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történő nyilvánosságra hozatalához az alábbi formában:
– korlátozás nélkül
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45
3.3.2. A dióda tranziens viselkedése
48
3.3.3. Összegzés
50

vii

tartalomjegyzék

3.4. Numerikus modellezés
51
3.4.1. A matematikai modell
52
3.4.2. Határfeltételek
53
3.4.3. Donnan-egyensúly
54
3.4.4. A modell megoldása
55
3.5. Negatív sóhatás: kísérleti és szimulációs eredmények
56
3.5.1. A szimulációkban használt legfontosabb paraméterek
56
3.5.2. Sav-bázis dióda sószennyezés nélkül
57
3.5.3. Pozitív sóhatás
57
3.5.4. Negatív sóhatás
59
3.5.5. Sókoncentráció–áramerősség karakterisztikák
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1

BEVEZETÉS

Doktori dolgozatomban kémiai hullámokkal és sav-bázis diódákkal, a
nemlineáris kémiai dinamika két témakörével foglalkozom. A dolgozat
2. fejezetében kémiai hullámok terjedéséről lesz szó, a 3. fejezetben pedig
sav-bázis diódákról és sószennyezésükről. Ezt a két, viszonylag távoli
témakört most az 1. fejezetben megpróbálom elhelyezni a nemlineáris
kémiai dinamika területén.
Mi is a nemlineáris kémiai dinamika?
Ezen a területen olyan kémiai rendszerekkel foglalkoznak, amelyekben
tér- és időbeli mintázatok, oszcillációk, vagy akár káosz jöhet létre. 1 A
témakör modern, intenzív kutatása a Belouszov-Zsabotyinszkij (BZ) oszcillációs reakció (el)ismertté válásával 2,3 kezdődött meg az 1970-es évektől, és ez a napjainkban is folytatódik. Az „első” oszcillációs rendszer
óta számos homogén kémiai rendszert fedeztek fel, illetve alkottak meg
tervszerűen, 4,5 amelyek képesek periodikus, vagy akár kaotikus oszcillációkra is.
Az oszcillációs reakciók révén térbeli mintázatokat is felfedeztek,
ugyanis nem kevert rendszerekben a kémiai komponensek transzportja
miatt például kémiai hullámok, mozgó reakciófrontok jöhetnek létre. 6
Ilyen rendszerekben transzportfolyamatként a legegyszerűbb esetben
csak diffúzió van, azonban áramlás is előfordulhat. Áramlás akkor
jöhet létre például, ha nem homogén felületi feszültség alakul ki az
oldatban (ekkor az úgynevezett Marangoni-instabilitás miatt áramlás
indul meg 7 ), illetve sűrűségkülönbségek is előidézhetnek áramlást, 8 és
ezek a reakciófrontok instabilitását eredményezhetik.
Ionos rendszerekben a diffundáló ionok mozgására a rendszerre kapcsolt elektromos tér is hat, ami ugyancsak megváltoztathatja a reakciófrontok terjedését. 9 Egy speciális egydimenziós ionos rendszer az úgynevezett sav-bázis dióda, 10 ahol pH gradiens van elektromos tér jelenlétében. Az elektrolit diódának többnyire a stacionárius állapotát vizsgálják,
időbeli dinamikájával egyelőre kevésbé foglalkoznak. A diódából felépülő elektrolit tranzisztorban áramoszcillációk is felléphetnek. 11
Reakció-diffúzió rendszerekben mozgó frontokon kívül időben állandó térbeli mintázatok, például úgynevezett Turing-mintázatok is keletkezhetnek. Ezeknek a mintázatoknak a lehetőségét még 1952-ben Alan
Turing vetette fel a reakció-diffúzió rendszerek matematikai elemzésével, 12 de ilyen mintázatot először csak 1990-ben sikerült kísérletileg is
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létrehozni az úgynevezett klorit–jodid–malonsav reakcióban. 13 Később
speciális BZ-rendszerekben is megvalósítottak Turing-mintázatot. 14
Önszerveződés és biológiai rendszerek
A fenti nemlineáris kémiai rendszerek önmagukban is érdekesek, de a
kutatókat emellett ezen rendszerek esetleges gyakorlati felhasználása is
motiválja. 15 Biológiai rendszerekben számos példát találhatunk mintázatokra, amelyek önszerveződő módon alakulnak ki reakció-diffúzió folyamatok révén. A kutatások „nagy célja” a biológiai reakció-diffúzió
folyamatok „lemásolása”, és így egyszerű módon nano- és mikrostruktúrák kialakítása, illetve a nagyon jó tulajdonságú, egyelőre felülmúlhatatlan biológiai anyagok leutánozása. Ezen felül biológiai rendszerek
„modellezésében” is hasznos lehet a nemlineáris kémiai dinamika. Például a sejtekben terjedő kalciumhullámok, 16 valamint a szívben található
reakció-diffúzió frontok 17,18 megértéséhez a kémiai hullámok már eddig
is sokat segítettek.
A sav-bázis diódáknak is van biológiai vonatkozása, ugyanis együttesen fellépő pH gradiens és potenciálkülönbség gyakori a biológiai
membránokban (pl. mitokondrium membránja). 19 Ezen kívül a diódát
talán mérési célra is lehet használni, mivel a nemlineáris viselkedés
miatt bizonyos paraméterek változására nagyon érzékeny, és így ezeket
a paramétereket érzékenyen lehetne mérni. (Más nemlineáris kémiai
rendszerekre is jellemző a paraméterekre való érzékenység, például
a BZ-reakcióhoz hozzáadott egyes komponensek koncentrációja is
érzékenyen mérhető. 20 )
Miről lesz szó?
Az előbbiekben közel sem teljes körűen ismertettem a nemlineáris kémiai dinamika jelentőségét, most pedig következzen nagyon röviden, hogy
a következő két fejezetben miről lesz szó:
– A „Kémiai hullámok” fejezetben a terjedési sebesség szempontjából inhomogén BZ-rendszerekben fogom a reakciófrontok terjedését egyszerű geometriai megközelítéssel tanulmányozni, és az inhomogén rendszerekhez új reaktorokat mutatok be.
– A „Sav-bázis diódák” fejezetben pedig egy újonnan kifejlesztett
speciális membránt és annak ionvezetési tulajdonságait mutatom
be, valamint a dióda sószennyezésével kapcsolatban egy érdekes
hatást, amivel talán kis ionkoncentrációkat tudnánk érzékenyen
mérni.
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KÉMIAI HULLÁMOK

2.1.

áttekintés

A kémiai hullámok reakció-diffúzió rendszerekben terjedő koncentrációfrontok. Amennyiben a kémiai közegben autokatalitikus reakció is lejátszódhat, és az autokatalitikus komponens szabadon diffundálhat, úgy
kémiai hullám jöhet létre. Ez egy változatlan koncentrációprofillal tovaterjedő reakciófront.
A legegyszerűbb eset, amikor a diffúzió nélküli reakciórendszer bistabil, azaz két stabil állapota van. Ha a rendszer az egyik stabil állapotából átmegy a másik stabil állapotába, és a komponensek diffundálnak,
akkor egy front (hullám) terjedhet a közegben. A front előtt a közeg
az egyik stabil állapotban van, míg a front után a másikban. Ennek a
viselkedésnek a leírására egy nagyon egyszerű modell az úgynevezett
Fisher–Kolmogorov egyenlet. 21
Bistabil rendszerben a közeg egyik stabil állapotából perturbáció, úgynevezett gerjesztés hatására átkerülhet a másik stabil állapotába, de magától nem térhet vissza az eredeti állapotba. Tehát bistabil rendszerben
a közegen egy front csak egyszer haladhat végig. A front elindulásához
egy úgynevezett gerjesztési küszöbnél nagyobb perturbáció szükséges.
Ha a gerjesztési küszöb viszonylag kicsi, akkor nevezzük a közeget jól
gerjeszthetőnek.
Oszcillációs reakcióknál azonban – a bistabil rendszerekkel ellentétben – a közeg visszatérhet az „eredeti” állapotába egy határciklussal, és
így több hullám is követheti egymást. Ez utóbbi rendszerekben az autokatalitikus reakciófront mögött felhalmozódik egy az autokatalitikus
reakciót gátló komponens, majd miután ennek a helyét lassan újra átveszik az autokatalitikus reakció kiindulási komponensei, a közeg újra
gerjeszthetővé válik, vagyis perturbáció hatására hullám terjedhet benne.
A kémiai hullámok viselkedését könnyebben megérthetjük, ha elképzelünk egy préritüzet. Ugyanis a préri tűz valójában egy kémiai hullám:
a közegünk a gyúlékony fű a prérin, az autokatalitikus reakció pedig az
égés, melynek során a reakciót segítő hő termelődik. A tűzfront után leégett fű, hamu marad vissza, ami a reakciót gátló termék. A hamun nem
terjedhetnek hullámok, amíg a fű újra ki nem nő. Gerjesztési küszöb is
van, hiszen tetszőlegesen kis hőmennyiséggel nem gyújtható meg a fű.
A préri egyébként viszonylag kis időskálán bistabil rendszerként is felfogható, amennyiben eltekintünk attól, hogy a fű újra kinőhet. Ekkor a
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rendszer két állapota a fű és a hamu, a kettő közötti átmenet pedig égés
útján történik.
A préritűz természetesen nem írja le teljes mértékben az összes kémiai
hullám viselkedését, minden jellemzőjüket, de a dolgozatban előforduló
hullámjelenségek megértéséhez nagyon jó képet ad.
2.1.1.

A kémiai hullámok tulajdonságai

A kémiai hullámok legfontosabb tulajdonságai a következők:
azonos amplitúdó Egy adott homogén gerjeszthető közegben a hullám mindenhol azonos amplitúdóval terjed. (Hasonlóan, mint a
vízhullámoknál előforduló szolitonok.) A közegben terjedő stacionárius hullám amplitúdója a kezdeti perturbációtól független, csak
a közegtől függ.
kioltás Találkozáskor a hullámok kioltják egymást. Emiatt kémiai hullámoknál nincs visszaverődés, és az optikában ismert interferenciajelenségek sem fordulnak elő, valamint az egymással szemben
terjedő hullámok sem haladnak át egymáson a vízben terjedő szolitonokkal ellentétben.
görbületi hatás A v terjedési sebesség függ a hullámfront Q görbületétől v = v0 − QD formula szerint, 22 ahol D az autokatalitikus
reakciókomponens diffúziós állandója, v0 pedig a síkhullám (Q =
= 0) sebessége. A görbületi hatás következménye, hogy egy „nem
sima” front a terjedése során kisimul. A továbbiakban egyébként a
görbületi hatást a modellekben nem veszem számításba, elhanyagolhatónak tekintem.
diszperziós reláció Kémiai hullámok sebessége függ az adott hullám előtt haladó hullám távolságától. 23 Minél sűrűbben követik
egymást a frontok, annál kisebb a terjedési sebességük: a reakciófront mögött a következő front olyan közegbe érkezik, ahol még
elég sok az autokatalitikus reakciót gátló anyag (a préritűzhasonlat alapján: a fű még nem teljesen nőtt ki).
Érdemes megemlíteni, hogy olyan közeg is lehetséges, ahol éppen
az elsőt követő második hullám halad gyorsabban, 24 vagyis az úgynevezett inverz diszperziós hatás érvényesül. Ilyen közeggel azonban a dolgozatomban nem foglalkozom.
szabad vég hatás Ha a hullámnak szabad vége – olyan vége, amit
gerjeszthető közeg vesz körül – alakul ki, akkor ez a gerjeszthetőség mértékének függvényében kétféleképpen viselkedhet: 25,26
1. Erősen gerjeszthető közegben, például két dimenzióban spirál
képződik.
2. Gyengén gerjeszthető közegben fokozatosan elhal, egyre rövidebb lesz a front.
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2.1.2.

Geometriai hullámelmélet: a hullámterjedés geometriai leírása

A gerjeszthető közegekben terjedő hullámokat általában reakció-diffúzió
egyenletekkel írják le, 1,27–30 amely egyenletekből a koncentrációk térbeli
és időbeli változása kiszámítható.
Nemlineáris parciális differenciálegyenletek megoldása helyett azonban sokszor a hullámterjedés geometriai úton is leírható. A geometriai megközelítés első kétdimenziós alkalmazása Wiener és Rosenblueth
nevéhez nyúlik vissza, 31 akik a modelljükkel a szívben és az idegrendszerben terjedő hullámokat írták le. Elméletükben a hullámok olyan közegben terjednek, amelynek háromféle állapota lehet (hasonlóan, mint a
préritűz esetén):
aktív állapot A hullámfront pontjainak a halmaza. Ebben az állapotban az autokatalitikus reakció nagy intenzitással zajlik.
átmeneti állapot Közvetlenül a hullám áthaladása után következik
be, mialatt a közeg regenerálódik. (Az autokatalitikus reakciót gátló komponens ekkor nagy koncentrációban van jelen, emiatt nem
terjedhet hullám.)
gerjeszthet ő állapot A közegben ekkor hullámot indíthatunk, illetve hullám haladhat át rajta.
A hullámfront, az aktív állapotú pontok halmaza, a gerjeszthető pontok irányában halad adott sebességgel. A közeg egy pontja gerjeszthetőből aktív állapotba a front áthaladásakor kerül, majd ebből azonnal
átmeneti állapotba megy át, amiből adott úgynevezett feltámadási idő
után ismét gerjeszthető lesz.
Tehát ezzel a geometriai megközelítéssel adott terjedési sebesség mellett egy hullámfront evolúciója leírható. Ha a feltámadási idővel és a
gerjeszthetőséggel nem foglalkozunk, akkor a közeg egyetlen paraméterrel, a terjedési sebességgel jellemezhető – inhomogén közeg esetében
pedig egy sebességmezővel. Ilyen esetben a terjedés leírására az úgynevezett geometriai hullámelméletet használhatjuk, ami Wiener és Rosenblueth modellje mellett a geometriai optikából ismert Fermat-elven vagy
a Huygens-elven alapul. 32
A geometriai optika és a geometriai hullámelmélet között a legfontosabb különbség, hogy az utóbbinál az akadályoknak nincsen árnyéka,
tökéletes diffrakció történik. 32 A hullámfrontok „bekerítik” az akadályokat : ha egy síkhullám akadállyal találkozik, akkor az akadálynál két
részre szakad a hullám, majd az akadály után eggyé válnak. Itt megint
gondolhatunk a préritűzre, ahol az akadály egy tó.
Általában is igaz, 33 hogy egy haladó hullám terjedését leírhatjuk a
Fermat-elvvel. Az u haladó hullámot a következő alakban írhatjuk fel:
u(r, t) = A(r)f (t − S(r)) ,

(2.1)

ahol r a helyvektor, t az idő, A az amplitúdó és S az eikonál. (Itt az
eikonál idő dimenziójú, míg a geometriai optikában általában az opti-
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kai utat jelenti.) A hullámfrontok az S eikonál szintfelületei. A frontok
terjedése egyszerűen leírható sugarakkal és frontokkal anélkül, hogy az
amplitúdót figyelembe vennénk. Ebben az esetben az eikonálegyenletet 34 használhatjuk:
(∇S)2 =

1
,
v(r)2

(2.2)

ahol v(r) izotrop közegben a terjedési sebességet leíró skalármező.
A geometriai hullámelmélet előnye a reakció-diffúzió egyenletekkel
szemben, hogy rendkívül szemléletes. Továbbá a geometriai hullámelméleten alapuló szimulációs program 35 lényegesen gyorsabb, mint azok
a programok, amelyeket általában reakció-diffúzió rendszerek modellezésére használnak. A ma elérhető számítógépekkel ugyan viszonylag
gyorsan modellezhető egy kétdimenziós rendszer, de három dimenzióban a kémiai hullámok szimulációja még mindig hosszú ideig tarthat. (A
geometriai hullámelméleten alapuló program jelenleg nem képes háromdimenziós közeg modellezésére, de továbbfejlesztése lehetséges.) Másrészről viszont a geometriai hullámelmélettel nem modellezhető minden
kémiai hullámokkal kapcsolatos jelenség, például a görbületi hatás sem.
Csoportunkban korábban a geometriai hullámelmélettel már sikeresen vizsgáltak akadály körül forgó frontokat homogén 36 és szakaszosan
homogén 37 körszimmetrikus kvázi-kétdimenziós közegekben is. Továbbá olyan körszimmetrikus, szakaszosan homogén közeget is tanulmányoztak, amelyben egy köralakú akadály aszimmetrikusan helyezkedett
el. 38,39 Ennek a munkának a folytatásához csatlakoztam, és a következő
célkitűzéseim voltak:
– Egy kémiai lencse, egy speciális szakaszosan homogén közeg, kísérleti megvalósítása, amelyben egy adott pontból indított hullámok egy másik adott pontba tartanak.
– Egy folytonosan inhomogén körszimmetrikus közeg elméleti és kísérleti tanulmányozása.
2.1.3.

Kémiai hullámok kísérleti megvalósítása

Mielőtt rátérnék a célkitűzéseim eredményeinek tárgyalására, még általánosan bemutatom a kémiai hullámok kísérleti megvalósítását, azokat
a kísérleti technikákat, amelyeket módosításokkal alkalmaztam.
Kémiai hullámokhoz leggyakrabban a Belouszov-Zsabotyinszkij (BZ)
oszcillációs reakciót 6 használják. Ebben a reakcióban az autokatalitikus
komponens a brómossav (HBrO2 ), a reakciót gátló komponens pedig a
bromid ion. A reakcióhoz katalizátorra is szükség van. Én katalizátorként ferroint használtam.
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Gél–membrán reaktor
A konvekció elkerülésére gélt és membránt alkalmaznak. Egyik lehetőség, hogy egy géllemez a BZ oldatot és a katalizátort is tartalmazza, és
ekkor a hullámok a géllemezben terjednek. 40
A másik, általam is használt módszer, hogy a géllemez csak a BZ oldatot tartalmazza, és erre helyeznek rá egy membránt, amelyre rögzítik
a ferroin katalizátort. 41 A reakcióban résztvevő kémiai komponensek a
membrán pórusos szerkezete révén diffúzióval jutnak a gélben lévő oldatból a membránba és viszont, és a gélben is csak diffúzió mehet végbe,
mert a gél megakadályozza a konvekciót. Tehát a közegben az egyetlen
transzportfolyamat a diffúzió. Az autokatalitikus reakció főleg a katalizátoros membránban zajlik, ami elég vékony ahhoz, hogy a közeget
kétdimenziósnak lehessen tekinteni. A gél csak a feleslegben lévő oldat
tárolására szolgál.
A ferroinos membrán nyugalmi állapotban (amikor nem terjed hullám) piros, míg a rajta terjedő hullámok kékek, ezért a hullámterjedés
optikailag nagyon jól megfigyelhető. Felvételeket a hullámokról számítógéphez csatlakoztatott kamerával készíthetünk. A felvételek készítése
során beállítható, hogy milyen időközönként készítsük azokat.
A kémiai hullámok sebessége és gerjeszthetősége
A hullámok sebességét többek között a H+ koncentráció befolyásolja: minél savasabb a közeg, annál gyorsabban haladnak a hullámok. A H+ koncentráció befolyásolja még a hullámok amplitúdóját (egy adott membrán
esetén savasabb közegben nagyobb az amplitúdó), valamint a gerjesztési
küszöböt (savasabb közeg könnyebben gerjeszthető).
A hullámok indítása és törlése
Hullámok általában azonnal vagy néhány percen belül spontán indulnak, ha a membránt BZ oldattal hozzuk kapcsolatba. Ezek a kezdeti hullámok kioltják egymást, illetve a membrán szélénél megszűnnek.
Nemcsak a reaktor összeállításakor, hanem később is indulhatnak spontán módon hullámok, gerjeszthetőbb közegben a spontán hullámindulás
gyakorisága nagyobb.
Hullámot indítani ezüst ionokkal lehet kontrollált módon. (Az ezüst
ionok az autokatalitikus reakciót gátló Br – ionokat távolítanak el.) Ha
adott helyen egy ezüst drót végét rövid ideig hozzáérintjük a membránhoz, akkor ott hullám indul.
Hullámok törlése vas iratkapocs segítségével történhet. A vas iratkapcsot a hullámfronthoz érintve a front adott része eltűnik. (A vas segítségével Br – ionok képződnek.) Ilyen módszerrel rövidebb szakaszok eliminálása lehetséges. Gerjeszthetőbb közegben a hullámok törlése nehe-
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zebb, ilyenkor gyakran előfordul, hogy egyáltalán nem sikerül megszüntetni a frontokat, ugyanis látszólag sikeres törlés után újra feltámadnak.
2.2.

kémiai lencse

A kémiai lencse egy speciális szakaszosan homogén közeg, amely két
homogén részből áll: egy külső és egy belső részből. A külső részen,
ami az úgynevezett „gyors” közeg, a hullámok terjedési sebessége nagyobb, mint a belső részen, az úgynevezett „lassú” közegben. A két rész
között olyan a közeghatár alakja, hogy a külső közeg egy adott pontjából indított hullámok a belső közeg egy adott pontjába tartanak. Ilyen
módon ez a közeg tökéletes képalkotást valósít meg. A közeghatárt, ezt
az úgynevezett aplanatikus felületet Kály-Kullai Kristóf tervezte meg, a
feladatom pedig a kísérleti megvalósítása volt.
2.2.1.

Elmélet

A Fermat-elv szerint két pont (P1 és P2 ) között a sugarak mentén a terjedési idő (τ) minimális:
τ=

Z P2
P1

ds
= minimum,
v

(2.3)

ahol v a közeget jellemző terjedési sebesség, és ds az elemi ívhossz. Ez a
feltétel a P1 és P2 pontok között definiálja az úgynevezett Fermat-sugarat.
Mivel egy kezdeti P1 pont és a terjedés kezdeti iránya hasonlóan egy
Fermat-sugarat határoz meg, ezért egy adott kezdeti f0 frontból merőlegesen induló Fermat-sugarakat is definiálhatunk. Az f0 frontból induló
Fermat-sugarak különböző időpontokhoz tartozó ortogonális trajektóriái pedig az egymást követő frontok. Általában egy pontpárhoz egyetlen
Fermat-sugár tartozik, azonban speciális esetekben több sugár is létezhet
ugyanakkora terjedési idővel. 44
Aplanatikus felületek az optikában
Tekintsünk egy szakaszosan homogén közeget vA és vB terjedési sebességekkel, és legyen vA > vB . Továbbá legyen a vA terjedési sebességű
közegben egy tárgy az A pontban, valamint a vB terjedési sebességű közegben egy kép a B pontban. Az A és B pontok távolsága d (2.1. ábra). A
közeghatár legyen egy aplanatikus törő felület, ami A pontból B pontba
tökéletes képalkotást valósít meg. Ez esetben bármely AP és PB szakaszokból álló sugárra a terjedési idő ugyanaz az aplanatikus görbe bármely P pontja esetén. Vagyis az aplanatikus görbét az a feltétel határozza
meg, hogy a τ = AP/vA + PB/vB terjedési időnek függetlennek kell lennie
P-től. Vezessük be R = PB/d és LA = AP/d dimenziómentes távolságokat,
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Q
Pkr

B
A
P

Pkr

2.1. ábra. A kémiai lencse alakja. Egy belső „lassabb” közeg és egy „külső” gyorsabb közeg közti közeghatárt egy folytonos görbe vonal jelzi, ami egy
vastagabb aplanatikus görbéből és egy vékonyabb logaritmikus spirálból (c) áll. Az A pontból induló sugarak a B pontba tartanak. A
kritikus sugarak az A pontból a közeghatárt a Pkr pontokban érintik.
A szaggatott vonal jelzi az aplanatikus görbének azt a részét, ami nem
vesz részt a képalkotásban. Vastag szürke vonalakkal szemléltetjük a
hullámfrontokat.

n = vA /vB törésmutatót és E = τvA /d dimenziómentes paramétert. Ezeket
behelyettesítve az aplanatikus feltételre a következő kifejezést kapjuk:
nR + LA = E.

(2.4)

Ha LA -t kifejezzük a koszinusztétellel és négyzetre emeljük a (2.4) egyenletet, akkor megkapjuk az aplanatikus görbe polárkoordinátás alakját
(ahol B pont az origó):
1
cos (ϕ) = nE −
2



 
E2 − 1  2
+ n −1 R .
R

(2.5)

Az A pontból induló sugarakat ez a görbe törés után a B pontba fókuszálja. 32
Azonban a geometriai optikában ez a leképezés csak azokra az A pontból induló sugarakra érvényes, amelyek elérik az aplanatikus görbét,
ami csak a két Pkr pont közti (az A ponthoz közelebbi) íven lehetséges,
ahol ez a két Pkr pont az A pontból húzott érintő sugarak érintési pontja.
Az aplanatikus görbe Pkr pontokon túli részének a képalkotásban már
nincs szerepe, mivel az A pontból induló sugarak a külső közegből nem
érhetik el azt.
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Kémiai lencse
Kémiai hullámok esetén is az előzőleg levezetett (2.5) egyenlet teljesíti
a (2.4) aplanatikus feltételt, ugyanakkor itt a görbe Pkr kritikus pontokon túli részét is elérik a sugarak a tökéletes diffrakció miatt, de ennél a
görbeszakasznál már nem történik tökéletes képalkotás. Azonban az aplanatikus görbe kritikus pontokon túli részét helyettesíthetjük egy olyan
görbével (c görbe a 2.1. ábrán), ami kémiai hullámok esetén is részt vesz
a képalkotásban. Így a két görbéből, az „optikai” aplanatikus görbéből
és a kritikus pontoknál csatlakoztatott c görbéből, egy „kémiai lencse”,
a kémiai hullámok aplanatikus felülete hozható létre. Ezen a c görbén
egy „vezető pont” 38,39 fut végig a Pkr ponttól, és a vezető pontból a görbéről a teljes visszaverődés határszögével sugarak válnak le, amelyek a
B pont felé tartanak. Például az APkr QB sugár az APkr és QB egyenes
szakaszokból, valamint az őket összekötő Pkr Q görbéből áll. A terjedési
idő ez utóbbi sugár mentén egyenlő az APkr B sugár terjedési idejével,
amely sugár a Pkr pontnál a (2.5) aplanatikus görbén megtörik. Tehát
τ(APkr QB) = τ(APkr B), vagyis τ(Pkr QB) = τ(Pkr B). Az utóbbi egyenletből
Q pont R és ϕ polárkoordinátáit használva a következőt kapjuk:
s


Zϕ
1
dR 2
R
R
+
(2.6)
+ R2 dϕ 0 = kr .
0
vB vA ϕkr
dϕ
vB
Ebből ϕ szerinti deriválással megkaphatjuk a c görbe differenciálegyenletét:
s


dR 2
dR
= 0,
(2.7)
+ R2 + n
dϕ
dϕ
aminek a megoldása:


ϕ − ϕkr
R(ϕ) = Rkr exp − √
.
n2 − 1

(2.8)

Tehát a kémiai lencsében az optikai aplanatikus görbéhez csatlakozó
c görbe a (2.8) logaritmikus spirál. A 2.1. ábra mutatja a kémiai lencse
alakját, ami egy aplanatikus és egy spirál görbéből áll. Ha az A pontból, mint pontforrásból körhullámokat indítunk a „gyorsabb” közegben,
akkor a közeghatáron, vagyis a lencsén való törés után az elméletünk
szerint azok megint körhullámok lesznek, melyek a B pont, a körhullámok középpontja felé haladnak.
2.2.2.

Kísérletek

BZ oldatok
500 ml-es lezárható lombikban malonsavat (2,08 g, 0,02 mol), NaBrO3 ot (3,02 g, 0,02 mol) és NaBr-ot (1,57 g, 0,0153 mol) 55 ml desztillált víz-
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ben feloldunk. Ezek után 10 ml 5 M kénsavat adunk hozzá, és a lombikot lezárjuk, hogy a keletkező bróm ne illanjon el. A lombikot rázogatjuk, majd a bróm sárgásbarna színének eltűnése után 8 g ammóniumszulfátot és további 30 ml vizet adunk hozzá. Az így keletkezett törzsoldatot másfél nap várakozás után körülbelül egy hétig használtuk.
10 ml törzsoldathoz kb. 1,5 ml kénsavat adunk, így egy „gyors” oldatot
kapunk, amelyben magas a H+ koncentráció. A „lassú” oldat esetén kb.
0,4 ml kénsavat adunk hozzá 10 ml törzsoldathoz.
Katalizátoros membrán
Száraz poliszulfon membrán korongot (gelmansciences, átmérője:
47 mm, pórusmérete: 0,45 µm) 5 percre bathofenantrolin jégecetes oldatába (50 mg bathofenantrolin, 5 ml jégecet) mártunk, majd 0,01 M-os
vas(II)-ammónium-szulfát 0,1 M kénsavas oldatába helyezzük ugyancsak 5 percre. A membránt így a katalizátorral vörösre festjük, ezután
pedig vízben tároljuk.
Használat során a membrán kifakul a katalizátor lassú bomlása révén.
Egy ilyen használt, de fizikailag még ép membrán szárítás után a fenti
eljárással újrafesthető.
Gélek
16 % (m/m) akrilamid, 0,8 % (m/m) N,N’-metilén-bisz(akrilamid) és
0,8 % (m/m) trietanolamin vizes oldatát (akrilamid oldat) előkészítjük.
A gélesedést néhány csepp frissen készített 20 % (m/m) ammóniumperoxo-diszulfát vizes oldatával indítjuk meg. A polimerizáció sebessége
a cseppek számával befolyásolható, itt 3 cseppet adunk hozzá az akrilamid oldathoz majd az oldatot egy üveglapra öntjük, és ráhelyezünk még
egy üveglapot. A két üveglap között 1,7 mm-es távtartókat alkalmazunk.
A polimerizáció befejeződése, kb. 10 perc után az üveglapokat eltávolítjuk, és a visszamaradt monomer akrilamidot kimossuk a keletkezett
átlátszó géllemezből. A géllemezből a membránnál nagyobb átmérőjű
(55 mm) korongokat vágunk ki. A gélkorongokat vízben tároljuk.
A kísérletek előtt a géleket a megfelelő oldatokba helyeztük legalább
15 percre.
Reaktor
A gél–membrán rendszeren alapuló reaktor a 2.2. ábrán látható. A reaktorban a membránt a „lassú” és a „gyors” közegnek megfelelő gélkorongok közé helyezzük, a közeghatárt megfelelő alakúra vágott írásvetítő
fóliák segítségével alakítjuk ki: ezek a fóliák csak a gélkorongok egyes
részeit engedik a katalizátoros membránnal érintkezni.
A reaktor összeállításához először a „lassú” oldatba áztatott gélkorongot helyezzük egy Petri csészébe. Erre a gélre tegyünk egy írásvetítő fó-
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2.2. ábra. Vázlatos ábra a reaktorról (nem arányos). A különböző terjedési sebességű tartományokat megfelelő alakúra vágott írásvetítő fóliák alkalmazásával biztosítjuk. A fóliák lehetővé teszik, hogy a membrán
lokálisan mindig csak az egyik géllel érintkezzen. (Ahol nincs fólia, a
membrán érintkezik valamelyik géllel, kivéve ott, ahol a fóliadarabok
átfedik egymást egy kb. 2 mm széles részen a közeghatár mentén.)
A membrán átmérője 47 mm, vastagsága 0,1–0,2 mm. A gélkorongok
átmérője 55 mm, vastagságuk kb. 2 mm (megduzzadva).

liát, amelybe egy „szívalakú” lyukat vágtunk. A fólián lévő lyuk alakja,
megfelel egy kémiai lencsének n = 1,9 és E = 1,7 paraméterekkel. Előzetes kísérletek során becsültük meg a „lassú” és a „gyors” közegekben a
terjedési sebességet, és az n = 1,9 törésmutatót úgy választottuk, hogy
stabil és könnyen kezelhető hullámokat kapjunk mindkét közegben. A
kiválasztott törésmutató mellett az E = 1,7 paraméter ad olyan méretarányokat a két közeghez, amelyek mellett megfigyelhetjük a képalkotást.
Az A és B pontok távolsága d = 35 mm. (A kémiai lencsét, vagyis a közeghatár görbéjét a fóliára nyomtattuk, majd kivágtuk.)
A membránt a „lassú” oldatba merítjük, lecsöpögtetjük, majd ráhelyezzük a fóliára olyan módon, hogy elfedje a fóliában lévő lyukat, pontos elhelyezkedése nem fontos. Ezt követően a membrán alatt lévő fólialyuk fölé teszünk egy a lyuk alakjának megfelelő „szívalakú” fóliát, ami
2 mm-rel szélesebb, mint a lyuk. A membrán nem átlátszó, ezért a fólia
megfelelő pozicionálásához felhasználtuk azt a fóliát, amiből kivágtuk a
„szívet”, valamint a legalsó fólián általunk bejelölt pozicionáló pontokat.
Végül a felső fólia tetejére helyezzük a „gyors” oldatot tartalmazó gélt,
és a Petri csészét lefedjük, hogy csökkentsük a párolgást.
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Az összerakott reaktorban tehát a felső gél csak a membrán külső
részével, míg az alsó gél csak a membrán belső részével érintkezik. A
közeghatárnál a membrán egy keskeny sávja egyik géllel sem érintkezik
közvetlenül, de diffúzió révén ebbe a részbe is eljutnak a komponensek.
A hullámokat ezüst dróttal, egy a felső gélbe vágott 3 mm átmérőjű
lyukból indítjuk. A reaktort kb. egy órán keresztül lehet használni, mielőtt a gélek túlságosan kiszáradnának. Felvételeket percenként készítettünk.
2.2.3.

Eredmények

A fent ismertetett reaktorral sikerült megvalósítanunk a kémiai lencsét,
tehát az A pontból indított frontok lényegében a B pontba tartottak, az
elmélethez képest azonban eltéréseket is megfigyeltünk, amiket a következőkben megvizsgálok.
Általában a frontok terjedési sebességét az oldatok koncentrációjából
nem tudjuk pontosan megmondani, ezért az itt bemutatandó kísérletet
úgy választottuk, hogy a mért törésmutató a lehető legközelebb essen az
elvárt értékhez (1,9).
A 2.3. ábra a kémiai lencsén „keresztülhaladó” frontokat mutatja. Az
elméleti várakozások szerint az A pontból indított hullámoknak a B
pontban kellene eltűnnie. A kísérletben a hullámok az A pontot tartalmazó kis lyukból indultak, és a B’ pontban tűntek el a B pont közelében.
Az aplanatikus görbén belül, a „lassú” közegben a frontok látszólag köralakúak.
Ha két egymást követő felvételt kivonunk egymásból, akkor a 2.4. ábrához hasonló képet kapunk. A kivonás eredményeként, a sötét pontok
jelzik a reaktorban 1 perc alatt történt változásokat: a hullámfrontok elmozdulását és a zajt. Tehát a fekete sávok szélessége egyenlő azzal a távolsággal, amennyit a frontok egy perc alatt haladtak. Eszerint a frontok
terjedési sebessége arányos a fekete sávok szélességével. Ilyen módon a
mért törésmutató n 0 = 1,80 ± 0,05.
A mért törésmutató közel van az n=1,9 értékhez, amit paraméterként a
kísérleti közeghatár alakjánál használtunk. (Az eltérés a törésmutatóban
az oldatok koncentrációjából ered, ahogy már említettem.) A közeghatárt n = 1,9 törésmutatóhoz készítettük, de a kísérletben mért törésmutató n 0 = 1,8 ettől eltér. További eltérés az elmélettől, hogy a közeghatár
nem éles, hanem elmosódott, ezért a frontok alakja nem pontosan körív.
Valamint n 0 < n miatt a frontok a B ponton túl tűnnek el.
A közel köralakú frontok a B’ pontban tűnnek el ugyan, de azoknak
a köröknek a középpontja, amelyeket a frontokhoz illesztünk, nem minden esetben a B’ pont. Az az oka ennek, hogy a frontok alakja nem
pontosan kör. A középpontok lényegében az AB vonalon vannak (nem
az A és B pontok között), és a hullámterjedés közben a középpontok

13

kémiai hullámok

2.3. ábra. A kémiai lencsén megtörő kémiai hullámok. A hullámokat az A pontból indítjuk, az elméleti tökéletes képalkotás esetén a képpont a B, de
itt a kísérleti képen a B’ a képpont. A töredezett fekete „szívalakú”
görbe az aplanatikus görbe.

2.4. ábra. Két egymást (1 perces időkülönbséggel) követő felvétel kivonásából
készült kép. A kivonás eredményeként a fekete pontok jelzik a reaktorban történt változásokat (némi zajjal együtt).
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és B’ távolsága csökken. Tehát a B’ ponthoz közeli frontok középpontja
már lényegében a B’ pontban van, amint a 2.3. ábrán látható. A B’ közeli frontok középpontjából meghatározható ennek a pontnak B-től való
távolsága: BB’ = 1,2 ± 0,5 mm.
Körülbelül a BB’ = 1,2 mm távolság fele indokolható a kísérleti és elméleti törésmutatók eltérésével. A maradék különbséget okozhatja még az
elmosódott közeghatár, és a közeg lehetséges inhomogenitásai, továbbá
az, hogy a hullámokat nem pontosan az A pontból, hanem annak egy
1,5 mm sugarú környezetéből indítottuk.
2.2.4.

Összegzés

A fenti eredmények alapján kijelenthető, hogy sikerült egy megfelelő reaktort létrehozni a kémiai lencse megvalósításához. A kísérletek és az
elmélet jó egyezést mutatnak, vagyis a „gyors” közeg A pontjából indított kémiai hullámok a közeghatáron való törés után a „lassú” közeg
B pontja közelében közel köralakú hullámként halnak el. Az elmélettől
való eltérés az eltérő törésmutatóval, és a nem éles közeghatárral magyarázható.
megjegyzés A kémiai lencsét egy sztochasztikus sejtautomata modellel is szimuláltuk. 45 Ez egy hasonlóan gyors numerikus módszer,
mint a geometriai hullámelméleten alapuló szimuláció, azonban ezzel a
görbületi hatás is modellezhető. Az eredmények alapján egy ilyen sztochasztikus modellel is jó közelítéssel megvalósítható a kémiai lencse.
2.3.

körszimmetrikus inhomogén közeg

Ebben a fejezetben körszimmetrikus gyűrűalakú közegeket fogok vizsgálni elméleti és kísérleti módszerekkel, valamint az eredményeket a
geometriai hullámelméleten alapuló szimulációkkal is összehasonlítom.
Körszimmetrikus inhomogén közeg alatt azt értem, hogy a terjedési sebesség csak a sugártól függ, annak folytonos függvénye. Kísérletek során
természetesen pontosan ugrásszerű változás nem hozható létre a közegben, de az elég jól közelíthető, mint például a kémiai lencse esetén. Itt
azonban az a cél, hogy a terjedési sebesség folytonosan, minél kevésbé
ugrásszerűen változzon.
2.3.1. Elmélet
Tekintsünk egy gyűrűalakú körszimmetrikus közegben forgó frontot. A
gyűrű határai r1 < r2 sugarú koncentrikus körök, a terjedési sebesség
v(r) > 0 pedig a sugár függvénye. Körszimmetrikus homogén közeg esetén bebizonyítható, hogy tetszőleges kezdeti frontból egy stacionárius
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front alakul ki, amelynek az alakja időben állandó. 46 Kísérleti tapasztalataink szerint körszimmetrikus közegben általában is kialakul a stacionárius front körülbelül egy körbefordulás alatt. A stacionárius, forgásinvariáns frontra vonatkozó feltétel:
ϕ(r) = f(r) + Sω0 ,

(2.9)

ahol
ϕ(r) a front polárkoordinátákban,
f(r) az alakfüggvény,
ω0
a teljes front szögsebessége és
S
az eikonál, ami ekvivalens az idővel.
A körszimmetrikus elrendezés miatt a (2.2) egyenlet polárkoordinátás
alakját használjuk:


∂S
∂r

2

1
+ 2
r



∂S
∂ϕ

2

=

1
.
v(r)2

(2.10)

Ebbe (2.9) feltételből S-et behelyettesítve a frontalak deriváltjára a következő kifejezést kapjuk:
1
f 0 (r) = ±
v

r
ω20 −

v2
.
r2

(2.11)

A forgásinvariáns frontalaknál a következő feltételeknek kell teljesülnie: f 0 (r1 )>0 és f 0 (r2 )<0, valamint f 0 folytonos. 38 Ezen feltételek mellett
létezik egy r0 sugarú kör, ahol f 0 (r0 ) = 0. Továbbá a (2.11) képletből következik, hogy ω0 > max{v(r)/r}, ezért ω0 = max{v(r)/r} = v(r0 )/r0 , ha
feltételezzük, hogy a v(r)/r szögsebességnek csak egy maximuma van.
Tehát, ha r < r0 , akkor f 0 > 0 ; és ha r > r0 , akkor f 0 < 0. Az r0 sugarú
kör, ahol a szögsebességnek maximuma van, az úgynevezett „minimális
hurok”. 37 A front alakját f 0 integrálásával kapjuk:
f(r) =

Zr

f 0 (ρ) dρ + ϕ0 .

(2.12)

r1

A 2.5. ábrán a körszimmetrikus inhomogén közegre látható egy speciális példa. Itt a sebességfüggvény két konstans szakaszból (v1 6 v2 ) és
a kettő között, az r3 < r < r4 tartományban, egy lineárisból áll. A 2.5b
ábrán látható frontalakokat (2.11) és (2.12) képletekből numerikusan számítottuk. Ha v2 /v1 < r4 /r1 , akkor a minimális hurok r1 (hasonlóan mint
homogén közeg esetén), egyébként a minimális hurok r4 . Tehát ha a minimális hurok r1 , akkor a v2 /v1 arány növelésével vagy az r2 /r1 arány
csökkentésével a minimális hurok áthelyezhető az r4 körívre, és a front
kvalitatív alakja megváltoztatható.

16

2.3. körszimmetrikus inhomogén közeg

a)

4

v / mm/perc

3,5
3
2,5
2
1,5
1
r1

r3

15 r4
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20

r2 25

b)
r2

r4
r3
r1

2.5. ábra. (a) Példák a v(r) sebességfüggvényre és (b) az egyes sebességfüggvényekhez tartozó frontalakok. A minimális hurok helyzetét (r1 vagy
r4 ) a v(r1 ) és v(r2 ) sebességek aránya határozza meg.
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2.3.2.

Kísérletek

A kísérleti elrendezés a 2.6. ábrán látható. Ez az elrendezés is egy egyszerű gél–membrán rendszeren alapul. Katalizátoros membránon terjednek
a hullámok, a membránba a BZ oldatok az alatta elhelyezkedő gélek
révén jutnak be. A katalizátoros membránt ugyanúgy készítjük, ahogy
korábban (11. oldal), de a katalizátorral való megfestés előtt a közepét
kilyukasztjuk. A membrán alatti gélgyűrű tartalmazza a „gyors” oldatot, míg a középen elhelyezkedő gélkorong a „lassú” oldatot. A gélgyűrűt és a gélkorongot az alattuk lévő csatornákban keringetett oldatokkal
folyamatosan tápláljuk. (Az oldatokat csak keringetjük, vagyis nem tekinthetőek frissnek, viszont a keringetés révén a gélek kiszáradását elkerülhetjük.) A katalizátoros membrángyűrű alatt még egy vékony gélréteg, egy gélezett membrángyűrű is elhelyezkedik, hogy a gélgyűrű és
a gélkorong közti sávban a komponensek jobb elvezetését és táplálását
biztosítsuk.
Ezzel az elrendezéssel a forgó kémiai hullámok hosszú időn, akár egy
napon át is megfigyelhetőek voltak. A hosszabb idejű megfigyelést leginkább a membrán elhasználódása gátolta.

BZ oldatok
A következő recept a kémiai lencsénél használton alapul, azonban készítés közben az oldat „öregítésével” elértük, hogy nem kellett másfél
napot várni, hanem rögtön lehetett használni azt. (Öregítés alatt azt értem, hogy töményebb kénsav hozzáadásával kezdetben gyorsabb reakciót hoztunk létre.)
törzsoldat. 5 ml 4 M malonsavat, 10 ml 2 M NaBrO3 -ot, 10 ml
1,53 M NaBr-ot beleöntünk egy 100 ml-es lombikba, majd hozzáadunk
10 ml 5 M kénsavat, és a lombikot bezárjuk, hogy megakadályozzuk a
keletkező bróm elillanását. A bróm sárgásbarna színének eltűnése után
30 percet pihentetjük, miközben néha rázogatással elősegítjük, hogy
minél több gáz (CO2 ) keletkezzen és eltávozzon. A félóra pihentetés
után 50 ml 1,21 M ammónium-szulfátot adunk hozzá, és a lombikot
desztillált vízzel feltöltjük 100 ml-re.
„lassú” (bels ő) oldat. 0–16 g ammónium-szulfátot adunk hozzá
50 ml törzsoldathoz, hogy csökkentsük a H+ koncentrációt.
„gyors” (küls ő) oldat. 0–4 ml kénsavat adunk hozzá 50 ml törzsoldathoz, hogy növeljük a H+ koncentrációt.
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r2
r4
r3
r1

csatornák

gélezett membrán

belső gél (korong)

membrán

külső gél (gyűrű)

2.6. ábra. A reaktor keresztmetszeti és felülnézeti képe. A gélekben a stacionárius koncentrációkat a csatornákban lévő „lassú” és „gyors” oldatok
keringetésével érjük el. Ha a külső és a belső gélben különböző H+
koncentrációkat alkalmazunk, akkor a két gél között lineáris sugárirányú H+ profil alakul ki, ami egy folytonosan inhomogén v(r) sebességfüggvényt eredményez. r2 = 23,5 mm, r4 = 17 mm, r3 = 7 mm és
r1 = 5 vagy 7 mm.

19

kémiai hullámok

Megerősített géllemezek készítése
A gélkorongot és a gélgyűrűt akrilamid gélből állítjuk elő ugyanazt az
akrilamid oldatot használva, mint a kémiai lencsénél (11. oldal). A géleket azonban még meg is erősítjük. Ehhez aeroszilt (wacker hdk t 30)
adunk az akrilamid oldathoz, és polietilén hálót (vastagsága 0,6 mm,
rácsmérete 1 mm) rögzítünk bele a gélbe. A gélkészítés előtt a gyűrűhöz és a koronghoz megfelelő alakú és méretű darabokat vágunk ki a
polietilén hálóból.
A gélek készítéséhez 30 ml akrilamid oldatot összekeverünk 30 cm3 aeroszillal, és vízsugárszivattyú alkalmazásával vákuum alatt eltávolítjuk a
levegőbuborékokat. A gélesedés megkezdéséhez 5 csepp 20 %-os (m/m)
ammónium-peroxo-diszulfát oldatot adunk hozzá, és üveglapra öntjük,
az előkészített polietilén hálókra. Egyenletes vastagságú géllemez előállításához még egy üveglapot helyezünk 1,7 mm-es távtartókkal a kiöntött
oldat tetejére. A polimerizáció befejeződése után az üveglapokat eltávolítjuk, és a gélt, benne a polietilén hálóval, átmossuk, majd a hálót
tartalmazó részeket kivágjuk korong és gyűrű alakban.
megjegyzés Ahogy korábban már említettem, a polimerizáció sebessége az ammónium-peroxo-diszulfát mennyiségével változtatható: ha
több cseppet teszünk az akrilamid oldathoz, akkor gyorsabban képződik gél. Itt 5 cseppet alkalmaztunk, míg a kémiai lencsénél használt receptnél csak 3-at, tehát gyorsabban kellene a polimerizációnak lezajlania.
Azonban nem így történt, ugyanis megfigyeléseink szerint az aeroszil éppen ellenkezőleg hat, vagyis csökkenti a polimerizáció sebességét. Ennek
legvalószínűbb oka, hogy az aeroszil szemcsékhez tapadva még mindig
marad egy kis levegő az oldatban, ami gátolja az akrilamid polimerizációját. Általában 10–15 perc alatt végbe megy a folyamat, aeroszillal
azonban 1–2 óráig is tarthat. A gél és a folyadék fázis szemmel jól megkülönböztethető egymástól, így az üveglapokon keresztül figyelhetjük,
hogy befejeződött-e a gélesedés. A kémiai hullám kísérletek szempontjából a polimerizáció sebessége azonban nem fontos.

Membrán gélezése
Száraz, katalizátor nélküli poliszulfon membránt néhány percre akrilamid oldatba tesszük, majd egy üveglapra helyezzük, és 10–15 ml akrilamid oldatot öntünk rá 5 csepp 20 %-os (m/m) ammónium-peroxodiszulfáttal. Ezután még egy 1 cm vastag üveglapot helyezünk rá, távtartó nélkül. A polimerizáció befejeződése után a membrán felületén egy
vékony, kb. 0,1 mm vastag gélréteget kapunk.
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A reaktor összeállítása
A gélkorongot a „lassú” oldatba, a gélgyűrűt pedig a „gyors” oldatba
tesszük 20 percre, mielőtt a 2.6. ábra szerint elhelyeznénk őket a reaktorban. A polietilén háló nélküli akrilamid gél térfogata erősen függ a pHtól, emiatt a „gyors” oldatban lévő kicsit megduzzadhat, míg a „lassú”
oldatban lévő jelentős mértékben összemehet – attól függően, hogy milyen koncentrációjú oldatokat használunk. Azonban a térfogatváltozást
a gélben lévő háló behatárolja. A megfelelő oldatokat a csatornákban keringetjük, hogy a gélekben állandó koncentrációkat tartsunk fenn. A csatornákban a légköri nyomásnál egy kicsit kisebb hidrosztatikus nyomást
hoztunk létre, így az oldatok nem folyhattak ki, és a géleket is jobban
a helyükre rögzítettük. (A hálót eredetileg a nyomáskülönbség miatt alkalmaztuk, a térfogatváltozás csökkenése csak egy szerencsés járulékos
hatás.)
Miután a gélkorongot és a gélgyűrűt elhelyeztük, tegyük a tetejükre a
„lassú” oldatban áztatott gélezett membránt a 2.6. ábra szerint. 1–2 óra
várakozás után a katalizátoros membránt mártsuk be a „lassú” oldatba néhány másodpercre, majd csöpögtessük le, és helyezzük a gélezett
membrán tetejére.
A forgó frontokat ezüst drót és vas iratkapocs segítségével indíthatunk : az ezüst dróttal egy „körhullámot” indítunk, amely az akadály
elérésekor két egymással szemben forgó frontra szakad. A két front közül pedig az egyiket a vas iratkapoccsal letöröljük. Ha a közeg elég gerjeszthető, akkor spontán is indulhatnak hullámok, aminek elkerülésére
érdemes több forgó frontot létrehozni. Két vagy több forgó frontnál a
frontok a diszperziós reláció miatt egymástól egyenletes távolságra helyezkednek el a gyűrűben.
A reaktort egy üveglappal lefedjük, hogy a párolgást csökkentsük. A
hullámokról a felvételeket 30 másodpercenként készítettük.
2.3.3. A lokális terjedési sebesség mérése
A sebességmérés alapja a 2.4. ábrán a kémiai lencsénél ismertetett módszer. Tehát egymás után készült felvételek kivonásával a frontok elmozdulását (sötét csíkok) láthatóvá tesszük, és a sötét csíkok szélességéből
meghatározzuk a sebességet. A lokális sebesség méréséhez elég pontosan meg kell határoznunk a csíkok szélét, vagyis egy-egy front egymás
utáni pozícióit, a csíkok szélei azonban nem egyformán zajosak. Emiatt
a kivont képeket csak arra használjuk, hogy meghatározzuk a frontok
helyzetét. Ezek után a frontok helyzetéből a lokális terjedési irány figyelembe vételével meghatározzuk a lokális terjedési sebességet, és végül
sebességtérképet készítünk a közegről. Az itt röviden leírt módszert a
következőkben részletesen kifejtem.
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Ahhoz, hogy az n. képen detektáljuk a frontokat, az n. képet kivonjuk
az (n + 1). képből, és a kivont képen éldetektálást végzünk a Cannyoperátorral. 47 A Canny-operátorral mindkét képhez tartozó frontokat
megtalálhatjuk, de – ahogy az előbb említettem – az (n + 1). képen lévő
frontok túl zajosak lennének, ezért a Canny-operátor paramétereit úgy
állítjuk be, hogy csak az n. képen lévő frontot detektáljuk. A frontok hatékony megtalálásához figyelembe vesszük azt is, hol van a gyűrűalakú
közeg széle, valamint, hogy a frontok a gyűrű egyik szélétől a másikig érnek. Egy képsorozatban a frontok általában nem detektálhatóak
ugyanazokkal a paraméterekkel, de alkalmasan választva az éldetektálás paramétereit a képek jelentős hányadán a frontok megtalálhatóak,
a maradék képeken pedig általában a paraméterek csak kis korrekciója
szükséges. Az így detektált frontok pixeljeit képsorozatonként egy-egy
fájlban tároltam.
A geometriai hullámelmélet szerint a front minden egyes pontja a
frontra merőleges sugár mentén a lokális terjedési sebességgel terjed,
vagyis a lokális terjedési sebesség körülbelül arányos az egymásutáni
képek (n és n + 1) frontjainak távolságával (∆s): v ≈ ∆s/ (tn+1 − tn ). A távolság meghatározásához másodrendű polinomokat illesztünk lokálisan
az n. front pixeljeire (szimmetrikusan 10–10 pixel kétoldalt az adott ponttól), így lokálisan simítjuk a frontot, és a terjedési irány is kiszámolható
az illesztett polinom deriváltjából. A derivált által meghatározott egyenes elmetszi az (n + 1). frontot, és a metszéspontból az n. front adott
pontjának elmozdulása kiszámolható, amelyből utána a lokális sebesség
szintén számolható.
A lokális terjedési sebességeket egy sebességtérkép pixeljeihez rendeljük a következő eljárással. A kiszámított sebességértéket a két front közti
sugárszakasz középpontjához rendeljük hozzá. Két ilyen egymást követő
középpont között a sebességet lineáris interpolációval számítjuk ki. Ha
egy pixel sebességértékét többször számítjuk ki, akkor az átlagértéket
rendeljük az adott pixelhez. Ha ezután egy pixelhez még nem tartozik
sebesség, akkor a szomszédok átlagából képezzük azt. Ez utóbbi műveletet addig ismételjük, amíg minden pixelhez nem rendelünk sebességet.
A frontok végein a polinomillesztés pontatlan, ezért a közeghatár szélein a sebességet nem számítjuk ki. Ugyanakkor az interpoláció – amikor
az üres pixeleket töltjük fel sebességértékkel – esetleges többszöri ismétlése miatt a közeg szélei közelében is rendelünk sebességet a pixelekhez
(nem mindhez).
A fenti sebességmérésen alapuló programot homogén közeg szimulációjából kapott frontokkal teszteltük, és a gyűrű alakú közeg széleitől
eltekintve a mérés pontosnak bizonyult.
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2.3.4.

Távolságmátrixok a frontalakok dinamikájának szemléltetésére

Ugyan az elméleti leírásban tökéletesen körszimmetrikus közeget tételeztem fel, de ettől a közeg a kísérletekben nyilvánvalóan eltért, ahogy
majd a 2.7. ábrán a sebességtérképek mutatják. Ezek a kis inhomogenitások a frontalakokat megváltoztatják. Ahhoz, hogy mérjük a frontalakok eltérését egymástól, bevezetünk egy önkényes távolságdefiníciót két
frontalak között. Minden frontot N pontra osztunk egyenletesen: fn (ri )
jelöli az n. front (tn időpillanatban) i. pontját polárkoordinátákban. Két
front távolságát az i. pontok távolságának (d(., .)) átlagaként definiáljuk.
A frontalakok „távolságának” meghatározásához szükséges még, hogy
a frontokat egymásra fordítsuk: fϕ
n jelöli az fn front ϕ szöggel történő
elforgatását. Összefoglalva az előbbieket a következő definíciót kapjuk
az n. és m. frontok alakjainak távolságára:


N


X
1
d f0m (ri ) , fϕ
.
(2.13)
Dmn = min
n (ri )
ϕ
N
i=1

Euklideszi metrikát használtam, de a távolságot szögelfordulásként definiálva is hasonló eredmény kapható.
A szimmetrikus D távolságmátrix szürkeárnyalatos képként ábrázolható (ld. 2.8. ábra). A fekete pixelek jelzik a 0 távolságot, vagyis azt,
amikor két front pontosan egymásra forgatható. A fehér pixelek azt mutatják, amikor a frontalakok távolsága nagyobb egy adott önkényes értéknél. (Ezt az önkényes értéket úgy választottam, hogy az itt bemutatandó
esetekben megfelelően kontrasztos képek legyenek.) A fekete és a fehér
között a szürke árnyalat a távolság lineáris függvénye. Ezek alapján a
távolságmátrixok szürkeárnyalatos képének a következő tulajdonságai
vannak :
– A fődiagonális (Dnn ) mindig fekete.
– Ha a frontok teljesen forgásinvariánsok, az egész mátrix fekete.
– Ha a frontok nem forgásinvariánsok, de az alakjuk periodikusan
változik, akkor a fődiagonálissal párhuzamos fekete csíkok láthatóak.
– A fekete foltok pedig azt jelzik, hogy lokálisan a frontalak forgásinvariáns.
2.3.5.

Numerikus modellezés

A kísérleti eredményeket nemcsak az elmélettel, hanem numerikus
szimulációkkal is összefogom hasonlítani. A szimulációkat Kály-Kullai
Kristóf csinálta a programjával, 35 ami a geometriai hullámelméleten
alapul.
A szimulációs programban a hullámfront úgynevezett hullámpontokból áll, melyekből Lagrange-interpolációval kapható meg a teljes front.
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A frontok
terjedésére és
alakjára jelentős
hatással van a
minimális hurok,
ami az első képnél a
közeg belső szélén,
míg a másodiknál a
közeg belsejében
helyezkedik el.

A front terjedése közben a hullámpontok száma dinamikusan változik
azért, hogy a hullámpontok elég sűrűn, de ne túl sűrűn legyenek: a program a hullámpontok között körülbelül 1 pixel távolságot tart. A közeget
leíró sebességmező analitikus formulával és pixeles képpel is megadható.
A terjedési sebességet úgy skáláztuk, hogy 1 pixel/időlépés körül legyen.
A hullámpontokat a frontra merőlegesen a Fermat-elv szerint léptetjük.
A front elhaladása után a közeg átmeneti állapotba kerül – a geometriai
hullámelmélet szerint –, és akadályként viselkedik. A feltámadási idő
letelte után a közeg újra gerjeszthető állapotba kerül. A feltámadási időt
20 időlépésnek választottuk.
A szimulációkban a kísérletekből számolt sebességtérképeket (2.7c és
d ábra) használtuk sebességmezőként. A közeg mérete (a képek mérete)
a szimulációkban 543 × 543 és 561 × 561 pixel. A sebességet nem tudjuk
(pontosan) meghatározni a közeg szélein, az első esetben azonban a közeg belső széle erősen befolyásolja a frontok alakját, ezért ebben az esetben a sebességtérkép további interpolációjára van szükség. Először is az
elmélet szerint feltételezhetjük, hogy a belső határon a terjedési sebesség
r1 ω0 . Ezután pedig lineáris interpolációt használhatunk sugárirányban
az r1 körív és a sebességtérkép belső határhoz legközelebbi mért pontja
között (ω0 kiszámítását később ismertetem).
A szimulációkat egyenes frontból indítottuk, és miután a front alakja
stacionáriussá vált, kb. egy körbefordulás után, rögzítettük a frontokat
egy ugyanolyan adatfájlban mint a kísérleti frontokat. Tehát távolságmátrixok a szimulációkból hasonló módon készíthetőek, mint a kísérletekből.
2.3.6.

Eredmények

Az elmélet szerint láthattuk, hogy kvalitatíve kétféle frontalakot várhatunk a kísérletekben: az egyiknél a minimális hurok a gyűrűalakú közeg belső szélénél van (ebbe az osztályba tartozik a homogén közeg
is), míg a másiknál a közeg belsejében. Mindkettőt sikerült megvalósítanunk, amint ez a 2.7a és b ábrákon látható. A továbbiakban ezt a két
kísérletet fogom tanulmányozni.
2.1. táblázat. A kísérletekben az 50 ml törzsoldathoz hozzáadott ammóniumszulfát („lassú” oldat), illetve kénsav („gyors” oldat) mennyisége.

Kísérlet

„lassú” oldat

„gyors oldat”

2.7a ábra
8 g (NH4 )2 SO4
2.7b ábra 14 g (NH4 )2 SO4

0 ml 5 M H2 SO4
3 ml 5 M H2 SO4

A 2.7. ábra a frontok (a és b) mellett a mért sebességtérképeket (c és d)
is mutatja. Az első képen (2.7a ábra) a minimális hurok a membránban
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2.7. ábra. (a) és (b) : képek két különböző kísérletből, (c) és (d) : rendre a hozzájuk tartozó sebességtérképek. A detektált frontokat fekete vonallal az
(a) és (b) felvételekre rajzoltuk. Az (a) és (b) képek a minimális hurok
tipikus helyzeteit mutatják : (a) a membránban lévő lyuk peremén, (b)
közel a gélgyűrű belső széléhez. A sebességtérképek szerint a közegek nem teljesen körszimmetrikusak, a (d) térkép esetén az eltérés a
körszimmetriától jelentősebb.

lévő lyuk pereme (r1 = 5 mm). Ennél a „lassú” oldathoz 8 g ammóniumszulfátot adtunk hozzá, míg a „gyors” oldathoz semmit sem adtunk hozzá (2.1. táblázat).
A második képen a lyuk nagyobb (r1 = 7 mm), és 14 g ammóniumszulfátot adtunk hozzá a „lassú” oldathoz, továbbá 3 ml 5 M kénsavat
a „gyors” oldathoz (2.1. táblázat). A magasabb savkoncentráció miatt
a membrán halványabb lett. Ennél a minimális hurok nagyobb (kb.
14 mm), és emiatt a frontalak kvalitatíve különbözik az előzőtől.
Az első sebességtérkép (2.7c ábra) a 2.7a felvételhez tartozó kísérlet
utolsó 40 percének frontjaiból készült, amikor a közeg már csak lassan
változott. A másik sebességtérkép (2.7d ábra) pedig a 2.7b felvételhez tartozó kísérletnek ugyancsak a végéről készült, de egy rövidebb 15 perces
időtartamról. Ezekről a sebességtérképekről látható, hogy az első közeg
közel körszimmetrikus, de a második nem. Ennek ellenére mindkét közegben találhatóak olyan részek, ahol a frontok közel forgásinvariánsok,
amint ezt a 2.8a és b képeken a távolságmátrixok fekete foltjai mutatják.
Ezen távolságmátrixok azt is jelzik, hogy a frontok alakja közel periodi-
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2.8. ábra. Távolságmátrixok több periódusra, (a) és (b) : kísérletekből, (c) és (d) :
szimulációkból. A távolságmátrix egy Dmn pontja alatt az (azonos
kísérletből vett) fm és fn frontok alakjának a „távolságát” értjük. Ha
a két front (m és n) alakja közel megegyezik, akkor a Dmn pont egy
sötét pixel, egyébként pedig világos pixel. Az átlós fekete vonalak azt
jelentik, hogy a frontok alakja periodikusan változik. A periódusidők :
(a) T ≈13 perc, (b) T ≈7,5 perc, (c) T ≈535 időlépés, (d) T ≈288 időlépés.
(Az A függelékben a kísérletekből számított távolságmátrixok háromhárom pontjához láthatóak példák.)

kusan változik (fekete csíkok a fődiagonálissal párhuzamosan). A közeg
lassan változik, főleg a katalizátor lassú bomlása miatt, ami hosszabb távon eltérést okoz a periodikus viselkedéstől. A második esetben, amikor
a savkoncentráció nagyobb, a változás még egy periódus alatt is feltűnőbb.
A szimulációkban, amelyeknél a mért sebességtérképekkel dolgoztunk, a frontok alakváltozását a 2.8c és d ábrák mutatják. Tehát a
szimulációkban a közeg időben állandó, ezért a frontok teljesen periodikusan változnak (az egész mátrixban láthatóak a fődiagonálissal
párhuzamos fekete vonalak).
Csak stacionárius frontokra hasonlíthatjuk össze a kísérleti és szimulációs eredményeket az elmélettel. A 2.9c és d ábrák stacionárius frontokat ábrázolnak a hozzájuk tartozó gyűrűrészben – ezeket a frontokat
a 2.8a és b távolságmátrixok alapján választottuk (fekete foltok). A kísérleti frontokhoz tartozó numerikus frontokat ugyancsak ábrázoltuk a 2.9c
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2.9. ábra. (c) és (d) : Kísérleti, numerikus és elméleti frontok. (a) és (b) : Átlagolt
sebességfüggvények. Az elméleti frontokat ezekből a sebességfüggvényekből számítottuk.

és d ábrákon. Az előbbi gyűrűrészekhez tartozó átlagos sebességfüggvényeket mutatják a 2.9a és b ábrák (a szögi koordinátára átlagoltunk).
Az elméleti frontalakok a 2.9c és d ábrákon a (2.11) és (2.12) képletek
segítségével kiszámolhatóak. A (2.11) képlet alkalmazásához ω0 -t a következő módon számíthatjuk. Ha a minimális hurok a közeg határán
van (első eset), akkor a ω0 -t a front szögsebességeként becsüljük, vagyis
a front szögi pozícióit az idő függvényében ábrázoljuk, és a pontokra
egy egyenest illesztünk, aminek a meredeksége ω0 . Egyébként pedig a
második esetben ω0 -t a definíciójából kiszámolhatjuk, ami szerint ω0 =
= max{v(r)/r}.
Az első esetben láthatjuk, hogy nagyon jó egyezés van a frontok között, a második esetben azonban van egy kis eltérés. Az eltérés egyik
oka lehet, hogy a sebességmérés már nem túl pontos, amikor két felvétel
között (30 s alatt) túl nagy a frontok elmozdulása (a sugarak nem egyenesek). A másik lehetséges ok pedig, hogy a közeg időben nem volt eléggé
állandó, illetve a választott kísérleti front nem eléggé stacionárius.
2.3.7.

Összegzés és kitekintés

Az újonnan létrehozott gél–membrán reaktorral körszimmetrikus inhomogén közegekben tanulmányoztuk az akadály körül forgó kémiai hul-
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lámokat. A dolgozatban szereplő egyik kísérleti közeg, ami kevésbé gerjeszthető, és a sebességfüggvény közel monoton, elég körszimmetrikusnak tekinthető. A másik kísérleti közeg azonban, ami jobban gerjeszthető, és a sebességfüggvénynek egy viszonylag éles maximuma van, kevésbé körszimmetrikus. Körszimmetrikus közegben stacionárius frontalakokat vártunk, azonban a szimmetria sérülése miatt a forgás során a
frontok alakja változott. Az alakok változását úgynevezett távolságmátrixokkal szemléltettük, amelyek alapján sikerült azonosítani közel forgásinvariáns frontokat. Ezeket a stacionárius frontalakokat pedig az elmélettel és szimulációval is összehasonlítottuk. Az eredményeink szerint
a geometriai hullámelmélet nemcsak (szakaszosan) homogén közegben,
hanem folytonosan homogén közegben is alkalmas a kémiai hullámok
terjedésének leírására.
kitekintés Eddig a gerjeszthető közegekben csak a terjedési sebességre nézve vizsgáltuk az inhomogenitást, de ezek a közegek a gerjeszthetőséget tekintve is inhomogének. Például az itt alkalmazott reaktorral
könnyen létrehozható olyan közeg, amelyben a gyűrű egyik szélén nem
képes hullám terjedni, de a másik szélén igen, és a két széle között a gerjeszthetőség folytonosan változik. Ilyen módon a reaktorban egy forgásinvariáns szabad vég hozható létre. A front alakjából a geometriai hullámelmélettel pedig kiszámolható, hogy a front szabad végénél – vagyis
ahol annyira lecsökken a gerjeszthetőség, hogy hullám nem terjedhet –
mekkora a terjedési sebesség. Tehát a közeg egy inhomogén paraméteréhez tartozó minimális terjedési sebességet meghatározhatnánk.
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S AV- B Á Z I S D I Ó D Á K

3.1.

áttekintés

A sav-bázis dióda 10,11,48–61 egy reakció – diffúzió – ionos migráció rendszer, 62 ahol az alkalmazott koncentráció- és elektromos potenciál gradiensek hatására az ionok mozognak, miközben egy egyszerű sav-bázis
reakció történik.
A rendszer egy lúg- és egy savtartályból (pl. KOH és HCl), valamint
egy ezeket összekötő elemből áll (3.1. ábra). Az összekötő elem szerepe,
hogy biztosítsa az ionok mozgását a tartályok között, de gátolja a folyadékok áramlását, a konvekciót. Az összekötő elemnek alkalmas lehet egy
gél vagy egy membrán, de akár szomjas üveg 63 is. Az összekötő elem
két végén a sav- és lúgtartályokban a koncentrációk időben állandóak,
amit friss oldatok folyamatos áramoltatásával érhetünk el. A tartályok
közötti elektromos potenciálkülönbség az azokba helyezett elektródokkal mérhető és módosítható.
3.1.1.

Feszültség–áramerősség karakterisztika

A sav-bázis dióda feszültség–áramerősség karakterisztikájánál (3.2. ábra)
is megkülönböztethetünk nyitó- és záróirányt, hasonlóan mint a félvezető diódáknál: nyitóirányban lényegesen nagyobb áram folyik, mint záróirányban. (Viszont a félvezető diódákkal szemben itt nem az elektronok
és a lyukak biztosítják a vezetést, hanem az ionok.)

Nyitóirány
Nyitóirányba kapcsolt diódánál a lúgtartály pozitívabb potenciálú a savtartályhoz képest, tehát a lúgtartályból a kationok (pl. K+ ), a savtartályból pedig az anionok (pl. Cl – ) vándorolnak bele az összekötő elembe, és
jól vezető sóoldatot képeznek ott.
Nyitóirányban az áramerősség a következő összefüggéssel közelíthető : 50,52


F A
I = F DK+ + DCl− c0 U ,
(3.1)
RT L
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A szomjas üveg egy
speciális
technológiával
készített nyílt
pórusú üveg, igen
kis, kb. 5 nm-es
pórusmérettel.

sav-bázis diódák

-

A
ϕ(lúg)

V

+

ϕ(sav)

K+ OH−

H+

Cl−

3.1. ábra. Vázlatos ábra a sav-bázis diódáról : egy lúgtartályt (pl. KOH oldattal) összekötünk egy savtartállyal (pl. HCl oldattal), és elektródok
révén a két tartály között potenciálkülönbséget hozunk létre. A tartályokat összekötő elem (kék) szerepére egy gél vagy egy membrán
lehet alkalmas. A tartályokban perisztaltikus pumpákkal állandó koncentrációkat biztosítunk (a nyilak az áramoltatást jelzik az ábrán). Ha
U = ϕ(lúg) − ϕ(sav) < 0, akkor a dióda záróirányú, egyébként pedig
nyitóirányú.

1000
Erős sav – erős bázis dióda
Gyenge sav – gyenge bázis dióda

Áramsűrűség / µA mm−2

800
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200
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3.2. ábra. Erős és gyenge sav-bázis dióda karakterisztikája. A gyengén savas fixált csoportok koncentrációja 4 · 10−3 M. A tartályokban lévő oldatok
koncentrációja minden esetben 0,1 M.
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ahol
F
a Faraday állandó,
R
a gázállandó,
T
a hőmérséklet,
DK+ a káliumionok diffúziós állandója,
DCl− a kloridionok diffúziós állandója,
c0
a sav és a lúg koncentrációja a tartályokban,
U
a potenciálesés, vagyis a feszültség a tartályok között,
A
az összekötő elem keresztmetszete,
L
az összekötő elem hossza.
Tehát az áramerősség a feszültség lineáris függvénye.
Záróirány
A másik esetben, záróirányban a savtartály a pozitívabb potenciálú, és
a K+ és Cl – ionok kifelé vándorolnak az összekötő elemből, míg a H+
és OH – ionok befelé. Ennek hatására az összekötő elemben létrejön egy
nagy ellenállású zóna alacsony ionkoncentrációval, ahol a H+ és OH –
ionok reagálnak egymással és vizet képeznek. A potenciálkülönbség lényegében ezen a zónán esik.
A záróirányú karakterisztikára a következő közelítés vezethető le: 50,52



p
F
A
,
(3.2)
2c0 + Kv |U|
|I| = F DH+ + DOH−
RT
L
ahol
DH+
a hidrogénionok diffúziós állandója,
DOH− a hidroxidionok diffúziós állandója,
Kv
a vízionszorzat.
Eszerint a záróirányú karakterisztika is lineárisan függ a feszültségtől,
de ez az origón már nem megy át.
A fixált ionos csoportok hatása a karakterisztikára
A polimergélek általában tartalmaznak a polimerlánchoz rögzült ionos
csoportokat, amelyek savas vagy lúgos közegben disszociálnak, és fix,
nem mobil töltéseket eredményeznek. A gél azon zónáiban, ahol fixált
ionok vannak, a mobil ellenionok koncentrációja nem lehet kisebb mint
a fixált ionoké az elektroneutralitás miatt. A fixált töltések tehát – bár
önmaguk nem vezetnek – befolyásolják a gél vezetőképességét. Nyitóirányban ezeknek a töltéseknek a koncentrációja lényegesen kisebb, mint
a mobil ionok koncentrációja, ezért a hatásuk elhanyagolható. Azonban
záróirányban a nagy ellenállású zónában a fixált töltések koncentrációja
összemérhető a mobil töltések koncentrációjával, ami megnöveli a záróirányú karakterisztika meredekségét: 50,52,58
 

A
|I| = F 2 DH+ + DOH− c0 + DH+ · cFA− · |U|
,
(3.3)
L
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3.3. ábra. Tipikus koncentráció- és potenciálprofilok a nyitóirányú sav-bázis dióda összekötő elemében. Az összekötő elem zömét jól vezető KCl oldat
tölti ki. A sav- és lúgtartályban a koncentrációk : [HCl]=[KOH]=0,1 M.
A fixált gyengén savas csoportok (koncentráció : 4 · 10−3 M) disszociációjával képződnek a fixált anionok (FA – ). A diódára 1 V feszültséget
kapcsolunk. Az összekötő elem hossza 1 mm. A diódán átfolyó áramsűrűség : 1590,91 µA · mm−2 .

ahol cFA− a fixált anionok koncentrációja. Itt és a továbbiakban fixált negatív töltéseket tételezek fel, ugyanis poli(vinil-alkohol) (PVA) gélben,
amit a csoportunk általában összekötő elemként használ, karboxil csoportok disszociációjával fixált anionok keletkezhetnek, emiatt a nagy ellenállású zóna gyengén savas. 58
Az ionok eloszlása az összekötő elemben
Numerikus modellezéssel 54–56,60 (és analitikus közelítő megoldással
is 52,59 ) az ionok és a potenciál eloszlása kiszámolható az összekötő elemben. (A koncentráció- és potenciálprofilok ugyanakkor kísérletekben
is közvetlenül kimutathatók sav-bázis indikátorok és mikroelektródok
segítségével. 61 ) Nyitó- és záróirányú eloszlásokra láthatóak példák
a 3.3. és 3.4. ábrákon. A dióda matematikai modelljét és a numerikus
modellezés menetét majd később ismertetem.
Nyitóirányban (3.3. ábra) megfigyelhető az összekötő elemet kitöltő
KCl sóoldat, valamint az egyenletes potenciálesés az összekötő elem
mentén.
Ellenben záróirányban (3.4. ábra) az összekötő elem három zónára
osztható: egy lúgos zónára a lúgtartály mellett, egy savas zónára a savtartály mellett, valamint az előbbi két zóna között egy harmadik gyen-

32

[K+]/mM

0
120
90
60
30
0

0,4

0,6

0,8

1

0,6

0,8

1

[K+]
[Cl-]

0
[FA-]/mM

0,2

[H+]/mM

[H+]
[OH-]

0,2

0,4

4
3
2
1
0

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

-

[FA ]
ϕ
0

0,2

0,4

0,6

0,8

ϕ/V

120
90
60
30
0

[Cl-]/mM

[OH-]/mM

3.1. áttekintés

1

x/mm

3.4. ábra. Tipikus koncentráció- és potenciálprofilok a záróirányú sav-bázis dióda összekötő elemében. Az összekötő elem három zónára osztható.
A középső úgynevezett zárórétegen esik a feszültség jelentős része.
A sav- és lúgtartályban a koncentrációk : [HCl] = [KOH] = 0,1 M. A
fixált gyengén savas csoportok (koncentráció : 4 · 10−3 M) disszociációjával képződnek a fixált anionok (FA – ). A diódára −1 V feszültséget
kapcsolunk. Az összekötő elem hossza 1 mm. A diódán átfolyó áramsűrűség : −288,269 µA · mm−2 .

gén savas zóna, az ún. záróréteg, is található, ahol lényegében az egész
potenciál esik. Ez utóbbi zóna a fixált töltések jelenléte nélkül keskenyebb lenne, semleges kémhatással.
3.1.2.

Gyenge sav – gyenge bázis dióda

Dióda karakterisztika nem csak erős savon (HCl) és erős lúgon (KOH)
alapuló rendszeren mérhető, hanem gyenge savval (pl. ecetsav vagy tejsav) és gyenge lúggal (pl. ammónium-hidroxid) is. 59,60
A különbség a gyenge sav – gyenge bázis és az erős sav – erős bázis
diódák között elsősorban arra vezethető vissza, hogy a gyenge savak és
bázisok csak részlegesen disszociálnak ionokra, ami miatt gyenge sav –
gyenge bázis diódák sav- és lúgtartályaiban kevesebb vezető ion van azonos sav- és lúgkoncentrációk mellett az erős sav – erős bázis diódákhoz
képest.
Nyitóirányban az összekötő elemben keletkező sóoldatnak itt kisebb
a koncentrációja, tehát kisebb a vezetőképessége, emiatt a nyitóirányú
karakterisztika kevésbé meredek (3.2. ábra).
Záróirányban gyenge sav – gyenge bázis diódáknál is kialakul a három zóna, és a vezetést ebben az esetben is lényegében a záróréteg és a
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fixált töltések koncentrációja határozza meg. Azonban a kisebb ionkoncentrációk következtében, a lúgos és a savas zónák ellenállása nagyobb
lesz, tehát az utóbbi zónákon eső feszültség már nagyobb, mint az erős
sav – erős bázis diódáknál. Ennek következtében azonos feszültség mellett egy kicsit kisebb áram folyik záróirányban (3.2. ábra) a gyenge sav
– gyenge bázis diódákban, mint erős sav – erős bázis diódák esetében,
ugyanis ha már kialakult a három zóna, akkor a diódára kapcsolt feszültségtől független, hogy a savas és a lúgos zónán mekkora feszültség
esik.
Szimulációink szerint gyenge sav – erős bázis diódák, illetve erős sav –
gyenge bázis diódák is létrehozhatóak, de dolgozatomban csak erős sav
– erős bázis diódákkal foglalkozom.
A továbbiakban a sav-bázis diódák kifejezés alatt mindig erős sav –
erős bázis diódákat értek.
3.1.3.

Sószennyezés

Pozitív sóhatás
Ha a lúg- vagy a savtartályhoz sót, például KCl-ot adagolunk, akkor a diódán átfolyó áram nő. Ez a pozitív sóhatás, amelyet korábban már „sóhatás” néven tanulmányoztak. 51–53 Nyitóirányban ez egy triviális jelenség:
a szennyező só koncentrációjával lineárisan nő az áram. Záróirányban
azonban ez egy erősen nemlineáris hatás: egy kritikus sókoncentrációig (ckr ) csak lassan nő az áram, majd a kritikus koncentráció környékén
gyorsan, végül a kritikus pont után újra lassabban, lényegében lineárisan
változik. A kritikus koncentráció után a nyitóirányhoz hasonló mértékű
áram folyik: a dióda átüt.
A sóhatás jelensége tehát alkalmas lehet arra, hogy a sav-bázis diódát
„iondetektorként” használjuk, vagyis ebben az esetben az egyik tartályába juttatott szennyezéseket a ckr kritikus koncentráció környékén érzékenyen mérhetjük. Eszerint kis ionkoncentrációkat azonban nem tudunk
mérni, ehhez ckr = 0 lenne szükséges.
Bistabilitás
A záróirányú dióda a lúg- és a savoldali szennyezésre is nemlineárisan
reagál, de a savoldali szennyezés esetén a kísérletekben bistabilitás figyelhető meg: 52,53 a sókoncentráció növelésével a dióda átüt a kritikus
koncentrációnál, azonban ha ezután csökkentjük a sószennyezést, a dióda nem az előbbi, hanem egy alacsonyabb kritikus koncentrációnál „zár
vissza” (a dióda visszazár: újra hasonló nagyságú áram folyik át a diódán, mint sószennyezés nélkül). Hasonló hiszterézis figyelhető meg úgy
is, ha fix sószennyezésnél a feszültséget változtatjuk.
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A bistabilitás jelenségét még nem sikerült megmagyarázni, (illetve
Dalimil Šnita egy esetleges, de kísérletileg nem tesztelt magyarázatot
adott rá olyan módon, hogy figyelembe vette a diódán átfolyó áram
disszipációját és ezzel együtt a diffúziós állandók hőmérsékletfüggését
is 55 ). Emiatt kísérletek és modellezés összehasonlítása jelenleg csak lúgoldali sószennyezés esetén lehetséges, illetve kis savoldali szennyezés
esetén, amikor még csak lassan nő az áram, és nincs bistabilitás.
Negatív sóhatás
Lúgoldali sószennyezés esetén a kritikus koncentrációt leíró közelítő formula 52
DOH−
(3.4)
ckr = c0
DH+
szerint az érzékeny tartomány helye ugyan változtatható c0 -lal, de ckr =
= 0 nem érhető el. Hasonló képlet írja le a savoldali szennyezés kritikus
pontját is, csak ott DOH− a nevezőben, DH+ pedig a számlálóban van.
Láttuk, hogy például lúgoldali kritikus szennyezésnél a dióda érzékenyen reagál további a lúgoldalhoz adott szennyezésekre (lúgoldali pozitív sóhatás), de vajon mi történik, ha a savoldalt szennyezzük tovább? A
dióda ebben az esetben is érzékenyen reagál, azonban meglepő módon
– a rendszerben lévő „több só” ellenére – az áram csökken.
A jelenséget Várnai Anikó a diplomamunkájában fedezte fel numerikus szimulációkkal, és Lorántfy Bettina segítségével (TDK munka) igazoltuk kísérletileg. Feladatom a negatív sóhatás részletes vizsgálata volt
modellezéssel, valamint a kísérletek diszkussziója.
3.2.

kísérleti elrendezés

A sav-bázis dióda elvi felépítését a 3.1. ábra mutatta. A 3.5. ábrán már
a valódi kísérleti elrendezés egyszerűsített rajza látható. A dióda legfontosabb része az összekötő elem, amit belerögzítünk PVC korong(ok)ba
(3.5a és b ábra), és a „sav- és lúgtartályok” közé helyezünk (3.5c ábra).
A tartályok szerepe, hogy állandó koncentrációt biztosítsunk az összekötő elem két végén, ezt a sav- és lúgoldatok folyamatos áramoltatásával érjük el perisztaltikus pumpa segítségével. Az oldatok áramoltatását a mérések előtt 10–15 perccel megkezdjük. Az áramlási sebesség
0,39 ml/perc. Kísérleteinkben 0,1 M HCl és 0,1 M KOH oldatokat használtunk. Az áramelektródok Pt elektródok, a feszültségelektródok pedig
Ag/AgCl elektródok, amelyek 1 M KCl oldatba merülnek.
A mérőberendezésbe kerülő levegőbuborékok jelentős mértékben zavarhatják a feszültség, illetve az áram mérését. Ezeket a buborékokat
a készülékből több ponton is kiszívhatjuk, továbbá a feszültségelektródokhoz vezető műanyag csövek belsejében egy-egy cérnaköteg is segíti
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(a)

(b)

(c)
A

− +

PVC korong

V
sóhídak

gél / membrán

3.5. ábra. A plexiből készült kísérleti elrendezés keresztmetszeti képe (nem arányos) a lúg- és a savtartályokkal (c) és a kétféle összekötő elem, (a) és
(b) : (a) Duzzadt PVA gélhenger (kék) PVC korongba (piros) rögzítve.
(b) PVB membrán (kék) két PVC korong (piros) közé ragasztva (kétoldalas ragasztók : sárga, egyoldalas ragasztó : fekete). (c) A sav- és
lúgtartályt 0,1 M HCl és 0,1 M KOH oldatokkal tápláljuk a plexibe vágott 2,5 mm átmérőjű csatornákon keresztül 0,39 ml/perc-es áramlási
sebesség mellett. A kivezetés a feszültségelektródokhoz kb. 1 cm-re
van az összekötő elemtől. A feszültségelektródok 1 M KCl oldatba
merülnek. A savas és lúgos oldatterek, valamint a KCl oldatban lévő
feszültségelektródok közötti diffúziós potenciált 10 M NH4 NO3 sóhíd
alkalmazásával csökkentettük. Az áramelektródok Pt-ból vannak.
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a szakadás elkerülését: a nedves cérnaköteg még buborék jelenlétében
is biztosítja a vezetést. A mérés közben tehát nem szükséges, hogy a
feszültségelektródokhoz vezető csövek teljesen buborékmentesek legyenek. Ezzel a módszerrel akár több órán keresztül is beavatkozás nélkül
lehet mérni.
3.2.1.

A mérőműszer

Az elektródokra adott egyenfeszültség, vagy egyenáram számítógéppel
vezérelhető keithley 2410 sourcemeter-rel szabályozható, illetve mérhető. Az eszközt általában négyelektródos potenciosztátként üzemeltetjük : előírjuk a feszültségelektródok között eső feszültséget, és ehhez
a műszer automatikusan szabályozza az áramelektródokon átfolyó áramot, amit megmérünk.
Számítógépről a mérőműszer egy testpoint programmal készült grafikus felület segítségével vezérelhető. Ezen a felületen a forrásfeszültség,
illetve -áram állítható, a forrás ki- és bekapcsolható, valamint mérési pontokat sorozatosan vehetünk fel állítható késleltetési idővel. A késleltetési
idővel („delay”) szabályozható, hogy milyen időközönként mérjünk. A
mérési pontok távolságát még az is befolyásolja, hogy a forrásfeszültség
átállításához, valamint az árammérés elvégzéséhez mennyi időre van
szüksége a műszernek.
A műszert vezérlő, már meglévő, grafikus felülettel egy teljes dióda
karakterisztikát nem lehet automatikusan megmérni, ezért automatikus,
és, a mérési folyamatot tekintve, jobban reprodukálható méréseket matlab programokkal vezéreltem.
3.2.2.

Az ideális összekötő elem

A sav-bázis diódáról eddig ismertetett kép, a stacionárius állapotot írja
le, valamint később a 3.4 „Numerikus modellezés” szakasznál is csak
ezt fogom vizsgálni. A kísérletekben azonban fontos, hogy a rendszerben bekövetkező változásokra, például a határon a koncentrációk vagy a
potenciál módosítására, hogyan illetve milyen gyorsan változik a diódán
átfolyó áram, vagyis milyen gyorsan közelít a rendszer a stacionárius állapothoz.
Kísérleti tapasztalataink szerint kétféle időskála figyelhető meg a dióda tranziens viselkedésében: egy relaxációs idő és egy hosszan tartó
drift. A határfeltételek ugrásszerű változására a kis mobil ionok eloszlása gyorsan reagál, és diódán átfolyó áram exponenciális jelleggel gyorsan relaxál. A kezdeti közel exponenciális időfejlődés után azonban egy
sokkal lassabb „drift” következik, valószínűleg a viszkoelasztikus polimerhálóban található makroionok lassú mozgása miatt.
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A gyors változás karakterisztikus ideje a τ relaxációs idő, ami egy
L hosszúságú összekötő elem esetén (feltételezzük, hogy a transzport
lényegében egy dimenzióban történik) arányos a hossz négyzetével és
fordítottan arányos a kis mobil ionok átlagos diffúziós állandójával (D)
az összekötő elemben:
L2
(3.5)
τ∝ .
D
Vagyis az előbbi képlet szerint – ha kis relaxációs idő a cél, – egy jó
ionvezető (nagy diffúziós állandó) vékony membrán (kis L) ideális lenne
összekötő elemként. Egy ilyen membrán azonban csak akkor lenne jó,
ha a feszültséget közvetlenül az összekötő elem két vége között mérhetnénk, ami a kísérleti elrendezésünkben (3.5c ábra) nem teljesül, és technikailag sem lenne megvalósítható. Ugyanis, ahogyan az ábrán is látszik,
nemcsak az összekötő elemen eső feszültséget mérjük meg, hanem hozzámérjük az oldatterek egy részén eső úgynevezett parazitafeszültséget
(Upar ) 58 is. Tehát pontos méréshez az szükséges, hogy az összekötő elem
ellenállása (Rö ) elég nagy legyen az oldatterek parazitaellenállásához képest (Rpar ):
Rö  Rpar ,
(3.6)
amely parazitaellenállás tehát a sav-, illetve lúgoldatok ellenállása a feszültségelektródok és az összekötő elem között. Ha a feltétel teljesül,
akkor az elektródok között mért feszültség (Um ) – mivel Um = Uö + Upar
– lényegében egyenlő az összekötő elemen eső feszültséggel: Um ≈ Uö ,
hiszen Uö  Upar (Rö és Rpar sorosan van kapcsolva).
Az összekötő elem ellenállása arányos a hosszával és fordítottan arányos a keresztmetszetével (A) és az αD ionpermeabilitási együtthatójával:
L
Rö ∝
.
(3.7)
AαD
A képletben szereplő α az ionok átlagos megosztási együtthatója az
összekötő elem és a vizes fázis között (PVA gélben vagy egyéb hidrogélekben α ≈ 1). Tehát vékony membrán esetén nagy ellenálláshoz AαDnek kicsinek kell lennie. Miután a keresztmetszetet csak korlátozott mértékben lehet csökkenteni, a közeg anyagát kell úgy megválasztani, hogy
az αD együttható kicsi legyen.
Továbbá az összekötő elemnek a savval és a lúggal szemben is ellenállónak kell lennie. Ez a kritérium könnyebben teljesíthető, ha a diódát
gyenge savval vagy lúggal használjuk.
3.2.3.

PVA gél

A kísérletekhez szárított formában tárolt glutáraldehiddel keresztkötött
PVA gélhengereket használtunk. 58,59 A gélesedést, a keresztkötések képződését sósav katalizálja. A gélhengert a végein elhelyezett vízcseppek-

38

3.2. kísérleti elrendezés

kel megduzzasztjuk, amivel rögzítjük a PVC korongban található lyukban (3.5a ábra). A lyuk hossza 0,5 mm, átmérője 0,6 mm. A gélhenger
effektív hossza 50,58 L = 1 mm, a valódi hossza 2–3 mm.
A gél a rögzítés után azonban folyamatosan tovább duzzad, viszonylag stabil karakterisztika csak 3–5 nap után mérhető.
További probléma, hogy a sav nemcsak a keresztkötések képződését
katalizálja, hanem azok elbontását is a PVA és a glutáraldehid közti acetálkötés hidrolízisével. Hasonló módon ez is módosítja a karakterisztikát.
Ha csak a kísérletek idejére érintkezik savval a gél, egyébként pedig a
savat vízzel cseréljük fel, kevésbé érvényesül ez a hatás. Másik megoldás
lehet, hogy nem erős savat (sósavat), hanem gyenge savat használunk.
Megfigyelhető még, hogy a záróirányú karakterisztika meredeksége
lassan nő, az egy hét alatt történt változás már jelentősnek tekinthető.
Ez arra utal a (3.3) képlet alapján, hogy a fixált savas csoportok koncentrációja a gél öregedésével nő. (Valószínűleg az acetálkötések hidrolízisével szabaddá váló aldehid csoportok egy részét a vízben oldott oxigén
karboxil csoporttá oxidálja.)
A fent ismertetett problémák miatt kezdtünk el egy alkalmasabb összekötő elemet keresni sav-bázis diódákhoz a PVA gél helyett.
3.2.4.

PVB membrán készítése

A poli(vinil-butirál) (PVB) részben teljesítheti az ideális összekötő elemmel szembeni követelményeket. A hidrofób butirál csoportok fizikai keresztkötések révén kapcsolódnak egymáshoz, ezért a PVB nem oldható vízben. Ezeket a keresztkötéseket sav vagy lúg nem támadja meg.
Ugyanakkor lehetnek a PVB polimerjében szabad hidroxilcsoportok: a
PVB-t PVA és butiraldehid reakciójából állítják elő, melynek során a butiraldehid molekulák a PVA szomszédos hidroxilcsoport párjaihoz kötődnek, így a reakcióból kimaradhatnak a visszamaradó magányos hidroxilcsoportok. A szabad hidroxilcsoportokból keletkezhetnek a polimerben
hidrofil tartományok, melyekben ionvezetés történhet.
A PVB membránok egyébként igen erősek még nagyon vékony formában is: az elektronmikroszkópiában gyakran alkalmaznak 25–30 nm
vastag PVB membránokat hordozó filmként. 64
Ilyen vékony membránokat például mártással lehet készíteni: egy
üveglemezt belemártunk PVB oldatba, majd kiemelve az üveglemezt
az oldatból egy vékony réteg film marad az üvegen. Az üvegen a szerves oldószer elpárolgása után egy átlátszó membránt kapunk. Az így
gyártott homogén PVB membrán azonban nem elég jó ionos vezető. Ha
az oldószer azonban nagy páratartalom (vízgőz) mellett párolog el, akkor homályos, fehér membrán keletkezik megfelelő vezetőképességgel.
Mikroszkóppal a membránon méhsejtszerkezet figyelhető meg.
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A későbbiekben pontosan leírom a gyártási eljárást, de előbb ismertetem az alkalmazott módszer hátterét, amit módosított formában fedeztünk fel újra.
Leheletmintázatokkal mint önszerveződő sablonokkal nano- és mikroszerkezetes
polimerek előállítása
A
leheletmintázatokkal
kapcsolatban
néhány érdekesség
Bunz nagyon jó
összefoglaló cikke 65
alapján.

Ha egy hideg felületre rálehelünk, akkor arra vízcseppek csapódnak le
periodikus struktúrában. Ez a jelenség nemcsak szilárd felületeken, hanem folyadékokon, például olajon és polimeroldatokon, is megfigyelhető. 65 Polimeroldatok esetén a lecsapódott vízcseppek lenyomatot hagynak a polimerben. A szerves oldószer és a víz elpárolgása után, a vízcseppek helyén üregek maradnak vissza. A kialakuló méhsejtszerkezetben a hatszögek mérete 50 nm-től 20 µm-ig terjedhet. 65
Általában szabályos struktúrát úgy állítanak elő, hogy nedves levegőt áramoltatnak a polimeroldat fölött. Nem minden esetben keletkezik
azonban mintázat. Ez a polimer típusától, az oldat koncentrációjától és
az oldószertől is függ. Az előbbi paraméterek a méhsejtek méretét is
befolyásolják a nedves levegő páratartalmával és áramlási sebességével
együtt. Mintázat keletkezhet a polimer felszínén kis gödrök formájában,
de több rétegben is kialakulhatnak a levegőbuborékok háromdimenziós
szerkezetben (azaz nemcsak a felszínen, hanem a polimer belsejében is
lyukak vannak).
Ezt a technikát strukturált polimerek előállítására 1994-ben fedezték
fel, 66 de még mindig nem tisztázott teljesen, hogy hogyan alakulnak
ki ezek. Valószínűleg a különböző polimeroldatoknál más-más mechanizmus is lehetséges. Figyelemreméltó, hogy a vízcseppek a polimeroldat felszínén nem olvadnak össze. Az egyik magyarázat, 67 hogy a vízcseppek lebegnek a felszín fölött, és az oldatban kialakuló Marangoniáramlás hatására maradnak elkülönülve. Egy másik lehetséges magyarázat 68 szerint a cseppek érintik a felszínt, és felületi feszültség hatására a polimeroldat különíti el őket egymástól. Mindenesetre kísérletileg
megfigyelhető, hogy a rendezett vízcseppek sablonként viselkednek: a
leheletmintázatok hibahelyei megtalálhatók a polimer mintázatában is.
Az utóbbi másfél évtizedben ezt a jelenséget széleskörűen kutatják, hiszen ez egy nagyon egyszerű eljárás nano- és mikromintázatok kialakítására. Lehetséges alkalmazások például a mikrolencsék, a szuperhidrofób
felületek – sok egyéb mellett.
Összekötő elem készítése PVB-ből
A PVB membránt 2,2 %-os (m/m) poli(vinil-butirál) diklórmetános oldatából készítjük. A párolgás elkerülése végett az oldatot szorosan lezárva
tároljuk. Használat előtt mágneses keverővel fél órát keverjük, hogy homogénné tegyük azt, ugyanis tárolás közben PVB csomók keletkeznek
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(a)

(b)

(c)

3.6. ábra. A membránkészítés lépései (nem arányos, keresztmetszeti ábrák) : (a)
Vékony membrán (kék) készítése üveg tárgylemezen egy üveghengerben, melynek oldalán egymással szemben nedves papírtörlők (barna)
helyezkednek el. Egy lapos PVC korong (szürke) a tárgylemezt függőlegesen tartja, de ez nem zárja a henger tetejét. (b) A membrán
elválasztása az üveglemezről egyoldalas ragasztó (fekete) segítségével. (c) A membrán rögzítése PVC korongok (piros) közé kétoldalas
ragasztók segítségével.

benne. Amíg keverjük az oldatot, desztillált vízzel benedvesítünk két
2 cm széles, papírtörlőből vágott csíkot (a csíkokról a felesleges vizet
száraz papírtörlővel felitatjuk), és egy üveghenger (28 mm átmérőjű) belső felületére tapasztjuk azokat egymással átellenben (3.6a ábra). Majd az
üveghengert ráállítjuk egy Petri csészében lévő száraz papírtörlő darabra, és belehelyezzük egy 20 °C-os termosztátba. Ezután egy üveg tárgylemez (76 × 26 × 1 mm) alsó kétharmadát belemártjuk a PVB oldatba, és
a polimeroldatos üveglemezt függőlegesen elhelyezzük az üveghengerben, párhuzamosan a két nedves papírcsíkkal. Egy órán át (valószínűleg
10 perc is elég lenne) hagyjuk elpárologni a diklórmetánt, miközben az
üveghenger felülről nyitott. Az oldószer elpárolgása után egy homályos,
fehér membrán marad a tárgylemez mindkét oldalán. A sav-bázis dióda
kísérletekhez a membrán felső, középső részét használjuk. (A membrán
ezen a részen egyenletesen fehérnek tűnik.)
A membránt a következő módon két 30 mm átmérőjű PVC korong
közé (3.5. ábra) rögzítjük. Mindkét PVC korong közepén egy-egy 4 mm
átmérőjű lyuk található. A korongokra gyűrűalakú (belső átmérő: 4 mm,
külső átmérő: 22 mm) kétoldalas ragasztókat ragasztunk. A felső részén,
egy kb. 1 mm-es széles tartományban elválasztjuk a membránt az üvegtől egy borotvapenge segítségével. Majd az elválasztott rész közelében
egy gyűrűalakú (belső átmérő: 1 mm, külső átmérő: 22 mm) egyoldalas ragasztó szalagot ragasztunk a membránra, és a ragasztó segítségével a membránt lehúzzuk az üvegről (3.6b ábra). Végül a membránt a
PVC korongok közé ragasztjuk (3.6c ábra). A PVC korongokkal együtt
a membrán a mérőkészülékbe helyezhető, ahol így a sav- és lúgtartály a
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3.7. ábra. Elektronmikroszkópos kép a membrán felső oldaláról, ami készítés
közben a párás levegővel érintkezett.

PVB membrán egy 1 mm átmérőjű részén keresztül áll összeköttetésben
egymással.
Megfelelő ionvezetés eléréséhez még a membrán maratása szükséges.
Ebből a célból a membránt 1 %-os (m/m) PVA 1 M sósavas oldatába helyezzük 24 órára 20 °C-on. Maratás előtt a marató oldatot a membránnal
együtt kilevegőztetjük vízsugárszivattyúval 5 percig. A 24 óra elteltével
ellenőrizzük a vezetését, majd ha szükséges, megismételjük az eljárást.
Maratás közben néhány hidrofób butirál csoport hidroxilcsoportra cserélődik, így a membrán hidrofilebb lesz nagyobb ionvezetéssel.
3.2.5.

A PVB membrán szerkezete

Optikai- és elektronmikroszkóppal vizsgáltuk a PVB membránt. Ebben
nagy segítségünkre volt Sarkadi Tamás (PhD hallgató, BME Atomfizika
Tanszék), aki a mikroszkópos felvételeket készítette, valamint azok értelmezésében is segített. A membrán szabályos mintázata már optikai
mikroszkóppal is látható, de a részletes struktúrát elektronmikroszkóppal figyeltük meg (3.7. és 3.8. ábrák).
A membránnak két oldala van: egy „felső” oldal (3.7. ábra), ahol a
nedves levegő révén a méhsejt szerkezet képződött, és egy „alsó” oldal
(3.8. ábra), ami eredetileg az üveg tárgylemezzel érintkezett.
A 3.7. ábrán látható, hogy a hatszöges szerkezet nem teljesen szabályos. A hatszögek mérete 0,8 és 1,5 µm közé esik, körülbelül 100 nm vékony falak választják el őket egymástól.
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3.8. ábra. Elektronmikroszkópos kép a membrán alsó oldaláról, ami készítés
közben az üveg tárgylemezzel érintkezett.

A 3.8. ábra mutatja a membrán alsó oldalát. (A felvétel elkészítéséhez a kísérleti részben ismertetett módon választottuk le a membránt az
üveglemezről.) Itt az alsó oldalon a hosszskála nagyobb a felső oldalhoz
képest. A mintában lévő elemek mérete 5–10 µm. Ezeknek a szabálytalan
foltoknak az elhelyezkedése véletlenszerű, úgy tűnik, hogy függetlenek
a felső mintától. Ez az alsó mintázat optikai mikroszkóppal is megfigyelhető, tehát nem akkor jön létre, amikor a membránt leszedjük a tárgylemezről.
A 3.9. ábrán a membrán „éle”, valamint az alsó oldala látható. A
membránt egy borotva pengével vágtuk el, emiatt az élén nyilvánvalóan elroncsoltuk az eredeti szerkezetet. Azonban a membrán vastagságát
megmérhetjük, ami eszerint 1,5 és 2 µm közé esik.
3.2.6.

Összegzés

A membrán felső oldalán a méhsejtszerkezetet a leheletmintázatok megmagyarázzák, ugyanakkor eljárásunkat az irodalomtól függetlenül dolgoztuk ki, ezért némiképpen máshogy jártunk el, valamint újdonságot
is felfedeztünk:
– Legjobb tudásom szerint PVB-t még nem használtak a leheletmintázat módszerhez.
– Általában vízszintes felületre teszik a polimeroldatot, nálunk azonban függőleges felületen volt. Ez arra utal, hogy a vízcseppek érintik a felszínt, és a felületi feszültségnek is nagy szerepe van. A
vízcseppek gravitáció által vezérelt belesüllyedése az oldatba nem
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3.9. ábra. Elektronmikroszkópos kép a membrán éléről, ami alapján a vastagsága meghatározható. A membrán alsó oldalán lévő mintázat (3.8. ábra)
ugyancsak látható.

lehetséges, valamint ilyen körülmények között lebegés sem történhet.
– A nedves papírcsíkokból párolgó vízből keletkezett az esetünkben
a leheletmintázat. Ha nedves levegőt áramoltatnánk, akkor valószínűleg szabályosabb mintát érhetnénk el, és elképzelhető, hogy a
méhsejtek méretét is szabályozni lehetne.
Célunk egy ionvezető membrán előállítása volt, amit a leheletmintázat
módszerrel sikerült is elérnünk. Ennek a mintázatos PVB membránnak
az ionos vezetőképessége két nagyságrenddel nagyobb, mint a homogén, átlátszó membránnak, amit száraz körülmények között állítunk elő.
A megnövekedett vezetőképességet valószínűleg jól vezető foltok okozzák a hatszögek alján. Itt a membrán lényegesen vékonyabb lehet (3.10.
ábra), továbbá a készítés közben lecsapódott vízcseppek kis mértékben
rendezhetik is a PVB poláris hidroxilcsoportjait, 69 aminek következtében
ionvezető „csatornák” jöhetnek létre.
3.3.

ionos vezetés : a pvb membrán és a pva gél összehasonlítása

Ebben a szakaszban az újonnan kifejlesztett PVB membránt hasonlítom
össze a PVA géllel. Ahhoz, hogy azonos módon mérhessünk áramot a
PVA gél és a PVB membrán esetében is, a keithley mérőműszer vezérléséhez matlab programokat írtam. Tehát az egyes mérésekhez ugyan-
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∼ 100 nm

∼ 1 µm

3.10. ábra. A mikromintázatos PVB membrán feltételezett vázlatos keresztmetszeti képe. (Itt a membrán alsó oldalán lévő sekélyebb gödröket elhanyagoljuk.)

azokat a programokat indítottuk el mind a két összekötő elemnél (PVA
és PVB).
3.3.1.

Feszültség–áramerősség karakterisztikák

Ideális esetben egy adott feszültséghez tartozó áramerősséget úgy mérhetjük meg, hogy rákapcsoljuk az összekötő elemre a feszültséget, majd
megvárjuk a stacionárius állapot beállását, amelyben megmérjük az áramot. Azonban – ahogy már említettem – a gyors exponenciális jellegű
relaxációt egy lassú drift követi. Ez a áramdrift több órán át fennmaradhat, az első 10 perc után a mértéke 0,1 µA/perc nagyságrendű – de
ez később csökken. Vagyis viszonylag gyorsabb mérésekhez csak egy
„kvázistacionárius” állapot várható meg. (A dinamikai rendszerek szóhasználatával élve csak a „lassú sokaság”-ra kerülünk rá, ami még nem
stacionárius állapot.) Ha a teljes karakterisztikát úgy mérnénk ki, hogy
minden pontnál várunk egy-két órát, akkor az összekötő elem változása
ilyen hosszú idő alatt a savas, illetve lúgos környezet miatt számottevő
lehet már, a PVA gél esetében mindenképpen.
A 3.11. ábrán látható karakterisztikákat a következő módszerrel mértük meg. A mérőműszer késleltetési idejét 9 s-re állítottuk, így körülbelül
9,5 s időköz volt a mérési pontok között. Először a feszültséget −10 V-ra
állítottuk, 180 pontot mértünk kb. 29 perc alatt. Majd a feszültséget a −8 ;
−6 ; −4 ; −2 ; −1 ; 0,4 ; 0,8 ; 1,2 ; 1,6 ; 2 V sorozaton léptettük végig, ahol
minden feszültségnél 60 pontot mértünk kb. 9,5 perc alatt. Egy adott
feszültséghez tartozó áramot az utolsó 12 pont átlagaként definiáljuk.
Ilyen módon reprodukálhatóan tudunk mérni, és egy adott feszültségen
9,5 perc alatt a kvázistacionárius állapotot is elérjük.
(Megfigyelhető, hogy napi időskálán az áram mindkét polimer esetében nő, de ez a hatás a PVB membrán esetében kevésbé jelentős. Ugyanakkor a záróirányú karakterisztika változását, ami a PVA gélnél egyértelműen megfigyelhető volt, a membrán esetében nem tapasztaltuk.)
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3.11. ábra. A PVA gél és a PVB membrán feszültség–áramerősség karakterisztikája. A piros szaggatott vonal esetén a PVB karakterisztikáját skáláztuk azért, hogy nyitóirányban körülbelül megegyezzen a PVA áramával, a szorzófaktor 2,5.

A nyitóirányú karakterisztika meredeksége
A (3.1) formulából a karakterisztika nyitóirányú meredekségére a következő összefüggés kapható:

dI
A
(3.8)
m=
=F
DK+ + DCl− αc0 ,
du
L
ahol u = FU/(RT ) a dimenziómentes feszültség. Itt a (3.1) képlethez képest bevezettük még az α megosztási együtthatót, ami a PVB esetében
valószínűleg nem közelíthető 1-gyel. A (3.8) képletből a következő összefüggést kaphatjuk a PVA gélre és a PVB membránra:
(DK+ + DCl- )PVB αPVB LPVB APVB mPVB
=
.
(DK+ + DCl- )PVA αPVA LPVA APVA mPVA

(3.9)

A geometriai méretek arányairól a kísérleti eszközök és a mért adatok
alapján felírható, hogy
LPVB
≈ 10−3
LPVA

és

APVB
= 0,36.
APVA

(3.10)

Továbbá a meredekségek aránya a 3.11. ábra alapján: mPVB /mPVA ≈ 0,4.
Ezek szerint a PVB permeabilitási αD együtthatója megbecsülhető:
DPVB αPVB ∼ 10−4 DPVA ,

(3.11)

ahol DPVB és DPVA a kálium- és kloridionok „átlagos” diffúziós együtthatója a PVB-ben és a PVA-ban. (Az αPVA ≈ 1 közelítéssel éltünk.)
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A záróirányú tengelymetszet és a nyitóirányú meredekség aránya
Ugyanabból az anyagból készült, de eltérő geometriájú összekötő elemeken mért dióda karakterisztikákat egymásra skálázhatnánk, azonban
ez eltérő anyagoknál, a különböző diffúziós együtthatók miatt, általában
nem tehető meg. Emiatt a 3.11. ábra szerint a PVA gél és a PVB membrán
áramainak aránya nyitó- és záróirányban eltér egymástól: a PVB áramát
megszoroztuk a nyitóirányú aránnyal, és ez a skálázott áram nem illeszkedik a záróirányú PVA-áramra.
Ennek megmagyarázására számoljuk ki az I0 /m arányt mindkét összekötő elemre, ahol I0 a záróirányú karakterisztika tengelymetszete. Ez a
következőképpen írható fel, itt is bevezetve az α együtthatót, a (3.3) képletből :

A
DH+ + DOH− αc0 .
(3.12)
I0 = 2F
L
Tehát
DH+ + DOH−
I0
=2
,
(3.13)
m
DK+ + DCl−
ami csak az összekötő elem diffúziós együtthatóitól függ, és minden más
paramétertől független.
Ha behelyettesítjük az ionok vízben mérhető diffúziós együtthatóit 70
(B.2 függelék), akkor
DH+ + DOH−
= 7,2.
(3.14)
2
DK+ + DCl−
A PVA gél esetén a mért karakterisztikából számolt I0 /m érték körülbelül 8,2–8,5. Természetesen a diffúziós együtthatók a gélben kisebbek,
mint szabad vízben, de egy hidrogélben (vizes közegben) feltételezhetjük, hogy az arányuk nem változik, vagyis ez a 15–20 %-os eltérés magyarázatra szorul. Valószínűleg a parazitafeszültség okozza ezt, ami miatt
egy kicsit kisebb áramot mérünk nyitóirányban, tehát a vártnál nagyobb
I0 /m arányt kapunk.
Az I0 /m arány a PVB membrán esetében sokkal kisebb: csak 2,4. A
nagy eltérés azt jelenti, hogy a PVB membrán nem „vizes közegként”
viselkedik. „Vizes közegben” a H+ és az OH – ionok diffúziós állandója
a Grotthus mechanizmus 71,72 miatt kifejezetten nagy a többi ionéhoz
képest, nem „vizes közegben” tehát a többi ionhoz hasonló diffúziós
állandót várhatunk ezekre az ionokra. Ha az összes kis mobil ionnak
megegyezne a diffúziós együtthatója, akkor I0 /m = 2 lenne. A mért 2,4
közel esik ehhez az értékhez, különösen akkor, ha a parazitafeszültséget
is számításba vesszük, mint a PVA gél esetén.
megjegyzés A fenti számolások csak akkor érvényesek, ha feltételezzük, hogy a nyitó- és a záróirányú áram is lineáris a feszültség függvényében. A PVA gél esetében ez igen jól teljesül, de a PVB membrán
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3.12. ábra. A feszültség periodikus változtatása nyitóirány (0,2 V) és záróirány
(−2 V) között. A periódusidő kb. 20,5 perc.

esetében – valamennyire a 3.11. ábrán is látszik – a karakterisztika eltér
a lineáristól. Ugyanakkor ez a kis eltérés a fenti megállapításokat nem
befolyásolja.
3.3.2.

A dióda tranziens viselkedése

A feszültség–áramerősség karakterisztika mérésénél, az ismertetett módon, csak a kvázistacionárius állapotokat vártuk meg, és így csak az
áramerősség „kvázistacionárius értékét” sikerült megmérni az áramdrift
miatt. Ezen lassú drift mellett a feszültségváltoztatást követő gyors viselkedést is szerettük volna összehasonlítani a PVB membránnál és a PVA
gélnél. Ezért a tranziens viselkedés tanulmányozására a következő mérést hajtottuk végre. A feszültséget periodikusan változtattuk nyitóirány
(0,2 V) és záróirány (−2 V) között. Egy adott feszültségértéken 10,25 percig tartottuk a diódát, és összesen 4 periódust mértünk. Minden állapotban az első percben a mérőműszer által alkalmazott automatikus késleltetéssel mértünk (∆t = 0,07 s), majd 2 s-es, végül az utolsó öt percben
5 s-es késleltetéssel.
A 3.12. ábrán a diódákon (PVA és PVB) mért áram az idő függvényében látható. Megfigyelhető, hogy mindkét periodikusan hajtott disszipatív rendszer határciklushoz közelít: 73 a mért görbék közel periodikusnak tűnnek, az első periódustól eltekintve. Nyitóirányból záróirányba
kapcsolásnál egy nagy csúcs jelenik meg, kifejezetten nagy a PVA gélnél.
Hasonló gyors választ már tapasztalt Dalimil Šnita kutatócsoportja, 74
akik a rendszert 0 V-ról −10 V-ra állították.
A 3.13. ábrán a záróirányú áramerősség időfejlődését hasonlítjuk össze
az utolsó három periódusra. A három periódust a 0 időpontba toltuk, és
az áramokat a következő módszerrel skáláztuk. A PVA gél esetében a
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Skálázott áramerősség
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3.13. ábra. Skálázott záróirányú áram a 3.12. ábrából : az utolsó három periódust a 0 időponthoz toltuk, majd az áramokat skáláztuk. Először, a
PVB áramát skáláztuk a nyitóirányú kvázistacionárius áramok arányával, majd mindkét áram maximumát (kb. a kvázistacionárius záróirányú áram) a 0-ba toltuk, és mindkét áramot ugyanazzal a faktorral szoroztuk meg.

záróirányú áramot 0 és −1 közé skáláztuk, miután kivontuk az áram
maximumát – ami körülbelül a kvázistacionárius áram – a három periódusra nézve. A PVB membrán esetén az áramot először úgy skáláztuk,
hogy a nyitóirányú áram körülbelül megegyezzen a PVA nyitóirányú
áramával. Majd a maximum értéket kivontuk, és ugyanazt a szorzófaktort használtuk mint a PVA gélnél.
A PVA gélnél a három görbe majdnem teljesen megegyezik, míg a PVB
membránnál van egy kis eltérés. Tehát a PVA gél esetében a rendszer a
határciklust gyorsabban megközelíti. (A 3. és 4. periódusok utolsó 100 sből vett átlag áramerősségek közötti eltérés kb. 0,01 µA a PVA gélnél és
0,5 µA a PVB membránnál.)
A nyitóirányból záróirányba kapcsolásnál megjelenő csúcs 74 miatt
(3.12. ábra) a stacionárius áramot – abszolút értéket tekintve – csökkenő
módon közelíti a dióda. Ennél az ugrásnál egy kvalitatív különbség
figyelhető meg a PVA gél és a PVB membrán között az első másodpercekben : a PVA gélnél az első 0,6–0,7 s-ben az áram emelkedik még, míg
a PVB-nél azonnal csökkeni kezd. Amikor nyitóirányból záróirányba
kapcsoljuk a diódát, a nyitóirányban felhalmozódott kálium- és kloridionok elkezdenek kivándorolni az összekötő elemből, míg a hidrogén- és
hidroxidionok befelé mozognak. Az átkapcsolás után közvetlenül, amíg
még nem kezd kialakulni a záróréteg, a kevésbé mobil kálium- és kloridionok helyére a PVA gél esetén mobilabb hidrogén- és hidroxidionok
kerülnek, és emiatt az első 0,6–0,7 s-ben az áram még nő, és csak utána,
a záróréteg kialakulásánál kezd csökkenni. A PVB membrán esetén az
ionok mozgékonysága közel egyenlő – mivel a Grotthus mechanizmus
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itt nem működik, és így az áram nem nő. Tehát nem láthatjuk a PVA
gélnél megjelenő maximumot.
Más, itt nem bemutatott, kísérleteknél megfigyelhető volt, hogy a lassú drift még 1 óra után is folytatódott. A záróirányú drift lehetséges
magyarázata a fixált töltések jelenléte a PVA-ban és a PVB-ben: az elektromos tér elmozdíthatja a fixált töltéseket, amelyek nem egy szilárdtesthez, hanem csak egy viszkoelasztikus polimerhez vannak rögzítve. Így
a „fixált” töltések tulajdonképpen olyan makroionok, amelyek a középső zárórétegben található nagy elektromos tér hatására a viszkoelasztikus polimer közegben lassan vándorolhatnak, emiatt a középső zónában
csökken a számuk, és ezzel együtt a záróirányú áram abszolút értéke is
csökken. Miután a polimer szerkezete jóval lassabban változik, mint ahogyan a kis ionok mozoghatnak diffúzióval és migrációval a közegben, ez
így egy lassú hatást eredményez.
3.3.3.

Összegzés

Az összehasonlító mérések alapján kijelenthető, hogy a kifejlesztett PVB
membrán alkalmas összekötő elemnek a sav-bázis diódában. A PVA gélhengerrel összehasonlítva számos előnyös tulajdonsága van, ugyanakkor problémák is előfordulnak.
Néhány pontban a PVA és a PVB összehasonlítása eredményeink alapján:
– A PVA géllel kapcsolatos folyamatos duzzadást kiküszöböltük, hiszen a PVB membrán vizes közegben lényegében nem duzzad
meg.
– A PVB a savas környezetet jobban bírja, mivel a sav a PVB-be kevésbé tud bejutni a nagyságrendekkel kisebb αD együttható miatt.
Következésképpen az acetálkötések hidrolízise is lassabb. Valamint
ezzel kapcsolatban a záróirányú karakterisztika meredeksége sem
nőtt a PVB membránnál.
– A PVB membrán ellenállása 2,5-szer nagyobb a PVA gélnél a nyitóirányú diódában. Ez figyelemreméltó különbség, hiszen a PVB
membrán körülbelül három nagyságrenddel vékonyabb, mint a
PVA gél (a keresztmetszete is nagyobb). Ez a nagy ellenállás kisebb parazitafeszültséget is eredményez, ugyanakkor a parazitafeszültség teljes elhanyagolásához még ennél is nagyobb ellenállásra
lenne szükség.
– A PVB membrán válaszideje lényegesen kisebb mint a PVA gélé.
(Ez a méretekből adódik.)
– Mindkét összekötő elemnél megfigyelhető egy hosszan tartó áramdrift, ami valószínűleg a jelenlévő fixált töltések lassú mozgása miatt van. Ez jelentősebb hatásnak tűnik a PVB-nél abból a szempont-
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ból, hogy a periodikusan hajtott rendszerben a határciklust lassabban éri el.
Továbbá azt találtuk, hogy a PVB membrán lényegében nem tekinthető ”vizes közegnek”, hiszen a mért karakterisztikák szerint a PVB-ben az
egyes ionok diffúziós állandója közel egyenlő, vagyis a vizes közegekre
jellemző Grotthus mechanizmus nem működik.

Lehetőségek
A legnagyobb probléma, ami a PVB membránnál és a PVA gélnél is
jelen van, az áramdrift. Ezt valószínűleg kiküszöbölhetjük, ha csökkentjük a fixált töltések koncentrációját a PVB-hez adott adalékanyagok révén. (Csoportunk korábbi eredményei 50 alapján a PVA gél záróirányú
meredeksége csökkenthető adalékanyagok alkalmazásával, de ezt csak
néhány napra sikerült elérni.)
Másik lehetőség, ha az áramdrift jelen van, hogy kidolgozunk egy
gyors és reprodukálható mérési módszert. Ahogyan a karakterisztikák
mérésénél eljártunk, az reprodukálhatónak tekinthető, de nem gyors, mivel 10 percig mértünk egy-egy állapotban. Mivel a drift még 10 perc
után is létezik, ezért valószínűleg hasonló eredménnyel mérhetnénk 1–2
perces várakozással is. Ezzel azonban az a probléma, hogy a mérést befolyásolja a mérési pontok sorrendje: például valószínűleg más görbét
kapnánk, ha nyitóirányból záróirány felé, majd záróirányból nyitóirány
felé mérnénk.
Reprodukálhatóbbnak tűnik a periodikus gerjesztésen alapuló módszer, ahogyan a tranziens viselkedést mértük. Ennek alapján például záróirány mérésénél, a rendszert egy adott nyitóirányú és a mérni kívánt
záróirányú feszültség között kapcsolgatjuk gyorsan (minden állapotban
1–2 percig van), és a határciklus elérése után leolvassuk a záróirányú
áramot (egy záróirányú szakasz végén).
3.4.

numerikus modellezés

Ebben a részben azt a modellt ismertetem, amit csoportunk a sav-bázis
diódák modellezésére már korábban is használt. Továbbá bemutatok néhány fejlesztést, amelyet a modell numerikus megoldásához tettem hozzá.
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3.4.1.

A matematikai modell

A Nernst–Planck egyenlet
A sav-bázis diódák összekötő elemében az iontranszportot az i. ionra a
Nernst–Planck egyenlettel írjuk le:


F
∂ci
= ∇ · Di ∇ci + Di zi ci ∇ϕ
− vci + σi ,
∂t
RT

Felmerült bennünk,
hogy a bistabilitást
esetleg okozhatja az
elektroozmotikus
áramlás, de
szimulációs
eredményeim
alapján úgy tűnik,
hogy mégsem.

(3.15)

ahol
t
az idő,
ϕ a potenciál
ci az i. ion koncentrációja,
zi a töltésszáma,
Di a diffúziós állandója,
σi a forrássűrűsége.
Az egyenlet jobb oldalán az első tag a diffúziót írja le, a második a potenciálgradiens hatására létrejövő ionos migrációt, a harmadik pedig az
elektroozmotikus áramlást, amelyben v az áramlási sebesség.
Az összekötő elemben – egy gélben vagy egy membránban – „szabad
áramlás” nem történhet. Azonban a nagy térerősség és a fixált töltések
jelenléte miatt elektroozmotikus áramlás jöhet létre, amennyiben feltételezzük, hogy az összekötő elem kis kapillárisok hálózatából áll. Kísérleti
bizonyíték az elektroozmotikus áramlás lehetőségére, hogy ha az egyik
tartályban megváltoztatjuk a nyomást, akkor a mért áram is megváltozik. A kísérleti és a szimulációs eredmények összehasonlítása azonban
nem indokolja, hogy figyelembe vegyük ezt, ezért a továbbiakban ezt a
harmadik tagot elhanyagoljuk a Nernst–Planck egyenletből.
Itt az α megosztási együtthatót nem vezettük be, mivel a szimulációs eredményeket majd a PVA gélhengerrel (α ≈ 1) végzett kísérletekkel
fogom összehasonlítani. Továbbá nem várjuk, hogy α figyelembevétele
kvalitatív módon megváltoztatná az egyenlet megoldását, hiszen tekinthetjük úgy, mintha a diffúziós állandóba lenne beépítve.
Poisson–egyenlet
A Nernst–Planck egyenletekben a potenciált, ami az ionok pillanatnyi
eloszlásától függ, a Poisson-egyenlet csatolásával számolhatjuk:
∇ · (−ε∇ϕ) = F

X

zi ci ,

(3.16)

i

ahol ε a közeg dielektromos állandója.
A Poisson–egyenlet helyett az elektroneutralitást is figyelembe vehetnénk, de a sav-bázis reakció miatt ez nem teljesül pontosan. 60
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További egyszerűsítések a modellben
– Mivel a koncentráció- és a potenciálgradiensek alapvetően csak egy
irányban, az összekötő elem (a gélhenger) tengelye mentén jelennek meg, a sugárirányú gradiensek viszonylag kicsik, ezért egy
egydimenziós modell használható.
– Az oldattereken eső parazitafeszültségeket nem vesszük figyelembe. Valamint az oldatterekbe kilógó gélhenger végeit is elhanyagoljuk. Ez utóbbit tekinthetjük úgy, hogy az összekötő elem egy kicsit
hosszabb, mint az azt befogó PVC korong szélessége. Tehát a számítások során a gél úgynevezett effektív hosszát 50,58 (L ≈ 1 mm)
használjuk.
– A modellnek majd a stacionárius állapotát fogjuk kiszámolni, ezért
a fixált töltések koncentrációját (cFA− ) számolhatjuk a fixált töltést
adó karboxil csoport disszociációs egyensúlyából:
cF
,
(3.17)
cFA− =
cH+ /KFA + 1
ahol cF a karboxil csoportok koncentrációja és KFA a disszociációs
állandó.
Az egyszerűsített modell
A kálium-hidroxidon és a sósavon alapuló sav-bázis diódában négy mobil ion (H+ , OH – , K+ és Cl – ) van jelen, és az egyetlen reakció a sav-bázis
reakció :


σH+ = σOH− = kv Kv − cH+ cOH−
σK+ = σCl− = 0,

(3.18)

ahol kv a sav-bázis reakció sebességi állandója, Kv pedig a víz disszociációs állandója.
Tehát végül a megoldandó egydimenziós Poisson–Nernst–Planck
egyenletek a következők (itt i már csak a mobil ionokra vonatkozik):


∂
∂ci
∂ϕ F
Di
+ Di ci zi
+ σi = 0
∂x
∂x
∂x RT
!


X
∂
∂ϕ
−ε
=F
zi ci − cFA− .
(3.19)
∂x
∂x
i

Az egyenletekben szereplő anyagi állandókhoz közegként vizet tételezünk fel. Az állandók értéke a B.2 függelékben megtalálható.
3.4.2.

Határfeltételek

Dirichlet határfeltételeket alkalmazunk az összekötő elem két végén. Az
oldatterekben a koncentráció ugyan állandónak tekinthető, amit friss ol-
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datok folyamatos áramoltatásával tartunk fent, azonban a folyadék–gél
határfelületen a folyadékban egy úgynevezett diffúziós határréteg is kialakul, ahol keveredés már nem történik. Ezt a diffúziós határréteget a
Dirichlet határfeltételek alkalmazásával nem vesszük figyelembe. Emiatt
a következőekben azt tárgyalom, mennyire jogos feltételezés a diffúziós
határréteg elhanyagolása.
A PVA gélhenger korábbi vizsgálatainál 57,58 sikerült kimutatni polarizációs jelenségeket, például elektrokonvekciót, amennyiben az oldatok koncentrációja összemérhető volt a fixált töltések koncentrációjával
(4 · 10−3 M). Általában (és itt is) azonban a sav és a lúg koncentrációja
0,1 M, tehát több mint egy nagyságrenddel nagyobb, sószennyezés esetén pedig még nagyobb az elektrolitkoncentráció.
Polarizációs jelenségek úgy alakulhatnak ki, hogy a folyadék–gél határon a gélben lévő fixált töltések koncentrációja nagyobb (vagy összemérhető) az oldatban lévő elektrolitkoncentrációval. Ez csak úgy jöhet
létre, ha a középső záróréteg valahogyan kitolódik az egyik diffúziós határrétegbe. Lúgoldali sószennyezés révén ez a zóna a lúgoldali határhoz
tolható, de ekkor a teljes gél savas lesz, vagyis lényegében nem lesznek
fixált töltések.
A másik esetben, savoldali szennyezésnél a záróréteg a savoldali határt közelíti, ekkor azonban a teljes gél lúgos lesz, a savoldali határon
a gélben fixált töltések lesznek jelen, melyek a diffúziós határrétegben
lévő záróréteggel érintkezhetnek. Tehát ebben az esetben polarizációs
jelenségek előfordulhatnak, így akár elektrokonvekció is. Erős savoldali szennyezésről ugyan a továbbiakban nem lesz szó, tehát a diffúziós
határrétegek elhanyagolása megengedhető közelítés, de érdemes megjegyezni, hogy a savoldali polarizációs jelenségekkel talán majd magyarázható lesz a bistabilitás jelensége a sav-bázis diódákban.
3.4.3.

Donnan-egyensúly

A határokon, a gélen belül, a koncentrációkat az oldatterek koncentrációiból számítjuk a Donnan-egyensúlyt figyelembe véve. Ha a határokon
az oldatterek koncentrációi lennének, és nem számolnánk a Donnanegyensúllyal, akkor a fixált töltések jelenléte miatt kis ugrást kapnánk a
gél végein a koncentrációprofilokban, amennyiben a peremen nem tételezünk fel fixált töltést. Ez lényegében nem befolyásolja a végeredményt,
viszont sok esetben nem konvergálna a numerikus megoldó, ezért célszerű a Donnan-egyensúlyból kiszámolni a pontos határfeltételeket. (Ha
van fixált töltés a peremen, akkor a határfeltételek a gélen belüli peremkoncentrációkat jelentik, amelyek nem egyeznek meg a szabad oldatterek koncentrációival.)
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A koncentráció helyett a gél–folyadék határfelületen az elektrokémiai
potenciálnak kell folytonosnak lennie:
ln ci + zi ϕ

F
= állandó,
RT

(3.20)

illetve még feltételezzük, hogy a gélben (és az oldattérben is) teljesül
az elektroneutralitás, ami az általunk tárgyalt esetekben jó közelítésnek
tekinthető:
X
X
(g)
(g)
(g)
cH+ +
|zi |pi =
|zi |ni + cFA− .
(3.21)
i

i

Itt pi jelöli a különböző kationok koncentrációját a hidrogéniontól eltekintve, ni pedig a különböző mobil anionok koncentrációját, és (g)
indexszel jelöltem, hogy a gélben vett koncentrációkról van szó.
Az előbbi egyenletek megoldására egyszerű algoritmus (B.1 függelék)
készíthető tetszőleges ionokra. A gélen belüli határkoncentrációk mellett, a Donnan-potenciál is kiszámolható, ami egy kis potenciálugrás a
gél–folyadék határfelületen. Ez a Donnan-potenciál általában azonban
csak egy nagyon kis korrekció (mV nagyságrendű, ill. kisebb), ezért elhanyagolható. (A határfelületeken megjelenő potenciálugrások megváltoztatják a gélre jutó tényleges feszültséget, amely azonban Volt nagyságrendű, így a mV-os korrekció nem fontos.)
3.4.4.

A modell megoldása

A modellt – egydimenziós Poisson–Nernst–Planck egyenletek (3.19) a
fixált töltésekre vonatkozó egyensúllyal (3.17) – végeselemmódszerrel
oldjuk meg a comsol multiphysics programcsomag használatával, amit
matlab-ból vagy comsol script-ből vezérelhetünk.
Korábban csoportunk a modell kiszámítására Dalimil Šnita programrészleteit 56 használta, amelyek még a comsol régebbi verziójára (akkor
még femlab volt a neve) épültek. Ezekhez Várnai Anikó fejlesztett (TDKés diplomamunka) egységes felhasználói környezetet.
A számítás lényege ebben a régebbi programban a „parametrikus léptetés” volt. A stacionárius megoldást lineáris koncentráció- és potenciálprofilokból indulva keressük, de a csillapított Newton-módszer iterációja általában nem konvergál. Ehelyett a reakciótagokat egy szorzófaktorral lecsökkentjük, és az így módosított modellt oldjuk meg – ekkor
a Newton-módszer már konvergál. Majd fokozatosan növeljük a reakciótagokat úgy, hogy a Newton-iterációt mindig az előző megoldásból
indítjuk el. Végül az eredeti modellt már meg tudjuk oldani.
Várnai Anikó programjában egységes felületen lehet kezelni az erős
sav – erős bázis és a gyenge sav – gyenge bázis diódákat is. Azonban
olyan ionokat, amiket az előbbi rendszerek nem tartalmaznak, nem lehet
hozzáadni, valamint az elektroozmotikus áramlást sem lehet modellezni.
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Ezért úgy döntöttem, hogy inkább teljesen újraírom a modellt kiszámító
programot. Ennek a döntésnek még két további előnye is volt: az újabb
verziói a comsol-nak már tartalmazzák a parametrikus léptetés lehetőségét, illetve ezek már nem függnek a számításokban a matlab-tól, emiatt
lényegesen gyorsabbak.
Kezdetben csak programrészletekkel dolgoztam, majd én is fejlesztettem egy egységes környezetet, amely tetszőleges ionokon alapuló
sav-bázis diódát képes kezelni. Tehát erős-erős, gyenge-gyenge és
erős-gyenge is kiszámítható, valamint tetszőleges sószennyezés adható
hozzá. A program az oldatterek koncentrációiból kiszámolja a gél végein a határkoncentrációkat a Donnan-egyensúlyból, majd felépíti az
egyenleteket, amiket végül parametrikus léptetéssel oldunk meg (egy
lépésen belül a csillapított Newton-módszert és az umfpack megoldót használjuk). A gélt általában 1000 elemre osztjuk, és másodrendű
Lagrange-függvényeket használunk bázisfüggvényként. Erős sav – erős
bázis diódáknál ez a felbontás a konvergenciához mindig elég, de
pontosabb profilokhoz néha nagyobb felbontás volt szükséges. Gyenge
sav – gyenge bázis diódáknál – amelyeknek a sószennyezését Koncz
Viktóriával vizsgáltuk a szakdolgozatában 75 – azonban néha még 5000
elem esetén sem konvergált az iteráció. Ha nem konvergál az iteráció,
akkor még két módszert lehet kipróbálni:
1. Ha tudjuk, hogy a gél melyik részén van szükség nagyobb felbontásra, akkor megpróbálhatunk az adott részen nagyobb felbontást
alkalmazni.
2. Kis reakciótagok mellett először a feszültséget léptetjük parametrikusan, és csak ezután a reakciótagokat. Nyitóirányban, amit az
egyszerű lineáris viselkedés miatt nem szoktunk vizsgálni, egyébként a feszültség léptetése a leghatékonyabb módszer.
3.5.

negatív sóhatás : kísérleti és szimulációs eredmények

Ebben a fejezetben részletesen elemzem a pozitív és a negatív sóhatást
a szimulációk alapján, és összehasonlítom a numerikus és a kísérleti karakterisztikákat.
A továbbiakban csak a záróirányt fogom vizsgálni, és a záróirányú áram
abszolút értékét fogom tekinteni.
3.5.1.

A szimulációkban használt legfontosabb paraméterek

Az összes szimuláció során a következő paramétereket használtuk:
– Határfeltételek: c0 (L) = [KOH] = 0,1 M a lúgtartályban és c0 (S) =
= [HCl] = 0,1 M a savtartályban.
– A gélben a fixált savas (karboxil) csoportok koncentrációja cF =
= 4 · 10−3 M, a disszociációs állandójuk KFA = 10−4 M.
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3.14. ábra. Numerikus koncentráció- és potenciálprofilok egy sószennyezés nélküli sav-bázis diódában.

A többi paraméter megtalálható a B.2 függelékben.
A 3.14–3.19. ábrákon majd a koncentráció- és potenciálprofilok lesznek
láthatóak, minden esetben 10 V (záróirány) az alkalmazott feszültség.
3.5.2.

Sav-bázis dióda sószennyezés nélkül

Kiindulásként szennyező só nélkül modelleztük a sav-bázis diódát, hogy
majd a sószennyezett állapotot hozzá tudjuk hasonlítani. Az eredmények a 3.14. ábrán láthatóak. Amint megfigyelhető (és korábban is láttuk
már) három zóna alakult ki a gélhengerben: egy lúgos zóna a lúgtartály
mellett, egy savas zóna a savtartály mellett, továbbá egy középső, gyengén savas zóna, a záróréteg. A zónák hossza a határfeltételektől függ.
Káliumionok csak a lúgos, kloridionok pedig csak a savas zónában vannak. A KOH eloszlása a lúgos és a HCl eloszlása a savas zónában közel
lineáris. Ahogy a potenciálprofilról látható az elektromos tér lényegében
a középső zónára koncentrálódik. Ennek a középső zónának nagy az ellenállása, mivel ebben a zónában egyedül csak hidrogénionok fordulnak
elő mint mobilionok, és ezek koncentrációja igen kicsi.
3.5.3.

Pozitív sóhatás

Ha kevés sót (itt KCl-t) adunk a lúgtartályhoz, akkor kloridionok jelennek meg a lúgoldali és a középső zónában. Alacsony klorid koncentrációknál még mindig három részre osztható a gél, de a savas zóna hosszabb
lesz, míg a lúgos és a gyengén savas zóna rövidebb, ahogy növeljük a só-
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3.15. ábra. Pozitív sóhatás. Numerikus koncentráció- és potenciálprofilok egy
sav-bázis diódában közel az átütéshez. A sókoncentráció (54 mM) a
lúgtartályban közel van a kritikus koncentrációhoz, ami kb. 57 mM
ebben az esetben.

koncentrációt. Közel a kritikus sókoncentrációhoz (3.15. ábra) a középső
zóna nemcsak rövidebb lesz, de már egyre több kloridiont is tartalmaz.
Tehát az ellenállása csökken, és az áram élesen növekszik. A potenciálprofilon ugyancsak megfigyelhető a jelenség: már a savas zónán is nagyobb feszültség esik.
A szennyezés a középső zárórétegben kvalitatív módon a következő
képlettel magyarázható, melynél c∗H+ a hidrogénionok koncentrációja ebben a zónában (részletek a B.3 függelékben):
 K c

FA F
c∗H+ KFA + c∗H+ =
,
(3.22)
1−µ
ahol
µ=

DH+ · cs (L)
<1
DOH− · c0 (L)

(3.23)

a lúgtartály cs (L) sószennyezésétől függ. Látható, hogy a sókoncentráció
növelésével µ közelít 1-hez, és a hidrogénionok koncentrációja nő. A µ=1
szinguláris pont jelzi az átütést.
Ha a sószennyezést a kritikus koncentráción túl növeljük, a záróréteg
eltűnik (3.16. ábra). A teljes gél savas lesz egy nagyon keskeny lúgos zónától eltekintve a lúgtartály mellett, miközben a középső zóna a lúgos
és a savas között teljesen hiányzik. A nagy ellenállású zóna hiánya, valamint lényegében a teljes gélt kitöltő jól vezető HCl miatt az áram lényegesen nagyobb, mint kis sószennyezés esetén. Szinte a teljes feszültség
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3.16. ábra. Numerikus koncentráció- és potenciálprofilok egy sav-bázis diódában az átütés után. A sókoncentráció (60 mM) a lúgtartályban nagyobb a kritkus értéknél (kb. 57 mM).

a savas zónán esik. Tehát a záróirányú dióda átütését okozza a kritikus
értéknél nagyobb sókoncentráció.
A 3.17. ábra mutatja a 3.16. ábra profiljainak azt a részét, ahol a lúgos és a savas zóna találkozik. Jól látható, hogy a középső zóna teljesen
eltűnt, amit egyébként például a hidrogénionok egyenletes eloszlása jellemezne.
3.5.4.

Negatív sóhatás

Negatív sóhatás akkor jön létre, amikor sót adunk egy már szennyezett
dióda még szennyezetlen tartályához. Ebben az esetben – a naiv elképzelésekkel szemben – a diódán átfolyó áram nem növekszik, hanem csökken. Ez a hatás az átütési pont környezetében a legerősebb, amikor az
eredetileg szennyezett tartályban a sókoncentráció közel van a kritikus
értékéhez. A jelenség a 3.18. ábrán látható profilok alapján megérthető.
Ha a dióda mindkét oldala szennyezett, akkor a középső záróréteg
újra megjelenik, így ismét három zóna van a gélben. Továbbnövelve a
sókoncentrációt az ellenoldalon a középső zóna hossza nő (3.19. ábra),
és az áram csökken. A kisebb áram a savas zóna alapján is megérthető,
ugyanis a 3.19. ábrán a savas zónán kisebb feszültség esik, mint a 3.18.
ábra esetén.
Korábban a (3.22) képletnél láttuk, hogy pozitív sóhatás esetén a hidrogénionok koncentrációja a középső zónában a µ paraméter növelésével
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3.17. ábra. A 3.16. ábráról a semleges pH környezetében nagyított numerikus
koncentráció- és potenciálprofilok.
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3.18. ábra. Negatív sóhatás. Numerikus koncentráció- és potenciálprofilok. A
lúgtartályban lévő kritikus nagyobb sókoncentráció (60 mM) ellenére
a gyengén savas középső zóna újra megjelent, amikor sót (10 mM)
adtunk hozzá a savtartályhoz.
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3.19. ábra. A növekvő középső zóna a negatív sóhatásnál. A sókoncentráció a
lúgtartályban 60 mM, ugyanannyi mint a 3.18. ábrán, de a savtartályban több só (30 mM) van.

nő. A savtartály szennyezésével ez a hatás megfordítható, ami a következő formulából következik (részletek a B.3 függelékben):


KFA cF
c∗H+ KFA + c∗H+ =
,
(3.24)
1+λ−µ
ahol
λ=

cs (S)
<1
c0 (S)

(3.25)

a savtartály cs (S) sószennyezésétől függ. Tehát (3.24) képlet szerint a λ
paraméter a µ hatását ellensúlyozza.
3.5.5.

Sókoncentráció–áramerősség karakterisztikák

A koncentráció- és potenciálprofilok mellett az áramsűrűség kiszámítása
is szükséges, hogy a kísérleti eredményeinket össze tudjuk hasonlítani a
szimulációkkal. Az áramsűrűséget (J) az egyes ionok áramsűrűségeiből
írhatjuk fel a Nernst–Planck egyenletek alapján:
X
J=F
zi Ji ,
(3.26)
i

ahol
Ji = −Di

∂ci
∂ϕ F
− Di ci zi
.
∂x
∂x RT

(3.27)
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3.20. ábra. Számolt áramsűrűség a sókoncentráció függvényében (a) pozitív sóhatásnál és (b) negatív sóhatásnál. [KCl]L jelöli a sókoncentrációt a
lúgtartályban, míg [KCl]S a savtartályban. Negatív sóhatás esetén a
szennyező só koncentrációja a lúgtartályban 60 mM.

A pozitív és negatív sóhatásnál kiszámolt sószennyezés–áramsűrűség
karakterisztikák a 3.20. ábrán láthatóak.
A pozitív sóhatás esetében (3.20a ábra) KCl sót adtunk növekvő koncentrációban a záróirányú dióda lúgtartályához. Az áram kezdetben lassan növekszik. A kritikus sókoncentráció (57 mM) közelében azonban
gyorsan nő, majd végül a dióda átüt. A kritikus koncentráción túl az
áram újra lassabban nő.

Gyenge sav –
gyenge bázis
diódáknál a
kétoldali
sószennyezés a
szennyezetlen dióda
árama alá is
lecsökkentheti az
áramot.

A negatív sóhatásnál (3.20b ábra) a sószennyezés a lúgtartályban éppen a kritikus koncentráció felett van, és a savtartályhoz további sót adagolunk. A növekvő sószennyezés most csökkenti az áramot, de az áram
mindig magasabb marad, mint a szennyezetlen dióda esetén. Ennek az
az oka, hogy a záróréteg most hidrogénionok mellett kálium- és kloridionokat is tartalmaz.
Ha további sót adunk még a savoldalhoz, az áram ismét növekszik
(ezt nem mutatja az ábra). Ez a jelenség a savoldali pozitív sóhatáshoz
hasonlít, amit most nem tárgyalunk.

Összehasonlítás a kísérletekkel
A kísérletek PVA gélen alapuló sav-bázis diódával történtek a korábban
már ismertetett eszközökkel. Egyetlen különbség volt: egy adott sókoncentrációhoz, illetve feszültséghez tartozó áramerősség értékét akkor jegyeztük fel, amikor a drift már „elég” kicsi volt, azaz kb. egy percen
belül három értékes jegyre állandó volt az áramerősség. Ez egy kevésbé
reprodukálható módszer, de ez a most következő megállapításokat nem
befolyásolja.
A 3.21. ábra mutatja a kísérleti eredményeket a pozitív és a negatív sóhatásról. Ha összehasonlítjuk a numerikus karakterisztikákkal (3.20. ábra), akkor megállapíthatjuk, hogy a kísérleti és numerikus eredmények
kvalitatíve hasonlóak, ugyanakkor két különbséget is észrevehetünk:
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3.21. ábra. A mért áramerősség és áramsűrűség (0,28 mm2 keresztmetszettel
számolva) a sókoncentráció függvényében (a) a pozitív sóhatásnál
és (b) a negatív sóhatásnál. Negatív sóhatás esetén a szennyező só
koncentrációja a lúgtartályban 35 mM.

1. Átütés után a mért áramsűrűségek kb. négyszer kisebbek, mint a
numerikusan szimuláltak. Ugyanakkor szennyezetlen dióda esetén
sokkal jobb az egyezés.
2. A pozitív sóhatásnál a kritikus sókoncentráció a kísérletekben alacsonyabb (kb. 33 mM) mint a szimulációkban (57 mM).
A különbségek oka részben a PVA gél, ugyanis a numerikus szimulációkban a vízben érvényes diffúziós együtthatókat használtuk. Gélben a
diffúziós együtthatók kisebbek mint vízben, 76 így ez részben magyarázza a kisebb áramsűrűségeket, amiket mértünk. Azonban ez nem lehet
oka a tapasztalt négyszeres eltérésnek az átütés után. Legvalószínűbb,
hogy ez a parazitafeszültségek miatt van, amelyek relatív súlya nőtt, miután az átütésnél a gél ellenállása lecsökkent. (Ezt támasztja alá, hogy
átütés után mérési problémáink is előfordultak néhány esetben, ugyanis
a keithley mérőműszer specifikációja legfeljebb 5 V feszültséget enged
meg a feszültség és az áramelektródok között. Ez a feszültség ugyan
nem a parazitafeszültség, de jelzi, hogy a nagyobb áram miatt minden
olyan helyen, ahol a nagyobb áram átfolyik, nő a feszültség, így a parazitaellenálláson is.)
A második különbség oka, hogy a diffúziós együtthatók aránya gélben más lehet, mint vízben. 52 Elsőre úgy tűnik, hogy ez ellentmond a
korábbi érvelésemnek, miszerint a PVA gélben és a vízben lényegében
megegyezik a diffúziós együtthatók aránya. Itt azonban azt látjuk, hogy
a kritikus koncentráció a (3.4) formula szerint a hidroxid- és hidrogénionok diffúziós együtthatójának arányától függ. (Korábban ezen diffúziós együtthatók összegét osztottuk a kálium- és kloridionok diffúziós
együtthatójának az összegével.) A megváltozott DOH− /DH+ arány arra
utal, hogy a vízhez képest a PVA gélben némiképpen megváltozik a
Grotthus mechanizmus 71,72 – amit valószínűleg a PVA hidroxilcsoportjai befolyásolnak.
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3.5.6.

Összegzés és kitekintés

A sav-bázis diódák kétoldali sószennyezését részletesen megvizsgáltuk
numerikus szimulációkkal, és az eredményeket kísérletekkel is összehasonlítottuk. Azt a meglepő tényt, hogy megfelelő határfeltételek mellett a rendszerbe juttatott „több só” ellenére az áram csökken, sikerült
félkvantitatív módon is szemléletesen megmagyarázni. A kétoldali sószennyezés révén tehát elérhető, hogy a dióda kis ionkoncentrációkra
(sószennyezésekre) is érzékenyen reagáljon.
Terveink között szerepel a sav-bázis diódák sószennyezésének általánosabb vizsgálata. Gyenge sav – gyenge bázis diódák sószennyezésével
kapcsolatban a kutatásokat már megkezdtük, és numerikus szimulációk
révén már vannak előzetes eredményeink. 75 Hosszú távú tervünk azonban egy olyan iondetektor fejlesztése, ami a sav-bázis diódára épül. Elképzelésünk szerint ebben a „detektorban” a dióda egyik „tartálya” egy
ionszétválasztó oszlop lenne. Ebben az oszlopban a detektálni kívánt
ionok elektrodiffúzióval vándorolnának, és más-más időpillanatokban
érnék el a diódát (a különböző fajta ionok mozgékonysága más), amit a
negatív sóhatás révén érzékeny detektorként használnánk.
Az előbb felvázolt iondetektort először numerikus szimulációkkal tervezzük kikísérletezni, amihez majd a Poisson–Nernst–Planck egyenletek
időfejlődését 77 is modelleznünk kell. Tehát a sav-bázis diódák modellezéséhez használt új általános programban következő lépésként majd
lehetővé kell tennünk az időfejlődés modellezését.
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4

ÖSSZEFOGLALÁS

Dolgozatomban a nemlineáris kémiai dinamika két területével, kémiai
hullámokkal és sav-bázis diódákkal foglalkozom. A Bevezetésben röviden ismertettem a nemlineáris kémiai dinamika néhány jelenségét és
biológiai vonatkozásait, továbbá a dolgozat két témakörét is elhelyeztem
ezen a területen.
A következő két fejezetben foglalkoztam a kémiai hullámokkal és a
sav-bázis diódákkal. Mindkét fejezetben először áttekintettem a munkám ismertetéséhez szükséges jelenségeket, fogalmakat, valamint az
előzményeket. Majd ismertettem a kutatómunkámat, melynek eredményeit a következő szakaszban tézispontokban foglalom össze. Végül
egy-egy rész végén az eredményeket összefoglaltam, illetve kutatási
lehetőségeket vázoltam fel a jövőre nézve.
4.1.

tézispontok

Doktori munkám eredményeit az alábbi tézispontokban foglalom össze:
1. Kísérletileg létrehoztam egy úgynevezett kémiai lencsét két dimenzióban [t1]. A kémiai lencse egy olyan szakaszosan homogén közeg, ahol a közeghatár egy aplanatikus zárt törőfelület, és az aplanatikus görbén belül a hullámok terjedési sebessége kisebb, mint
a görbén kívül. Ez a közeg tökéletes leképezést valósít meg: a külső közegből egy adott „tárgypontból” indított körhullámok a közeghatáron való törés után a belső közeg egy adott „képpontjába”
tartanak. A közeg megvalósításához a BZ oldatot tartalmazó gélkorong + katalizátoros membrán rendszert fejlesztettem tovább: két
gélkorong közé helyeztem a membránt, és a membrán egyes részeit a gélektől megfelelő alakú fóliákkal választottam el, így a szakaszosan homogén közeg a kívánt alakú közeghatárral jó közelítéssel
megvalósítható volt.
2. Akadály körül forgó kémiai hullámokat tanulmányoztam körszimmetrikus folytonosan inhomogén közegekben a geometriai hullámelmélet alapján és kísérletileg [t2]. A körszimmetrikus közeget itt
is a gél + membrán rendszerből kiindulva valósítottam meg: két
koncentrikus homogén gyűrű közötti zónában folytonos koncentrációátmenet biztosítja a folytonosan változó sebességfüggvényt.
Ilyen közegben az elmélet szerint a sebességfüggvény paramétereitől függően kvalitatíve kétféle stacionárius frontalak jöhet létre.
Mindkét fajta frontalakot létrehoztam kísérletekben, és az alakjukat
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összehasonlítottam az elméleti frontalakokkal. Mindkét esetben jól
egyezik a kísérlet és az elmélet. Az egyik esetben az egyezés különösen jó volt, a másik esetben tapasztalható kisebb eltérés pedig megmagyarázható. A kísérleti frontalakokat szimulációkkal is
összehasonlítottuk, amelyeknél hasonló jó egyezést kaptunk.
3. A gerjeszthető inhomogén közegekben terjedő hullámok kísérleti
vizsgálatához új módszereket dolgoztam ki [t2]. A hullámfrontokról felvett képek sorozatából a közegről sebességtérképet készítettem olyan módon, hogy a front pontjainak lokális elmozdulását
mértem meg két egymást követő kép között. Egy-egy képsorozat
frontjainak alakját páronként kvantitatív módon összehasonlítottam, és az alakok eltéréséhez a „távolságukat” rendeltem hozzá.
A páronkénti távolságokból megkapható az úgynevezett távolságmátrix, ami tájékoztatást ad arról, hogy a frontok alakja időben
mennyire változik.
A sebességtérképekről látható, hogy az előző tézispont szerinti,
kísérletileg létrehozott közegek nem teljesen körszimmetrikusak.
A távolságmátrixok alapján pedig azonosítottam a kísérletekben
megjelenő stacionárius frontalakokat, valamint azt találtam, hogy
a frontok alakja közel periodikusan változott.
4. Sav-bázis diódákhoz egy újfajta mikromintázatos membránt készítettünk poli(vinil-butirál)-ból (PVB) leheletmintázat technika segítségével. Megvizsgáltam a PVB membrán ionvezetési tulajdonságait, és összehasonlítottam a poli(vinil-alkohol) (PVA) géllel [t3]:
a) A PVB membránban az ionok „diffúziós együtthatója” 4 nagyságrenddel kisebb, mint a PVA gélben, ugyanakkor a membrán 3 nagyságrenddel vékonyabb, mint a gél, így összességében a határfeltételek változásaira gyorsabban reagál a PVB.
b) A mért karakterisztikák alapján a PVB-ben az egyes ionok diffúziós állandói közel egyenlőek, tehát a PVB membránban a
vízre és a hidrogélekre (pl. PVA gél) jellemző Grotthus mechanizmus nem működik.
Tanulmányoztam továbbá a PVB membrán és a PVA gél esetében
is létező áramdriftet.
5. Numerikus szimulációkkal tanulmányoztam záróirányba kapcsolt
sav-bázis diódák kétoldali sószennyezését [t4]. Úgynevezett negatív sóhatás is lehetséges ebben az esetben. Az áram csökkenhet,
és így negatív sóhatás jelenhet meg akkor, amikor sót adunk egy
olyan sav-bázis dióda savtartályához, amelynek a lúgtartálya már
eredetileg is szennyezett volt. Részletesen vizsgáltam a negatív sóhatás jelenségét, és egy egyszerű félkvantitatív magyarázatot is adtam rá. A jelenség felhasználásával megvalósítható, hogy a dióda
érzékenyen reagáljon kis ionkoncentrációkra. A negatív sóhatás jelenségét kísérleteink is igazolták.
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n=154, m=156

Dnm=1,352 pixel

n=87, m=89

Dnm=2,972 pixel

n=154, m=180

Dnm=0,689 pixel

n=87, m=105

Dnm=2,512 pixel

n=154, m=164

Dnm=9,912 pixel

n=87, m=95

Dnm=16,223 pixel

A.1. ábra. A távolságmátrixok egy-egy Dnm elemének szemléltetésére az n. és
az m. frontokat (folytonos és szaggatott vonalak) egymásra forgattuk. Fent : a mátrixok sötét foltjából vett frontok, középen : periodikus frontalakok, lent : a mátrixok világos részéről vett frontok. Bal
oldalon a 2.8a, míg jobb oldalon a 2.8b távolságmátrixhoz tartozó
frontalakok láthatóak.
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b.1.

algoritmus a donnan-egyensúly kiszámolására

Az alábbiakban példaként a savoldali Donnan-egyensúly számolását fogom bemutatni. A (3.20) és (3.21) egyenletekből indulunk ki:
F
ln ci + zi ϕ
= állandó
RT
X
X
(g)
(g)
(g)
cH+ +
|zi |pi =
|zi |ni + cFA− ,
i

(B.1)
(B.2)

i

ahol pi jelöli a különböző kationok koncentrációját a hidrogéniontól eltekintve, ni pedig a különböző anionok koncentrációját, és (g) indexszel
jelöljük, hogy a gélben vett koncentrációkról van szó ((o) index jelöli az
oldatteret). (A lúgoldali Donnan-egyensúly számolásánál az n-ionokból
a hidroxidionokat vettük volna ki, és a hidrogénionokat a p-ionok közé olvasztottuk volna be.) A hidrogénion koncentrációjára fogjuk majd
(g)
az egyenletrendszert megoldani, ezért bevezetjük az x = cH+ jelölést. Egy
sav-bázis dióda rendszerben hidrogén- és hidroxidionok mindig vannak,
emiatt célszerű ezek egyikére megoldani az egyenleteket, ha általános algoritmust szeretnénk.
A megoldáshoz először írjuk fel (B.1)-t a hidrogén ionra és egy másik
tetszőleges ionra:
F
= állandó
RT
F
ln ci + zi ϕ
= állandó.
RT
ln cH+ + ϕ

(B.3)
(B.4)

Majd az első egyenletet szorozzuk meg zi -vel, és vonjuk ki a két egyenletet egymásból:
ln ci − zi ln cH+ = állandó,
(B.5)
vagyis

ci
= állandó.
czHi+

(B.6)

Az utóbbi egyenlet a gélben és az oldattérben is igaz, tehát
(g)

(o)

ci
c
=  i zi .
z
i
(o)
x
cH+

(B.7)
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(g)

Minden i-re kifejezhetjük a a (B.7) egyenletből ci -t, majd beírhatjuk
az elektroneutralitást kifejező (B.2) egyenletbe. Az utóbbiba írjuk be a
fixált töltésre vonatkozó (3.17) formulát is. Eredményként kapunk egy
polinomot, aminek meg kell keresnünk a pozitív valós gyökét. Ebből a
gyökből pedig már minden koncentráció kiszámolható a határon, valamint a Donnan-potenciál, az oldat és a gél fázis között létrejövő potenciálugrás, is.
b.2.

a sav-bázis diódák modellezéséhez használt állandók

A sav-bázis diódák modellezéséhez a következő állandókat használtam:
Geometria
Az egydimenziós gél hossza: L = 1 mm
Komponensektől független állandók
Hőmérséklet
Víz dielektromos állandója
Gázállandó
Faraday-állandó

T = 298,15 K = 25 °C
ε = 6,954 · 10−10 C2 · J−1 · m−1
R = 8,314 472 J · mol−1 · K−1
F = 96 485,3415 C · mol−1

Disszociációs állandók és reakciósebességek
Víz ionszorzata
Kv = 10−14 M2
Sav-bázis reakció sebességi állandója
kv = 1,3 · 1011 M−1 · s−1
Karboxil csoportok disszociációs állandója KFA = 10−4 M
Diffúziós állandók
Ion

D / 10−9 m2 · s−1

H+
OH –
K+
Cl –

9,31
5,28
1,96
2,04

b.3.

a negatív és pozitív sóhatás félkvantitatív magyarázata

Tekintsünk egy erős sav (HCl) – erős lúg (KOH) diódát, amelynek pozitív sóhatás esetén a lúgtartályához, negatív sóhatás esetén pedig még
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a savtartályához is szennyező sót adunk. Csak annyi sót adunk a rendszerhez, hogy a dióda ne üssön át, tehát a gél három zónára osztható: a
lúgoldalira (LO), a gyengén savas középsőre (SK) és a savoldalira (SO).
A lúgoldali zóna az x = 0 helyen érintkezik a lúgtartállyal (koncentráció:
c0 (L)), a savas zóna x = l-nél a savtartállyal (koncentráció: c0 (S)). Állandósult állapotban a klorid- és káliumionok áramsűrűségei (rendre JCl−
és JK+ ) helyfüggetlen állandók. (Itt feltételeztük, hogy mindenhol egyforma a gélhenger keresztmetszete.) A sav-bázis reakció a hidrogén- és a
hidroxidionok között egy nagy keskeny zónára
a lúgol koncentrálódik

dali és a gyengén savas zóna határán. Tehát JOH−
, a hidroxidionok

 LO
áramsűrűsége lúgoldali zónában, és JH+ SK = JH+ SO , a hidrogénionok
áramsűrűsége a savas zónákban helyfüggetlen állandó. Továbbá a kontinuitás miatt stacionárius állapotban a következő kapcsolat írható fel a
fenti áramsűrűségek között:



JOH−
= − JH+ SK .
(B.8)
LO

b.3.1.

Pozitív sóhatás

A következő levezetés célja, hogy kapcsolatot találjunk a gyengén savas
zónában lévő hidrogénionok koncentrációja (c∗H+ ) és a lúgtartályban lévő
só koncentrációja (cs (L)) között. Ehhez először felírjuk a
!


JCl−
JCl−
=
(B.9)
JOH−
−JH+ SK
LO

egyenletet, ami a kontinuitás következménye.
(B.9) mindkét oldala kifejezhető koncentrációkkal és diffúziós együtthatókkal. 52 Így a (B.9) egyenlet baloldala a következő módon írható fel:
!
DCl− · cCl− (0)
DCl− · cs (L)
JCl−
=
≈
,
(B.10)
JOH−
DOH− · cOH− (0) DOH− · c0 (L)
LO

ahol cCl− (0) és cOH− (0) a klorid- és hidroxidionok koncentrációja a gélhengerben, a gél–lúgtartály határon (x = 0-nál). A (B.9) egyenlet jobb
oldala pedig:


DCl− · c∗Cl−
JCl−
=
,
(B.11)
−JH+ SK DH+ · c∗H+
ahol c∗Cl− a kloridionok koncentrációja a gyengén savas zónában. Ha
behelyettesítjük a (B.10) és (B.11) formulákat a (B.9) egyenletbe, akkor a
következőt kapjuk, továbbá bevezetünk egy µ paramétert:
c∗Cl−
c∗H+

=

DH+ · cs (L)
≡ µ.
DOH− · c0 (L)

(B.12)
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A gyengén savas zónában a fixált savas csoportok disszociációs egyensúlyát is felírhatjuk:
c∗H+ · c∗FA−
,
(B.13)
KFA =
cF − c∗FA−
ahol cF a fixált savas csoportok koncentrációja a gélben, c∗FA− pedig a
fixált anionok koncentrációja a gyengén savas zónában. Továbbá erre a
zónára az elektroneutralitás feltételét is alkalmazhatjuk:
c∗H+ = c∗Cl− + c∗FA− .
A (B.12)–(B.14) egyenletekből a

 K c
FA F
c∗H+ KFA + c∗H+ =
1−µ

(B.14)

(B.15)

összefüggést kapjuk, ahol (B.12) szerint µ arányos cs (L)-lel.
A (B.15) képlet c∗H+ éles növekedését jelzi, ha µ-vel 1-hez közelítünk.
Ez átütést okoz a diódában, ami viszonylag nagy záróirányú áramot és a
középső, gyengén savas zóna eltűnését okozza. A µ = 1 szinguláris pontnál sérül az a feltételünk, hogy a gél három zónára osztható. Ha c∗Cl− -ot
kifejezzük a (B.12) egyenletből, és behelyettesítjük a (B.14) egyenletbe,
akkor a keletkező
c∗H+ = µc∗H+ + c∗FA−
(B.16)
egyenlet µ > 1 esetén csak akkor teljesülhetne, amennyiben valamelyik
koncentráció negatív, ami fizikailag értelmetlen.
b.3.2.

Negatív sóhatás


Mivel stacionárius állapotban JK+ az egész gélben állandó, és JH+ SO =

= JH+ SK , a (B.9) egyenlethez hasonlóan felírhatjuk, hogy




JK+
JK+
=
.
(B.17)
JH+ SO
JH+ SK
Levezetésünk célja ismét az, hogy kapcsolatot találjunk c∗H+ és a tartályok
cs (L) és cs (S) sókoncentrációi között. Ehhez (B.17) baloldala a következő
módon fejezhető ki 52 :


DK+ · cs (S)
JK+
DK+ · cK+ (l)
=
≈
,
(B.18)
JH+ SO DH+ · cH+ (l) DH+ · c0 (S)
ahol cK+ (l) a káliumion, cH+ (l) pedig a hidrogénion koncentrációja a
gélben a gél–savtartály határon (x = l-nél).
A (B.17) egyenlet jobb oldala hasonlóan írható fel, mint (B.11):


DK+ · c∗K+
JK+
=
,
(B.19)
−JH+ SK DH+ · c∗H+
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(B.18) és (B.19) formulákat (B.17) egyenletbe behelyettesítjük, és bevezetünk egy λ paramétert:
c∗K+
c∗H+

=

cs (S)
≡ λ.
c0 (S)

(B.20)

Most a gyengén savas zónára vonatkozó elektroneutralitási feltételnél a
káliumionokat is számításba kell vennünk:
c∗H+ + c∗K+ = c∗Cl− + c∗FA− .

(B.21)

Végül a (B.12), (B.13), (B.20) és (B.21) egyenletekből a következőt kaphatjuk :


KFA cF
c∗H+ KFA + c∗H+ =
,
(B.22)
1+λ−µ
ahol µ arányos a lúgtartályban lévő cs (L) sókoncentrációval, míg λ a
savtartályban lévővel (cs (S)).
A (B.22) egyenlet szerint a λ paraméter hatása ellentétes a µ paraméter
hatásával, ami magyarázza a negatív sóhatást. Ha c∗Cl− -ot a (B.12), c∗K+
∗-ot pedig a (B.20) egyenletből fejezzük ki, majd beírjuk őket a (B.22)
összefüggésbe, akkor a
c∗H+ + λc∗H+ = µc∗H+ + c∗FA−

(B.23)

egyenletet kaphatjuk. Itt negatív koncentrációk csak akkor fordulhatnának elő, ha µ − λ > 1 lenne, tehát a középső zónában a káliumionok
ellensúlyozhatják a kloridionokat, és így ez a zóna a µ > 1 feltétel mellett
is létezhet.
megjegyzés A sóhatások teljes, kvantitatív magyarázatához, a diódán átfolyó áramot is ki kellene számolnunk, és kezelni kellene az átütés
utáni helyzetet is, amikor már csak két zóna van a gélben. Ez a további
számolás azonban összetettebb és lényegesen hosszabb lenne, további
feltételezésekkel (a pozitív sóhatást ezzel a részletességgel csoportunk
már tárgyalta 52 ). Így ezeknél a fenti levezetéseknél csak annyi volt a célom, hogy félkvantatív módon egy kicsit érthetőbbé tegyem a kétoldali
sószennyezés jelenségét, amit numerikus szimulációk és kísérletek során
már láttunk.
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