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Bevezetés, célkitűzések

A rezet előnyös tulajdonságai (könnyű megmunkálhatóság, jó elektromos- és jó
hővezetés) miatt gyakran használják szerkezeti anyagként. Oxidáló savak
jelenlétében igen fontos probléma a réz korróziója oldott oxigén vagy
komplexképzők jelenlétében. Ilyen körülmények között a réz korrózióállóságát
biztosító

passziváló

felületi

oxidréteg

sérül

illetve

oldódik,

amelynek

következtében komoly korróziós károk keletkeznek. A réz ellenállása korrózióval
szemben

növelhető

inhibitorok

alkalmazásával.

Napjainkban

a

mérgező

vegyületeket egyre inkább kiszorítják a szerves inhibitorok, amelyeket viszonylag
kis koncentrációban adagolva a korrozív közeghez, lényegesen lecsökkentik a réz
korróziójának sebességét. Erősen savas közegben a réz felületét nem borítja
oxidréteg, így az alkalmazható inhibitorok az úgynevezett határfelületi (interface)
filmképző inhibitorok, amelyek monomolekuláris (kétdimenziós) védőréteget
alkotnak a fém és a korrozív közeg között.
A szerves inhibitorok molekulái legalább egy, az antikorróziós hatás
kifejtéséért

felelős

atomot

tartalmaznak,

mint

például

nitrogént-,

ként-,

oxigénatomot. Az inhibitor molekula ezeken az atomokon keresztül hoz létre
kémiai kötést a fémfelülettel.
Az ipari gyakorlatban elterjedt rézkorróziós inhibitorok az azolok, triazolok és
származékaik. Ezen vegyületek jó inhibeáló tulajdonságot mutatnak semleges,
enyhén savas vagy lúgos közegben, mivel az oxidréteggel borított fémfelületre
adszorbeálódnak. Erősen savas közegben azonban ezek a vegyületek csak
mérsékelten

hatékony

réz

korróziós

inhibitorok,

hatékonyságuk

azonban

adalékanyagokkal növelhető.
Szulfáttartalmú savas közegben rézkorróziós inhibitorok alkalmazásánál és
fejlesztésénél egyik szempont az olyan vegyületek kiválasztása, amelyek
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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-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

potenciodinamikus

vegyületek

polarizációs

hatékonyságának

méréseket

végeztem.

tanulmányozására
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. 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 azért, hogy a felületen végbemenő
folyamatok mechanizmusára valamint az adszorpciós jelenségekre minél pontosabb
következtetéseket

tehessek.

A

jelenségek

értelmezésére

kvantumkémiai

számításokat alkalmaztunk. Kisegítő módszerként atomi erőmikroszkópot, pásztázó
elektronmikroszkópiát és röntgendiffrakciós méréseket használtam.
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Az új tudományos eredmények összefoglalása

Az alábbi heterociklusos vegyületek hatását vizsgáltam a réz korróziós
folyamatainak inhibeálására szulfáttartalmú savas (pH < 3) közegben:
¾ tiazol származékok: az 5-(4’-izopropil-benzilidén)-2,4-dioxo-tetrahidro-1,3tiazol (5-IPBDT) és az 5-benzilidén-2,4-dioxo -tetrahidro-1,3-tiazol (5-BDT)),
¾ 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 fotoelektronspektroszkópiás 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.
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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 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
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elektrokémiai

pásztázó

alagút-

mikroszkópiás

módszert

alkalmaztam.

A

kettősréteg-tartományban

megfigyeltem az inhibitorfilm kialakulását és megállapítottam, hogy –400 mVnál (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 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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