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1.

Bevezetés

A magyar szabványbizottság által elfogadott korrózió-definíció a következő: ’’Fizikaikémiai kölcsönhatás a fém és környezete között, amely változást eredményez a fém
tulajdonságaiban és amely gyakran vezet a fém, a környezet, illetve az ezekből álló technikai
rendszer funkcionális jellemzőinek romlásához.’’ [1]
A fémek túlnyomó többsége nincs termodinamikailag egyensúlyban az őket körülvevő
közegekkel, tehát a természetben oxidált (oxidjaik, szulfidjaik, foszfátjaik stb.) formáikban
stabilak. A nyers fémeket érceikből redukciós eljárással állítják elő, míg a korrózió során a
fémek oxidációját magukba foglaló folyamatok játszódnak le. Valamennyi fémelőállítási
eljárás energiát igényel. Az emberiség az energia jelentős részét fémek előállítására fordítja,
amelyek aztán tönkremennek a korrózió hatására. A korrózió tehát rendkívül nagy energia- és
anyagveszteséget valamint gazdasági kárt okoz. Egyes felmérések szerint a világ évi
fémtermelésének közel 25%-a megy veszendőbe. A korrózióból származó károk (közvetlen és
közvetett károk) a fejlett országok nemzeti jövedelmének is közel 4%-át teszik ki.
A korrózió okozta közvetlen károk - a korrózió sokféle megjelenési formája szerint –
nagyon különbözőek lehetnek. A legtöbb megjelenési forma mérhető változást okoz egy adott
fémes szerkezeti anyagon. Időnként részletesen felmérik a közvetlen károk nagyságrendjét
abból a célból, hogy számszerű adatokkal is alátámasszák a korrózió és az ellene való
védekezés gazdasági jelentőségét és a vele való foglalkozás szükségességét. A közvetett
korróziós károk számszerű meghatározása még nehezebb és mértéke gyakran nagyobb, mint a
közvetlen károké. A korrodálódott ipari berendezések, gépek, járművek javításának költségei
előre nem láthatók.
Ennek következtében korrózióvédelmi rendszerek kidolgozására és tervezésére van
szükség. A korrózióvédelem egyik útja az inhibitorok alkalmazása. Az utóbbi harminc évben a
korróziós inhibitorok alkalmazása elterjedt a gyakorlatban, tanulmányozásuk önálló
tudományterületté fejlődött. Széles körben alkalmazzák a gőzfázisú inhibitorokat, amelyekkel
az ipari berendezéseket védik az atmoszférikus korróziótól. Polimerbevonatokat módosítanak
inhibitorokkal növelve a fémfelületeken képezett bevonatok védőképességét. Inhibitorokat
adagolnak kenőanyagokhoz, olajakhoz, emulziókhoz stb. A hőcserélő berendezésekben
használt hűtőfolyadékokat inhibitorokkal együtt alkalmazzák. A fémek savas pácolása szintén
elképzelhetetlen korróziós inhibitorok nélkül. Az inhibitoros korrózióvédelem egyik fontos
vonása egyszerűsége és olcsósága. Inhibitorok alkalmazásával nagymértékben növelhető a
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berendezések élettartama, amely lehetővé teszi olcsóbb szerkezeti anyagok alkalmazását. A
kereskedelemben igen sok, különféle névvel ellátott inhibitort forgalmaznak, amelyek
összetételét a gyártó cég nem közli, így igen nehéz képet alkotni arról, hogy az inhibitorok
milyen vegyületekből tevődnek össze, illetve a vegyületek milyen funkcionális csoportokat
tartalmaznak, amelyek a védőhatást kifejtik. Ezeket ugyanakkor ismernünk kell, ha meg
akarjuk érteni a fémek inhibitoros korrózióvédelmének mechanizmusát. Számos vizsgálatot
végeznek különböző vegyületekkel az inhibitorhatékonyság általános törvényszerűségeinek
megállapítására, valamint az inhibitorok adszorpciós jellege, a vegyületek kémiai szerkezete
és hatása közötti összefüggések meghatározására, a hatásmechanizmusok feltárására.
A kromátokat inhibitorként régóta használják, mert jó védőtulajdonságaik vannak,
azonban alkalmazásuk az utóbbi években környezetvédelmi okokból visszaszorult, mivel
erősen mérgezők, oldhatatlan termékeik pedig veszélyes hulladékok. Emiatt előtérbe került a
szerves vegyületek alkalmazása korróziós inhibitorként. Ezeknek a vegyületeknek a
hatékonysága a következő tényezőktől függ: az inhibitorok összetétele, a vegyületek
szerkezete, a fém minősége és felületi állapota, az alkalmazott közeg összetétele és kémhatása,
hőmérséklete stb. Különböző szerves vegyületeket tanulmányoztak, de mind újabb és újabb
molekulákról derül ki, hogy inhibitorhatás várható tőlük.
A réz és ötvözetei közismert szerkezeti anyagok. Széles körben alkalmazzák az ipar
különböző területein (pl. az épületgépészetben, szerelési anyagok, vezetékek, tartályok
formájában). Annak ellenére, hogy a réz „félnemes” fémnek tekinthető, korróziója közismert
jelenség és a korróziós termékeik esetenként hatást gyakorolnak más fémek korróziójára. Ezen
okok miatt a rézkorrózió elleni védelemnek kiemelt jelentősége van a kutatások terén.
Az ipari gyakorlatban elterjedt rézkorróziós inhibitorok az azolok, triazolok és
származékaik. Ezen vegyületek jó inhibeáló tulajdonságot mutatnak semleges, enyhén savas
vagy lúgos közegben, mivel képesek az oxidréteggel borított fémfelületre adszorbeálódni.
Erősen savas közegben azonban ezek a vegyületek csak mérsékelten hatékony réz korróziós
inhibitoroknak bizonyulnak, inhibíciós hatékonyságuk adalékanyagokkal növelhető.
Szulfáttartalmú savas közegben réz korróziós inhibitorok alkalmazásánál és
fejlesztésénél fontos szempont olyan vegyületek kiválasztása, amelyek molekulája kén atomot
tartalmaz. Ezen kívül a molekula szerkezete és mérete is meghatározó tényező az
inhibitorhatás mértékében.
Bár az iparban jelentős mennyiségű réz korróziós inhibitort alkalmaznak savas
közegben mégis kevés információ áll rendelkezésünkre hatásmechanizmusukról, az inhibitor-
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adszorpció lefolyása kevéssé ismert. Kutatómunkám során ezekre a kérdésekre kerestem a
választ, új inhibitor-hatású szerves vegyületek tanulmányozásával.
Az értekezés fő célkitűzése réz elektródon, savas (pH<3) közegben különböző szerves
vegyületek inhibeáló tulajdonságainak vizsgálata, valamint az adszorpciós jelenségek és a
korróziós inhibíció mechanizmusának vizsgálata és értelmezése. A heterociklusos szerves
vegyületek inhibíciós hatékonyságának tanulmányozására potenciodinamikus polarizációs
méréseket végeztem. Nagy érzékenységű elektrogravimetriás méréssel nyomonkövettem a fém
felületén bekövetkező tömegveszteséget. A réz felületén kialakult inhibitorfilm összetételének
meghatározására röntgengerjesztéses fotoelektron-spektroszkópiát alkalmaztam.
Az inhibitor adszorpciós tulajdonságát vizsgálva a tér mindhárom irányában nagy
felbontást biztosító pásztázó alagútmikroszkópiát (STM), illetve ennek az elektrokémiai
változatát használtam, amely szükségelteti a pásztázó tűszondák továbbfejlesztését is. Az STM
alkalmazása a felületfizikában új távlatokat nyitott azáltal, hogy a felület atomi léptékű
leképezésére ad lehetőséget, ezért kutatómunkám során erre a technikára összpontosítottam.
Réz egykristály (Cu(111)) mintákat használtam a kísérletekhez annak érdekében, hogy a
felületen végbemenő folyamatok mechanizmusára valamint az adszorpciós jelenségekre minél
pontosabb

következtetéseket

tehessek.

A

jelenségek

értelmezésére

kvantumkémiai

számításokat alkalmaztunk. Kiegészítő vizsgálati módszerként az atomi erőmikroszkópiát,
pásztázó elektronmikroszkópiát és röntgendiffrakciós méréseket használtam.
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2.

Irodalmi áttekintés

2.1 Korróziós vizsgálatok vizes elektrolitoldatokban
Vizes elektrolitoldattal érintkező fémek korróziójakor elektrokémiai folyamatok
játszódnak le. Az elektrokémiai korrózió a fém anódos oldódása (például kóboráram vagy
külső áramforrás működésének hatására), vagy a fém spontán elektrokémiai oldódása miatt
következik be. A fém spontán oldódása oxidálószerek vagy elektrokémiailag aktív anyagok
hatására megy végbe.
A korrózió legfontosabb alapfolyamata a töltésátlépéssel járó anódos fémoldódás [2]:
M → Mz+ + ze-

(1)

Az anódos folyamattal párhuzamosan mindig lejátszódik valamilyen oxidálószer katódos
redukciója [3], amely az oldat kémhatásától függően lehet:
Hidrogénfejlődés:
2H+aq + 2e- → H2

savas
semleges illetve lúgos közegben

2H2O + 2e- → H2 + 2OH-

(2)
(3)

Oldott oxigén redukciója:
O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O

(4)

semleges illetve lúgos közegben O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-

(5)

savas

Az M fém oxidációjakor keletkező elektronok az oxidálószer redukciójára
használódnak fel. A spontán korróziókor, a fémen legalább két - egy anódos és egy katódos elektródreakció megy végbe, amelyek sebessége azonos. Vagyis, a fém oldódásának a
sebessége megegyezik az oxidálószer redukciójának a sebességével. A fémen lejátszódó
elektródfolyamatok sebessége a nekik megfelelő áramerőséggel (i) vagy áramsűrűséggel (j), a
fém felületegységére eső áramerősséggel jellemezhető. A fém felületén j = 0 esetén kialakuló
stacionárius állapotban a katódos és az anódos elektródfolyamatoknak megfelelő részáram-
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sűrűségek egyenlők. Ezeket a részáramsűrűségeket korróziós áramsűrűségnek (jkorr= Σja = Σjk),
míg a hozzá tartozó elektród potenciálját árammentes - vagy korróziós potenciálnak nevezzük.
A korrózió sebességét (vk) gyakran az adott fémfelületen időegység alatti fémréteg vastagság
csökkenéssel jellemzik. A korróziósebesség mértékegysége rendszerint mm·óra-1 vagy mm·év1

. A Faraday-törvény felhasználásával a korrózió sebességét formálisan áramsűrűségként

fejezhetjük ki [4]:

vk =

Ahol:

jkorr
z⋅F

(6)

jkorr [A·cm-2] – az áramsűrűség,
z·F [C·mol-1] – 1 mólnyi anyag átalakításához szükséges töltésmennyiség,
vk [mol·s-1·cm-2] – korróziósebesség.

A fémek anódos oldódása játszódik le a fémkorrózió esetén kívül a fémek savas pácolásakor,
maratásakor és kémiai polírozásakor is. Az ilyen rendszerekben lejátszódó korróziós
folyamatok megértése, a fémoldódás kinetikájának, mechanizmusának megismerése, a
korróziósebesség meghatározása a korrózióvédelem szempontjából rendkívül fontos.

2.1.1 Rézoldódás szulfáttartalmú savas elektrolitoldatokban
A réz jó megmunkálhatósága, jó elektromos- és hővezető, valamint korrózióállósága
miatt gyakran használt szerkezeti anyag. Korrózióállóságát a felületén jelenlévő oxidréteg
biztosítja. A felületi oxidréteg szerkezetét és vastagságát a felülettel érintkező agresszív közeg
összetétele és az érintkezés időtartama befolyásolja. Vizes oldatokban a rézfelületen kialakuló
réteg az egyértékű Cu(I)–oxid, amely hosszabb idő eltelte után más típusú oldható vagy
oldhatatlan oxidokká alakul át, mint pl. Cu(OH)2, CuO. Ismeretes, hogy a réz vízben és oldott
oxigéntől mentes savakban nem korródeálódik, oxidáló savakban, vagy oldott oxigén és
komplexképzők jelenlétében viszont igen [5]. Réz korróziójakor a felületi oxidréteg sérül,
illetve oldódik. A réz aktív oldódási folyamata savas közegben – az elektrolitoldat
kémhatásától, összetételétől függően – többféle mechanizmus szerint játszódhat le.
Mattson és Bockris [6] vizsgálatai szerint a réz oldódása szulfáttartalmú savas oldatban
két egymás után következő egyelektronos lépésben játszódik le. A kétlépcsős mechanizmusra
a polarizációs görbék mérésénél mutatkozó effektusokból következtettek. Kiss [7] vizsgálta a
rézelektród viselkedését szulfáttartalmú savas oldatokban. A lejátszódó anódfolyamatok
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mechanizmusát forgó, gyűrűs korongelektród segítségével tanulmányozta. Eredményei alapján
ő is a kétlépcsős mechanizmust javasolta. A kétlépcsős mechanizmus esetén a rézelektródon a
következő folyamatok játszódnak le:
Cu → Cu+ + e+

2+

Cu → Cu + e

(7)
-

(8)

Jardy és munkatársai [8] ezen reakció mechanizmusát tanulmányozták az áramsűrűség
függvényében kvarckristály - mikromérleggel és forgó, gyűrűs korongelektróddal. Kimutatták,
hogy az oldódás az áramsűrűség értékétől függ. 0,1 mol·dm-3 Na2SO4 oldatban (pH = 1,5) a
következő mechanizmust javasolták:
Cu → Cu+(adsz) + ej < 10-6 A·cm-2 esetén:

j > 10-2 A·cm-2 esetén:

(9)

Cu+(adsz) → Cu+(old)

(10)

Cu+(old) → Cu2+(old) + e-

(11)

Cu+(adsz) → Cu2+(old) + e-

(12)

Nagy áramsűrűség értékeken az is lehetséges, hogy két Cu+-ion egymással reakcióba lép, így a
következő diszproporcionálódási reakció játszódhat le:
2Cu+(old) → Cu2+(old) + Cu0

(13)

Egyes feltételezések szerint a réznek szulfátos közegben való anódos oldódásakor két
párhuzamos folyamat játszódik le. Ennek során az egyik lépésben Cu+-ionok, a másik
párhuzamos folyamatban pedig a rézből egy lépésben Cu2+-ionok keletkeznek. Ha a réz
anódos oldódása ez utóbbi mechanizmus szerint menne végbe, akkor a 8. egyenletben felírt
folyamat nem játszódhatna le. Ha figyelembe vesszük a standard elektródpotenciál
viszonyokat, akkor a 7. egyenlet szerint felírt folyamat menne végbe először és ezt követné a
Cu+/Cu2+ folyamat nagy sebességgel. Így a Cu/Cu2+ folyamat súlya a 7. és 8. egyenlet szerint
felírt folyamatok mellet kicsi lenne. Tehát termodinamikai megfontolások alapján is a lépcsős
mechanizmus a valószínűbb [7].
Young és munkatársai [9] elektrokémiai méréseket végeztek különböző felületi
orientációjú réz egykristályokon. A vizsgált felületi kristálylapok az (100), (110) és az (111)
voltak. Az említett szerzők kimutatták, hogy szulfáttartalmú savas oldatban a korróziósebesség
8

nagymértékben függ a réz felületi orientációjától. A különböző kristálylapokon a mért
áramsűrűség értékek a következő sorrenden csökkentek: (110) > (100) > (111).
A rézfelületen végbemenő oldódási folyamatokat nanométeres mérettartományban
valamint atomi méretekben is tanulmányozták. Ryders és munkatársai [10] elektrokémiai
mérések

során

a

polikristályos

réz

felületén

végbemenő

változásokat

vizsgálták.

Szulfáttartalmú savas közegben végzett méréseik alapján megállapították, hogy a felület
előkezelése befolyásolja az oldódási folyamat sebességét. Behm és munkatársai [28,32,33]
modellfelületeken végeztek vizsgálatokat és megállapították, hogy pl. az (111) felületi
orientációjú réz egykristályon az oldódási folyamat a hibahelyeken, az atomi lépcsők szélein
kezdődik és onnan halad befelé.

2.2 Korrózió elleni védelem inhibitorokkal
Vizes rendszerekben fémes szerkezeti anyagok korrózióvédelmére korróziós
inhibitorokat használnak. Ezek az anyagok fontos szerepet játszanak az elektrolitoldat
agresszivitásának csökkentésében. A korróziós inhibitorok olyan anyagok, melyeket az
oldathoz viszonylag kis koncentrációban adagolva, lényegesen lecsökkentik a fémkorrózió
sebességét. Az inhibitorokat sokféle, önkényes szempont szerint osztályozzák [11]:
A felhasználási közeg szerint megkülönböztetnek:
-

gázfázisban,

-

semleges közegben, savakban, lúgokban,

-

speciális közegekben (pl. festékekben, betonban) alkalmazott inhibitorokat.

Evans [12] az elektrokémiai korróziós folyamatokra kifejtett hatás alapján megkülönböztetett:
-

anódos,

-

katódos és

-

vegyes inhibitorokat.

Az anódos inhibitorok azok az anyagok, amelyek passzív réteget hoznak létre és tartanak fenn
a fém felületén, megakadályozva ezzel a fém oldódási folyamatát. Ezeket sokszor passziváló
inhibitoroknak is nevezik és további megkülönböztetésként oxidáló vagy nem oxidáló
inhibitorként jelölik, aszerint, hogy szükséges-e a passzivitáshoz oxigén.
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Katódos inhibitorok azok az anyagok, amelyek a katódos reakciót befolyásolják, fékezik az
oxigén diffúzióját a felülethez, vagy megakadályozzák a hidrogénionok leválását. Gátolva
ezeket a folyamatokat, megnő a katód polarizálhatósága, aminek következtében csökken az
áramsűrűség.
A vegyes inhibitorok – mint ahogy elnevezésük is mutatja – részlegesen mind az anódos, mind
a katódos elektródfolyamatokat befolyásolják. Használatukkal, az anódos inhibitorokhoz
képest, biztonságosabb védőhatást lehet elérni.
Lorenz és Mansfeld [13] által bevezetett ’interface – interphase’ csoportosítása, a felületen
kialakult inhibitorrétegek tulajdonságait veszi figyelembe:
határfelületi (interface) (kétdimenziós),
határfázisú (interphase) (háromdimenziós) inhibitorok.
A határfelületi (interface) inhibíció erős kémiai vagy elektrokémiai kölcsönhatást feltételez az
inhibitor és a korrodálódó fémfelület között. Ebben az esetben az inhibitor potenciálfüggő
kétdimenziós, monomolekuláris védőréteget alakít ki. Ez a folyamat áltálában olyan korróziós
rendszerekre jellemző, ahol az oxidréteget nem tartalmazó fémfelület érintkezik az agresszív
közeggel (ami savas elektrolitoldatokban realizálódik).
A határfázisú (interphase) inhibíció háromdimenziós réteget feltételez a korrodálódó
fémfelület és az inhibitor között. Ebben az esetben többmolekulás védőréteg (fázis) képződik a
fémfelületen. A határfázisú inhibíció elsősorban semleges közegben tapasztalható, pórusos
vagy nem pórusos réteg képződésével.
Napjainkban leggyakrabban szerves vegyületeket alkalmaznak korróziós inhibitorokként.
Ezeknek a szerves vegyületeknek a molekulái legalább egy poláris csoportot tartalmaznak. A
poláris csoport a fémfelülettel kémiai kötést alakít ki, ezért fontos a vegyületben az
elektronsűrűség eloszlása. Aromás és heterociklusos vegyületek esetén az elektronsűrűség
eloszlás és az inhibitorhatás változhat, ha a molekulában lévő szubsztituensek különbözőek,
vagy ha ezek a szubsztituensek a gyűrű különböző helyein találhatók. Hasonlóan fontos
tényező az inhibitorok hatására vonatkozóan a szerves molekula mérete, az, hogy mekkora
helyet foglal el a molekula a fémfelületen. Az inhibitorhatás meghatározására alapoldatokat
használnak.
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2.3 Savas közegben alkalmazott korróziós inhibitorok
A savas közegben hatékony inhibitorok általában kis hatékonyságúak vagy
hatástalanok semleges vizes oldatokban és fordítva. Ez a viselkedés a korróziós folyamatok
mechanizmusának különbözőségéből adódik. Savas oldatokban az inhibitorhatás az
oxidréteget nem tartalmazó fémfelületen lejátszódó adszorpció következménye, míg semleges
közegben az inhibitor hatékonysága a felületi oxidréteg jelenlétével magyarázható.
A savas korrózió inhibitorai a legkülönbözőbb típusúak lehetnek, egy vonatkozásban
azonban a tulajdonságaik közösek. A legtöbb hatásosnak tekinthető inhibitor molekula kén-,
nitrogén- vagy oxigénatomot tartalmaz [14]. A kénatomot tartalmazó molekulák kénsavas
közegben, míg a nitrogénatomot tartalmazók sósavas oldatokban hatékonyak [15,16]. Ezzel
összefüggésben nagy jelentőségűek azok a munkák, amelyekben kapcsolatot keresnek a
szerves anyag inhibeáló tulajdonsága és szerkezeti sajátosságai között. Az elmélet szerint egy
sor vegyület inhibeáló hatását az alapvető reakciócentrumként funkcionáló atom (nitrogénoxigén- és kénatom) elektronsűrűsége határozza meg. A reakciócentrum elektronsűrűségének
növekedésével erősödnek a fém és az inhibitor között kialakuló kemiszorpciós kötések. A
funkcionális atom hatékonysága az adszorpciós folyamatban, a vegyületek azonos stabilitását
feltételezve, a következő sorrendben változik: kén > nitrogén > oxigén. Ez a sorrend
Trabanelli és Carassiti [15] véleménye szerint azzal magyarázható, hogy a kén
elektronegativitása kisebb, mint a nitrogén vagy az oxigén elektronegativitása, így a kén
vegyületei könnyebben polarizálódnak. Ennek kapcsán egy sor szerves vegyületet vizsgáltak
és feltételezték, hogy az inhibeáló hatás elsősorban annak köszönhető, hogy az
adszorbeálódott vegyület blokkolja (letakarja) a felületet, ezért minél nagyobb a molekula
annál nagyobb fémfelületet takar. Ezek a feltételezések azonban nem mindig érvényesülnek,
figyelembe kell venni a fémek tulajdonságait is, például az elektronszerkezetüket.
Mindezekből az következik, hogy a szerves vegyületek molekula szerkezete valamint a fémek
felületének szerkezete kétségtelenül meghatározó szerepet tölt be az inhibitor adszorpciójában
és a korrózió fékezésében.
A rézkorrózió inhibitoraiként a következő szerves vegyületeket alkalmazhatók:
szulfidok, azol származékok (pl. imidazolok, merkapto-benzoxazol), triazol származékok (pl.
toliltriazol, benztriazol). Ezek a vegyületek jó inhibeáló tulajdonságot mutatnak semleges,
enyhén savas, vagy lúgos közegben [17,18,19]. Erősen savas közegben (pH < 3) ezek a
vegyületek mérsékelten hatékony rézkorróziós inhibitorok, hatékonyságuk adalékanyagokkal
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növelhető [20,21]. Irodalmi adatok alapján összegeztük a hatékonyság függését az
inhibitorkoncentrációtól. Általában jó inhibitorhatás 10-2-10-3 mol·dm-3 koncentrációban érhető
el, abban az esetben, ha az oldat pH-ja nagyobb, mint 3 [18,25]. Az 1. ábra néhány, a
gyakorlatban alkalmazott inhibitornak a réz korróziósebességére kifejtett hatását ábrázolja az
oldat kémhatásának függvényében [17]. Az ábrán látható, hogy pH < 4-nél a korróziósebesség
meredeken növekszik az inhibitor jelenlétében is, amely az inhibitorhatás csökkenését jelenti.
Az oldat pH-jának növelésével a rézkorrózió sebessége csökken [17]. Az 1. táblázatban
összefoglaltuk a szulfáttartalmú savas közegben (0 < pH < 3) már vizsgált és az irodalomban
közölt legfontosabb inhibitorokat. Kevés olyan irodalmi adatot találtunk (a táblázatban
összefoglaltak szerint kettőt), amelyben az inhibitor hatásfok (η = (j/jkorr)·100) meghaladja a
90%-ot.
Korróziósebesség

g·m-2·óra-1

BT – benztriazol
TT – toliltriazol
ABI – 2-(5-aminofenil)-benzimidazol
MBT – merkapto-benztiazol

1. ábra
A rézkorrózió sebességének a változása a közeg kémhatásának a függvényében [17]
1. táblázat
Szulfáttartalmú elektrolitoldatokban (0 < pH < 3) vizsgált inhibitorok jellemzői

Inhibitor
Benztriazol + KI
Amino-alkil-triazol
Fenilazo-pirazol-on
Imidazol származékok
Indol
Hidroxi-kinolin
Tiourea
Aromás-szulfoxid

Leghatékonyabb
koncentráció
[mol·dm-3]
10-2
10-2 – 10-3
5·10-5
10-2
5·10-3
5·10-5
1,5·10-4
5·10-4
12

Inhibitor hatásfok
η [%]

Irodalom

70
16-80
97
70
95
90
72
85

[20]
[19]
[22]
[23]
[24]
[23]
[25]
[26]

2.3.1 Fémek felületi jelenségeinek tanulmányozása

A fémek felületén végbemenő folyamatok – adszorpciós illetve deszorpciós, diffúziós
és disszociációs folyamatok – megértése céljából számos tényezőt kell ismerni, pl. a
fémfelület állapotát, a vizsgált közeg anionjainak jellegét és szorpciós tulajdonságait. A
folyadékfázisban lévő ionokon kívül a fémfelület szerkezetének ismerete is szükséges. A
polikristályos fémek felülete különböző orientációjú kristálylapokból tevődik össze.
Felületükön a töltéseloszlás nem egyenletes, eltérések vannak a különböző orientációjú
kristálylapokon. A szerkezeti eltérések a felületi energia és az adszorpciós folyamatok
szabadentalpia változását vonják maguk után. Ezen zavaró tényezők kiküszöbölésére a
vizsgálatokhoz egykristályokat használnak, amelyekkel a felületi jelenségek mind kémiailag,
mind szerkezetileg vizsgálhatók különböző felületanalitikai módszerek alkalmazásával.
2.3.1.1

Egykristályok felületének szerkezete
Az ideális kristály a térben végtelenül ismétlődő, azonos szerkezeti egységekből áll. Az

egykristályok legfontosabb tulajdonsága, hogy atomi méretekben hosszútávon periodicitást
mutatnak, azaz a kristályszerkezet periodikusan ismétlődő elemi cellák összességéből épül fel.
A munkánk során az inhibitorok adszorpciós tulajdonságait réz egykristály felületén
tanulmányoztuk, ezért csak ezen egykristály szerkezetét mutatom be. A réz egykristály
térrácsa lapcentrált köbös rács (fcc: face-centered cubic). Ha a tömbi kristályt egy adott
kristálylap mentén elmetsszük, akkor a metszési sík iránya meghatározza a felületi atomréteg
orientációját (2a. ábra). A szoros illeszkedésű kristálylapok az (111) és (100) orientációk,
mivel itt az atomok sűrűn helyezkednek el egymás mellett. A leglazább illeszkedésű felületi
kristálylap az (110) amint ezt a 2b. ábra is mutatja. Ha a kristály elmetszése nem egy
kristálylap mentén történt, akkor a felület nem tökéletesen sík, hanem teraszok, atomi lépcsők
figyelhetők meg. Ez azt jelenti, hogy a teraszokat atomi magasságú lépcsők választják el
egymástól. (3. ábra).
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(111)

(100)

(110)

a.)

b.)

2. ábra
Lapcentrált köbös kristály elemi cellájának rajzai:
a.) a három fontosabb metszet
b.) a megfelelő kristálylapok felépítése

3. ábra
Reális felület mikroszerkezete

A felületi atomrétegben a kötésviszonyok különböznek a tömbhöz képest, mivel a felületi
atomok a kötések felszakadása miatt átrendeződnek. Két uralkodó jelenség figyelhető meg,
amelyek megkülönböztetik ezeket a tömbi atomszerkezettől: a relaxáció és a rekonstrukció. A
felületi relaxáció esetén a felületi rétegek szerkezeti elrendeződése megmarad, de a felületre
merőlegesen változás történik, nevezetesen az első és a második réteg közötti távolság
csökken (összehúzódás, kontrakció). A felületi rekonstrukció során az atomok a felületre
merőlegesen valamint párhuzamosan is elmozdulnak. A felületi átrendeződés nemcsak a
felületi rétegben játszódik le, hanem további néhány atomi rétegre is kiterjedhet. Ha a tiszta
fémfelületre valamilyen anyag adszorbeálódik, akkor a felület szerkezete átrendeződhet,
rekonstruálódhat [27].
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2.3.1.2

Anionok adszorpciója fémfelületen
Az elektrolitoldatban jelenlévő anionok adszorbeálódnak a fémfelületen. Az anion

adszorpció nagymértékben befolyásolja a fém és folyadék határfelületén végbemenő
folyamatokat, pl. a felületi diffúziót, a teraszok orientációját, a korróziót vagy a felület
rekonstrukcióját. Tanulmányozták a klorid- és szulfátionok adszorpcióját különböző fémek
felületén és azt találták, hogy az adszorbeált kloridionok a felületi atomoknak nagy mobilitást
biztosítanak, míg a szulfátionok adszorpciója a felületi atomok mobilitását csökkenti [28].
Anionok adszorpciója rézfelületre
Horányi és munkatársai [29] vizsgálták a szulfátionok adszorpciós tulajdonságait réz felületén
1 mol·dm-3 HClO4 oldatban. Radioizotópos nyomjelzéses módszerekkel kimutatták, hogy a
szulfátionok adszorbeálódnak a rézfelületre.
Oxigént nem tartalmazó szulfáttartalmú oldatba merülő rézelektród esetén megállapítható,
hogy a hidrogénfejlődési és rézoldódási potenciálok közötti potenciáltartományban nem
játszódik le számottevő mértékben elektródreakció. Ez a potenciáltartomány a kettősrétegtartomány, vagy az ideálisan polarizálható potenciáltartomány. Ez a tartomány alkalmas az
anion adszorpciós folyamatok tanulmányozására. Így ciklikus voltammetriás mérésekkel
kimutathatók a felületen jelenlévő adszorbeált anionok. Az ideálisan polarizálható
potenciáltartományban két jellegzetes anódos és katódos áramcsúcs jelenik meg, amelyek a
SO42-(HSO4-)-ionok adszorpciójának és deszorpciójának felelnek meg. A későbbiekben ezt a
felületi szulfátréteget atomi felbontásban is megfigyelték a pásztázó alagútmikroszkóp
alkalmazásával. Wandelt és munkatársai [30,31] alapos vizsgálatokat végeztek (111) felületi
orientációt mutató réz egykristály elektródokon, eredményeik alapján a rézfelületen látott
jelenségeket a 2. táblázatban foglaltam össze.
2. táblázat
SO42-(HSO4-)-ionok adszorpciója Cu(111) felületén [30,31]

A réz felületén az atomtávolságok

a = 0,256 nm
a = 0,43 ± 0,02 nm

2-

-

A felületre adszorbeált (SO4 v. HSO4 )

b = 0,7 ± 0,02 nm

rétegben a felületi molekulatávolságok

a’ = 2,7 nm
b’ = 3,45 nm
Korrugáció (hullámosítás): 0,04 nm
Moiré szerkezet:

(ahol a,b – a kétféle molekulatávolság)
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A szerzők szerint az adszorbeált SO42-(HSO4-)-ionok a felületen (√3 x√7) periodicitást
mutatnak. Ilyenkor egy torzított hexagonális felületi szerkezet alakul ki, ahol a szomszédos
atomok közötti távolságok 0,43 ± 0,02 nm, valamint 0,7 ± 0,02 nm. A felületről, atomi
felbontásban készített képen, egy rendezett misfit (rácsillesztetlenség) struktúrát figyelhető
meg. Ez a struktúra azért alakul ki mert a (111) felületi orientációjú réz egykristály felületi
atomrétege és az adszorbeált szulfátréteg rácsállandója különböző, azaz a két réteg nem
illeszkedik és emiatt úgynevezett Moiré sávok láthatók a mikroszkópos felvételeken. A Moiré
sávok csak abban az esetben láthatók, ha a legfelső rézréteg rekonstruált szerkezetet mutat,
különben nem figyelhetők meg a mikroszkópos felvételeken [32]. Wandelt megfigyelte a
Moiré sávok kialakulását és eredményei megegyeztek a már korábban Au(111) [33] és
Rh(111) [34] felületeken észlelt jelenségekkel.
A 4. ábra egy elképzelt modellt mutatok be a Rh(111) felületen adszorbeált SO42-(HSO4-)rétegről [34]. Hasonló modell szerkeszthető a Cu(111) felületre adszorbeált szulfátréteg esetén
is.

4. ábra
SO42-(HSO4-) jelenlétében a Rh(111) felületét ábrázoló modell [34]
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2.4 Az alkalmazott vizsgálati módszerek elméleti alapjai
2.4.1 Elektrokémiai módszerek
2.4.1.1

Potenciodinamikus polarizáció
A korróziós folyamatok sebességének meghatározására és az inhibitorhatékonyság

gyors megállapítására elektrokémiai módszerek alkalmazhatók. Polarizációs mérésekkel az
anódos és katódos folyamatok tanulmányozhatók. Polarizáció során az árammentes
potenciáltól való eltérés a túlfeszültség, amely a polarizációs potenciál és az árammentes
potenciál különbsége.
A vizsgált elektród potenciáljának pozitív irányú változtatásával (anódos polarizáció)
az anódos részáram nő, a katódos pedig csökken, katódos polarizáció esetén pedig a katódos
részáram növekedése mellett az anódos csökken. A bruttó (’külső’) áramsűrűséget a két
részreakció sebességének összege adja meg. A j = f(E) karakterisztikák az úgynevezett
polarizációs görbék.
Amikor az anódos és katódos elektródreakciók sebesség-meghatározó folyamata a
töltésátlépés, akkor a polarizációs görbét (áramsűrűség – potenciál) a Butler–Erdey–Grúz–
Volmer egyenlet írja le [35]:
z F ( E − E korr )

 α z a F ( E − Ekorr )
−β k
RT
RT


j = jkorr e
−e





(14)

Ahol: jkorr - a korróziós áramsűrűség,
α, β - az anódos illetve katódos részfolyamatok töltésátlépési együtthatói,
za, zk - az anódos illetve katódos részfolyamatok során átlépő töltések száma,
F - a Faraday konstans,
(E-Ekorr) - a túlfeszültség.
Kis túlfeszültségek (|E-Ekorr| <<

RT
= 0,027V ) esetén egyik részáramsűrűség sem
F

elhanyagolható a másikhoz képest, ilyenkor az áramsűrűség közelítőleg arányos a
túlfeszültséggel.
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Nagy túlfeszültségek (|E-Ekorr|

>>

RT
= 0,027V ) esetén a 14. egyenletben az egyik
F

exponenciális tag elhanyagolható a másik mellett, ekkor a polarizációs görbe úgynevezett
féllogaritmusos alakjából megadható a Tafel egyenlet, amely a következő:

( E − Ekorr ) = a + b ⋅ lg j

(15)

Ahol a - és b - Tafel konstansok.
A

féllogaritmusos

ábrázolásból

kapott

egyeneseket

Tafel-egyenesnek

nevezik.

Az

egyeneseknek az Ekorr potenciálra (E-Ekorr = 0) történő extrapolációjával meghatározható a
korróziós áramsűrűség (jkorr), ha az elektródfolyamat mechanizmusa a vizsgált és extrapolált
tartományban ugyanaz, mint az árammentes potenciálnak megfelelő állapotban.
Az inhibitorhatékonyság az áramsűrűség ismeretében megállapítható. Az inhibitor
hatásfok a következőképpen definiálható:



η = 1 −


j 
 ⋅ 100
jkorr 

(16)

Ahol: η [%] – inhibitor hatásfok,
jkorr, j [A·cm-2]– korróziós áramsűrűség inhibitort nem tartalmazó, illetve inhibitort
tartalmazó oldatokban.
2.4.1.2

Ciklikus voltammetria (CV)
Az állandó polarizációsebességgel működő ciklikus voltammetria elektrokémiailag

aktív anyagok gyors jellemzésére, redoxitulajdonságaik megállapítására és kinetikai
paramétereik meghatározására alkalmas módszer [36]. A ciklikus voltammetria során egy
választott potenciáltartományban a minta potenciálját változtatjuk adott polarizációs
sebességgel, miközben a j = f(E) karakterisztikát regisztráljuk.
A voltammogramon áramcsúcsok jelennek meg, vagyis azon a potenciálon, ahol
valamilyen elektródreakció megindul, az áram a stacionárius voltammogramhoz hasonlóan nő.
Az elektródreakcióban résztvevő reaktáns felületi koncentrációja csökken a potenciál további
változtatásával egészen addig, amíg nullává nem válik. A ciklikus voltammetriás görbén
leggyakrabban két áramcsúcs figyelhető meg, amelyek közül az egyik az anódos (oxidációs)
áramcsúcs, a másik a katódos (redukciós) csúcsáram.
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Reverzibilis rendszerek esetén a csúcspotenciálok függetlenek a polarizációs sebességtől, az
oxidációs és redukciós csúcsok közötti potenciálkülönbség pedig állandó. Irreverzibilis
rendszereknél az oxidációs és redukciós csúcsok közötti potenciálkülönbség változik a
polarizációs sebességgel.

2.4.2 Elektrogravimetriás módszerek
A kvarckristály - mikromérleg (angol nyelű rövidítése: QCM – Quartz Crystal
Microbalance) segítségével az elektrokémiai folyamatokat kísérő rendkívül kis – nanogramm
nagyságrendű – felületi tömegváltozások mérhetők [37].
A QCM készülék legfontosabb egysége egy vékony, speciális vágású piezoelektromos
kvarckristály, amelynek alapvető tulajdonsága, hogy elektromos tér hatására deformálódik.
Ezért a kvarclapkával oszcilláló berendezés építhető, ahol a feszültség vezérléshez az
szükséges, hogy a lapka mindkét oldalán fémbevonat (általában arany vagy ezüstréteg) legyen.
Az így előkészített kristálylapka váltakozó feszültség hatására oszcillál. A kvarckristály
oszcillációs frekvenciája nagy érzékenységet mutat a két oldal közötti tömegváltozásra,
ugyanis ha a felületi réteg vastagsága változik, akkor a kristály sajátfrekvenciája (∆f) is
megváltozik. Ha a kvarckristály egyik oldalán lévő arany bevonatra elektrokémiai módszerrel
valamilyen más fémréteget választunk le, akkor ezt az oldalt használhatjuk munkaelektródként
és ezáltal a munkaelektród felületi tömegváltozása folyamatosan meghatározható.
Az érzékelt frekvenciaváltozásból a Sauerbrey-féle egyenlettel [38] a tömegváltozás
számolható:

∆f = −C f ⋅

∆m
A

(17)

Ahol: ∆f – frekvenciaváltozás,
∆m – tömegváltozás,
A – a piezoelektromosan aktív felület nagysága,
Cf – integrális érzékenység.
A Cf értéke meghatározható a mérés előtt történő fémleválasztással. Faraday törvénye alapján
az elektrokémiai leválasztáshoz használt töltés (Q) és a frekvenciaváltozás között egyenes
arányosság áll fenn a következő egyenlet szerint:
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∆f =

Cf ⋅M
n⋅F ⋅ A

⋅Q

(18)

Ahol M - a leváló anyag molekulatömege.
Ezen technika alkalmazásával az időegység alatti tömegváltozás pontosan meghatározható és a
vizsgált munkaelektród korrózió sebessége a következő képlettel számolható:

∆m ⋅ 3600 ⋅ 24 ⋅ 365 ⋅ 10 4
δ=
A⋅ D ⋅t

(19)

Ahol: δ [µm·év-1] - a korróziós sebesség,
A [cm-2] – az elektród felülete,
D [g·cm-3] – a fém sűrűsége,
∆m [g] – az elektród tömegcváltozása,
t [s] - a kísérleti idő.

2.4.3 Fotoelektron-spektroszkópia (XPS)
A fotoelektron-spektroszkópiát a szakirodalomban az angol nyelvű elnevezésnek
megfelelően XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) rövidítéssel találjuk meg. Az XPS
módszer jelentősége annak köszönhető, hogy egyaránt képes a felületről minőségi, kémiai
összetételi

és

kötésszerkezeti

adatokat

szolgáltatni.

A

fotoelektron-spektroszkópia

működésének alapelve, hogy röntgensugarakkal besugárzott szilárd minta felületéből
fotoelektronok lépnek ki (az atomok ionizálódnak). A mérés során alkalmazott röntgensugarak
energiája (Al: Kα = 1486,6 eV vagy Mg: Kα = 1253,6 eV) elég nagy ahhoz, hogy a nem-kötő
elektronok a mintából kilépjenek. Adott energiájú besugárzás esetén a kilépő elektronok
energiája karakterisztikus a mintát felépítő elemekre, valamint azok kémiai környezetére. A
folyamat energiaegyenlete a következő:
hν = EFB + Ekin + Φspm

(20)

Ahol: hν – a gerjesztő foton energiája,
EFB – a fotoelektron Fermi-szintre vonatkozott ionizációs (kötési) energiája,
Ekin – a kilépő elektron kinetikus energiája,
Φspm – a spektrométerre jellemző kilépési munka.
Az ionizációs folyamatot követően ún. Auger-folyamat is lejátszódik. A fotoelektronok
kilépése miatt megüresedett alacsonyabb energiájú elektronhéjra a magasabb szinten lévő
20

elektron úgy lép át, hogy a többlet energia egy újabb elektron kilépésére fordítódik. Ennek a
kilépő elektronnak (Auger-elektronnak) a kinetikus energiája is jellemző az adott atomra.
A spektrométer a mintából kilépő elektronokat érzékeli és így a röntgenforrás által
biztosított teljes energiatartomány kihasználásával áttekintő spektrumot készíthetünk. A
kémiai eltolódások pontos meghatározása céljából pedig egy-egy spektrumvonalat szűkebb
energiatartományban kell felvenni. A spektrumvonalak intenzitásai a vizsgált elemek
mennyiségével arányosak.
Az egyes elemekre jellemző spektrumvonalak egyedi energia értékeknél jelennek meg. Az
egyes elemek megfelelő nívóira vonatkozó kötési energiaértékek vagy az alkalmazott
gerjesztési energiához tartozó kinetikus energiaértékek, továbbá az Auger-átmenetnek
megfelelő kinetikus energiaértékek táblázatokba foglaltak, amelyek segítségével a
spektrumban megjelenő vonalak azonosíthatók. Továbbá az elektron és Auger-csúcsoknak
megfelelő energiaértékek összegeként definiált Auger-paraméter (α) kétdimenziós ábrák
használatával a kémiai analógiák megkülönböztetésére is lehetőséget ad [39].

2.4.4 Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)
A SEM (Scanning Electron Microscopy) alkalmazásakor a vizsgálandó minta felületét
elektronnyaláb pásztázza végig. A besugárzó elektronnyaláb kölcsönhatásba lép a minta
atomjaival és azok külső elektronhéjáról elektronokat szakít le, így létrejönnek a szekunder
elektronok. A szekunder elektronok – amelyek 50 eV-nál kisebb energiájúak – detektálásával
képet alkothatunk a vizsgált felület topográfiájáról. A képmegjelenítés egy, a mikroszkóp
eletronnyalábjával egyidejűleg működő katódsugárcső fényintenzitásának a modulációjával
történik [40].

2.4.5 Pásztázó tűszondás mikroszkópok (SPM)
A 80-as évek elején új lehetőség nyílt a felületkémiai kutatások számára a pásztázó
tűszondás mikroszkópok (SPM - Scanning Probe Microscopy) megjelenésével. 1981-ben
Binnig és Rohrer [41,42] megalkották a pásztázó alagútmikroszkópot (STM - Scanning
Tunneling Microscopy). Ez a készülék háromdimenziós képet alkotott vezető grafit
egykristály (HOPG -Highly Oriented Pyrolytic Graphite) felületéről atomi felbontásban.
Felfedezésükért 1986-ban Nobel-díjat kaptak.
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E kísérleti technikát Binnig és munkatársai tovább fejlesztették nem vezető minták
vizsgálatára és 1987-ben publikálták az első atomi erőmikroszkópos (AFM - Atomic Force
Microscopy) [43,44] eredményeiket.
Az STM és AFM technikák megvalósítása szinte magától érthetődően vezetett hasonló
elven működő berendezések kifejlesztéséhez. A 3. táblázatban összefoglaltam néhány pásztázó
tűszondás mikroszkópos technikát. E technikákra az irodalom SPM összefoglaló néven
hivatkozik. A P helyére a tűszonda–minta kölcsönhatás fajtáját helyettesítve kapjuk az adott
mikroszkóp rövidítését. A gyakorlatban a vizsgálatok legnagyobb részét ma is STM-el és
AFM-el végzik, mivel alkalmazásukkal a határfelületi folyamatok ex situ vagy in situ
megfigyelhetők.
3. táblázat
Pásztázó tűszondás mikroszkópok elnevezése

Elnevezés

Jelölés

Mért kölcsönhatás

Pásztázó alagútmikroszkóp

STM

Alagútáram

Atomi erőmikroszkóp

AFM

Erőmérés

Mágneses erőmikroszkóp

MFM

Lokális mágneses erőtér

Pásztázó optikai közeltérmikroszkóp

SNOM

Fotonáram

Pásztázó elektrokémiai mikroszkóp

SECM

Kémiai potenciálváltozás

Pásztázó ionvezetés mikroszkóp

SICM

Ionáram

A pásztázószondás mikroszkópok közös jellemzője, hogy mechanikus rendszerrel egy
tűt (szondát) pásztázunk a vizsgálati minta felületén, miközben a tű és a minta valamilyen
kölcsönhatását mérjük. Ezen mikroszkópokkal információt csak a minta legfelső atomi síkjáról
kapunk a tér mindhárom irányában, így a minta domborzatát más módszerekkel nem elérhető
pontossággal érzékeljük. Felbontási és nagyítási tartománya mikrométertől (µm - 10-6 m) atomi tartományig (Ǻ - 10-10 m) terjed.
2.4.5.1

Pásztázó alagútmikroszkóp (STM) működése
A pásztázó alagútmikroszkóp a kvantummechanikai alagúthatás jelenségén alapul. A

kvantummechanika elve alapján, ha két fém nagyon közel van egymáshoz, akkor a
kvantummechanikai hullámfüggvényeik átfednek. Ha még potenciálkülönbséget is létesítünk a
két fém között, akkor az alagúthatás révén adott pozíció mellett állandó alagútáram is mérhető
[45]. Mivel az STM-nél árammérésről van szó mind a tűszondának, mind a mintának vezető
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anyagból kell lennie. A tűszonda rendszerint egy inert fémből (platina-irídiumból vagy
volfrámból) készül, hegyének az átmérője kisebb, mint 1µm.
Az STM mechanikai felépítése:
A pásztázó alagútmikroszkópok mechanikai felépítése rendkívüli precizitást igényel. Mivel az
STM-el a felület atomi szerkezete is megjeleníthető, ezért nagyon érzékeny a külső
rezgésekre. Ezek csökkentésére a berendezést rendkívül merev, rugósan felfüggesztett
szerkezetekbe helyezik [46]. Az STM berendezés vázlatos rajza az 5. ábrán látható.

tűszonda

Feszültség
forrás

5. ábra
STM vázlatos rajza

A mérés során a piezocső végén található tűt közelítjük a mintához. Ahhoz, hogy a tű
biztonsággal jusson el az alagúttartományba, piezokerámiából készült „inchwormot” építettek
be a berendezésbe, amelynek tulajdonsága, hogy a hernyó mozgását utánozva képes
feszültségimpulzusok hatására nanométeres lépésekben akár makroszkopikus méretű
távolságokat befutni. Az alagúttartomány elérése után a piezoelektromos mozgatórendszer a tű
és a minta közötti távolságot (a mintára merőleges irányban) szabályozza, valamint biztosítja a
pásztázást a minta síkjában mindkét (x és y) irányban. Ha a vezérlő rendszer úgy működik,
hogy állandó alagútáramot tart fenn, akkor a tű pozícióját változtatjuk a minta fölött, amely
elektronikus úton, automatizálva történik. Ilyenkor a minta domborzati képét kapjuk. Ez az
eljárás akkor célszerű, ha a minta felülete nagyon egyenetlen. Ha állandó magasságban
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pásztázzuk a tűt a minta fölött, akkor az alagútáram változását mérjük. Ebben az esetben a
felület egyenlőtlenségei, akár atomi szintű egyenlőtlenségei is az alagútáram változásában
jelentkeznek, és ez adja a felület leképezésének lehetőségét. Az atomok elrendeződésének
térképét indirekt módon nyerjük, ugyanis a mért alagútáram tulajdonképpen a vizsgálandó
anyag felületi elektronsűrűségével van kapcsolatban. Az STM mérések vezérlése és
adatgyűjtése számítógéppel történik. Az STM alkalmazásának különösen nagy előnye, hogy a
vizsgálandó felület szerkezete különböző közegben (vákuum, levegő, folyadék) egyaránt
tanulmányozható.
Képfeldolgozás
Az felvételek kiértékelésére többféle képfeldolgozó eljárás alkalmazható. A leggyakrabban
alkalmazott képfeldolgozó eljárások közé tartozik például a jellegzetes pontok közötti
távolságmérés, a magasságprofil meghatározás. Ez azt jelenti, hogy a felvett képen a kívánt
pontok között az x, y, z koordinátákat megadjuk. Másik lehetőség a metszeti képkészítés, ahol
a képre berajzolt vonal mentén elmetsszük a mintát, és így a magasságkontúr-képet kapjuk.
További képkiértékelő eljárások közé tartozik pl. a szemcseméret, érdesség, fraktál-dimenzió,
korrelációs hossz meghatározása. A felületi érdesség jellemezhető a kiemelkedés négyzetes
átlagával, zrms értékével (rms - root mean square), amelyet az alábbi egyenlet definiál:

zrms =

∑

i

( zi − zátl ) 2

(21)

N

Ahol: zátl – az átlagérték,
zi – adott helyen a z értéke,
N – a képet alkotó pontok (pixelek) száma.
A pásztázószondás mikroszkópok telepítése során lényeges szempont a mechanikai és
elektromos zajoktól mentes környezet biztosítása. Ennek ellenére sok esetben zajok jelennek
meg az STM képen. Kiszűrésükre különböző algoritmusok használhatók.
2.4.5.2

Elektrokémiai STM (EC-STM) működése
Az elektrokémiai STM (EC-STM) alkalmazása talán - a félvezető-fizika után – az

STM egyik legnagyobb és legjelentősebb felhasználási területét képezi. Az EC-STM
vizsgálatok előnye, hogy szimultán áram-potenciál, áram-idő, potenciál-idő görbéket vehetünk
fel, illetve polarizáció során a vizsgált minta felületén végbemenő változások figyelhetők meg.
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A folyadékban történő mérésekhez szükséges, hogy az alagútáram sokkal nagyobb
legyen mint a Faraday-áram (iT >> iFaraday). Ez a feltétel akkor teljesül, ha a tűt szigeteljük az
alagútáram szempontjából érdekes csúcs kivételével. Ekkor az alagútáram mellett a kis
tűfelület miatt a Faraday-áram elhanyagolható.
Az EC-STM méréseknél a tű és a minta egyaránt elektrolitoldatba merül, ezért
elektródfolyamatokkal kell számolni. Ha változtatjuk a minta potenciálját (UM), akkor a tűnek
a potenciálját (UT) valamilyen összehasonlító elektróddal szemben mérjük. Figyelemmel kell
lenni arra is, hogy a potenciálkülönbség a tű és a minta között (UB) nem létesíthető tetszőleges
módon. A mérés során a minta potenciálját kontrolláljuk, a tűnek a potenciáját pedig egy
konstans értékkel eltoljuk, amely a tű-minta közötti potenciálkülönbség (UB = UM – UT). A 6.
ábra mutatja az EC-STM vázlatos rajzát.

6. ábra
Elektrokémiai STM vázlatos rajza
Ahol: CE – referencia elektród,
RE – ellenelektród,
P – potenciosztát,
UB – tű és minta közötti potenciálkülönbség,
UM, UT – a minta ill. tű potenciálja az ellenelektródhoz viszonyítva,
iM, iT – a minta illetve tű áram értéke.
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2.4.5.3

Pásztázó tűszondák
Binnig és Rohrer az első STM méréseikhez volfrám szálból készült tűt használt. A tűt

ionmaratással gyártották nagyvákuumban (UHV – Ultra High Vacuum) és ott is alkalmazták a
HOPG felület atomi szerkezetének megfigyelésére. Az STM elterjedésével újabb tűkészítési
módszerek kidolgozására volt szükség. Különböző anyagi minőségű szálakból, különböző
eljárással készítettek tűket. Ilyen tűkészítési módszer, pl. az elektrokémiai polírozás és
maratás, a kémiai polírozás és maratás [47], elektro-, elektron-nyaláb leválasztás, katódos
gőzölés. Ideális tűt, amelynek a hegyén egy atom van nagyvákuumban ionmaratással lehet
előállítani. Ez a technika azonban költséges és az így előállított tűket továbbra is csak
nagyvákuumban lehet használni. A legmegfelelőbb és legegyszerűbb tűkészítési eljárásnak az
elektrokémiai maratás bizonyult [48]. Leggyakrabban volfrám és platina szálból készítik a
tűket.
A volfrám szálból készült tűk előnye, hogy sokkal hegyesebbek, mint a platina szálból
készültek, valamint keménységük is megfelelőbb. Hátrányuk viszont, hogy csak rövid ideig
használhatók a gyors oxidációjuk miatt. A tű felületén képződött vastag oxidréteg
nagyvákuumban, hőkezeléssel vagy maratással csökkenthető. Hegyes volfrám tűk egyik
készítési eljárása a következő (stacionárius maratási módszer):
Platina gyűrűn folyadékhártyát hoznak létre 2 mol·dm-3 koncentrációjú NaOH
elektrolitoldatból. Ezen a folyadékfilmen keresztül a volfrám szálat elektrokémiailag maratják
2V-nál nagyobb egyenfeszültséggel. A 7. ábra a folyadékhártyás tűmaratás vázlatos rajzát
mutatja. Itt a platina gyűrű a katód, a volfrám szál pedig az anód.

7. ábra
Volfrám tű elektrolitikus maratásának vázlatos rajza
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Maratáskor a volfrám szálnak csak a hártyával érintkező része oldódik. Az oldódás
hatására a szál vékonyodik, majd elszakad és a hártya alsó részén lévő szálat felfogjuk
desztillált vizet tartalmazó edényben. Ez lesz a hegyes tű, amelyet utólagosan desztillált
vízben tisztítunk. A volfrám oldódásakor vízben oldódó WO42- képződik:
W(sz) + 2OH- + 2 H2O ↔ WO42- + 3H2

(22)

A platina gyűrűs elektrokémiai maratás során a folyadékhártyában a WO42--ionok
koncentrációja megnő, míg az OH--ionok koncentrációja csökken. Ezért a tű maratása lassú
folyamat, akár 15-20 percig is eltarthat amíg a tű elkészül. A folyadékhártyás módszernél is
előfordulhat, hogy a felületi feszültség változása miatt a hártya elszakad. Ebben az esetben a
tűkészítést meg kell ismételni.
A platina szálból készült tűk előnye, hogy hosszabb élettartamúak. A platina puha fém,
ezért irídium hozzáadásával ötvözve (platina-irídium) használják, így keményebb lesz és
kémiailag is inert marad. Platina-irídium tűket cianidos fürdőben maratnak egyenfeszültséggel.
Telített CaCl2, H2O és HCl elegyben történő tűkészítéssel is történtek már próbálkozások [49].
Siegenthaler és munkatársai [50] a platina-irídium (3% irídiumot tartalmazó) szálból készült
tűket a következőképpen állították elő (Vizsgálatainkhoz mi is hasonló eljárással készítettük a
platina-irídium tűket):
A platina-irídium szálat sók elektrolitolvadékában, elektrolitikusan maratták
váltóárammal. Az alkalmazott elektrolitolvadék összetétele a következő volt: NaOH és NaNO3
(6:7 tömegarány) elegye. A tűkészítés vázlatos rajza a 8. ábrán látható.

8. ábra
Platina-irídium tű sók elektrolitolvadékában történő elektrolitikus maratásának vázlatos rajza
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Az elegyet felmelegítették, a platina-irídium szálat belemártották az olvadékot tartalmazó
fémtégelybe úgy, hogy csak a szál vége érintkezett az olvadékkal (1-2 mm), majd feszültséget
kapcsoltak a szál és a fémtégely közé. A platina-irídium szálat óvatosan mozgatták az
olvadékban, mindaddig, amíg a szál eredeti állapotában tartva már nem érintkezett az
olvadékkal. A hegyesre maratott tűt a következőképpen tisztították: desztillált vízbe mártva
ultrahangos mosóban tisztították, majd rövid ideig királyvízbe mártották, amelyben leoldották
a tű felületén megszilárdult sókat, utolsó lépésként pedig a szálat kiizzították.
Az EC-STM alkalmazásához a tűket szigetelik. A szigetelő réteg lehet üveg, elektroforetikus
bevonat [51], Apiezon wax vagy kémiailag semleges termoplaszt [57].
2.4.5.4

Atomi erőmikroszkóp (AFM) működése
Az AFM működési elve hasonló az STM-hez. Itt azonban a tű egy kemény, hegyes

’laprugó’ (cantilever) végén található. A pásztázás során a tűhegy és a minta felülete közötti
kölcsönhatás a molekuláris- vagy atomi erőkből adódik, innen származik a név is. A tű és a
minta között a távolságtól függően vonzó vagy taszító erők lépnek fel, amelyet a cantilever
lehajlása mér. Ha a mikroszkópot úgy szabályozzuk, hogy a cantilever lehajlása (erő) állandó
maradjon, akkor a minta domborzatát tapogatjuk le, ez az állandó erő üzemmód. Ha az erőt
mérjük, a minta domborzatához hasonló képet kapunk. Az AFM-nél még megkülönböztetünk
kétféle üzemmódot: kontakt (érintkezési) és kontaktus nélküli (nem érintkező, tapping)
üzemmódot. A cantileverek és tűk leggyakrabban Si3N4-ból készülnek.
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3.

Kísérleti rész

3.1 A kísérletekhez használt heterociklusos vegyületek
Szulfáttartalmú savas (0 < pH < 3) elektrolitoldatokban kevés hatékony inhibitort
vizsgáltak. Az 1. táblázatban összefoglaltam ezeket az inhibitorokat. A legismertebb szerves
inhibitorok, a triazol származékok (benztriazol, toliltriazol stb.). Jó védőképességet főleg
semleges közegben, vagy gyengén savas közegben mutatnak, amint az 1. ábrán is láthattuk.
Munkánk során olyan heterociklusos vegyületeket tanulmányoztunk, amelyektől
szerkezetükből adódóan a rézkorrózió csökkentő hatás várható. Számos tiazol és tetrazol
származékot teszteltünk szulfáttartalmú savas közegben a rézkorrózió inhibitoraként. A
dolgozatban csak a leghatékonyabbnak bizonyult szerves vegyületeket mutatom be és azok
inhibeáló hatékonyságát tárgyalom.
A vizsgált vegyületek a következők:

CH3

S
O

N

(23)

CH3

O

H
5-(4’-izopropil-benzilidén)-2,4-dioxo-tetrahidro-1,3-tiazol (5-IPBDT) [52]
(M = 247,0 g·mol-1)

(24)

S
O

N

O

H
5-benzilidén-2,4-dioxo-tetrahidro-1,3-tiazol (5-BDT) [52]
(M = 205,0 g·mol-1)
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N

N N

(25)

N
SH

5-merkapto-1-fenil-tetrazol (5-MFT) [53]
(M =178,22 g·mol-1)

Különböző tiazol és tetrazol származékokat már vizsgáltak korróziós inhibitorként
kloridtartalmú oldatokban, de szulfáttartalmú oldatokban még nem. Az általunk kiválasztott
két tiazol (5-IPBDT és 5-BDT) származék inhibíciós hatását még senki nem vizsgálta. Zucchi
és munkatársai [54,55] a tetrazol (5-MFT) származék hatékonyságát tanulmányozták nátriumklorid, különböző pH-jú (pH = 4-8) oldatban, ahol az hatékony inhibitornak bizonyult.
Kénsavas közegben, nikkel, vas-ötvözetek (FeBNiMo, FeBSiCuN, FeBSiC), réz-cink
ötvözetek korróziós inhibitoraként is tesztelték, ahol szintén jó védőképességet mutatott (9096% hatásfok) [56,57,58].
Az alacsony oldhatóság miatt a vizsgált szerves vegyületeket először etanolban
feloldottuk, majd vizsgálati elektrolitoldatot készítettünk. A tiazol származékok oldhatósága
kicsi, így a legnagyobb koncentrációjú oldat, amelyet készíteni lehetett belőlük, az 10-5
mol·dm-3 koncentrációjú volt. A tetrazol származéknak jobb az oldhatósága, így az 5-MFT
koncentrációfüggés vizsgálata töményebb inhibitorkoncentrációjú oldatokban is lehetővé vált.

3.2 Mérési körülmények
3.2.1 Polarizációs mérések
A polarizációs méréseket nem oxigénmentesített 0,1 mol·dm-3 Na2SO4 (Merck p. a.)
oldatban végeztük szobahőmérsékleten (Mérés közben az oldaton argon gázt nem
buborékoltattunk). Az oldat pH-ját 2,95-re állítottuk 0,1 mol·dm-3 H2SO4 hozzáadásával. A
tiazolok

hatékonyságának

meghatározására

10-6

-10-5

mol·dm-3

inhibitor

koncentrációtartományban végeztünk vizsgálatokat. Az 5-MFT inhibitor koncentrációfüggését
10-6

és

10-3

mol·dm-3

közötti

tartományban

vizsgáltuk.

Az

inhibitorhatékonyság

összehasonlításához a vizsgált három vegyület (5-IPBDT, 5-BDT, 5-MFT) esetében
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10-5 mol·dm-3 inhibitor koncentrációjú oldatokat adagoltunk az alapoldathoz, majd a pH-t
2,95-re állítottuk 0,1 mol·dm-3 kénsav hozzáadásával.
A vizsgálatokhoz nagytisztaságú (99,99%), 9,5 mm átmérőjű, epoxi gyantába
beágyazott polikristályos rézkorong elektródot használtunk. Az elektród felületét vizes
csiszolással kezeltük elő 1200-as fokozatú SiC csiszolópapírral, majd ioncserélt vízben
mostuk.
Hagyományos háromelektródos elektrokémiai cellát használtunk, ahol a munkaelektród
rézelektród, a referenciaelektród telített kalomelelektród (SCE) és az összehasonlító elektród
platinaháló. Mivel minden elektrokémiai, potenciosztatikus mérésünknél telített kalomel
referencia-elektródot használtunk a továbbiakban megadott összes potenciál ezen elektródra
vonatkoztatuk. A polarizációs méréseket a stacionárius körülmények között Solartron (ECI1286) típusú potenciosztáttal végeztük, a korróziós potenciáltól katódos, majd anódos
irányban, 15 mV/perc polarizációs sebességgel. A polarizációs mérések –500 mV és +500 mV
potenciáltartományban történtek.

3.2.2 Ciklikus voltammetriás mérések (CV)
Az EC-STM kísérletek előtt ciklikus voltammetriás vizsgálatokat végeztünk. A
mérésekhez a polarizációs vizsgálatoknál már leírt mérőműszert alkalmaztuk. Alapoldatként
10-3 mol·dm-3 kénsavat használtunk, amelyhez 5-MFT inhibitort adagoltunk 5·10-4 mol·dm-3
koncentrációban. Az oldatokat minden mérés előtt, valamint mérés alatt argon gázzal
buborékoltattuk át.
A CV méréseket –500 mV és +150 mV (vs. SCE) potenciáltartományban végeztük
alapoldatban és 5-MFT inhibitor jelenlétében –700 mV és +350 mV között. A polarizációs
sebesség 10 mV/s volt. A vizsgálatokhoz használt réz egykristály minták előkezelését a 4.2.2.1
fejezetben részletesen megadjuk.

3.2.3 Elektrogravimetriás mérések
A méréseket EQCN-701 típusú kvarckristály-mikromérlegen (QCM) végeztük. Az
alkalmazott kvarckristály névleges oszcillációs frekvenciája 10 MHz volt. A kristálylapka
mindkét oldala aranyréteggel van bevonva, amelynek az egyik oldalára minden kísérlet előtt
galvanosztatikusan leválasztottuk a vizsgálandó rézréteget 250 nm vastagságban, 20 mA·cm-2
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áramsűrűséggel. A rézleválasztás a következő összetételű oldatból történt: 0,5 mol·dm-3
CuSO4, 0,5 mol·dm-3 H2SO4 és 10-3 mol·dm-3 etanol [59].
A méréseket 0,1 mol·dm-3 Na2SO4 (pH = 2,95) elektrolitoldatban végeztük. A tiazol
származékok (5-IPBDT, 5-BDT) koncentrációja az oldatban 10-5 mol·dm-3 volt. A tetrazol
származék (5-MFT) esetében 5·10-4 mol·dm-3 koncentrációjú oldatot használtunk.

3.2.4 Fotoelektron-spektroszkópiás vizsgálatok (XPS)
A fotoelektron-spektroszkópiás méréseket az MTA AKKL-ban együttműködés keretén
belül végeztük. A mérésekhez Kratos XSAM 800 típusú készüléket használtunk, Mg Kα
sugárzást alkalmazva gerjesztő forrásul (1253,6 eV), 10-7 Pa nyomás mellett. A mintáról
áttekintő spektrumot vettünk fel és azonosítottuk a felületen jelenlevő alkotóelemeket. A
mennyiségi elemzéshez és az elemek kémiai állapotának meghatározásához a vizsgált elemek
régió-spektrumait vettük fel és ez alapján azonosítottuk a felületen 2-5 nm mélységben
jelenlévő alkotóelemeket és az esetleges szennyezőket.
Vizsgálatainkhoz a nagytisztaságú (99,99%) polikristályos rézmintát vizes csiszolással
kezeltük elő 1200-as finomságú SiC csiszolópapírral. A felületi egyenletlenségek, valamint az
oxidréteg eltávolítására elektrokémiai polírozást használtunk, amelynek a részletes leírása a
4.2.2.2 fejezetben, a polikristályos réz előkezelésénél látható. Az előkezelés és ioncserélt
vízzel történő alapos mosás után a rézelektródot 24 órára bemerítettük az inhibitort tartalmazó
oldatba majd ioncserélt vízzel mostuk, szárítottuk, és ezt követték az XPS mérések.
Mindhárom inhibitor esetén az alapoldat 10-3 mol·dm-3 kénsav volt. A tiazolokat (5-IPBDT, 5BDT) 10-5 mol·dm-3 koncentrációban alkalmaztuk, a tetrazol származék (5-MFT)
koncentrációja az oldatban 5·10-4 mol·dm-3 volt.

3.2.5 Pásztázó alagútmikroszkópos (STM illetve EC-STM) vizsgálatok
Az STM vizsgálatokhoz két különböző helyről beszerzett réz egykristály mintákat
használtunk. Egy darab 1 cm átmérőjű és 0,5 cm vastagságú Cu(111) egykristály mintát
vásároltunk a Goodfellow cégtől. Ezen kristály felületét a gyártó cég az (111) kristálylaptól
± 0,5 fokos eltéréssel orientálta. A minta felületét mechanikai csiszolással és elektrokémiai
polírozással kezeltük elő, amelynek a leírását az eredményeinkben részletezünk (4.2.2.1
fejezetben). A méréseinkhez további Cu(111) egykristályokat használtunk, amelyekkel
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osztályunk rendelkezett. Réz egykristály rúdból szeleteket vágattunk külső megbízónál. A
minta előkezelést a 4.2.2.1 fejezetben részletesen leírjuk.
Az STM-el kétféle kísérletet végeztünk az alábbiak szerint:
1. In situ méréseket végeztünk, a rézelektród potenciáljának az ellenőrzése nélkül, vagyis a
korróziós potenciálon, savas 0,1 mol·dm-3 Na2SO4 (pH = 2,95) elektrolitoldatban. Az
5-MFT inhibitor koncentrációja az oldatban 5·10-4 és 10-3 mol·dm-3 volt. A Cu(111)
egykristály mintát az elektropolírozás és mosás után levegőn szárítottuk, majd az STM
cellába helyeztük. A mérésekhez Nanoscope III (Digital Instrument Inc., USA)
mikroszkópot használtuk.
2.

Elektrokémiai méréseket végeztünk a minta potenciáljának a kontrollálásával
-3

10 mol·dm-3 H2SO4 alapoldatban. Az inhibitorkoncentráció 5·10-4 mol·dm-3 5-MFT volt.
Az inhibitorfilm kialakulását 5·10-7 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT jelenlétében
tanulmányoztuk. Az EC-STM vizsgálatokhoz használt Cu(111) egykristály mintát az
elektropolírozás és mosás után rögtön az STM cellába helyeztük úgy, hogy a réz felülete
nem érintkezett a levegővel. A módszer leírása a 4.2.2 fejezetben található. Az
elektrokémiai mérésekhez Molecular Imaging (PicoStat, USA) mikroszkópot használtunk.
A Molecular Imaging berendezés és a potenciosztát képe a 9. ábrán látható.

9. ábra
Molecular Imaging STM berendezés és a potenciosztátja
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EC-STM cella elrendeződése
A munkaelektródnak az EC-STM cellába való elhelyezése a 10a. ábrán látható:

10a. ábra
A réz minta EC-STM cellába történő behelyezése

A mintát ráhelyeztük a rozsdamentes acéllemezből készült mintatartóra. A teflon cellát két kis
csavar segítségével rögzítettük a mintatartóhoz. A szilikon-gyűrű a tömítést szolgálta. Az ily
módon összeállított EC-STM cella vázlatos rajza látható a 10b. ábrán:

10b. ábra
EC-STM cella vázlatos rajza

A munkaelektród (a mi esetünkben réz egykristály) az EC-STM cella alján található,
míg a referencia- és az ellenelektród belemerül az elektrolitoldatba, amint ezt a 10b. ábra is
mutatja. Ebben a cellában a folyadékkal érintkező minta felülete 0,28 cm2 és a folyadék
térfogata megközelítőleg 0,2 cm3. A kis cella méret miatt referencia elektródként 0,2 mm
átmérőjű platina szálat és ellenelektródként is vékony platinaszálat használtunk. A minta
potenciáljának pontos meghatározása úgy történt, hogy az EC-STM kísérletek előtt mind a
munkaelektród mind a platina (referencia-) elektród potenciálját a telített kalomelelektródhoz
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viszonyítva meghatároztuk külön elektrokémiai cellában. Továbbá, a mérések előtt ciklikus
voltammetriával (külön elektrokémiai cellában) meghatároztuk az adott rendszerre jellemző
kettősréteg-potenciáltartományt, amelyben majd az STM méréseket végeztük. Ilyen
módszerrel lehetővé vált, hogy az EC-STM mérések során a minta felületén végbemenő
változásoknak megfelelő potenciálértéket a telített kalomelelektródhoz viszonyítva is
megadjuk.
EC-STM cella tisztítása
Az STM technika segítségével a vizsgált felület atomi elrendeződése vizsgálható, de csak
abban az esetben, ha szennyezők nincsenek jelen a felületen. Ezért nemcsak a vizsgált minta
és elektrolitoldat tisztáságára kellett odafigyelni, hanem az EC-STM cella is alapos tisztítást
igényelt minden mérés előtt. Az általunk használt cella-tisztítási eljárás lépései a következők
voltak:
1. Az EC-STM cella tartozékait (teflon cellát, szilikon gyűrűt és a két platina szálat) forró
98%-os kénsav és 30%-os hidrogén-peroxid (1:1 térfogatarány) elegyben forraltuk 5
percig.
2. Majd ezeket áthelyeztük forró 65%-os salétromsavba és újabb 5 percig forraltuk.
3. A tisztítás utolsó lépéseként az EC-STM cella tartozékait ioncserélt (MilliQ) vízben
forraltuk további 25 percig. A desztillált vízben való forralást ötször egymás után
ismételtük.
4. A tisztított tartozékokat egy tiszta alufólia lapra helyeztük, majd a cellát összeállítottuk.
STM-hez használt elektrolitoldatok
Az elektrolitoldatok készítéséhez nagy tisztáságú vegyszereket valamint ioncserélt (MilliQ)
vizet használtunk. A híg alapoldatot 98%-os koncentrált kénsavból készítettük. Az 5-MFT
inhibitor alkoholos oldatát ezen híg oldathoz adagoltuk. Az inhibitor feloldására absz. etanolt
használtunk. Az EC-STM cellában a kis folyadéktérfogat miatt, a folyadékfilmen keresztül az
oxigén átdiffundál. Ezért az elektrolitoldatot minden mérés előtt nagy tisztaságú argongázzal
buborékoltattuk át, valamint a méréshez összeállított EC-STM cellát légmentesen zárt,
argongázzal átöblített kamrába helyeztük.
Mérési körülmények
Az EC-STM vizsgálatok alatt a minta potenciálját a kettősréteg-tartományban tartottuk, majd
10 mV/s polarizációs sebességgel a minta potenciálját katódos, majd anódos irányba
polarizáltuk. Alapoldatban a vizsgált potenciáltartomány –500 mV és +150 mV (vs. SCE) volt.
5-MFT jelenlétében a minta potenciálját –700 mV és +350 mV (vs. SCE) közötti
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tartományban polarizáltuk. A munkaelektród potenciálját a telített kalomelelektródhoz
viszonyítottuk. Az STM ábrák alján feltüntetett EM – a vizsgált rézelektród potenciálját, EB –
a tű és minta közötti feszültséget, iT – az alagútáram értékét, zh – a képen látható
legalacsonyabb és legmagasabb pontok közötti magasságbeli eltérést jelöli. Megadtuk a
képekhez tartozó vizsgált terület nagyságát, mikrométer [µm x µm] és nanométer [nm x nm]
méretekben.

3.2.6 Atomi erőmikroszkópos kísérletek (AFM)
A felületek topográfiájának vizsgálatára atomi erőmikroszkópot (AFM) használtunk. A
méréseket levegőn végeztük. A felvételeket Nanoscope III (Digital Instrument Inc., USA)
készülékkel készítettük kontakt üzemmódban. 0,58 N·m-1 erőállandójú cantilever végén
található

Si3N4

tűt

használtunk.

Réz

egykristályt,

polikristályos

rézmintákat

és

vákuumpárologtatással előállított felületeket tanulmányoztunk. A vákuumpárologtatással
előállított rézrétegeket az MTA MFA-ban együttműködés során készítettük. A rézrétegek
előállítását, valamint a Cu(111) egykristály és a polikristályos felület előkészítését részletesen
a dolgozat 4.2.2.2 fejezetében írjuk le.

3.2.7 Kvantumkémiai számítások
A kvantumkémiai számításokat Dr. Bakó Imre végezte. Az STM felvételek jobb
megértése céljából geometriai optimalizálással kiszámolta egy izolált 5-MFT molekula
méreteit. A számoláshoz Gaussian 98 programot használtunk [60]. Az 5-MFT szerkezet
optimalizációja DFT/B3LYP módszerrel történt, 6-31+G* alap szett használatával. A
monomernek megfelelő minimumot a harmonikus frekvenciával jellemezte a felületi
potenciálminimum igazolása céljából.

3.2.8 Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)
A volfrám tűk hegyének vizsgálatára Hitachi S-570 típusú elektronmikroszkópot
használtunk.
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4.

Eredmények és értékelésük

4.1 Korróziós inhibitorok hatékonyságának vizsgálata
4.1.1 Polarizációs mérések

Polarizációs

méréseket

végeztünk

az

inhibitorhatékonyság

meghatározására

rézelektródon savas közegben. Inhibitor hatású vegyületként tiazol (5-IPBDT, 5-BDT)
származékokat illetve tetrazol származékot (5-MFT) használtunk.
4.1.1.1

Tiazol vegyületek hatékonyságának vizsgálata
A polikristályos rézelektród viselkedését alapoldatban (0,1 mol·dm-3 Na2SO4,

pH = 2,95) valamint különböző koncentrációjú 5-IPBDT és 5-BDT inhibitort tartalmazó
oldatokban vizsgáltuk. A két tiazol vegyületet 10-6, 5·10-6 és 10-5 mol·dm-3 koncentrációkban
alkalmaztuk. A 11. és 12. ábrák mutatják a rézelektródon a vizsgált oldatokban felvett
polarizációs görbéket. Mindkét vizsgált vegyület csökkenti a katódos szakaszon az
áramsűrűséget.
5
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11. ábra
Rézelektród polarizációs görbéi:
2 alapoldatban (pH = 2,95),
2 10-6 mol·dm-3 5-IPBDT,
2 5·10-6 mol·dm-3 5-IPBDT,
2 10-5 mol·dm-3 5-IPBDT,
Polarizációs sebesség: 15 mV/perc
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12. ábra
Rézelektród polarizációs görbéi:
2 alapoldatban (pH = 2,95),
2 10-6 mol·dm-3 5-BDT,
2 5·10-6 mol·dm-3 5-BDT,
2 10-5 mol·dm-3 5-BDT,
Polarizációs sebesség: 15 mV/perc

A korróziós áramsűrűség (jkorr) értékeket a polarizációs görbék katódos szakaszára
illesztett Tafel-egyenesnek a korróziós potenciálra (Ekorr) történő extrapolációjával határoztuk
meg és a 16. egyenlettel kiszámoltuk az inhibitor hatásfokot (η). Az eredményeket a 4.
táblázatban foglaltunk össze.
4. táblázat
Korróziós potenciál (Ekorr), korróziós áramsűrűség (jkorr) és inhibitorhatékonyság (η) értékek alapoldatban és
különböző 5-IPBDT és 5-BDT inhibitorkoncentrációnál

Oldatok
[mol·dm-3]

5-IPBDT
jkorr / µA·cm-2

η [%]

4

-

Ekorr / mV
(SCE)
-35

5-BDT
jkorr / µA·cm-2

η [%]

4

-

Alapoldat

Ekorr / mV
(SCE)
-35

10-6

-48

1,42

64

-36

3,14

21

5·10-6

-51

0,47

88

-48

2,95

25

10-5

-50

0,42

89

-49

1,8

55
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Látható, hogy mind az 5-IPBDT mind a 5-BDT hatékonysága a koncentráció
függvényében növekedik. Az 5-IPBDT-nek 5·10-6 mol·dm-3 koncentrációjánál a hatékonyság
eléri a 88%-ot, amely nem mutat lényeges változást a koncentráció kétszeres növelésénél (10-5
mol·dm-3) sem. Az 5-BDT hatékonysága a koncentráció növelésével monoton növekedést
mutatott. A tiazol vegyületek (5-IPBDT, 5-BDT) rossz vízoldhatósága miatt nagyobb
koncentrációban, mint 10-5 mol·dm-3, nem lehetett vizsgálatokat végezni. Vizes közegben tehát
a tiazol származékok hatékonysága tovább nem növelhető [61].
4.1.1.2

Tetrazol vegyület hatékonyságának vizsgálata
Polikristályos rézelektródon áramsűrűség-potenciál görbéket vettünk fel alapoldatban

(0,1 mol·dm-3 koncentrációjú Na2SO4) és különböző koncentrációjú 5-MFT jelenlétében. A
vizsgált inhibitorkoncentrációk a következők: 10-6, 5·10-6, 10-5, 10-4, 5·10-4 és 10-3 mol·dm-3. A
13. ábrán látható a hat különböző koncentrációnál felvett polarizációs görbe. A polarizációs
görbék elemzése azt mutatta, hogy az 5-MFT inhibitor 10-5 mol·dm-3 koncentráció felett
katódos és anódos áraműrűség-csökkenést, valamint pozitív irányú potenciál-eltolódást idéz
elő. Ennél kisebb koncentrációnál az inhibitor számottevően csak a katódos folyamatot
befolyásolja.
5

log l j l ( j /µA • cm-2 )

4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-400

-200

0

200

400

E/ mV(SCE)
13. ábra
Rézelektród polarizációs görbéi:
2 alapoldatban (pH = 2,95),
2 10-6 mol·dm-3 5-MFT
2 5·10-6 mol·dm-3 5-MFT
2 10-5 mol·dm-3 5-MFT,
2 10-4 mol·dm-3 5-MFT,
2 5·10-4 mol·dm-3 5-MFT,
2 10-3 mol·dm-3 5-MFT,
Polarizációs sebesség: 15 mV/perc
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Az 5. táblázatban a polarizációs görbék jellemző adatait: korróziós potenciálokat
(Ekorr), korróziós áramsűrűség értékeket (jkorr), és az ebből számított inhibitor hatásfokot (η))
foglaltuk össze.
5. táblázat
Korróziós potenciál (Ekorr), korróziós áramsűrűség (jkorr) és inhibitorhatékonyság (η) értékek alapoldatban és
különböző 5-MFT inhibitorkoncentrációnál

Oldatok
[mol·dm-3]

5-MFT
jkorr / µA·cm-2

η [%]

4

-

Alapoldat

Ekorr / mV
(SCE)
-35

10-6

-32

3,67

8

5·10-6

-30

2,9

27

10-5

-15

2,77

30

10-4

72

0,05

98,7

5·10-4

99

0,01

99,7

10-3

97

0,113

97

Jelentős a katódos áramsűrűség csökkenés a 10-4, 5·10-4, 10-3 mol·dm-3 koncentrációjú
5-MFT oldatokban. 5·10-4 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT jelenlétében a korróziós
áramsűrűség 4 µA·cm-2-ről 0,01 µA·cm-2-re csökkent ezzel együtt a korróziós potenciál –35
mV-ról +77 mV-ra tolódott el. Látható, hogy az inhibitohatékonyság növekedést mutat 10-4
mol·dm-3 koncentráció értékig, ennél nagyobb koncentrációkban az inhibitor hatásfok 97 –
99,7 % közötti értéken mozog. A leghatékonyabb inhibitorkoncentrációnak az 5·10-4 mol·dm-3
bizonyult, ennél nagyobb vagy kisebb koncentrációknál a hatékonyság csökken. Ezt az értéket
kritikus koncentrációnak tekintjük, itt a legalacsonyabb a korróziós áramsűrűség.
4.1.1.3

A vizsgált vegyületek hatékonyságának összehasonlítása
Az inhibitorok hatékonyságának összehasonlítását célszerűen azonos koncentráció

alkalmazása mellett végeztük el. Mivel a tiazolokból savas vizes közegben 10-5 mol·dm-3 volt
az oldhatósági határ, ezért ebben a koncentrációban hasonlítottuk össze a három vegyület
hatékonyságát. A 14. ábra az inhibitor nélküli és a különböző heterociklusos vegyületek
(inhibitorok) jelenlétében felvett áramsűrűség-potenciál görbéket mutatja.
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14. ábra
Rézelektród polarizációs görbéi:
2 alapoldatban (pH = 2,95),
2 5-(4’-izopropil-benzilidén)-2,4-dioxo-tetrahidro-1,3-tiazol (5-IPBDT),
2 5-benzilidén-2,4-dioxo-tetrahidro-1,3-tiazol (5-BDT),
2 5-merkapto-1-fenil-tetrazol (5-MFT),
Polarizációs sebesség: 15 mV/perc

A polarizációs görbékből látható, hogy az alkalmazott 10-5 mol·dm-3 koncentrációban
mindhárom inhibitor csökkenti a katódos görbén az áramsűrűséget, ezért a vegyületek katódos
inhibitorként hatnak, a katódos reakciók sebességét csökkentik.
Ha csak a tiazol származékok (5-IPBDT, 5-BDT) hatását hasonlítjuk össze akkor
látható, hogy az 5-IPBDT hatékonyabb inhibitor, mint az 5-BDT. A tiazol származékoknál a
molekulaváz – a heterociklusos gyűrű – azonos, csak a szubsztituensek különbözőek (lásd 3.1
fejezet 23. és 24. vegyületek). Az inhibíció egyrészt a heterociklusos gyűrűt alkotó nitrogén-,
kén- vagy az oxigénatom és a réz felülete közötti kapcsolattal magyarázható, másrészt a
nagyméretű szubsztituensek beborítják, árnyékolják a rézfelületet. A jobb hatásfokú 5-IPBDT
molekula még egy izopropil- csoportot is tartalmaz az 5-BDT molekulához képest.
Az 5-merkapto-1-fenil-tetrazol hatékonysága, ebben a 10-5 mol·dm-3 koncentrációban, a
két másik inhibitornál (5-IPBDT és 5-BDT) kisebb. Az 5-MFT inhibitor molekulájában
ugyancsak a nitrogénatomok és a kénatom, vagyis a tetrazol gyűrű és a merkapto- csoport
játszik fontos szerepet az adszorpcióban (3.1 fejezetben 25. molekula). Ezen molekulában lévő
kénatomon nagy az elektronsűrűség, ezért feltételezhető, hogy erős kémiai kötést alakít ki a
rézfelülettel, amint ezt a pozitív irányú potenciál eltolódás is jelezi.
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A három vegyület esetén a hatékonyságbeli eltérés nemcsak a különböző
molekulavázzal magyarázható, hanem az alkalmazott inhibitorkoncentrációval is, ugyanis
ebben a 10-5 mol·dm-3 koncentrációban még nem biztos, hogy a vegyületek kifejtik az
optimális védőképességüket. A 6. táblázatban összefoglaltam a három vizsgált vegyület
koncentrációfüggésének a hatását a korróziós potenciálra (Ekorr), korróziós áramsűrűségre
(ikorr) és megadtam a számított hatásfokokat (η).
6. táblázat
Korróziós potenciál (Ekorr), korróziós áramsűrűség (jkorr) és inhibitorhatékonyság (η) értékek alapoldatban és
különböző 5-IPBDT, 5-BDT és 5-MFT inhibitorkoncentrációnál

Oldatok
[mol·dm-3]
Alapoldat

5-IPBDT
Ekorr
jkorr
η
/ mV / µA·cm-2 [%]
(SCE)
-35
4
-

Ekorr
/ mV
(SCE)
-35

5-BDT
jkorr
/ µA·cm-2

η
[%]

4

-

Ekorr
/ mV
(SCE)
-35

5-MFT
jkorr
η
/ µA·cm-2 [%]
4

-

10-6

-48

1,42

64

-36

3,14

21

-32

3,67

8

5·10-6

-51

0,47

88

-48

2,95

25

-30

2,9

27

10-5

-50

0,42

89

-49

1,8

55

-15

2,77

30

10-4

-

-

-

-

-

-

72

0,05

98,7

5·10-4

-

-

-

-

-

-

99

0,01

99,7

10-3

-

-

-

-

-

-

97

0,113

97

Látható, hogy az 5-IPBDT és az 5-BDT a korróziós potenciált kis mértékben negatív
irányba tolja el, míg az 5-MFT esetén a korróziós potenciál jelentős mértékben pozitív irányba
tolódik el. Ha a korróziós áramsűrűség értékeket hasonlítjuk össze, akkor a legjelentősebb
csökkenést az 5·10-4 mol·dm-3 5-MFT jelenlétében észleltünk, és ebben a koncentrációban volt
a hatékonyság is a legnagyobb. Az 5-IPBDT esetén a legnagyobb hatásfokot (88%) a 10-5
mol·dm-3 koncentrációban értünk el, addig az 5-MFT hatékonysága az 5-IPBDT-hez
hasonlítva 10%-al növelhető, amihez pedig tízszeres koncentrációnövekedés tartozik.
Az eredményeket megfontolva a további vizsgálatainkhoz a tiazoloknál 10-5 mol·dm-3
és a tetrazolnál 5·10-4 mol·dm-3 koncentrációkat alkalmaztuk.
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4.1.2 Kvarckristály – mikromérleggel végzett kísérletek
Kvarckristály - mikromérleg (QCM) mérésekkel a rézfelületen a tömegváltozást
tanulmányoztuk alapoldatban és inhibitortartalmú (5-IPBDT, 5-BDT, 5-MFT) oldatokban az
idő függvényében. Az 5-IPBDT és 5-BDT esetén 10-5 mol·dm-3 koncentrációjú oldatokban,
míg az 5-MFT esetén 5·10-4 mol·dm-3 koncentrációban végeztük a vizsgálatokat. A kísérletek
során a frissen leválasztott rézfelület először az alapoldattal (0,1 mol·dm-3 Na2SO4) érintkezett
50 percen át. Ezután ezt az alapoldatot, inhibitort tartalmazó oldatra cseréltük és további 160
percig folytattuk a rézelektród tömegváltozásának a megfigyelését. A vizsgálat utolsó
lépésében a rézmintáról az inhibitortartalmú oldatot újra friss alapoldatra cseréltük és követtük
a tömegváltozást 120 percig. A méréseket szobahőmérsékleten végeztük a rézelektród
potenciáljának az ellenőrzése nélkül.
A 15. ábra a rézelektród tömegváltozását mutatja a három időintervallumban.
0
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15. ábra
A rézelektród tömegváltozása az idő függvényében alapoldatban
(I. és III. szakasz), illetve inhibitorok jelenlétében (II. szakasz):
■ - 5-merkapto-1-fenil-tetrazol (5-MFT),
● - 5-(4’-izopropil-benzilidén)-2,4-dioxo-tetrahidro-1,3-tiazol (5-IPBDT),
▲ - 5-benzilidén-2,4-dioxo-tetrahidro-1,3-tiazol(5-BDT)
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Az első tartományban (I. szakasz, alapoldat) az elektród tömege rohamosan csökken, a
görbe meredeksége a rézkorrózió sebességét fejezi ki inhibitor nélküli oldatban. Az oldat
kicserélésével, inhibitor jelenlétében (II. szakasz) a tömegveszteség az inhibitor típusának
függvényében lényegesen lecsökken. Az I., II. és a III. szakaszokban kiszámoltuk a
korróziósebességet a 19. egyenlettel, valamint ezen értékekből meghatároztuk az inhibitorok
hatásfokát. Az adatokat a 7. táblázatban összefoglaltam.
7. táblázat
A rézelektród korróziósebessége (δ) és az inhibitorok hatásfoka (η)

Inhibitorok
Alapoldat

I. szakasz
δ [µm·év-1]
126

II. szakasz
δ [µm·év-1] η [%]
-

III. szakasz
δ [µm·év-1] η [%]
-

5-IPBDT

-

15

88

25

80

5-BDT

-

18

85

54

57

5-MFT

-

2

98,6

2

98,6

Az 5-IPBDT illetve az 5-BDT hozzáadásával, a II. szakaszban, a tömegcsökkenés az I.
szakaszhoz képest lassul, azonban az inhibitorok nem biztosítanak teljes védelmet a réz
anódos oldódásával szemben, amint ezt a tömegcsökkenés jelzi. A III. szakaszban, a friss
alapoldatban megfigyelhető, hogy mind az 5-IPBDT és mind az 5-BDT esetében a
korróziósebesség ismételten erőteljesen növekedett. Lényeges inhibíciós hatásfok csökkenést
az 5-BDT esetében észleltünk, ahol ez az érték 85%-ról (II. szakaszban) 58%-ra (III.
szakaszban) változott. Az eredmények arra utalnak, hogy a tiazolok (5-IPBDT, 5-BDT)
gyengén kötődnek a rézfelülethez, vagy csak részben borítják a felületet, így a kialakult
védőréteg az inhibitor nélküli agresszív közegben már nem biztosít tartós védelmet, az
inhibitor molekulák könnyen eltávolíthatók a felületről.
Az 5-MFT inhibitor jelenlétében (II. szakasz) az első néhány percben tömegnövekedést
észleltünk, amely a rézfelületen a fedőréteg kialakulására utalt, majd a tömegváltozás a mérési
idő alatt kis mértékű ingadozást mutatott. Az elektród tömegnövekedése a II. szakasz elején a
kinagyított 16. ábrán jól megfigyelhető.
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16. ábra
A réz tömegváltozása az idő függvényében az 5-MFT inhibitor adszorpciója során

Az első 4 percben a tömeg növekedett (0,1µg-ot), a következő 12 percben kis mértékű
tömegcsökkenést észleltünk, majd a tömegváltozás a továbbiakban már elhanyagolható volt.
Az inhibitor hozzáadásakor két párhuzamos folyamat játszódik le az elektród felületén. Az
egyik folyamat a réz oldódása, ami tömegcsökkenéssel jár, a másik folyamat pedig az inhibitor
adszorpciója, amely járhat tömegnövekedéssel, tömegveszteség csökkentéssel vagy teljesen
blokkolhatja a réz oldódását, amely esetében a tömegváltozás minimális. A tiazolok
hozzáadásakor a II. szakaszban a tömegveszteség továbbra is megfigyelhető volt, ami arra
utal, hogy a vegyületek csak részben fedik a rézfelületet. Az 5-MFT esetében teljesen más a
helyzet. Az inhibitor kétdimenziós határfelületi védőréteget képez a réz felületén, amint azt a
kismértékű tömegnövekedés jelzi. Ez arra utal, hogy monomolekuláris inhibitorfilm
képződhetett a rézfelületen, amely tartós védelmet biztosít, alapoldatban is.
Eltérést tapasztalhatunk az elektrogravimetriás mérésekből számított inhibíciós hatásfok és a
polarizációs mérésekből kapott inhibitor hatásfok között. Ez az alkalmazott vizsgálati minták
45

különbözőségéből és azok előkezeléséből adódtak. A polarizációs mérésekhez tömbi
polikristályos réz mintákat használtunk, míg elektrokémiai úton leválasztott rézréteget a
kvarckristály-mikromérleggel történő mérésekhez.

4.1.3 Fotoelektron-spektroszkópiás vizsgálatok
Fotoelektron-spektroszkópiás

méréseket

végeztünk

a

réz

felületén

kialakult

inhibitorréteg tanulmányozására. A felületi réteg kémiai összetételét az összes alkotóelem
mérése után a kapott fotoelektron spektrumok csúcsainak felbontásával értékeltük. A
méréseket azt követően végeztük el, hogy a réz mintát 10-5 mol·dm-3 koncentrációjú 5-IPBDT
illetve 5-BDT és 5·10-4 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT oldatokban 24 óráig tartottuk. Az
alapoldat 10-3 mol·dm-3 kénsav volt.
4.1.3.1

Kísérletek tiazolok jelenlétében
A réz felületén kialakult inhibitorréteg és a vizsgált tiazol vegyületek közötti kapcsolat

tanulmányozásához fotoelektron spektrumokat vettünk fel a kiinduló anyagokról (5-IPBDT és
5-BDT). A 17. és 18. ábrák mutatják a nagy intenzitású N 1s, S 2p, O 1s, és C 1s jeleket.
Látható, hogy a vegyületek nagy tisztaságúak, a spektrum csak a molekulához tartozó
elemeket tartalmazza.

17. ábra
XPS spektrumok 5-IPBDT vegyületről
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18. ábra
XPS spektrumok 5-BDT vegyületről

A 19. és 20. ábrák mutatják a tiazolok (5-IPBDT, 5-BDT) jelenlétében a réz felületén mért N
1s, S 2p, O 1s és C 1s fotoelektron spektrumokat és azok felbontásait.

Kötési energia / eV

19. ábra
XPS spektrumok 5-IPBDT inhibitorral kezelt réz felületéről
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Kötési energia / eV

20. ábra
XPS spektrumok 5-BDT inhibitorral kezelt réz felületéről

A nitrogén és kén kis intenzitású spektrumai arra utalnak, hogy a tiazol vegyületek vékony
réteget képeznek a réz felületén, vagy csak részlegesen fedik a felületet. A 8. táblázatban
összefoglaltam a tiazol vegyületekre, valamint a réz mintán mért felületi összetételre jellemző
atomszázalékokat.
8. tablázat
A kiindulási anyag és a réz felületi rétegének összetétele atomszázalékban kifejezve

Mért
spektrumok
N 1s
S 2p
O 1s
C 1s
Cu 2p

5-IPBDT
[Atom %]
Kiindulási anyag A réz felületén
mért összetétel
5,8
1,5
5,6
1,7
13,6
15,9
75,0
53,7
27,2

5-BDT a réz felületén
[Atom %]
Kiindulási anyag
A réz felületén
mért összetétel
7,7
1,6
6,8
1,1
14,9
25,3
70,6
56,6
15,4

A réz felületén mért S 2p és N 1s atomszázalék aránya közelítőleg 1:1, ami az
5-IPBDT illetve az 5-BDT molekulában a kén- és nitrogén- atomarányoknak felel meg. Eltérés
figyelhető meg az oxigén és szén komponensek atomszázalékainak az elemzésénél. Az oxigén
részben a tiazol molekulából származik, részben pedig a minta levegőn történő szárításakor a
felületen képződött oxidrétegből. A szén többlet a felületre tapadt szerves szennyezőkből ered.
Összehasonlítva a réz felületén mért spektrumokat a tiszta vegyületek spektrumaival,
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különbséget tapasztaltunk az O 1s, S 2p és C 1s spektrumoknál. Az oxigén kémiai állapota
megváltozik, amely az O 1s spektrumban megjelenő rézhez kötődő oxid/hidroxid, valamint a
felületre adszorbeált víz jelenlétével magyarázható. A kiindulási anyagban és a réz felületén
mért kén (164,0 eV) jelek azonosak, csak a réz felületén mért kén komponensnél ~162,0 eVnál jelenik meg egy másik csúcs, amely szulfidos kötésre utalhat. A kiindulási anyag és a réz
felületére adszorbeálódott C 1s spektrumok összehasonlításában a C=C, C=O komponensek
szeparációjából látható, hogy a C=O komponens kémiai állapota megváltozott.
A 8. táblázat adatai azt is mutatják, hogy az 5-IPBDT alkalmazásakor az oxigén
atomszázaléka alacsonyabb, a réz atomszázaléka viszont nagyobb az 5-BDT-hez viszonyítva.
Ebből arra következtethetünk, hogy 5-BDT-vel borított rézfelület hajlamosabb az
oxidálódásra, mint az 5-IPBDT-vel borított.
A 21. ábrán láthatók az összehasonlító Cu 2p, S 2p, O 1s és C 1s spektrumok.

21. ábra
Összehasonlító spektrumok az 5-IPBDT és 5-BDT inhibitorokkal kezelt réz felületéről

A Cu 2p fotoelektron spektrumán a Cu(0) és Cu(I) komponensek kötési energia értékei
gyakorlatilag egybeesnek, így egyedül a 2p elektron-vonal energiája alapján nem állapítható
meg, hogy a réz elemi vagy egyértékű állapotban van-e. Látható azonban, hogy a 2p
vonalakon szatelit csúcs nem jelenik meg, vagyis a Cu(II) nincs a felületen. Ahhoz, hogy
pontosan tudjuk meghatározni a felületen lévő Cu(0) és Cu(I) komponenseket, az Augerátmenetekhez tartozó spektrumvonalakat elemeztük. Az elektronvonalakhoz tartozó csúcsok
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(932,4 eV - kötési energia - B.E.) és az Auger-csúcsok (918,5 eV - kinetikus energia - K.E.)
összegeként meghatározott Auger-paraméter (αCu = 1850,9 eV) értéke arra utal, hogy a fémes
réz a legvalószínűbb komponens a Cu 2p fotoelektron spektrumban Cu(I)-IPBDT vagy Cu(I)BDT kémiai kötés tehát nem alakulhatott ki.
4.1.3.2

Kísérletek 5-merkapto-1-fenil-tetrazol jelenlétében
A 22. ábra mutatja a kiinduló anyagról felvett N 1s, S 2p, C 1s fotoelektron

spektrumokat. A 23. ábrán látható az 5-MFT jelenlétében a réz felületén mért N 1s, S 2p, C 1s
fotoelektron spektrumok és ezek felbontásai. A spektrumok minőségi és mennyiségi analízis
eredményeit a 9. táblázatban foglaltuk össze.

22. ábra
XPS spektrumok az 5-MFT vegyületről

9. táblázat
A réz felületi 5-MFT rétegének összetétele atomszázalékban (%) kifejezve

Mért spektrumok

Kiindulási anyag

N 1s
S 2p
C 1s
Cu 2p

26,7
8,5
62,8
-
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A réz felületén mért
összetétel
19,9
5,77
60,0
9,6

23. ábra
XPS spektrumok 5-MFT inhibitorral kezelt réz felületéről

Mind a kiindulási anyagban, mind a rétegben, kis mennyiségben, oxigén komponenst
is találtunk, ami a vegyület által megkötött vízből származhat. Figyelemre méltó, hogy az
5-MFT vegyületről készített S 2p spektrum két komponensből tevődik össze. Lehetséges, hogy
a mérés során az 5-MFT molekula bomlik, ezért a nitrogén és kénatomok aránya is csak
közelítőleg 4:1.
A réz felületén mért nitrogén, szén és kén (N 1s, C 1s és S 2p) intenzív fotoelektron
spektrumok vastag inhibitorréteg jelenlétére utalnak. A kén komponens a spektrumban
dublettként (kettős csúcsként) jelenik meg, amit az eltérő energiaállapotú 2p1/2 és 2p3/2
mellékhéjakról távozó elektronok okoznak. A kén spektrumon az is látszik, hogy az oldatban
lévő SO42-(HSO4-)-ionok (~ 168 eV-on nem jelenik meg csúcs) nem találhatók a réz felületén.
A nitrogén spektrum felbontása a kétféle nitrogénatom jelenlétét igazolja. A 9. táblázat
adataiból látható, hogy a réz felületén mért N 1s és S 2p atomszázalékok aránya nem
különbözik jelentősen az 5-MFT molekula összetételéből meghatározott nitrogén és kén
aránytól. A réz alapfém kötési energia értékéből (931,9 eV) nem állapítható meg, hogy a
felületen a réz milyen oxidációs állapotban van jelen. Ezért a felületet az XPS mérés után
argon ionporlasztással kezeltük, így a felületi réteget eltávolítottuk, majd a felvett fotoelektron
és Auger-spektrumokat elemeztük. A 24. ábra mutatja az 5-MFT jelenlétében a réz felületén
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mért Cu 2p spektrumot, valamint az argonnal bombázott mintán felvett fotoelekron
spektrumot.

24. ábra
Cu 2p XPS spektrum argon ionporlasztással előkezelt, valamint 5-MFT-vel kezelt réz felületéről

Látható, hogy a két elektronvonal egybeesik. Ha az Auger-vonalakat hasonlítottuk
össze, akkor a két mintán a különbség megfigyelhető (25. ábra).

25. ábra
Cu 2p Auger spektrum argon ionporlasztással előkezelt, valamint 5-MFT-vel kezelt réz felületéről

Az argonnal kezelt felületen csak a fémes állapotú réz jelenik meg, míg az 5-MFT-vel
kezelt felületen a fémes réz (Cu(LMM)
(Cu(LMM)

K.E.

K.E.

= 916,7 eV) mellett megfigyelhető az egyértékű

= 914,6 eV) réz is. Kiszámoltuk az Auger-paramétereket (αCu1 = Cu 2p

B.E.

+

Cu(I) K.E. = 1848,3 eV és αCu2 = Cu 2p B.E. + Cu(0) K.E. = 1850,5 eV). Ezen értékek, az Augerparaméter ábrán arra utaltak, hogy mind a Cu(0) és Cu(I) megtalálható a réz felületén, Cu(II)
ionokat viszont nem azonosítottunk. Az eredmények alapján feltételezhető, hogy az inhibitor
adszorpciója során a réz felületén Cu(I)-MFT komplexet képez, miközben kiszorítja a réz
felületéről a SO42-(HSO4-)-ionokat.
Az

eddigi

eredményeink

alapján

az

5-merkapto-1-fenil-tetrazol

hatásmechanizmusára a következő feltételezéseket tehetjük:
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inhibitor

Az 5-MFT molekula savas kémhatású (pH = 2,8) [53], így a szulfáttartalmú savas oldatban
részben disszociált állapotban található.
N
N

N

pK

N

N

N N
N
S

SH

-

+

H

(26)

-

Az 5-MFT a réz felületéhez a kén atomon keresztül kémiai kötéssel kapcsolódik Cu(I)-MFT
komplexet képezve, ami feltételezéseink szerint az alábbi folyamatokkal irható le:
C6H5N4CS- + Cuo → Cu-SCN4H5C6 + e-

(27)

Cu(I) → Cu(I)-SCN4H5C6

(28)

Beecher [62] korábban már tanulmányozta a fenil-merkaptán adszorpcióját rézfelületen. Az
XPS mérésekkel a mi eredményeinkhez hasonlóan kimutatta a Cu(I)-S kémiai kötés létrejöttét
és igazolta, hogy a fenil-merkaptán a felületi oxidot helyettesíti.
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4.2 Előkészületek a pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálatokhoz
Kísérleti munkánk során a pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálatokra összpontosítottunk,
ugyanis az STM alkalmazásával direkt információt kaphatunk a réz felületén végbemenő
folyamatokról, nemcsak nanométeres tartományban, hanem atomi felbontásban is, de csak
abban az esetben, ha rendelkezünk atomi szinten hegyes pásztázó tűvel, valamint a vizsgálati
mintánk atomi méretekben síkfelületű. A korróziós vizsgálatok előtt az előkészületekkel
foglalkoztunk: pásztázó tűszondákat készítettünk és a vizsgálati mintákat előkezeltük.

4.2.1 Pásztázó tűszondák készítése

A 2.4.5.3 fejezetben leírt tűkészítési módszer alapján továbbfejlesztettük a maratási
eljárást, amely jól reprodukálható [63]. A 26. ábra mutatja a tűkészítéshez használt cella
vázlatos rajzát. A folyadékfilmen az elektrolitoldat folyamatosan áramlik át, így a hártya
ionjainak koncentrációja állandó értéken tartható és a maratási idő 0,5 – 2 percre csökkenthető.

26. ábra
A volfrám tű készítéséhez használt cella vázlatos rajza

A 2 mol·dm-3 koncentrációjú nátrium-hidroxid oldatból létrehozott folyadékfilm a
gyűrűben és a két összekötő csatornában alakul ki. A két kis csatorna biztosítja az
összeköttetést a be- és kifolyó vékony hajszálcsövekhez (kapillárisokhoz). Az elektrolitoldat
optimális áramlási sebességét – amely biztosítja, hogy a folyadékfilm ne szakadjon el – a
bejövő kapilláris végén található tartály mozgatásával lehet elérni. A szálat a gyűrű közepére
helyeztük és 2 – 2,5 V-on marattuk, 20 mA áramerősséggel. Maratás során a folyadékfilmmel
érintkező volfrám szál oldódik és vékonyodik mindaddig, amíg el nem szakad, és ekkor leesik
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egy desztillált vizet tartalmazó pohárba. A volfrám szál felületén lévő oxidréteget 38-40%-os
hidrogén-fluorid oldatba történő mártással távolítottuk el, majd desztillált vízzel mostuk. A
módszer alkalmazható platina-irídium tűk készítésére is nátrium-cianidos oldatban.
A 27. ábra szemlélteti az atomi hegyes tű és minta között kialakult egyatomos
kölcsönhatást.

27. ábra
Tű-minta kölcsönhatás vázlatos ábrázolása

Az atomi hegyes tűvel – feltételezzük, hogy a tű hegyén egy atom található – a grafit
egykristályról (HOPG) készült atomi felbontású kép a 28. ábrán látható.

2 nm
28. ábra
STM felvétel a grafit egykristály felületéről atomi felbontásban
EB = 50 mV, iT = 1 nA, zh = 0,5 nm, a pásztázott terület nagysága 2 nm x 2 nm

A pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvételek - 29. ábrák - mutatják a
különbséget az átfolyós cellában maratott tű hegye és a hagyományos folyadékhártyás (2.4.5.3
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fejezetben leírt) maratással készített tű hegye között. Míg a hagyományos módszerrel maratott
tű hegye tompa, az általunk kidolgozott módszerrel maratotté hegyes.

a.)

29a. ábra
Az átfolyós cellában készített volfrám tű hegyének SEM képe

b.)

29b. ábra
Folyadékhártyás maratással készített volfrám tű hegyének SEM képe
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Az EC-STM vizsgálatainkhoz a tűket szigeteltük, amelyhez viaszt használtunk. Az általunk
készített tűszigetelő berendezés a 30. ábrán látható.

30. ábra
A tűk szigeteléséhez használt berendezés vázlatos rajza

A melegítő lapkára viaszt tettünk, amelyet felfűtöttük annyira, hogy az megolvadjon,
így a nyíláson viaszfilm képződött. A tűt mikrométer csavarral fogtuk be és az olvadt viaszon
keresztül mozgattuk lentről felfelé majd vissza, így a tű hegye szigetelődött. A tű hegyéről a
viaszt több lépésben leolvasztottuk úgy, hogy a tűnek csak néhány mikrométer része ne legyen
szigetelve. A szigetelés minőségét tapasztalataink szerint számos tényező befolyásolja. Fontos
az olvadt viasz hőmérséklete, a tűnek viaszon történő áthajtási sebessége, valamint a tű
hegyének formája. Egy jól szigetelt tű pásztázó elektronmikroszkópos képe látható a 31.
ábrán.

31. ábra
Jól szigetelt tű SEM képe
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4.2.2 Különbözőképpen előállított rézminták felülete
A gyakorlatban alkalmazott fémes szerkezeti anyagok felülete érdes. Ilyen felületeken,
a pásztázó alagútmikroszkóp alkalmazásával a felület szerkezete, valamint annak atomi
elrendeződése nem vizsgálható. Kisebb felbontásban, mikrométeres tartományban, a felület
domborzata már megfigyelhető, de csak abban az esetben, ha a felület érdessége nem haladja
meg a piezocső felületre merőleges irányú elmozdulásának (zh) értékét (a mi esetünkben
alkalmazott piezocsőnél 3 µm a megengedett legnagyobb z irányú eltérés), ellenkező esetben a
tű beleütközik a felületbe. Tehát atomi szintű vizsgálatokhoz az szükséges, hogy a fémfelület
sima, tükörfényes legyen. Nemcsak a felületi érdesség az egyetlen tényező, amely befolyásolja
az STM vizsgálatokat, hanem a felület tisztasága, orientációja, valamint a felületen lévő
oxidréteg jelenléte is befolyásolja a méréseket. Levegővel érintkezve a minta felületén időben
mind vastagabb oxidréteg alakul ki. Ha ez az oxidréteg nagyon vastag, amikor már szigetel, a
tű beleütközik a felületbe.
A vizsgálataink célja az volt, hogy olyan felület-előkezelési eljárásokat dolgozzunk ki
és alkalmazzunk, amelyek lehetővé teszik a korróziós folyamatok tanulmányozását
nanométeres és atomi tartományban. Sima, atomi méretben sík felületek állíthatók elő
egykristályok használatával. Tömbi egykristályokat alkalmaztunk és ezeket minden STM
mérés előtt előkezeltük. Egykristályoknak minősülő vékonyrétegeket vákuumpárologtatással
állítottunk elő. A továbbiakban ezen rézfelületek előállításának lépéseit részletesen
ismertetem. A minta-előkészítési lépések után, a felület topográfiájának a gyors
megfigyelésére az atomi erőmikroszkópot alkalmaztuk.
4.2.2.1

Réz egykristály előkezelése
A 2.3.1.1 fejezetben leírtak alapján a réz egykristály elektródok közül a legszorosabb

illeszkedésű (111)-es felületi orientációjú egykristály előkezelésével foglalkoztunk. Ezen
(111) orientációjú felület a szerkezetéből adódóan levegő jelenlétében lassan oxidálódik, így
könnyen kezelhető. A tényleges Cu(111) felülete sima, azonban a gyakorlatban a tömbi
egykristály elmetszése nem tökéletesen az (111) kristálylap mentén történik, így a felület
atomi lépcsőkkel elválasztott teraszokat tartalmaz. Ezen teraszok, atomi lépcsők csak abban az
esetben figyelhetők meg STM-el, ha a felületet megfelelően előkezeltük a kísérletek előtt. A
minták előkészítése több lépésből tevődött össze, amelyek a következők:
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1.) Vágás
2.) Csiszolás
3.) Gyémántpasztás polírozás
4.) Maratás, elektrokémiai polírozás
1.) A kutatócsoportunk rendelkezésére álló réz egykristály rúdból vágattunk a
szeleteket, amelyeket a továbbiakban csiszoltuk és políroztuk. A Cu(111) elektródokat 1 cm
átmérőjű, rúd alakúra növesztett réz egykristályból vágattuk. Az egykristályrudat
röntgendiffrakció segítségével (111) kristálylapra orientálták és a helyzetét egy goniométerrel
rögzítették.

Ebben

a

rögzített

helyzetben

az

(111)

kristálylapnak

megfelelően

szikraforgácsolással szeletelték az 1 cm x 0,5 cm méretű elektródokat.
2.) Az 1 cm x 0,5 cm-es Cu(111) elektródok durva előkezelését vizes csiszolással
végeztük 600, 800, 1200, 2000 és 4000-es fokozatban SiC csiszolópapírral. A tisztítás
desztillált vizes mosással, majd alkoholos öblítéssel történt.
3.) A csiszolás során keletkezett karcok maradéktalan eltüntetésére 6, 3, 1 és 0,25 µmes finomságig gyémántpasztás polírozást alkalmaztunk. Minden egyes gyémántpaszta és
polírozókendő

váltás

után

a

mintát

etanolban,

ultrahangos

mosóban

tisztítottuk.

Gyémántpasztás polírozás után a minta felülete szemmel láthatóan tükörfényes, azonban az
AFM képeken karcok (zh = 25 nm) figyelhetők meg, amint a 32a. ábra is mutatja. A képek
melletti színskála mutatja a z irányú eltérést (zh) a legmagasabb és a legalacsonyabb pontok
között.
4.) A minta-előkészítés utolsó lépése a maratás vagy elektrokémiai polírozás. A
maratás célja, hogy az egykristály csiszolása során deformálódott illetve roncsolódott felületi
réteget és az oxidréteget eltávolítsuk. A réz esetében használt kémiai maróoldat összetétele a
következő: CH3COOH + HNO3 + H3PO4 [64]. Ilyen kezelés után a Cu(111) egykristály
felülete a 32b. ábrán látható. Ez a felület érdesnek bizonyult (zh = 91 nm).
Az anódos polírozás vagy elektropolírozás során a réz felülete fényesedik, a felületi
oxidréteg egy része oldódik. Számos irodalmi adat létezik, amelyekben különböző összetételű
oldatokat ajánlanak a réz elektropolírozásához [65,66]. Az általunk alkalmazott elektrokémiai
polírozást a pásztázó tűszondás mikroszkópos vizsgálatok területén elterjedt módszer szerint
végeztük [67]. A Cu(111) elektródot réz ellenelektródhoz viszonyítva 10 percen keresztül
políroztuk 0,18 A·cm-2 áramsűrűséggel 66%-os orto-foszforsavban. Elektropolírozás után a
mintát 10%-os orto-foszforsavval mostuk a felületen maradt rézionok és oxidok eltávolítása
céljából, majd ioncserélt vízzel tisztítottuk a mintát (32c. ábra). Az AFM felvételek mutatják,
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hogy az elektrokémiailag polírozott minta a legsimább (zh = 5 nm). A levegővel érintkező
rézfelületen oxidréteg alakul ki. Ez az oxidos felület látható az AFM felvételeken.

a.)

b.)

c.)

32. ábra
Különbözőképpen előkezelt rézfelületek AFM képe:
a.) 0,25 µm-es gyémántpasztás polírozás után, zh = 25 nm,
b.) kémiailag maratott rézfelület, zh = 91 nm,
c.) elektrokémiailag polírozott rézfelület, zh = 5 nm,
A vizsgált terület nagysága 1 µm x1 µm
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Ahhoz,

hogy

a

tiszta

rézfelületen

a

teraszos

szerkezetet

megfigyeljük

a

következőképpen jártunk el:
Az elektropolírozás utáni mosáshoz használt öblítő vizet előzőleg argongázzal
buborékoltattuk át 30 percen keresztül. Mosás után a minta felületén egy csepp folyadékot
hagytunk és így helyeztük az elektrokémiai STM cellájába. A minta felületén még jelenlévő
oxidréteget elektrokémiai polarizálással redukáltuk (részletes leírás a 4.4.1. fejezetben). Az
oxidréteget nem tartalmazó réz egykristály felület STM képe a 33. ábrán látható. A tiszta
Cu(111) felületen teraszok és atomi lépcsők figyelhetők meg. Az atomi lépcsők magassága 0,2
nm. Ez az érték jó egyezést mutat az irodalomban található egyatomos réz teraszok
magasságával, ami 0,19 ! 0,02 nm [68].

33. ábra
STM felvétel Cu(111) felületéről 10-3 mol·dm-3 H2SO4 oldatban,
EM = -400 mV (vs. SCE), EB = 120 mV, iT = 1 nA, zh = 1,5 nm,
A vizsgált terület nagysága 115 nm x115 nm

4.2.2.2

Polikristályos réz felülete
Vizsgálatokat végeztünk polikristályos rézfelület előkezelésére is, abból a célból, hogy

megállapítsuk, találhatók-e a felületen atomi méretekben sík szemcsék. Ugyanazokat a mintaelőkészítési lépéseket végigjárva, az oxidréteg elektrokémiai redukálása után a felület STM
felvétele a 34. ábrán látható. Megfigyelhető, hogy a polikristályos rézfelületen a különböző
orientációjú szemcsék kis méretűek, nem találtunk a felületen sík részeket. Ezért a
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polikristályos rézminta nem bizonyult alkalmasnak a határfelületen végbemenő folyamatok
tanulmányozására atomi méretekben.

1µm
34. ábra
Polikristályos rézfelület STM képe 10-3 mol·dm-3 H2SO4 oldatban,
EM = -400 mV (vs. SCE), EB = 120 mV, iT = 1 nA, zh = 4 nm,
A vizsgált terület nagysága 1 µm x1 µm

4.2.2.3

Vékonyrétegek előállítása
A tárgyalt minta-előkészítési eljárások (csiszolás, gyémántpasztás polírozás) több

napos munkát vesznek igénybe. Ezért más módszerrel is próbáltunk síkfelületű mintákat
előállítani. Különböző (15 nm és 100 nm közötti vastagságú) rézrétegeket állítottunk elő
vákuumpárologtatással különböző hordozók felületén (szilícium, grafit, csillám). A rézrétegek
vastagságát a vákuumpárologtatóban ellenőriztük. Megállapítottuk, hogy a szilícium felületére
a rézréteg nem tapadt. A grafitra párologtatott rézréteg felülete érdes volt, függetlenül a
párologtatás körülményeitől. A frissen hasított csillámon lévő rézréteg felületi minősége
nagymértékben

függött

Röntgendiffrakciós

a

párologtatás

vizsgálatokat

is

körülményeitől,

végeztünk

a

a

felvitt

rétegvastagságtól.

vákuumpárologtatással

készített

rézrétegekről. Az eredmények azt mutatták, hogy a csillámra párologtatott rézfelületen a
legvalószínűbb felületi orientáció az (111) és a

szemcseméretek

növekednek

a

rétegvastagsággal (lásd az A,B függelék, ahol a spektrumok helyzete utal az (111) felületi
orientációra, míg a spektrumok sávszélessége a szemcsék átlagos méreteit jelzi).
A vákuumgőzölés után a felületek gyors jellemzésére az atomi erőmikroszkópot alkalmaztuk.
AFM felvételeken csak a rézrétegek felülete figyelhető meg, mivel a szubsztrát, vagyis a
frissen hasított csillám felülete sima. A csillám hőmérsékletétől, a párologtatott rézréteg
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vastagságától, az utólagos és előhőkezeléstől függően különböző domborzatú felületeket
kaptunk. A különbözőképpen előállított rézrétegeket a 35. ábrákon mutatom be.

a.)

b.)

1µm

1µm

c.)

d.)

1µm

1µm
35. ábra
AFM képek a csillámra vákuumpárologtatással felvitt rézfelületekről,
A vizsgált terület nagysága 1 µm x1 µm

Az AFM képeken látható rézfelületekre jellemző adatok a következők:
a. ábra mutatja a 15 nm vastag rézréteg felületét, amelyet 300 oC-ra hevített csillámfelületre
párologtattunk. Megfigyelhetők a különböző – kisebb, nagyobb - méretű szemcsék.
b. ábra mutatja a 15 nm vastag rézréteg felületét, amelyet 700 oC -ra hevített csillámfelületre
párologtattunk. Összehasonlítva az előbbi képpel (a. ábra) látható, hogy a szemcsék
mérete sokkal kisebb. Megállapítható, hogy a szemcseméret csökkent a hőmérséklet
növelésével.
c. ábra mutatja a 300 oC-os szubsztrát felületére párologtatott 50 nm vastag rézréteg
topográfiáját. Nagy szemcsék és szemcsehatárok megfigyelhetők meg.
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d. ábra mutatja a 300 oC-os szubsztrát felületre párologtatott 50 nm vastag rézréteg
topográfiáját, amelyet 2 percig 300 oC-on utólag hőkezeltük. Összehasonlítva az előző
képpel (c. ábra) megállapítható, hogy a szemcseméret csökkent az utólagos hőkezelés
hatására.
Megvizsgáltuk a vákuumpárologtatással előállított rézfelületek szemcseméretét és
érdességét. Az STM felvételek érdességének jellemzésére kiszámoltuk a zrms értékeket,
amelyeket a 10. táblázatban foglalom össze.
10. táblázat
zrms értékek a vákuumgőzöléssel előállított rézfelületekről

Rézfelületek (a vizsgált területek 1 µm x µm)
(35. ábrák)
a.)

zrms értéke
(nm)
41

b.)

61

c.)

39

d.)

133

Az eddig elért eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a rétegvastagság növelése a
szemcseméret növekedését eredményezi (35a. és 35c. ábrák), azonban a szubsztrát
hőmérsékletének növelése 300 oC fölé, valamint az utólagos hőkezelés rontja a párologtatott
felület minőségét (35b. és 35d. ábrák). A felületi érdesség (zrms értéke) még mindig jelentősen
nagy érték, ezért további kísérletek szükségesek ahhoz, hogy síkfelületet tudjunk előállítani
vákuumpárologtatással.
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4.3 Korróziós vizsgálatok az STM alkalmazásával
A pásztázó tűszondák és a réz minták előkészítése után pásztázó alagútmikroszkópos
vizsgálatokat végeztünk rézfelületen különböző elektrolitoldatokban a korróziós potenciálon
(a réz potenciálját nem ellenőriztük a vizsgálatok alatt). A vizsgálatokhoz elektrokémiailag
polírozott Cu(111) egykristályt használtunk. A mérések során a felület topográfiáját
megfigyeltük és ennek a változását tanulmányoztuk az idő függvényében. A vizsgálatokat
alapoldatban (0,1 mol·dm-3 Na2SO4, pH = 2,95) és két különböző 5-merkapto-1-fenil-tetrazol
inhibitorkoncentrációjú oldatban végeztük. Az 5-MFT inhibitor koncentrációja az oldatban
5·10-4 valamint 10-3 mol·dm-3 volt. A réz egykristály mintát a kísérleti részben leírtaknak
megfelelően csiszoltuk, elektropolíroztuk, tisztítottuk és levegőn szárítottuk, majd az STM
cellába helyeztük. A Cu(111) egykristály felületét vékony oxidréteg borította, amely a minta
levegőn történő előkezelése során képződött.
Különböző időpillanatokban STM képeket készítettünk és ezeket értékeltük. A 36. ábrák a réz
korróziójának kezdetét mutatják Na2SO4 elektrolitoldatban. A három felvétel a minta
ugyanazon területéről készült.
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nm

a .)

1 perc után
▲ -átmérő: 13 nm
▲ -mélység: 0,7 nm

b .)

3 perc után
▲-átmérő: 23 nm
▲ -mélység: 1 nm

c .)

5 perc után
▲ -átmérő: 31 nm
▲ -mélység: 1 nm
36. ábra
STM felvételek a rézkorrózió kezdetéről 0,1mol·dm-3 koncentrációjú Na2SO4 oldatban (pH =2,95),
EB = 83,8 mV, iT = 1,39 nA, zh = 1 nm, a vizsgált felület nagysága 50 nm x 50 nm
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A metszeti képeken jól látható a lyuk növekedése a levegőn képződött oxidrétegben. A képre
berajzolt vonal mentén meghatároztuk a lyuk mélységét és átmérőjének növekedését az idő
függvényében. A felületen 1 nm mélységű lyuk képződött, amelynek átmérője az időben
növekedett. A 11. táblázatban foglalom össze a különböző időpillanatokban megfigyelt lyuk
méretét.
11. táblázat
Cu(111) felületén a lyuk növekedése különböző időpillanatokban,
0,1 mol·dm-3 koncentrációjú Na2SO4 (pH = 2,95) oldatban

Idő
(perc)
1

Átmérő
(nm)
13,5

Mélység
(nm)
0,7

2

21,5

1,0

3

23,0

1,0

4

25,0

1,0

5

31,0

1,0

6

32,0

1,0

Az adatok mutatják, hogy amíg a lyuk mélysége 6 perc után nem változott, addig az átmérő
csaknem háromszorosára növekedett. Az első percben megfigyeltük a lyukképződést,
amelynek az átmérője 13,5 nm volt. A második percben az átmérő már 21,5 nm, míg a
mélysége csak egy atomi mélységgel (~ 0,3 nm) lett nagyobb. Itt a lyuk mélysége már elérte a
maximumot, a további percekben nem változott, csak szélesedett.
A rézfelületen az idő elteltével további lyukak jelentek meg, (lásd 36b,c. ábrák középső és
jobb felső része) majd az egész felület durvult (37a. ábra). A 37a. ábra a réz felületet mutatja
az alapoldatba merítés után 30 perccel.
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nm

nm
37. ábra
STM képek és a keresztmetszeti ábrák:
0,1mol·dm-3 koncentrációjú Na2SO4 oldatba (pH = 2,95),
10-3 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT oldatban,
5·10-4 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT oldatokban,
EB = 105 mV, iT = 1,39 nA, zh = 1 nm,
A vizsgált terület nagysága 100 nm x100 nm

nm

5-MFT jelenlétében a réz felülete megváltozott. 10-3 mol·dm-3 koncentrációjú inhibitort
tartalmazó oldatban a réz felületén szoros elrendeződésű réteget figyeltünk meg (37b. ábra). A
vonal mentén berajzolt keresztmetszet azt mutatja, hogy a felület nem sima, hanem helyenként
mélyedések (lyukak) vannak. 5·10-4 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT elektrolitoldatban a
felület teraszos szerkezetet mutat. A teraszok magassága 0,2 nm, amely a Cu(111) felületi
szerkezetére jellemző atomi lépcsőnek felel meg. Ez a lépcsős struktúra 30 perc elteltével is
megfigyelhető volt, amely azt bizonyítja, hogy az 5-MFT a rézfelületre adszorbeálódik és
blokkolja a teraszokat.
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4.4 EC-STM vizsgálatok

4.4.1 Cu(111) felület szerkezete szulfáttartalmú savas elektrolitoldatban
Amint azt a 4.3 fejezetben ismertettem a korróziós potenciálon az 5-MFT inhibitor a
réz felületén védőréteget képez, mivel a rézfelület szerkezete nem változott az idő
függvényében összehasonlítva az alapoldatban megfigyelt oldódással. Az előző vizsgálatok
során a Cu(111) elektród levegővel érintkezett, így a kísérletek kezdetén a felületet oxidréteg
borította.
Elektrokémiai STM vizsgálatokat végeztünk oxidréteget nem tartalmazó réz
egykristály felületén alapoldatban, valamint 5-MFT inhibitor jelenlétében. A mérésekhez 10-3
mol·dm-3 koncentrációjú kénsavat használtunk. Az 5-MFT inhibitor adszorpciójának
tanulmányozására az alapoldathoz 5·10-4 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT oldatot adagoltunk.
Az oldatokat minden mérés előtt argongázzal buborékoltattuk át. A minta-előkészítés a 3.2.5
fejezetben leírtak alapján történt. Az elektrokémiai STM cellába helyezett Cu(111) felületéről
az oxidréteget a híg kénsavban katódos polarizációval redukáltuk a következőképpen:
Az alapoldatot a minta potenciáljának az ellenőrzése mellett adagoltuk a Cu(111)
felületére. A potenciált a korróziós potenciáltól számított kb. 20-100 mV-al negatívabb értékre
állítottuk be. Az oldatba helyezés után a réz elektródot katódos irányba polarizáltuk 10 mV/s
polarizációs sebességgel mindaddig, amíg az áram-potenciál görbén megfigyeltük a
rézoxidokra jellemző redukciós csúcsot. Állandó értéken (katódos értéken) tartva a minta
potenciálját, a felületet többször mostuk előzőleg argongázzal átbuborékoltatott alapoldattal.
Az inhibitor adszorpciójának tanulmányozásánál a mosás után az alapoldatot, 5-MFT
inhibitort tartalmazó elektrolitoldatra cseréltük, úgy hogy a felület nem érintkezett levegővel.
A mérések során a potenciálkontroll azért szükséges, mert a rézoldódás a korróziós
potenciálon elkezdődik, ami a felület durvulását eredményezi. Az atomi folyamatok
megfigyelése céljából, a minta potenciálját kezdetben olyan értéken kellett tartani, ahol nem
játszódott le számottevő elektródreakció.
Wilms és munkatársai számos ciklikus voltammetriás és EC-STM méréseket végzett
rézfelületen a szulfátionok adszorpciós tulajdonságainak a tanulmányozására [30,31]. Ezért
munkánkban csak röviden mutatjuk be az alapoldatban elért eredményeinket.
Az EC-STM mérések előtt, külön elektrokémiai cellában, ciklikus voltammetriás méréseket
végeztünk a Cu(111) felületén. A 38. ábrán a Cu(111) felületén felvett áram-potenciál görbék
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láthatók kénsavas oldatban, valamint 5-MFT inhibitort tartalmazó oldatban. Oxigént nem
tartalmazó oldatokban a kettősréteg-tartományban illetve az ideálisan polarizálható
potenciáltartományban a Cu(111) felületén 10-3 mol·dm-3 H2SO4 oldatban felvett ciklikus
voltammogramot a 38. ábrán a folytonos görbe mutatja. A szaggatott vonallal jelzett görbe
5·10-4 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT oldatban felvett áram-potenciál karakterisztikát jelöli.
20
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38. ábra
Ciklikus voltammogram a kettősréteg-tartományban:
– 10-3 mol·dm-3 H2SO4 oldatban,
··· 5·10-4 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT jelenlétében,
A polarizációs sebesség 10 mV/s

Tiszta

kénsavas

oldatban

–500

mV

és

+200

mV

(vs.

SCE)

közötti

potenciáltartományban két jellegzetes csúcs (-60 mV és -400mV potenciál értékeken)
figyelhető meg. Ezen áramcsúcsokról Wilms és munkatársai megállapították, hogy a SO42(HSO4-)-ionok adszorpciójának és deszorpciójának felelnek meg. A szulfát deszorpciós csúcs
nagyobb, mint az adszorpciós csúcs, ezt a hidrogénfejlődési áram és a SO42-(HSO4-)-ionok
deszorpciós áramának az összegződésével értelmezte [29,30].
5-MFT oldatban a ciklikus voltammetriás görbén (szaggatott görbe) a SO42-(HSO4-)ionok adszorpciós és deszorpciós csúcsai eltűnnek és a hidrogénfejlődés túlfeszültsége megnő.
EC-STM kísérleteink során megfigyeltük a Cu(111) egykristály felületének szerkezetét
EM = -400 mV-on, amikor a felületen még nincs szulfátion adszorbeálódva (39a. ábra).
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b.)

39. ábra
Cu(111) felület STM képe:
a.) a réz teraszos szerkezete és a keresztmetszeti kép, EM = -400 mV, EB = -200 mV, iT = 1 nA,
A vizsgált felület nagysága 75 nm x 75 nm
b.) atomi elrendeződés és a keresztmetszeti kép, EM = -400 mV, EB = 10 mV, iT = 24 nA,
A vizsgált felület nagysága 3 nm x 3 nm

Az ábrán a teraszos szerkezet jól megfigyelhető. A 39b. ábra a teraszokon belül a rézatomok
elrendeződését mutatja. Az atomok közötti távolság 0,26 nm. Ez az érték jó egyezést mutat az
irodalmi adatokkal, ahol a Cu(111) egykristály felületen mért rézatomok közötti távolság
0,256 nm [69].
Az elektród potenciálját EM = -400 mV-ról anódos irányba polarizálva 10 mV/s
polarizációs sebességgel, a szulfátionok adszorpciós csúcsának közelében EM = -140 mV-on,
az STM felvételeken a szomszédos atomok közötti távolságokra kétféle értéket határoztunk
meg, ezek a következők: a = 0,4 nm és b = 0,7 nm (40. ábra). Ezek a távolságok a
szulfátrétegben az atomi távolságoknak felelnek meg. A szakirodalmi adatok alapján, a réz
felületén adszorbeált szulfátionok egy torzított hexagonális szerkezetet hoznak létre, ahol a
szulfátionok közötti távolságok a = 0,47 ± 0,03 nm és b = 0,7 ± 0,03 nm [30,33]. A 40b. ábrán
a torzított hexagonális szerkezet megfigyelhető.
A 40a,b. ábrák a rézfelületen a SO42-(HSO4-)-ionok elrendeződését mutatják, a 40c. ábra pedig
a Cu(111) felület szerkezetének modelljét ábrázolja abban az esetben, ha a szulfátionok a
felületre adszorbeálódtak. A felületen a rendezett Moiré szerkezetet (2.3.1.2 fejezet) nem
láttuk, feltételezhető hogy a rézfelület nem rekonstruált.
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a.)

b.)

c.)

2 nm

b

5 nm
40. ábra
a,b.) STM képek az adszorbeált szulfátrétegről a Cu(111) felületén,
EM = -140 mV, EB = -50 mV, iT = 1 nA,
A vizsgált felület nagysága 5 nm x 5 nm ill. 2 nm x 2 nm,
c.) Modell a felületen elhelyezkedő szulfátrétegről

Megfigyeltük a réz anódos oldódását (41a,b. ábrák) szulfáttartalmú savas alapoldatban.
A 41a. ábra a rézfelület teraszos szerkezetét mutatja EM = -130 mV-on (vs. SCE). A
potenciálnak 100 mV-tal történő anódos irányú változtatása után EM = -30 mV-on a réz
oldódása megfigyelhető, a teraszok szélein elkezdődik és halad befele (41b. ábra). Az oldódás
a teraszok széleinek ’ csipkézettségét ’ eredményezi.

a.)

b.)

150 nm

150 nm

41. ábra
Cu(111) oldódását szemléltető STM képek:
a.) EM = -130 mV, EB = -250 mV, iT = 1 nA, zh = 1,5 nm,
b.) EM = -30 mV, EB = -150 mV, iT = 1 nA, zh = 1,5 nm,
A vizsgált terület nagysága 150 nm x150 nm
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4.4.2 Cu(111) felület szerkezete 5-MFT inhibitor jelenlétében
A 38. ábrán, az áram-potenciál görbén láthattuk, hogy az 5-MFT jelenlétében a SO42(HSO4-)-ionoknak megfelelő adszorpciós és deszorpciós csúcsok eltűnnek. Az inhibitor
adszorbeálódik a felületre, kiszorítja a szulfátionokat a felületről, így a kettősrétegtartományban a potenciálváltoztatáskor a ciklikus voltammogramon nem észlelhető jelentős
elektródreakció csak a kettős réteg töltődése.
A 42. ábra a rézfelület szerkezetét mutatja (a korróziós potenciál közelében) az inhibitor
adszorpciója után. 5·10-4 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT jelenlétében a réz felületén a
teraszos szerkezet nem látható, réteg borítja a felületet. Mivel az EC-STM cella mérete nagyon
kicsi (cellatérfogat ι 0,2 cm3) és a vizsgált minta területe (0,28 cm2) is kicsi, ezért a réz
felületén ebben az inhibitorkoncentrációjú oldatban rövid idő alatt vastag védőréteg képződik.

135 nm
42. ábra
STM felvétel a Cu(111) felületéről 5·10-4 mol·dm-3 5-MFT-t tartalmazó oldatban,
EM = -80 mV, EB = 410 mV, iT = 0,5 nA, a vizsgált terület nagysága 135 nm x 135 nm

Az elektród potenciáljának katódos irányú polarizálásával a réz felületén a változások
megfigyelhetők. EM = –270 mV-on a felületen a teraszos szerkezet jelenik meg (43a. ábra).
EM = –400 mV-on a teraszok hibahelyekkel együtt jól láthatók (43b,c. ábra). A b. és c. ábrák
ugyanazon az elektród potenciálon (–400 mV) készültek, csak különböző időpillanatban. A c.
ábra egy perccel később készült, mint a b. ábra.
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a.)

155 nm

c.)

b.)

155 nm

155 nm

43. ábra
STM képek a Cu(111) felületéről 5·10-4 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT oldatban,
a.) EM = -270 mV, EB = 590 mV, iT = 0,58 nA,
b.) és c.) EM = -400 mV-on (EB = 794 mV, iT = 0,58 nA,
A vizsgált terület nagysága 155 nm x 155 nm

4.4.3 Monomolekuláris inhibitorréteg vizsgálata
A vizsgálatokhoz 10-3 mol·dm-3 kénsavat használtunk, amelyhez 5·10-7 mol·dm-3
5-MFT oldatot adagoltunk. Feltételeztük, hogy az EC-STM cellában (0,2 cm3) ebben a
koncentrációban a réz felületén monomolekuláris inhibitorréteg képződik. A kvantumkémiai
számításokkal megadott molekula mérete 0,95 nm x 0,6 nm. Egy 5-MFT molekula 0,57 nm2
felületet fed le, abban az esetben, ha teljesen fekszik a réz felületén. A vizsgált réz egykristály
területe 0,28 cm2 volt. Ismerve egy molekula által borított felület nagyságát (A5-MFT) és az
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EC-STM cellában a rézelektród felületét (ACu), kiszámoltuk, hogy elméletileg mennyi 5-MFT
molekula szükséges, ahhoz, hogy a réz felületét teljesen befedje:

M molek =

Acu

= 48,6 ⋅ 1012 molek

A5− MFT

Ismerve az EC-STM cellában a folyadéktérfogatot (Vcell = 0,2 cm3) kiszámoltuk, hogy
milyen koncentrációjú inhibitoroldat szükséges monomolekuláris 5-MFT réteg képződéséhez,
feltételezve, hogy az oldatban levő összes 5-MFT molekula adszorbeálódik a réz felületére.
A meghatározott inhibitorkoncentráció az oldatban: c5-MFT = 5·10-7 mol·dm-3-nak adódott.
A 44. ábra a réz felületét mutatja 5-MFT oldattal történő egy órás érintkeztetés után, a
kettősréteg-potenciáltartományban, EM = -70 mV-on (vs. SCE). A felületen kis szigetek
láthatók, amelyek mérete 5-10 nm. Ezen szigetek jelenléte azzal magyarázható, hogy a
korróziós potenciál közelében, az alapoldatnak inhibitoros oldatra történő cserélése után a réz
felületén még meglévő szulfátréteg befolyásolja az inhibitor molekulák adszorpcióját. Így a
felületet

nem

egyenletesen

borítják

az

inhibitor

molekulák,

hanem

helyenként

akkumulálódások figyelhetők meg.

190 nm
44. ábra
STM kép a Cu(111) felületről 5·10-7 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT jelenlétében
EM = -70 mV, EB = -200 mV, iT = 0,62 nA, a vizsgált terület nagysága 190 nm x 190 nm

Ugyanakkor a minta potenciálját katódos irányba polarizálva EM = –400 mV-on
megfigyelhető a rézfelület teraszos szerkezete. Ezen a potenciálértéken tartva a mintát az áram
– idő görbén (45b. ábra) egy maximum csúcs jelenik meg, amely a rézfelületen a teraszok
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megjelenésében nyilvánul meg (45a. ábra). Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy a
szulfátionok deszorpciójának megfelelő potenciálértéken tartva a mintát, a felületén még
meglévő szulfátionok deszorbeálódnak és ezzel együtt az inhibitor is eltávolítható a felületről.
Az áram – idő görbén ez a maximum áramcsúcs csak abban az esetben megfigyelhető, ha a
polarizációs sebesség nagyon kicsi (< 5 mV/s), vagy ha a minta potenciálját EM = -400 mV
értéken tartjuk. Ezen a potenciálértéken az STM képeken mért lépcsők magassága 0,2 nm,
amely jól egyezik az irodalmi adatokban található egyatomos lépcsők magasságával, ami 0,19
! 0,02 nm [68].

b.)

a.)

Áram (µA)

Idő (perc)

330 nm
45. ábra
a.) STM kép a Cu(111) felületről 5·10-7 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT oldatban,
EM = -400 mV, EB = -100 mV, iT = 0,87 nA, a vizsgált terület nagysága 330 nm x 330 nm,
b.) áram-idő görbe, EM = -400 mV

Ha összehasonlítjuk ebben az inhibitorkoncentrációban (5·10-7 mol·dm-3) tapasztalt
eredményeket

az

5·10-4

mol·dm-3 koncentrációjú

5-MFT

oldatban tapasztaltakkal,

megállapíthatjuk, hogy az oxidréteget nem tartalmazó rézfelületen kialakul a védőréteg, amely
EM = -400 mV-tól (vs. SCE) negatívabb potenciál értékeken eltűnik.
Magnussen és munkatársai hasonló eredményeket kaptak a benztriazol (BTA)
adszorpciós tulajdonságainak vizsgálatánál 10-3 mol·dm-3 H2SO4 elektrolitoldatban [33]. A
korróziós potenciál értékének a közelében vastag BTA védőréteget figyeltek meg, amelyet
katódos polarizáció során eltávolítottak a Cu(111) felületéről.
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4.4.4 Inhibitorfilm kialakulásának tanulmányozása
Az inhibitorfilm kialakulását 5·10-7 mol·dm-3 koncentrációjú 5-MFT jelenlétében
vizsgáltuk. Az előző fejezetben láthattuk, hogy a védőréteg eltávolítható EM = -400 mV-nál
negatívabb potenciálértékeken. A továbbiakban a rézelektród potenciálját 10 mV/s
polarizációs sebességgel pozitív irányba változtattuk EM = -400 mV-tól EM = -70 mV-ig (vs.
SCE). Ebben a potenciáltartományban a felületen semmilyen változást nem észleltünk, vagyis
a felület teraszos szerkezetet mutatott. EM = -70 mV-on tartva a minta potenciálját, a réz
felületén változást figyeltünk meg az idő elteltével. Ezen a potenciálon a filmképződés
elkezdődött és 10 perc után teljesnek volt tekinthető. STM felvételeket készítettünk a kialakuló
filmről minden percben. A 46. ábrákon az első és utolsó képek között eltelt idő 7 perc.
A filmképződés során a teraszok szélei elmosódottak, ami a felületen történő
változásokkal magyarázható. A 46a. ábrán a rézfelület teraszos szerkezete látható. A 46b-f.
ábrákon a filmképződést követtük nyomon. Megfigyeltük, hogy a legfelső teraszok (bal alsó
sarokban nyíllal jelzett) szélei lassan beborítódnak egy réteggel, helyenként egyatomos (0,2
nm) mélységű lyukak láthatók. A felső terasz után következik az utána lévő és így tovább.
Nagyobb felbontásban vizsgálva a felületet (47a,b. ábrák), idővel a molekula szerkezet
megjelenik (47b. ábra, lásd nyíl). A lyukak eltűnnek és a felület beborítódik inhibitorral. Az
STM felvételek az első percekben nem megfelelő minőségűek. Ez az inhibitornak a
rézfelülethez történő gyenge kötődését jelenti.

Az inhibitor kemiszorpciója után a kép

minősége javult. A 48. ábra a réz teraszok szélein a molekulák elrendeződését mutatja. A
kialakult inhibitorréteg stabilizálja a teraszok széleit, ezért az EC-STM felvételeken a teraszok
szélein a képélesség sokkal jobb.
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a.)

b.)

27,5 nm

27,5 nm

c.)

d.)

27,5 nm

27,5 nm

f.)

e.)

27,5 nm

27,5 nm

46. ábra
STM felvételek az 5-MFT inhibitorfilm kialakulásáról
EM = -70 mV, EB = -116 mV, iT = 2,3 nA,
A vizsgált terület nagysága 27,5 nm x 27,5 nm
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a.)

b.)

10 nm

10 nm

47. ábra
STM felvételek az 5-MFT film kialakulásáról
EM = -70 mV, EB = -30 mV, iT = 2,3 nA,
A vizsgált terület nagysága 10 nm x 10 nm

12 nm
48. ábra
STM kép a Cu(111) felületéről 5-MFTjelenlétében,
EM = -70 mV, EB = -50 mV, iT = 1 nA,
A vizsgált terület nagysága 12 nm x 12 nm

A felületi érdesség (zrms) változását a filmképződés során a 12. táblázat adatai mutatják. Az
inhibitor adszorpciója során az zrms értéke kis mértékben változik, de megfigyelhető, hogy az
adszorpció kezdetén a felületi érdesség nő, majd a film kialakulása után csökken, és konstans
értékű marad.
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12. táblázat
A zrms változása a filmképződés során

Idő [perc]
(EM = -70 mV)
1

zrms változása [nm]

2

0,070

3

0,072

4

0,074

5

0,073

6

0,073

7

0,066

0,054

Az 49a. ábrán a Cu(111) felületre adszorbeálódott 5-MFT molekulák figyelhetők meg,
valamint az STM felvételek alapján szerkesztett modell látható. Az STM felvételeken a
fényesebb pontok a nagyobb elektronsűrűségnek felelnek meg. Az itt mért legközelebbi
molekula távolságok a következők: a = 0,7 nm és b = 1 nm, a molekulák hossza és átmérője
pedig 0,95 nm x 0,6 nm. A méretarányok az 5-MFT inhibitorra utalnak.

b.)

a.)
0,6 nm
1 nm

0,95 nm

0,7 nm

5 nm
49. ábra
Cu(111) felület szerkezete 5-MFT jelenlétében
a.) STM felvétel, EM = -70 mV, EB = -50 mV, iT = 1 nA,
A vizsgált terület nagysága 5 nm x 5 nm,
b.) modell

Figyelembe véve a molekula távolságokat a modell az 5-MFT molekulák Cu(111)
felületén való elhelyezkedését mutatja. Molekula sorok láthatók a felvételeken, amelyek
kétfélék: szoros illeszkedésű (a = 0,7 nm) és egymáshoz képest lazán elhelyezkedő sorok
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(b = 1 nm). Ezek a sorok egymással 60o szöget zárnak be. Az 1 nm-es molekula sorok
mentén figyelhető meg a molekula hossza, ami 0,95 nm, míg a 0,7 nm-es távolságok között a
molekulák szélessége, ami 0,6 nm.
A kvantumkémiai számításokkal meghatározott izolált molekula mérete és az STM
felvételeken megfigyelt molekula mérete és felületi elrendeződése között összefüggés
állapítható meg. Az ab initio számításokkal az 5-MFT molekula optimális térbeli
elrendeződését, valamint a molekulában az elektronsűrűség eloszlását határoztuk meg [70]. A
számításoknak megfelelően egy izolált 5-MFT molekula mérete: 0,96 nm x 0,6 nm. Az adatok
azt mutatták, hogy a molekulában lévő két gyűrű, a benzol és a tetrazol gyűrű, egymáshoz
képest 60o-ban el van fordulva, ugyanis ebben a helyzetben optimális a molekula geometriája
[71].
Az 50. ábra a rézfelületről nézve az 5-MFT molekula geometriáját és a felületén lévő
elektronsűrűséget mutatja. A hattagú gyűrű a benzol gyűrűt ábrázolja, a négytagú „golyókból”
álló gyűrű a tetrazol gyűrűt, a kén atom pedig a sárga színű nagyobb „golyó”.

0,6 nm
50. ábra
5-MFT molekula geometriája és a molekula felszínén az elektronsűrűség

A számításokból adódó molekulaméret és az STM képeken látható molekula
távolságok egyeznek. Ebből arra következtethetünk, hogy a Cu(111) felületén az 5-MFT
molekulát látjuk. Az 5-MFT a kén atomon keresztül kapcsolódik a rézfelülethez, a tetrazol
gyűrű pedig a felületre merőleges elhelyezkedésű.
Davis valamint Contini és munkatársai [72,73] STM méréseket végeztek Au(111) és
Cu(100) felületeken tanulmányozva a 2-merkapto-pirimidin, a 2-merkapto-benzoxazol
molekulák adszorpcióját. Mindkét molekula hasonló S=C-N-H csoportot tartalmaz mint az
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általunk vizsgált 5-MFT molekula. Azt találták, hogy a molekulák a kén atomon keresztül
kötődnek az arany illetve a réz felületéhez és a heterociklusos gyűrűk pedig merőlegesek a
szubsztrát felületére.
A mi esetünkben a molekula két gyűrűből tevődik össze: tetrazol és benzol gyűrűből,
amelyek között 60o-os az elfordulás szöge. Az STM felvételeken az 5-MFT molekulát két
összetevő résznek látjuk: egy fényesebb részt és hozzá kapcsolódó sötétebb részt figyelhetünk
meg. A fényesebb rész a nagyobb elektronsűrűségű hely, vagyis a felülettel majdnem
párhuzamosan elhelyezkedő benzolgyűrű lehet, míg a kisebb elektronsűrűségű rész a felületre
merőleges tetrazol gyűrűt jelentheti, mivel ebben az esetben a tetrazol gyűrűn lévő felületi
elektronsűrűség a pásztázó STM tűhöz viszonyítva el van fordulva. Ezek azonban első
közelítésben tett megállapítások, további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy pontosan
megadjuk az 5-MFT helyzetét a réz felületén. Az azonban megállapítható, hogy az STM
felvételeken

látott

molekula

elrendeződés

összefüggésben

van

a

kvantumkémiai

számításainkból kapott molekula geometriával.

4.4.5 Oldódás 5-MFT jelenlétében
Tanulmányoztuk a réz oldódását az 5-MFT inhibitor jelenlétében. Az STM felvételek
(51. ábrák) a réz oldódását szemléltetik EM = +120 mV és EM = +320 mV közötti potenciáltartományban. Az a. és b. ábrák a rézfelületet mutatják EM = +120 mV-on illetve EM = +220
mV-on. Az 51 c. és d. ábrákon látható felvételek, azonos potenciálon (EM = +320 mV-on)
készültek, csak a második (51d. ábra) kép öt perccel később.
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0,2 nm

a.)

b.)

85 nm

c.)

85 nm

d.)

85 nm

85 nm
51. ábra
STM felvételek a Cu(111) oldódásáról 5-MFT jelenlétében:
a.) EM = 120 mV, EB = -300 mV, iT = 1 nA,
b.) EM = 220 mV, EB = -400 mV, iT = 1 nA,
c.) és d.) EM = 320 mV, EB = -250 mV, iT = 1 nA,
A vizsgált terület nagysága 85 nm x 85 nm

A réz oldódásának kezdete 5-MFT jelenlétében EM = +220 mV anódos potenciál értéken
figyelhető meg. Az oldódás során a teraszok közepén egyatomos mélységű (0,2 nm) lyukak
jelennek meg, amint ezt az 51b. ábrán a vonal mentén berajzolt keresztmetszeti kép is mutatja.
Az elektród potenciálját pozitív irányba változtatva a lyukak mérete növekszik és újabb lyukak
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képződése várható. A teraszok szélei azonban nem változnak. Ez a megfigyelés arra vezethető
vissza, hogy a kemiszorbeált 5-MFT molekulák blokkolják a teraszok széleit, amelyet az
atomi felbontású felvételeken is megfigyeltünk. További pozitív irányú polarizáció során a
felület durvul (51c,d. ábrák).
Az zrms értékek változását a potenciál függvényében az 52. ábra szemlélteti. Az eredmények
alapján megállapíthatjuk, hogy inhibitor jelenlétében az oldódási folyamat, ellentétben a
szulfáttartalmú savas alapoldattal, a teraszok közepén lyukak formájában kezdődik el és a
felület durvulását eredményezi.

0,8
0,7

zrms (nm)

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
100

200

300

400

500

600

E / mV (SCE)

52. ábra
zrms változása a rézelektród potenciáljának a függvényében,
5-MFT inhibitor jelenlétében
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5.

Függelék

Csillám felületére vákuumpárologtatással készített rézrétegek
röntgendiffrakciós spektrumai
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A. Függelék: Vákuumpárologtatás során a szubsztrát hőmérséklete 300 oC-os volt, a felvitt
rézréteg vastagsága 50 nm.

Szemcseméret 494 nm

B. Függelék: Vákuumpárologtatás során a szubsztrát hőmérséklete 700 oC-os volt, a felvitt
rézréteg vastagsága 50 nm.

Szemcseméret 76 nm
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6.

Összefoglalás

Az alábbi heterociklusos vegyületek hatását vizsgáltam a réz korróziós folyamatainak
inhibeálására szulfáttartalmú savas (pH < 3) közegben:
tiazol származékok: az 5-(4’-izopropil-benzilidén)-2,4-dioxo-tetrahidro-1,3-tiazol (5-IPBDT)
és az 5-benzilidén-2,4-dioxo -tetrahidro-1,3-tiazol (5-BDT))
tetrazol származék: az 5-merkapto-1-fenil-tetrazol (5-MFT).

A kutatási eredményeket az alábbiakban foglalom össze:
1. Potenciodinamikus

polarizációs

mérések

segítségével

megállapítottam,

hogy

szulfáttartalmú savas oldatban mindhárom vizsgált vegyület csökkenti a réz korrózióját. A
vegyületek, kis koncentrációban (< 10-5 mol·dm-3), katódos inhibitorként hatnak, a katódos
reakciók sebességét csökkentik. A tiazolok (5-IPBDT, 5-BDT) hatékonysága növekedést
mutatott 10-5 mol·dm-3 inhibitorkoncentrációig. A tetrazol származék (5-MFT) inhibeáló
hatásának koncentrációfüggését vizsgálva megállapítottam, hogy a hatékonyság egy
kritikus koncentráció (Ckrit) értékig növekedett majd az 5-MFT koncentráció további
növelésével az inhibeáló hatás csökkent. A Ckrit = 5·10-4 mol·dm-3 koncentrációnál a
korróziós áramsűrűség értéke minimális volt.
2. Az elektrogravimetriás mérések alapján megállapítottam, hogy az 5-MFT inhibitor
kétdimenziós határfelületi védőfilmet képez a réz felületén, míg az 5-IPBDT és 5-BDT
csak részben borítja a felületet. A fotoelektron-spektroszkópiás vizsgálatok igazolták, hogy
az 5–MFT-vel kezelt réz felületén Cu(I)-MFT felületi komplex képződik, míg az
5-IPBDT illetve az 5-BDT molekulák csak részben fedik, árnyékolják a réz felületét.
3. A pásztázó alagútmikroszkópia hatékony alkalmazásához az előkészületekkel —
tűszondák speciális készítésével, vizsgálati minták atomi szintű mérésekhez alkalmas
előkezelésével — foglalkoztam, amelyek eredményei a következők:
•

A bemutatott eljárással a tű hegyében ’’egy atomot’’ tartalmazó tűszondákat készítettem.
A volfrám szálból készült tűk előállítására a már alkalmazott elektrolitikus maratási
eljárást továbbfejlesztettem (elektrolit áramlása a cellán, konstans oldat összetétel, állandó
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áramsűrűség), így a volfrám tűk készítéséhez könnyen használható, stabil körülményeket
tudtam biztosítani.
•

Különböző módon előállított tiszta, atomi méretekben sík rézfelületek – tömbi rézfelületek
és vékony rétegek – előkészítésével foglalkoztam. A tömbi réz egykristály (Cu(111))
felületének előkészítésénél a mechanikai polírozás után elektrokémiai polírozást
alkalmaztam, így atomi méretekben sima felületet állítottam elő.
Vákuumpárologtatott vékony rézrétegek vizsgálatánál összefüggést találtam a vákuumpárologtatás körülményei és a kialakult rézréteg topográfiája között. Röntgendiffrakciós
mérések alapján megállapítottam, hogy e technikával előállított rézréteg felülete (111)
orientációjú.

4. Pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálataim segítségével összefüggést találtam az 5-MFT
inhibitor védőhatása és a rézfelület topográfiája között. Alapoldatban nyomonkövettem a
felületi oxidréteg oldódását és az inhibitort kritikus koncentrációban (5·10-4 mol·dm-3)
alkalmazva teraszos szerkezetű rézfelületet figyeltem meg.
5. A rézfelület szerkezete és az 5-MFT inhibitor adszorpciós tulajdonsága közötti kapcsolat
in-situ

tanulmányozásához

elektrokémiai

pásztázó

alagútmikroszkópiás

módszert

alkalmaztam. A kettősréteg-tartományban megfigyeltem az inhibitorfilm kialakulását és
megállapítottam, hogy –400 mV-nál (vs. SCE) negatívabb potenciálon a kialakult
védőfilm eltávolítható a rézfelületről.
6. Összefüggést találtam a pásztázó alagútmikroszkópos felvételeken megfigyelt réz
egykristály felületére adszorbeálódott 5-MFT molekula szerkezete és a kvantumkémiai
számításokból adódó molekulaméret között. Az STM vizsgálatokból meghatározott
molekula hossz, 0,95 nm, jól egyezik a kvantumkémiai számítások alapján meghatározott
izolált 5-MFT molekula mérettel (hossza 0,96 nm és átmérője 0,6 nm).
7. 5-MFT molekuláknak a réz egykristály felületén való elrendeződését modelleztem. A
modell a rézfelületen kialakult határfelületi kétdimenziós inhibitorfilm szerkezetét mutatta.
8. A réz oldódását vizsgálva lényeges különbséget állapítottam meg alapoldatban és
inhibitort tartalmazó elektrolitoldatban. Míg a réz egykristály (Cu(111)) kénsavas oldatban
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történő oldódása a teraszok szélein kezdődött, addig inhibitor jelenlétében az inhibitor
blokkolja a teraszok széleit. Állításaimat az atomi felbontásban készített STM felvételek
támasztják alá, ahol a szoros illeszkedésű 5-MFT molekula sorok (a = 0,7 nm) zárják a
teraszok széleit. Az oldódás a védőfilmben lévő hibahelyeken kezdődik, amely a felület
durvulásához vezet.
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7.

Summary

Different heterocyclic compounds were tested as copper corrosion inhibitors in sulfate-ion
containing acidic (pH < 3) solutions. The investigated compounds are the following:
Thiazole derivatives:
5-(4’-isopropylbenzylidene)-2,4-dioxotetrahydro-1,3-thiazole (5-IPBDT)
5-benzylidene-2,4-dioxotetrahydro-1,3-thiazole (5-BDT)
Tetrazole derivative:
5-mercapto-1-phenyl-tetrazole (5-MFT).

The results can be summarised as follows:
1. In electrochemical measurements all tree inhibitors hindered the copper corrosion in
sulfate-ion containing acidic solutions. These chemicals are cathodic type inhibitors, they
effect the cathodic reactions. The results showed that 5-IPBDT is better inhibitor then
5-BDT. The concentration dependent anticorrosion efficiency of the 5-mercapto-1-phenyltetrazole in acidic solution has shown that the efficacy increased till the critical
concentration value (Ccrit) then the effect has decreased by increasing the 5-MFT
concentration in the solution. The Ccrit was 5·10-4 mol·dm-3 5-MFT where the corrosion
current was minimum.
2. By electrogravimetrical measurements, it was obtained that the 5-mercapto-1-phenyltetrazole inhibitor forms an interface-type protective layer on the copper surface, while the
thiazole derivatives cover the copper surface in a very thin, patchy layer. The XPS results
showed that in presence of 5-MFT the copper surface was covered with Cu(I)-MFT layer.
3. In order to use the scanning tunneling microscopy effectively pre-experiments were done
which result in the following:
•

Atomic sharp tips were made from tungsten wire. A new tip etching procedure was
developed.
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•

Clean, atomic smooth copper surfaces were prepared from bulk copper and thin layers. In
case of bulk copper single crystal the mechanical polishing method was followed by
electrochemical polishing procedure. A very smooth copper surface was obtained where
the atomic steps on the surface were visible.

Thin copper layers were deposited by vacuum evaporation method. Correlation was obtained
between characteristics of the copper surface and the evaporation procedure. As the röntgendiffraction measurements proved the thin layer of the copper showed (111) orientation.
4. Correlation was found between the inhibition efficiency of 5-mercato-1-phenyl-tetrazole
and structure of the copper surface by using scanning tunneling microscopy. A relatively
smoother surface structure was obtained in case of inhibitor with better corrosion
inhibiting efficiency than in blank solution, where the dissolution of surface oxide layer
was significant.
5. The adsorption property of 5-MFT inhibitor was studied by electrochemical scanning
tunneling microscopy. The results have revealed that in the double-layer potential region
an inhibitor layer formed, which was removed from the surface at a potential less then –
400 mV vs. SCE.
6. Correlation was obtained between data got by STM and quantum chemical calculations.
On the basis of the STM images the length of 5-MFT molecules that covered the copper
single crystal surface was 0.95 nm. According to the quantum chemical calculations the
sizes of a 5-MFT molecule are the follows: length 0.96 nm and the diameter 0.6 nm.
7.

A model showing the monolayer inhibitor film on copper surface was drawn for the
observed superstructure of 5-MFT molecules on copper single crystal.

8. Significant difference was visualised on the copper single crystal dissolution in
uninhibited and inhibited sulfuric acid solutions. The copper (Cu(111)) dissolution in
sulfuric acid starts at the edges of the crystal steps and proceeds along the stairs, the
dissolution in presence of 5-MFT inhibitor is initiated on terraces because the inhibitor
molecules block the step edges.
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