokhoz tartozó pH eltolódás enyhén savas és semleges oldatokban –

30 mV / pH, míg pH 0 alatt –55 mV / pH eltolódás figyelhető meg (Ho = –2.28, pH 0, pH 0.3, 

pH 1, pH 2 and pH 7 oldatok alapján). Ez azt jelenti, hogy a Na
+
 ionok mellett H

+
 ionok is 

részt vesznek a redoxi reakciókban. Ugyanakkor a csúcspotenciálok pH szerinti eltolódása 

jelzi, hogy a Pc gyűrű protonáltsága függ az érintkező oldat savasságától, és a redukált Pc 

gyűrű savassága (pKa) közel 0-nak feltételezhető. További következtetés, hogy a redukált Pc 

gyűrű csak részben protonált formában van jelen nagyobb pH-kon. 
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3.10. ábra Polarizációsebesség-függés vizsgálata semleges oldatban. Au│FePc ciklikus 

voltammogramja (a) és a párhuzamosan felvett EQCN frekvenciaválasz (b). Katódos 

potenciálhatár -0.5 V. Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 oxigénmentes Na2SO4 oldat. 

Polarizációsebességek: 100 (1), 50 (2), 20 (3), 10 (4), és 2 mV s
-1 

(5). 

3.1.5. Az oxigén jelenlétének hatása a réteg redoxi tulajdonságaira: a FePc 
katalitikus tulajdonsága az oxigénredukcióra 

Annak érdekében, hogy teszteljük az oxigén hatását valamint a FePc katalitikus 

tulajdonságát az oxigénredukcióra, oxigéntartalmú oldatokban is végeztünk méréseket. A 

korábban leírt vizsgálatok során végig oxigénmentes közegben dolgoztunk. A 3.11. ábrán 

látható, hogy oxigén buborékoltatása közben növekszik a felületi tömeg a kvarckristályon, 

ami azt a feltételezést támasztja alá, hogy a FePc adduktot képez az O2 molekulával [39, 52]. 

A 3.12. és 3.13. ábrákon látszik, hogy a FePc valóban katalizátorként viselkedik az 

oxigénredukció esetén. A 3.12. ábrán látható, hogy az oxigénredukció párhuzamosan fut a 

Fe
3+

 redukciójával. A 3.13. ábra alapján a FePc a platinával összevethető erősségű ORR 

katalizátor savas közegben. (A mérésekhez azonos geometriájú elektródokat használtunk. 

Mind az arany, mind a platina elektród tiszta, korábban nem használt EQCN kristály volt)  
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3.11. ábra A réteg oxigénmegkötésének vizsgálata. Az Au│FePc elektród EQCN 

frekvenciaválaszának változása az idő függvényében oxigén buborékoltatása során. 

Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 H2SO4. 

 

3.12. ábra A FePc oxigénredukcióra gyakorolt katalitikus hatása I. Au│FePc ciklikus 

voltammogramja és a párhuzamosan felvett EQCN frekvenciaválasza oxigénmentes (1) és 
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oxigéntartalmú (2) oldószerben. Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 Na2SO4 odat. Polarizációsebesség: 

50 mV s
-1 

 

 

 

 

3.13. ábra A FePc oxigénredukcióra gyakorolt katalitikus hatása II. Au (1), Au│FePc (2) 

és Pt (3) elektródok ciklikus voltammogramja (a) és a párhuzamosan felvett EQCN 

frekvenciaválasz (b) oxigén jelenlétében. Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 H2SO4 oldat. 

Polarizációsebesség: 50 mV s
-1 
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3.2. A redoxi átalakulások leírása 

Annak érdekében, hogy elfogadható modellt állítsunk fel a vas-ftalocianin redoxi 

átalakulásaira, figyelembe kell vennünk mind a számolt látszólagos moláris tömegeket, mind 

az egyes csúcsok pH eltolódását. 

Fontos információ továbbá, hogy az Au│FePc EQCN elektródot savas elektrolitba 

helyezve nagyobb frekvenciacsökkenés figyelhető meg a vártnál, ami további 

oldószermegkötést jelez (lásd 2.6. fejezet). A vízmolekulák ligandumként tudnak kapcsolódni 

a vas-ftalocianinhoz, és oktahedrális (H2O)2Fe
2+

Pc
2- komplexet tudnak képezni vele [70]. 

Savas pH-jú oldatokban a Pc gyűrű nitrogén atomjai részlegesen protonált formában vannak, 

és az elektronneutralitás megőrzése érdekében anionok is belépnek a rétegbe. 

Mindezek miatt, mielőtt bármely potenciált vagy ciklust elemezni kezdenénk, fel kell 

tételeznünk, hogy a FePc kénsavas közegben legalább négy különböző formában jelenhet meg 

a rétegben, úgymint: Fe
2+

Pc
2-

, (H2O)2Fe
2+

Pc
2-

, Fe
2+

Pc
2- 

H
+ 

HSO4
-
,
  és (H2O)2Fe

2+
Pc

2- 
H

+ 
HSO4

-

. A felületi rétegben akár ezek keveréke is elképzelhető. 

3.2.1. A központi fémion redoxi átalakulásai: a II és III-as csúcspárok (Fe2+
 / 

Fe
3+ átalakulás)  

A központi ion reakciójának vizsgálata során szintén a vas-ftalocianin többféle formájával 

kell számolnunk. Irodalmi források alapján molekuláris relaxációs folyamatok kísérik a Fe
2+

 / 

Fe
3+

 reakciót, illetve gyűrű redukciója (Pc2-
 / Pc

3-
)
 is lejátszódhat [15, 70]. μ-oxo dimer 

képződését szintén figyelembe kell venni [39, 69]. Sőt, μ-peroxo dimer formációja (FePc-O-

O-FePc) szintén feltételezhető [39]. Másrészről azt is leírták, hogy Fe
3+

Pc–O–Fe
3+

Pc savas 

közegben nem jöhet létre [70]. 

A III-as csúcspárnál a következő adatokat kell figyelembe vennünk: –20 ± 5 mV / pH 

eltolódás, M  = 46 ± 15 g mol-1
 (kezdetben) és 116 ± 10 g mol-1

 (csúcspotenciál után).  

Amint az számos közleményben leírásra került [15, 40, 77, 78, 79], a töltéskompenzáció 

miatt legalább a csúcs második felében ellenionok is beépülnek a rétegbe. Legegyszerűbben 

az alábbi egyenlet írható fel: 

Fe
2+

Pc
2-

 + HSO4
-
 ¬®  Fe

3+
Pc

2- 
HSO4

-
  + e

- 
(3.1) 

Ugyanakkor a reakció első lépésében a (3.2) egyenlet sem zárható ki teljesen [39]. 

Fe
2+

Pc
2-

 + H2O ¬®  Fe
3+

Pc
2- 

OH
-
  + H

+ 
+ e

- 
(3.2)  

Feltételezve, hogy a ftalocianin aquakomplexként fordul elő, hasonló összefüggés írható le: 

(H2O)2Fe
2+

Pc
2-

+ HSO4
- 
 ¬®  (H2O)2Fe

3+
Pc

2- 
HSO4

-  
+ e

- 
(3.3) 
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Ugyanakkor, ezzel az egyenlet a pH függés még nem magyarázható. Azonban ha 

feltételezzük a dimerizációt:  

2Fe
2+

Pc
2-

 + H2O + HSO4
- 
 ¬®  Fe

2+
Pc

2-–O–Fe
3+

Pc
2- 

HSO4
- 
+ 2H

+ 
+ 3e

- 
  (3.4) 

mind a pH függés, mind a látszólagos moláris tömegek jobban magyarázhatóak.  

A II csúcspár esetén –7±5 mV / pH eltolódás, M  = 123 ± 10 g mol-1
 effektív molárs tömeg 

adódott. Ez a reakció a dimer részecske oxidációjaként interpretálható [39]), és a következő 

egyenlettel írható le: 

Fe
2+

Pc
2-–O–Fe

3+
Pc

2- 
HSO4

-  
+ HSO4

- 
 ¬®  HSO4

-
Fe

3+
Pc

2-–O–Fe
3+

Pc
2- 

HSO4
-  

+ e
-
   (3.5) 

3.2.2. A ftalocianin gyűrű oxidációja, az I csúcs (Pc
2-

 / Pc
-
 species-pár) 

A Pc gyűrű oxidációja esetén M  = 144 ± 20 g mol
-1

 látszólagos moláris tömeg volt 

számolható. Ez a reakció következőképpen írható le: 

Fe
3+

Pc
2-

 ‒O‒Fe
3+

Pc
2- 

HSO4
-  

+ 2HSO4
- 
 ¬®  (HSO4

- 
)2

 
Fe

3+
Pc

-
‒O–Fe

3+
Pc

- 
(HSO4

- 
)2

 
+ 2e

-   
(3.6) 

3.2.3. A ftalocianin gyűrű redukciója I: a IV csúcspár (Pc
2-

 / Pc
3-

) 

A IV csúcspár esetén a redoxi átalakulások leírásához a következő adatok állnak 

rendelkezésünkre: –55 ± 10 mV / pH eltolódás (erősen savas oldatokban) és –30 ± 10 mV / 

pH eltolódás (enyhén savas és semleges oldatokban), M  = 42 ± 15 g mol-1
 (H2SO4 oldat) és 

80 ± 15 g mol-1
 (Na2SO4 oldat) látszólagos moláris tömegek. A pH függésből levonható 

következtetés a protonálódás szerepe, és hogy a pKa értéke 0 körül van.  

A reakció legegyszerűbb esetben kationok beépülésével magyarázható 

Fe
2+

Pc
2-

 + e
-
 + C

+
 ¬
®  Fe

2+
Pc

3-
 C

+ 
     (3.7)

 

ahol C
+
 = H

+
 vagy Na

+
 (Na2SO4 tartalmú oldatokban) savas közegben. Ugyanakkor a (3.7) 

egyenlet nem magyarázza a megfigyelt pH függést. 

Mindezek miatt feltételeznünk kell a hidroxónium ionok (protonok) részvételét is a 

reakcióban: 

Fe
2+

Pc
2-

 + e
-
 + C

+
 + H

+
 + HSO4

- 
 ¬®   Fe

2+
Pc

3-
 C

+  
H

+
 HSO4

- 
 (3.8) 

vagy erősen savas közegben 

Fe
2+

Pc
2-

 + e
-
 + 2H

+
 + HSO4

- 
 ¬®   Fe

2+
Pc

3-
 H

+
2 HSO4

-
 (3.9) 

Amennyiben itt is figyelembe vesszük az aquakomplex reakcióját: 

(H2O)2Fe
2+

Pc
2-

 +2 H
+ 

+ HSO4
-
 + e

-
   ¬
®   (H2O)Fe

2+
Pc

3-
H

+
2 HSO4

-
 + H2O (3.10) 

mely jobb leírást ad a látszólagos moláris tömegekre is az ionok és oldószermolekulák 

ellentétes áramlási iránya miatt. 
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3.2.4. A Pc gyűrű redukciója II: az V csúcspár (Pc3-
 / Pc

4-
) 

Az V csúcspár esetén a pH 0.3 és pH 7 oldatokban mért eredményeket figyelembe véve a 

következők adódnak: –95 ± 10 mV / pH eltolódás számolható, és a látszólagos moláris 

tömegek M  = 65 ± 15 g mol-1
 (H2SO4 oldatban) és 82 ± 15 g mol-1 

(Na2SO4 oldatban).  

Az V csúcspár Pc
4-

 részecske képződéséhez köthető. Ugyanakkor egy relatív kismértékű 

tömegcsökkenés figyelhető meg a redukció alatt az Vc csúcspotenciálig, és a tömegnövekedés 

csak a csúcspotenciál után indul el. Hasonlóan az oxidáció során a frekvencianövekedés csak 

a Va csúcspotenciál elérése után indul el.   

Ezek következtében nem számolhatunk nehéz ionok belépésével a redoxi reakció első 

fázisában, azaz a következő egyenlet lehet érvényes: 

(H2O)Fe
2+

Pc
3-

H
+

2 HSO4
- 
+ e

-
 + H

+
  ¬
®  (H2O)Fe

2+
Pc

4-
H

+
3 HSO4

- 
  (3.11) 

Ezt a reakciót követi a kationok (protonok) és az anionok belépése, azaz a protonálódási 

egyensúly érvényesül: 

(H2O)Fe
2+

Pc
4-

H
+

3 HSO4
- 
+

 
H

+ 
+ HSO4

-
   ¬
®      (H2O)Fe

2+
Pc

4-
H

+
4 (HSO4

-
)2  (3.12) 

Ugyanakkor, a IV csúcs potenciáltartománya körül és különösen az V csúcspár környékén 

fázisátalakulás szintén végbe mehet, ami többek között abban jelentkezik, hogy növekszik a 

az anódos és katódos csúcsok szeparációja, valamint általában oldószermolekulák jelentős 

mozgása is kíséri a reakciót. [72-76, 80].  

További magyarázatként nem zárhatjuk azonban a központi ion redukcióját, amint az CoPc 

esetében leírták [37]: 

(H2O)Fe
2+

Pc
3-

H
+

2 HSO4
-  

+
 
e

-
 + H

+
  ¬
®  (H2O)Fe

+
Pc

3-
H

+
3 HSO4

-  
(3.13) 

(H2O)Fe
+
Pc

3-
H

+
3 HSO4

-  
+ H

+
  ¬
®     (H2O)Fe

2+
Pc

3-
H

+
2 HSO4

-  
 + 0.5 H2 (3.14)  
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4. Palládium-ftalocianin elektrokémiai és nanogravimetriai tulajdonsá-

gainak vizsgálata 

Mint azt az első fejezetben írtuk, a palládium-ftalocianin azon fém-ftalocianinok közé 

tartozik, melyek esetén a központi ion nem vesz részt az elektrokémiai reakciókban, csak a 

gyűrű átalakulásaival kell számolnunk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a központi ion 

egyáltalán nem változtatja meg a ftalocianin tulajdonságait. 

4.1. Mérések PdPc rétegeken savas közegben  

4.1.1. PIGE | PdPc réteg ciklikus voltammogramja 

A 4.1. ábrán egy paraffinimpregnált grafit elektródra (PIGE) leválasztott PdPc réteg 

ciklikus voltammogramja látható kénsavoldatban (14 ciklus). A ciklizálás során négy anódos 

és három katódos csúcs jelenik meg, a IIa, IIc és IVc csúcsok intenzitása folyamatosan 

növekszik a ciklizálás alatt. Ugyanakkor ez a jelleg számos egyéb faktortól függ, a 

potenciálhatár, az oxigén jelenléte illetve hiánya, a hordozó anyaga, az elektrolit 

koncentrációja és anyagi minősége valamint a rétegvastagság mind jelentősen befolyásolja a 

CV alakját. 

 

4.1. ábra PIGE | PdPc réteg ciklikus voltammogramja (14 ciklus). Elektrolit: 1 mol dm
-3

 

oxigénmentes kénsavoldat. Polarizációsebesség: 100 mV s
-1

. 
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A voltammogram a 4.1 ábrán látható jellegét csak akkor veszi fel, ha a pozitív 

potenciálhatárt 1 V fölé visszük, illetve ha az oxidációs csúcs tartományát (Ia) elérjük savas 

közegben. A PdPc réteg visszaredukálása viszonylag negatív potenciálon történik meg, -0.35 

V potenciál alkalmazása körül (lásd 4.2. ábra). A voltammetriás csúcsok irreverzibilis 

természete azt jelzi, hogy a kémiai reakció elektronátlépéssel párosul. A jelentős különbség az 

anódos és a katódos csúcs között a szilárd réteg fázisátalakulásához köthető. 

Amint a 4.2. ábrán látható, friss rétegen az első ciklusok jelentősen eltérnek az egyensúlyi 

állapottól. 

 

4.2. ábra A kezdeti ciklusok bemutatása, potenciálhatár hatása I: PIGE | PdPc réteg 

ciklikus voltammogramja. Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 kénsavoldat. Polarizációsebesség: 100 mV 

s
-1

. Potenciálhatárok: Első ciklus -0.3-tól 1 V-ig (1), második ciklus- 0.3 V-tól 1.4 V-ig (2), és 

a harmadik ciklus -0.5-tól 1.4 V-ig (3). 

A 4.2. ábrán megfigyelhető továbbá a pozitív potenciálhatár változtatásának hatása. Az 

első ciklusban a potenciálhatár 1 V volt, ezen a voltammogramon csak egy kis 

áramnövekedés figyelhető meg 0.8 V potenciál körül. Amennyiben a pozitív potenciálhatárt 

1.4 V-ig bővítjük, megjelenik a jól elkülönülő Ia és Ic csúcspár. A harmadik ciklusnál a 

negatív határt -0.5 V-ra állítottuk. Miközben a redukciós áramok nagyjából azonosak 

maradtak, a voltammogramon megjelennek a 4.1. ábrán látható oxidációs csúcsok is (Ia, IIa, 

IIIa és IVa); az Ia csúcs valamivel kisebb lesz a 2. ciklushoz képest, és a csúcspotenciál negatív 

irányba tolódik el.  
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4.1.2. PdPc rétegek kvarckristály-nanomérlegen 

Friss PdPc réteget vizsgálva kvarckristály-nanomérlegen az első ciklusok során növekszik 

a felületi tömeg, azaz egy break-in szakaszt figyelhetünk meg (4.3. ábra). Az EQCN 

frekvenciaválaszon látható még, hogy tömegnövekedés kíséri a töltésfelvételt, ami szolvatált 

ellenionok rétegbe lépésével magyarázható (4.3. ábra). Az átlagos moláris tömeg az oxidáció 

teljes szakaszára M = 126 ± 15 g mol-1
,
 ami valamelyest növekszik a ciklizálással. 

Ugyanakkor a Δf vs Q ábrázolás alapján két különböző moláris tömeg számolható az oxidáció 

kezdetén és végén. A kezdeti szakaszon sokkal kisebb moláris tömeg adódik (M = 28 ± 3 g 

mol
-1 

), 1 V-hoz közel viszont az érték egészen M = 259 ± 25 g mol
-1 

emelkedik, ami azt jelzi, 

hogy a folyamat első lépése a deprotonálódás, melyet az anionok rétegbe lépése követ az 

oxidáció későbbi szakaszában. 

 

4.3. ábra Friss PdPc réteg break-in szakasza. Au | PdPc réteg ciklikus voltammogramja 

(fekete) és a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz (piros). A ciklus OCP-ről indul. 

Elektrolit: 1 mol dm
-3

 oxigénmentes kénsavoldat. Polarizációsebesség: 20 mV s-1
. 

Ha a pozitív potenciálhatárt 1 V fölé visszük, egy ideig tömegcsökkenés figyelhető meg a 

réteg hordozóról való távozása miatt (4.4 ábra). A leoldódás néhány ciklus után megáll, mind 

a voltammogram, mind az EQCN frekvenciaválasz stabil marad ezen körülmények között.  
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4.4. ábra Pt | PdPc réteg ciklikus voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan mérhető 

EQCN frekvenciaválasz (piros). Elektrolit: 1 mol dm
-3

 oxigénmentes kénsavoldat. 

Polarizációsebesség: 20 mV s-1
. 

A 4.5. ábrán lassú polarizáció mellett vizsgáltuk a voltammogramot és az EQCN 

frekvenciaválaszt. Csekély tömegnövekedés figyelhető meg abban a régióban, ahol nem megy 

végbe redoxi változás, csak a kettős réteg töltődik. Amikor elérjük az Ia csúcsot, egy jelentős 

frekvencianövekedés tapasztalható. Ugyanakkor azonnal látszik, hogy ez az összetett csúcs 

két részre bontható. A második csúcsnál (pozitívabb potenciálon) nagy frekvenciacsökkenés 

történik, mely egészen addig folytatódik, amíg megfordul a polarizáció iránya. Ezután nem 

tapasztalunk frekvenciaváltozást egészen a Ic csúcsig, ahol növekedni kezd a frekvencia. 

Ugyanakkor ezt a csekély frekvencianövekedést egy intenzívebb frekvenciacsökkenés követi, 

mely a  IIc csúcs után is folytatódik kisebb meredekséggel a katódos polarizáció végéig.  
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4.5. ábra Pt | PdPc elektród ciklikus voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan 

mérhető EQCN frekvenciaválasz (piros). Elektrolit: 1 mol dm
-3

 oxigénmentes kénsavoldat. 

Polarizációsebesség: 2 mV s-1
. 

Nyilvánvaló, hogy a hordozóról való leoldódás nem történik a jelentős 

frekvenciacsökkenés tartományában sem, mivel a ciklus végén többlettömeg jelentkezik. A Δf 

vs. Q ábrázolásból a következő látszólagos moláris tömegek számolhatóak lassú polarizáció 

esetén. Az Ia csúcs során a tömegcsökkenés során számolható molekulatömeg M = 230.6 ± 20 

g mol
-1

 míg a tömegnövekedés esetén pozitívabb potenciálon M = 213 ± 20 g mol-1
. Két 

lehetséges magyarázat van. Egyrészt lassú polarizáció esetén elegendő idő áll rendelkezésre 

az oldószertranszport teljes végbemeneteléhez, így a deprotonálódást a PdPc réteg intenzív 

dehidratációja kíséri. Ezt követi az anionok beépülése a rétegbe, melyek a hidrátburkukat is 

viszik magukkal. Azonban szintén feltételezhető, hogy fázisátalakulás is végbemegy, mely 

részben felelős lehet a hidratációs átalakulásokért. Ezt támasztja alá, hogy katódos polarizáció 

esetén az Ic csúcs vizsgálatakor a frekvenciaválaszban jellegzetes csökkenés-növekvés 

mintázat alakul ki, mely a fázisátalakulási folyamatokra jellemző. Ez részben köszönhető a 

felületi rétegben ébredő feszültségnek, valamint a hidratáció / dehidratációnak [73, 75, 81, 82, 

83]. Itt M = 156 ± 20 g mol
-1 és M = 258 ± 20 g mol-1

 számolható a frekvencianövekedés 

illetve csökkenés tartományában. Ez alatt a potenciál alatt M = 18 ± 2 g mol-1 moláris tömeg 

számolható, mely a réteg lassú rehidratációjából eredhet. 
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4.1.3. A pozitív potenciálhatár bővítésének hatása 

A pozitív potenciálhatár hatásának jelentőségét már korábban is hangsúlyoztuk (lásd 4.2. 

ábra). Ugyanakkor további vizsgálatok során egy érdekes jelenséget figyelhetünk. A 

voltammogramon – amint az várható – az Ia és az Ic csúcsok fokozatosan megjelennek, 

amennyiben a potenciálhatár átlépi az 1 V-t. A IIc csúcs megjelenik már akkor is, ha 

potenciálhatár nem éri el ezt a régiót. Az EQCN frekvenciaválaszból ugyanakkor arra a 

következtetésre jutunk, hogy a potenciálhatár bővítése során alapvetően más folyamatok 

játszódnak le a rétegben. 1 V alatt frekvencianövekedés figyelhető meg, majd átlépve az 1 V-t 

frekvenciacsökkenés kezdődik. Ezt a korábban már említett kétlépéses oxidációval 

magyarázhatjuk, vagyis az oxidáció első fázisában az oxidáció deprotonálódással kapcsolódik 

össze, és az anionok rétegbe lépése csak nagyobb potenciálon történik meg (4.6 ábra). 
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4.6. ábra Potenciálhatár változtatásának hatása II. Pt | PdPc réteg ciklikus 

voltammogramja (a) és a párhuzamosan mérhető frekvenciaválasz (b).  Elektrolit: 1 mol dm-3
 

oxigénmentes kénsavoldat. Polarizációsebesség: 100 mV s
-1

. 

4.1.4. Polarizációsebesség hatása 

4.7. ábrán látható a PIGE | PdPc réteg polarizációsebesség-függése oxigénmentes 

közegben. Az Ia-Ic és IIa-IIc csúcsok esetén az áram-polarizációsebesség (I-v) függvény 

lineárisnak adódott, amely alapján ezek a csúcsok felületi csúcsok. Szintén erre utal, hogy 

csúcspotenciál egyik esetben sem tolódik el jelentős mértékben a polarizációsebesség 

növelésével. Mivel a IV csúcsok esetén átfedés található a hidrogénfejlődés és a PdPc 

redukciója között, emiatt sajnos ebben a tartományban nem vonhatunk le következtetést a 

polarizációsebesség-függésből. 
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4.7. ábra Polarizációsebesség hatásának vizsgálata I. PIGE | PdPc réteg ciklikus 

voltammogramja. Elektrolit: 1 mol dm
-3

 oxigénmentes kénsavoldat. Polarizációsebesség: 5 

(1), 20 (2) és 100 (3) mV s
-1

. 

 

Kvarckristály-nanomérleg használatakor azonban további információt nyerhetünk az 

EQCN frekvenciaválaszból (4.8. ábra). Pt | PdPc réteg vizsgálatakor szintén azt tapasztaltuk, 

hogy a ciklikus voltammogram alakja nagyjából azonos marad a polarizációsebesség 

növelésével, ugyanakkor vastag rétegek esetén nagyobb polarizációsebességnél már inkább 

diffúzióssá válnak a csúcsok. Sokkal inkább említésre méltó, hogy gyors polarizáció esetén az 

ionos részecskék beépülése, de különösen a vízmolekuláké, amely valószínűleg a leglassabb 

folyamat, nem megy teljesen végbe. Azaz az anionok beépülése felelős csúcs diffúziós 

jellegéért gyors polarizációnál a kötött vízmolekulák lemaradása miatt (4.8.b. ábra).  
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4.8. ábra Polarizációsebesség hatásának vizsgálata II. Pt | PdPc réteg ciklikus 

voltammogramja (a) és a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz (b). Elektrolit: 1 

mol dm
-3

 oxigénmentes kénsavoldat. A polarizációsebesség: 5 (1), 20 (2) és100 (3) mV s
-1

. 

4.1.5. Az oxigén jelenlétének hatása 

Amint az a 4.9. ábrán látható, PIGE | PdPc elektródon oxigén jelenlétében a II csúcspár 

(IIa és IIc csúcsok) nem jelenik meg. Az Ia és Ic csúcsok növekednek, az oxigénredukció pedig 
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0.1 V-nál kezdődik. Ez azonban csak hosszú ciklizálás után alakul ki teljesen. Egészen friss 

rétegeken oxigén jelenlétében is látható a IIa és a IIIa csúcs, mely jellemzően kis intenzitású, 

jól elkülönülő csúcsként jelenik meg (lásd 4.2. ábra). 

 

4.9. ábra. Oxigén hatásának vizsgálata: PIGE | PdPc réteg ciklikus voltammogramja. 

Elektrolit: 1 mol dm
-3

 oxigénmentes (1) illetve oxigéntartalmú kénsavoldat (2). 

Polarizációsebesség: 100 mV s
-1

. 

A jelenséget PtPc esetén azzal magyarázták, hogy a IIa csúcs a ftalocianin-hordozó 

határfelületén végbemenő oxidációval függ össze, amely hosszas ciklizálás során keletkezik 

csak [84, 85]. Ugyanakkor ezen állításnak ellentmond, hogy ez alapján azt várnánk, hogy a 

csúcs már a ciklizálás kezdeti szakaszában megjelenik, és nem nő folyamatosan. Mivel a 

csúcs nem fejlődik ki oxigén jelenlétében PIGE, arany vagy akár platina hordozó 

használatakor sem, arra a következtetésre jutottunk, hogy az oxigénnel való reakció hiányában 

megy végbe valamilyen reakció. Platina szubsztrát esetében ez magyarázható PtO-dal való 

reakcióval, mely már ebben a potenciálablakban is megjelenik. Mindezek miatt, sokkal 

inkább valószínű, hogy a IIa csúcs akkor nem jelenik meg, ha oxo- vagy peroxikötés van jelen 

(peroxi vegyületek kisebb potenciálokon képződnek).  

4.2. Mérések egyéb elektrolitokban, a pH függés vizsgálata 

4.2.1. Mérések Na2SO4 elektrolitban 

Amennyiben a savas közeget semleges pH-jú elektrolitra cseréljük (Na2SO4 oldat), a 

megfelelő csúcsok megjelennek a voltammogramon, ugyanakkor amint az a pH függés 
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elmélete szerint várható, rendre eltolódnak a negatív potenciálok irányába (4.10. ábra). Mivel 

a Na2SO4 oldat nem pufferelt rendszer, ezért a pH elemzés némi bizonytalanságba ütközik, 

ugyanis a pH változás jelentősebb lehet az elektród felülete közelében, ahol a protonok 

kilépnek a rétegből vagy elnyelődnek benne. (Végeztünk méréseket foszfát-tartalmú puffer 

elektrolitokban is, azonban kisebb elektrokémiai aktivitást tapasztaltunk PO4
3-

 ionok esetén.) 

 

4.10. ábra Mérések semleges pH-jú elektrolitban. Au | PdPc réteg ciklikus 

voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz (piros). 

Elektrolit: 0.5 mol dm
-3

 oxigénmentes Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 5 mV s-1
. 

-0.5 V-nál egy reverzibilis csúcspár jelenik meg a voltammogramon, mely valószínűleg a 

hidrogén redoxi reakciójához köthető, mivel a Pc gyűrű további redukciója nagyobb 

tömegváltozás kíséretében játszódna le ionok cseréje miatt. Azonban nem zárható ki teljesen, 

hogy a PdPc reakciója köthető ehhez a csúcspárhoz, amennyiben a folyamat protonálódás / 

deprotonálódás kíséretében megy végbe. Az EQCN frekvenciaválasz szintén figyelemre 

méltó. Annak ellenére, hogy savas közegben anódos polarizáció során szinte állandó felületi 

tömeget mértünk, semleges közegben frekvenciacsökkenés (tömegnövekedés) figyelhető meg 

a IIa csúcs kezdetekor. Az Ia csúcs környékén a mért felületi tömeg ismét csökken, amint az 

savas közegben is mérhető volt. A polarizáció irányának megfordítása után a IIc csúcsnál 

ismét növekszik a tömeg. A ciklus végén az elektród felületi tömege nagyobb, mint a 

kiindulási tömeg. Néhány ciklus után és gyorsabb polarizációkor a frekvencia visszatér a 

kezdeti értékhez. Ez azt jelenti, hogy anionok épülnek be a rétegbe, és az anionok egy 

bizonyos része folyamatosan benne marad a filmben. Azonos jelenséget már mások is 

tapasztaltak korábban, például leírták PtPc rétegen szerves közegben [86]. Mivel a 
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csúcspotenciálok pH függőek, a deprotonálódás a redoxi átalakulás során továbbra is fontos 

szerepet tölt be, melynek következtében pozitív töltés jelenik meg a PdPc rétegben, melyet 

negatívan töltött ellenionok kompenzálnak. Semleges közegben a kationok (jelen esetben Na+
 

kationok) jelenlétével is számolnunk kell, mint azt többek között CoPc voltametriás vizsglata 

során is leírták [79]. 

4.2.2. Mérések lúgos közegben 

NaOH tartalmú oldatokban is megjelenik az összes korábbi csúcs, azonban az anódos 

csúcsok kevéssé, míg a katódos csúcsok nagyon jól fejlettek (4.11. ábra). Az EQCN 

frekvenciaválasz ellenben alapvetően különbözik a savas és semleges közegben mérhetőtől. 

Nagy negatív potenciálokon egy nagy, reverzibilis frekvenciaváltozás figyelhető meg. Az 

anódos polarizáció során a frekvencianövekedést egy frekvenciacsökkenés követi a IIa csúcs 

környékén. Elérve az Ia csúcsot kismértékű frekvencianövekedés figyelhető meg. A 

polarizáció megfordulása után csekély tömegnövekedés zajlik két lépésben a két katódos 

csúcsnál, és nagyjából -0.4 V-nál egy meredek tömegnövekedés figyelhető meg kb -0.7 V-ig. 

A látszólagos moláris tömeg, mely ebben a potenciáltartományban számolható M = 1025 ± 75 

g mol
-1 mind a redukciós mind az oxidációs folyamatra. 

 

4.11. ábra Mérések lúgos közegben. Au | PdPc réteg ciklikus voltammogramja (fekete) és 

a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz (piros). Elektrolit: 0.1 mol dm
-3

 NaOH + 

0.5 mol dm
-3

 oxigénmentes Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 50 mV s-1
. 
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4.2.3. A 3 különböző pH-n mért görbék összehasonlítása, a PdPc oxidációjának 
leírása 

A pH függés vizsgálatára a három pH-n mérhető voltammogramokat és EQCN 

frekvenciaválaszokat hasonlítottuk össze (4.12. ábra). 

 

 

4.12. ábra pH függés vizsgálata. Au | PdPc elektród ciklikus voltammogramja (a) és a 

párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasza (b). Elektrolit: 0.5 mol dm-3
 kénsav (1), 0.5 

mol dm
-3

 Na2SO4 (2) és 0.1 mol dm
-3

 NaOH + 0.5 mol dm
-3

 oxigénmentes Na2SO4 (3) oldat. 

Polarizációsebesség: 50 mV s-1
. 
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Az Ia anódos csúcs eltolódása 56 mV / pH-nak adódot, az Ic és IIc csúcsok esetén 70 mV / 

pH, illetőleg 60 mV / pH eltoldósát mértünk. Emiatt a H
+
 ionok biztosan részt vesznek a PdPc 

elektrokémiai átalakulásaiban, ezek az eltolódásértékek viszonylag jól illeszkednek az 

elméletileg várható értékhez. Az EQCN válasz alakjának és nagyságának változása az egyre 

nehezebb kationok illetve az anionok egyre növekvő részvételét jelzi a pH növekedésével 

párhuzamosan. 

Általában azon ftalocianinok esetén, ahol a központi fémion nem vesz részt az 

elektrokémiai átalakulásokban (mint a Mg, Pt, Pd, Cu esetén), egy nagyon egyszerű sémát 

feltételeznek a redoxi átalakulások során: 

Me
2+

Pc
2-

 + A
-
 ¬
®  Me

2+
Pc

-
 A

-
  + e

-
                                                                                  (1) 

Ahol A
-
 az anionokat jelöli (jelen esetben HSO4

-
). 

Szilárd fázisú elektrokémiai átalakulás esetén szükségszerűen anionok rétegbe lépésével 

jár a folyamat. A Pc gyűrűről való elektron távozása teszi a ftalocianint vezetővé. 

Ugyanakkor, amint azt a [15] közleményben javasolták,  vízmolekulák és az OH
-
 ionok is 

részt vehetnek a redoxi folyamatokban:  

MePc • H2O ¬
®  MePc

+
 OH

-
 + H

+
 + e

-
                                                                              (2) 

mely jobban magyarázza a pH függést. 

Az EQCN frekvenciaválaszt és a csúcspotenciálok eltolódását is figyelembe véve arra a 

következtetésre juthatunk, hogy savas közegben a PdPc redukált állapotát protonált formában 

éri el, és ellenionok kompenzálják a töltéseket, így belépnek a rétegbe. Az oxidáció során 

oxónium ionok (H3O
+
) hagyják el a réteget, az anionok cseréje csak másodlagos folyamat 

(lásd 4.13. ábra). Meglepő módon a [85] közleményben a csúcspotenciálok eltolódása 

kénsavas közegben jelentősen függött az anion koncentrációtól, és ami még érdekesebb volt, 

hogy az eltolódás ellentétes irányú volt a Nernst-egyenlet alapján várhatóval. Nátrium-szulfát 

oldatokban a nehezebb kationok szorpcióját/deszorpcióját is feltételezhetjük a 4.10. ábrán 

látható EQCN válasz alapján. A pH növelésével pozitív potenciálokon az anionok beépülése 

és kiáramlása az oxidáció során meghatározó folyamattá válik. Nemvizes közegű mérések 

esetén kizárólag az anionok részvételét észlelték PtPc esetén [38], ami könnyen értelmezhető, 

mivel nemvizes közegben protonálódás kevéssé jöhet létre.  
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4.13. ábra A protonálódási egyensúly és az ioncsere folyamat vázlata a PdPc 

elektrokémiai átalakulásai során.  

Természetesen a fenti séma a lejátszódó folyamatok egy elég leegyszerűsített leírása, 

mivel a PdPc – a többi ftalocianinhez hasonlóan – akár különböző formákban is jelen lehet 

(monomer és dimer [38]), továbbá különböző kristályosodási formái vannak, melyek 

változhatnak az elektrokémiai folyamatok során [36]. Fázisátalakulás szintén végbemegy az 

elektrokémiai átalakulások során, mely megfigyelhető a csúcspárok jelentős szeparációjában, 

mivel többletenergia szükséges a szilárd / szilárd fázis között lejátszódó reakcióhoz [72, 87, 

88]. A fázisátalakulás szintén megmutatkozik az EQCN frekvenciaválaszban, mivel a felületi 

struktúrák megváltozása jelentős feszültséggel jár a rétegben, mely anomálisan nagy 

frekvenciaváltozással jár [73, 75, 81, 82, 83]. Oldószer szorpció / deszorpció valamint 

töltődés / kisülés is kísérheti a fázisátalakulást, mely szintén a látszólagos moláris tömeg 

megváltozásához vezet. A fázisátalakulást kísérő duzzadásváltozás is megjelenhet az EQCN 

frekvenciaválaszban. Mindezek akár együttes jelenlétével magyarázható a 4.10. ábrán látható 

jelentős változás, ahol M = 1025 ± 75 g mol-1 moláris tömeget számoltuk. További fontos 

tényező, melyet érdemes figyelembe venni az igen komplex tömegváltozások értelmezésénél, 

hogy bizonyos potenciáltartományokban egyes speciesek a felületen történő megkötődésével 

is számolnunk kell, úgymint O2 (különösen oxigéntartalmú elektrolitokban), H2O2 (az 
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oxigénredukció során képződhet) és OH
-
 ionok lúgos közegben, melynek effektusa függ a 

központi ion természetétől, és emiatt befolyásolhatja a katalitikus aktivitást is [89]. 
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5. Hidrogén-ftalocianin elektrokémiai és nanogravimetriai tulajdonsá-

gainak vizsgálata 

A HPc vizsgálatát nehezíti, hogy a réteg elektromos vezetése több nagyságrenddel kisebb a 

fém-ftalocianinokéhoz képest (6.1. táblázat), így igen is áramok mérhetőek, és a csúcsok 

kevéssé jól fejlettek. 

5.1. Mérések HPc rétegen savas közegben 

5.1.1. A HPc réteg ciklikus voltammogramja és EQCN frekvenciaválasza 

Az 5.1. ábrán a HPc réteg ciklikus voltammogramja és a párhuzamosan mérhető EQCN 

frekvenciaválasz látható. A CV-n 2 anódos (IIa és IIIa) és 3 katódos (IIc, IIIc és IVc) csúcs 

látható (a csúcsokat a megjelenés sorrendjében számoztuk meg). 

 

5.1. ábra Au | HPc réteg ciklikus voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan mérhető 

EQCN frekvenciaválasz (piros). Elektrolit: 0.1 M oxigénmentes H2SO4 oldat. 

Polarizációsebesség: 10 mV s
-1 

Az anódos polarizáció kezdetén kismértékű frekvencianövekedést figyelhetünk meg, a 

számolható moláris tömeg M = 40 ± 5 g mol
-1

, ami arra utal, hogy a reakció során a 

deprotonálódás a meghatározó reakció. A III csúcspár környékén a számolható moláris tömeg 

a M = 48 ± 5 g mol
-1

, a további oxidáció esetén pedig (II csúcspár) M = 163 ± 15 g mol
-1

, ami 

arra utal, hogy a PdPc-nél leírtakhoz hasonlóan (4. fejezet) az oxidáció két lépésből áll, ahol 
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először protonálódás / deprotonálódás történik, és az oxidáció második lépésében lépnek be 

anionok illetve hagyják el a réteget. 

Amennyiben a potenciálhatárt jelentősen bővítjük, amint azt a PdPc esetén tettük (v.ö. 4.1. 

ábra), a megfelelő oxidációs és redukciós csúcsok (Ia és Ic) megjelennek, valamint a IVc csúcs 

is hasonlóan intenzívvé válik. Azonban fontos megjegyezni, hogy amennyiben savas 

közegben a pozitív potenciálhatárt 1 V fölé visszük, a réteg néhány ciklus alatt tönkremegy 

(5.2. ábra). Tehát a HPc nem bizonyult annyira stabilnak nagy pozitív potenciálokon, mint 

amit a PdPc esetén tapasztaltunk, azaz az inert központi fémion jelentősen stabilizálta a Pc 

oxidált állapotát.  

 

5.2. ábra A HPc túloxidációja. PIGE | HPc réteg ciklikus voltammogramja. Az ábrán az 

első, a második, a harmadik és a tizennegyedik ciklus látható. Elektrolit: 0.1 M oxigénmentes 

H2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 50 mV s
-1 

A túloxidált réteget újra szűk potenciáltartományban vizsgálva intenzívebb csúcsok 

jelennek meg a voltammogramon, mint amit friss HPc rétegen mértünk. Ebből arra 

következtettünk, hogy az oxidációval a réteg nem oldódik le teljesen a hordozó felületéről, 

hanem valamilyen bomlási reakció zajlik le, mely során a rossz elektromos vezetésű HPc-hez 

képest elektoraktívabb speciesek keletkeznek. 

5.1.2. A potenciálhatár bővítésének hatása 

A negatív potenciálhatár bővítésekor új csúcs nem jelenik meg a voltammogramon, csak a 

hidrogénfejlődéshez kapcsolódó jellegzetes meredek áramnövekedés és anódos csúcs 
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figyelhető meg (5.3. ábra). A hidrogénfejlődés tartományában intenzív frekvenciaváltozás is 

megfigyelhető, először egy jelentős felületi tömegcsökkenés történik, majd tömegnövekedés 

indul, mely az egész anódos polarizáció alatt tart. Az oxidáció tartománya teljesen hasonló az 

5.1. ábrán látható frekvenciaválaszhoz, azonban utána folytatódik a frekvenciacsökkenés, míg 

ebben a tartományban korábban frekvencianövekedést figyeltünk meg. A hidrogénfejlődést 

egy intenzív frekvenciacsökkenés előzi meg, feltehetően ez a Pc redukciójához tartozik, ami 

hatására ionok lépnek be a rétegbe, majd a hidrogénfejlődéssel együtt megindul az intenzív 

frekvencianövekedés, mely feltehetően a HPc redukciója miatti intenzív ionmozgás miatt van, 

miközben a voltammogramon ezt elnyomja a hidrogénfejlődés árama. 

 

5.3. ábra A negatív potenciálhatár bővítése. Au | HPc réteg ciklikus voltammogramja 

(fekete) és a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz (piros). Elektrolit: 0.1 M 

oxigénmentes H2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 10 mV s
-1 

A pozitív potenciálhatár bővítésekor, amint már írtuk, megjelenik az Ia és Ic csúcs is, 

miközben a többi oxidációs csúcs változatlan marad (5.4. ábra). Ugyanakkor a IVc katódos 

csúcs érzékeny a pozitív potenciálhatárra, amint az már az 5.2. ábrán is látható volt. A 

potenciálhatár bővítése hatására a csúcs területe növekszik, valamint a csúcspotenciál is 

eltolódik kismértékben a negatív potenciálok irányába. 

Amennyiben az EQCN frekvenciaválaszt tanulmányozzuk, további érdekes jelenségeket 

figyelhetünk meg (5.4.b. ábra). A frekvencianövekedés pozitív potenciálokon egyre 

növekszik, és amikor elérjük az 1 V-t, akkor megjelenik a katódos félciklus alatt a 4. 

fejezetben már leírt frekvencianövekvés-csökkenés mintázat, ami fázisátalakulásra jellemző. 
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Az Ia csúcs megjelenésekor számolható moláris tömeg M = 300 ± 20 g mol
-1

, az Ic csúcshoz 

tartozó látszólagos molekulatömeg M = 92 ± 10 g mol
-1

 volt. Azaz a további oxidáció során 

szulfát anionok lépnek a rétegbe illetve hagyják el a réteget. 

 

 

5.4. ábra A pozitív potenciálhatár bővítése. Au | HPc réteg ciklikus voltammogramja (a) és 

a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz (b). Elektrolit: 0.1 M oxigénmentes H2SO4 

oldat. Polarizációsebesség: 10 mV s
-1 
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5.1.3. Polarizációsebesség hatása 

Vizsgáltuk a polarizációsebesség hatását is (5.5. ábra) A voltammogramon látszódik, hogy 

a IVa csúcsot eltekintve nincs jelentős eltolódás a polarizációsebesség függvényében. Az 

5.5.c. ábrán látható, hogy a IIa, IIc, IIIa és IIIc csúcsok lineárisan függenek a 

polarizációsebességtől, míg a IVa csúcs ν
1/2 

szerint, valamint gyors polarizáció esetén a IIa 

csúcs kissé diffúzióssá válik. Ezek alapján az előbbiek felületi csúcsnak tekinthetőek, míg IVc 

diffúziósnak bizonyult. 

Ha megnézzük az EQCN frekvenciaválaszt (5.5.b. ábra), akkor azt látjuk, hogy nincs 

jelentős változás a polarizációsebesség függvényében, azonban a polarizáció gyorsulásával 

mind a redukciós, mind az oxidációs szakaszon növekszik a frekvenciaválasz hiszterézise. Ez 

arra utal, hogy a más ftalocianinoknál tapasztaltakhoz hasonlóan a redukciós-oxidációs 

folyamatokat ionok vándorlása is kíséri, melyek hidrátburka a polarizációsebesség 

növekedésével egyre jobban lemarad. 
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5.5. ábra A polarizációsebesség hatásának vizsgálata. Au | HPc réteg ciklikus 

voltammogramja (a) és a párhuzamosan felvett EQCN frekvenciaválasz (b) Elektrolit: 0.1 mol 

dm
-3

 oxigénmentes pH 2 H2SO4 / Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség 50 mV s
-1

, 20 mV s
-1

 és 

10 mV s
-1

. Az egyes csúcsáramok függése a polarizációsebességtől (c). 
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5.2. A pH változtatásának hatása 

5.2.1. Mérések semleges elektrolitban 

Amennyiben a kénsavas közeget semleges elektrolitra (Na2SO4 oldat) cseréljük, a 

megfelelő csúcsok rendre megjelennek a voltammogramon. A II csúcspár eltolódása 8.5 mV / 

pH, ami igen hasonló a FePc ezen potenciálablakban mérhető csúcsához, melyet a Pc 

dimerizációjának tulajdonítottunk.  A IIIa és IIIc csúcsok eltolódása 25 ill 30 mV / pH, ami 

jelzi, hogy továbbra is a protonálódás a meghatározó folyamat az elektrokémiai 

átalakulásokban. Hozzá kell azonban tennünk, hogy a nátrium-szuflát oldat nem pufferelt 

rendszer, azaz amennyiben a reakciókban a protonok vagy hidroxid ionok részt vesznek, a 

felület közelében a pH jelentősen eltérhet a semleges közegtől. 

A frekvenciagörbét vizsgálva szembeötlő a görbe hiszterézisének növekedése. Ez részben 

a nehezebb kationok részvételére vezethető vissza, részben pedig a korábbi fejezetben említett 

fázisátalakulásoknak is betudható. Az anódos félciklus kezdetén egy tömegcsökkenést 

figyelhetünk meg, melyet 0.0 V környékén egy tömegnövekedés követ. Ez a növekedés kitart 

egészen a félciklus végéig, a IIa csúcsot elérve kezd el emelkedni a frekvencia. A polarizáció 

megfordulása után előbb tömegnövekedést figyelhetünk meg, majd a IIIc csúcsnál ismét 

elkezd csökkenni a felületi tömeg, mely csökkenés kitart egészen a ciklus végéig, a IVc 

csúcsnál viszont a meredekség megváltozik, mivel itt más reakció játszódik le. 
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5.6. ábra Mérések semleges pH-jú elektrolitban. Au | HPc réteg ciklikus voltammogramja 

(fekete) és a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz (piros). Elektrolit: 0.1 M 

oxigénmentes Na2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 10 mV s-1 

A számolható moláris tömegek jellemzően nagyobbnak adódtak, mint savas közegben. A 

IVc csúcs esetén M = 95 ±10 g mol
-1

 számolható, melyből arra következtetünk, hogy a Na+
 

kationok lépnek be a rétegbe a redukció során. A III csúcspár esetén a számolható moláris 

tömegek M = 150 ±15 g mol
-1

 (IIIa) és M = 101 ±10 g mol
-1

 (IIIc), mely arra utal, hogy 

hidrogénionok mellett anionok és/vagy kationok is részt vesznek a reakcióban. A II csúcspár 

esetén mind az anódos, mind a katódos csúcs esetén M = 167 ±15 g mol
-1

 számolható, mely 

pontosan megfelel a savas közegben kapott értéknek. 

5.2.2. Mérések lúgos közegben 

Tovább növelve a pH-t jelentősen megváltozik a voltammogram alakja, melyen két 

csúcspár (III és IV csúcspárok) rajzolódik ki (5.7. ábra), a II csúcspár hiányzik a 

voltammogramról, csupán a IIc csúcs jelenik meg igen kis intenzitással. A III és IV csúcspár 

esetében jelentős különbség adódik az anódos és a katódos csúcspotenciálok között. A 

frekvenciagörbén pedig megjelenik a lúgos közegben már korábban is tapasztalt jelentős 

frekvenciaváltozás. Mind a csúcsok irreverzibilis jellege, mind a jelentős frekvenciaváltozás 

jelzi, hogy számolnunk kell a réteg fázisátalakulásával.  

A III csúcspár esetén a csúcspotenciál eltolódása 78 mV / pH, a számolható moláris tömeg 

M = 71 ±10 g mol
-1, ezért a Na+

 kationok mellett a hidroxid anionok rétegbe lépését is 

figyelembe kell venni a reakció leírásakor. A IV csúcspár esetén az eltolódás 110 mV / pH 

volt. Ezeknél a csúcsoknál a számolható moláris tömeg értékét erősen torzítja, hogy a -0.8 V 

és -0.4 V között húzódó jelentős frekvenciaváltozás hatását nehéz elválasztani a reakció során 

végbemenő tömegváltozástól. Sajnos nem lehetséges teljes pontossággal korrigálni ezeket a 

hatásokat, de a becsülhető moláris tömeg mindkét reakcióban M = 68 ±25 g mol
-1, ami jól 

egyezik a más pH-jú oldatok esetén kapott eredménnyel. 



72 

 

 

5.7. ábra Mérések lúgos közegben. Au | HPc réteg ciklikus voltammogramja (fekete) és a 

párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz (piros). Elektrolit: 0.1 M oxigénmentes 

NaOH oldat. Polarizációsebesség: 10 mV s-1 

5.2.3. Mérések foszfát pufferben 

Azért, hogy pontosabb képet kapjunk a pH eltolódásról, vizsgáltuk a HPc réteget foszfát 

pufferekben is. pH 7-es foszfát pufferben a III csúcspár és a IVc csúcs jelenik meg a 

voltamogrammon (5.8. ábra), A csúcspotenciálok helye megegyezik a Na2SO4 oldatban 

mértekével. Az EQCN frekvenciaválasz is alapvetően hasonló a nátrium-szulfát oldatban mért 

görbéhez, de a Na2SO4 oldatban megjelenő IIa csúcsnál kezdődő emelkedés foszfát esetén 

vagy később kezdődne, vagy teljesen kimarad. A számolható moláris tömegek M = 208 ±10 g 

mol
-1

 a IIIa csúcsnál ill M = 206 ±15 g mol
-1

 a IIIc csúcsnál, vagyis a foszfátion rétegbe 

lépésével számolnunk kell a reakció leírásakor. A IVc csúcsnál a számolható moláris tömeg M 

= 81 ± 7 g mol
-1, mely jó egyezést mutat a szulfátoldatban mért értékekkel, ezért itt 

elsősorban a kationok részvételével számolunk. 
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5.8. ábra Mérések pH 7 foszfát pufferben. Au | HPc réteg ciklikus voltammogramja (fekete) 

és a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz (piros). Elektrolit: 0.1 M oxigénmentes 

pH 7 foszfát puffer (KH2PO4 / Na2HPO4) oldat. Polarizációsebesség: 10 mV s-1 

Az 5.9. ábrán három különböző pH-jú foszfát puffer (pH 4, pH 7 és pH 9) ciklikus 

voltammogramját és a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválaszt hasonlítjuk össze. 

Megfigyelhető a csúcsok eltolódása is, a IIIa és IIIc csúcsok 27 ill 35 mV / pH eltolódást 

mutattak,  míg a IVc csúcs esetén 12 mV / pH volt az eltolódás.  

Az EQCN frekvenciaválaszon megfigyelhető, hogy a görbe hiszterézise a pH-val együtt 

növekszik, illetve az anódos polarizáció utolsó szakaszában egy intenzív frekvenciacsökkenés 

zajlik semleges és enyhén lúgos pH-n. 

A pH 4 oldat esetén a moláris tömegek M = 84 ±10 g mol
-1

 a IIIa ill M = 65 ±5 g mol
-1

 a IIIc 

csúcsoknál és M = 84 ± 5 g mol
-1

 a IVc csúcsnál. A pH 9 oldat esetén a moláris tömegek M = 

191 ±10 g mol
-1

 a IIIa ill M = 360 ±5 g mol
-1

 a IIIc csúcsoknál és M = 53 ± 5 g mol
-1

 a IVc 

csúcsnál. Az anódos polarizáció végénél induló frekvenciacsökkenésnél egységesen M = 160 

±10 g mol
-1

 moláris tömeg számolható. 
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5.9. ábra Mérések különböző pH-jú foszfát pufferekben. Au | HPc réteg ciklikus 

voltammogramja (a) és a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz (b), valamint a 

csúcsok eltolódása (c). Elektrolit: 0.1 M oxigénmentes KH2PO4 oldat (1), 0.1 M oxigénmentes 

pH 7 foszfát puffer (KH2PO4 / Na2HPO4) oldat (2) és 0.1 M oxigénmentes Na2HPO4 oldat (3). 

Polarizációsebesség: 10 mV s
-1

 

5.2.4. A pH hatásának összefoglalása 

A HPc réteget 5 különböző pH-n vizsgáltuk. A II csúcspár csak szulfátoldatban jelent meg, 

mind savas mind semleges közegben lényegében azonos potenciálon. Mint az előző 

fejezetben írtuk. A III és IV csúcspár mind az 5 pH-n megjelenik, az eltolódás a foszfát puffer 

alapján kb 30 ill 12 mV / pH. 

Az EQCN frekvenciaválaszt figyelve a hasonlóság a felületi tömegváltozásokban jól 

követhető, melyet erősen torzít a görbék hiszterézise, illetve a lúgos közegben tapasztalt 

jelentős frekvenciaváltozás. Az anódos ciklus egy frekvencianövekedéssel kezdődik, melyet 

egy jelentős frekvenciacsökkenés követ. Ez a tömegnövekedés egészen a IIIa csúcsig tart, 

miután ismét elkezd növekedni a frekvencia. A polarizáció irányának megfordítása után 

először csökken a frekvencia, majd a IIIc csúcs elérésekor frekvencianövekvés kezdődik, mely 

a polarizáció végéig tart. Végül minden görbe esetén visszatér az EQCN frekvenciaválasz a 

kezdeti értékhez, így a réteg a felületről való távozásával nem kell számolnunk. A Na2SO4 

oldatban felvett görbe esetén a hiszterézis növekedése a Na+
 kationok részvételével és a réteg 

fázisátalakulásával magyarázható. A lúgos közegben mért frekvenciaválaszon a -0.4 V és -0.8 
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V között látható jelentős frekvenciacsökkenés illetve növekedés szintén a réteg 

fázisátalakulásához köthető, melyet más ftalocianinok esetén is megfigyeltünk (lásd 4.2.2. 

fejezet). 

5.3. A HPc redoxi átalakulásainak leírása 

A HPc redoxi reakcióinak megértéséhez mind a tapasztalt eltolódásokat, mind a számolt 

moláris tömegeket figyelembe kell venni. 

5.3.1. A HPc réteg redukciója, a IV csúcspár 

A HPc réteg redukciója során a savas és semleges közegben valamint foszfát pufferben 

csekély (12 mV / pH) eltolódást tapasztaltunk, lúgos közegben azonban a IV csúcs közel 600 

mV-al tolódott el a savas-semleges oldatokhoz képest. A számolható moláris tömegek savas 

közegben M = 40 ± 5 g mol
-1, semleges közegben M = 95 ± 10 g mol

-1, erősen lúgos 

közegben M = 60 ± 25 g mol
-1

 volt foszfát pufferben pedig M = 85 ± 10 g mol
-1

.  

A reakció legegyszerűbb esetben kationok beépülésével magyarázható 

H2Pc + e
-
 + C

+
 ¬
®  H2Pc

-
 C

+ 
 (5.1)

 

ahol C
+
 = H

+
 vagy Na

+
 (Na2SO4 tartalmú oldatokban) savas közegben. 

Azonban ezzel az egyenlettel nem magyarázható a tapasztalt pH eltolódás. Amennyiben a 

kationok és az anionok együttes jelenlétével számolunk, akkor a reakció a (5.2) egyenlettel 

írható le. 

H2Pc + e
-
 + H

+
 + C

+
 + A

- 
 ¬®   H2Pc

-
 H

+
 C

+
A

-
 (5.2) 

Amivel jobban magyarázható a pH eltolódás. 

Az erősen lúgos közegben tapasztalt változás megértéséhez figyelembe kell vennünk, hogy 

amennyiben lúgos közegbe kerül a HPc, a [19] szerint a központi hidrogének 

kicserélődhetnek a kationokra.  

H2Pc + Na
+
 + OH

- 
 ¬®   HPc

-
 Na

+  
+ H2O (5.3) 

de akár mind a két ion kicserélődése is elképzelhető 

H2Pc + 2 Na
+
OH

-
 ¬
®  Na

+
2Pc

2-
  + 2 H2O

 
 (5.4) 

A kicserélődés során lejátszódó konformációs átalakulás magyarázatot adhat a -0.4-0.8 V 

között húzódó jelentős frekvenciaváltozásra is. 

5.3.2. A HPc réteg oxidációja, a II és III csúcspárok 

A IIIa és IIIc csúcs esetén az eltolódás savas közegben és foszfát pufferben kb 30 mV / pH, 

erősen lúgos közegben pedig 78 mV / pH volt. A számolható moláris tömegek savas 
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közegben M = 48 ± 5 g mol
-1

, semleges közegben M = 150 ± 15 g mol
-1

 ill M = 101 ± 10 g 

mol
-1, míg lúgos közegben M = 71 ± 5 g mol

-1
 volt. 

A IIa és IIc csúcsok csak szulfátoldatokban jelennek meg. A csúcsok eltolódása 

elhanyagolható, vagyis hidrogénionok részvételével nem kell számolnunk ebben a 

reakcióban. A moláris tömeg M = 163 ± 15 g mol
-1

 savas közegben és M = 167 ± 15 g mol
-1

 

nátrium-szulfátban. 

Mivel feltételezhetjük, hogy a PdPc-hez hasonlóan a HPc is savas közegben protonált 

formában van jelen, ezért a reakció legegyszerűbb leírása az (5.5) egyenlet szerint zajlik [19]. 

H2Pc
 
H

+
¬
®  H2Pc

+
 + H

+
+ e

-
                                    (5.5) 

Sokkal logikusabb azonban, ha vízmolekulák részvételét feltételezzük a töltésátadás során, 

amivel a lúgos közegben zajló folyamatok is jobban magyarázhatóak. 

H2Pc • H2O ¬
®  H2Pc

+
 OH

-
 + H

+
 + e

-
                                                                           (5.6) 

az oxidáció második lépésében pedig anionok lépnek be a rétegbe. 

H2Pc
+
 OH

-
 +H

+
 + A

-
 ¬
®  H2Pc

+
 A

-
  + H2O                                                                  (5.7) 

Mivel semleges és lúgos közegben a korábbiaktól eltérő moláris tömegek és eltolódások 

voltak, ezért jobb leírását adja a reakciónak a kationok és anionok együttes részvétele a 

reakcióban. Kénsavas közegben az (5.8) egyenlet szerint írható fel a reakció 

H2Pc
 
H

+ 
+ HSO4

- 
 ¬®  H2 Pc

+ 
HSO4

- 
+ H

+ 
+ e

-     
(5.8) 

míg általános alakban (ahol C+
 lehet H

+
 és Na+

 valamint A
-
 lehet SO4

-
 és OH-

) az (5.9) 

egyenlet írja le jól a reakciót. 

H2Pc
 
C

+ 
+ A

- 
 ¬®  H2Pc

+  
A

- 
+ C

+ 
+ e

-       
(5.9) 
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6. Ftalocianin rétegek elektromos vezetésének vizsgálata 

6.1. Bevezetés 

A ftalocianinok elektromos vezetése szerves vegyületek lévén jóval kisebb, mint a 

fémkatalizátoroké (pl a platináé). Ez esetenként torzíthatja a tranziens elektrokémiai mérések 

mért válaszfüggvényeit. Ezért végeztük azokat a méréseket, amelyekkel azt vizsgáltuk, hogy 

miként függ az egyes ftalocianinok elektromos vezetése az alkalmazott potenciáltól. A 

méréseket a Brandenburgische Technische Universität senftenbergi székhelyű 

Nanobiotechnológiai Intézetében végeztem Németországban. A mérőberendezés alkalmas 

volt arra, hogy a két- és négypontos ellenállást szimultán mérje a potenciál függvényében. 

Amint azt a 2.2.4. fejezetben írtuk, a kétpontos ellenállás tartalmazza a réteg ellenállását és a 

kontaktuson eső ellenállást is, míg a négypontos ellenállás csak a réteg ellenállását.  

Négy ftalocianinon végeztünk méréseket (HPc, PdPc, FePc és polyCuPc). A HPc és a PdPc 

esetén hasonló viselkedést várunk, amint azt a nanogravimetriai vizsgálatok során már láttuk, 

mivel a központi fémion nem vesz részt az elektrokémiai átalakulásokban [6, 71]. A 

polyCuPc esetén is csak a gyűrű redoxi átalakulásaival kell számolnunk [90], azonban a réteg 

elektromos vezetésére jelentős hatással lehet a polimerizációból adódó kiterjedt delokalizált 

elektronrendszer. A FePc esetén a központi vasion átalakulása is meghatározó a redoxi 

állapotok során [91], így ebben az esetben még több vezetési állapotot várhatunk. A mérések 

értékelése során figyelembe vettük az adott Pc-n mért ciklikus voltammogramot és az EQCN 

frekvenciaválaszt is, hogy mennél pontosabb leírást adhassunk a folyamatokról. A polyCuPc 

esetén a voltammogramok és az EQCN frekvenciaválaszok [90] hivatkozásból származnak. 

Az egyes ftalocianinok esetén a felvitt mennyiség tömegét állandóan tartottuk. 18 mg ml-1
 

koncentrációjú törzsoldatból cseppentettünk a felületre 5 µl-t. Így a felvitt Pc tömege 90 µg 

volt, a réteg vastagsága 50-100 µm-e becsülhető. 

Az 1. táblázat az egyes Pc rétegek levegőn mért két- és négypontos ellenállását (R2 ill R4) 

mutatja. A HPc esetén már levegőn is 1 illetve 2 nagyságrenddel nagyobb R2 ill R4, mint a 

többi ftalocianin esetén. A rossz elektromos vezetést jelzi az is, hogy a két ellenállás 

hányadosa csak 2 körüli. A többi Pc esetén megkapjuk az ideális 3 körüli értéket. amiből 

következtethetünk arra is, hogy a rétegek geometriai tulajdonságai optimálisak [66]. 
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6.1. táblázat A ftalocianinok levegőn mért ellenállásértékei 

 
R2 / MΩ R4 / MΩ R2/R4 aránya 

HPc 29.1±3.1 16.6±1.1 1.74±0.09 

FePc 2.316±0.095 0.769±0.027 3.01±0.02 

poly CuPc 1.00±0.11 0.336±0.045 2.99±0.09 

 

Sajnos a mérések során több esetben a 4-pontos ellenállást nem tudtuk meghatározni, így 

az egyes ftalocianinok közötti összehasonlítás miatt kénytelenek voltunk a kétpontos 

ellenállásra hagyatkozni. De az egyes méréseknél, ahol tehetjük, mindkettőt feltüntetjük, 

mivel számunkra sokkal érdekesebb a négypontos ellenállás, mivel elsősorban a réteg 

elektromos vezetését akartuk vizsgálni. 

6.2. Az oxigén hatása 

Azoknál a ftalocianinoknál, amelyek jelentősen katalizálják az ORR-t, különösen fontos a 

megfelelő oxigénmentesítés. Az elektród csupán pár mm mélyen merül bele az elektrolitba, 

így ha az oldatréteg felett nem inert atmoszféra van, a mérés hosszú ideje alatt beoldódó 

oxigén már zavarja a mérést. Jól látszik ez a jelenség a 6.1. ábrán. A kétpontos 

ellenállásmérés esetén nincs jelentős eltérés az oxigéntartalmú és oxigénmentes közeg között, 

a négypontos ellenállás esetén viszont 0.4 V alatt a mérhető ellenállás leesik az ORR állandó 

árama miatt. 
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6.1. ábra Az oxigén hatása a mérésekre. Au | FePc réteg (a) 2- és (b) 4-pontos ellenállása 

a potenciál függvényében. Elektrolit: oxigénmentes (fekete) és oxigéntartalmú (piros) 0.1 M 

H2SO4 oldat.  

 

6.3. A HPc réteg elektromos vezetésének vizsgálata 

A 6.2. ábrán alul (b ábra) láthatjuk a HPc réteg kétpontos ellenállását a potenciál 

függvényében 0.1 M kénsavoldatban. Jól elkülöníthető a ftalocianin három vezetési szintje. 

Semleges állapotban szinte szigetelőként viselkedik a réteg, az ellenállása 107
 Ω, mely már 

közelíti a műszer megbízhatóságának határát is egyben. Redukció illetve oxidáció esetén az 5. 

fejezetben leírtak szerint az elektrontöbblet illetve a távozó elektron miatt a réteg vezetővé 

válik, az ellenállás közel két nagyságrendet csökken. Az ellenállás változása jól egyezik a 

voltammogramon látható csúcsokkal is. Továbbá látszik, hogy a polarizáció iránya nem 

befolyásolja a mérés eredményét, a két görbe teljesen azonosnak tekinthető.  

 

 

6.2. ábra Polarizáció irányának hatása a réteg ellenállására. Au | HPc réteg a) ciklikus 

voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan mérhető EQCN frekvenciaválasz (piros) és b) 

Au | HPc réteg kétpontos ellenállása anódos (kék) és katódos (zöld) polarizáció esetén. 

Elektrolit: 0.1 M H2SO4 oldat. A voltammogram polarizációs sebessége: 20 mV s
-1

 

 



81 

 

A 6.3. ábrán a réteg ellenállása látható három különböző pH-jú elektrolitban. A görbék 

igen hasonlóak a három esetben, és megfigyelhető a pH szerinti eltolódásuk. Az eltolódás 

mértéke 55 mV / pH. Az ellenállás semleges közegben a legnagyobb, savas közegben pedig 

kicsit jobb a vezetés, mint lúgos közegben. Ez a trend megfelel az elektrolitok vezetésének is. 

 

6.3. ábra A pH hatása a réteg ellenállására. Au | HPc réteg kétpontos ellenállása. 

Elektrolit: 0.1 M H2SO4 (fekete), 0.1 M pH 7 foszfát puffer (piros), 0.1 M NaOH (zöld) 

6.4. PdPc réteg elektromos vezetése 

Amint azt korában írtuk, a PdPc rétegtől hasonló viselkedést várunk, mint a HPc rétegtől, 

mivel a központi ion nem vesz részt az elektrokémiai átalakulásokban. A 6.4. ábra mutatja az 

PdPc réteg ellenállását savas közegben. Látható, hogy kissé meredekebben fut fel az ellenállás 

a HPc esetén tapasztalthoz képest, szűkebb szakaszon található a semleges, kevésbé vezető 

állapot. A változás jól köthető a voltammogramon és az EQCN frekvenciaválaszon látható 

változásokhoz. Az R2 és R4 azonosan fut, azonban az arányuk nagyobb az ideálisnál, 6 körüli. 

Ebből arra következtethetünk, hogy a kontaktusokon eső potenciálesés jelentős. 
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6.4. ábra Au | PdPc réteg a) ciklikus voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan mérhető 

EQCN frekvenciaválasz (piros) és b) Au | PdPc réteg kétpontos (zöld) és négypontos  

ellenállása (kék). Elektrolit: 0.1 M H2SO4 oldat. A voltammogram polarizációs sebessége: 50 

mV s
-1 

A 6.5. ábrán a HPc és a PdPc réteg elektromos vezetését hasonlítottuk össze. Jelentős a 

hasonlóság a két görbe között, azonban a PdPc réteg ellenállása másfél nagyságrenddel 

kisebb. Emiatt azt mondhatjuk, hogy bár a redoxi átalakulásokban nem vesz részt a központi 

ion, az elektromos vezetésre viszont jelentős hatása van. 
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6.5. ábra Au | HPc réteg és Au | PdPc réteg kétpontos ellenállásának összehasonlítása. 

Elektrolit: 0.1 M H2SO4  

 

6.5. A FePc réteg elektromos vezetése 

A FePc redoxi reakciói, mint azt a 3. fejezetben láttuk, nagyon komplexek, mivel ebben az 

esetben a központi vasion is részt vesz a reakciókban. Korábban már azt tapasztaltuk (3.1.2. 

fejezet), hogy a potenciálhatár bővítésével jelentős, részben irreverzibilis átalakulások 

mennek végbe a réteg szerkezetében, ezért vizsgáltuk az FePc réteg ellenállását mindkét 

potenciálablakban. A 6.6. ábrán látható az FePc réteg két- és négypontos ellenállása kénsavas 

közegben abban az esetben, ha a reverzibilis átalakulás tartományán belül maradunk. Az 

elektromos vezetés változásai jól összeegyeztethetőek a voltammogram és az EQCN 

frekvenciaválaszból levonható következtetésekkel.  Amennyiben oxidáció vagy redukció 

megy végbe a rétegben, illetve ellenionok lépnek a rétegbe, az ellenállás csökken. Az I csúcs 

az FePc dimer létrejöveteléhez köthető, a II csúcspár a Fe
3+ 

/ Fe
2+

 reakcióhoz, a III csúcspár 

pedig a ftalocianin gyűrű redukciójához tartozik (Pc
2- 

/ Pc
3-

). Az I csúcsnál pozitívabb 

potencálokon a Pc gyűrű további oxidációja zajlik, ami a réteg leoldódásához vezethet. Az 

ábra alapján 5 vezetési állapotot. különíthetünk el a FePc esetén savas közegben. Jelentősen 

csökken az ellenállás a ftalocianin gyűrű oxidációjakor (0.6 V felett) illetve redukciójakor (-

0.35 V alatt). Egy lokális minimumot találunk még 0.3-0.4 V között, éppen ott, ahol a vasion 

oxidálódik, és emiatt szulfát anionok lépnek a rétegbe. Ezután meredeken emelkedik az 

ellenállás a dimerképződés során. A réteg másik gyengébb vezetésű sávja -0.3 és 0.3 V között 

fekszik. Ebben a potenciáltartományban az réteg Fe
2+

Pc
2−

 és akvakomplexei formájában van 

(lásd 3. fejezet). Ebben a szakaszban a voltammogramon és a frekvenciagörbén sem látunk 

változást. 
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6.6. ábra Au | FePc réteg a) ciklikus voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan mérhető 

EQCN frekvenciaválasz (piros) és b) Au | FePc réteg kétpontos (zöld) és négypontos  

ellenállása (kék). Elektrolit: 0.1 M H2SO4 oldat. A voltammogram polarizációs sebessége: 20 

mV s
-1 

Amennyiben a potenciálhatárt bővítjük (6.7. ábra), jelentős változást láthatunk mind a 

voltammogramon, mind a réteg ellenállásában. Továbbra is öt vezetési állapotot figyelhetünk 

meg, azonban ezek más potenciálokon jelennek meg. A IV csúcsnál, vagyis a Pc gyűrű 

további redukciójánál jelentős az elektromos vezetés növekedése. A III és IV csúcspárok 

között megnő az ellenállás, majd kismértékben csökken. A voltammetriás csúcsok 

irreverzibilis jellegéből következik, hogy itt megy végbe a fázisátalakulás, ami magyarázza 

jelentős változást az elektromos vezetésében.  
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6.7. ábra Au | FePc réteg a) ciklikus voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan mérhető 

EQCN frekvenciaválasz (piros) és b) Au | FePc réteg kétpontos (zöld) és négypontos  

ellenállása (kék). Elektrolit: 0.1 M H2SO4 oldat. A voltammogram polarizációs sebessége: 20 

mV s
-1 

Lúgos közegben is 5 vezetési állapotot láttunk, azonban itt is kicsit eltolva jelentkeznek a 

változások (6.8. ábra). A Pc gyűrű redukciójakor (III csúcspár) csökken az ellenállás, előtte 

egy széles szakaszon kissé gyengébb az elektromos vezetés (-0.9 és -0.4 V között). Ezután 

ismét van egy kisebb ellenállású állapot, majd az I csúcsnál érjük el az ellenállás maximumát. 

Ezután kezdődik a réteg oxidációja, ami miatt ismét csökken az ellenállás. 
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6.8. ábra Au | FePc réteg a) ciklikus voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan mérhető 

EQCN frekvenciaválasz (piros) és b) Au | FePc réteg kétpontos (zöld) és négypontos  

ellenállása (kék). Elektrolit: 0.1 M NaOH oldat. A voltammogram polarizációs sebessége: 20 

mV s
-1 

 

Az elektromos vezetés pH-tól való függését szemlélteti a 6.9 ábra. A különböző pH-jú 

elektrolitokban mért ellenállások igen hasonlóak. A Pc gyűrű redukciója miatt negatív 

potenciálokon kicsi a réteg ellenállása, melyet egy viszonylag széles szakasz követ, ahol 

nagyobb az ellenállás. Az Fe
3+ 

/ Fe
2+

 reakciónál elérjük az elektromos vezetés minimumát, 

amit egy meredek emelkedés követ, majd az oxidáció megindulásakor ismét csökken az 

ellenállás. Savas és lúgos közegben az ellenállások mértéke is hasonló, kivéve maximumot, 

ami lúgos közegben kiugróan nagy. Ezt arra vezettük vissza, hogy a központi vasion lúgos 

közegben reakcióba léphet az OH
-
 ionnal, ami rosszul vezető szerkezet létrejöttéhez vezet. 

Semleges közegben kissé nagyobb az ellenállás, melyet a HPc esetén leírtakhoz hasonlóan az 

elektrolit elektromos vezetésére vezetünk vissza. 
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6.9. ábra A pH hatása a réteg ellenállására. Au | FePc réteg kétpontos ellenállása. 

Elektrolit: 0.1 M H2SO4 (fekete), 0.1 M pH 7 foszfát puffer (piros), 0.1 M NaOH (zöld) 

6.6. A polyCuPc réteg elektromos vezetése 

A poli(réz-ftalocianin) réteg mechanikai és elektrokémiai tulajdonságai különösen jónak 

bizonyultak [90], mivel a polimerizáció által a delokalizált elektronrendszer kiterjedhet. 

Amint az várható volt, a monomerhez hasonlóan a polyCuPc esetén sem vesz részt a központi 

ion az elektrokémiai reakciókban. Mindezek miatt azt gondoltuk, hogy a polyCuPc 

elektromos vezetése kiemelkedő lesz a ftalocianinok közül, miközben a potenciáltól való 

függésére jelentős hatása lehet a polimerizációnak. A mérések ezt alapvetően igazolták is, 

amint az a 6.10. ábrán látható savas közegben. A réteg ellenállása fél nagyságrenddel kisebb, 

mint az, amelyet FePc és PdPc esetén mértük, a két- és négypontos ellenállás párhuzamosan 

fut, az arányuk pedig végig 3.05-3.11, vagyis a polimer tapadása nem sérül a mérés során. 
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6.10. ábra Au | polyCuPc réteg a) ciklikus voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan 

mérhető EQCN frekvenciaválasz (piros) és b) Au | FePc réteg kétpontos (zöld) és négypontos  

ellenállása (kék). c) a kétpontos (piros) és négypontos ellenállás (fekete) változása az idő 

függvényében ábrázolva. Elektrolit: 0.1 M H2SO4 oldat. A voltammogram polarizációs 

sebessége: 10 mV s
-1

 

Másrészt viszont az ellenállás potenciáltól való függése jelentősen eltér a korábban 

tapasztaltaktól. Egy lokális maximumtól eltekintve (jelen esetben -0.3 V-nál) szinte 
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folytonosan megy át az elektromos vezetés egyik állapotból a másikba. Az ellenállás 

növekedése a Pc gyűrű oxidációja után indul meg. Ez a fajta viselkedés a vezető polimerekre 

jellemző [65].  

Azért, hogy képet kapjunk a -0.3 V-nál található maximumról, az ellenállást az idő 

függvényében is ábrázoltuk (6.10.b. ábra). Azt tapasztaltuk, hogy a kiugró ponthoz tartozó 

potenciálon az egész mérési idő alatt nagy szórással ingadozott az ellenállás. Ez olyan, mintha 

valamilyen szigetelő állapotban lenne a rendszer (vö. izoelektromos pont), melyet elhagyva 

ismét jól mérhetővé válik az ellenállás. Amennyiben lúgos közegben végezzük el a mérést, 

még kiugróbb a maximum helye, szigetelőként viselkedik a réteg -0.7 V-nál (6.11.b. ábra). 
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6.11. ábra Au | polyCuPc réteg a) ciklikus voltammogramja (fekete) és a párhuzamosan 

mérhető EQCN frekvenciaválasz (piros) és b) Au | FePc réteg kétpontos (zöld) és négypontos  

ellenállása (kék). c) a kétpontos (piros) és négypontos ellenállás (fekete) változása az idő 

függvényében ábrázolva. Elektrolit: 0.1 M NaOH oldat. A voltammogram polarizációs 

sebessége: 10 mV s
-1

 

A pH változtatásának hatására eltolódnak a görbék a negatív potenciálok irányába (6.12. 

ábra). A lokális maximumok helye is eltolódik, de nem követi teljesen a tendenciát, semleges 

közegben negatívabb potenciálon van, mint lúgos közegben.  
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6.12. ábra A pH hatása a réteg ellenállására. Au | polyCuPc réteg kétpontos ellenállása. 

Elektrolit: 0.1 M H2SO4 (fekete), 0.1 M pH 7 foszfát puffer (piros), 0.1 M NaOH (zöld) 
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7. Ftalocianinok elektrokatalitikus hatása az oxigénredukcióra 

7.1. Bevezetés 

Amint azt a bevezetőben említettük, legtöbb publikáció a ftalocianinokról katalitikus 

tulajdonságuk kihasználásával kapcsolatban jelenik meg, leginkább az oxigénredukció (ORR) 

esetén, ahol az igen drága platina katalizátort helyettesítenék tüzelőanyag-cellákban és 

akkumulátorokban.  

Doktori kutatásom során több ftalocianint vizsgáltunk az ORR szempontjából forgó-

korongelektród segítségével savas és lúgos közegben. Amint az ábrákon látható lesz, savas 

közegben jellemzően nem alakul ki szép határáram, míg lúgos közegben általában megkapjuk 

hosszabb szakaszon az egyenes határáramot. Ez a tapasztalatunk jó egyezést mutat a 

szakirodalommal, ahol szintén leginkább lúgos közegben vizsgálták a ftalocianinokat [6, 18, 

53, 56, 57, 92], és a határáram kapcsán is hasonló tapasztalatokat írtak le [92]. 

Vizsgálataink során a hordozó végig 5 mm átmérőjű arany korongelektród volt. Az Au 

RDE hordozó ciklikus voltammogramja oxigén jelenlétében a 7.1. ábrán látható. Az egyes Pc-

k vizsgálata között a mechanikai tisztításon kívül addig tisztítottuk elektrokémiailag is a 

felületet, amíg tiszta aranyra jellemző CV-t nem kaptunk. 

 

7.1. ábra Au RDE hordozó ciklikus voltammogramja. Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú 

H2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 50 mV s
-1 
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Mivel a leggyakrabban használt oxigénredukciós katalizátor a platina, melyet szinte 

minden publikációban referenciaként használnak, ezért a platinán mért görbékhez 

hasonlítottuk az eredményeinket. A platina RDE ciklikus voltammogramja a 7.2. ábrán 

látható. Az jelenlevő oxigénredukciója miatt –miként a 7.1 ábrán is– az oxigénredukció 

megindulásával már katódos áram folyik pozitív potenciáloknál is. Ha ettől eltekintünk, mind 

az arany, mind a platina esetén a tiszta fémfelületekre jellemző voltammogramokat kaptuk. 

 

7.2. ábra Pt RDE ciklikus voltammogramja. Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú H2SO4 oldat. 

Polarizációsebesség: 50 mV s
-1

 

7.2. FePc katalitikus tulajdonsága  

Korábbi publikációk [6, 12, 56] alapján a FePc bizonyult a legjobb ORR katalizátornak a 

ftalocianinok közül, így mi is ezzel kezdtük a vizsgálatokat. Különösen előnyös tulajdonsága, 

hogy az ORR 4-elektronos útját katalizálja [6, 56, 92]. Amint azt a fejezet elején írtuk, savas 

közegben nem alakul ki szép határáram, amire több magyarázat is lehet (7.3. ábra). Részben a 

rossz elektromos vezetés okozhatja, egyéb diffúziós folyamatok játszódhatnak le a rétegben, 

illetve negatívabb potenciálokon a hidrogénfejlődés párhuzamos jelenléte is torzíthatja a 

görbéket.  
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7.3. ábra Au | FePc LSV görbéje különböző fordulatszámokon. Fordulatszám: 200 rpm (1), 

500 rpm (2), 1000 rpm (3), 1500 rpm (4), 2000 rpm (5) és 2500 rpm (6). Elektrolit: 0.5 M 

oxigéntartalmú H2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 5 mV s
-1 

 

Savas közeggel ellentétben lúgos közegben kialakul az egyenes határáram (7.4. ábra), de 

nagyobb forgatási sebességek esetén a görbéknek maximuma van. Ezt okozhatja egyéb 

elektroaktív melléktermékek keletkezése (pl H2O2). 
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7.4. ábra Au | FePc LSV görbéje különböző fordulatszámokon. Fordulatszám: 200 rpm (1), 

500 rpm (2), 1000 rpm (3), 1500 rpm (4), 2000 rpm (5) és 2500 rpm (6). Elektrolit: 0.1 M 

oxigéntartalmú NaOH oldat. Polarizációsebesség: 5 mV s
-1

 

A 7.5. és 7.6. ábrán savas illetve lúgos közegben ábrázoltuk az Au | FePc rétegen mérhető 

határáram forgatási sebességtől való függését a Koutecky-Levich-illesztés szerint (lásd (2.11) 

egyenlet). Savas közegben -0.1 V és -0.2 V potenciálon végeztük el a számítást, lúgos 

közegben -0.4 V, -0.6 V és -0.8 V potenciálokon. 

 

7.5. ábra Koutecky-Levich-illesztés Au | FePc rétegen. Potenciálok: -0.1 V (fekete), -0.2 V 

(piros). Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú H2SO4 

 

A Koutecky-Levich-illesztésből számolható kinetikus áramértékek (ik) a 7.1. és 7.2. 

táblázatban láthatóak savas illetve lúgos közeg esetén. r2
 az illesztés jóságát jelző paraméter, 

σ(1/ ik) az illesztett egyenes tengelymetszetének szórása, h(ik) pedig a kinetikus áram becsült 

hibája. 

 

7.1. táblázat Koutecky-Levich-illesztés eredménye Au | FePc rétegen 0.5 M H2SO4 

elektrolitban  

r
2 1 / i k σ(1 / i k ) i k / µA h (i k / µA)

-0.1 V 0.999 -0.0064 1.48E-04 -156.25 3.61

-0.2 V 0.998 -0.00512 2.14E-04 -195.31 8.16  
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7.6. ábra Koutecky-Levich-illesztés Au | FePc rétegen. Potenciálok: -0.4 V (fekete), -0.6 V 

(piros) és -0.8 V (kék). Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú NaOH oldat. 

 

7.2. táblázat Koutecky-Levich-illesztés eredménye Au | FePc rétegen 0.1 M NaOH 

elektrolitban  

 

r
2 1 / i k σ(1 / i k ) i k / µA h (i k / µA)

-0.4 V 0.999 -0.00135 1.43E-05 -740.74 7.84

-0.6 V 0.999 -0.0017 3.90E-05 -588.24 13.49

-0.8 V 0.999 -0.0017 1.32E-05 -588.24 4.56  

 

7.3. CoPc katalitikus tulajdonsága  

Számos cikkben foglalkoznak a CoPc és származékai katalitikus tulajdonságaival, Zagal és 

csoportja azt írja [6], hogy a CoPc esetén (pontosabban származékainál) tapasztalták a 

legnagyobb túlfeszültségcsökkenést, a hátránya viszont az FePc-hez képest, hogy a CoPc a 

kételektronos redukciót katalizálja. Ez jól látszik lúgos közegben (7.6. ábra), ahol mind a két 

határáram megjelenik. Savas közegben (7.5. ábra) kisebb áramokat mértünk az FePc-hez 

képest, és a túlfeszültség is nagyobbnak bizonyult. Megjegyzendő, hogy szénnanocsővel és 

vezető polimerrel készített kompozit esetén sikerült javítani a katalitikus tulajdonságokat.  
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7.5. ábra Au | CoPc LSV görbéje különböző fordulatszámokon. Fordulatszám: 200 rpm 

(1), 500 rpm (2), 1000 rpm (3), 1500 rpm (4), 2000 rpm (5) és 2500 rpm (6). Elektrolit: 0.5 M 

oxigéntartalmú H2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 5 mV s
-1
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7.6. ábra Au | CoPc LSV görbéje különböző fordulatszámokon. Fordulatszám: 200 rpm 

(1), 500 rpm (2), 1000 rpm (3), 1500 rpm (4), 2000 rpm (5) és 2500 rpm (6). Elektrolit: 0.5 M 

oxigéntartalmú NaOH oldat. Polarizációsebesség: 5 mV s
-1

 

 

A 7.7. és 7.8. ábrán láthatóak a Koutecky-Levich-illesztések az Au | CoPc rétegen savas és 

lúgos közegben. Savas közegben -0.2 V és -0.3 V-nál végeztük el az illesztést, mivel előtte 

nem válnak el egészen egymástól a gyors forgatásnál felvett LSV görbék. Lúgos közegben -

0.4 V, -0.6 V, -0.8 V és -1.0 V potenciálokon végeztük el a számítást, mivel így mind a két 

határáram és az átmenet esetén is képet kapunk a reakció hajtóerejéről. 

 

7.7. ábra Koutecky-Levich-illesztés Au | CoPc rétegen. Potenciálok: -0.2 V (fekete), -0.3 V 

(piros). Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú H2SO4 

 

A Koutecky-Levich-illesztésből számolható kinetikus áramértékek a 7.3. és 7.4. 

táblázatban láthatóak savas illetve lúgos közeg esetén. 

 

7.3. táblázat Koutecky-Levich-illesztés eredménye Au | CoPc rétegen 0.5 M H2SO4 

elektrolitban  

r
2 1 / i k σ(1 / i k ) i k / µA h (i k / µA)

-0.2 V 0.999 -0.00998 2.43E-04 -100.2 2.44

-0.3 V 0.999 -0.007 2.26E-04 -142.86 4.62  
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7.8. ábra Koutecky-Levich-illesztés Au | CoPc rétegen. Potenciálok: -0.4 V (fekete), -0.6 V 

(piros), -0.8 V (kék) és -1.0 V (zöld). Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú NaOH 

 

7.4. táblázat Koutecky-Levich-illesztés eredménye Au | CoPc rétegen 0.1 M NaOH 

elektrolitban  

r
2 1 / i k σ(1 / i k ) i k / µA h (i k / µA)

-0.4 V 0.991 -0.00356 5.18E-04 -280.9 40.84

-0.6 V 0.994 -0.00239 3.80E-04 -418.41 66.57

-0.8 V 0.973 -0.00242 6.21E-04 -413.22 106.06

-1.0 V 0.992 -0.00134 3.01E-04 -746.27 167.90  

7.4. PdPc katalitikus tulajdonságai 

A PdPc esetén hasonló jelenséget tapasztaltunk, mint azt Pd ORR vizsgálata esetén is 

leírták, vagyis hogy a forgatási sebesség függvényében negatívabb potenciáloknál kezdődik el 

az ORR [63]. Egyetlen határáram alakult ki mind savas mind lúgos közegben, és az is látható 

az ábrákon, hogy a hidrogénfejlődést erősen katalizálja a PdPc. 
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7.9. ábra Au | PdPc LSV görbéje különböző fordulatszámokon. Fordulatszám: 200 rpm (1), 

500 rpm (2), 1000 rpm (3), 1500 rpm (4), 2000 rpm (5) és 2500 rpm (6). Elektrolit: 0.5 M 

oxigéntartalmú H2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 5 mV s
-1
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7.10. ábra Au | PdPc LSV görbéje különböző fordulatszámokon. Fordulatszám: 200 rpm 

(1), 500 rpm (2), 1000 rpm (3), 1500 rpm (4), 2000 rpm (5) és 2500 rpm (6). Elektrolit: 

oxigéntartalmú 0.5 M NaOH oldat. Polarizációsebesség: 5 mV s
-1

 

A 7.11. és 7.12. ábrán az Au | PdPc rétegen savas illetve lúgos közegben mérhető 

határáramot ábrázoltuk a Koutecky-Levich-illesztés szerint. Savas közegben -0.1 V és -0.2 V 

potenciálon végeztük el a számítást, lúgos közegben -0.4 V, -0.6 V és -0.8 V potenciálokon. 

 

7.11. ábra Koutecky-Levich-illesztés Au | PdPc rétegen. Potenciálok: -0.1 V (fekete) és -

0.2 V (piros). Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú H2SO4 

 

A Koutecky-Levich-illesztésből számolható kinetikus áramértékek a 7.5. és 7.6. 

táblázatban láthatóak savas illetve lúgos közeg esetén. 

 

 

7.5. táblázat Koutecky-Levich-illesztés eredménye Au | PdPc rétegen 0.5 M H2SO4 

elektrolitban  

r
2 1 / i k σ(1 / i k ) i k / µA h (i k / µA)

-0.1 V 0.991 -0.00638 4.25E-04 -156.74 10.44

-0.2 V 0.998 -0.00582 2.19E-04 -171.82 6.45  
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7.12. ábra Koutecky-Levich-illesztés Au | PdPc rétegen. Potenciálok: -0.4 V (fekete), -0.6 

V (piros) és -0.8 V (kék). Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú NaOH 

 

7.6. táblázat Koutecky-Levich-illesztés eredménye Au | PdPc rétegen 0.1 M NaOH 

elektrolitban  

r
2 1 / i k σ(1 / i k ) i k / µA h (i k / µA)

-0.4 V 0.999 -0.00316 4.31E-05 -316.46 4.32

-0.6 V 0.999 -0.00289 3.59E-05 -346.02 4.30

-0.8 V 0.999 -0.00281 2.95E-05 -355.87 3.73  

7.5. polyCuPc katalitikus tulajdonságai 

A polyCuPc-vel azért végeztünk méréseket, mert a kisebb a réteg ellenállása, mint a többi 

Pc esetén tapasztaltuk (lásd 6.6. fejezet). A polyCuPc nem bizonyult kiemelkedő 

katalizátornak, és ebben az esetben lúgos közegben ferdének adódott a határáram. Az CuPc a 

kételektronos reakcióutat katalizálja [6], és az áramértékek alapján a polyCuPc is hasonlóan 

viselkedik. Úgy tűnik azonban, hogy a polimerizáció rontja a katalitikus tulajdonságokat.  
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7.13. ábra Au | polyCuPc LSV görbéje különböző fordulatszámokon. Fordulatszám: 200 

rpm (1), 500 rpm (2), 1000 rpm (3), 1500 rpm (4), 2000 rpm (5) és 2500 rpm (6). Elektrolit: 

0.5 M oxigéntartalmú H2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 5 mV s
-1
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7.14. ábra Au | polyCuPc LSV görbéje különböző fordulatszámokon. Fordulatszám: 200 

rpm (1), 500 rpm (2), 1000 rpm (3), 1500 rpm (4), 2000 rpm (5) és 2500 rpm (6). Elektrolit: 

0.5 M oxigéntartalmú NaOH oldat. Polarizációsebesség: 5 mV s
-1

 

A 7.13. és 7.14. ábrán az Au | polyCuPc rétegen savas illetve lúgos közegben mérhető 

határáram alapján végeztük el a Koutecky-Levich-illesztést. Savas közegben -0.1 V és -0.2 V 

potenciálon végeztük el a számítást, lúgos közegben -0.4 V, -0.6 V és -0.8 V potenciálokon. 

Amint az látható, savas közegben a mérési pontok illeszkedése jelentősen eltér a lineáristól, 

különösen pozitívabb potenciálokon. 

 

7.15. ábra Koutecky-Levich-illesztés Au | polyCuPc rétegen. Potenciálok: -0.1 V (fekete) és 

-0.2 V (piros). Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú H2SO4 

 

A Koutecky-Levich-illesztésből számolható kinetikus áramértékek a 7.7. és 7.8. 

táblázatban láthatóak savas illetve lúgos közeg esetén. 

 

7.7. táblázat Koutecky-Levich-illesztés eredménye Au | polyCuPc rétegen 0.5 M H2SO4 

elektrolitban  

r
2 1 / i k σ(1 / i k ) i k / µA h(i k / µA)

-0.1 V 0.985 -0.03345 1.01E-03 -29.895 0.90

-0.2 V 0.959 -0.01374 1.58E-03 -72.78 8.37  
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7.16. ábra Koutecky-Levich-illesztés Au | polyCuPc rétegen. Potenciálok: -0.4 V (fekete), -

0.6 V (piros) és -0.8 V (kék). Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú NaOH 

 

7.8. táblázat Koutecky-Levich-illesztés eredménye Au | polyCuPc rétegen 0.1 M NaOH 

elektrolitban  

r
2 1 / i k σ(1 / i k ) i k / µA h (i k / µA)

-0.4 V 0.997 -0.00266 2.45E-04 -375.94 34.67

-0.6 V 0.997 -0.0018 2.29E-04 -555.56 70.65

-0.8 V 0.997 -0.00183 2.07E-04 -546.45 61.69  

 

7.6. HPc katalitikus tulajdonságai 

Mint azt az előbbi fejezetekben már láttuk, a HPc esetén problémát okoz a gyenge 

elektromos vezetés. Jelen esetben is kisebb áramokat mértünk, mint a többi Pc-nél. Savas 

közegben és lúgos közegben is úgy tűnik, hogy két határáram van, ami alapján a HPc is a 

kételektronos reakcióutat katalizálja. Egyik esetben sem kapjuk meg szépen a második (a 

H2O2 redukciójához tartozó) határáramot. 
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7.17. ábra Au | HPc LSV görbéje különböző fordulatszámokon. Fordulatszám: 200 rpm 

(1), 500 rpm (2), 1000 rpm (3), 1500 rpm (4), 2000 rpm (5) és 2500 rpm (6). Elektrolit: 0.5 M 

oxigéntartalmú H2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 5 mV s
-1
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7.18. ábra Au | HPc LSV görbéje különböző fordulatszámokon. Fordulatszám: 200 rpm 

(1), 500 rpm (2), 1000 rpm (3), 1500 rpm (4), 2000 rpm (5) és 2500 rpm (6). Elektrolit: 0.5 M 

oxigéntartalmú NaOH oldat. Polarizációsebesség: 5 mV s
-1

 

A 7.19. és 7.20. ábrán savas illetve lúgos közegben ábrázoltuk az Au | HPc rétegen 

mérhető határáramot a Koutecky-Levich-illesztés szerint. Savas közegben -0.1 V és -0.2 V 

potenciálon végeztük el a számítást, lúgos közegben -0.4 V, -0.6 V és -0.8 V potenciálokon. 

Savas közegben az illeszkedés jelentősen eltér a lineáristól, valószínűleg kevert dinamika 

miatt. 

 

7.19. ábra Koutecky-Levich-illesztés Au | HPc rétegen. Potenciálok: -0.1 V (fekete) és -0.2 

V (piros). Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú H2SO4 

 

A Koutecky-Levich-illesztésből számolható kinetikus áramértékek a 7.9. és 7.10. 

táblázatban láthatóak savas illetve lúgos közeg esetén. 

 

 

7.9. táblázat Koutecky-Levich-illesztés eredménye Au | HPc rétegen 0.5 M H2SO4 

elektrolitban  

r
2 1 / i k σ(1 / i k ) i k / µA h (i k / µA)

-0.1 V 0.949 -0.02111 3.34E-03 -47.371 7.49

-0.2 V 0.980 -0.01643 5.68E-03 -60.864 21.04  
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7.20. ábra Koutecky-Levich-illesztés Au | HPc rétegen. Potenciálok: -0.4 V (fekete), -0.6 V 

(piros) és -0.8 V (kék). Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú NaOH 

 

 

 

7.10. táblázat Koutecky-Levich-illesztés eredménye Au | HPc rétegen 0.1 M NaOH 

elektrolitban  

r
2 1 / i k σ(1 / i k ) i k / µA h (i k / µA)

-0.4 V 0.999 -0.00395 1.86E-04 -253.16 11.95

-0.6 V 0.999 -0.00279 1.14E-04 -358.42 14.70

-0.8 V 0.999 -0.00301 1.31E-04 -332.23 14.49  

 

7.7. A ftalocianinok katalitikus tulajdonságainak összehasonlítása 

A 7.21. és 7.22. ábrákon az 5 különböző ftalocianin LSV görbéjét ábrázoltuk lassú (7.21.a. 

és 7.22.a. ábrák) és gyors forgatás (7.21.b. és 7.22.b. ábrák) esetén. Az ábrákon feltüntettük az 

Au hordozón és a Pt korongon mérhető görbéket is. 

Savas közegben a Pt sokkal jobb katalizátornak bizonyult az összes ftalocianinnél, mind a 

túlfeszültség kisebb volt, mind a határáram nagyobbnak adódott. Ennek fő oka, hogy a platina 

különösen savas közegben katalizálja jól az ORR-t, míg a ftalocianinok esetén inkább lúgos 
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közegben erős a katalitikus tulajdonság. Az FePc és a PdPc bizonyult legjobb katalizátornak a 

ftalocianinok közül savas közegben, a többi Pc esetén sokkal nagyobb a túlfeszültség. 

Mindegyik ftalocianin esetén csökkent a túlfeszültség az Au hordozóhoz képest, azonban 

három esetben is (HPc, CoPc és polyCuPc) a határáram kisebb az arany elektródon 

mérhetőnél. A határáramok nagysága szerint az FePc és a PdPc katalizálja az ORR 

négyelektronos reakcióútját, míg a HPc, CoPc és polyCuPc a kételektronos, 

hidrogénperoxidig való reakciót katalizálja. 
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7.21. ábra A ftalocianinok (Au (1), FePc (2), CoPc (3), PdPc (4), polyCuPc (5), HPc (6) és 

Pt (7)) katalitikus hatásának összehasonlítása az ORR-re savas közegben. Fordulatszám: 200 

rpm (a) és 2000 rpm (b). Elektrolit: 0.5 M oxigéntartalmú H2SO4 oldat. Polarizációsebesség: 

5 mV s
-1

 

 

Lúgos közegben a PdPc esetén az ORR kezdetben együtt fut a Pt elektródon mérhető 

görbével, a határáram azonban jóval nagyobb platinán. Az FePc esetén később indul meg az 

ORR, azonban meredekebben csökken az áram, így hamarabb elérjük a határáramot, mint a Pt 

esetén. A határáram nagyjából azonosnak tekinthető a Pt-vel. Ezek alapján az FePc mind 

savas, mind lúgos közegben a legjobb katalizátornak bizonyult a ftalocianinok közül, 

valamint mindkét esetben az ORR négyelektronos reakcióútját katalizálja. 

A másik három ftalocianin esetén (CoPc, polyCuPc és HPc) kicsit csökkent a túlfeszültség 

az arany hordozóhoz képest. A CoPc esetén lúgos közegben megkapjuk mind a két 

határáramot. A HPc esetén a határáram ismét kisebb, mint az arany hordozón. Feltehetően ez 

ismét a HPc gyenge elektromos vezetésére vezethető vissza, azonban lúgos közegben az ORR 

egyelektronos reakcióútja sem zárható ki.  
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7.22. ábra A ftalocianinok (Au (1), FePc (2), CoPc (3), PdPc (4), polyCuPc (5), HPc (6) és 

Pt (7)) katalitikus hatásának összehasonlítása az ORR-re lúgos közegben. Fordulatszám: 500 

rpm (a) és 2000 rpm (b). Elektrolit: 0.1 M oxigéntartalmú NaOH oldat. Polarizációsebesség: 

5 mV s
-1

 

 

A (2.12) egyenlet alapján kiszámoltuk a reakciók sebességi együtthatóját (k0
) mindegyik 

Pc-re savas (7.11. ábra) és lúgos közegben (7.12. ábra) is. A hibát a 95% konfidencia 

intervallum szerint adtuk meg (tα=2.776). 

 

7.11. táblázat A ftalocianinok k
0
 értékeinek összehasonlítása savas közegben 

-0.1 V -0.2 V

FePc 16.9 ± 1.1 21.1 ± 2.5

CoPc 10.8 ± 1.4 15.5 ± 1.4

PdPc 17.0 ± 3.1 18.6 ± 1.9

polyCuPc 3.2 ± 0.3 7.9 ± 2.5

HPc 5.1 ± 2.2 6.6 ± 3.3

Au 16.7 ± 2.8 17.8 ± 1.7

Pt 26.4 ± 1.7 43.3 ± 7.1

k
0
/ s

-1
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7.12. táblázat A ftalocianinok k
0
 értékeinek összehasonlítása lúgos közegben 

-0.4 V -0.6 V -0.8 V -1.0 V

FePc 80.1 ± 2.4 63.6 ± 1.4 63.6 ± 1.4

CoPc 30 ± 12 45 ± 10 45 ± 16 81 ± 25

PdPc 34.2 ± 1.3 37.4 ± 1.3 38.5 ± 1.1

polyCuPc 40 ± 11 60 ± 21 59 ± 19

HPc 27.4 ± 3.6 28.8 ± 4.4 25.9 ± 4.4

Au 26 ± 12 46 ± 21 44 ± 15 108 ± 19

Pt 55.5 ± 5.1 67.2 ± 9.2 57.2 ± 7.5

k
0 

/ s
-1
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8. Összefoglalás 

Doktori munkám során ftalocianinok elektrokémiai tulajdonságait vizsgáltam. Olyan 

méréseket végeztem el, melyek alapján átfogó képet kaphatunk ezen molekulák 

oxigénredukciós katalizátorként való alkalmasságáról. 

A mérések során kvarckristály-nanomérleggel a vas-ftalocianinnal (FePc), a palládium-

ftalocianinnal (PdPc),a központi fémiont nem tartalmazó ftalocianinnal (HPc), a kobalt-

ftalocianinnal (CoPc) és a réz-ftalocianin-3,4′,4″,4″′-tetraszulfonáttal (CuPcTs) foglalkoztam. 

A dolgozatban ezek közül az első három ftalocianin vizsgálatának eredményeit foglaltam 

össze. A redukciós és oxidációs csúcsok meghatározása mellett a potenciálhatár hatását, a 

polarizációsebesség hatását, az oxigén jelenlétének hatását és a pH illetve elektrolit hatását is 

vizsgáltuk ezekben a mérésekben. 

Vizsgáltuk a ftalocianin rétegek elektromos vezetését kétpontos- (R2) és négypontos 

ellenállásméréssel (R4). Előbbi tartalmazza a réteg tömbi ellenállását és a kontaktusokon eső 

ellenállást, utóbbi csak a tömbi ellenállást tartalmazza. Ezekben a mérésekben a HPc-al, a 

PdPc-al, a FePc-al és a polyCuPc-al (poli (réz-ftalocianin)) foglalkoztunk. 

A ftalocianinok oxigénredukciós katalitikus tulajdonságát forgó-korongelektróddal (RDE) 

vizsgáltuk savas és lúgos közegben. A FePc, a CoPc, a HPc, a PdPc és a polyCuPc katalitikus 

tulajdonságait vizsgáltuk, az eredményeket a platinával és az arannyal hasonlítottuk össze. 

A FePc savas és semleges közegű vizsgálata során összesen 5 csúcs illetve csúcspár jelenik 

meg a voltammogramon, melyek közül egy a Fe
2+

 / Fe
3+

 átalakuláshoz, négy pedig a Pc gyűrű 

reakcióihoz tartozik. A Fe
2+

 / Fe
3+

 valamint a Pc
2-

 / Pc
3-

 csúcspár reverzibilis reakcióról 

árulkodik elhanyagolható szerkezeti változások mellett. A központi ion átalakulásához 

kapcsolódó csúcs dimer részecskék képződéséhez és oxidációjához kötődik. A Pc
3-

 / Pc
4-

 

átalakulás is reverzibilis csúcsot eredményez, ugyanakkor fázisátalakulás is kíséri a reakciót.  

A Pc
2-

 / Pc
-
 1 V fölött (SCE referenciaelektródhoz képest) jelenik meg, és a ftalocianin 

rétegről való leoldódásához vezet. A felületi tömegváltozások a redoxi reakciók során 

ellenionok és oldószer molekulák rétegbe való be- és kilépésével magyarázható. A csúcsok 

pH függése alapján a Pc gyűrű reakció során a protonálódás és deprotonálódás meghatározó 

részfolyamat. Azt is kimutattuk, hogy oxigén jelenlétében az FePc az O2 molekulákal 

adduktot képez, és az oxigénredukció a Fe
3+

 ionok képződésével együtt kezdődik, és az FePc 

Fe
3+

 ionjai Fe
2+

 ionná alakulnak a reakcióban. 

A palládium-ftalocianin esetén a központi ion nem vesz részt a redoxi reakciókban, csak a 

gyűrű átalakulásaival kell számolnunk. Savas közegben a PdPc redukált (protonált) 
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formájában van jelen, miközben az ellenionok kompenzálják a töltést, így belépnek a felületi 

rétegbe. Az oxidáció során H3O
+
 ionok hagyják el a réteget, majd pozitívabb potenciálon az 

anionok belépése is megtörténik. A pH növelésével az anionok beépülése egyre 

meghatározóbb részfolyamattá válik. Fázisátalakulás szintén végbemegy, ami megfigyelhető 

a csúcsok irreverzibilissé válásában és az EQCN frekvenciaválasz jelentős hiszterézisében. 

Ezen túl lúgos közegben anomálisan nagy frekvenciaváltozást figyeltünk meg, mely szintén a 

fázisátalakulásra vezethető vissza. Az oldószermolekulák részvételét mind az ionok be- és 

kilépése, mind a fázisátalakulás esetén figyelembe kell venni. 

A HPc vizsgálatok eredményei igen hasonlóak a PdPc-nél tapasztaltakhoz. A réteg 

oxidációja a korábban leírtakhoz hasonlóan két részfolyamatból áll. Először protonálódás / 

deprotonálódás játszódik le, és ezt követi az ellenionok rétegbe lépése. A redukció során a 

kationok rétegbe lépése mellett a hidrogénionok részvétele is fontos. A fázisátalakulás 

ezekben az esetekben is megfigyelhető mind a csúcsszeparációban, mind a frekvenciagörbék 

jelentős hiszterézisében. 

Az ellenállásmérések során megállapítottuk, hogy a HPc ellenállása közel két 

nagyságrenddel nagyobb a többi ftalocianinénál. Az elektromos vezetés változásai minden 

esetben összhangban vannak a voltammogram és a frekvenciaválasz változásaival. Azoknál a 

ftalocianinoknál, ahol csak a Pc gyűrű redoxi átalakulásával kell számolnunk, három vezetési 

állapotot figyelhetünk meg. A Pc semleges állapotában nagy az ellenállás, azonban ha 

redukáljuk vagy oxidáljuk a réteget, akkor jelentősen megnövelhető az elektromos vezetés. A 

FePc esetén 5 vezetési sávot figyeltünk meg. A korábban leírt állapotok mellett egy lokális 

minimum figyelhető meg a Fe2+
 / Fe

3+
 csúcs környékén, melyet a dimerképződés miatt egy 

lokális maximum követ. A polyCuPc esetén jobb az elektromos vezetés a többi ftalocianinhoz 

képest a kiterjedt elektronrendszer miatt. A polyCuPc esetén szinte folytonosan megyünk át 

egyik vezetési állapotból egy másikba, ahogy oxidáljuk a réteget. Az ellenállások emelkedése 

a Pc gyűrű oxidációja után indul meg. 

Az RDE mérések során megállapítottuk, hogy a ftalocianok lúgos közegben jobban 

katalizálják az oxigénredukciót, mint savas közegben. A FePc és a PdPc a négyelektronos 

reakcióutat, a CoPc, a polyCuPc és a HPc a kételektronos reakcióutat katalizálja. Lúgos 

közegben az FePc és a PdPc a platinával szinte egyezően jó katalizátornak bizonyult. A 

Koutecky-Levich-egyenlet alapján meghatároztuk az egyes ftalocianinok esetén a reakció 

sebességi együtthatóját is.  



115 

 

9. Summary 

Investigations of the electrochemical behavior of phthalocyanines (Pc) have been in the 

foreground of research during the last decades especially as a catalyst of the oxygen reduction 

reaction (ORR). In my doctoral work measurements were carried out, which are important to 

prepare better catalysts. 

An electrochemical quartz crystal nanobalance has been used to study the redox behavior 

of iron phthalocyanine (FePc), palladium phthalocyanine (PdPc), phthalocyanine (HPc), 

cobalt phthalocyanine (CoPc) and copper phthalocyanine-tetrasulfonic acid (CuPcTs) in 

aqueous solutions at different pH values. The shape of the cyclic voltammograms, i.e., the 

number of oxidation and reduction peaks, their relative ratios, depends on several factors such 

as the potential limits, presence and absence of oxygen, the nature and the concentration of 

the electrolyte, as well as the layer thickness.  

The conductive behavior of Pcs was analyzed by measuring the 2-point and 4-point 

resistances of the Pc layers simultaneously. Several Pcs (FePc, PdPc, polyCuPc and HPc) 

were measured at different pHs. 

The catalytic activity of the Pcs was analyzed with rotating disc electrode (RDE) in acidic 

and alkali medium as well. FePc, PdPc, polyCuPc, CoPc and HPc were analyzed. 

In aqueous acidic and neutral media, five redox processes of FePc can be distinguished. 

One of them belongs to the Fe
2+

 / Fe
3+ 

couple, while four of them can be assigned to the redox 

transformations of the Pc ring. Fe
2+

 / Fe
3+ 

and Pc
2-

 / Pc
3-

 transformations are reversible 

processes taking place without substantial structural changes. For describing the postwave in 

the case of oxidation of central metal ion, formation and oxidation of dimeric species were 

assumed. Pc
3-

 / Pc
4-

   is also a reversible redox process; however, it is accompanied with a 

phase transition. Pc
2-

 / Pc
-
 transformation can also be realized, however, due to the structural 

changes, it leads eventually to the delamination / dissolution of the FePc layer. The mass 

changes during the redox transformations can be elucidated by considering the sorption-

desorption of counterions and water molecules in / from the FePc layer. The pH dependence 

of the peak potentials of all processes that are related to the redox reactions of Pc ring 

revealed that protonation and deprotonation reactions also occur. It has also been proven that 

adducts with O2 are formed. The reduction of oxygen and Fe
3+

 ions start when Fe
3+

 ions of 

FePc had been converted to Fe
2+

 during reduction. 

In aqueous acidic media PdPc is protonated in its reduced form and counterions 

compensate the positive charge, therefore those are already present in the surface layer. 
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During oxidation H3O
+
 ions leave the layer, and the exchange of anions is a minor process in 

acid media except at high positive potentials. With increasing pH the incorporation and 

expulsion of anions during the oxidation and reduction processes, respectively, will become 

the dominant process. Phase transitions also occur during the electrochemical transformations 

which manifest itself in the large separation of respective pair of waves. The phase transition 

also influences the EQCN response because the surface structural changes causing strain in 

the surface layer, and it leads to anomalously large frequency changes. Solvent sorption / 

desorption accompanies the charging / discharging processes and the phase transitions. 

It was found that Pcs, in which the center ion does not participate in the redox 

transformations, have three conductive states. In neutral state the resistance is very high, and 

when protonation / deprotonation takes place the conductivity increases heavily. When 

counter ions enter the layer during the electrochemical reactions the resistance also decreases. 

The redox changes of the central ion can also influence the properties of the layer. In case of 

FePc five conductive states were found, a local minimum at Fe
2+

 / Fe
3+

 and a local maximum 

at the formation of the dimer added. The changes of polyCuPc are similar to the conductive 

polymers. In this case the changes of the conductance are proportional to the potential. At 

every pH the increase of the resistance starts after the oxidizing of the Pc ring. 

It was found, that Pcs are much more effective catalysts of oxygen reduction reaction in 

alkaline media. FePc and PdPc catalyze the 4-electron process, while CoPc, polyCuPc and 

HPc catalyze the 2-electron process. In alkaline media FePc and PdPc are almost as good 

catalyst as platinum. The reaction rate coefficients were calculated from the Koutecky-Levich 

equation as well. 
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