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KASUTATUD SÜMBOLID

GC – klaassüsinik

OPG – pürografiit

HOPG – kõrgorienteeritud pürografiit

AQ - 9,10-antrakinoon

PQ - 9,10-fenantreenkinoon

MAQ-SO2-CH3 - 2-metüül-4-metaansulfonüül-9,10-antrakinoon

MAQ-SO2-Ar - 2-metüül-4-benseensulfonüül-9,10-antrakinoon

AQ-SO2-CH3 - 4-metaansulfonüül-9,10-antrakinoon

AQ-SO2-Ar - 4-benseensulfonüül-9,10-antrakinoon

GC/Q - kinooniga modifitseeritud klaassüsinik

SCE – küllastatud kalomelelektrood

DMF - dimetüülformamiid
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SISSEJUHATUS

Hapniku redutseerumine on üks olulisemaid elektrokeemilisi reaktsioone, kuna

hapnikelektroode kasutatakse laialdaselt kütuselementides ja metall-õhk patareides.

Redutseerumine võib sõltuvalt elektroodimaterjalist toimuda nelja- või kaheelektronilise

reaktsioonitee kaudu, viimasel juhul tekib vaheühendina vesinikperoksiid.

Käesoleva töö seisukohalt pakub eelkõige huvi hapniku kaheelektroniline redutseerumine,

kuna see avab võimaluse toota elektrokeemiliselt vesinikperoksiidi. See ühend leiab

tänapäeval tööstuses üha laialdasemat kasutamist keskkonnasõbraliku oksüdeerijana. Et

elektrokeemiliselt toodetud vesinikperoksiid suudaks hinna poolest konkureerida

keemilisel meetodil toodetuga, tuleks leida selline elektroodimaterjal, millel hapniku

redutseerumine vesinikperoksiidiks toimuks võimalikult väikese ülepingega ning

peroksiidi edasine redutseerumine oleks minimaalne.

Süsinikmaterjale kasutatakse tänu nende soodsale hinnale ja stabiilsusele laialdaselt

tööstuses, kuid hapniku redutseerumise aktiivsus puhtal süsinikul ei ole piisavalt kõrge.

Aktiivsuse tõstmiseks on püütud suurendada aktiivsete tsentrite arvu söe pinnal

elektrokeemilise ja keemilise oksüdatsiooni teel. Kuna aktiivsed tsentrid kujutavad endast

suures osas arvatavasti kinoonseid rühmi, on süsiniku pinna modifitseerimisel kinoonidega

samuti võimalik saavutada elektroodi aktiivsuse tõusu. Kinoonidega modifitseeritud

süsinikelektroode on uuritud suhteliselt vähe, kuid nende eeliseks on see, et hapniku

redutseerumine lõpeb vesinikperoksiidi moodustumisega.

Käesolevas töös uuriti kinooni struktuuri mõju hapniku redutseerumise aktiivsusele

modifitseeritud poleeritud ja anoodselt oksüdeeritud klaassüsinikelektroodidel.

Elektroodide pinna modifitseerimiseks kasutati diasooniumisoola redutseerumise meetodit.

Magistritöö põhiliseks eesmärgiks oli leida selline kinoon, mis näitaks kõrget

elektrokatalüütilist aktiivsust hapniku kaheelektronilisel redutseerumisel

vesinikperoksiidiks ja oleks seetõttu kasutatav peroksiidi elektrokeemilisel sünteesil.

Elektrokeemilised mõõtmised viidi läbi tsüklilise voltamperomeetria ja pöörlev

ketaselektrood rõngaga meetoditel.
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE

1.1. Hapniku elektrokeemiline redutseerumine

Hapniku redutseerumine kuulub enimuuritud elektrokeemiliste reaktsioonide hulka.

Tegemist on mitmeelektronilise protsessiga, mille elementaarstaadiumid võivad

moodustada mitmeid paralleel- ja järjestikuseid kombinatsioone [1-3].

Vesilahustes on hapniku redutseerumisel leitud kaks põhilist reaktsiooniteed: "otsene"

neljaelektroniline redutseerumine ning "peroksiidi" tee, mille puhul tekib vaheühendina

H2O2. Otsesel reaktsiooniteel kulgevad happelises ja leeliselises keskkonnas vastavalt

reaktsioonid:

O2 + 4H++ 4e− → 2H2O  E0 = 1,229 V, (1)

O2 + 2H2O+ 4e−→ 4OH−  E0 = 0,401 V. (2)

Peroksiidi reaktsiooniteel tekib happelises keskkonnas vesinikperoksiid:

O2 + 2H++ 2e− → H2O2  E0 = 0,67 V,  (3)

mis võib edasi redutseeruda või katalüütiliselt laguneda:

H2O2 + 2H++ 2e− → 2H2O  E0 = 1,77 V, (4)

2H2O2 → 2H2O + O2 (5)

Leeliselistes lahustes toimuvad vastavalt protsessid:

O2 + H2O+ 2e− → HO2
− + OH−,  E0 = -0,065 V, (6)

HO2
− + H2O + 2e− → 3OH−,  E0 = 0,867 V, (7)

2HO2
− → 2OH− + O2 . (8)

[1-3].

Hapniku redutseerumine toimub ka kütuselemendi katoodil. Neljaelektroniline

redutseerumine tagab elemendi töötamisel suurema efektiivsuse. Kaheelektroniline

protsess on mittevajalik kõrvalreaktsioon, mis vähendab elemendi efektiivsust. Samas

annab hapniku kaheelektroniline redutseerumine võimaluse toota  elektrokeemiliselt

vesinikperoksiidi.

Hapniku neljaelektroniline redutseerumine on aeglane reaktsioon, kuna hapnik-hapnik

sideme stabiilsus on märkimisväärne ning tema dissotsatsioonienergia on 494 kJ mol-1,

seetõttu toimub hapniku neljaelektroniline redutseerumine vaid vähestel metallidel. H2O2
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dissotsatsioonienergia on vaid 146 kJ mol-1, see seletab ka tema kerge redutseerumise

paljudel pindadel [2].

Erinevatel elektroodimaterjalidel saadud eksperimentaalsete andmete alusel on esitatud

hapniku ja vesinikperoksiidi reaktsioonide üldskeem (vt skeem 1) [1,4]. Lisaks peroksiidile

võib teatud juhtudel redutseerumisreaktsiooni käigus tekkida ka superoksiidioon O2
•¯ või

selle protoneeritud vorm HO2
•, mis võivad samuti desorbeeruda [2,3].

Skeem 1. Hapniku redutseerumise lihtsustatud skeem leeliselises lahuses. ki tähistab
vastavaid kiiruskonstante. (b), (*) ja (a) vastavad O2 ja HO2

− esinemisele lahuses,
pinnalähedases kihis ja adsorbeerunud olekus.

Milline reaktsioonimehhanism valdab, sõltub elektroodimaterjalist, potentsiaalist ning

elektrolüüdilahuse koostisest [2,3]. Peroksiidsed ühendid tekivad hapniku redutseerumisel

kullal, elavhõbedal ning enamikul oksiididega kaetud metallidest (näiteks Ni, Co), samuti

süsinikmaterjalidel. Neljaelektroniline redutseerumine on domineeriv plaatinametallidel,

hõbedal ja pallaadiumil [2,3]. Leeliselistes lahustes on reaktsioon (6) tavaliselt palju kiirem

kui reaktsioon (2) [3]. Elektroodil adsorbeerunud lisandid pärsivad mõlemat, kuid tavaliselt

rohkem neljaelektronilist redutseerumist [3].

Reaktsiooniteede osatähtsuse hindamiseks kasutatakse enamasti pöörlevat ketaselektroodi

rõngaga (PKER), kus rõngale rakendatakse teatud anoodne potentsiaal ning mõõdetakse

kettal eralduva H2O2 oksüdeerumisvoolu [4]. Kui peroksiidi redutseerumine või

disproportsioneerumine toimub enne selle desorptsiooni, ei ole järjestikust protsessi

(2e−+2e−) siiski võimalik eristada otsesest neljaelektronilisest (4e−) protsessist.

O2(*) O2(a) HO2
-
(a) OH-

HO2
-
(*)

O2(b) HO2
-
(b)

k1

k2

k-2

k3

k4

k5

k6
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1.1.1. Hapniku redutseerumine süsinikelektroodidel

Süsinikmaterjalidel toimub hapniku redutseerumine valdavalt peroksiidini, viimase

lagunemine ja redutseerumine lisanditest vabadel pindadel on väga aeglane [3]. Hapniku

redutseerumisreaktsiooni kiirus sõltub süsinikmaterjalist ning selle orientatsioonist:

pürografiidi põhitahul on vahetusvool mitu korda väiksem kui külgtahul või klaassüsinikul.

Sellest lähtuvalt on arvatud, et reaktsioon toimub aktiivsetel tsentritel, milleks on grafiidi

külgtahul leiduvad peamiselt kinoonsed funktsionaalrühmad. Oletust kinnitab uurimus,

mille käigus grafiidi põhitahku modifitseeriti erinevate kinoonsete ühenditega ning

saavutati sellega elektroodi aktiivsuse suur tõus [5].

Hapniku redutseerumisel leeliselises lahuses pürografiidil ja klaassüsinikul on saadud

erinevad Tafeli tõusud: vastavalt  -120 mV dec-1 ja -60 mV dec-1, mida põhjendatakse

erinevate reaktsioonimehhanismidega. Esimeseks etapiks on mõlemal juhul hapniku

molekuli adsorptsioon:

O2 → O2(ads),          (9)

millele järgneb grafiidi korral superoksiidradikaali moodustumine:

O2(ads) + e- →O2
•¯

(ads)        (10)

ja mitmes etapis toimuv disproportsioneerumisreaktsioon:

2O2
•¯

(ads) + H2O → O2 + HO2
− + OH−                    (11)

Kiirust limiteerib staadium (10) [6].

Klaassüsinikul on välja pakutud järgmine reaktsioonimehhanism, kus kiirust limiteerivaks

on keemiline reaktsioon (14) [5]:

O2 (ads) + e- → [O2 (ads)]−        (12)

[O2 (ads)]− → O2 (ads)
−        (13)

O2 (ads)
− + H2O → HO2(ads) + OH−        (14)

HO2(ads) + e− → HO2 (ads)
−        (15)

HO2 (ads)
−→ HO2

− ,        (16)

kus [O2 (ads)]− ja O2 (ads)
− tähistavad erinevatel tsentritel adsorbeerunud superoksiidaniooni.

Taylor ja Humffray on väitnud, et aeglane staadium on seotud O2 (ads)
− pinddifusiooniga

aktiivsetele tsentritele (võrrand (13)). Tafeli tõus on sellisel juhul 60 mV dec-1 [7]. Paliteiro

jt on leidnud, et kõrgetel ülepingetel leeliselises keskkonnas võib pürografiidil toimuda ka

HO2
- edasine redutseerumine OH─-ks [8].
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Happelises keskkonnas on hapniku redutseerumine süsinikmaterjalidel tugevasti

inhibeeritud [9,10]. Madalate pH-de juures on hapniku redutseerumise mehhanismi

selgitamine oluliselt raskem kui kõrgemate pH-de juures, kuna happelises keskkonnas ei

saada mõõtmistel head reprodutseeruvust, kõveratel on suurem hüsterees ning ajast

sõltuvus. Kiirust limiteerivaks staadiumiks on tõenäoliselt esimese elektroni ülekanne [9].

McCreery jt uurisid süsiniku pinna eeltöötlemise mõju hapniku redutseerumisele

leeliselises lahuses. Elektrokeemiline eeltöötlemine nihutas hapniku redutseerumise lainet

positiivses suunas ning fooni tase tõusis märgatavalt. Et kirjeldada süsiniku pinnal olevate

funktsionaalrühmade rolli, võrreldi hapniku redutseerumise kõveraid poleeritud

klaassüsinikul ja kõrgorienteeritud pürografiidil. Kõrgorienteeritud pürografiidil ei

täheldatud sellist aktiivsust kui poleeritud klaassüsinikelektroodil, kuid mida defektsem oli

kõrgorienteeritud pürografiidi pind, seda suurem oli elektroodi aktiivsus ning seda

positiivsem oli hapniku redutseerumise piigi potentsiaal. Hapniku redutseerumise kiiruse

suurenemist seostati adsorbeerunud O2
− pindkontsentratsiooni suurenemisega ning sellega,

et pinna eeltöötlemine tekitab juurde adsorptsiooni tsentreid ja suurendab elektroodi pinda.

Selle tõestamiseks blokeeriti pind orgaanilise ainega, mis ei katalüüsi hapniku

redutseerumist ning hapniku adsorptsioon pinnale oli takistatud ja redutseerumine

inhibeeritud. Samuti täheldati, et keemiliselt töödeldud klaassüsinikul leidis kõrgetel

negatiivsetel potentsiaalidel aset tekkinud peroksiidi edasine redutseerumine [11,12].

Nagu juba eelpool öeldud, hapniku redutseerumist klaassüsinikul katalüüsivad pinnale

spontaanselt tekkinud kinoonsed rühmad [13]. Nende kinoonsete rühmade hulk poleeritud

klaassüsinikul on suhteliselt väike ning seetõttu ka elektroodide aktiivsus suhteliselt madal.

Et tõsta selliste kinoonsete rühmade kontsentratsiooni, võib pindu oksüdeerida ning

hapniku redutseerumist oksüdeeritud süsinikpindadel on ka eelnevalt uuritud [6-12,14,15].

Süsinik-hapnik funktsionaalrühmade loomus sõltub ka elektroodi töötlemise tingimustest,

kuid on leitud, et kõige tõenäolisemalt sarnanevad need rühmad just nafto- ja

fenantreenkinoonile [16]. Keskseteks küsimusteks on, millised funktsionaalsed rühmad

katalüüsivad hapniku kaheelektronilist ja millised neljaelektronilist redutseerumist.
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1.1.2. Hapniku redutseerumine kinoonidega modifitseeritud elektroodidel

Hapniku redutseerumist kinoonidega modifitseeritud elektroodidel on uuritud peamiselt

leeliselises keskkonnas, kasutades pöörlevat ketaselektroodi rõngaga, kus rõngale

rakendatakse teatud anoodne potentsiaal ning mõõdetakse kettal eralduva HO2
¯

oksüdeerumisvoolu [13]. Enamus sellistest uurimustest on läbi viidud süsinikelektroodidel

ja on leitud, et pindade modifitseerimine kinoonidega tõstab hapniku redutseerumise

kiirust. Pindade modifitseerimiseks on mitmeid erinevaid meetodeid. Sageli kasutatakse

hapniku redutseerumise uurimiseks kinoone, mis on pinnale füüsikaliselt adsorbeerunud,

kuid selle meetodi puuduseks on, et kinoonid kipuvad elektroodide pinnalt pikaajalisel

kasutamisel desorbeeruma ja seda eriti aluselises keskkonnas. Seetõttu on parem ja

eelistatum meetod, mis põhineb kinoonide kovalentsel seondamisel pinnaga ning seda saab

teostada mitmel moel. Kirjanduses enamlevinud pinna modifitseerimise meetodid on

diasooniumisoola redutseerumise meetod, karboksüülhappe oksüdeerimise meetod,

amiinide oksüdeerimise meetod ja oksüdeerimine alkoholide juuresolekul [17].

Kõige olulisem antud töö seisukohalt on diasooniumisoola redutseerumise meetod, mis

põhineb aromaatse diasooniumisoola üheelektronilisel redutseerumisel ja tekkinud

radikaali edasisel seondumisel pinnaga, mille käigus moodustub kovalentne süsinik-süsinik

side. Sellist pinna modifiseerimise meetodit kasutati esimest korda 1992. aastal Pinsoni jt

poolt [20]. Käesolevaks hetkeks on teada üle 100 töö, kus on diasooniumisoola

redutseerumise meetodit kasutatud. Pinna modifitseerimisel toimuvad protsessid on

esitatud skeemil 2. Enamik modifitseerimisi on läbi viidud atsetonitriilses lahuses, kuid

edukaid tulemusi on saadud ka vesikeskkonnas. Sellisel meetodil saab modifitseerida

klaassüsinikku, kõrgorienteeritud pürografiidi põhi- ja külgtahku, süsinikkiudu ja -pulbrit,

hüdrogeenitud klaassüsinikku, booriga dopeeritud teemantit [17] ning raud- , räni-, GaAs-

ja Pt-elektroode [18,19]. On leitud, et sellisel meetodil modifitseeritud elektroodid on

pikaajaliselt stabiilsed õhu käes seismisel ja peavad vastu töötlemisele ultrahelivannis

orgaanilistes solventides [20].

R N
2+

N2

R R+Süsinik
+ e

-
+ .-

Skeem 2. Süsinikelektroodide pinna modifitseerimine diasooniumisoola redutseerumise
meetodil.
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Pinson ja Savéant on analüüsinud modifitseerimise I,E-kõveraid kõrgorienteeritud

pürografiidil ja klaassüsinikul ning nad tegid kindlaks, et klaassüsiniku pinnaga seondub

84% tekkinud 4-nitrobenseeni radikaalidest, samal ajal pürografiidi põhitahuga moodustab

sideme kõigest 56% radikaalidest, mis näitab, et külgtahul olevad süsinikaatomid on

oluliselt reaktsioonivõimelisemad [21]. Mõningatel juhtudel on võimalik ka

polümolekulaarse kihi teke [17,21].

Skemaatiliselt on vesinikperoksiidi elektrokeemilist sünteesi kujutatud joonisel 1. Tabelis 1

on kokkuvõtlikult esitatud senised tulemused, mis on saadud hapniku redutseerumise

uurimisel kinoonidega modifitseeritud elektroodidel [5,13,22-35]. Kahjuks on kirjanduse

andmete põhjal raske täpselt määrata hapniku redutseerumise poollainepotentsiaali (E1/2) ja

piigi potentsiaali väärtusi, kuna antud parameetrid sõltuvad eksperimentaalsetest

tingimustest ning seega on keeruline erinevaid kirjanduses toodud andmeid võrrelda.

Vaatamata nendele probleemidele, on leitud, et esineb selge korrelatsioon hapniku

redutseerumise poollainepotentsiaali ja kinooni redokspotentsiaali vahel leeliselises

keskkonnas [22]. Yeager ja teised on viinud läbi sellel teemal laiaulatusliku uurimistöö

[5,22,28].

O

O

OH

OH
+2e-

+2H+

O2

H2O2

Joonis 1. Vesinikperoksiidi elektrokeemiline süntees antrakinooniga modifitseeritud
elektroodil.
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Tabel 1. Ülevaade hapniku redutseerumisest kinoonidega modifitseeritud elektroodidel.

Kinoonne ühend lahus, pH modifits.
meetod/alus

O2 red. E1/2
või Ep/V

Ef/V viide

1,4-naftokinoon 1 M NaOH adsorb. NQ
pürografiit

E1/2=-0,3 V
(Hg/HgO)

Ef korreleerub
O2 red. E1/2-ga

[22]

9,10-
antrakinoon-

2-sulfonaat

1 M NaOH adsorb. AQS
pürografiit

Ep=-0,5 V
(Hg/HgO)

-0,5 V
(Hg/HgO)

[5]

1,4-naftokinoon
ja derivaadid

pH=7 kovalentselt
seotud NQ

-0,38 V (SCE)
pH=7,2

[23,
24]

1-amino-9,10-
antrakinoon
ja derivaadid

pH=7,45 kovalentselt
seotud AQ

0,4÷0,6 V
(RHE)

pH=7,45

 [25]

5,8-dihüdroksü-
1,4-naftokinoon

puhverlahus
pH=1-12

adsorb. NQ
klaassüsinik

Ep=-0,25 V
(SCE), pH=7

-0,28 V (SCE)
pH=7

[26]

9,10-fenantreen-
kinoon

1 M NaOH adsorb. PQ
pürografiit

E1/2=-0,25 V
(Hg/HgO)

[27]

2-amino-9,10-
antrakinoon

1 M NaOH kovalentselt
seotud AAQ
pürografiit

E1/2=-0,25 V
(Hg/HgO)

[28]

1,4- naftokinoon
ja derivaadid

pH>2 adsorb. NQ
süsinikpasta

E1/2=-0,5 V
(SCE), pH=8

-0,26 V (SCE)
pH=8

[29]

1-hüdroksü-9,10-
antrakinoon ja

derivaadid

puhverlahus
pH=1-13

adsorb. AQ
klaassüsinik

E1/2=-0.4 V
(Ag/AgCl)

pH 4,5

-0,2 V
(Ag/AgCl)

0,5 M H2SO4

[30]

1,4-dihüdroksü-
9,10-antrakinoon

ja derivaadid

puhverlahus
pH=1-13

adsorb. AQ
klaassüsinik

E1/2=-0,45V
(Ag/AgCl)

pH 7

-0,06 V
(Ag/AgCl)

0,5 M H2SO4

[31]

9,10-antrakinoon 0,1 M KOH kovalentselt
seotud AQ

klaassüsinik

-0,845 V (SCE) [13]

antrakinoon puhverlahus
pH=2-9

polümer. AQ
adsorb. kile
klaassüsinik

-0,45 V (SCE)
pH 6

[32]

9,10-antrakinoon-
2,6-disulfonaat

pH 2 lahusest ads.
AQDS

-0,55 V (SCE)
pH 2

-0,45 V (SCE)
pH 2

[33]

9,10-
fenantreenkinoon

ja 1,2-
naftokinoon

puhverlahus
pH=2-10

adsorb.  NQ ja
PQ

-0,22 V (SCE)
pH 10 (PQ)

-0,2 V (SCE)
pH 8 (NQ)

[34]

9,10-
antrakinooni
derivaadid

0,1 M KOH adsorb. ja
kovalentselt
seotud AQ

klaassüsinik

E1/2= -0,49 V
ja -0,44 V

(SCE)

Ef= -0,873 V ja
-0,694 V (SCE)

[35]

Ef - pinnaga seotud kinooni redokspotentsiaal, E1/2 - poollainepotentsiaal, Ep - piigi
potentsiaal. Lühendid: NQ – naftokinoon, AQ – antrakinoon, PQ – fenantreenkinoon,
AAQ – amino-antrakinoon, AQDS – antrakinoondisulfonaat, AQS – antrakinoonsulfonaat,
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Mitmetes töödes on püütud selgitada hapniku redutseerumise mehhanismi kinoonidega

modifitseeritud elektroodidel [7,9,11-13,28]. Peamiselt ollakse seisukohal, et

redutseerumise kiirus on proportsionaalne kinooni radikaaliooni kontsentratsiooniga pinnal

[13,28].

Radikaalanioon reageerib molekulaarse hapnikuga ja moodustub superoksiidradikaal

(O2
•−). Selle radikaali edasised muundumised arvatakse olevat väga kiired ja seega võib

selle elektrokeemilis-keemilise (EC) mehhanismi esitada järgmiselt:

Q + e - → Q • −        (17)

Q •⎯ + O2 ⎯→⎯ ik  O2
• −  + Q        (18)

2O2
• −  + H2O → O2 + HO2

− + OH−            (19)

või

O2
• −  + H2O + e− → HO2

− + OH−        (20)

kus Q sümboliseerib pinnaga seondunud kinoone. Reaktsiooni (18) peetakse kiirust

limiteerivaks staadiumiks ning sellisel juhul peaks Tafeli tõus olema -60 mV dec-1.

Hapniku redutseerumisvool on määratud kinooni radikaaliooni pindkontsentratsiooniga ja

sõltub seega potentsiaalist [13]. Moodustunud superoksiidioon (O2
•−) võib

disproportsioneeruda või elektroodi pinnal edasi redutseeruda, vastavalt võrranditele (19)

ja (20). Mõlemaid protsesse peetakse kiireteks ning nad viivad vesinikperoksiidi tekkeni.

Seetõttu saab süsinikelektroode kasutada vesinikperoksiidi sünteesiks praktilistes

süsteemides, kuid selleks peavad kinoonid olema süsinikelektroodi pinnaga kovalentselt

seotud, näiteks kasutades selleks diasooniumisoola redutseerumise meetodit [21].

Varasemates töödes on sellel eesmärgil kasutatud kommertsiaalset antrakinooni (AQ)

diasooniumisoola (Fast Red AL), millega modifitseerimine oli hõlpsasti teostatav [13,36].

Vastav AQ-ga modifitseeritud elektrood oli leeliselises lahuses kõrge katalüütilise

aktiivsusega ning näidati, et keemilise reaktsiooni kiirus AQ radikaalaniooni ja

molekulaarse hapniku vahel oli lineaarselt sõltuv AQ pindkontsentratsioonist [36].

Yeager jt on uurinud hapniku redutseerumist kõrgorienteeritud pürografiidi (HOPG) ja

pürografiidi (OPG) pinnal. HOPG pind on ebatavaliste omadustega, kuna kõik valentsid

pinnal on täidetud ja tema põhitahul on väga väike mahtuvus. OPG-l toimub hapniku

redutseerumine HO2¯-ks, samas HOPG pinnal on see reaktsioon tugevalt inhibeeritud.

OPG ja HOPG erinevus võib tuleneda sellest, et OPG pinnal on hapnikku sisaldavaid

funktsionaalrühmasid, mida ei ole HOPG pinnal. Hapnikku sisaldavad rühmad
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süsinikelektroodide pinnal võivad olla karboksüül-, fenool-, hüdroksüül-, kinoon- või

laktoontüüpi (vt joonis 2) [28].

OH

O

O

O

H

O

O

OO

OH

O

kinoon

karboksüül

laktoon

ketoon

hüdroksüül

Joonis 2. Klaassüsiniku pinnal leiduvad hapnikku sisaldavad funktsionaalrühmad.

Samuti uuriti hapniku redutseerumist HOPG pinnal, kuhu oli füüsikaliselt adsorbeerunud

fenantreenkinoon (PQ). Hapniku redutseerumise kõverad sarnanesid modifitseerimata

OPG hapniku redutseerumise kõveratele. Voolu tõus algas samalt potentsiaalilt ning

negatiivsematel potentsiaalidel algas voolu langus, mida on täheldatud ka poleeritud

klaassüsinikul ja OPG-l leeliselistes lahustes. OPG pinnale keemiliselt seondatud 2-

aminoantrakinoon (AAQ) tõstis oluliselt elektroodi aktiivsust, kuid voolu väärtused jäid

siiski oodatust madalamaks, isegi väga negatiivsetel potentsiaalidel, mis võib viidata

sellele, et negatiivsematel potentsiaalidel saab kiirust limiteerivaks staadiumiks keemiline

reaktsioon AAQ¯+ O2 → AAQ-O2
¯. Hapniku redutseerumine sellistel pindadel lõppeb

vesinikperoksiidi moodustumisega [28].

Enamik hapniku redutseerumise uurimistöödest on läbi viidud elektroodidel, kus kinoonid

on pinnale füüsikaliselt adsorbeerunud [5,22,26,27,29-34]. Üheks põhjuseks võib olla see,

et ei ole palju meetodeid, mille abil saab läbi viia keemilist modifitseerimist ja needki on

võetud kasutusele alles viimasel ajal (vt eespool). Nagaoka jt on uurinud hapniku

redutseerumist 9,10-fenantreenkinooniga, 5,8-dihüdroksü-1,4-naftokinooniga (naftasariin),

1,2-naftokinooniga ja 5-hüdroksü-1,4-naftokinooniga (jugloon) modifitseeritud

süsinikelektroodidel vesilahustes erinevate pH-de juures. Elektroodide  modifitseerimiseks

lisati vesilahusesse vastava kinooni lahust dimetüülformamiidis (DMF). Kuna kinoonid on
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vees väga halvasti lahustuvad, siis toimub adsorptsioon süsiniku pinnale. Mida kõrgem oli

pH, seda väiksemad olid vastavate kinoonide pindkontsentratsioonid, kuna leeliselises

keskkonnas esinevad kinoonid anioonses vormis ning elektrostaatilise tõukumise tõttu

toimub desorptsioon lahusesse. Madalate pH väärtuste juures (pH < 3) naftasariin ja hapnik

aga ei reageerinud. Töö autorid leidsid, et madala pH juures on deaktiveerumine hapniku

redutseerumisel seotud Q•⎯ pindkontsentratsiooni olulise vähenemisega ning O2
•⎯

produtseeritakse peamiselt Q•⎯ poolt neutraalses keskkonnas. Leiti, et antud kinoonide

hulgas oli kõige kõrgema katalüütilise aktiivsusega naftasariin ja kõige madalama

aktiivsusega oli 1,2-naftokinoon [26,27].

Golabi ja Raoof uurisid hapniku redutseerumist erinevate pH-dega vesilahustes

süsinikpasta elektroodidel, mis olid modifitseeritud 1,4-naftokinooni ja tema derivaatidega.

0,5 M H2SO4 lahuses  1,4-naftokinoon ei  katalüüsinud  hapniku  redutseerumist. Alates

pH > 2 hakkas naftokinoon reaktsiooni katalüüsima ning optimaalne pH leiti olevat 8.

Vastavate modifitseeritud elektroodide hapniku redutseerumise laine oli nihutatud 350

kuni 500 mV positiivsemas suunas võrreldes modifitseerimata elektroodiga ning see sõltus

derivaadist. Saadud kiiruskonstandid jäid vahemikku 1,54-59,5×105 cm3 mol-1 s-1 [29].

Salimi jt uurisid hapniku redutseerumist erineva pH-ga vesilahustes 9,10-antrakinooni ja

1,4-dihüdroksü-9,10-antrakinooni derivaatidega modifitseeritud oksüdeeritud

klaassüsinikelektroodil [30,31]. Pinna modifitseerimiseks hoiti elektroodi vastava kinooni

atsetonitriilses lahuses 2-6 tundi. Täheldati, et piikide potentsiaalid kinoonide tsüklilistel

voltamperogrammidel sõltusid pH-st ning mida aluselisem oli lahus, seda negatiivsemal

väärtusel oli piigi potentsiaal ning seda lamedam ning väiksema voolu väärtusega oli piik.

Kinoonide pindkontsentratsioonid sõltusid molekuli ehitusest ning pH-st, kuid jäid

suurusjärku 10-9 mol cm-2. Hapniku redutseerumise jaoks leiti optimaalne pH olevat 4,5

9,10-antrakinooni derivaatide korral ja 6-7 1,4-dihüdroksü-9,10-antrakinooni derivaatide

korral. Adsorbeerunud antrakinooni derivaadid tõstsid oluliselt elektroodide aktiivsust ning

hapniku redutseerumise ülepinge oli 560 kuni 650 mV väiksem kui puhtal klaassüsinikul.

9,10-antrakinooni derivaatide korral leitud kiiruskonstandid jäid vahemikku 2,4-3,7×107

cm3 mol-1 s-1 [30] ning 1,4-dihüdroksü-9,10-antrakinooni derivaatide korral 5,7-6,8×106

cm3 mol-1 s-1 [31].

Šljukić jt on uurinud hapniku redutseerumist 9,10-fenantreenkinooni ja 1,2-naftokinooniga

modifitseeritud klaassüsinikelektroodidel erinevate pH-de juures [34]. Elektroodi pinna



16

modifitseerimiseks viidi eelnevalt oksüdeeritud klassüsinikelektroodile teatud kogus

vastava kinooni lahust atsetonitriilis ning lasti lahustil ära aurata. Mõõtmised teostati

sonoelektrokeemilisel meetodil ja teatava üllatusena võis täheldada, et ultraheli

rakendamine ei mõjutanud oluliselt kinoonide pindkontsentratsiooni. Optimaalne lahuse

pH PQ-ga modifitseeritud elektroodide korral oli 10 ning 1,2-naftokinooni korral 8.

Pinnale adsorbeerunud PQ-l esines katoodne piik potentsiaalil  -0,22 V (vs SCE) ning

pindkontsentratsiooniks saadi (17±0,2)×10-9 mol cm-2. Redutseerunud kinooni ja

molekulaarse  hapniku  vahelise reaktsiooni  kiiruskonstant arvutati  Koutecky-Levichi

(K.-L.) sõltuvusest ning selle väärtuseks saadi 9,1×105 cm3 mol-1 s-1. 1,2-naftokinoonil

esines hapnikuvabas lahuses tsüklilistel voltamperogrammidel kaks piiki. Tsüklilisel

voltamperogrammil oli katoodse piigi asukoht potentsiaalil -0,2 V (vs SCE) ning

pindkontsentratsiooni 16,5×10-9 mol cm-2 korral saadi kiiruskonstandi väärtuseks 5,6×105

cm3 mol-1 s-1. Leiti, et PQ-ga modifitseeritud elektrood oli kõrgema katalüütilise

aktiivsusega kui 1,2-naftokinooniga modifitseeritud elektrood [34].

Nagu näha, on füüsikaliselt adsorbeernud kinoonidega hapniku redutseerumise uurimine

raskendatud, kuna esineb probleeme desorptsiooniga ja seda eriti leeliselises lahuses.

Seetõttu on parem ja eelistatum meetod kinoone siduda pinnaga kovalentselt ning

vastavate elektroodidega hapniku redutseerumise uurimistöid on ka läbi viidud [13,23-

25,28.]. Nende tööde vähesus on tingitud sellest, et varasemates uuringutes kasutatud

kovalentse seondamise meetodid on osutunud väheefektiivseteks.

Yeager jt on uurinud hapniku redutseerumist leeliselises lahuses OPG pinnal, kuhu on

keemiliselt seondatud 2-aminoantrakinoon [28]. Calabrese jt on uurinud  hapniku

redutseerumist neutraalses keskkonnas keemiliselt seondatud naftokinooni derivaatidel

[23,24]. Tammeveski jt on elektroodide kinoonidega modifitseerimiseks kasutanud

diasooniumisoola redutseerumise meetodit [13,36]. Sellel meetodil on modifitseerimine

hõlpsasti teostatav ning saadud pindkontsentratsioonid vastavad ligilähedaselt kinooni

monokihile. Samuti on võimalik sellel meetodil pindkontsentratsiooni varieerida ning

vastav uurimistöö on ka läbi viidud [36].  Saadud pindkontsentratsioonid jäid vahemikku

0,52-4,3×10-10 mol cm-2 ning keemilise reaktsiooni kiiruskonstant leiti graafikult k2Γ2 vs

ΓAQ ja selle väärtuseks 0,1 M KOH lahuses saadi (4,7±0,3)×108 cm3 mol-1 s-1 [36]. Väärib

märkimist, et leitud väärtus on oluliselt suurem võrreldes madalama pH-ga lahustes saadud

suurustega. Seega on kinoonidega modifitseeritud elektroodide katalüütiline aktiivsus suur

eelkõige leeliselistes lahustes.
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Mirkhalaf jt on samuti kasutanud elektroodide modifitseerimiseks diasooniumisoola

redutseerumise meetodit. Töös uuriti antrakinooni tiofenüül- ja benseensulfonüül-

derivaatide elektrokatalüütilisi omadusi ning võrreldi neid asendamata antrakinooniga.

Leiti, et elektronafiinsed rühmad nihutavad redokspotentsiaali positiivses suunas, kuid

samas stabiliseerivad kinooni radikaaliooni ning seeläbi vähendavad kinooni radikaaliooni

ja  hapniku  vahelise reaktsiooni  kiirust. Saadud  pindkontsentratsioonid olid 4,0×10-10

mol cm-2 ja 4,3×10-10 mol cm-2 vastavalt tiofenüül- ja benseensulfonüül-9,10-antrakinooni

korral. Vastavad kinooni radikaaliooni ja molekulaarse hapniku vahelise reaktsiooni

kiiruskonstandid leiti olevat 3×108 ja 1,6×108 cm3 mol-1 s-1 [35].

Kovalentselt modifitseeritud elektroodide eeliseks on see, et nad on pikaajaliselt stabiilsed

ning pinnale kovalentselt seondatud kinoon ei desorbeeru lahusesse ning seega on võimalik

hapniku redutseerumist uurida erinevate pH-de juures.

1.2. Hapniku redutserumise redokskatalüütilise tsükli mudel

Järgnevas elektrokeemilis-keemilisel (EC) mehhanismil põhinevas teoreetilises mudelis

eeldatakse, et toimub pöörduv redoksreaktsioon, kus esimeses astmes moodustub kinooni

radikaalioon,

−•− →+ QeQ                                                                                                                   (21)

mis edasi reageerib keemiliselt molekulaarse hapnikuga vastavalt reaktsioonile:

QOOQ 22
c +⎯→⎯+ −•−• k                                                                                                  (22)

kus kc on keemilise reaktsiooni kiiruskonstant. Moodustunud superoksiidioon võib edasi

redutseeruda

−−−−• +→++ OHHOeOHO 222                                                                                    (23)

või disproportsioneeruda:
−−• ++→+ OHOHOOH2O 222

-
2                                                                                  (24)
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Eeldatakse, et reaktsioonid (23) ja (24) on kiired võrreldes reaktsiooniga (22).

Difusioonivoog elektroodi pinnale peab olema võrdne reaktsiooni kiirusega pinnal.

Võrrandi (22) jaoks avaldub kiirus:

σ
Qc Ckv −•= Γ                                                                                                               (25)

Seega,

σ
Qc

σb
m )( CkCCk −•=− Γ                                                                                             (26)

kus v on keemilise reaktsiooni (22) kiirus, −•QΓ  on kinooni radikaaliooni

pindkontsentratsioon, km massiülekande kiiruskoefitsient ja Cb ning Cσ on O2

kontsentratsioon vastavalt lahuses ja pinnalähedases kihis. Massiülekande koefitsient

pöörleva ketaselektroodi korral avaldub [39]:

2/16/13/2
m 62,0 ων −= Dk                                                                                                   (27)

Võrrandist (26) saame:

mQc

mσ

kk
kC

+
=

−•Γ
                                                                                                           (28)

Kuna reaksioonid (23) ja (24) on tunduvalt kiiremad kui (22), võib voolutiheduse j

avaldada kujul:

mQc

b
Qmcσ

Qc

F2
F2

kk
Ckk

Ckj
+

−=−=
−•

−•

−• Γ
Γ

Γ                                                                                (29)

Siin eeldatakse, et tegemist on hapniku kaheelektronilise redutseerumisega. Seega võib

Koutecky-Levichi võrrandi antud mehhanismi korral avaldada järgmiselt:

dl
b

Qc
b

m
b

Qc

1
F2

1
F2

1
F2

11
jCkCkCkj

−−=−−=
−•−• ΓΓ

                                                      (30)
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kus jdl  on piirilise difusioonivoolu tihedus. Miinusmärk võrrandis viitab sellele, et tegemist

on elektrokeemilise redutseerumisega. Võrrandi (30) võib avaldada pöörleva elektroodi

jaoks järgmiselt:

1/2b6/13/2b
Qc D62,0F2

1
2F

11
wCCkj −−

Γ
−=

−• ν
                                                                 (31)

kus ω on antud rad s-1. Ainus kineetiline parameeter, mida saab K.-L. sõltuvusest määrata

on kcΓQ-. Voolu sõltuvust potentsiaalist saab kindlaks teha kasutades voolu funktsiooni

j/(jdl-j), kus b
mD F2 Ckj =  ja σΓ Ckj −•= QcF2 . Võrrandite (29) ja (30) abil saame avaldada

voolu funktsiooni:

m

Qc

k

k

jj
j

dl

−•

=
−

Γ
                                                                                                               (32)

Võrrand (32) näitab, et voolu funktsioon sõltub radikaali pindkontsentratsioonist ning see

avaldub järgmiselt:

−•+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− Q

c

m lnlnln Γ
k
k

jj
j

dl

                                                                                        (33)

Keemilise reaktsiooni kiiruskonstandi (kc) saame arvutada, kui on teada kinooni

radikaaliooni pindkontsentratsioon. Selleks, et vastava mehhanismi kohaselt määrata voolu

sõltuvust potentsiaalist, peab arvutama kinooni radikaali pindkontsentratsiooni sõltuvuse

potentsiaalist. Seda saab teha, võttes arvesse, et järgmiste reaktsioonide:

−•− →+ QeQ                                                                                                                     (34)

−−− →+ 2QeQ                                                                                                             (35)

standardpotentsiaalid on vastavalt 0
Q/Q −•E ja 0

/QQ 2−−•E . Summaarne reaktsioon avaldub:

−− →+ 2Q2eQ                                                                                                                   (36)
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Selle reaktsiooni standardpotentsiaal on 0E , mis on seotud 0
Q/Q −•E ja 0

/QQ 2−−•E  järgmiselt:

)/2( 0
/QQ

0
Q/Q

0
2−−•−• += EEE                                                                                            (37)

Modelleerimise eesmärgil on sobilik defineerida:

0
Q/Q

0
/QQ 2∆ −•−−• −= EEE                                                                                                (38)

kuna ∆E võib siduda vastava voltamperomeetrilise piigi laiusega poole kõrguse peal.

Eeldatakse et adsorbeerunud kinooni kiht käitub ideaalselt, so pinnaga seotud molekulide

vahel puudub vastastoime. Lähtudes Nernsti võrrandist, saab avaldada erinevas vormis

kinoonide pindkontsentratsioonide sõltuvuse potentsiaalist:

)f(

QQ

0
Q/Q −•

−•

−
=

EE
eΓΓ                                                                                                     (39)

)f(

QQ

0
2/QQ

2
−−•

−•−

−−
=

EE
eΓΓ                                                                                                  (40)

kus f=F/RT. Lihtsuse mõttes antakse kõik potentsiaalid 0E suhtes, so Q/Q2- paari

standardpotentsiaali suhtes. Võrranditest (37) ja (38), võib 0
Q/Q −•E  ja 0

/QQ 2−−•E

potentsiaalid avaldada kujul:

2/∆00
Q/Q

EEE −=−•                                                                                                   (41)

2/∆00
/QQ 2 EEE +=−−•                                                                                                 (42)

Tingimustes, kus pinnaloleva kinooni hulk on konstantne, saame:

TQQQ 2 ΓΓΓΓ =++ −−•                                                                                                       (43)
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kus ΓT on kinooni summaarne pindkontsentratsioon. Võrranditest (39) ja (31) saame:

)(f

QQ
)Ef(

QT

0
2/QQ

0
−−•

−•−•−•

−−−
Γ+Γ+Γ=Γ

EEE
ee                                                       (44)

ja kinooni radikaaliooni pindkontsentratsiooni sõltuvus poentsiaalist avaldub:

EEEEEE
eeee ∆(f/2))(f∆f/2)()(f

T
Q 00

1
−−−

++

Γ
=Γ −•                                                      (45)

Võrrand (45) vastab oodatud tingimustele, so kui ΓQ•- → 0, siis E→±∞ ja mingil

potentsiaalil peaks ΓQ•- omama maksimaalset väärtust. Piigi potentsiaal (Ep) leiti

diferentseerides võrrandit (45). Siit järeldub, et maksimum (dΓQ•-/dE=0) esineb

potentsiaalil E°, so piigi potentsiaal vastab Q/Q2- redokspaari standardpotentsiaalile

(Ep=E°). Võrrandist (33) võib näha, et sellel potentsiaalil läbib voolu funktsioon j/(jdl-j)

samuti maksimumi. Võrrandeid (30) ja (45) kasutati voolu potentsiaalist sõltuvuse

simulatsioonil. Sel teel saab määrata hapniku redutseerumise kineetilisi parameetreid,

kasutades mittelineaarset regressioonanalüüsi.
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2. PÖÖRLEVA KETASELEKTROODI MEETOD

2.1. Pöörlev ketaselektrood

Viimastel aastatel on pöörleva ketaselektroodi meetod muutunud üheks

enamkasutatavamaks meetodiks elektrokeemiliste reaktsioonide mehhanismi ja kineetika

uurimisel. Ketaselektrood koosneb isolatsioonimaterjaliga ümbritsetud kettakujulisest

elektroodist, mille pöörlemiskiirust ümber telje on võimalik reguleerida. Selle meetodi

põhiliseks eeliseks teiste meetodite ees on võimalus kvantitatiivselt eristada voolu

kineetilist ja difusioonilist komponenti. Pöörleva ketaseelektroodi korral on

hüdrodünaamika ja konvektiivse difusiooni võrrandid nõutava täpsusega lahendatavad.

Statsionaarse difusiooni korral on aine vootihedus pinnale i esitatav Ficki võrrandiga:

d

CCDi
δ

)( 0 −
= ,       (46)

kus D on aine difusioonikoefitsient, C0− aine kontsentratsioon lahuses, C− aine

kontsentratsioon pinna lähedal ja δd − difusioonikihi paksus. Piirilise difusioonivoo tihedus

id avaldub kujul:

d
d

DCi
δ

0

= .       (47)

Kui elektroodi pinnal kaasneb reageeriva osakese muundumisega n elektroni ülekanne,

avaldub voolutihedus j piirilise difusioonivoo korral võrrandiga:

dd nFij = .      (48)

Vedeliku laminaarsel voolamisel on difusioonikihi paksus ketaselektroodil esitatav

järgmiselt:
21613161,1 −= ωνδ Dd ,          (49)

kus ν on lahuse kinemaatiline viskoossus ja ω − ketta pöörlemiskiirus.

Võrrandite (47-49) põhjal saame piirilise difusioonivoolu avaldise ehk Levichi võrrandi:
216132062,0 ων −= DnFCjd ,            (50)

mis, arvestades ainsa muutujana pöörlemiskiirust, avaldub
21ωBjd = .        (51)

See võrrand eeldab, et tegemist on puhtalt difusioonilise limitatsiooniga ja j, ω1/2-sõltuvus

on sirge, mis läbib koordinaatide alguspunkti.

Juhul, kui elektrokeemiline staadium on aeglane, tuleb arvestada nii kineetilist kui ka

difusioonilist limitatsiooni. Enamikel juhtudel mõõdetavad voolud alluvad segakineetika
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seaduspärasustele (massiülekande ja elektrokeemilise staadiumi kiirused on võrreldavad) ja

on vaja arvesse võtta kontsentratsioonipolarisatsiooni. Seda on võimalik teha, kasutades

lihtsustatud võrrandit:

)( jj
jj

j
d

d
k −

= ,       (52)

siin j on eksperimentaalselt saadud voolutihedus ja kj on kineetiline vooltihedus. Samuti

võib kasutada võrrandit

dk jjj
111

+=       (53)

Ketta voolu seos piirilise difusioonivoolu tihedusega on avaldatav järgmiselt:

0

0

C
CCjj d

−
= .       (54)

Esimest järku pöördumatu reaktsiooni puhul on kineetilise voolu tihedus esitatav valemiga:
0nFkCjk = ,       (55)

kus k on heterogeense laenguülekande kiiruskonstant vastaval potentsiaalil.

Eelnevatest valemitest saab tuletada Koutecky-Levichi võrrandi:

21

111
ωBjj k

+= .       (56)

Seega, teostades mõõtmisi mitmetel elektroodi pöörlemiskiirustel ning ekstrapoleerides 1/j,

1/ω1/2- teljestikus saadud sirged lõpmatu pöörlemiskiiruseni (1/ω1/2 = 0), saame määrata

kineetilised voolutihedused sõltuvalt elektroodi potentsiaalist. Seost (56) saab esitada ka

kujul:

Dk
nFkCj

dδ+
=

1

0

       (57)

Võrrand (57) annab võimaluse määrata, millal on tegemist aeglase laengu- või

massiülekandega, seostades kiiruskonstandi k eksperimendi tingimustega. Kui kδd/D<<1,

on tegemist kineetilise limitatsiooniga; kui kδd/D>>1, on limiteeriv difusiooni staadium.

Pöörlevat ketaseelektroodi saab kasutada kineetiliste parameetrite leidmiseks, kui kδd/D<1.



24

2.2.Pöörlev ketaselektrood rõngaga

Pöörleva ketaselektroodi meetodi edasiarenduseks on pöörlev ketaselektrood rõngaga

(PKER) [37]. See meetod võeti kasutusele 1959. aastal [38]. Meetodi põhiliseks eeliseks

on see, et sellega saab kvantitatiivselt detekteerida kettal tekkivaid vaheühendeid või

saadusi. Valdavalt kasutatakse PKERi meetodit hapniku elektrokeemilise redutseerimise

uurimisel [1]. Hapniku redutseerumisel tekib ketaselektroodil vaheühendina

vesinikperoksiid ja see detekteeritakse rõngal. Rõngaselektroodi potentsiaal valitakse

selliselt, et rõngal kulgev protsess oleks difusiooniliselt limiteeritud. See on vajalik

tingimus vaheühendi kvantitatiivseks detekteerimiseks. Rõnga ja ketta voolude suhte

(IR/ID) teoreetiline väärtus on  määratud elektroodide raadiustega (vt joonis 3). Seda

nimetatakse kogumise efektiivsuseks (N) ja selle väärtust saab arvutada järgmisest valemist

[39]:
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Tavaliselt  leitakse N väärtused tabelitest etteantud r1 , r2 ja r3 väärtuste korral, sest N=f(r1,

r2, r3). Kvalitatiivselt  N alati suureneb, kui ketta ja rõnga vahelise isolatsioonikihi

paksus (r2-r1) väheneb ja rõnga laius  (r3-r2) suureneb. N väärtus on sõltumatu elektroodi

pöörlemiskiirusest [38].

Skeemil 1  toodud kiiruskonstantide leidmiseks kasutatakse mitut matemaatilist võtet [1].

Lihtsaim neist  on Wroblowa meetod, kus on jäetud arvestamata molekulaarse hapniku

adsorptsiooni-desorptsiooni staadium [4]:
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Kahjuks pole sellel meetodil võimalik kõiki kiiruskonstante eraldi leida. Järjestikuse O2

redutseerumise mehhanismi korral (k1=0) analüüs oluliselt lihtsustub:
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Kinoonidega modifitseeritud elektroodide korral on asjakohane kasutada PKER andmete

analüüsil võrrandit (60) [5].

Joonis 3 . Pöörlev ketaselektrood rõngaga.
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3. EKSPERIMENDI METOODIKA

Hapniku redutseerumise polarisatsioonikõverate mõõtmiseks kasutati pöörleva

ketaselektroodi meetodit. Pöörleva ketta seade EDI 101 oli varustatud süsteemiga CTV101

(Radiometer), mis võimaldas kontrollida pöörlemiskiiruse konstantsust. Kinoonidega

modifitseeritud elektroodide korral kasutati pöörlevat ketaselektroodi rõngaga AFMSRX,

mis oli varustatud pöörlemist reguleeriva seadmega MSRX (Pine Instruments). Antud töös

kasutati järgmisi pöörlemiskiirusi: 360; 610; 960; 1900; 3100; 4600 p min-1. O2 ja H2O2

elektrokeemilise redutseerumise mõõtmised viidi läbi potentsiodünaamilisel   meetodil

laotuskiirusega 20 mV s-1. Tsüklilised voltamperogrammid O2-vabas lahuses registreeriti

potentsiaali laotuskiirusel 100 mV s-1.

Mõõtmised teostati viiekaelalises klaasist mõõterakus, mille ruumala oli 100 cm3. Iga

katseseeria eel pesti rakku kontsentreeritud väävelhappe ja vesinikperoksiidi seguga ning

loputati mitu korda Milli-Q veega.

Kinoonidega modifitseerimise tarvis kasutati klaassüsinikelektroodi pindalaga 0,2 cm2 ja

klaassüsinikelektroodi kuldrõngaga, pindalad vastavalt 0,164 cm2 ja 0,037 cm2 ning

kogumise efektiivsus N=0,23. Elektroodide tööpinda lihviti peene liivapaberiga ja poleeriti

1 µm ja 0,3 µm osakeste läbimõõduga alumiiniumoksiidi pulbritega (Buehler) ühtlase läike

saavutamiseni. Seejärel töödeldi elektroode ultrahelivannis 2×3 min.

Käesolevas töös kasutati pinna modifitseerimiseks kinoonidega diasooniumsoola

redutseerumise meetodit [21]. Töös kasutatud diasooniumsoolad on toodud tabelis 2. Kõik

diasooniumisoolad olid sünteesitud Liverpooli Ülikoolis dr. J. Paprotny poolt.  Kinoonidest

valmistati 1 mM lahused 0,1 M tetrabutüülammoonium tetrafluoroboraadi (TBABF4,

Fluka) atsetonitriilses lahuses.

Elektrokeemilised mõõtmised viidi läbi 0,1 M KOH lahuses pöörleva ketaselektroodi

meetodil. Kõigi vajalike lahuste valmistamisel kasutati Milli-Q vett (Millipore, Inc.).

Töölahused valmistati KOH (Aristar®, BDH) tablettidest, lahuste deaereerimiseks kasutati

argooni (99,999%, AGA). Hapniku redutseerumise polarisatsioonikõverate mõõtmiseks

küllastati lahus hapnikuga (99,95%, AGA).

Võrdluselektroodiks oli küllastatud kalomelelektrood, edaspidi on töös potentsiaalid antud

selle suhtes. Abielektroodiks oli Pt-traat või Pt-plaat, abielektroodiruum oli töölahusest
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eraldatud klaasfiltriga. Elektroodide polariseerimiseks kasutati Autolab PGSTAT10 (Eco

Chemie B. V.) potentsiostaati ning selle töö juhtimiseks General Purpose Electrochemical

System (GPES) tarkvara.

Tabel 2. Töös kasutatud diasooniumisoolad.

Kinooni diasooniumisool Nimetus Pinnaga seotud kinooni
Ef / V vs SCE 0,1 M

KOH lahuses

O

O N

N
BF 4

9,10-antrakinoon-1-
diasoonium tetrafluoroboraat

-0.845

OO

N

BF4

N

9,10-fenantreenkinoon-2-
diasoonium tetrafluoroboraat

-0.545

O

O N

N

O2S
CH 3

BF 4 2-metüül-4-metaansulfonüül-
9,10-antrakinoon-1-
diasoonium tetrafluoroboraat

mittedetekteeritav

O

O N

N

O2S

BF 4 2-metüül-4-benseensulfonüül-
9,10-antrakinoon-1-
diasoonium tetrafluoroboraat

mittedetekteeritav

O

O N

N

O2S
CH3

BF4
4-metaansulfonüül-9,10-
antrakinoon-1-diasoonium
tetrafluoroboraat

-0.823

O

O N

N

O2S

BF4 4-benseensulfonüül-9,10-
antrakinoon-1-diasoonium
tetrafluoroboraat

-0.785



28

4. TULEMUSED JA ARUTELU

4.1. Hapniku redutseerumine fenantreenkinooniga modifitseeritud

klaassüsinikelektroodil

4.1.1. Elektroodi pinna modifitseerimine

Hapniku redutseerumisreaktsiooni kiirust saab tõsta katalüütiliselt aktiivsete ühendite

seondamisega elektroodi pinnale. Elektroodide pinna modifitseerimiseks kasutati

diasooniumisoola redutseerumise meetodit [21]. Eelnevalt on sellisel meetodil

modifitseerimiseks kasutatud antrakinooni diasooniumisoola ning vastavad elektroodid

osutusid leelises keskkonnas aktiivseteks hapniku redutseerumisel [13,36], kuid

eesmärgiks on võtta kasutusele veelgi aktiivsemaid elektroode. Üheks võimaluseks on

leida positiivsema redokspotentsiaaliga kinoon ning nendeks võivad olla näiteks

antrakinooni derivaadid.

Fenantreenkinooniga modifitseerimiseks tsükleeriti elektroode vastava diasooniumisoola

atsetonitriilses lahuses potentsiaalide vahemikuks 0,65 kuni –0,2 V, tsükleerimist alustati

positiivsemalt potentsiaalilt. Klaassüsiniku pinna modifitseerimise tsüklilised

voltamperogrammid on esitatud joonisel 4. Madalamate pindkontsentratsioonide

saavutamiseks kasutati ka väiksemat potentsiaalide vahemikku. Peale PQ soola kasutati

pindade modifitseerimiseks ka teisi diasooniumisoolasid (vt tabel 2) ning

modifitseerimiseks valitud potentsiaalivahemik sõltus kinooni loomusest. Kahjuks ei

osutunud teiste diasooniumisoolade korral vastavad modifitseeritud elektroodid eriti

aktiivseks või oli probleeme modifitseerimisel ning seetõttu nendele edaspidi eriti

tähelepanu ei pöörata.

Kõikide kasutatud diasooniumisoolade tsükliliste voltamperogrammide kujud sarnanesid

üksteisele ning üldjuhul oli modifitseerimine kergesti teostatav. Siinjuures osutusid

erandiks MAQ-SO2-CH3 ja MAQ-SO2-Ar, kuna nende ühendite korral ei toimunud pinna

blokeerumist. Tõenäoliselt on probleem molekuli ehituses, kuna asendis 2 on metüülrühm

ning süsinik-süsinik sideme moodustumine on steeriliselt takistatud. Seda oletust kinnitab

modifitseerimise õnnestumine sarnaste AQ derivaatidega (AQ-SO2-CH3 ja AQ-SO2-Ar),

kuna nende korral pind blokeerus ja molekuli ehituse seisukohalt on ainus erinevus

eelmistest metüülrühma puudumine asendis 2. Ka saadud pindkontsentratsioonid olid

võrreldavad Γ väärtustega AQ ja PQ korral.
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Joonis 4. Klaassüsiniku pinna modifitseerimine 1 mM 9,10-fenantreenkinoon-2-
diasoonium tetrafluoroboraadi atsetonitriilses lahuses, mis sisaldab 0,1 M TBABF4. (a), (b)
ja (c) tähistavad vastavalt esimest, teist ja kolmandat tsüklit, ν = 100 mV s-1.

Jooniselt on näha, et esimesel tsüklil on potentsiaalil ca 0,2 V suur redutseerumisvoolu

piik, mis puudub järgmistel tsüklitel. Selline käitumine näitab, et modifitseerimine on

olnud efektiivne ning pind blokeerub juba esimese tsükli ajal.

Pinna modifitseerimisel toimuvad protsessid on esitatud järgnevalt (vt ka skeem 2):

Q-N2
+ + e¯ → Q• + N2                    (61)

Q• + ▓-C → Q-▓-C                    (62)

Esimeses astmes tekib elektrokeemilisel redutseerumisel kinooni radikaal Q•, mis teises

astmes moodustab tugeva kovalentse sideme süsiniku pinnaga.

4.1.2. Tsüklilised voltamperogrammid

Modifitseeritud elektroode tsükleeriti argooniga küllastatud 0,1 M KOH lahuses

potentsiaalide vahemikus 0 V kuni –1,25 V potentsiaali laotuskiirusel 100 mV s-1.

Modifitseeritud elektroodide korral toimus tsükleerimise käigus piikide aluse pindala

vähenemine, kuna pinnale füüsikaliselt adsorbeerunud kinoonid desorbeeruvad lahusesse,

seda peamiselt seetõttu, et 0,1 M KOH lahuses esinevad nad tõenäoliselt anioonses vormis

ning negatiivselt laetud pinnal toimub elektrostaatiline tõukumine. Fenantreenkinooniga
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modifitseeritud stabiliseerunud elektroodi tsüklilised voltamperogrammid on toodud

joonisel 5. Pinnaga seotud PQ redokspotentsiaal leiti olevat –0,545 V, mis on oluliselt

positiivsem võrreldes pinnaga seotud AQ redokspotentsiaaliga (Ef  = -0,845 V [13]) samas

lahuses.
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Joonis 5. Fenantreenkinooniga modifitseeritud elektroodi tsüklilised voltamperogrammid
argooniga küllastatud 0,1 M KOH lahuses. Potentsiaali laotuskiirusteks on vastavalt 10,
20, 50, 100 ja 200 mV s-1.

Kinooni pindkontsentratsioon (ΓQ) leiti vastavalt valemile [39]:

nFA
Q

Q =Γ                    (63)

kus Q on foonivoolu osas korrigeeritud piigile vastav laengu hulk, A on elektroodi pindala

ja n elektronide arv reaktsioonist osavõtva molekuli kohta (n = 2). 9,10-fenantreenkinooni

pindkontsentratsioon leiti olevat ligikaudu 9×10-10 mol cm-2, mis on suurem kui AQ korral,

kusjuures tingimused modifitseerimisel olid samad [13,36]. Arvutusel on võetud aluseks

elektroodi geomeetriline pindala. Varasemad uurimused on näidanud, et sageli on kinooni

pindkontsentratsioon suuremgi, kui oleks vaja monokihi moodustumiseks [13]. Seda

põhjendatakse sellega, et pindkontsentratsioon sõltub molekuli orientatsioonist, samuti

tuleks arvestada pinna karedusfaktorit. Viimane on poleeritud klaassüsiniku korral

tavaliselt vahemikus 1,5 kuni 2, mis on kindlaks määratud elektrilise kaksikkihi mahtuvuse

alusel [40]. Diasooniumisoola redutseerumisel pole välistatud ka polükihi moodustumine

sõltuvalt protsessi läbiviimise tingimustest [41,42].
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Antrakinoonile asendusrühmade sisseviimise eesmärgiks oli pinnaga seotud kinooni

redokspotentsiaali nihutamine positiivses suunas. Selleks tuleb kasutada elektrone

aksepteerivaid rühmasid. Märgatav elektrokatalüütilise aktiivsuse tõus võiks esineda 9,10-

antrakinooni derivaatide korral, mille Ef on 100 kuni 150 mV positiivsem võrreldes

derivatiseerimata AQ-ga. GC/AQ-SO2-CH3 ja GC/AQ-SO2-Ar elektroodide tsüklilised

voltamperogrammid  on toodud joonisel 6.  Kinoonide  redokspotentsiaalid  olid vastavalt

–0,823 ja –0,785 V. Nagu näha, on redokspotentsiaalid küll positiivsemad, kuid kahjuks

mitte sellisel määral, et muuta nende ühenditega modifitseeritud elektroodid oluliselt

aktiivsemaks hapniku redutseerumisel.  Saadud pindkontsentratsioonid olid vastavalt

5,4×10-10 mol cm-2  ja 6,8×10-10 mol cm-2 , mis on võrreldavad AQ ja PQ korral saadud

väärtustega.
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Joonis 6. GC/AQ-SO2-CH3 ja GC/AQ-SO2-Ar elektroodide tsüklilised voltamperogrammid
argooniga küllastatud 0,1 M KOH lahuses. ν = 100 mV s-1.
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4.1.3. Hapniku redutseerumine

Käesolevas töös kasutati elektroodi alusmaterjalina klaassüsinikku. Hapniku

redutseerumist klaassüsinikul katalüüsivad pinnale spontaanselt tekkinud kinoonsed

rühmad, mida leidub ka poleeritud klaassüsinikul [13]. Vastavad hapniku redutseerumise

polarisatsioonikõverad on toodud joonisel 7. Kahjuks on nende kinoonsete rühmade hulk

poleeritud klaassüsinikul suhteliselt väike ning seetõttu ka elektroodide aktiivsus küllaltki

madal. Seetõttu on eellaine voolu maksimum oluliselt madalam võrreldes piirilise

difusioonivooluga. Et tõsta elektroodide aktiivsust, modifitseerisime need kinoonidega.

Joonisel 8 on toodud hapniku redutseerumise polarisatsioonikõverad fenantreenkinooniga

modifitseeritud (ΓPQ = 9×10-10 mol cm-2)  klaassüsinikelektroodil hapnikuga  küllastatud

0,1 M KOH lahuses ja joonisel 9 on toodud redutseerumiskõverad samal elektroodil

madalama pindkontsentratsiooni korral    (ΓPQ = 2,1×10-10 mol cm-2). Joonisele 8 on

võrdluseks lisatud poleeritud klaassüsiniku O2 redutseerumise kõver pöörlemiskiirusel 360

p min-1, mis on võetud jooniselt 7. Nagu jooniselt võib näha, on GC/PQ elektroodi hapniku

reduseerumise poollainepotentsiaal (E1/2) positiivsem võrreldes poleeritud klaassüsiniku

hapniku redutseerumise E1/2 väärtusega. Seega on GC/PQ elektroodi elektrokatalüütiline

aktiivsus kõrgem. Need andmed on kooskõlas redokskatalüütilise tsükli mudeliga, mis

väidab, et hapniku redutseerumise kiirus on sõltuv kinooni radikaalaniooni

pindkontsentratsioonist. Seega kui on toimunud redokspotentsiaali nihkumine positiivses

suunas, siis nihkub ka hapniku redutseerumise poollaine potentsiaal positiivsemas suunas,

kui reaktsioon (18) on termodünaamiliselt ja kineetiliselt soodustatud. Kuid positiivne

poollainepotentsiaali nihe pole ainus parameeter iseloomustamaks elektroodi

elektrokatalüütilist aktiivsust, samuti tuleb arvesse võtta reaktsiooni (18) kiiruskonstanti.

Täpsemalt tuleb sellest juttu hiljem.

Joonisel 9 võime näha potentsiaalil ca –0,5 V voolu maksimumi, mis on eriti hästi näha

suurematel pöörlemiskiirustel. Samal potentsiaalil esineb voolu maksimum ka

klaassüsinikul. Negatiivsematel potentsiaalidel hakkab vool taas vähenema, see on

kooskõlas redokskatalüütilise tsükli mudeliga [13]. Sarnast voolulangust täheldasid ka

Hossain  jt  [28],  kes   uurisid  hapniku   redutseerumist   kõrgorienteeritud    pürografiidil,
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Joonis 7. Hapniku redutseerumise ja vesinikperoksiidi oksüdeerumise
polarisatsioonikõverad poleeritud klaassüsinikketta ja kuldrõnga korral hapnikuga
küllastatud 0,1 M KOH lahuses potentsiaali laotuskiirusel 20 mV s-1. Rõnga potentsiaal
0,05 V, rõnga voolu on korrigeeritud algvoolu osas.
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Joonis 8. Hapniku redutseerumise ja vesinikperoksiidi oksüdeerumise
polarisatsioonikõverad fenantreenkinooniga modifitseeritud ketaselektroodi ja kuldrõnga
korral hapnikuga küllastatud 0,1 M KOH lahuses potentsiaali laotuskiirusel 20 mV s-1.
Rõnga potentsiaal  0,05 V,  rõnga voolu  on  korrigeeritud algvoolu osas. ΓPQ = 9×10-10

mol cm-2 .
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Joonis 9. Hapniku redutseerumise ja vesinikperoksiidi oksüdeerumise
polarisatsioonikõverad fenantreenkinooniga modifitseeritud ketaselektroodi ja kuldrõnga
korral hapnikuga küllastatud 0,1 M KOH lahuses potentsiaali laotuskiirusel 20 mV s-1.
Rõnga potentsiaal 0,05 V, rõnga voolu on korrigeeritud algvoolu osas. ΓPQ = 2,1×10-10

mol cm-2 .
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mille pinnale oli füüsikaliselt adsorbeerunud PQ. Sarnane uurimistöö on läbi viidud ka 1,4-

naftokinooni ja 9,10-antrakinoon-2-sulfonaadiga ning nende ühendite korral täheldati

märkimisväärset voolu hüstereesi [5,22]. Sellist käitumist selgitati sellega, et kinoon kas

desorbeerub pinnalt või toimub mingi pöördumatu muutus adsorbeerunud kihis [22].

Käesolevas uurimustöös sellist käitumist ei täheldatud ja voltamperogrammid olid

stabiilsed ka pärast mitmeid tsükleid, mis viitab sellele, et PQ on tugevasti seotud

klaassüsiniku pinnaga.

Koutecky-Levichi analüüsist (j-1/2, ω-1/2 sõltuvus) arvutatud üleminevate elektronide arvu n

väärtused on näha joonisel 10. Üleminevate elektronide arv ühe hapniku molekuli kohta on

arvutatud vastavalt võrrandile:

1/2b
O

612/3
O

b
Odlk ωνF0.62

1
F

1111

222
cDnkcnjjj /−

−−=+=                   (53)

kus  jk ja jdl on vastavalt kineetilise ja piirilise difusioonivoolu tihedused; k on hapniku

redutseerumise kiiruskonstant, 
2OD on hapniku difusioonikoefitsient (1,9×10-5 cm2 s-1)

[43], b
O2

c  on hapniku kontsentratsioon lahuses (1,2×10-6 mol cm-3) [43] ja ν on lahuse

viskoossus (0,01 cm2 s-1). Kõik need andmed on esitatud 0,1 M KOH lahuse korral.

Ekstrapoleerides K-L sõltuvusest saadud sirget potentsiaalil -0,5 V, saame lõikepunkti

praktiliselt nulli juures, mis näitab, et hapniku redutseerumine GC/PQ elektroodil on kiire

protsess (joonis 10). Sama sirge klaassüsiniku korral ei lõika y-telge nulli juures, kuigi

üleminevate elektronide arv on sama (n = 2). Seega on klaassüsiniku korral samal

potentsiaalil tegemist segakineetikaga.

Ketta ja rõnga andmeid analüüsiti vastavalt võrrandile:

( ) ( )( )
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I
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R

+++
+=

ω
                                                                           (64)

kus N on kogumisefektiivsus, Z = 0,62D2/3ν-1/6 ja kiiruskonstandid k3, k4, k5 ja k6 vastavad

HO2
−  edasisele redutseerumisele, katalüütilisele lagunemisele, peroksiidse vaheühendi

desorptsioonile ja adsorptsioonile, (vt PKER andmete analüüs Wroblowa meetodil [4]).

Siinkohal eeldatakse, et hapniku neljaelektronilise redutseerumise kiiruskonstant k1 = 0 (vt

skeem 1).
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Joonis 10. Koutecky-Levichi sõltuvus hapniku redutseerumisel GC/PQ elektroodil (■) ja
poleeritud klaassüsinikul (●) hapnikuga küllastatud 0,1 M KOH lahuses potentsiaalil –0,5
V (andmed joonistelt 7 ja 8). Üleminevate elektronide arvu sõltuvust potentsiaalist GC/PQ
korral on näha sissepaigutatud jooniselt.

Joonisel 11 on toodud hapniku redutseerumise NID/IR, ω-1/2 sõltuvus [4,44]. Jooniselt on

näha, et tulemuste hajuvus on väga väike ning seega võib väita, et ID/IR väärtused on

sõltumatud elektroodi potentsiaalist ning pöörlemiskiirusest. Ekstrapoleerides sirget

NID/IR vs ω-1/2 joonisel 11, saame lõikepunkti praktiliselt ühe juures. Ketta ja rõnga

andmete analüüs Wroblowa meetodil näitab, et hapniku redutseerumine toimub sel juhul

täielikult üle kaheelektronilise reaktsioonitee [4]. Seda kinnitavad ka K.-L. sõltuvustest

arvutatud üleminevate elektronide arvu n väärtused (vt joonis 10). Väga väike negatiivne

tõus NID/IR, ω-1/2 sõltuvusel on tingitud peroksiidi mittekvantitatiivsest detekteerimisest

rõngal, kuna suurtel pöörlemiskiirustel limiteerib seda HO2
¯ oksüdatsiooni kineetika [13].

Peroksiidi tekkimise protsenti kettal (Φ) on võimalik arvutada valemist [44]:

N
II

N
I

R
D

R

+
=Φ

200
                     (65)
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Joonis 11. NID/IR sõltuvus ω-1/2-st hapniku redutseerumisel 9,10-fenantreenkinooniga
modifitseeritud elektroodil hapnikuga küllastatud 0,1 M KOH lahuses.  Sirge on
ekstrapoleeritud läbi keskmiste NID/IR väärtuste.
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Joonis 12. Vesinikperoksiidi moodustumise protsendi (Φ) sõltuvus potentsiaalist, ω = 960
p min-1. Pinda on modifitseeritud 9,10-fenantreenkinooniga.
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H2O2 moodustumise protsent fenantreenkinooniga modifitseeritud elektroodil oli

mõnevõrra väiksem kui  100%, sõltudes veidi pöörlemiskiirusest. Negatiivsematel

potentsiaalidel võis täheldada Φ väärtuse langust, mis on tingitud vesinikperoksiidi

mittekvantitatiivsest detekteerimisest rõngal (vt joonis 12) [36].

4.1.4. Hapniku redutseerumise kineetiliste parameetrite määramine

Hapniku redutseerumise kineetilised parameetrid arvutati pinnal kulgeva redoks-

katalüütilise tsükli mudeli kohaselt, mille matemaatiline tuletuskäik on toodud peatükis

1.2.  [13].  Selle mudeli korral on võetud aluseks, et hapniku redutseerumine kinoonidega

modifitseeritud klaassüsinikelektroodidel  toimub kahel erinevat tüüpi tsentritel:

kinoonsetel tsentritel ja heterogeensel elektroodi pinnal. Vastavalt sellele mudelile on

voolu tihedus j esitatav järgmise võrrandiga:
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−−

++
+

−=

i
EfEEfEfEEf

iiEEfdl

iiii eeee

Γkc
ekc

jj

)(
0

)()(
0

)(

2
0

2 )2/()()2/()(

b
O)'(0b

O
1

F2
'F2

111

α

               (66)

kus i=1 tähistab kinoonseid rühmi modifitseerimata klaassüsinikelektroodil; i=2 tähistab

pinnaga seotud antrakinooni või selle derivaate; jdl on piirilise difusioonivoolu tihedus; k0´

on heterogeense laenguülekande kiiruskonstant; α on ülekandekoefitsient; E0´ on O2/HO2
−

redokspaari standardpotentsiaal (-0,065 V vs SHE); ki on reaktsiooni Q•− + O2 →O2
•− + Q

kiiruskonstant; Γi on vastavate kinoonide pindkontsentratsioon; E0
(i) on Q/Q2- redokspaari

standardpotentsiaal; ∆E(i) on Q•−/Q2- ja Q/Q•− standardpotentsiaalide erinevus; CO2
b on O2

kontsentratsioon 0,1 M KOH lahuses (1,2×10-6 mol cm-3 [43]); f=F/RT. Kahe kinooniga

mudel sobib väga hästi analüüsimaks GC/AQ elektroode [13,36].

Fenantreenkinooniga modifitseeritud klaassüsiniku kineetiliste parameetrite analüüs oli

komplitseeritud, kuna poleeritud klaassüsiniku ja GC/PQ elektroodi hapniku

redutseerumise kõverad kattuvad osaliselt (vt joonised 8 ja 9), mis viitab sellele, et

tegemist on väga sarnaste kinoonsete rühmadega. Seetõttu kasutati lihtsustatud analüüsi

ning eeldati, et pinnal on kõigest ühte tüüpi kinoonsed rühmad, kuigi on teada, et pinnal on

vähemalt kahte tüüpi kinoonseid rühmi, so spontaanselt pinnale moodustunud kinoonsed

rühmad ja pinnaga seotud PQ. Seetõttu saadud parameetrid annavad meile keskmistatud

väärtused spontaanselt moodustunud ja pinnale viidud kinoonsetest rühmadest.
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Hapniku redutseerumise kineetilised parameetrid leiti mittelineaarse regressioonanalüüsi

abil erinevatel pöörlemiskiirustel saadud j,E kõveratest. Piirilised difusioonivoolu

tihedused arvutati hapniku redutseerumise K.-L. sõltuvustest ja need väärtused loeti

fikseerituks analüüsil. Saadud kineetilised parameetrid on toodud tabelis 3, võrdluseks on

toodud poleeritud klaassüsiniku ja GC/AQ parameetrid. Kuna artikli [36] põhjal on teada,

et kineetilised parameetrid sõltuvad kinooni pindkontsentratsioonist, siis valiti AQ ja PQ

korral võrdluseks lähedaste pindkontsentratsioonidega elektroodid.

Tabel 3. Hapniku redutseerumise kineetiliste parameetrite võrdlus kinoonidega
modifitseeritud klaassüsinikelektroodidel hapnikuga küllastatud 0,1 M KOH lahuses.
ΓPQ = 2,1×10-10 mol cm-2 ja ΓΑQ = 1,9×10-10 mol cm-2 .

Elektrood 0
(1)E

(V)

0
(2)E

(V)

104 k0

(cm s-1)
α ∆E(1)

(V)
∆E(2)
(V)

k1Γ1
(cm s-1)

k2Γ2
(cm s-1)

GC* -0.516
±

0.004

(7.2
±

1.9)

0.18
±

0.01

-0.192
±

0.004

0.025
±

0.001

GC/AQ* -0.57
±

0.02

-0.86
±

0.01

(4.0
±

2.0)

0.19
±

0.02

-0.27
±

0.02

-0.29
±

0.01

0.011
±

0.002

0.072
±

0.004

GC/PQ -0.56
±

0.01

(4.7
±

0.8)

0.21
±

0.01

-0.21
±

0.01

0.17
±

0.02
* Kineetilised parameetrid võetud artiklist [36]

Joonisel 13 on toodud hapniku redutseerumise eksperimentaalsed j,E kõverad (tähistatud

markeriga) ning mittelineaarsel regressioonanalüüsil saadud kõverad erinevate

kinoonidega modifitseeritud elektroodidel. GC/PQ elektroodi hapniku redutseerumise

kõverate erinev kuju joonistel 8, 9 ja 13 on tingitud PQ erinevast pindkontsentratsioonist.

Parameetri k2Γ2 väärtusest leiti (läbi jagades 9,10-fenantreenkinooni

pindkontsentratsiooniga), et k2 = 8,1×108 cm3 mol-1 s-1. k2 on kinooni radikaali ja

molekulaarse hapniku vahelise keemilise reaktsiooni kiiruskonstant (võrrand (18)). Sellisel

juhul on eeldatud, et hapniku redutseerumine vastab elektrokeemilis-keemilisele (EC)

mehhanismile ning on limiteeritud keemilise staadiumi poolt.
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Joonis 13. Hapniku redutseerumine (a) poleeritud klaassüsinikul, (b) GC/AQ (ΓAQ =
1.9×10−10 mol cm−2) ja (c) GC/PQ (ΓPQ = 2.1×10−10 mol cm−2) elektroodil hapnikuga
küllastatud 0,1 M KOH lahuses. Potentsiaali laotuskiirus 20 mV s-1, ω = 4600 p min-1.
Punktid tähistavad eksperimentaalseid j,E-kõveraid ja pidevad jooned mittelineaarsel
regressioonil saadud kõveraid.

Mittelineaarsel regressioonanalüüsil arvutatud PQ redokspotentsiaal (-0,56 V) ning

hapnikuvabas lahuses määratud redokspotentsiaal (-0,545 V, joonis 5) langevad hästi

kokku. Samuti on hea kokkulangevus heterogeense laenguülekande kiiruskonstandi k0 ja

ülekandekoefitsiendi α vahel poleeritud, GC/AQ ja GC/PQ elektroodi vahel, mis viitab

sellele, et puudub spetsiifiline efekt selles osas, kas asendusrühm on o- või p-asendis. Nii

GC/AQ kui ka GC/PQ elektroodi heterogeense laenguülekande kiiruskonstant k0 on

vähenenud võrreldes poleeritud klaassüsinikuga ning see on seotud pinna blokeerumisega

kinoonide poolt.

Kui võrrelda GC/AQ ja GC/PQ elektroodi, siis kõige suurem erinevus on parameetri k2Γ2

väärtustes. Kuna kahel kinoonil on sarnane pindkontsentratsioon, siis peab PQ korral

keemilise reaktsiooni (võrrand (19)) kiiruskonstant olema ligikaudu 2,5 korda suurem. See

vastab Gibbsi aktivatsioonienergia vähenemisele 2,27 kJ mol-1, mis on suhteliselt

tagasihoidlik suurus. Seega võib järeldada, et elektroktalüütilisi omadusi saab muuta kahel

viisil  - muutes kinooni redokspotentsiaali sobilike asendusrühmade abil või muutes

radikaali reaktsioonivõimelisust hapniku suhtes.
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Kuna parameeter k2Γ2  on GC/AQ ja GC/PQ elektroodidel erinev, siis võib arvata, et

keemilise reaktsiooni kiirus on mõjutatud kinooni struktuuri poolt kuid peamine tegur, mis

tõstab GC/PQ elektroodi katalüütilist aktiivsust, on seotud PQ oluliselt positiivsema

redokspotentsiaaliga (võrdle tabelis 3 0
(2)E  väärtusi AQ ja PQ korral). Siit järeldub, et PQ

radikaalioon moodustub oluliselt positiivsemal potentsiaalil võrreldes AQ

radikaalioonidega ning seetõttu on ka vastavalt modifitseeritud pind elektrokatalüütiliselt

aktiivsem hapniku redutseerumisel.

Kinoonidega modifitseeritud elektroodi redoks-katalüütilise tsükli mudelist [13] tulenevalt

võib hapniku redutseerumise aktiivsus suureneda kahe teguri tõttu. Esiteks, mida

positiivsem on pinnaga seotud kinooni redokspotentsiaal ( 0
(2)E ), seda positiivsematel

potentsiaalidel algab kinooni radikaalanioonide teke (17) ning sellega muutub

redutseerumisprotsess soodsamaks (termodünaamiline faktor).

Teiselt poolt on O2 redutseerumise kiirus määratud konstandi k2 poolt ja mida suurem see

on, seda aktiivsem on ka vastav kinoonidega modifitseeritud elektrood (kineetiline faktor).

Meie poolt varem väljapakutud mehhanismi kohaselt on kiirust limiteeriv staadium (18).

Kineetika analüüs näitas, et põhiline faktor, mis suurendas redutseerumiskiirust, oli GC/PQ

elektroodide märgatavalt positiivsem redokspotentsiaal. Need tulemused viitavad selgelt

sellele, et muutused kinooni struktuuris võivad oluliselt suurendada kinoonidega

modifitseeritud elektroodide elektrokatalüütilist aktiivsust hapniku redutseerumisel.
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4.2. Hapniku redutseerumine antrakinooniga modifitseeritud oksüdeeritud

klaassüsinikelektroodil

4.2.1 Klaassüsiniku oksüdeerimine

Töö üheks eesmärgiks oli kindlaks teha, kas on võimalik modifitseerida eelnevalt

oksüdeeritud klaassüsinikku. Lisaks sellele pakub hapniku redutseerumine oksüdeeritud

klaassüsinikul huvi ka vesinikperoksiidi genereerimise seisukohalt. Kui pinna

oksüdeerimise teel õnnestuks oluliselt tõsta hapniku redutseerumisprotsessi kiirust, siis

võiks neid elektroode edukalt kasutada H2O2 elektrosünteesil. Sel juhul poleks

katalüütiliselt aktiivsete süsinikmaterjalide pinda enam täiendavalt tarvis hapniku

redutseerumise aktiivsust tõstvate rühmade sisseviimiseks kovalentselt modifitseerida.

Klaassüsiniku pinna anoodne oksüdeerimine oli peaaegu identne protseduuriga, mis on

avaldatud artiklis [46]. Selleks oksüdeeriti poleeritud klaassüsinikku argooniga küllastatud

0,1 M KOH lahuses potentsiaalil +1,75 V 10 sekundit, pöörlemiskiiruseks oli 2000 p min-1.

Pöörlemine oli vajalik selleks, et oksüdeerumise käigus tekkinud hapniku mullid pinnalt

eemaldada.

Oksüdeeritud klaassüsinikpinna elektrokeemiliseks iseloomustamiseks tsükleeriti seda

elektroodi argooniga küllastatud 0,1 M KOH lahuses potentsiaalide vahemikus 0 kuni -

1,25 V viis korda. Esimesel tsüklil võis täheldada suuremat voolu, kuid viimane ei

erinenud oluliselt poleeritud klaassüsiniku omast.

4.2.2. Elektroodi pinna modifitseerimine

Elektroodide pinna modifitseerimiseks kasutati diasooniumisoola redutseerumise meetodit

[21]. Selleks tsükleeriti elektroode AQ diasooniumisoola sisaldavas atsetonitriilses lahuses

kolm korda potentsiaalide vahemikus 0,65 kuni –0,2 V, alustades positiivsemalt

potentsiaalilt (vt joonis 14). Esimesel tsüklil oli potentsiaalil 0,4 V suur

redutseerumisvoolu piik, mida ei olnud enam teisel ega kolmandal tsüklil. See näitab, et

oksüdeeritud klaassüsiniku modifitseerimine on olnud efektiivne ning pind on kinooniga

kattunud.
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Joonis 14. Oksüdeeritud klaassüsiniku pinna modifitseerimine 10 mM 9,10-antrakinoon-1-
diasoonium tetrafluoroboraadi atsetonitriilses lahuses, mis sisaldab 0,1 M TBABF4. (a), (b)
ja (c)  tähistavad  vastavalt  esimest,  teist  ja  kolmandat tsüklit,  ν = 100 mV s-1.

4.2.3. Hapniku redutseerumine oksüdeeritud klaassüsinikelektroodil

Joonisel 15 on näha hapniku redutseerumise ja vesinikperoksiidi oksüdeerumise I,E-

kõverad oksüdeeritud klaassüsiniku ja Au-rõnga korral. Hapniku redutseerumise

polarisatsioonikõveratel võis täheldada olulisi erinevusi kui võrrelda omavahel poleeritud

ja oksüdeeritud klaassüsinikku. Oksüdeeritud klaassüsiniku korral nii eellaine kui ka  teise

hapniku redutseerumislaine voolu väärtused kasvasid, mis viitab sellele, et aktiivsete

funktsionaalrühmade arv pinnal on suurenenud. Selle tulemusena suurenes ka hapniku

redutseerumise kiirus. Samas elektroodi töötlemine sellisel moel tekitab pinnale

funktsionaalrühmad, mis katalüüsivad vesinikperoksiidi edasist redutseerumist

negatiivsematel potentsiaalidel. Seda tõestab ka Koutecky-Levichi analüüsil leitud

üleminevate elektronide arv n, mis eellaine alas on ligikaudu võrdne kahega,  kuid

negatiivsematel   potentsiaalidel  kasvab  oluliselt  (n ≈ 3  potentsiaalil –1,2 V, vt joonis

16).
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Joonis 15. Hapniku redutseerumise (a) ja vesinikperoksiidi oksüdeerumise (b)
polarisatsioonikõverad oksüdeeritud klaassüsinikul O2-ga küllastatud 0,1 M KOH lahuses,
potentsiaali laotuskiirus 20 mV s-1. Võrdluseks on toodud poleeritud klaassüsiniku hapniku
redutseerumise kõver pöörlemiskiirusel 4600 p min-1, (andmed on võetud jooniselt 7).
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Joonis 16. Koutecky-Levichi sõltuvus hapniku redutseerumisel oksüdeeritud
klaassüsinikelektroodil hapnikuga küllastatud 0,1 M KOH lahuses potentsiaalil –0,5 V
(andmed jooniselt 15). Üleminevate elektronide arvu sõltuvus potentsiaalist on toodud
sissepaigutatud joonisel.

Ketta ja rõnga andmeid analüüsiti ka Wroblowa meetodil ning eeldati, et hapniku

neljaelektronilist redutseerumist ei toimu (k1 = 0). Joonisel 17 on toodud hapniku

redutseerumise NID/IR, ω−1/2 sõltuvus.  Jooniselt võib näha, et potentsiaalide vahemikus

–0,4 kuni –0,7 V olid sirged paralleelsed potentsiaali teljega ning kui sirget

ekstrapoleerida, saame lõikepunkti ühe juures. See näitab, et sellises potentsiaalivahemikus

toimub hapniku redutseerumine vesinikperoksiidiks. Negatiivsematel potentsiaalidel (E < -

0,7 V) ei ole sirged enam paralleelsed potentsiaaliteljega ning siit võib järeldada, et toimub

tekkinud HO2
- edasine redutseerumine (k3 ≠ 0). Sarnast käitumist on varem täheldatud

oksüdeeritud klaassüsinikul artiklis [7] ja oksüdeeritud pürografiidil artiklis [8].

Arvutati ka peroksiidi tekkimise protsent ketaselektroodil vastavalt valemile (65).

Vesinikperoksiidi moodustumise protsent oli ligikaudu 100% madalatel ülepingetel, kuid

hakkas kahanema negatiivsematel potentsiaalidel kui –0,7 V. Teise redutseerumislaine alas

hakkas vesinikperoksiidi moodustumise protsent sõltuma elektroodi pöörlemiskiirusest

ning see kasvas pöörlemiskiiruse suurenedes.
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Joonis 17. NID/IR sõltuvus ω-1/2-st hapniku redutseerumisel 9,10-antrakinooniga
modifitseeritud oksüdeeritud klaassüsinikelektroodil hapnikuga küllastatud 0,1 M KOH
lahuses.

Hapniku redutseerumise kineetilised parameetrid määrati mittelineaarsel

regressioonanalüüsil. Oksüdeeritud klaassüsiniku korral oli analüüs raskendatud võrreldes

poleeritud klaassüsinikuga, kuna hapniku redutseerumise redoks-katalüütiline mudel

eeldab, et toimub hapniku kaheelektroniline redutseerumine [13], kuid oksüdeeritud

klaassüsiniku korral ei ole see tingimus negatiivsematel potentsiaalidel täidetud. Seetõttu

analüüsiti hapniku redutseerumise kõveraid vaid selles potentsiaalivahemikus, kus

üleminevate elektronide arv oli ligikaudu kaks. Saadud parameetrid on toodud tabelis 4.

Parameetri k1Γ1 suurenemine vastas oodatule, kuna hapnikkusisaldavate

funktsionaalrühmade arv pinnal on kasvanud. Samuti võib võrrelda K.-L. analüüsil leitud k

väärtusi voolu maksimumi (-0,5 V) juures. Kiiruskonstandi k väärtus oksüdeeritud

klaassüsinikul on sel potentsiaalil kasvanud ca 40-50% võrreldes poleeritud

klaassüsinikelektroodiga. K.-L. analüüsil arvutatud k väärtus on ligilähedane parameetrile

k1Γ1. Käesoleval juhul ei ole võimalik üheselt voolu tõusu seostada teatud tüüpi

hapnikkusisaldavate funktsionaalrühmade esinemisega pinnal, kuid tõenäoliselt on

suurenenud aktiivsus tingitud kinooni-tüüpi funktsionaalrühmadest. Peatükist 4.1.3. võis

näha, et GC/PQ elektroodid on nendel potentsiaalidel väga aktiivsed hapniku
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elektrokeemilisel redutseerumisel ning seega võib oletada, et fenantreenkinooni-tüüpi

funktsionaalrühmad mängivad oksüdeeritud klaassüsinikul olulist rolli.

Tabel 4. Hapniku redutseerumise kineetiliste parameetrite võrdlus antrakinooniga
modifitseeritud poleeritud ja oksüdeeritud klaassüsinikelektroodidel hapnikuga küllastatud
0,1 M KOH lahuses. Poleeritud GC korral on ΓAQ = 4,3×10-10 mol cm-2 ja oksüdeeritud GC
korral ΓAQ = 6,8×10-10 mol cm-2 .

Elektrood 0
(1)E

(V)

0
(2)E

(V)

104 k0

(cm s-1)
α ∆E(1)

(V)
∆E(2)
(V)

k1Γ1
(cm s-1)

k2Γ2
(cm s-1)

GC (poleeritud)* -0.516
±

0.004

(7.2
±

1.9)

0.18
±

0.01

-0.192
±

0.004

0.025
±

0.001

GC
(oksüdeeritud)

-0.539
±

0.002

(5.1
±

0.5)

0.26
±

0.01

-0.231
±

0.003

0.044
±

0.001

AQ poleeritud
GC*-l

-0.55
±

0.02

-0.87
±

0.01

(3.6
±

2.2)

0.21
±

0.02

-0.22
±

0.02

-0.32
±

0.05

0.018
±

0.002

0.24
±

0.02

AQ oksüdeeritud
GC-l

-0.55
±

0.02

-0.86
±

0.02

(3.5
±

0.4)

0.23
±

0.01

-0.22
±

0.03

-0.23
±

0.08

0.021
±

0.001

0.14
±

0.03
* Kineetilised parameetrid võetud artiklist [36]

4.2.4. Hapniku redutseerumine antrakinooniga modifitseeritud oksüdeeritud

klaassüsinikelektroodil

Üheks huvipakkuvaks teaduslikuks probleemiks oli välja selgitada, kuivõrd muudavad

oksüdeeritud klaassüsiniku pinnaga keemilisel modifitseerimisel seotud kinoonid

elektroodi elektrokatalüütilist aktiivsust hapniku redutseerumisel. Selleks modifitseeriti

eelnevalt anoodselt oksüdeeritud klaassüsinikelektrood antrakinooniga, kasutades

diasooniumisoola redutseerumise meetodit. Nagu juba eelnevalt öeldud, oli oksüdeeritud

klaassüsiniku pinna modifitseerimine hõlpsasti teostatav. Vastavate tsükliliste

voltamperogrammide kuju argooniga küllastatud 0,1 M KOH lahuses oli sarnane

antrakinooniga modifitseeritud poleeritud klaassüsinikelektroodide tsüklilistele

voltamperogrammidele [13,36]. Pinnaga seotud AQ redokspotentsiaal leiti olevat -0,864 V

ja AQ pindkontsentratsioon oli 6.8×10−10 mol cm−2. Varasemate uurimistööde põhjal [46]

on teada, et klaassüsiniku pinna oksüdeerimine suurendab elektroodi tõelist pindala, kuid
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käesolevas töös ei uuritud, kui suur oli klaassüsinikelektroodi tõeline pindala ja kõikidel

arvutustel on arvesse võetud elektroodi geomeetriline pindala.

Joonisel 18 võime näha hapniku redutseerumise ja vesinikperoksiidi oksüdeerumise

polarisatsioonikõveraid oksüdeeritud GC/AQ elektroodi korral. Kovalentselt seondatud

AQ muudab oluliselt hapniku redutseerumise I,E kõveraid ning need sarnanevad poleeritud

GC/AQ elektroodi hapniku redutseerumise kõveratele [13,36]. Peamine erinevus seisneb

selles, et isegi väga suure pindkontsentratsiooni juures esineb kettal alates potentsiaalist

E < -0,9 V voolu tõus ning rõngal voolu langus. K.-L. sõltuvusest määrati üleminevate

elektronide arv ühe hapniku molekuli kohta ning see oli veidi suurem kahest

(potentsiaalidel E < -0,9 V), mis annab tunnistust sellest, et kovalentselt seotud

antrakinoon ei blokeeri kõiki aktiivseid funktsionaalrühmi klaassüsinikul, mis katalüüsivad

vesinikperoksiidi edasist redutseerumist, kuid samas nende rühmade arv on tunduvalt

vähenenud peale pinna modifitseerimist. Seega võib väita, et AQ seondamine pinnaga

suurendab kaheelektronilise reaktsioonitee osatähtsust kõrgetel negatiivsetel

potentsiaalidel.

Hapniku redutseerumise kineetilised parameetrid arvutati pinnal kulgeva redoks-

katalüütilise tsükli mudeli alusel [13]. Kineetilised parameetrid on toodud tabelis 4.

Hapniku redutseerumise kineetiliste parameetrite võrdlus antrakinooniga modifitseeritud

klaassüsinikelektroodide korral (AQ, mis oli kovalentselt seotud poleeritud ja oksüdeeritud

klaassüsinikuga) näitas, et olulist erinevust parameetrites ei ole ja see tõestab, et hapniku

kaheelektroniline redutseerumine AQ redokspotentsiaalist negatiivsematel potentsiaalidel

on tingitud täielikult pinna modifitseerimisest kinooniga. Väiksem keemilise reaktsiooni

kiiruskonstant (k2Γ2) oksüdeeritud GC/AQ elektroodil tuleneb sellest, et arvutustel kasutati

kõrgemat difusioonivoolu väärtust. Nagu juba eelpool mainitud, redutseerumisvool ületab

seda väärtust, mis vastab kaheelektronilisele protsessile negatiivsematel potentsiaalidel

ning võib põhjustada vähenemise parameetri k2Γ2 väärtuses.
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Joonis 18. Hapniku redutseerumise ja vesinikperoksiidi oksüdeerumise
polarisatsioonikõverad 9,10-antrakinooniga kaetud oksüdeeritud klaassüsiniku korral O2-
ga küllastatud 0,1 M KOH lahuses potentsiaali laotuskiirusel 20 mV s-1. Võrdluseks on
toodud oksüdeeritud klaassüsiniku hapniku redutseerumise kõver pöörlemiskiirusel 4600
p min-1, mis on võetud jooniselt 15.
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Samuti analüüsiti ketta ja rõnga andmeid Wroblowa meetodil ning vastavad NID/IR, ω−1/2

sõltuvused on toodud joonisel 19. Sarnaselt modifitseerimata oksüdeeritud klaassüsinikule,

on ka siin sirged paralleelsed potentsiaali teljega ning kui sirgeid ekstrapoleerida, saame

lõikepunkti ühe juures. Negatiivsematel potentsiaalidel võib täheldada väikest tõusu, mis

viitab sellele, et toimub moodustunud peroksiidi edasine redutseerumine. Seda kinnitab ka

vesinikperoksiidi tekkimise protsendimäär, mis jääb alla 100% negatiivsematel

potentsiaalidel (vt joonis 20). Samas pakub vesinikperoksiidi elektrokeemilise

genereerimise seisukohalt huvi just madala ülepingega ala, kus nii oksüdeeritud

klaassüsiniku kui ka GC/AQ elektroodi korral jääb vesinikperoksiidi tekkimise määr 100%

lähedale.
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Joonis 19. NID/IR sõltuvus ω-1/2–st hapniku redutseerumisel oksüdeeritud GC/AQ
elektroodil O2 küllastatud 0,1 M KOH lahuses. Andmed on võetud jooniselt 18.
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Joonis 20. Vesinikperoksiidi moodustumise protsendi (Φ) sõltuvus potentsiaalist:
oksüdeeritud  GC  (■)  ja  oksüdeeritud  GC/AQ  elektroodil  (●).  Pöörlemiskiirus:  1900
p min-1.
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KOKKUVÕTE

Käesolevas töös uuriti hapniku elektrokeemilist redutseerumist kinoonidega

modifitseeritud poleeritud ja oksüdeeritud klaassüsinikelektroodidel, kasutades pöörleva

ketaselektroodi ja pöörlev ketaselektrood rõngaga meetodeid; võrdluskatsed teostati ka

modifitseerimata klaassüsinikelektroodiga. Mõõtmised viidi läbi 0,1 M KOH lahuses.

Klaassüsiniku pinna modifitseerimiseks kinoonidega kasutati diasooniumisoola

redutseerumise meetodit. Töös kasutati kuue erineva kinooni diasooniumisoolasid. Pinna

modifitseerimine oli enamasti väga efektiivne, kuid kahe diasooniumsoola korral toimus

pinna modifitseerumine väga vähesel määral ning seda tõenäoliselt molekuli ehitusest

tingitud steerilise takistuse tõttu. Töö peamine rõhuasetus oli 9,10-fenantreenkinooniga

modifitseeritud klaassüsinikelektroodi ja 9,10-antrakinooniga modifitseeritud oksüdeeritud

klaassüsinikelektroodi uurimisel.

Pinnaga kovalentselt seotud 9,10-fenantreenkinooni redokspotentsiaal 0,1 M KOH lahuses

on –0,545 V, mis on 300 mV positiivsem võrreldes kovalentselt seotud 9,10-antrakinooni

redokspotentsiaaliga. Seetõttu oli ka fenantreenkinooniga modifitseeritud elektroodide

elektrokatalüütiline aktiivsus O2 redutseerumisel oluliselt kõrgem. Saadud tulemused

näitavad, et muutused kinooni struktuuris võivad oluliselt tõsta modifitseeritud

elektroodide aktiivsust O2 elektrokeemilisel redutseerumisel vesinikperoksiidiks. Kahjuks

ei ole fenantreenkinoon pikaajaliselt stabiilne ning seega ei saa seda kasutada praktilistes

süsteemides.

Hapniku redutseerumise kineetikat uuriti ka anoodselt oksüdeeritud klaassüsinikul. Pinna

oksüdeerumine suurendab O2 kaheelektronilise redutseerumise kiirust, kuid tekitab pinnale

ka tsentreid, mis katalüüsivad vesinikperoksiidi edasist redutseerumist negatiivsematel

potentsiaalidel. Oksüdeeritud klaassüsiniku pinnaga kovalentselt seotud 9,10-antrakinoon

suurendas kaheelektronilise protsessi osatähtsust, kuid ei blokeerinud kõiki aktiivseid

tsentreid klaassüsinikul, mis osalevad vesinikperoksiidi edasisel redutseerumisel.

Hapniku redutseerumise kineetilised parameetrid kinoonidega modifitseeritud

elektroodidel arvutati pinnal kulgeva redoks-katalüütilise tsükli mudeli alusel.
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SUMMARY

Electrochemical reduction of oxygen on quinone-modified carbon electrodes.

The electrochemical reduction of oxygen on quinone-modified polished and oxidised

glassy carbon electrodes has been studied using a rotating ring-disk electrode. Comparative

measurements were made with unmodified glassy carbon electrode. The electrochemical

measurements were carried out in 0.1 M KOH solution.

Quinones were covalently attached to the surface of glassy carbon by the electrochemical

reduction of the corresponding diazonium salt. Six different diazonium salts were used in

this research. The surface modification was easily feasible.

The redox potential of surface-bound phenanthrenequinone in 0.1 M KOH was –0.545 V

(SCE), which is 300 mV more positive than that for covalently attached anthraquinone.

The phenanthrenequinone modified electrode showed a much higher electrocatalytic

activity for O2 reduction. The activity increase can be correlated both with a shift of the

redox potential to more positive values and to an increase in the rate constant for the

chemical step in the reduction sequence. The more positive redox potential of

phenanthrenequinone compared with anthraquinone and the larger value of the rate

constant of reaction of the radical with O2 result in an enhanced electrocatalytic activity of

the functionalised electrode, producing H2O2 with a 100% yield.

Secondly, the electrochemical reduction of O2 on anodically pre-treated glassy carbon and

on oxidised glassy carbon electrodes grafted with anthraquinone has been investigated.

Surface oxidation increases the electrocatalytic activity of glassy carbon for O2 reduction

to hydrogen peroxide. However, these electrodes catalyse the further reduction of HO2
− at

potentials more negative than approximately –0.9 V vs SCE. The O2 reduction behaviour is

considerably altered when oxidised glassy carbon electrodes are grafted with

anthraquinone.

The kinetic parameters of O2 reduction have been calculated following the surface redox

catalytic cycle model using the non-linear regression analysis of the current-potential data

at different rotation rates.
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