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I. BLV--ZLT 13 S IjgiAiм-l

A kémiai energia folyamatos üzeMi hasznosítása 

elektromos enezt'ia formájában a tüzelőanyag—elemekben 

valósítható meg. kifejlesztésük felvetette annak az i- 

gónyét, hogy táplálásukhoz optimális anyagokat találja
nak. Többek kőzett ez lendítette fel a szerves anyagok 

elektrokémiai sajátságainak meghatározására irányuló ku
tatásokat. 1 kutatások kezdetben - a gyakorlat követel
ményei alapján - elsősorban a gyors eredmény elérésére 

irányultak, és csak érintőlegesen foglalkoztak a vizs
gált folyamatok mechanizmusénak és kinetikájának mélyebb 

tanulmányozásával. A későbbiek során azonban egyre több 

olyan publikációval találkozunk, melyek a szerves veyü- 

letek elektrokémiai átalakitásának alaposabb vizsgálatá
ról számolnak be.
A témával kapcsolatos eddigi kutatások eredményeit az 

alábbiakban foglalhatják összes

1./ Az alkalmazott katalizátorok, a it. elektrokémiai 
sajátságai

Szerves anyagok elektroeniducióját a legkülönbözőbb 

elektródon vizsgálták -pl. wolfrámkarbid (1), különböző 

sztöchiometriaju aolibuénokid (2) és nikkelborid (3), 

каоядщавzelenid (4) stb. felületén-, de a legtöbbet ta
nulmányozott katalizátorok a nemesfémek, ezenbel 1 is a 

plauina-fémok csoportja volt (3*6,/,8).
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A platina elektrokémiai viselkedését azl.ábra szem- 

lőltetiy melyen a 0,5 mólos kénsavoidatban felvett po- 

tenciouinamizuc diagramot rajzoltuk fel.

M
oxigénkettős

r***9

A\
e[mV]

800 / 3C0200 \ /\ '
\ /

hidrogén kettős \ , o*«*n

adsaorpció réteg ^ j rrd»*oó

^ /

1» ábra

0 mY-nál az 1 atm nyomású Hg gáz egyensúlyban van a 

0 pk~ju oldat hídrogéniónjaival, lozitivabb potenciál- 

értékek felé haladva a hicr^ enter ilet, maid a kettősré- 

teg-tartomámy következik* mely kb. 4oo-75° mY között he
lyezkedik el* Szén az intervallumon bel il a felületen 

sem a hidrogén, sem az oxigén nem adszorbeélcdik jelen
tős mértékben, igy itt a szabad felület - szerves anyag 

közötti kölcsönhatások tanulmányozhatók* 75о a? tájékén 

megindul az oxigén adszorpciója. A réteg oxigéntartal
ma a potenciál növekvő értékével Ítéli és í'tGJ3sszeté
tel között folyamatosan változik <9,lo). Az OH gyökök 

felületen történő adszorpcióját kísérletileg is igazol
tak (11) spektrosskóx>iai módszer segítségével* Az oxigén- 

terület után még anódosabb potenciálértéken megindul &z
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oxigénfejlődés* Negativ irányban haladva először a felü

leti oxidrétes redukálódik, majd a kettősréteg-tartoiíxny 

után. a hidrogénadszorpció területe következik, végül az

elektródon gáz fejlődik* A hidrogén adszorpciójakor 

egy át—atomon egy H-atom kötődik meg (12). Will kimu

tatta, hogy a platinakristály különböző szimmetriájú lap

jain nem azonos számú Pt-atom helyezkedik el (13)•
Ebből következően az egyes vázsikok mentén az 1 cm^ felü

let hidrogénnel való borításához különböző töltés szük

séges* Ezek a töltésértékek a kővetkezők:

111 indexű lap esetén :

100 "

o,24 ffiC/cm^

0,208 " 

0,147 "

o,2l

n :

110 " 

poli „rdstélyos felületi

w s
n

Az irodalmi adatok szerint a Pt-felillet katalitikus 

hatása különböző fémek jelenlétére érzékeny. Watanabe és 

Motoo Pt-fel lietre arany ill. rutónium atomokat válasz
tott le, és vizsgálta az igy kapott elektród katalitikus 

hatását a metanol oxidációjára (14,15). Feltételezésük 

szerint lu0os közegben az adalékfémen oxigónadszorpció 

következik be, mely megfelelő eloszlás esetén elősegiti 
a CC^-dá történő oxidációt. A reakciósebesség arányos 

azon ad-atomok számával, melyek melletti szomszédos ^.t- 

-atomon metanoladszorpció történik. Az emlitett szerzők 

hasonló hatást tapasztaltak СО , йСООК , IXaiQ és Cli^OH 

oxidációjénál Ge és bn ad-atomok esetében is (16).
McHicol és munkatársai elektródjukat Sn és Pt tar-
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fcalmu oldatból aranylemezre történő leválasztás utján 

állították elő (17). Megállapítottak, bogy az így nyert 

katalizátor 50-saer nagyobb specifikus aktivitást aiutat 

a metanol oxidációjánál, mint a platinázott Pt-elextród. 

Előnye as is, bogy - szemben a it-dn ötvözettel - nem 

oldódik kánsavas oldatban. A tapasztalt hatást azzal ér
telmezték, hogy a két fém kombinációja csökkenti a kép
ződő "szerves maradék" adszorpcióját, mely inbibiálja az

- Sio|-oxidációt. Vizsgálataik szerint nagyméretű anionok 

és K>f~- csökkentik a katalitikus aktivitást, mert az 

ónon kemiszorbeálódva elzárják a platina atomokat is (18).
Bespic és munkatársai olyan idegen fémek (Cd, TI,

Bi, Pb) hatását vizsgálták a hangyasav platina felületén 

történő oxidációjára, melyeket a reverzibilisnél poziti
vabb potenciálértéken választottak le (19)* Megállapítot
ták, hogy az igy nyert fémréteg parciális töltésű atomjai 

a hiarogénadszorpcióra fejtenek ki gátló hatást. Ezáltal 

csökken a

ООН + R^Q

részfolyamat sebessége* melynek terméke erősen adszorbe- 

álóöé inhibitor. A hangyasav oxidációja igy relative 

nagyobb sebességgel .megy végbe, mint platinaelektródon.
Több szerző vizsgálta szervetlen anionok adszorpci

óját it-felilétén, kazarinov és munkatársai a Br~- ionok 

(2o), Bagockij ás munkatársai a Cl"“- ionok adszorpció
ját tanulmányozták (ál). Utóbbi kutatók fontos megálla
pításokat tettek a HbO^ -ionok adszorpciójának kinetiká
jára vonatkozóan is (Z2). Tapasztalataik szerint a hidro-

Cöűíl + II
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szulfát ionok mennyisége a felületen exponenciálisan nö
vekszik az adszorpcióé idővel, és mintegy száz másodperc 

után telitée következik be* na a maximális boritottség- 

érték függ az oldat kénsav-koncéntráclójától, valamint 

az ölektródpotesciál értékétől* l.n H^SO^-oldat ©setén 

és 7oo mV potenciálérték mellett a felület bcritottsá, a 

6 S o,2 .

Fodlovcsenko és koljabko vizsgálatai szerint szén
hidrogének oxidációiénak sebességét a szulfátionok Je
lenléte csökkenti a hioro^énfuorid alapoldat esetéhez 

viszonyítva (23)*

2./ Primer alkoholok és oxidációs származékaik elektro
kémiai sajátságai

Az első, a gyakorlat igényeihez igazodó vizsgálatok 

után az alkoholok oxidációjának kinetikai elemzését 
Favela végezte el, és megkísérelte a tapasztalt saját
ságok és a feleleten lövő anyag kapcsolatét meghatározni* 

(24)* Javasolt mechanizmusa azonban ellentmondásokat 

tartalmazott.
Primer alkoholok közül a legtöbbet vizsgált folya

mat a metanol oxidációja volt, mivel a propán mellett 

ez ígérkezett legalkalmasabbnak a tüzelőanyag-elemek 

táplálására* Az első munkák a széndioxiddá történő oxi
dációt tartottak valószín ínek, és egyetlen sebeeségmeg- 

hata.rozó lépést föltételeztek (25). A további vizsgala
tok azonban rámutattak, hogy a kísérleti körülményektől 
f%bően formalcehiá és hangyasav is képződik (26).
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Az a tapasztalat, hogy a reakció nem egyértelmű a ter
mékeket tekintve, arra énted következtetni, hogy a folya
mat sokical bonyolultabb, mint feltételezték, több paral
lel lépésen keresetül játszódhat le. hz azt is Jelenti, 

hogy nem helyénvaló annak feltételezése, hogy a folya
mat egyetlen lépése a sebessármeghatározó.

A további vizsgálatok alapján a kutatók véleménye 

megegyezik abban, hogy a primer alkoholok adszorpciója 

során G-В kötés szakadása következik be (27, 4o, 62, 6j5). 
Ж diöszociativ adszorpció általános sémája a következőt

HGH + Had£zRüH adsz

melyet a H-atoa gyors ionizációja követ*

li* <• eiladsz

Bagockij és munkatársai a dieszociativ adszorpciót 
a következő szellemes kísérlettel i:„azolták(2?). Az elekt- 

rolizáló cellát id membránélektróddal két részre osztot
tak, és kát potoneiosztat segítségével a térrészeken 

300-600 mV potenciálértéket állítottak be. Mindkét cel
lát kéneavas alapoldattal töltötték fel, majd az egyik 

részbe metanolt juttattak. Az alkohol oxidációjának meg
indulását az anódos áram jelezte. Kié idő culva a másik 

cellában is - melyben csupán alapoldat volt - anócios ára
mot tapasztaltak. A jelenséget ónnak tulajdonították, hogy 

az adszorpció során keletkező hidrogénatomok a iá-membrá
non keresztüljutnak, és ott oxidálódnak. Liás szerzők
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ugyanezt tapasztalták formaldehid esetén is (28)*

Az adszorpcióval egpüttjáró dehidrogénezödést iga
zolta ómith is C-14 és trióira izotóppal jelzett metanol- 

elegyben (cóO*
Disszociafciv adszorpció következik be a primer al

koholok mellett aluehia szurm&ztnvoik és hangyasav oxidá
ciójakor is* A többi teli tett ülik ás karbonsav adszorpci
ója reverzibilis, a szervetlen anionok adszorpciójához 

hasonló (i?o)*
Az abszorpciót kisérő oxidáció kizárja annak lehe

tőségét, hogy a folyamat reverzibilis módon megy végbe, 
hiszen ezt ellenkező irányú töltósátmenet kellene kisér
je* kzCrt ne- fogadható el Bagoekij elképzelését oki a 

metanol adszorpcióját reverzibilis folyamatnak tekinti
OD.

len változatos elképzelések találhatók az irodalom
ban arra vonatkozóan, hogy a metanol oxidációja során a 

f el Heten milyen abszorpciós termék alakul ki* Biegler 

meghatározta az adszorpció során átment töltést* majd 

az elektródot lemosta* Ezután potencia cún&miuus módszer
rel meghatározta a felilétén levő anyag oxidációjához 

szükséges töltést* leltévé, hogg az oxidáció eredménye 

CO^ , adszorpcióé centrumonként két elektron átmenetére 

következtetett* ennek alapján az abszorbeált anyagot 
Cu összetétel nek valóssin’lsitatta (5<.)*

Bagockij és munkatársai vizsgálatai szerint a meta
nol adszorpciójának eredménye e^y három hidrogénvesztkés
sel kialakuló COH gyök* mely a felületen három it-atomon
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helyezkedik el (33).
Hasonló összetételű felíleti gyököt tételez fel 

iodlovcsenko is* melynek struktúrája vagy 

C-üH (54)•
H-Csü vagy

Ubyancbak СОН gyök létezésére következtetnek Kaza- 

idnov és munkatarsai, melyet nyomjelzőé technika alkal
mazásával igazolnak, mellett felhívják a figyelmet arra, 

hogy az izotópok alkalmazása során a netanoloxinációra 

vonatkozó sok egymásnak ellentmondó adat a jelzett vég,vil
iét nem megfelelő tisztaságából adódik (35).

tíobkouski ás fticckowski elképzelhetőnek tartja, hogy 

a feltlétén C(OH) H összetételű gyök található, mely a 

kővetkező utón képződik*

CCÜH)^ + 2 H+ ♦ 2 e~

Ennek oxidációja kétfelé képpen történhet?

ÍH2ÚH ♦ «2°

СО + IL,0 ♦ H+ ♦ e-

CCufí + 2 a+ ♦ 2 e"

C(0H)2H 

6(01) Ji

Véleményük szerint a felületen e két utóbbi gyök együtte
sen található, melynek látszólagos összetétele - C^OJH - 

- összhangban van azzal a kísérleti tapasztalattal, hogy 

az adszorbeátum oniuációja adezorbeált molekulánként 1,6 

electron átmenetét igényli (36).
•db kutató vizsgálta a nyitott áramköri potenciál

*

alakulását kllönböző alkoholok eseten. La az anódos pola
rizációt követően megszakították az ellenelaktród körét,
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azt tapasztalták, hogy a nyitott áramköri potenciál a 

magasabb homológ esetén egy 150-koo mV-os minimum után 

növekszik. Metanol esetében monoton csökkenést figyel
tek meg. Az elekfcróüpofceneiál minimumon keresztül való 

változását azzal értelmezték, hogy ez a jelleg két egy
mással szemben ható folyamat eredőbe. Meg kell jegyez
nünk, hogy e mérések áramnentes állapotra vonatkoznak, 

igy nehezen, hozhatók kapcsolatba a stacionárius körül
mények között végzett kísérletekkel,

к nyitott áramköri potenciál változásét vizsgált© 

Slygin különböző alkoholok és aldehidek beadása esetén 

nagyméretű platinázott it-elektródon (37, 38, 39)*
Mérései szerint a potenciálcsökkenée hamarabb követke
zett be, mint a szerves anyag tel élethez való kötődése,
Íz alapján arra következtetett, hogy a töltésátvitel ad
szorpció nélkül történik. Az igy feltételezett ele .tron- 

-gyok mechanizmussal értelmezte az etanol, a propanol és 

az acetaluehid oxidációját. Az acetsawá történő oxidáció 

mechanizmusa például szerinte a következő*

+H,,Ö- ©
• CCiIj-CH=<J] +

♦ *H?°-
nini...ИиТич iipm

[CH,-C=0] + H,Ü* 
7 • 7

СН,- CHsQ3

- e
II + [OH] 

7 *H2°-------*• CHgO]

[CH3-C=ő3 + [ÓH] CH3-COOH

A semleges molekula tehát elemi,ronveszléssel positiv ion-
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né, protonleadással gyökké alakul. A vízből képző

dő hidroxil gyökkel bekövetkező reakció eredményezi az 

eeetsavat.

Slygin feltételezését Frumkin cáfolta (4o). Vélemé

nye szerint a potenciál csökkenését az idézi elő, hogy a 

szerves anyag dieszociativ adszorpciót szenved. Fruakin 

és munkatársai úgy «jártak el, hogy a nyitott áramköri 

potenciál lecsökkenése után az elektródot lemosták, uá 

alapoldatba helyezték, ma^jci galvanosztatikuean polarizál

tak. Az ennek során kapott töltésgörbé^ ikon me gjelent az 

abszorbeált anyagtól származó lépcső* A Frumkin által áa- 

vasolt mechanizmus etanolra a következő»

lassú
CHj-CHgOHa£isJ, ------- tH5CH0Haüsz + 11aás S

gyors
* H* ♦ efiadEZ

üzei’ves molekulák radiolizisének alapján feltételezte, 

hogy elektrokémiai körülmények között is а СНОСНОЙ gyök 

keletkezése valeszinibb, mint a CIí^CHgÓ gyöké (41).
Benson megállapította, hogy metanol eseten is ked

vezmény ezettebb a C-H kötés szakadása, mint az ü-H köté
sé. Az előbbi erősség© ugyanis 95 kcal/mól, mig az utób
bié I03 kcal/mól értékű (42).

Bartlett kllönböző alkoholok esetén vizsgálta a 

hiuridanion átmenetét trifenil-karbóniua-ionra. Megfigye
lései szerint a transzfer mindig az oC - helyzetű széna
tomról történik (&*)•
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Brown és munkatársai a benzilclkohol oxidációjánál
szintén elekiron-ggok racehanizmuat tételeznek íel.(43).

>v?V« 0CSUÜIÍ2 polimer© ♦

CüH,сшо ♦ н*♦ 0* ♦ ü*

A nyitott áramköri potenciál minimumon keresetül 
való változását - melyet а magasabb alkoholbomológofc- 

nál terasz wl bak - vizsgálta és próbálta értelmezni 
rodlovcsenko (+4, 4$)* A potenciál értékének stabilizá
lódása után as elektródot lemosta, majd uj alapoldatban 

hidrogénezte a failleton adssorbeált anyagot. A termé
kek gázkromatográfiás analízise arra az eredményre ve
zetett, hogy propanol esetén 75% propánt, valamint 

©tant és etilént, butsaolbél kiindulva 76f butánt ée 

23$ propánt ka. ott. iJbből arra következtetett, hogy az
csupán deLiarogánaaéa, honon 

C-C kötés szakadása is tekövetkezik, töt feltételezte 

olyan redox reakciódlejátszódását is, melyek Gancdzaro
tipusuak, és az elektród-potenciál áru kenő а о..i.lkt
sóért ezeket a folyamatokat tette felelőssé.

A több szénatomot tartalmazó alkoholok oxidáció© 

termékeire vonatkozóan változatba kép alakult fele 

Kightnire ó© aunkatáreai gázxrom&tQgrófiaa módszerrel

áramkör szakitása után
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vizsgálták az etanol 75о mV-on történő oxidációjának ter
mékeit (46)* Megállapították, hogy többnyire acetulaehid, 

kisebb mennyisé ben ecetsav képződik«
Kazarinov izotópadnzorpcióe vizsgálatai arra az ered

ményre vezettek, hogy a felületen CILXHGH gyökök mellett 

HCG gyökök is képződnek (47)* Ezek alapban a termékek 

között a CO^-t is szerepelteti.
Kovák és Csáti a n-propanol oxidációjának termékeit 

gázkromatográfiásán analizálta (46). Megállapították, hogy 

боо mV-nál alacsonyabb potencialértóken, az elektrolízis 

fő terméke acetaldehid. asabb potenciálokon a folyamat
propionsavat is eredményez. Méréseik alapján arra a követ
keztetésre jutottak, hogy a karbonsav az első lépés során 

képződő aldehid ujraadszoxpciója után keletkezik.
Kovák és Lantos e n-propanol és a propionaluekid, 

Major az etanol és az acetaldehid oxidációjának vizsgala
té során (48, 49, 5Ö) megállapította, hogy 4oo nV poten- 

ciálértéken csak aldehidig történik az oxidáció, a savaép- 

ződée csak Goo mV tájékón indul meg. A fel Heten 4oo mV-on 

található anyag az alkoholoxidáció inhibitora, minőségét 
tekintve a termék aldehidből származó gyök. Ugyanez az 

anyagfajta adszorbeálódik az aldehid - karbonsav átalaku
lás során is, mely ebben az esetben a folyamat köz ti-termé
ke. Számolni kell azonban az erős termékinhibicióval is.
Az alkohol oxidációjának sebességmebimtározó lépés« egy, 

az adszorpcióval kapcsolatos kémiai folyamat, mely való
szín lieg a C-fí kötés szakadása. Lnnék sebessége 4oo mV-on
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Összemérhető a töllésétviteli folyamat sebességével* ma
gasabb pót esc iáiért éheken viszont utóbbi nag yságrenddel 
nagyobb. Véleményük szerint as aldehid - karbonsav áta
lakulás sebességét szintén kémiai történés szabja meg.
A propanolo;áuác i ó rendisége méréseik szerint o#5-o*7ér- 

tékö. Hasonló eredményre futott Bagockij is a poteccio- 

dinamikus görbéken észlelt áraomaximum alapján (51).
Bightoire és munkatorsai az stand oxidáció sebessé

gének vizsgálata során а о$55~09?5 V potencia lint érv a Hum- 

ban Но mV-os fafel-meredeksép et tapasztaltak (46). 

frumkin a 0,4-0,55 V tartományban nyert hasonló értéket 

(40).

Kovák és hantos felhívták a figyelmet arra# hogy a 

potencialérték hatásának vizsgálatát az inhibició miatt 

azonos boritottség mellett kell elvégezni. Módszerük alap
ján arra a következtetésre ártottak# hogy e potenciálinter
vallumban a hatás nagyon csekély# semmiképpen sem fafel 
jellegű.

Az etanoloxidució sebességének koncentrációi’ iggósét 

Kuhn és munkatársai is tanulmányozták (52). Vizsgálataik 

szerint kisebb konc entrée iónéi (liT^mól/l) a reakció el
sőrendű# a koncentráció növekvő értékeivel azonban a fo
lyamat fokozatosan zérus rendűvé válik. E kísérleti ta
pasztalat magyarázatéra feltételezik# hogy a felületen 

fizikai kötőerők révén is abszorbeál etanol# mely azon
ban bori00tusa. mérő módszerükkel nem detektálható. Szer
zők a felületen kétféle anyag létezéséről számolnak be,
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melyek egyike katódos impulzussal eltávolítható, másika
*

men, csupán anódosan oxidálható.
Kovák és munkatársai mechanizmust javasoltak a pro

panol, as etanol, a prcpienaldehid ée az acetaldehid 

oxidációjára 4oo-Goo mV potenciáltartomanyban (48, 49,
9

5c). E mechanizmus propanol esetén a következői

PGII POHorientált

РОИ ionauezor

♦ li+ + eICH iüHadsz aasz

PO 4 H+ + e”í°w
Számolni kell azonban a termék adszorpciójával isi

PO ♦ H* + e'PC

mely infcibicióhos vezet. 

Aldehidek esetén a

PO ♦ fí+ ♦ e folyamatot aPO

POŰH ♦ H* + ePO..OHI#
H

átalakulás követi, majd a

lépés inhibiciőt eredmé-ЮОИWO E ausz
nyez.

kalcseva és munkatársai az alifás aldehidek oxidá

cióját vizsgálták póténeiо dinamikus módszerrel. Megálla

pították, hogy ldoo m?-on a folyamat diffúziós kontroll
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alatt áll - a szénláuc hosszúságétól függetlenül (55*
54J.

Sósaiét ее mechanizmust dolgozott ki Capon és 

Parsons a hangyasav o.á.uációjura (55)* A főfolyamat a 

következő lépésekéi* kereszt 11 fut lei

>■ Cuüil + H’! + e'OCÜUH

>• CCd> ♦ fi* ♦ eCüua

emellett képződik viszont egy, a felő létén erősen ad- 

szert edlódó iniii.. * tori

COH 4 H^OCuCH + 2H
« •

melynek oxidációja nem következik be direkt utóm
lassú. .

4- C(üH)üH ♦ E* ♦ e~
#•

COOH 4 H* 4 e“

CÜH 4 H-Ü
• •• £.

C(dii)QH
—

COCfí

gyors

ti porc
► Cü^ 4 K+ 4 e~

A C(uH)OH gyök létezésére Sandstede hívta fel a figyel
met (56).

JDespic és műnk-társai poteneiociiasaikus módszerrel 
történt vizsgálataik alapján feltételezik, hogy aJSCH 

gyök képződése a hidrogdnterileten kivíil is lejátszód
hat a

eCOH 4 C02 4ÍSCÜGH 4 COCH

diszproporcioaáló-^ ás utján (19).
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Sok szerzó foglalkozott azzal a Jelenség el is» bogy 

megfelelő árome(Ir3sóggel végezve a galvanosztatikoe i>ola- 

risációt» ez elektród* о taxiéi értéke perióoikusan inga
dozik. A Jelenség magyarázatának alapelve az» Lo.-yr egy 

autok&talibikus folyamat Játszódik let ec; ciklus lezaj
lása után a felületen ugyanazt az anyagfajtát vagy fajtá
kat kapjak vissza* bár a vonatkozó vizsgálatok széna Je
lentős» a Jelenség okának megvilágítása eddig mé£ nem si
került.

Сошау és munkatársai a formaldehid esetét vizezi- \ 

ták (57). Szerintük a feszültség ősze illádé a fel 'leien 

végbemenő elektronátlépési és a diffúziós részfolyamatok-
kal áll osszengésben. Felhívják a figyelhet arra is» 

hogy a potenciálisig adózás során a felületen periodikusan 

találhatunk abszorbeált OH- gyököket.
A Jelenséget metanol tartalmú oldatban Geyer és mion- 

katársai vizsgálták (58)# összefüggést állapítottak meg 

ez oszcilláció bekövetkezése és a potenciodinamikus gör
be első anódos csúcsához tartozó árammaximua között. Vé
leményig szerint a periodikus potencialingadosás aökor 

tapasztalható» ha a galvanosstatikus polarizáció során 

alkalmazott áram valamivel kisebb értékű» mint az emlí
tett árammaziaun# Ha ennél nag yobb áramintenzitést alkal
maztak» az alkohol adszorpcióé terméke nagy sebességgel 
oxidálódik, és felületi kosként ráció Ja zérusra csökken.
A maximumnál Jelentősen kisebb áramok esetin szintén nem 

következett be oszcilláció, a potenciál értéke konstans
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maradt. A jelenség értelmeséé éhes a Biegler és Koch

által javasolt mechanizmusból indultait kí (59, 6o)f

♦ ni4 ♦ ne' (a)CiUJH *■ к adsz

► GO ♦ (6-n)H* ♦ (6-n) e~

3

00Aadss * **2°

В két folyamat sebessége függ a boritottság értékétől 
is. A potenciál emelkedésével A koncentrációba csókád© z
ken a íellle«GUj ezáltal (b) lépés sebessége csökken,
(a) sebessége no, és a potenciál értéke negativ irány
ban változik, is vie sont a boritobtság növekedéséhez 

vesét, mely (a) sebességét csökkenti, (b)-ét növeli.
A hangyaaavnál tapasztalt hasonló jelenséget már 

1928-ban megpróbálták értelmezni# Killer ás Tanaka (61) 

véleménye czerint a potenciáloszcilláció oka az, hogy a

HCOŰ- ЖОО + eadsz

ECOO_ + CO^H .ausaaasz

H* ♦ e~i:adsz

lépések az összáram értékéből különböző mértékben része
sülnek, és részesedésük az időben periódikusan változik.

Mindezek az elképzelések közös vonása az, hogy a 

folyamat során a beritottság na^y vagy legalábbis rela
tive n&_,y változását feltételezi. Sás irodalmi adatok 

alapján (46, 5o) azonban kiderül, hogy a boritottság
értéke sem metanol, sem hangyasav esetén egy cikluson

a*v í.
;i --- 1
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változik jelentésen, a vizsgált periódus kü
lönböző helyei között a boritottsáokülonbség kisebb, 

mint o,l. Ez alapján az előbbi magyarázatok helyessége 

megkérdő,! eleshető.
Az irodalmi adatok áttekintése alapján megállapít

hatjuk« hogy az alkoholok és oxidációs származékaik e- 

lektrokémiai sajátságainak vizsgálatával tekintélyes 

mennyiség3 dolgozat foglalkozott. Meg kell azonban je
gyeznünk azt is, hogy az eljárások és mórőmódozerek meg
választása nos mindig történt kellő körültekintéssel.
A redox-íolyamawkról akkor nyerhetünk legegyértelm íbb 

információkat, ha vizsgálatainkat stacionárius kör;lmé- 

nyek között végezzük. Ízzel szemben az irodalmi adatok 

azt mutatják, hogy a potenciosztatikus és g.lvanosztá
tikon módszer volt legkevésbé használatos.

Hásik hiányosságként róhatjuk fel, hogy a szerzők 

egy része nem mindig választja külön a kinetikai paramé
tereket, és igy nem az összehasonlítható adatokból von
ják le követkéz tetőseiket•

Az eddigi dolgozatok alapján a primer alkoholok és 

származékaik oxidációjának sok sajátságára fény derült. 

Kevés adatunk van azonban az alkoholoxidáció inhibitorá
nak oxidációjáról. Nehezen értelmezhető a folyamat ta
pasztalt konc entrée ióf Iggés e is. iíem tisztázottak azok 

a folyamatok, amelyek hatására galvaaosstatikus körülmé
nyek között potenciáloszcilláció következik be. Kevés 

dolgozat veszi figyelembe azt a lehetőséget, hogy az al
kalmazott alapoldat anionja adszorpció révén bofolyásol-

belül
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hatja a viaszéit folyamatot* Kerne aaat all rocdelkoaés- 

гб arra vonatkozóan iet hogy az alkoholok oxidációjának 

sebeaséi. ©©ebe-arotd m töltoeátviteli lépésének kapcsola
ta válfcoaili-e olpan alapvető kinetikai paraméterek fiiét've- 

nmében* mint as eloktróápoteociál vaey a boritóttsöp*
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ll. с..Злат А-ъш

Az irodalmi tapasztalatok áttekintése alapján a 

korábbi vizsgálatok folytatásaként a következő feladato
kat tűztük kit

1. / Megvizsgáljak a primer alkoholok anódos oxidációja 

sorén a reakciósebesség változásét az elektródpotenciel, 

a koncentráció és a hőmérséklet függvényében. Meghatároz
zuk a folyamat kinetikus rendjét és látszólagos aktivá

lási energiáját.

2. / Tanulmányozzuk a reakció sorén termelődő inhibitor 

oxidációját.

3. / Megvizsgáljuk, hogy az alap oldatunkban jelenlévő 

szulfát ionok hogyan befolyásolják a propanol elektro

kémiai oxidációját.

4. / Tanulmányozzuk az elektródpotenciál és a boritott- 

8ág függvényében, hogy a folyamat töltésátviteli lépé
sének felgyorsitása milyen változást eredményez a brut
tó reakció sebességben.

5./ Eredményeink alapján javaslatot teszünk a primer al
koholok elektrokemiai oxidációján ak mechanizmusára.

6./ Vizsgáljuk a galvanosztatikus polarizáció során ta
pasztalható periódikue potenciáliűgaaozást, és javasla
tot tesz ink arra vonatkozóan, milyen folyamatokkal ér-
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tcímezhető a tapasztalt jelenség.
,..i.sérlcteinket si«ía It-olea űrödön a normál hiäro-

génelektróühoz viszonyított ♦ -iao-öoo mV potenciulin- 

tervallamüan végezzük, vizsgálótóinkat tehat nem ter
jesztőik ki a hidrogénnel illetőleg oxigénnel borított 

platinafül életre*
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in. ас .j. .TI • t.j-z&!■;&

1./ Mérőcella és £egédberendezések

OLsérletőinket a 2. ábrán látható üvegcellában vé
gező ük. A cella különböző részei csiszolatos csatlakozás
sal érintkeztek egymással, melyeknél íolyadékzér biztosí
totta a késsilók levegőtől való tökéletes elzárását. A 

levegő oxigénje ugyanis, a cellába illetve az oldatba 

jutva, meghamisítaná mérési eredményeinket. Ezért sind a 

készüléket, mind pedig az oldatot mentesíteni kellett az 

oxigéntől.

A cella 3 fő része, az anódtér, a katóotér és a referens 

elektród tere egymástól elkülönült, és cinchárom rész 

kettősfalú iveiből készít. Eszel biztositottuk a készü
lék legnag. óbb részének temperélhatósagát. Az egyes cél-
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larészek alján lévő csiszolatos csapok lehetővé tették 

az elektrolit leeresztését és a tisztítást* Felső részik 

mozgatható csiszolattal csatlakozott*
Az aaódtér harang alakúra kiképzett felső részéhez 

illeszkedett a nitrogén bevezetésére szolgáló kapilláris« 

a gázmosó, az alapoldat bevezetéséhez szükséges« csappal 
ellátott cső, valamint a munkaelektród* A nitre éhbeveze
tő oldalcsövére gumisapkát szorítottunk, ezen keresztül 
történt a szerves anyag beadagolása injekciós tű segít
ségével (fi)* így a vizsgálandó anyagot mindig a ni tro
li énáram továbbította az oldatba.

A gázmosó elvezető ágán csapot helyeztünk el, ez
által kellő túlnyomást tudtunk biztosítani ahhoz, hogy 

nitrogénesés soron a referens- és a katódtép oxigénmente- 

siteset is elvégezhessük*
íaunkaelekt ró óként о,8 cm* geometriai felületű sima 

platinakorongot használtunk, melynek valódi fel Hete 

3,3 cm*-nek, érdess égi faktora 4,1-nek aaócott* Itt jegy
zem meg, hogy mert aramórtékeink mim en esetben az elekt
ród teljes feliletéi*e vonatkoznak. Az elektródok poliro- 

zett keverészárhoz forrasztottuk, mely szabályozható 

fordulatszámú elektromotorhoz csatlakozott. A platina- 

elektród elektromos kontaktusát higany, rézhuaal és 

fc'ood-fémi.el beforrasztott platinatiske biztosította*
Referens elektródként elfordítható csaptestben el-%

helyezkedő hidrogénelektródot használtunk* A platiná
zott Pt-elektród o,3 mólos kónsavoloatta merült* Az ol-
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dat hiсто-énnel velő telítésére 30 %-os kénsavoldatot 

elek troli álltunk 12 V feszültség mellett. A kéx>aö<iő hid
rogént gázmosón, mayd CaCl^-tial töltött oszlopon vezet t ik 

kereszt 1, végül ne síel elő hosszúsága és átnérő^Ü kapil
lárison át buborékéItattuk az olaatba. A nem abszorbeá- 

lódott hidrogén gázmosón keresztül távozott a referens- 

térből.
Ellenelektródként a kátéddárben elhelyezkedő nagy

méretű platinazott platinaelektród szolgált. A térrész 

felső részén lévő gázmosó a nitrogénézés alatt játszott 

szerepet.
A katód- és anódréez közötti oldala ©övön kétlös fa

lu csap helyezkedett el, az anódfeér felőli rész pedig be- 

forrasztott szinterűveggel volt elválasztva.
Az alapoldat elkészítéséhez a vizet a következő u- 

ton tisztítottuk: Simax bidesztilláló kész iléken kapott 

vizet előbb logos permanganátról, aa^d kénsavról desz
tilláltuk. Az igy nyert viz egyrészét a cella öblítésére, 

másik részét az üvegeszközök gőzölésére használtuk. Az 

alap oldat készítéséhez a savas desz ti llát úrnőt még eu,y- 

szer zárt rendszerben párologtattuk (3. ábra) •

© lombik desztillációs maradékát mindig elöntöttük, 

és alapos gőzölés után töltöttük fel frissen készült víz
zel. A lombikban egy nagyméretű platinázott Pt-1emezt he
lyeztünk el az esetlegesen még maraat szerves szennyező
dések eltávolításéra. A lemezt időnként eloktrolitikos 

tisztításnak vetettük alá. Az dz—szel felölt szedő lom-
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tikban, melyet előzetesen kalibráltunk» történt az alap
éleiét készítése. A savat S tároló tölcsérből csepegtet
tük nitrogén buborékoltatása közben. A kész alapoldat, in
nen T tarolóedénybe került» mely gömbéг iszolattál illesz
kedett Sz szedőhöz és a cella munkateréhez vezető csőhöz» 

А Ъ©forrasztott ezinьerüveglap biztosította az oxigénné»- 

tesitő nitrogéngaz diszponálását.

2*/ A felhasznált anyagok

Az alapoldat készítéséhez Merck gyártmánya p.a. mi
nőségű kénsavat illetve per&lórsavat használtunk.

A* oxigénmen:esitóét 99»99 minőségű nitrogéngázzal 
végeztük és úgy, hogy a gáz a munkatéren és az oldatbe- 

vesető csövön kereszt 11 buborékolt át a tárolóeciényben 

lévő oldaton.
A felhasznált vizsgálati anyagok p.a. minőségű 

fluka és He anal gyártmányok voltak, melyek tisztssáságat

3» ábrz
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géakroEöfco rCfiés aófeserrcl elleti irikt *k# Mérés előtt 

cei&Äwlt da„. vei vlbvui,». U4»^,ut,ó^v*a mseket i© a&n.e- 

aiüefct’ik &Ä o./Ji^é&&ölf e© ö ©а Ш&ё&ъв, mm^ieé^G&cíi in
fekciód tilsai nitroi,. ад а^ойкл&1ш tettük ki es fut
tattuk a cellába*

3*/ ülc-li tree©© Ъегеаас* .eek

Méréseinkbe« a 4* ábrán látható каре ©olást aláal~
eaatuk«

_--, *•re\ 10

0 JG

t=kK<
■®Íl3—L-...

*+• ábra

...el ;, . , .icsákt

C aárocella 

a püeaaciaeütát 
A ára*—arő 

V csővoltmérő 

iu rekorácr 

0 oeecillosskóp
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JG jelgenerátor 

IG inoitógenerátor
В as elektródot előkészítő bexondezés 

ö összegző áramkör 

I int©árétor 

G galvanosztát 

K^és kapcsolók

A póténeiosztáton E a referens elektród csatlakoséna.
A csővoltmérőt a műszer kimenetéhez és a munkaelektród
hoz iktattak, A pót emeiosz tétba beépített micella lehe
tővé tette* hogy a kiindulási peténeiálértékeket * sweep- 

nagységokat előre beállíthassuk; aa elakbrcaok polarizá- 

lése nélkül. A poteneibsatát veaerlese Orion gyártmányú 

ЫШ 1117/1 tipusu jelgenerátorral az összegző áramkörön 

kereszti! történt, ka utóbbi elvégezte a generátor volt 

nagyságrendű feszültségjeleinek leosztását, valamint biz
tosította a póténeiosztat, a generátor és aa elektródot 

előkészítő berendezés gerjedésnentes kapcsolatát*
A potenciosatát által biztositott állandó bulxesa lt- 

ségértékeket, valamint a és kapcsoló együttes nyi
tásakor beálló nyitott áramköri potenciált itadelkis gyárt
mányú OP 204/1 tipusu csővoltmérővel kísérhettük figye
lésből* Ugyanezt aa elektrócipotenciál- értéket vittük a 

Bryans gyártmányú XT-rekorder és aa nG 1539 tipusu osz
cilloszkóp vízszintes bemenetére is* A rekorder mind áract- 

-yotonciál, mind áram-idő görbék felvé belére alkalmas 

volt. Да urammorő kimeneté és földpontja között aa át
folyt árammal arányos feszültség volt mérhető, melyet a



- гв -

rekorder óe aa oszcilloszkóp íü> L ilexes bemenet, re vit
tünk« к 4ét a nzer Welches a mérések előtt
galvanosztát ős na;::y pontossága ellenállás segítségével 
hitelesítettük,ás a kalibráei>t a mérések között is el
lenőriztek* Az 1 másodpercnél hosszabb mérések esetén 

aa aram értékét a rekoide.. ön, rovidebb időnél az osz
cilloszkópon olvastak le. kz áramáérö kimenetéhe2 csat- 

lakozott as integrátor is, mely segítségével a boritott- 

ság illegve a felületen lévő anyag o:d.űfeci ójához szük
séges töltés értékét határoztuk meg*
A munkáéiért rod abszorpciós potenciálra kapcsolása egy
úttal az impulzus generátort is indította* mely egyrészt 

vezérelte pofcencioainamikus mérések esetén a jelgenerá
tort és i, у a potenciosztatot9 másrészt indító impul
zust biztosított az integrátor szamára* A generátor ezen
kívül leuetuvé tette* hogy lo másodpercnél riviclebb ad
szorpcióé idők esetén a mérés automatikuson történjen* 

Ezáltal e rövid idők pontos reprodukálása is megvalósult* 

Hosszabb iue«jU adszorpciónál a mmk&elcktród polarizá
ciója és a generator indítása egymástól függetlenül tör
ténhet ett.

Pótenciosztetikus mérések alatt a galvanosztát kö
ré kapcsol ásával megszakítottuk * kapcsoló zárt
állasban volt*

üulvanoszeacikus vizsgálatok során sí , kapcsolót az 

elektród fel lieesnek tisztítása közben zártok, majd a 

tényleges galvonoá-ztatikae polarizáció kezdetekor a po-
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tcmcioesUátot műcella állásra váltottuk» Ilyenkor a re- 

koraer az ele*,úrédputeaciál-idó giixbét regisztrálta»
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IT, * Г7- -I-;, ■ 7 ЛЛГ 7- '£

I*/ Аз elektród élőké»aitóa«
A ejnkaslektr^dot minden :í érési sorosat előtt gondos

kit ахцУ ©seiaay eső
dének eltávolítása célzóból a ...öli го sott keverőesorat is, 

a plaLinekoren&ot le füstölgő ealetreeeevval kezeltük» 

majd cnnca elbontása éruekoacn faiОго*. önperoxiüoe kén®av
val Öblitcvt k. fécil a save® ueeztillociőv -1 nyert na,;*- 

tisstas%a viszel aontuk« as elektródnak a keverő®»arba 

bolyesésekor V.eit -ä arra, hogy a két üvogfelület kö
zött megfelelő folyadék!11a alakuljon ki*

2#/ A cella é* tartozékainak élőké®site®«
1ц^у-0£у kérési егышбз után a cellát alaposan kiöblí

tett'.Ш, ha ssUtoéwes volt* savas deazcillacióvel nyert vis
zel gőndltfik is* A kiemelt tartozékokat rainden esetben as 

utóbbi eljárással tisztítottuk* A cellát összeáll!tus után 

nitrogénnel íavattuk át» majd a tárolóban lóvó alapoldatot 

2 órán át nitrogcnestlk* As igy oxiaénmenteaitett folya
dékot an anódtérbe engedtük* majd 8^ atnossféra alatt a lie
fere A3 és as ellenclektréd-fcarbe is átnyomtuk. May vártuk» 

sig a referens elektród telitouik fadarogtwiitl »és a nyitott 

dram!-: 3id yo talks iái értékét figyeléssel kisérve a sunkae- 

lekt: ' , . _... val Ш. leállításával ellenőriztek as 

alkuéi int OAi^ónnonye® vol tat,
*w*ogy oldattal эа^лдИй® 7 óra® elektrolízist vé

ti® г titánnak vetettük alá* az esetleg
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gezt'nk. 1z alatt as idő alatt a szerves ад у ok код- 

verziója elhaiiyai elható (49). r. 4 se ’©kreál oz .s ra, 

begy s keletkezett anyagok az elektród к "ril £ elhal; mo
sódhassanak, a wck&elek t ródo t looo icrdulat/perc sebes
séggel forgattuk.

;

3*/ '2 ...tróc 1c :mk rai-r'-v»u*:ll«tki

.iißuwn адов morééi *ont előtt az elektródot dil- 

@ш áltál javasolt ölj: xvssal (69) tiszti tettük* melyet 

az 5* ábra szérűéitét.

6
И
«оо

Qo*

©

о
t* 4=-

t[S(2C]<6 50 55 60,6140

5. ábra

Az ára. a-:árt ' val 49 L^ro^erx időterv a?ira sok
asaid tettük, majd 3;.rva azt, 4 ^ocrcrc- I550 тЖ 

poienciálórtéket adtunk © ivónktólektróira# laután , őrs
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Kapcsolással a potenciált + 50 mV-га csökkentettük 1 má
sodperc időtartamra« Az előbbi értéken a felületen lé
vő szerves anyag oxidálódott* és az oldattérbe távozott, 

az utóbbi potenciálértéken a kialakult felületi oxidréteg 

redukciója következett be. 1st a müveletsorozatot még 

kétszer megismételtük, végül az előre beállított adszorp
cióé potenciálértékre vagy a galvanosztatikus konstans 

áramértékre kapcsoltunk.

4«/ Mérési módszerek

kísérleteink során potenciesstatikus, potenciooina- 

mikus és galvanosztatikus méréseket végeztéink, valamint 

vizsgáltunk olyan tranziens jelenségeket, melyek egy 

gyors (kb. lo msec) potenciálugitis következtében ala
kulnak ki«

Potenciesstatikus mérések esetén a tisztítási eljá
rás után az adszorpcióé potenciálértókre /4oo, 500, 600, 
7oo vagy 750 mV/ kapcsoltunk, és 1 másodpercnél rövidebb 

idők esetén az oszcilloszkópon, hosszabb idők esetén a 

rekorderen olvastuk le az áram értékét« Mérési pontja
ink általában a következő időértékek voltak* o,i , 0,3 , 

0,5 t 3-t 3» 5t 1°» 15» З0» loo, 300, 500 és looo másod
perc. lo másodpercig az időértéket az iapulzusgenráicr 

x'epröoakálta, a hosszabb méréseket stopperórával ellen
őri 2 tűk.

Intenciódinamikus mérésekkel az elektród boritott- 

ságát valamint a felületen acszorteélt anyag oxidáció
jához szükséges töltésértékeket határoztuk meg. Eódsze- 

r nk a következő volt* potenciosztatikus mérések közben az
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árш - idő görbék megfelelő helyein a generátorok segít
ségével vezéreltük a potenciált. Katódos impulzusok ese
tén az adott értéktől -80 mV-ig haladt 2o V/perc sebesség
gel az elektródpoteneiál. -go mV-nál negatívabb potenciá
loknál sár hidrogén fejlődött az elektródon, így ennek 

pontos beállítása nagy fontosságú volt. Az impulzus alatt 

integrátoron sértik a hidrogénleválasztás során átfolyt 

töltés értékét, mégpedig mindig 4oo és -во ш7 kőzett. 

Ezáltal a különböző póténeiéiértékrő1 induló soeepek ese
tén nyert aaatok is Őseaehasonlíthat6^ voltak. Az elekt
ród borifcottságát a szerves anyaggal befedett és a tel
jes felilet hányadosa adja meg. A módszerrel meghatároz
tuk egyrészt az alapolaatban leválasztható hidrogén meny- 

nyisógével kapcsolatos töltésértéket - Qg -t - másrészt 
szerves anyag jelenlétében az aktuális töltésigényt 

- Qjj -t. E két adat a következő összefüggés alapján 

szolgáltatja a boritottságértéket - 8-tt

46 —
4

E borifcotts-Щ.mérő módszer akkor alkalmazható, ha a 

hidrogénleválasztés sebessége kellően nagy. El kell ke
rülni ugyanis, hogy a mérés ideje alatt számottevő ad
szorpció következzen be, másrészt, hogy a leváló hidro
gén kölcsönhatásba lépjen az abszorbeált anyaggal. Ezt a 

két feltételt a 2o 7/sec sebességű jel kielégíti (48).
Anódos impulzusok esetén a potenciált az aktuális ér-
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téktől ♦ 21oo mV-ig változtattuk ugyancsak ко V/mésoaperc 

sebességgel. íe utóbbi érték beállításával azt tudtuk el
kerülni, hogy az elektródon oxigén fejlődjön* A nérée so
rán kapott töltésérték a felületen abszorbeált anyag oxi
dációjához szükséges, valamint a felületi oxioróteg kia
lakulásával kapcsolatos töltésértéket tartalmassá« Az iro
dalomban asért úgy járnak el, hogy meghatározzék alspol- 

üatban is az oxidativ impulzus alatti töltésérteket, és 

est levonják minden további aért értekből (66)* Módsze
rük igy feltételezi, hogy a szerves anyag jelenlétében 

ugyanolyan minőségű és mennyiségű oxid *é*zőóik a felüle
ten, mint "zavartalan** esetben, ami korántsem bizonyos. 

Hogy ezt a problémát kiküszöbölj tk, mi a boritottságérté- 

ktkhez tartozó oxidativ töltéseket a horitottsóg függvé
nyében ábrázoltuk, és szánd tattűk a két változó relativ
változáséinak viszonyát. A kapott difierenciabmnyaáos ér
tékét QH “ial 0e2^va nyertük az egy adszorpcióé centru
mon levő .^nyag továbtoxidálásahoz szükséges elektronát
menetek számat.

Galvanosztetikus mérések esetén, melyet a potenciál- 

oszcilláció jelenségének vizsgálatánál alkalmaztunk, mód
szereink a következő volt* az elektród tisztítása közben 

fi2 kapcsoló segítségével a galvanssztútot is beiktattuk 

az elektromos körbe, melyen előzőleg beállítottuk a szük
séges áramértéket. A kivánt potenciálra kapcsolva a cel
lán még mindig a potoneiosztót által megbatározott áram 

folyt keresztül, meghatározott idejű polarizáció után a
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potcncioeztátot mücellára kapcsoltuk, ós regisztráltuk 

galvanoestatikus körülmények között a potenciál-idő össze
függést. %yes esetekben a póténeiősztatot közvetlenül a 

felülettisztítás után kiiktattuk, vagyis a galvanoezta- 

tikus polarizáció tiszta felülettel indult* A potenciál- 

-idő görbék meghatározott helyein boritottség- illetve 

oeidálhatóságiadrést is alkalmaz tünk* Ilyen ecetekben a 

potcnciosztatot ismét a cellára kapcsoltuk, és vele egy- 

idobén indítottuk a generátorokat, melyek a potenciált 

vezérelték*
kéréséin* egy részét olt an vizsgálatok képezték, 

melyek egy meghatározott poteneiálugráe sorén illetve ha
tására lezajló jelenségek tanulmányozására irányultak.
Az elektródot előkészítő berendezés lehetővé tette, hogy 

rajta négy különböző potenciálértéket állítsunk be. Lsek 

közül kettővel a felület tisztításához szükséges értéke
ket (4I550 és +50 mV) biztosítottuk, a harmadik az ad
szorpcióé potenciál értékét szolgáltatta, a negyediken a 

potenciálugréshoz szükséges ujubb értéket állítottuk be*
A potenciálokat kapcsolót;ombok segítségével váltottuk, 

melyek benyomása után maximálisan 15 msec-mal a poten-
4

cioeztát mór az uj értékkel polarizálta az elektródot#
I- vizsgálataink során regisztráltuk az átkapcsolás

előtt és után is az áram értékét, valamint mértük a po-
*

tenciálugrást megelőző pillanatban és az azt követő 1. ,
3# 9 5* 9 lo• , 50. , io* , loc* , pűO« , 500. és looo.
másodpercben a boritottság, értékét és a hozzájuk tarto
zó reaacíós ebeseég-értékeket•
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1,/ Méréseinket néhány, as irodalomban található ered
mény ellenőrzósével kezdtük,

A kísérleti leg mérhető ári három kom*, олене re bont
hat ói

a*/ a kapacitiv áram - ic - mely az elektxomos kettős
réteg felt5Ítélésével kapcsolatos,

b. / a pszeuűofcapacitiv vagy adszorpció© áramkomponens
- ia- mely a szerves anyagnak az elektródon történő adszorp
ciójakor folyik át az elektródokon,

c, / a kinetikus áram - - mely az elektródon leját
szódó egyéb töltésátvitellel járó folyamatok eredménye,

A kapacitiv áram az áltálunk használt elektródméret 

esetén elhanyagolható a másik két komponens mellett*
A pszeudokapaeitiv áram értékét a boritetteágváltozás 

sebességéből - o)b/Qt - ós a felillet hi arzénnel való egy
szeres befedéséhez szükséges töltés értékéből - - szá
mi thatjuk«

dö
**"<• a. (X)

Ha a kapacitiv áramtól eltekintünk, a kinetikus áramot 
a kisérletile-g »ért és az adszorpcióé áram különbsége szol
gáltatja*

Az irodalmi saetok szerint (49) a kísérletileg mért és az

(2)



- 57 -

adszorpcióé áras viszony© 4oo mV po,éneiálértók mellett 

néhánys soros, Más szerző szerint (67) a kinetikus és az 

adszorpcióé áramkoiaponens viszonya nem csökken hármas ér
ték alá.

Ismert tény az is, hogy az elektródon adszorbeult 

anyag adszorpcióé centrumonként három elektronátmenet ered
ményeként jön létre (49)•

Ennek reprodukálása érdekében a következőképpen jár
tunk el* re isztгаltok az áram értékét az idő függvényé
ben roo mf potenciálérték mellett az alkohol beadásénak 

pillanat tói isezdve, majd katóűos impulzus segítségével 
mértik az elektród felületének bori tottsagát,
A <} = Qj, • b összefüggés alapban lissamitottuk, hogy ad- 

szorpciós centrumonként egy elektron átmenete mekkora töl
tés átmenet tel jár az egész elektród!elületre vonatkozóan, 
kz igy kapott érték 520 ymC volt. A kísérleti aramgörbét 
az alkoholbenaac pillanata és a boritottságaérés kőzett 

planimetrálássál in le.;, réltuk, vág, is meghatároztuk az 

elabb említett időhatárok között az elektródon átfolyt 

összes töltés értékét, Lreoményül la^o yuC értéket kaptunk*
A két töltésérték viszonya pedig 5,85-nak adódott.

Szatén sértik 4oo m? potenciálértéken különböző 

koncentrációjú propanol oldatban a boritotfcség és az áram 

értekét az elektrolízis idejének függvényében. Méréseink 

alapján (1) összefüggés segítségével meghatároztuk kü
lönböző boritottságértók mellett az adszorpcióé áramot, 
valamint (2) képlet alapján számítottuk a kinetikus áram-
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komponenst és s kettő viszonyét. $eIácsen hasonlóan jir
tunk el a különböző hőmérsékletű oldatokkal végzett dé
ré s éknél. Eredményeinket а 6# ábra szemlélteti, ahol pél
daként a különböző hőméreókle teken nyert eredményeinket 
rajzoltuk fel.

x 20°C 
. 25°C 
é 30*C 
a i09C 
о 4S°C 
A 50°C

•a

to-

9

8

7

6

5

3

2

;

0,/ 0,2 0,3 0,* 0,5 0,6 0,7 0

6. ábra

Látható, hogy a két árankoa^oneas viszonya háromnál nem 

kisebb.
Ugyancsak ellenőriztük azt a korábbi következtetést 

is, hogy az elektród felületén 4co mV-од abszorbeált anyag 

továbboüddó lá&a adszorpciós c on trónonként egy elektronát
menetet igényel (46). Mertük 400 aV potonoiálérták mellett 

az elektród boritottsagának és a felületen lévő snya^ oxi
dációjához szüksége© tiltósórtéket. hz utóbbit a boritott- 

ség függvényében ábrázolva a 7. ábra autkvja. A már emli-
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tett ok miatt ezután a kovetkczőfcépi en Vártunk élt le
olvastuk az acott boritottsárváltozisre eső töltésnovefc- 

nényt j és számi to ttuk a cliff erenciahácyaóos értékét» me
lyet Q® értükével osztottunk. így formailag a kővetkező 

hányt.íoeboz jutottankt

Q
41 * Aö

as össaei'.ití^ée nevezőbe az abszorpciós centrumonként át
folyt töltés értékét ezol&áltatVe abban az esetben» ha az 

átmenet i-t-atonönnént egy elektront érint. A tőrt számlá
lóvá a valóban átment töltésértéket tartalmazza. Mérésünk 

szerint a kifejezés értéke közel egy#

»«
fmCJ

2,1

2,0

1,9

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 6

7* ábra
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2./ Az alkoholoxiuació po uoneiúli uobtee

JÜs érle te ink során mértük a reakciósebesség és a 

boritottság időbeli lefutását 4oo, 500, 600, és ?oo ®V 

potenciálérták mellett* As irodalomból tudjuk, hogy az 

elektródon 4oo mV-on adszorbeálódó anyag a főreakció, 

vagyis az alkohol - aldehid átmenet inhibitora (48,49,50), 

ezért a kinetikai paraméterek, igy az elektród-potenci
ál értékének hatását is azonos inhibiciós hatás, vagyis 

azonos boritottságértékek mellett kell összehasonlítani• 
iint a Q* ábrán látható, az oxidáció sebességének loga
ritmusa az eientródpotenciái mövekeaésóvel maximumon 

megy at* Az ábra legfelső görbéje a zérus boritóttságra 

extrapolált áramértékeket tartalmazza* izeket uwy szár
maztattok, hegy kilönböső po igenei álért éken felvettük a 

lg i - b összefüggéseket, és ezek lineáris szakaszát 
extrapoláltuk.

x в -*• 0 
о в - 0,IS
л в - 0,3 
о в - 0(<5

Igi
(цА)

ЧТтУ)700600500100

8. ábra
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A 9* ábrán a különböző po.enciélértékek mellett felvett

mólos propanololdatbon.-3lg i — 6 görbéket ábrázoltuk lo

Igi
(fi A)

ж 100 mV 
• 500 mV 
é 600 mV 
о 700 mV

3

2 -N

X Й оГз Xi (ft t* t? 0

9# ábra

3#/ A reakciórend

Az irodalomban található adatok ezerint a pri

mer alkoholok oxidációjának sebessége a szerves anyag 

koncentrációjának növekedésével mintegy о,7 hatvány sze

rint növekszik (49» 5'1, 52)* b's a tört érték fizikailag 

csak igen bonyolult módion értelmezhető, A reakció rend- 

jének fflebhatarozására kisérleteket végezt mk n-projiilal

kohollal 400, 500 ée воо mV potenciálérték mellett lo“'1, 
3,lo"^, lo”^, 3.I0“2 és lo"1 mól/liter, valamint n-butil- 

alkohollal 4oo шТ-оп 3.1o"^, lo"4', 3*1о-“г és le"'4'
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mól/liter koncentrációjú oldásoknál*
tapasztalat«ink szerintí a re.-neióread a borított- 

' ság a boxitottság értékének növekedésével а
uinctimua ráad csökken* A 1c* ábra a butenol esetét ш~ 

tatja.

lg i
(ИА) в - 0,2 x

в - 0,3 о
О - 0,4 а

0-0,5 □

о3
х

X

2

I

О Igc(mf)-2 -/

lo. átга

A különbőzé poteaciélértéfceken propane Hal végzett 

mérések alapján a különböző koncentrációjú oldatokkal 

felvett lg i - fc görbék lineáris szakaszát eoctrapolál- 

tűk © в 0 értekre, és as igy nyert "kiindulási ára&ár- 

tékek” logaritmusát ábrázoltuk a koncentráció logarit
musának függvényében. A 11* ábra tanúsága szerint a re
akció rendisége mind a három vizsgált potenciálérték mel
lett o,7 - 0,75 érték körüli*
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Ifim
(?A)

4

ж

'tо
3

t -400 mV 
о - 500 mV

о ж .600 mV

2

I
Ige (m l4)-2 -I■3

11. ábra

A propanoHal 4oo mY-on ve£ *ett kiiűrietek alapján 

szréiaitottuk a kinetikus агеткошропея&ф, mellnek a kon
centrációtól való függését к i Iónba во boribotüségórtékek 

mellett a lel. аЪга mutatás.

ж О —+0 
о в - 0,1 
Ав -0,2
□ e - 0,3
• 9 -0,4
te -o,5

lg ik 
(fi A)

3

2

I

(ml4)-2-3 Ige

12. ábra
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A kinetikus komponensre vonatkosó reakeiórend ér
tékéit a terítettség í élen ábráséivá a I3. ébren
létbe tó bssz&t'-.^ést k^juk.

»'ft
Ъ1дс

0,9

0,8

o,:

0,6

0,5

0,t

0,3 I

0,2

0,1

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 в

1$. abra

ás áld ebi dké^ s ö dé s folyamaténak renoulsése a boritottság 

növekedésével lineárisan csökken*

3lt, ik
= of7 ( l-o )

91g c / £ = 400 mf

Tapasztalatunk szerint a reakciórend boaeitöfcfcség-i. kie
sére teljesen azonos lefutást kapunk a-ár a nárs összáran- 

ra, akar a széni cost kinetikus komponensre vonatkoztatjuk*
A 14. ábrán as adszorpcióé áraüáopponens fiUv el-mbevéte-

értékeket ábrázoltuk a boritett-lével SSÓaitOtt 01c ia
9 is c
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*

eég függvényében* Megállnithaajuk, Lögy a kapott ebe
nes jó közelítéssel azonos egyenlettel Írható le, joint a 

kinetikus és a mert агш es étén к Honosén, iia tekintetbe 

vesszük, hogy а шагав és а в ваш. sas pontosságának korlá
tái az abszorpciós áram kis értéké folytan nagyobb rel 
tiv hibát okozhatnak. Tapesztalatunk összhangban van az
zal a képpel, hogy az inhibitor a főfolyamattal parallel 
lépésben képződik.

»'8-°
9/,c

0,í-

4'
,+

0,8

0,1 08 «8 0,8 OS 0,5 в

14. ábra
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4«/ A hőmérséklet hatása» a folyamat aktiválási
energiája

Lie visr^altuk 0,03 mól/liter áünefcntrúcióju propá

nt lóidat ecetében a reakció sc-beere^ének a hőméi«éklettel

való véltcaását* érékeinket ко, ay, 30, 53* 4o, 45 és
* ♦

50 üC-on 7.:^ ez tik 4oo mT ^ounoiáXcrtúk mellett* A 15. 

ér IS* ábrán látható, hogy a hőmérséklet nüvekecésével 

ráad a fel'5let boritottsLga, mind as oxidáció sebessége 

növekszik.

Аз йгш logaritmusát аз absaolut ám* ara éklet recip- 

rokénak £Ug, vényéten ábrázolva a 17. ábrán látható egye

nesekhez jutunk* mely eket kilönbüso oorz „jüteádértékek
nél kiiptmk.

» ÍO*C

• Í5*C 
о JO*C 
о J5*C 
t iO’c

• < 5 * C
• so'c

09

0,7

0,6

0,5

at

0,3

0,2-

0.1

~2 log t ístcJ*-I 0 1

* 4.í;ra
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A folyamat látszólagos aktiválási energiája 11*5 - 1.5*6 

kcal/mól értéknek adódott# Tapasztalatunk szexint - bár 

a reakció sebessége csökken a boritottsaggal - a folyamat 

aktiválási energiája a boritottcág növekedésével csökken#

5#/ Az adszorbeált anyag átalakítása

As irodalomból tudjuk* hogy as alkoholok 4oo mV po
tenciálért éken történő oxidációvá sorén a felületen egy
szeresen dehidrogónezett aldehid gyök található* mely in
hibitora az alkokclo.iduciónak (4ő, 4-9* 5°)* kevés auat 
található azonban esen inhibitor magasabb potenciálértó
ken törtünő oxidációVára vona&oz’an.

Az inhibitor átalakulásának vizsgálata céljából a 

következő méréssorozatokat végez .ük el 0*03 mól/li er kon
centrációba oldatbűnt
A. A fel Heten lévő anyag oxidációjának potenciálfüggése

4oo mV potenciálértők mellett 7oo másodperces adszorp
ciót vártunk ki. Ezalatt az elektród felületén a maximális * 

telítési borítottaág - & = o*7 - alakult ki. Ekkor gyors 

kap soléssal 550, Goo, 650, 700 és 75c m? potoneiálérték
re kapcsoltunk, és regisztráltuk az áramot az átkapcsolás 

előtt és után* valamint független mérésekkel meghatároz
tuk a boritottság értékeit.

Eredményeink a 18. és 19. ábrán láthatók. A petenci“ 

ál változtatás hatására az áram értéke ugrásszerűen megnö- 

vekodett, majd - az 55® mV-га váltás esetétől eltekintve - 

- néhány másodpercig csökkent, végül növekedve maximumon



5 
-2 

§ 
°

о
 

-О
 

.о
V

.
w

*5
4.

^ 
^
 

? 
H

y
j 
n

4
о

о

и vo
S

I
e

4-
s

t-
v£>

N
í

I
I

О
 

О
 И 

О
 «

о
 

о
 о 

о
 о

3 
3 Э

 3
 э

^
 

г
 г 

^
 х

и.
u

i

«
«I

s
7

5
5



- 50 -

haladt át. A torifcottság értéke az 550 és 600 mV-га kap
csolás után 1 másodperccel merve nem változott» magasabb 

potenciálokra váltva fokozatosan csökkent. Módosabb po
tenciálértékeken az idő növekedésével a felületen lévő 

anyag mennyisége csökken* 75о aV-on ez a csökkenés csak 

mintegy 80 másodpercig tartott* A különböző potenciál- 

értékeken a boritottségva1tozásból számított adszorpci
óé áram értéke nagyságrenddel kisebbnek adódott a kisér- 

letileg mért áramnál. Mindezek a tapasztalatok a régebbi 
következte tósekkel összhangban az abszorbeált anyag inhi
bitor jellegét mutatják. Íz az inhibitor 600 mV tájékán 

kezd oxidálódni, és a poenciél növekvő értékével e^yre 

nagyobb sebességgel távozik a felületről*

B* A felületen levő anyag oxidációjának borítottaágfüggé-
se

4oo mV potenciálcrtck mellett különböző idejű - o,2, 

1,5 , lo és 3c másodperc - adszorpciót hajtottunk végre.
Ez alatt a felületen lévő anyag mennyisége rendre &=c,l5 » 

o,24 , o,4o és 0,52 értékre növekedett. Ezután gyors kap
csolással 750 mV po térne iáiért ékre váltottunk, és regiszt
ráltuk az átkapcsolás előtti és utáni áramértékeket. Ezen
kívül független mérésekkel meghatároztuk а boritottaég és 

az abszorbeáltam oxidációjához szükséges töltés értékeit 

az átkapcsolás után. Eredményeinket a 2o. és 21. ábrák 

szemlél tekik.
A potenciálváltás után a reakciósebesség ugrásszerű-
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en megnövekedett, a változás nagysága a kiindulási bori- 

tottság növekvő értőkéi felé egyre csökken. Az ugrást kő
vetően az árára különböző sebességei csökkenti majd a 

csökkenés az idő logáriturnsával arányossá vált.
I. en szembet ünően alakult a boritottság értéke. Az 

átkapcsolást követően a felületen lévő anyag mennyisége 

kezdetben c sokként» majd minimum elérése után növekedni 
kezdett.

v

A potemci&lváltozteuss hatását szemléletesebben mu
tatja a 22. ábra. í zen az áram értékének logaritmusát áb
rázoltuk a boritottség függvényében.

igi
111 A)

»8'. 0,/S 
• 9* - 0,2t 
8 8° -0,i0 
»«•- 0,5 2

3

.IJLÍa.3^

!stP___
2

JjJo__________

.lJJo1

"Öy 0Г2 <U Й 45 (Сб 9

22. ábra

Látható, hogv a kisebb kiindulási borítottatok esetén 

a felületen lévő anyag mennyisége alig változik, hosszabb
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1

У'
ideig tartó előadszorpciók esetében a boritottságcsoküe- 

nés jelentős* A 4űo mV-on történt adszorpció idejének nö
vekedése mellett az adszorbeátum csökkenésével pérhu; 
mosan a reakciósebesség ebyre kevésbé változik* A mini
mum elérése után a boritottság növekszik, ezzel egyidőben 

az áram értéke rohamos csökkenésnek indul*
A 23. ábrán a fel'íleten lévő anyag oxidációjához szük

séges töltésértékeket ábrázoltuk a boritottság függvényé
ben*

Л
: \

(mC) ж e° - o,i5
о в0 - 0,24 
л 9° - 0,40 
ав° - 0,5 2

2ft-

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

0.1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 в

23* ábra

Megfigyelhető, hogy az oxidáció töltésigénye mindvégig 

csökken. A boritottságcsökkanés alatt adszorpciót cent
rumonként két elektron átmenete következik be, és a mini
mum elérése után egy minőségileg más anyagfajta található 

a felületen, melynek inhibiciós hatása igen nagy mértékű*
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A 24. ábrán az érám értékét ábrázoltuk a borított* 

ság függvényében. Az eddigi megállapításokon kívül meg
figyelhetjük nég azt is, hogy extrapolációval a reakció- 

sebesség 6 s o,35 - o,4 érték esetén zérusra csökken# 

Tehát e na; у inhiticíóe hatású anyagfajta teljesen le- 

zárja az elektród feliletét, a reakció megszólnák,ha kö
zelítőleg minden második platina atomot ez a species 

foglal el.

>■

(pAI

, a‘ - o,i 5 
• e* - Öli 
< e" -0,50 
о в’ - 0,52

100■

ОТ —♦
0,3о,/ 0,4

24. ábra

:i
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6./ A potenciáloszcilláció

А 22« ábra nagyobb kiindulási boritotttágéihoz tar
tozó görbéi lefutása alapján felmerült az a kérdés» hogy 

a lg i - 6 összefüggés egymástól alapvetően különböző
lynek viszonyai mellettkét szakasza közül melyik az, 

beköve-kezik a potenciáloszcilláció «jelensége. A kérdés
jogosságát az alábbi adatok bizonyítják*
a. az alkoholok esetén galvanosztatikue körülmények kö
zött tapasztalható pexiódikus potenciélingadozas 7oo~ 

-800 m? potenciálérték mellett jelentkezik.
b. a £>otc.neiáloszcilláció során az elektród boritottsá- 

ga © ^ 0,3-0,4 értékű. A lo és 30 másodperces elaaoszorp- 

ció után 750 m7-on tapasztalt lg i - Ö görbe ilyen bori- 

tottság mellett két áramértékkel rendelkezik, melyek 

egyike a boritottsóg csökkenő, másika a boritottság nö
vekedő szakaszén található.

A kérdés megválaszolása céljából kísérleteket vé
geztünk 0,03 jsól/liuer koncentrációjú propanol oldattal

llett. Az elektród felületének0,15 oA áramerősség 

elektolitikus tisztítása közben a galvanosztátot is be
iktattuk az áramkörbe, utána lo másodperéig; éoo mV poten- 

ciálértéken aüszorbeáltattunk, majd 75o mV-га kapcsol
tunk. Ízt követően 1 » 3 • 5 , 15 , 2o és 30 másodperc 

elteltével szakítottuk a potenciosztát korét, és regiszt
ráltuk az elektródpotenciál időbeni alakulását. Tapasz
talataink szerint, ha ?í?o mV-on 1,3 másodpercig tar
tottuk a potenciált, két cimlus, 5 és 15 másodperc ese-
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tén eg у ciklus mutatkozott* a hosszabb idők esetén nem 

következett be oszcilláció* A poteneiélingadozÁsok je
lenoksz-reaek ideáéból arra a következtetésre jutottunk* 

hogy a 750 mV-ra kapcsolás utas mintegy 4o másodpercig 

uralkodnak a felületen olyan viszonyok, melyek lehető
vé teszik a jelenség létrejöttét* Ez az időtartam pedig 

a borrtottség csökkenő szakaszét tartalmazza*
**is őrleteink másik részében 30 másodpercet elő ad

szorpciót vártunk ki, és a poteaciésztét körét közvet
lenül a 730 mtV-ra kapcsolás után szakítottuk. Öt peri
ódusból élló oszcillációt tapasztaltunk, melyek mintegy 

ISo másodperc alatt zajlottak le* hz az időtartam szin
tén e boritottság csökkenő szakaszára esik (25* ábra).

?

é 1
E

(mV)

1000-

800

0 25 50 75 too 125 150 175 200 t (sec)

:

25. ábra



- 57

Megállapítható, hogy - ha a boritöbbség a minimum, köze
lébe ér illetve növekedni kezd - a feleleten kialakuló 

nagy intiibieiós hatású anyag jelenlétében a potenciál» 

oszcilláció mer színik.
Kis őrlet cink azt mutatták, heg? a potencioeztát kó

rét szakítva a potenciál- értéke fcb. 4oo mV-га esik vissza, 

majd kezdetben nagyobb sebességgel, később lasabban emel
kedik 650-700 mV értékre, ahol egyre növekvő amplitúdóval 
indul meg a potenciál periodikus ingadozás. Az egyes cik
lusok között egyre hosszabb idő telik el, a potenciál 
gyors esését e..;yre hosszabb ideig tartó töltésátvitel 
lázi meg* В töltósátviteli lépések rendre növekvő poten
ciálértéken mennek végbe, és a letörés előtt közvetlenül 
egy kb* 1 másodpercig tartó, kismértékű potenciáleaelke- 

dée tapasztalható* Az oszcilláció jelenségének befejező
dését az jelzi, hogy a potenciál értéke anódos irányban 

nagyobb sebességgel kezd növekedni* V-.z az előzőekkel össz
hangban arra utal, hogy egy, a reakciót nagymértékben gát
ló anyag alakult ki.

Ezen adatok birtokában a gulvaxiosztét áraménak vál
toztatásával megkísérelt ink olyan körülmény eket beállí
tani, melyek mellett a potenciál értéke 75© mV-on marad 

a poueneiosztát kiiktatását kővetően* Azt tapasztaltuk, 

ha a potenciál értékének azonnal bekövetkező visszaesé
sét megakadályozzuk, nem tapasztalunk oszcillációt. A 

potenciálingadózások létrejöttének tehát az ie feltéte
le, hogy az alacsonyabb potenciálért éknek megfelelő 

anyagfajta kialakuljon a fellleten, és ennek anóuosabb
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potenciálon történő átalakulna lejátszódjon. Az irodal
mi adatok ée tapasztalataink alapján tudjuk, bogy 4oo a? 

potenciálértéken a felületen R - C * О gyök található, 

ly /50 m?-on eltávolítható. A 23. ábrún látható ered- 

гавцуе& azt mutatták, hogy a 4oo 

tós&re olyan folyamat játszódik le, mely adszorpció© cent-
tóvel Jár. I taposstálatok 

birtokában errik lebetőségként kínálkozik, hogy e folya
matra propanol esetén а СНуЧЖ -C*0 gyök tíekarboadlezőűé- 

©ét tételeаг к fel.

750 ti? képcsőié® ha-

rumonkért két elektron á'

A propánéinál tapasztalható őszeillcció vinegálate 

során méréseket vége*tünk arra «оввШ ozóan, hogyan válto
zik a felilet bori tette ága a potenciálisig adozá© e.y peri
ódusa alatt, valsisdnt виц határoztuk c

llett az edszorteátum oricéciójéhos szükség 

bőseket. Syert adataink azt mutatták, hogy mind a borí
tott© ag, mind az oxidációra fordított töltés értako e^y 

periódus alatt ellenkező irányban változik, mint az ele*.— 

tródpoteaciál. A boritottnag. értéke в в 0,3 - 0,35 között 

mozog. A defcaxcxilczés alapvető feltétele, hogy az act- 

esorfeeátam mellett üres help legyen. A tapasztalt bori
llett e feltétel teljesülésének fennáll a 

lehet .»eáge. Adataink alapján tgyértelaü következtetés дет 

vonható le arra nézve, hogy a poreaciálingadesás egy peri
ódusán belül hogyan változik az abszorbeált anyag minő
sége, mivel a -is különbségek relativ hibája nagy lebet.

boritottságérfcó- 

töl-kek

totteágérték

Beirt további kisérle beinket 0,03 mól/li ..er koncent
rációjú formaldehid oldattal végeztük о,4 m& ár, roesóg
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Kellett e\. éhként elősáe&kel me, ;e ezó Az а у
©«únetoeos aldehid esetén ugyani© - ha propánéinál a fel
tételeseit del: arboxi lesöaée Jntesócik le - as oszcilláció 

sorén Jelentősebb boribotié ^váltós* sokat várhatón*, ni
esen a CG csoport ssén-eséa koté© szakadása nélkül Jö
het létre.

Iapasstalataink cserint fora&luebid esetén a gal- 

vanosatati :us polariaáció езе aaadiaéeekor a poteacial- 

érték 550 aV tájékára esik vissza, majd a propánéinál 

taposs jel-n.il g orcaéb emelkedne után fokosamé an lae^ijBH 

dal az oszcilláció eryre növekvő
ly&nat - lee alábbié as ál telünk vicédéit 300 másodperc 

es mik eeg, állandósul.

litudóval» de a fo-

alatt -

£
f/ny;

2 5

To iö to to4'ti ti ti ti ti te ,(,ic)

<25. ébre
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kdeik eltérés az alkoholnál toxjasztaltcktól, hogy 

a pe tereié lérték nem "várakozik" a gyors csökkenés elolt, 

a 1 ropanoln 1 viszonylag lassabb töltésátlépési folyamat 

itt néhány tizeácásoáperc alatt lejátszódik.
Kéréseink alapján a felilet boritottsága az 5# ciklus 

során 8 ss o,63 ~ 0,64 , a 23» periódus alatt 0,55 - o,6l 
között változik. A fe lileten levő anyag oxidációjára £ or
da, t ott töltés nagysága párhuzamosan változik a borított- 

Sággal és ellenkező irány'ban a potenciálértok^ez képest.
fcáindkét vegy lettel végeztünk olyan kísérleteket is, 

amikor a galvenosztatikus polarizációt közvetlenül 4oo sav
ról, a lo másodperces előadszorpciót köveiden kezdtük. 

Ekkor azt tapasztaltuk, bogy a periódikus potenciálin- 

gadozés lassabban indult meg, az első ciklusig eltelt 

idő megnőtt (27* ábra).

OnW

;ooo-

<00

200-

t (sec)22

27. ábra
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Végsősorcn azt a megállapítást tehetjük, bogy 

boritot«súg változása eg0 perióduson belül a forLialdehid- 

nél fetíü шьуоЬЪ, mint as alkohol esetében - az előbb leírt 

atg£ie,y elackülönb zut gek лет mondanak ellent annak a 

feltevelezosaek, hogy a propanol esetében dekarbozilezo- 

ciée történik. az u tény Ugyanis, hogy a borítottaág vál
tozass 6i.^ oi-lus során egyik anyagnál sen jelentős» azt 

is «jelentheti, hogy az oszcilláció egy periódusán belül 

anya&kicseré 15üée kivetkezik be a íd let és az oldat kö
zött* az oxidálódó anyagfajta helyett újabb molekula ad- 

szoxiciója történik meg.

- bár а

?•/ A 75o mV-nól mutatkozó inhibició jelle.,e

750 m? po uenciálváltás során tapasztalt 

lg i - 0 görbék lefutása alapján felmerült az a kérdés is* 

hogy e görbék második szakaszén mutatkozó erős inhibici- 

ós hatás milyen természetű. Vajon a reakciósebesség annak 

folytán csökken, hogy az aaszorbeátum a felületi viszonyo
kat változtatás meg oly módon, hogy a heterogén reakció 

nem mehet vegbe, vagy a felileten lévő anyag sztorikus 

okok folytán akadályozza a felületi i-ecueió lejátszódá
sát?

A 4oo

Ennek eldöntése érdekében olyan kísérleteket végez
tünk, hogy a 30 másodperces előadszorpcíó utón 75o Ш po
tenciálra ka. csolfuiik, és regisztráltuk az áram időbeni 
alakulását, ".intégy 7oo másodperc elteltével a görbe men
tén az erős inhibici6 tar te-injában voltunk. Ekkor megfe
lelően origénmuntesitett metanol oldatból 1 cm*'~t juttat-



- 62 -

trauSs be а munkabérbe. Amennyiben аа inhibitor geometriai 

okok folytán пйз?эа el a felült ..eb, akaor a propiuuolaál ki
sebb méretű anyagok az elektródhoz juthatnak, és draun.'- 

vefcedést tapasztalunk*

/у /
Г/i

x POH 
о MOH

lg t (sec)

28. ábra

Kérésünk során azt tapasztaltuk, hogy a metanol be
adásakor az áram növekedett, majd mintegy 3o másodperc 

után maximumot elérve csökkenni kezdett. (28. ábra).
Is a tény azt igazolja, bogy az említett szakaszon kialakult 

inhibitor sztéridusan is gátolja az elektródfolyamatot, 

hiszen a kisebb méretű metanol számára a felület hozzá«» 

férhetének bizonyult* dem tekinthetőink el azonban attól 
sem, ho^y a reakció egyéb, nem geometriai tényezők révén 

is t/xsszassorul, oiaaen az erős inhibició® szakaszt meg
előzően mib bori tot sságértékelC is kialakulnak.
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Ezen a szakaszon azonban nem tapasztaltak az említett 

gátló hatást» bár a felületen lévő anyag itt nem lehet 

kisebb méretű.

6./ A szulfátionok jelenlétének hatása

Az irodalomból tudjuk, hogy 75о mV potenciálérté
ken már számolni kell a ezulfátionok adszorpciójával 
(21). Ennek folytán a 4oo 

rán nyert adataink tartalmazzák vagy tartalmazhatják azo
kat a hatásokat, melyeket a Jelenlévő Süj~“ - csoportok 

okoznak.

75o mV potenciálváltás so-

Izért célul tűztük ki annak vizsgálatét, hogy az ál
talunk alkalmazott körülmények között tapaeztalunk-e ilyen 

effektust, illetve e hatás mértéke függ-e a szulfátionok 

koncentrációjától. Ennek érdekében álapoldatként 1 n per- 

klórsavat választottunk, mely esetén Clű^ adszorpcióval 
nem kell számolnunk (66). 4oo mV-on 30 másodperces előaa- 

szorpció után 750 mV-га váltottunk, közben regisztráltuk 

az áramnövekményt és a reakciósebesség időbeni alakulá
sát. Ezenkivül független mérésekkel meghatároztuk a fe
lület boritofctságértékeit is. A méréssorozat után újból 
30 másodperces előaüszorpció és potenciálváltás követ
kezett, maja mintegy 30 másodperc után gondosan oiigén-
mentesitett oldatot Juttattunk Ъе a cellába, a
munkatér szulfátkonceatrációját o,ol n értékre beállít
va# Mint az a 29# ábrán latható, a szulfátion 75© mV-on 

adszorpciót szenved, ennek hatására áramcsukkenés követ
kezik be. Ezzel az oldattal ismételten elvégeztük az 

előbb leirt méréseket1 regisztráltuk az előadszorpciót
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és a potenciáiváItást kisérő áramértékeket, valamint 

meghatároztuk a boritottság alakulását. Ezután a szul
fátkonc éntrációt 1 n értékre emeltük, és az előzőekhez 

hasonló módon górtunk el.

i
(ИА)

x IN HCtOj

• IN HCIOi + 0,01 N Na2S04700

600

5 00

400

300

200

100

t (sec)10030 50

29. ábra

Abból a célból, hogy a munka- és referens elektród 

közötti potenciálkülönbség a jelenléte folytán
ne tolódjon el, másszóval diffúziós potenciál ne lépjen 

föl, a sóoldat-koncentrációt a hidrogén elektród teré
ben is mindig a szükséges értéi.re állítottuk be.

Eredményeinket a 30. és 31. ábrán tüntettük fel. 

Látható, hogy a szüli’ationok jelenléte nem eredménye
zett jelentős boritottsu0változást. Az átkapcsolást kö
vetően a fel'létén lévő anyag mennyisége minden esetben 

az idő logaritmusával arányosan csökkent;majd a minimum
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után növekeani kezaett. Az áram értékének logaritmusa 

perklórsavban és o,ol a sanitation jelenlétében kezdet
ben alig, változott* később - az átkapcsolás után mintegy 

30 másodperccel - az idő logaritmusával arányosan csik
ken* 1 a szulfátkoncentráció esetén a reakciósebesség 

már kezdetben csökkenésnek indult* később e csökkenés 

meredekebbé vált.

» IN HCIO{

• IN HCIO{*HOIN sof 
a IN HCIOt * IN SO/'

0,7

0,6

0,5

IV

0,3

V

V

t t 3 lí Itiicl

30. ábra

Az aram erőteljesebb csökkenése időben minden esetben 

egybe esik a boritottság növekedő szakaszával.
A 32. ábrán jól látszik, hogy a növekvő mennyisé

gű szulfát hozzáadásénak hatására a reakciósebesség fo
kozatosan csőnkén. Ugyanakkor a görbék erős inhibiciós 

szakasza ebben az ábrázolásban közelítőleg együtt ha
lad. Az ábrán szaggatott vonallal jeleztük a boritott-
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sávváltozásból számított abszorpciós áramot* Látható, 

hoQy ez a komponens minden esetben legalább négyszer
kisebb, mint a kisőrletiles aért áram, tehát a tapasz
talt áramcsökkenós mm származhat a felületen lévő anyag 

fogyásából.

lg i
x HCI04

• НСЮ f 0,01 N sof 
A hcio4*in so/~

(fi A)

3

2

1

j lg t (sic)210

31. ábra

Igi
x IN HCI04 
о IN HC!0A + 0,01N SO/' 
a IN HCI04 ♦ IN SO/"

(fi A)

3

2

I

~0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 в

32* ábra
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9./ A sebessógmegbatározó és a töltésátviteli fo
lyamat viszonya

Az irodalom alapján tudjuk, hogy a primer alkoholok 

öxioációjanak sebességmeghatározó folyamata nem a töltés- 

átviteli lépés, hanem kémiai történés. A két részfolya
mat viszonyát vizsgáltuk különböző potenciál- és borított- 

ságértéknel 0,03 mólos propanololdatban.
A. Az elektródpoteneiál hatosa

féréseink során úgy jártunk el, hogy 4oo, 5°°» Soo 

és 7oo mV póténeiálérték 

ciót vártunk ki, majd gyors kapcsolással a potenciált 

4o mV-fcal emeltük. Hegisztraltuk az áramnak az átkapcso
lás előtti és utáni értékéit, valamint független mérések
kel meghatároztuk a potenciálnövelést követően а boritott- 

ság időbeni alakulását.
Eredményeinket a 33* és 34. ábra szemlélteti. Az 

átkapcsolást követően az aram ugrásszerűen növekedett, 

majd - eltekintve a 7oo
az idő logaritmusával arányosan csökkent, a csökkenés 

legintenzívebben 64o mV-on mutatkozott. A bori tot tság 

értéke 74о mV-га váltva csökkent majd minimum elérése 

után lassan növekedni kezdett. Ez a minimum jellegű le
futás volt tapasztalható 64о mV-on is, de a kapcsolást 

követő 3. másodperctől a felületen abszorbeált anyag 

mennyisége nőtt. A további két potenciálérték mellett 

a boritottság monoton növekedett, a két görbe menete 

megegyezik a 4oo ill. 500 mV-on stacionárius körülmé
nyek között tapasztalt lefutással.

llett ö ss 0,3 mértékű adszorp-

74o mV potenciálemeléstől -
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A 25* ábrán az áram átkapcsolás utáni értékeinek 

le.;ári <;musát a fcoritottság f''.L jványéten ábrázóliuk*
4oo és 500 bV kiindulási potenciálok esetén a kezdeti 
tranziens állapotok után a stacionárius viszonyoknak meg
felelő kép alakul ki* Goo és ?oo mV kiindulási pote-niái
ért ékről történő kapcsolások boritottságcsokkenéssel Jár
nak, a kialakult inhibitor - ha kismértékben ie - eltá
vozik a felületről* Megállapítható, hogy a 4o mV-os po
tenciál emelés a különböző esetekben nem vagy nem csupán 

ugyanazt a töltésátviteli folyamatot gyorsítja meg* Ala
csonyabb potenciálértékeken az inbibitorkánzodés, maga
sabb potenciálokon emellett az inhibitor o:d.dációja is 

meggyorsul.

о £*- 4 00 mV

• £* - 500mV 
é e*-600mV

* £° - 700mV

lg 1
<HA)

3

2

1

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0

25* ábra
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Б. A boritottság hatása
&is éplet ednknek ebben a szakaszában különböző ide

ig abszorbeálhattunk 4oo mV-on, maid a potenciál értékét 

4o mV-tal emeltük* Az átkapcsolás ilymódon különböző bo
rítót tsegértékeknél - ö° = о91б § o,25 ? o,42 ? 0,54 - 

történt. Eredményeink a J6* és 57. ábrán láthatók. Ta
pasztalataink szerint as átkapcsolást követően a boidtotfc- 

ság értéke kezdetben nőtt, majd fokozatosan belesimult a 

4oo a?-on stacionárius körülmények között felvett bori*« 

tottság - idő görbébe. Ugyancsak növekedést tapasztal
tunk az áram értékében» mely a hirtelen ugrást követő re
laxációs idő után közelitoleg az idő logaritmusával ará
nyosan csökkent. A reakció sebessége azonban nem tért 

vissza stacionárius alapgörbénkhez* hanem azzal párhuza
mos lefutást mutatott.

в
к 400 mV
о e°-o,i6
Л 8°» 0,2 5 
о 9°-0,4 2 
• в°-0,54

Oß

0,7

0,6

оА

Oß

0J

0,2

0.1

2 !gt(*9с)О /

36. ábra
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Jói látható ez a 38. ébrén, ahol az árén logaritmusát 

a boribotteág függvényében rajzoltok fel. A 40 n?-os 

potencialenelés azonos boritut teádnál nagyobb reakció
sebességet ereoményez.

A 4-00 44o mV potenciólemelós hatására bekövet
kező nramugrások Tef ©1-íeláolgozása arra az erecnényre 

vezetett, **ogy a potcnciálkapcsolást kővetően a reakció- 

sebesség mintegy b'o - 13c m? meredekséggel nő.
A különböző kiindulási po ^enciáiért ékek 4o mV-tal 

való megnövelése esetén a különböző esetekben különbö
ző áraaaigrésokat figyeltünk negt a reakciósebesség lo
garitmusának változása a kiindulási potenciál növekedé
sével egyre kisebb. Ha a sebességneghatározó folyamat a 

tolcésátlé^ést követné, £/ értekének növekedésével e 

re nagyobb áramu^rást kellene tapasztalni. Ez alapján 

helyes az a következtetés, hogy a sebeseégaeghatarozó 

folyamat a konszekutív reakciósorban megelőzi a tulaj
donképpeni elektrokémiai lépést.
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!•/ A reakciótetesség potenciál— és koacenvrució- 

függosének ercelxaeatóse

féréseink során vizedültűk primer alkoholok anódos 

oxidációjának a koncentrációtól és az elektródpotenciáitól 

való függését. Tapasztalataink szerint a folyamat sebes

ségének logári torosa az e le к t ró dpo t enc iái növekvő értékei

vel a 400-750 mV tartományban maximumon megy kereszteli* 

Megállapítottuk, hogy az oxidáció bruttó valamint kine

tikus áraménak leveri tmusa 4oo nV-on az oldatkonc ént rá

ció fasövényében növekszik, се a kapott egyenesek mere

deksége különböző borit.ottsá^ értékei- esetén mán és más: 

a reakciórend és a felület boritottsága között a követ

kező összefüggés áll fenn*

dig i
o,7 (1 - bp= n =

31g c 4oo mV

Az i index a felületen levő anyag inhibitor jellegére utal* 

Kísérleti eredményeink elméleti alátámasztására az 

irodalomban található mechanizmusból (48) indulunk ki*

(0)PUH POH orientáltк
s=aJ ЮН CDЮН aaszor к, ci

л̂Är-i OH ♦ Н+

*-2 *
(2)ЮН ♦ еadsz
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(3)юн

k4
Ю * H* + Q WЮ

á& &1коЬо1яс1вка1& xac„.felelő orientációja (0) után a4- 

saorpció (1) követkesik te* aolyet a C - H k3tés ога*:а- 

pasával járó setessóCjne^hafci~roa6 íolysnat (2) knvet*
A gyors fcSltósátviteli lépés (3) után sséaolni kell as 

inhibitor irreverzibilis abssorpciójáhos ’esető (4) fo
lyamattal iot hissen 600 E?-nál alacsonyabb potenciál- 

értekeden a boxáfcottság leb&agyobb réeso as adesorbeált 

aléebidmolekiiXából seáxiaaaik* A mcchonisnos ru< alaaecé- 

gának biatoeitáuso érdekében a többi réssfolysBatot meg» 

fordithatónak tétolostilk fel.
Ha a reakcióra a etccionaritás elvét alkalmasuk* 

as odssorteált k5ztitemékh©2 tartozó toritottság időbe
ni változására a követkeaő kifele sós érvényes*

o6k
e va * *-2 * vd - *2 s 03t

A részlégének sebességi egyenletei as alábbi alakban Ír
hatók feli

va=ska»e( l-ö^) • (1—) • oxp — • «Ф -
RT KT

 a~i3.3fA/3l*l8k^ssk^.ö^.ekP . esp
Ш? ráí
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ßi£A a./32)f2°. ocf£
v2=k2.e^(1-6ц)* exp • Okp• exp -

НГ ОТHL'

(l~P2)f2Gi
v-2=is-?eCH+ (l-Ök)C1-®i)««cP-

C1-<*)f£

• exp-
RTОТ

• exp -
ОТ

4z egyenletekben szereplő
ka , kö , k,; , k*p a megfelelő folyamat sebességi állandói, 

e az alkoholkor^ ertráció,
Cjj^ a bidogénion koncentrációja,
©^ a közti termékkel kapcsolatos boritüttság,
©4 az inhibitorral kapcsolatos boritottság,

illetve í2 a boritottság egységnyi változását kis érő 

adszorpcióé hő-változás,

a köztitermékre ill. az inhibitorra vonat-ßiiU* fc
kozó szimmetriatónyezőkj megadják, hogy adott bori-
tottságérték mellett milyen mértékben változik meg 

az illető folyamat aktiválási energiája , 

cé az anódos töltésátvitel szimmetriáiaktora,
F , R és T ismert állandók.

Mérési eredményeink alapján va és egyenletben 

gátló hatásától eltekinthet ink, hiszen mellett 

elhanyagolható. Ha ezenkívül a kifejezésekben szereplő 

exponenciális hatás mellett a boritottság lineáris té
nyezőitől ic eltekintünk, valamint a kj^Cg* = k_2 3 

lölést alkalmazzuk, a stacionarités elve alapján a kö
vetkező egyenlet adódik*
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•>

ВТ

?А6к ■

(1 -<Л)Р£
ка.с + к_2. охр ■

С1" /У f2Qi
HI

в охр • охр
Ж Ж ш

Az azonos tagok összevonáséból
* *

ka.c + k_2.ex? -

merőik * (l-c?)F £

£i£A = w
ill.exp oi Fa

...TIk^ ♦ fc, .expRT

(1-oC )F£
kQ.c + k^.exp - Wm *

ek 55 . In
l1! 4kd + k2 .exp

Ízt az összefüggést behelyettesítjük v0 sebességi egyen
letbe*

(l-oC)P£
ka.c + k_2.exp - m

Tr2=k2.ök(l-ei) —
*d

w l-rwií  .«I lin WliriTIWIlUrill III #

<*' lí 5+ ii2 .exp w

.exp exp
RT RT

Látható, hogy a reakció sebessége az inhibitor boráottsá- 

gávsl - a tapasztalattal egyezően - exponenciálisan csök
ken.
A folyamat sebességének potenciálfüggése az egyenlet sze
rint elég bonyolult, de két határesetben egyszerű kép ala
kul ki.
1. Ha az 6 értékében benne!oglalt túlfeszültség viszony

lag aag,y, a k^-t és a k^-t tartalmazó tagok viszony-
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lag kisebb értékük miatt elhanyagolhatók# így a ki- 

fedezés a következő alakra hozható*

o- ß№iv2=ka#Ök(l-6i)#c#exp -
El

Egyenletünk értelmében nagy túlfeszültségek esetén szoxi- 

d ció sebessége független a potenciáltól. Ez összhangban 

van azzal a korábbi tapasztalattal» bőgj magasabb poten- 

ciálórtékekcn a sebességmeghatározó folyamat nagyságrend
del lassabb» mint a töltésátviteli lépés# Magasabb poten
ciálértékeken (2) folyamat felbontható*

рои ♦ HPOHadsz

;... OrSj ц+ lépésekre#H ♦ e

2# Ha a túlfeszültség viszonylag kicsi» és értékét a
normál hiarogénelektródnál 4oo mV-tol pozitivabb egyen
súlyi potenciáltól számitjük (48), a kifejezésben el
tekinthetünk a dj-t és a k^-t tartalmazó tagoktól.
Ilymódon*

: к '
,гик2' Г8 •

Kd

(1- ögge. oCE t
-Щ—0&(1-01).с.е2:р - • exp

НС

Egyenlet Ink értelmében tehát e potenciálérték tájékán 

a folyamat póténeié!függőnek mutatkozik. Ez megfelel a 

tapasztaltaknak* de meg kell jegyeznünk, hogy kisórleti- 

leg nintegy fele akkora hatást figyelt ink meg, mint 

amekkora a levezetésből adódott.
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Korábbi mérések szerint (48, 50) a folyamat sebes
sége azonos boritottság esetén függetlennek bizonyult a 

potenciál értékétől* Az eltérés abból származhat, hogy a 

boritottságmérés technikába módosult. Ez egyrészt a pon
tosságra van hatással, másrészt viszont jelenlegi tecni- 

kánkkal a kettősréteg kapacitásából származó töltést nem 

tudtuk korrekcióként figyelembe venni.
Tapasztalatunk szerint magasabb potenciálért éken a 

potenciál növelése sebességcsökkenést okoz. Tekintetbe 

kell venni viszont, hogy magasabb potenciálértákeken nem 

vagy nem csupán ugyanaz az anyag található a felületen. 

Anódosabb értékeken egyrészt számolnunk kell a szulfát- 

adszorpeióval, mely - mint láttuk - gátló hatást fejt ki 
az oxidációs folyamatra. Másrészt tudjuk, hogy 600 ml tá
jékán az alacsonyabb potenciálon kialakuló inhibitor to
vábboxidálható, melynek eredménye a megfelelő karbonsav, 
amely erősebb inhibiciós hatást fejt ki a folyamatra, mint 

az alüehidgyök. A 8. ábra legfelső görbéjéről - melyet a 

0яЮ extrapoláció során nyertünk - kitűnik, hogy az áram 

logaritmusa a kezdeti növekedés utón, a régebbi tapaszta
lattal egyezően, fokozatosan függetlenné válik a potenci
áltól, a maximum után csökkenés alig tapasztalható. A 

gyobb boritottságértéxek feló haladva a csökkenés egyre 

jelentősebb.
bevezetéseink értelmében a propanol oxidációja első

rendű folyamat, az aldehidképződés sebessége az oldatkon
centráció első hatványával arányos. A kísérleti adatok 

azonban ezt mutatják, hogy a reakciórend a boritottság 

függvénye, mely az
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n = о,7 (1—&_*)

’•** *

formában auható meg*

s 0 esetén tehát a folyamat tortrendü - о,7 -» ö^=l 
mellett zérusrend szerint megy végbe*

E tapasztalati tény több módon értelmezhető* A ki
fejezés integrálásával az

Ini = of7 lrc-o,7 ö^*ln c ♦ konst*

egyenlet adódik* Ilivel a konstans tartalmazhat olyan ta
gokat, melyekben Ö akár a kitevőben is szerepelhet, el
képzelhető, hogy c exponensében 6 Jellegű tényezők szor
zata allhat elő. így az 

(l-ö)öi = c
alak is feltételezhető*

Ez alapján egyik értelmezési lehetőségként a követ
kező képből induljunk ki; a felületen mérhető anyagmennyi
ség legnagyobb részben az aldehidből származó gyök, mely
irreverzibilisen kötődik a felülethez* A boritotteág nö
vekvő értékeivel az elektród felszinón egyre tömörebb 

szerves réteg alakul ki, melynek hatására a korábbi 
fém-oldat fázishatár fokozatosan szerves anyag-oldat ha
tárrá alakul át* Ez lehetővé teszi, hogy a felületen fi
zikai kötőerők révén egy második réteg is kiépüljön*
Erre a második rétegre adszorpcióé egyensúlyt feltéte
lezve felírható a

egyenloság, ahol

q-/»)feg
’1 - v-i

= к^• c.(1-Gg ).exp - illetveШ
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v-l = ’""'gr

© -rel as alkoholhoz tartósé egyensúlyi borítottságot
Ju

jelöltük a második rétegben.
Ha egyik lehetőségként ti -t az exponensben tartalmazó 

tagok mellett a lineáris tényezőktől eltekintünk, a
(

1-öi

kifejezést nyerjük. A második rétegre vonatkozó elkép
zelés alapján feltételezhetj k, hogy a közti termék ad
szorpciója nem közvetlenül az oldat belsejéből, hanem 

ezen előegyensuly alapján a második rétegből történik,
egyenletűinket úgy kell módosítani, 

hogy a koncentráció helyett ti -t szerepeltetjük. Erre 

az esetre alkalmazva a stacionaritás elvét, a

Ebben az esetben va

’a + v-£ = vd + v2

egyenletből kifejezzük a közti temélzhez rendelhető bo
ri tottságot*

10 T=£r)
-----hl +■

'RT
+ la c ♦ka*'RT

V^íI-10 kö ♦ k2 .exp 'jjj§£-

(1 -*)nt
k^. ®2CP — 11

4
ká 4 k2.



• SI «*

és eat helyettesitjük be a 4oo mV-on érvényes sebességi 

egyenletbe#

(l- fljfA
• exp« exp -

НГ ST

A koncéntraciófüggő te ok figyelembevételével a reak- 

ciércnd a következő alakban adható meg#

n=k(ln c)“~L

vagyis a reakciórend a koncentráció logaritmusával for

dítottan arányos, hz kísérleti adatainknak nem felel 

meg.

ilásik lehetőségként Ö lineáris tényezőit vesszük 

fig^eleiabe> mely azt jelentené, hogy a felület inhomoge

nitása ei‘re a másocik rétegre nines hatással, a kemiszox— 

beélt réteg nivellál3a az egyes adszorpcióé centrumok

kal kapcsolatos adszorpcióé hők értékét.

A második réteg adszorpciós egyensúlya alapján a 

ki.c.©i(l-6p)=k_£.ör(i-ei)

egyenlet a második rétegben kialakuló boritottságra a

kővetkező kifejezést szolgáltatja*
k^.c.Ö^

br~ + k-j-c.Ö^

Az előzőekhez hasonlóan v egyenletben a koncentráció 

helyett ep-t szerepeltetve stacionárius körülmények kö
zött a köztitermékhez rendelhető boritottság*
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(1-=с)г£kl*c*öi
к£* k 1(l-öiJ+'k1.c,.öi * к-^*ехр “ET ' Жe*m*ln kä + к2. exp sffi-

Ízt a kifeyozéet sebességi egyenletbe helyettesítve,
4cо m?-on а

k-^.c.ü^
• ök^1~öi)* к_1(1-ё1)+к1.с.ь^ *

U-PJ*2*Í ■, exp • expET

adódik.
Az egyenlet alapján látható» hogy = 1 ecetén a 

konccnjr ciót tartalmazó tört nevezésében a k^-es tag 

kiesik, a reakció zérus rendűvé válik. Ha zérushoz kö
zeli érték, a nevező másouik tagjától eltekinthetШк* a 

reakciórend pedig 1-hez tart, ©^ e két határértéke ko
zott a reakciórend 0 és 1 között monoton változik,

Egyenletűnk tehát kvalitative leiráa a reakciórend 

és a boritottság között tapasztalt összefüggést* zérus 

boritottség tá^é ón viszont elsőrendű folyamatra utal,
= o,7 (1- ©l) összefüggés má

sik lehetséges értelmezéséhez abból induljunk ki, hogy a 

felületen kis boritottság esetén az inhibitormolekulák 

statisztikusan viszonylag távol helyezhetnek el. Az ér
kező alkofaolmolekula az adszorbeélt vizmolekulák kiszo
rítása után adszorpciót szenved függetlenül attól, hogy

A- tapasztalt
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milyen orientációban közelit c felülethez. Nagyobb bo
ri tоttc ágértékek mellett az inhibiáló réteg egyre tömö
rebb, az adszorbeátumok e, yre közelebb helyezkednek el, 

az alkoholmolekulák; adszorpciója szempontjából csak meg
felelően orientált hányaduk eredményes, vehető számításba. 
Figyelembe kell venni ezenkívül a szerves anyag helyigé
nyét, vagyis azt, hogy egy alkoholmolekula г számú viz- 

molekulát szőrit ki a feleletről. Ha ugyanis feltételez
zük, hogy egy vizmolekula egy adszorpcióé centrumon he
lyezkedik el, r számú vizmolekula eltávozása és ezzel 
együtt r platina atom szabaddá válása,csak egy alko- 

kolmoleüuia keaiezoxpciójához elegendő. J%у alkoholmo
lekula megkötődósé után viszont r -rel csökken az ad
szorpcióé centrumok száma, boritotcságmérő módszer nk 

sajátságaiból adódóan a vizsgálatok sorén nem a szer
ves anyag szásunak növekedőét, hanem a vizmolekulák 

mennyiségének csökkenését kisérjük figyelemmel, hiszen 

ez utóbbiból választunk le atomos hidrogént a felületre. 

Ez alapján az egy platina atomon végbemenő reakció ké
pezi méréseink alapját, a folyamat "vonatkoztatási alap
ja" ilyen szempontból az egy vizmolekula helyén bekövet
kező kémrai átalakulás. így - ha az előbbi két tényezőt 
mint az alkoholkoncentraci6 hatásos részét megszabó füg
getlen valószín is ég eket tekintjük - az adszorpció sebes
ségi egyenletében az oldatüoncentrációt az l-öi

r
hatvíüyon kell szerepeltetni.
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Stacionárius kr>r 'Idények kő»5tt adódik ©

(1-о()У£
k_*eBT жa

V ]Г£Т • 111
^ ^2*

egyenlet, illetve as oxidáció sebessége ^oo i&T-ont
l-Ö

(1-
V*2‘ sjj • ök(1_V ^ .exp - • tíxp•c

A logaxitmálés és a differenciáidé után a reukciórendre
az

n «

egyenlet adódik.
A tapaszt alfátokkal őst-se vetve látható, hogy

I = Ot? illetve г s 1,4

ttely azt jelenti, hogy egy propánul colokul© ét la osan 

1,4 vis^ole..ulát ©sorit ki ©dssorpeié során a fel ’lét
ről.

Dr^iöing-modoll sec ideérővei köeelitö neghatéro- 

Bcísokat végeztünk a n-propilelkohol és a vis egy mole- 

xulá^ nak fel lletit éiv^in vonatkozólag, Figyelműbe vé- 

vo as alkouolaolekula legvalóssintbb elhelyezkedését - 

• as oxi^-n-éée aa oC' helyzetű szénatom közelit a fe
lületbe» - a molekula rotáció révén egy 2 - 2,4 A 

Subaru körterületet led le. A vizmolekula ягштйИв 

illetve maximális helyigénye aszal kapcsolatos, hogy 

a felület síkjára merőlegesen vagy azzal párhuzamosan
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helyezkedik el. A rotációt figyelembe véve a kapott kör 

sugara 1*75 ill» 2 A. 1 számadatok alapján a két anyag
felületigényének viszonya átlagosan 1,3-1,5.

Az — =o,7 érték jól egyezik azzal a tapaszta
latunkkal, hogy a felület ©^ = o,7 tájékán teljes mér
téiben lezárt* ami azt jelenti, hogy a felület o,3
szére már csak hidrogénatom választható le.

A n-butilalkohol esetében azt tapasztaltuk, bogy a 

mérhető maximális borított súg o,55 körüli érték. Az iro
dalmi aaatok alapján (5o) az etanol esetében az aoszorp- 

ció o,/5-o,6 boritottságérték eléréséig megy végbe. Ha 

figyelembe vesszük az egyes alkoholok molekuláinak mé
rete közötti különbséget, ez a megfigyelés is alátámaszt
ja következtetéseinket»

©^ marimális értékei alapján becsülhető a primer 

alkoholok feluletigénye. Az egy alkoholmolekula által 
kiszorított viz-olekulák számat

БОН 1.3
1.*Л-РОН

1.5П—íjOE

Ha feltevésünk helyes, e táblázat adataiból követ
keztethetjük a különböző alkoholok esetén = C mellett 

aaódó reakciórendre. A n-butilalkohollal végzett méré
sek eredményei a szórásból eredően sajnos nem teszik 

lehetővé e tényező pontos meghatározását»
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2*/ Az oxidáció sebességének hőmére ékletfügg és e, az 

aktiválási energia alakulásának értelmezése

kísérleteink során megállapítottuk, hogy - bár a 

propanol oxidációjának sebessége a boritottság függvé
nyében minden vizsgált hőmérsékleten csökken - a folya
mat látszólagos aktiválási energiája csökken a felele
ten lövő anyag mennyiségének növekedésével.

JS két megfigyelés csak látszólag tiinik ellentmondá
sosnak, a felületi viszonyok figyelembe vételével jól 
összeegyeztethető és az előzőekben leirt feltételezé
sekkel egyszerűen értelmezhető.

A felületen adszorbeálódó inhibitor sebessárcsök
kentő hatása minden hőmérsékleten érvényesül. A hőmér
séklet növekedésével csak az inhibitor kiindulási meny
nyi© égé és adszorpciójának sebessége változik meg. A fe
lület teljes lezárását okozó határboritottság a hőmér
séklet növekedésével nem vagy alig módosul. Ugyanakkor 

a bori tottság növekedésével az inhibitor sűrűsége a fe
lületen egyre nagyobb, miáltal az orientációval és а 

helyigénnyel kapcsolatos lépés, a felületre jutás se
bessége csökken. Annál a boritottságértéknél, ahol az 

inhibitorrészocskék átlagosan elegendően közel helyez
kednek el, a folyamat sebességmeghatározó lépése meg
változik, legalábbis változni kezds a kezdetben leg- 

lassubb, С—II kötés szakadásával jaró kémiai folyamat 

helyett egyre nagyobb szerepet játszik a bruttó áta
lakulásban a felületre jutás. Tapasztalatunk szexint az 

aktiválási energia görbéje a boritottság függvényében
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í.
к cal
mol

15

14

13

12

11

0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,6 0,7

39. ábra

két egyenesre bontható, mely összhangban van az előbb 

elmondottakkal* 1 kép alapján látható, hogy a bruttó 

folyamat sebességi állandóját a mindenkori gátoltabb 

részlépés sebességi koefficiense szabja meg, másszóval 
két konszekutív részfolyamat sebességi viszonya válto
zik meg, cserél szerepet.

áz aktiválási energia tapasztalt boritottságfüggéeó- 

nek magyarázatát kvalitatív módon alátámaszthatjuk. Ehhez 

induljunk ki a 4oo mV-on stacionárius állapotra érvényes 

i=K.c(1-Q^) * exp - f©£

egyszerűsített formájú egyenletből, figyelembe véve,
(1- эгщ tényezőthogy f tartalmazza a

от•A- 4.J»

1“6i
r alakban értendő, ésc a c
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* к jv ^ •К maában foglalja а es tényezőket

valamint a potenciélértékből adódó állandót#
Ha az e yenlet mindkét oldalát (1-Ö.j,) • exp - - vei
osztjuk a boritottségértékek különbözőségéből explicite 

eredő kllönböző inkibieiós hatást kiküszöböljük. Az osz
tás utón nyert

1
& # C s (I-é^'.cxp - f©á

értékeket a boritottság fög vényében ábrázolva egy telí
tés! Jellegű görbéhez Jutunk. (4o. ábra).

h c
1?Л1

0,1 oi 03 oi OS Öe tj

4o. ábra

Az áram értékére vonatkozó kifejezés logaritsiá- 

lása után képeztük az 1/T szerinti difi erenci ál hánya
dost*



- 89 -

31g i 31g(£c) di 
51Д = 9 i/т Щ"Д"

Big(i-ö.)
31Д• e f +*X

A két utolsó tag értéke zérussal egyenlő. Ezek alapján 

az uk ti valósi energia tapasztalt borította érének
értelmezéséhez a differenciálhányadosok értékét kell 
megvizsgálnunk a boritottság függvényében. Ha feltételez
zük, hogy a hőmérséklet ée a boritottság szerinti diffe
renciálás sorrendbe felcserélhető, a következő analógi
ákat tehetjük*
31g i BE

boritottságfüggósére a dif£erenciálhá-
9 l/T 9G

nyados értékéből következtethetünk

aig(Kc)
boritottságflggésének jellege megegyezik 

lg(£c) bori tottságf ülésével, utóbbi 6 szerinti 

deriváltba párhuzamosan változik előbbiével 

a kísérletileg meghatározott

váltba pedig analógnak tekinthető a * © kife
jezés sei, mivel a boritottság — idő logaritmusa össze-

G 1/T szerinti déri-шташштшшig I

függése lineáris szakasza különböző boribottságértéknél 
adódik.

A 39. ábra az aktiválási energia boritotteágfüggé- 

sét szemlélteti. Látható, hogy a meredekebben csökkenő 

szakasz után kevésbé meredek szakasz mutatkozik. A meg
jelölt helyeken számítottuk az aktiválási energia bo
ritottság szerinti difíerenciálhányaáosát.

A különböző hőmérsékleteken felvett 0 - lg t gör
bék lineáris szakaszának meredeksége f értékeit szel-
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gáltatja, a 41. ábrán ezeket rajzoltuk fel az abszolút 

hőmérséklet reciproka függvényében.

а/»»

0,2i

0,23

0,22

0,21

0,20

0,19

0,1 В

3fi9 Щ 3,19

41. ábra

A görbén jól elkiilonlő két szakasz meredekségét szin
tén kiszámítottuk.

Végezetül a szobahőmérsékleten végzett stacioná
rius mérések eredményeiből az imént leirt módon számi- 

tottuk a K.c szorzat értékét, majd ennek logaritmusát 

ábrázoltuk a boritottság függvényében (4á. ábra). Az 

előzőekkel analóg szakaszokon képeztük a megfelelő aif- 

ferenciáluanyadósokat•
Eredményeink a következő táblázatban foglalhatók

össze:
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-1-16
э©

а* ♦5о+42091/т

9is ♦25♦405Эе

1д к с

3'7
J'5I
**

И
v
3.1

42. ábra

Az adatok alapő&n a következő eredményre futunkt 

На а К.с szorzat független lenne a boritottsogtól, az ak
tiválási energia boritottságfüggése egyedül az inhoaoge- 

nitási tényező hatásából adódna. Tapasztalataink szerint
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©at a jelentős hatást - mely negativ előjellel szere
pel - lecsökkenti a K.e szorzat boritottságíüggésóbol 

szármázó effektus. Hangsúlyozzak azonban, hogy e gondo
latmenet csupán a tendenciák és nem a számadatok jő egye
zésének igazolását célozza.

á k.c szorzat ö—től való füg, ősének egyréssót is
merjük, hiszen c a boritottsógot a kitevőben tartalmaz
za. Ha a szorzatról leválasztjuk ezt a tényezőt, к ér-

/
/

/
/
/

:

tökéről kaphatunk felvilágosítást* Ehhez viszont néhány 

átszámítást kell elvégezni! i értékét A/cmd I a kon
centrációt pedig mól/cm:? egységekben kell megadnunk.
(Megjegyezzük, hogy ez az eltérés eddig nem okozott irob- 

lémétf mivel K.c logaritmusával számoltunk.) Ez alapján, 
k-ra a borit ott ség függvényében a 4J. ábrán lathaté ér
toksort kapjuk.

A cm

0,*

0,3

0,2

0,1

0,1 ti ti ti ts 0,6 0,7 e,

43. ábra
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E tényező értékének kismértékű boritotteágfüggése 

Oj-tol való függéséből adódik* értéke ugyanis a bo
ri tot tság függvényében a

1—G • (1-^)F£
♦ K2 * ------и—ka*cRT •

ek • • ln
kd * k2 • exp

alakban változik. К tehát az inhibitorral kapcsolatos 

boribottságtói igen kis mértékben függ.
4oo mV potenciálérték tájékán a potenciálfüggő ta

goktól elteidLnthetiLrik:
ы>.

ka-° ГRT
• In

1*1 kd

A ^obb oldalon lévő tört értéke egynél nagyobb kell le
gyen, ©k negativ értékének ugyanis fizikailag nincs ér
telme. így ka sokkal nagyobb, mint k^. Ha figyelembe 

vessz Ik, hogy ©^ nem mérhető a felületen, ez összhangban 

áll azzal a tapasztalatunkkal, hogy a 4oo 

tenciálváltás hatására áramnövekményt kaptunk, vagyis bi
zonyos mennyiségű reakcióra váró anyag halmozódott fel az 

elektród közvetlen közelében.
Magasabb potenciálért éken a nevezőben a k^-t tar

talmazó tag válik jelentőssé k^ - vei szemben, igy ©^ ér
téke a potenciál növekedésével kisebb lesz. Ez megfelel 
annak a kisérleti ténynek, hogy magasabb potenciálérté-

44o mV po-
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ken a potenciál váltás kisebb éraamövekmónyt eredményes#

3./ A propanol oxidációjának egyéb sajátságai

Kisérleteink egyréose annak vizsgálatára irányult* 

milyen a sebességmeghatárosó ás a töltésátviteli lépés 

egymáshoz viszonyított helyzete a bruttó elektrokémiai
folyamatban# Minthogy a potenciálérték növekedésével a 

4o mV-ое potenciálugrás hatáséra egyre kisebb áramnövek
ményt kaptunk* megállapítható* hogy a sebességmeghatá
rozó lépés a konszekutív reakciósorban megelőzi a töl
tésátviteli folyamatot#

A 4oo 44o mV potenciálváltás során - melyeket 
különböző kiindulási boritottságértékeimél hajtottunk 

végre - nyert adatainkat szintén feldolgoztuk a

x
£ • c =

(1-ö^.exp-

alakban#-

Mint a 44. ábra mutatja a £.c szorzat érteke a boritott- 

ság függvényében maximum görbét ad. Az ábra görbéi 
balról jobbra haladva Ö° s о,1б ; о*25 I о,42 és о*54 

értékhez tartoznak#
A tapasztalt jelleg fő vonása azzal értelmezhető, hogy 

a reakcióra várakozó anyag a nagyobb potenciál hatásá
ra nagyobb sebessé,,el reagál, majd fokozatosan vissza
áll a stacionárius áram# A folyamat azonban ennél bonyo
lultabb, mert a sebesség növekedése nem ugrásszerű, ha

rt
j



95 -

4

/ ke./
/

чооо ■

wooo-

7
6000

о
7000

И d\о

6000 дг

XI о

5000

< 000 -

3000.

0,7 0,7 00 0,< 0,5 0,6 0,7 в

*
44. ábra

nem bizonyos időbeni lefutást; mutat. Úgy tűnik, a poten- 

ciálnővelés hatása egyéb tényezők révén csak bizonyos 

indukciós periódus után érvényesül, innék értelmezésére 

további vizsgálatokat látunk szükségesnek.
(Tapasztalatunk szerint az áram maximum utáni csök

kenése kezdetben az idő reciprokával aranyos, amiből ar
ra következtethetünk, hogy a folyamat stacionárius ál
lapotát visszaállítani igyekvő lépés sebessége a borí
tót tság növekedésével exponenciálisan csökken. Kz is 

igazolás* hogy feltételezett mechanizmusunk alapján fel
irt egyenleteinkben - helyesen - az exponensben szerep
lő borifcottságot vettük figyelembe.

A különböző hőmérsékleten végzett mérések alapján 

kiszáraitottuk a már ismertetett raócon az adszorpcióé 

és a kinetikus áramkomponenst valamint a kettő viszo-

/
' ■

\
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nyát* A 45* ábrán ezt az arányt rajzoltuk fel a boriсоtt- 

eág és az abszolút hőmérséklet reciproka függvényében pere-
0

pektivikus térhálón. A kapott ^«regfelillet egy-egy metsz©-
0

te az azonos hőmérsékleten nyert adatokat tartalmazza* 

Megállapíthatjuk, hogy a kinetikus áram minden ecetben 

legalább háromszorosa az adszorpcióé komponensnek.

45. ábra

Látható, hogy adott hőmérsékleten a boritotteág növekedésé
vel a viszony maximumon megy át, ezek a maximumok a nyereg 

legmagasabb pontjai, bz a jelleg azt mutatja, hogy a borí
tott ság kisebb értékeinél a képződő aldehid egyre kisebb 

része abszorbeál, majd egy "kritikus” boritottség elérése
kor megnő a felületen maradás valószínűsége.

Viszonylag alacsonyabb hőmérsékleteken és kis borí
totta ágértékek esetén a nyeregfelilet visezabajÜk minimu
mot alakítva, mely jelzi, hogy a reakció megindulásakor
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nő ав inhibicióra vezető adszorpció valószínűsége« na
gyobb hőmérsékleten ezt a jelleget nem tapasztaljuk fel
tehetőleg azért* mert a gyors adszorpció folytán nem tu
dunk kellően kis bcritottságértékeket mérni,

A nyeregpontok maximumainak értékéből két hatás 

figyelhető meg*
1. Az inhibició arányának növekedését kiváltó "kritikus” 

boritottság a hőmérséklet emelkedésével fokozatosan a 

nagyobb értékek felé tolódik el,
2* A vizsgált intervallumban a hőmérséklet hatása meg
változik, 20-30 °C között a hőmérséklet emelése az ad
szorpciót segíti elő* mig a 30-30 °C tartományban a hő
mérséklet növekedésével csökken a felületen maradás való- 

színiaégé.
Méréseink alapján megállapítottuk* hogy a propanol 

oxidációjának sebessége függ attól, hogy alapoldatunk 

milyen ionokat tartalmaz. Láttuk, hogy magasabb potenci- 

álurtéken (730 mV) a szüliataaszorpció eredményeként ee- 

bességceökkenés áll elő* és az effektus növekvő szulfát- 

koncentrscióval j-árhuzamosan nő,
750 mV potenciálváltás hatosának alapján 

feltételeztük* hogy a felületen lévő anyag dekarboxile- 

zőöik* melynek eredményeként gyökök képződnek. Ha figy 

lembe vesszük* hogy ezen a potenciálérte ken a felületen 

OH csoportok találhatók* arra következtethetünk* hogy 

ezek reakciója karbonsav tipusu vegyi letet eredményez« 

Ízt alátámasztja 02 a tapasztalatunk is* hogy a felü
leten található anyag oxidációjához szükséges töltés

A 400
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érteke monoton csökken. A karbonsav jelenléte magyará
zatul szolgai a boritottság növekvő szakaszán megfigyel
hető igen erős inhibicióra is. Ezen inhibitor jelenlété
ben a szulfátéiszorpció hatasa is megszűnik, hiszen a 

különböző szulfátkoncentració esetén felvett görbéken 

csak a boritottság csökkenő szakaszán észleltük a
íla^SG^ jelenlétéből adódó effektust, az erős inhibiciós
szakaszok közelítőleg együtt futnak.

Abból a tényből, hogy e szakaszok extrapolációja 

mintegy ö = o,35 “ о ,4 boritottság esetén a reakció meg
szűnését eredményezi, arra következtethetünk, hogy a je
lenlévő inhibitor kétszer erősebb hatással rendelkezik, 

mint a 4oo nV-on adszorbeálódó aldehid-gyök.

4./ A ^eriódikus potenciálingadozás

Kísérleteink másik szakaszában a gslvanosstatíkus 

körülményeк között mutatkozó potenciáloszcilláció jelen
ségét vizsgáltuk 0,03 mól/liter koncentrációjú propil- 

alkohol és formaidéhid oldatban.
Megállapítottuk, hogy az oszcilláció beindulásénak 

feltétele, hogy a felületen az alacsonyabb potenciálér
téknek - 4oo mY - megfelelő anyagfajta kialakuljon.
Ez a species a ciklusok végén ismét képződik, és adszoi— 

beálódik a felületen. A periódusok alatt a boritottság 

nagyon csekély mértékben változik, ugyanakkor a ciklus 

különböző szakaszain jelentős töltésátmenet következik 

be. E két megfigyelés csak azáltal egyeztethető össze, 
ha feltételezzük, hogy az adszorptivum oxidáció után el-
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távozik a fel létről, és belsőre újabb molekula érkezik
*

az oldatból» Így a jelenség során olyan folyamatok vált
ják egymást, melyek tartalmazzák a felület és az oldat 

intenzív anyagkiesоrélőaését•
A propanol esetében megfigyelhető* hogy a potenciál 

értéke az idő függvényében egy "burkológörbét" ir le, 

az oszcilláció során ez megtörik, de visszatérés után 

a megfelelő értéknél folytatódik* Ebből arra követke 

fcethetlnk, hogy a felületen egy bruttó átalakulás ját
szódik le, melyet a potencialoszcilláció tartósan nem 

zavar meg# Korábbi következtetéseinkkel összhangban ez 

az átalakulás a felületen 4oo mV-on kialakuló anyag de- 

karboxilezúdése, melynek terméke karbonsav tipusu vegyii- 

let* A sav mennyiségének felhalmozódása eredményezi, hogy 

az oszcilláció megszűnik, és a potenciál az erős inhibi- 

ció következtében egyre növekvő sebességgel az anócosabb 

értékek irányába változik*
Tapasztalatunk szerint a propanol vizsgálatakor két 

oszcilláció között a potenciál értéke mintegy lo-2o mV-ot 
emelkedik* mérésünk szerint a második és harmadik ciklus 

között a borította ug mintegy o,o4 értékkel csökken, me
lyet o,ol V potenciaIsméikédés kisér* E két tényező el
lentétes irányú változása azt jelzi, hogy az adott po- 

tereiálértéken a borieottsóg közitermék jellegű anyag
tól szármázik* A végbemenő átalakulás sebessége igy az

i = f (k,c,e) . exp fö. exp rí

egyszer Isitett kifejezesse! anirntó meg* №
H щri■

4 • .«#
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&. p-raoxpogkeaciálie tagolt ho túri’; 61 viszonylag kisebb 

. - ik föl t n 'tekint I -л* Mivel go Ív susog statiku
san polarizáltunk, a borított» 4$ és a balfasz lltcég ér- 

tűd Ugy k*U ltOlöSOn, hogy fc . ü ffiL .
így e :;enlet^tofebó 1 ?

f
. Л6Л*1 ss -

1"

f a kísérleti adatokból ae. hi.u rozva 9§2 értők .

ot #z.f
(a = 2)~ ? dr a

Ш?

a4} = 0,24“ • oto4 ж о,ооуб V « lo aT

Látható, hogy ez az érték összhangban van a tapasztalat
tal#

A őeleneég érteinezése szempontjából vélemény nk 

szerint ogyeaerlbö a helyset a fox&aldehicl csatéban* 

ugyanis az oszcillációban résztvevő egyik anyagfajta 

kösveálénál rcaaclkoaéere all, oait az us bizonyít, hogy 

megfelelő áránálrünaggal polarizálva a folyamat közeli» 

tölag egy eimagába visszatérő hetárciklussé fejlőül*# 

kéréseink éa a csoport rég esői adataiból к lezárd- 

to ti ok kllönböző árasáért ék eseten az agy es peidődusok 

potenciálaucLsekésének ea csökkenődének során átfolyt 

töltőé értekeket, valómat esek aranyát# A pariédueeoám 

függvényébe ez utóbbit ábrázolva a 46# ábrán látható 

görbékhez jutunk*
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46. ábra

Mecélla^ithütjuk, hogy kis áramerősség mellett a toltés- 

viszouy a jelenség megindulásékor 1 (300-300 ^C)t majd 

a 13, ciklus tájékán mutatkozó maximum után - ahol az 

ax-ény — 3 (600-130 yUC) - a két értéke or fokozatosan 

közelit egymáshoz. Kérés link végéig (~ 30 ciklus) az 

arany 2»5-re módosult (Зоо-коо yUC). Nagyobb áramerős
ség mellett a töltósarány egynél kisebbé válik. Figye
lembe véve a felület és az oldat közötti anyagkicseré- 

lodést) a jelenség értelmezésénél jelentős szeredet
kell tulajaonitani annak» hogy a folyamat lejátszódé-

*
sa során változik a felület üres helyeinek száma, tekin
tettel arra* hogy a jelenség létrejöttének alapvető fel
tétele az autokatalitikus jelleg, és hogy az Üres he
lyeket mint reaaciópartnereket kell ssémitásba venni*



- 1с2 •

az aatokatnlitikos jelleg a borítóiéit föl Heti atesol»- 

ra értendő .07)#
latsuaaki ée munket&reai Ш‘ .állapították* bogy végtelen 

Ciülus ©léréeéüeis elei endö as egy ires hely 

kétüzen hely autókatalitikos lépés* aig a Z Ъ
átmenet kielégíti emek felételét (6li>*

As elmondottak alapján formaldehid esetében a kő
vetkező anyahaj tékát kell figyeled« venni m oeac il
láéi 6 modellezésénél«

1# kiindulási ecyagok ill. rofuxiópart&ereki HgCO |
? Г (üres helyek)

2. közti texnékek« COH vagy ICO | COOH. •*» • #
3. termék«

H t2 túsz

co£

A mért boritottságok és a számolt töltesértékek alap
ján lehetség« 

meg*
sémaként a következő e yenletsort adjuk

A. As oszcilláció aegindaléeokor (1*1)
<£/ A potenciálén©Ikedée sorén*

2e .
COH COOH

• •I

/V a potenciál csökkenő szakaszén*

C02 ♦ 4 T
6

ésCOOH ♦ T

н2со ❖ЗУ
e

СОЖ
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á аайпиш t&jékéл ( 5«1)B«
4e

г CGШ éeг соя«•«
iGe

4 Н^СО

С. Cvw-i^V

4 С С2
2еР/ es2 С02 +6¥ 

2 СОН
«

2 в
2 IL^CC+GV

A vizsgált utolsó periódusok elett (5*2)

• «•

С.
во

4 CÍOOfí

5 CU2

4 C02 ♦ 16 У és 

40
4 CüH

és<*/ 4 .

l2e
p Í^CO

4 CU0E+4V 

4 i^CO+12?

4G
/V

** *

£ fel létén levő адуар étalakulása mellett tehat felté
tele az'’!: Q szabadad vílt fel'letrészekea történő hősvet» 

len o:-ádéciót is* midnek részesedése az Összáramból a 

pcriódusssás és az árasán . enzi tá® függvénye* A kő svet Ion 

oxidáció te részét esen ne/, azt jelenti* hogy a formaié« 

hid с lébésben СО -ciá. ölekül, hanem azt fedezi ki,
4S»

bog,/ a folyamat nem áll mec faltnely k'lzbüleő anyepfé- 

leséinél*

As irodalomban található adatok szerint а СОЯ gyök va-
Ml

lészin'ipé. e ne pohh,rint з a HCO gyöké, Ssakcióegycnlo» 

ii aákot szel. к* Ям

•érán a zonbMEt в sóéit elrendeződő® 3 . ■. tő®A ét see*

A kőt gyök fel leti helyi ónye viszont nem azonos* az 

egyenletekben az *lrc-f helye2 sscant cehét ennek sejfo*
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leiden sell módosítanunk* lé Idaként; az 5*1 arány esetét 

mutatjuk be*

oC/ 2 ЙСО + 2 У

4 ÍL>CG
n * 2eß/ 2 CCCH + 2 V

2 fígCÜ + 2У

4©
2 GOGH és

I6e
4C02

2 CC2 ♦ 6 V és 

2 Í£G
2e

Iriser alkoholok vizsgálata esetén a potenciál» 

emelkedés illetve csökkenés alatt átment töltésértékek 

viszonya mintegy két-bárosszeros* Fijyelembevéve a sár 

említett áekarboxilezodóst, a több szénatomot tartalma
zó primer alkoholok esetén a kővetkező anyagfajtákat te
kintő Ik s folyamatban résztvevőnek*

#
1# kiindulási anyagok ill. reakciópartnerekt

? H20aasa * 7

ü-cii } cooa * a-cüg-c
R-CüOH í

2» közti termékek* » 0

3* termékek*

Eredménye iák alapján a következő lehetséges folya
matok eredményezhetik a potenciál periódikus ingadozá
sát*

2c
á/ R-Clh,—C = Ö+ 2V 

3 B-Ch2-Cii2-OH

/V ii-OIí 4- GOOK 4-2 7
• • #

R-CHg-CH = 04-7

A 3*1 arányt a folyamatok más relativ áramrészesedése
eredményezi.

ésR-CH + COÜH
#* •

5 R-CHg-CH 

R-COOH + C02 4- 5 ¥ és 

R-CÍU-C = 0

Xoe
= 0

5e

e
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VH. I

KisöiéUteink során vizsgáltuk a primer alkoholok 

o:d.dációwaüak sebességét stacionárius körülmények között 

az elektróöpotenciál, a koncentráció és a hőmérséklet 
függvényéиen valamint a különböző potenciál ugrások ha
tására oluc*lló tranziens-relaxációs Jelenségemet, 

féréseink alapján a következő megállnyitásokat
tettük:

1. / A vizsgált pocenciálinuervallumban a folyamat sebes
sége azonos elektródboritottság esetén a potenciál növe
kedésével nő, mely mutatja, hogy a reakció részben a töl
tésátvitel által szabályozott. A magasabb poteneiálérté- 

ken mutatkozó sebessógcsokkenés az erősebben inhibiáló 

karbonsav ill. a szulfátionok adszorpciójának eredménye.
2. / A propanol 4oo nV-on történő oxidációjának kinetikus 

rendje az a = о,7(1-6 ) alakban függ a boritottságtól.
A 8=0 mellett kapott reakciórendet kapcsolatba hoztuk a
különböző alkoholok esetén mérhető maximális boritottsug-/
értékkel, valamint, az alkonolok adszorpciójához szüksé
ges relativ - vizre vonatkoztatott - feliiletigénnyel.
3. / A folyamat látszólagos aktiválási energiája a bcri- 

tottsag függvényében csökken. A függvény két egyenes sza
kaszra bontható, mely azt Jelzi, hogy a folyamat két kon
szekutív lépésének sebességviszonya megváltozik. Mig ki
sebb boritottságnál a C-H kötés szakadása a sebeeségmeg-
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határozó lépés, aduig a bori tot trág növekedésével £o- 

kozatosan az alkohol felülethez gátasa Valik a lég
gé holtabb részi olyasatté.
Á vizsgált inuervallojciban a hőmérséklet emelése kez
detben növeli* később csökkenti a képződő aluehid fé
rt létén maradásának, readszorpciójának valószin'iségét. 

4./ A folyamat mindenkori sebessémáét határozó lépése 

a töltésátvitelt a konszekutív reakciósorban megelőzi* 

5»/ A 400-750 a? potenciálút:;rást követő boritottség és 

seb essé^csokkenést az alacsonyabb potenciálérté ken ad- 

szorbeálódott anyag dekarboxiloződésével értelmest'k.
Az ezt követő boritottságnövekedéet az erősen inhibi-
áló karbonsav-aoszorpciőnak tulajdoni tottűk, melynek

*
hatása részben sztérihus. 4 borirotfcság csökkenés sza
kaszán jelentős, a szulfátadszorpcióból eredő inkibició 

mutatkozik, melynek mértéke a szalfátkoméentráció emelé
sével növekszik.
6#/ A 44. ébrén bemutatott eredményünk részletesebb ér
telmezéséhez további visz-álatok szükségesek*
7. / Megállapításaink alapján olyan képet alakítottunk 

ki, melyből kiindulva feltételezett mechanizniusunk kine
tikai e. enletei összhangban vannak a kísérleti tapasz
talatokkal •
8. / Kre ciniénye ink és a régebbi au átok közös vonásai alap* 

ján értelmeztük a több szénatomos primer alkoholok és a 

formaldehid esetében tapasztalt periódikus potenciálin
ga do sí st.
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