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Úvod
Rychlý pokrok ve vývoji méně rozvinuté země je spjat se značným nárůstem

energetických nároků [1]. Kvůli velkému množství takových zemí můžeme v nej-
bližší budoucnosti očekávat globální nárůst spotřeby energie, především elektrické
[2]. Pro úspěšné pokrytí celosvětových požadavků je tedy nutné dlouhodobě na-
vyšovat energetickou produkci.

V současné době jsou masově nejužívanějším energetickým zdrojem fosilní pa-
liva. Ta ovšem nejsou vhodným kandidátem na „palivo budoucnosti“, neboť jich
je na Zemi omezené množství, a nelze tedy zajistit dlouhodobě udržitelné pokrytí
rostoucích potřeb energie [3]. Další nevýhodou je výrazná produkce skleníkových
plynů, spojená s jejich využíváním. Vzhledem k současné snaze o redukci emisí
zplodin do ovzduší je užívání fosilních paliv neperspektivní i z politického a soci-
álního hlediska [4].

Z obdobných důvodů je nepravděpodobné, že se svět v plné míře spolehne na
jadernou energetiku, ta navíc vyvolává silný odpor veřejnosti, což často kompli-
kuje výstavbu dalších jaderných elektráren [5], či vede k jejich úplnému rušení.
Příkladem je Německo, které se zavázalo uzavřít všechny své jaderné elektrárny
do konce roku 2022 [6].

Příliš optimisticky se nejeví ani snahy o průmyslové využití fúzního reaktoru.
Dosud nejslibnější projekt ITER bude, i dle nejpříznivějších odhadů, zprovozněn
až za několik desítek let [7].

Velké naděje jsou zato vkládány do obnovitelných zdrojů energie. Mezi ob-
novitelné zdroje energie můžeme zařadit například energii vodních toků, Slunce,
větru, oceánu, biomasy, ale i energii geotermální [8].

Většina z těchto zdrojů ovšem není úplně univerzální. Vodní toky jsou sta-
bilním zdrojem energie, jejich využití však vyžaduje značné zásahy do krajiny,
navíc je omezené množstvím a charakterem vodních toků v dané zemi. Oblasti
bez vhodných řek tak hydroenergetiku nemohou považovat za primární zdroj ener-
gie [9]. Bioelektrárny zase vyžadují velké množství biomasy, která může chybět
v potravinářském průmyslu [10].

Oproti tomu, větrné a solární elektrárny mají velký potenciál dalšího rozvoje
a masovějšího rozšíření [11]. Pro bezproblémové začlenění velkého množství vě-
trných a solárních elektráren do elektrické sítě je třeba vyřešit otázku kolísání
výkonu, způsobeného změnami slunečního záření a větru v průběhu dne a roku.
Výkyvy v produkci energie poté zatěžují celou energetickou síť a ohrožují, krát-
kodobě i dlouhodobě, stabilitu dodávek elektřiny [12].

Dlouhodobou nestabilitu lze částečně řešit zapojením úložišť energie do sítě.
Úložiště energie umožňují ve vhodnou dobu uskladnit přebytky energie a následně
je využít v případě sníženého výkonu solárních a větrných elektráren.

Mezi slibné koncepty takových úložišť patří vodíkový cyklus. Elektrickou ener-
gii, získanou solární či větrnou elektrárnou, můžeme s pomocí elektrolyzéru vody
využít k výrobě čistého vodíku. Čistý vodík lze poté využít přímo, je-li smíchán
se zemním plynem. Vzniklou směs lze v koncentracích do 15 % užívat podobně
jako čistý zemní plyn, bez výrazného zvýšení bezpečnostních rizik [13]. Vodík lze
také bez problémů dlouhodoběji uskladnit [14]. V případě potřeby výroby elek-
trické energie následuje využití palivového článku ke zpětné přeměně vodíku na
elektrickou energii [15].
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Pro masovější rozšíření vodíkového hospodářství je žádoucí použít elektroly-
zér s optimálními parametry, maximální účinností a s minimálními výrobními
náklady. Existuje řada různých typů elektrolyzérů, jako vhodný se jeví elektroly-
zér s protonově vodivou membránou (PEM-WE — proton exchange membrane
water electrolyzer), a to především díky schopnosti pracovat s velkými hustotami
proudu, nízké provozní teplotě a vysoké čistotě vznikajících plynů [16].

Za účelem dosažení maximální účinnosti se pro elektrolyzér s PEM užívají
katalyzátory obsahující vzácné kovy, především platinu a iridium [16]. Vzhledem
k jejich vysoké ceně a relativně nízkému výskytu na Zemi [17] je žádoucí mini-
malizovat množství použitého vzácného kovu.

Existuje mnoho metod snižování obsahu vzácných kovů v katalyzátoru [16],
některé z nich jsou ovšem komplikované a vyžadují řadu časově a technicky ná-
ročných kroků. Od metody použitelné v průmyslovém měřítku pak požadujeme
i maximální jednoduchost a definovatelnost dílčích kroků.

Jako jedna z vhodných metod se jeví magnetronové naprašování, které umož-
ňuje připravovat definované, velmi tenké vrstvy a dosáhnout tak výrazně menšího
obsahu vzácných kovů ve srovnání s chemickými metodami [16].

Cílem této bakalářské práce je studium PEM-WE s důrazem na použití mag-
netronového naprašování za účelem snížení množství použitých vzácných kovů
v katalyzátoru. Cíle práce budou podrobněji specifikovány v kapitole 2.
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1. Elektrolyzér s protonově
vodivou membránou (PEM-WE)

Elektrolyzér s PEM je zařízení, které umožňuje přeměnit elektrickou energii
na energii chemickou v rámci endergonické reakce

2H2O → 2H2 + O2. (1.1)

Reakci můžeme rozdělit na dvě poloreakce [18], na reakci vzniku kyslíku
(OER — oxidation evolution reaction)

2H2O → O2 + 4H+ + 4e− (1.2)

a reakci vzniku vodíku (HER — hydrogen evolution reaction)

2H+ + 2e− → H2. (1.3)

Elektrolyzér s PEM membránou (viz Obrázek 1.1) se skládá z elektrod, pro-
tonově vodivé membrány a z příslušných katalytických vrstev.

Voda vstupuje do elektrolyzéru na straně anody, kde se rozkládá na kyslík
a vodík. Kyslík odchází v podobě molekul O2 z reakce. Vodík zbavený elektronu,
tedy proton, poté prochází skrze protonově vodivou membránu na katodu, kde
probíhá reakce HER a vzniká molekulární vodík. Elektron odtržený od vodíku
prochází skrze obvod na katodu.

Reakce OER, probíhající na anodě, je katalyticky náročnější [16], většina snah
o vylepšení výkonu elektrolyzérů se tedy soustředí právě tam.

Jádrem elektrolyzéru je protonově vodivá membrána. Na ni přiléhají plyn
propouštějící elektrody (GDE — gas diffusion electrode). GDE se skládají z plyn
propuštějící vrstvy (GDL — gas diffusion layer) a z katalyzátoru. Celou tuto
strukturu někdy označujeme souhrnně jako membránové elektrodové uspořádání
(MEA — membrane electrode assembley). MEA je následně uzavřena mezi dvěma
bipolárními deskami, což dohromady tvoří celu elektrolyzéru [16].

V případě katody se jako GDL standardně užívá uhlíkový papír [19]. Vysoké
potenciály působící na anodě v průběhu OER (až 2 V) ovšem neumožňují uplatnit
uhlíkový papír jako GDL na anodě, zde je třeba užít korozi odolnou GDL. Jedním
z vhodných kandidátů je titanová síť.

Titanová síť má ovšem menší povrch než uhlíkový papír. Pro dosažení dlou-
hodobě stabilního výkonu je třeba přidat podpůrný materiál, který umožní lepší
disperzi vzácného kovu, zvýší tak jeho aktivní povrch a zajistí mechanickou při-
lnavost na membráně. Za tímto účelem je možné použít například TiC nanoprášek
[20][21], jehož přítomnost výrazně zlepšuje katalytické vlastnosti.
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Obrázek 1.1: Schéma PEM-WE s naznačenými směry toku látek.

Standardní metoda přípravy katalyzátoru pro elektrolyzér spočívá v nane-
sení kapalné směsi prášku, obsahujícího katalyticky aktivní prvky a ionomeru
na anodovou a katodovou stranu elektrolyzéru; jedná se o tzv. „mokrý způsob“
přípravy katalyzátorů pro elektrolyzér. Nevýhodou této metody je nutnost na-
nášení relativně velkých množství vzácných kovů (cca 0.5 mg·cm−2), za účelem
dosažení dostatečné účinnosti, navíc může být komplikované vytvořit vhodné pre-
kurzory pro přenesení požadované látky. Jedna z možných alternativních metod
spočívá v nahrazení práškových katalyzátorů tenkou vrstvou, připravenou pomocí
magnetronového naprašování. Tak je umožněno vytvořit tenké vrstvy o tloušťce
pouhých několika nanometrů, čímž se výrazně snižuje množství obsaženého vzác-
ného kovu. Navíc je tak umožněno přímé nanášení aktivní látky na membránu
a to bez nutnosti užívat další pomocné reakce.

Určitou nevýhodou zmíněného TiC nanoprášku, jako nosiče katalyzátoru, je
komplikovanost procesu jeho přípravy, která znemožňuje výrobu MEA v průběhu
jediného vložení membrány do komory magnetronu, což snižuje přínos magnetro-
nového naprašování a průmyslovou využitelnost. Vrstva TiC navíc zvyšuje celkový
ohmický odpor cely [21] a z dlouhodobého hlediska může degradovat [22].
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2. Cíle práce
V rámci Skupiny nanomateriálů, která působí na Katedře fyziky povrchů

a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, byla zkoumána
možnost využití tenkovrstvých katalyzátorů pro PEM-WE s využitím magnetro-
nového naprašování. Ukázalo se, že tento přístup umožňuje výrazně snížit množ-
ství použitého vzácného kovu [21][23]. Tato práce má za cíl navázat na předešlý
výzkum na Katedře fyziky povrchů a plazmatu; především na studii leptání sub-
strátu na bázi uhlíku pomocí magnetronového naprašování CeO2 [24] a na dizer-
tační práci [19], ve které bylo zjištěno, že Ir prochází v průběhu elektrolytických
cyklů komplikovaným vývojem. Cíle této práce tedy jsou:

• Prozkoumat možnost leptání PEM s cílem výrazného zvětšení jejího po-
vrchu. Ověřit, zda-li PEM-WE s leptanou membránou dosáhnou porovna-
telné účinnosti jako doposud zkoumané PEM-WE obsahující TiC.

• Popsat změny chemického stavu a morfologie prášených vrstev Ir a jejich
vliv na výkon PEM-WE. Na základě této studie rozhodnout, zda-li je vhod-
nějším katalyzátorem pro anodu PEM-WE Ir, nebo IrO2.
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3. Experimentální metody
Při přípravě elektrolyzéru, jeho charakterizaci a následném testování byla po-

užita řada metod. Velmi důležité bylo především magnetronové naprašování, vy-
užité pro přípravu definovaných tenkých vrstev a rotační disková elektroda RDE,
jež sloužila ke zkoumání katalytických vlastností připravených vrstev v definova-
ných podmínkách; proto je těmto metodám věnováno více prostoru. Okrajověji
jsou popsány další metody použité k charakterizaci povrchů MEA, tedy mikro-
skopie atomárních sil AFM a skenovací elektronová mikroskopie SEM.

3.1 Magnetronové naprašování
Je známa celá škála možných způsobů přípravy definovaných tenkých vrstev.

Metody obecně dělíme na fyzikální depozice z plynné fáze (PVD — Physical va-
pour deposition) a chemické depozice z plynné fáze (CVD — Chemical vapour
deposition) [25]. Magnetronové naprašování patří mezi metody PVD, neboť k de-
pozici dochází v důsledku vyrážení částic deponovaného materiálu z terče.

Magnetronové naprašování má řadu výhod, ve srovnání s ostatními PVD me-
todami. Mezi tyto výhody patří především vysoká depoziční rychlost; možnost
prášit libovolný kov, slitinu i polymer [26]; vysoká čistota a přilnavost vznik-
lých vrstev; schopnost rovnoměrně pokrývat malé schody a nerovnosti; možnost
využití teplotně citlivých substrátů a snadná automatizace [27].

Existuje řada typů magnetronového naprašování, fyzikální princip ovšem zů-
stává stejný. Uvažme tedy nejjednodušší případ nereaktivního stejnosměrného
(DC — Direct current) naprašování v argonu (viz Obrázek 3.1).

Při magnetronovém naprašování je na katodu přivedeno záporné napětí, anoda
je uzemněna. Plyn je standardně alespoň částečně ionizován, obsahuje volné elek-
trony a ionty. Ty jsou následně urychlovány elektrickým polem a směřují ke katodě
(ionty) a k anodě (elektrony). S rostoucím napětím se jsou urychlovány více. Při
dosažení určité mezní hodnoty mají tolik energie, že jsou schopny ionizovat další
atomy, nastává sekundární ionizace.

Pro dosažení větší rychlosti elektronů a iontů při daném urychlovacím napětí
je třeba zvýšit jejich střední volnou dráhu. Za tímto účelem se vyčerpává komora,
ve které dochází k naprašování. Následně se napouští argonem. Tlak v komoře
při prášení je pak v řádu 10−1 Pa. Při vhodném tlaku a při dosažení tzv. zápal-
ného napětí dochází ke vzniku doutnavého výboje, který je spjatý se stacionární
proudovou hustotou, a tak je zásadní pro magnetronové naprašování [28].

Ionty argonu jsou v elektrickém poli urychlovány ke katodě, kde po dopadu
vyrážejí shluky atomů terče. Tyto shluky následně dopadají na substrát, vzniká
tenká vrstva. Kvůli dosažení rychlejší depozice jsou v magnetronu dále přítomny
silné permanentní magnety které zakřivují a tedy i výrazně prodlužují dráhy
elektronů směřujících k anodě. Elektron letící po delší dráze následně ionizuje
větší počet atomů, více iontů bombarduje povrch terče a depozice je rychlejší [27].
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Obrázek 3.1: Schematické znázornění procesu magnetronového naprašování.

V konkrétních případech musí být proces magnetronového naprašování mo-
difikován pro daný vzorek. Problém nastává při prášení nevodivých materiálů.
Použitím stejnosměrného proudu se nevodivý vzorek výrazně nabíjí v důsledku
dopadajících kladných iontů; při následném vybíjení vzorku může lokálně dojít
k vytvoření obloukového výboje a k poškození terče [29].

Řešení tohoto problému nabízí vysokofrekvenční (RF — Radio frequency)
magnetronové naprašování, kdy se napětí periodicky mění. Užívá se střídavého
napětí se sinusovým profilem, které je ovšem posunuto do záporných hodnot tak,
že je katoda po většinu času nabita záporně a pouze v okamžicích, kdy je na-
pětí v okolí maximálních hodnot, kladně, tím je zajištěn odvod kladného náboje
z terče. Kratší kladné intervaly jsou dostatečné díky rychlejšímu pohybu lehkých
elektronů ve srovnání s těžkými ionty; rozdílná hmotnost elektronů a iontů tímto
také umožňuje zachovat relativně vysokou rychlost RF naprašování. Pokud by
byly kladné i záporné úseky srovnatelné, rychlost naprašování by výrazně po-
klesla.

V případě, že je třeba naprášit oxid, nitrid, apod. je třeba buď připravit terč
z daného materiálu, nebo využít reaktivního naprašování. Reaktivní naprašování
probíhá v plynu, jehož sloučeniny chceme připravit, tedy pro oxidy v kyslíku, pro
nitridy v dusíku apod. Vyražené shluky atomů terče poté v průběhu přesunu na
substrát zreagují s reaktivní atmosférou, a tak na substrátu vznikne tenká vrstva
oxidu, nitridu. Pokud to vlastnosti čistého materiálu umožňují, je preferovaná
možnost užití terče čistého prvku a DC reaktivního naprašování, neboť se jedná
o levnější možnost než v případě užití terče z oxidu, nitridu a RF naprašování [27].
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3.2 Rotační disková elektroda
Elektrolyzér je komplexní zařízení, jehož fungování a výkon jsou ovlivněny

řadou parametrů. Z jeho provozu je poté obtížné určit, které parametry mají
vliv na měnící se výkon. Při snaze vylepšit použité katalyzátory je tedy žádoucí
izolovat jednotlivé poloreakce (např. 1.2, 1.3) a zkoumat je samostatně v přesně
definovaných podmínkách. Za tímto účelem je možno použít rotační diskovou
elektrodu (viz Obrázek 3.2), na kterou se napráší katalyzátor, urychlující danou
reakci. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou metodu ve Skupině nanomateriálů,
je zde podrobněji popsáno i teoretické pozadí metody.

Obrázek 3.2: Schéma rotační diskové elektrody.

Celková měřená hustota proudu v rotační diskové elektrodě je závislá na trans-
portu elektronů na elektrodách (chemických reakcích) a na difuzi reaktantů [30].
Zabývejme se nejprve chemickými reakcemi na elektrodách.

Základní reakcí, která zde probíhá, je

O + nαe− ⇄ R, (3.1)

kde O je oxidační činidlo, R je redukční činidlo a nα je počet elektronů, který
přijme oxidační činidlo na elektrodě. Reakce standardně probíhá v obou směrech
s různou rychlostí. Nakonec ovšem dosáhne rovnovážného stavu; poté platí, že se
v obou reakčních směrech přenáší stejné množství částic na objem za daný čas.
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Zavedeme dále reakční rychlostní konstantu pro přímou (f) a zpětnou (b)
reakci

kf = Af exp
(

− Gf

RT

)
, (3.2)

kb = Ab exp
(

− Gb

RT

)
, (3.3)

kde T je termodynamická teplota; Af (Ab) je Arrheniova konstanta, která vy-
jadřuje rychlost přímé (zpětné) reakce pro T → ∞; Gf (Gb) je Gibbsova volná
energie aktivace přímé (zpětné) reakce a R je molární plynová konstanta.

Gibbsova volná energie pro přímou reakci Gf odpovídá energetické bariéře,
kterou musí oxidační činidlo překonat, aby se stalo činidlem redukčním. Obdobně
roli má Gb ve zpětné reakci.

V okamžiku, kdy změníme potenciál elektrody z E1 na E2 se změní i od-
povídající Gibbsovy volné energie. V průběhu reakce 3.1 však změna potenci-
álu elektrod může ovlivnit pouze elektrony. Energie oxidačního činidla se tedy
změní o nαF (E1 −E2), kde F je Faradayova konstanta. Tato energie ovlivní akti-
vační energii přímé nebo zpětné reakce. Mírou ovlivnění vyjadřujeme koeficientem
transportu elektronů α, přičemž α ∈ [0,1]. Limitní případy odpovídají přispění
veškeré energie k navýšení aktivační energie zpětné reakce (α = 1); respektive
k navýšení aktivační energie přímé reakce (α = 0).

Z těchto podmínek lze poté odvodit vztah pro Gibbsovu volné energie přímé
a zpětné reakce

Gf = G0
f + (1 − α)nαF (E − E0), (3.4)

Gb = G0
b − αnαF (E − E0). (3.5)

Indexem 0 jsme označili hodnoty veličin za standardních podmínek (25 ◦C, 1 atm)
a při koncentraci oxidačního (CO(0,t)) i redukčního (CR(0,t)) činidla u elektrody
1 mol · dm3.

Vynásobením rovnice 3.2 (3.3) Faradayovou konstantou F a počtem přija-
tých elektronů nα, získáme proudové hustoty přímé a zpětné reakce. Po dosazení
z rovnice 3.4 a 3.5 jsou rovny

if = nαFK0
f exp

(
−(1 − α)nαFE

RT

)
CO(0,t), (3.6)

ib = nαFK0
b exp

(
αnαFE

RT

)
CR(0,t), (3.7)

přičemž jsme pro stručnost označili konstantní členy závislé na teplotě jako
K0

f a K0
b

Odečtením výrazu 3.7 od 3.6 pak získáme slavnou Bulter-Volmerovu rovnici,
dle které je celkový proud i, který teče elektrodami při reakci, roven
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i = nαF

[
K0

f exp
(

−(1 − α)nαFE

RT

)
CO(0,t)−

−K0
b exp

(
αnαFE

RT

)
CR(0,t)

]
.

(3.8)

Z rovnice 3.8 plyne zavedení řady význačných elektrochemických pojmů [30].
Jako Nernstův reverzibilní potenciál nazveme potenciál mezi elektrodami v oka-
mžiku, kdy systém dosáhne rovnováhy. Z podmínky nulového proudu lze poté
Nernstův potenciál vyjádřit jako

Eeq = E0 + RT

nαF
ln
(

CO(0,t)
Cr(0,t)

)
. (3.9)

Dále definujeme výměnou proudovou hustotu i0, která odpovídá proudové
hustotě v okamžiku, kdy se vyrovnají reakční rychlosti přímé a zpětné rekce; pak
je

i0 = nαFK0
b C⋆

R(0,t) exp
(

αnαFEeq

RT

)
, (3.10)

přičemž jako C⋆
R(0,t) označujeme koncentraci reaktantů za splněné podmínky

rovnováhy reakčních rychlostí.
Pomocí Nernstova reverzibilního potenciálu 3.9 a výměnné proudové hustoty

3.10 můžeme zavést přepětí jako rozdíl aktuálního potenciálu a Nernstova rovno-
vážného potenciálu

η = E − Eeq ≈ RT

(1 − α)nαF
ln i0 − RT

(1 − α)nαF
ln i, (3.11)

kde jsme provedli aproximaci, která platí pro malá přepětí. V případě nesplnění
této podmínky je třeba uvažovat přímo rozdíl získaný inverzí rovnice 3.8.

Přepětí přímo souvisí s rychlostí reakce; čím větší je přepětí, tím je reakce
rychlejší. Z aproximace 3.11 lze navíc fitováním získat z naměřených dat hodnoty
výměnné proudové hustoty i0 a koeficientu transportu elektronů α. Hodnota ko-
eficientu α přímo souvisí se symetrií závislosti proudové hustoty na přepětí; pouze
případ α = 0,5 je symetrický; s rostoucí hodnotou α se zvětšuje i absolutní hod-
nota derivace měřené závislosti i(η) pro kladné hodnoty přepětí.

Nyní uvažujme procesy, související s transportem hmoty v elektrolytu. Hmota
se v elektrolytu může obecně přesouvat difuzí, prouděním a migrací. [30] Difuze je
způsobena rozdílnou koncentrací látek v jednotlivých oblastech elektrolytu; prou-
dění je důsledek mechanického ovlivňování elektrolytu (míchání, rotace); migrace
je způsobena působením elektrického pole na nabité ionty. V úvahách týkajících
se rotační diskové elektrody má migrace výrazně menší vliv než difuze a proudění,
lze ji zanedbat [30].
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Na pracovní elektrodě dochází k reakci, při níž se přenáší elektrony na reak-
tanty, které se redukují. V důsledku toho se mění rozdělení koncentrací v blízkosti
elektrody. Vrstvu, ve které je koncentrace oxidované látky v důsledku reakce jiná
než ve zbytku elektrolytu, nazveme difuzní vrstvou. Uvážíme systém bez prou-
dění. Poté bude s rostoucím časem růst i tloušťka difuzní vrstvy, což nakonec
povede ke změnám v měřeném proudu; měření tak nebude vypovídající.

V případě, že v elektrolytu zapneme vhodné, přesně definované proudění (na-
příklad rotaci pracovní elektrody), dojde k vytvoření difuzně-konvekční vrstvy.
Tloušťka difuzně-konvekční vrstvy nezávisí na čase, nýbrž na rychlosti rotace; je
ji tak možno dobře kontrolovat.

Dalším parametrem, který je třeba fixovat, je čistota elektrolytu. Standardně
skladovaný elektrolyt obsahuje velké množství rozpuštěného atmosferického vzdu-
chu. Před měřením je tak třeba bublat elektrolyt vhodným plynem. Pokud není
charakterem reakce vyžadován jiný plyn, užívají se inertní plyny – Ar, N2.

S využitím rotační diskové elektrody tak lze velmi přesně měřit odezvu sys-
tému na změnu nastaveného napětí a to jak v podobně lineárních jednorázových
testů, tak v podobě cyklických měření, skládajících se ze stovek cyklů. Cyklická
voltametrie umožňuje zkoumat změny v proudu protékajícím elektrodami při pe-
riodických změnách napětí, udržovaného potenciostatem. Z těchto změn lze poté
získat informace o změně chemického stavu látky. Příprava vzorku do RDE je
navíc mnohem lacinější a rychlejší než sestavení kompletní cely.

3.3 Skenovací elektronová mikroskopie
Skenovací elektronová mikroskopie je metoda, která umožňuje zkoumat a ana-

lyzovat povrch látek s větším zvětšením než klasická optická mikroskopie, neboť
využívá elektronů s kratší vlnovou délkou než má viditelné světlo [31]. Základem
elektronového mikroskopu (viz Obrázek 3.3) je elektronové dělo. Zde se nachází
emitor elektronů (např. Shottkyho zdroj [32]).

Emitované elektrony jsou urychlovány napětím jednotek až desítek kV. Urych-
lované elektrony jsou fokusovány kondenzačními čočkami a následně směřovány
na požadované místo skenovacími čočkami. Ty umožňují systematické zmapování
celého povrchu. Po dopadu elektronového svazku na povrch vzorku dojde k řadě
interakcí a sekundárních emisí (viz Obrázek 3.4); jejich detekcí a interpretací
můžeme získat značné množství informací o morfologii a složení vzorku.

Elektrony primárního svazku mají relativně velkou energii, mohou proto vy-
razit elektrony z atomů vzorku. Vyražené elektrony mají relativně malou energii
(méně než 50 eV [33]), a tedy i krátkou střední volnou dráhu ve vzorku. Emitované
elektrony které mají energii potřebnou k opuštění vzorku tedy pocházejí z jeho po-
vrchových částí, a tak umožňují zkoumat jeho morfologii. Část elektronů primární
svazku se téměř pružně odrazí na atomových jádrech atomů vzorku zpět. Tyto
zpětně odražené elektrony mají větší energii než elektrony sekundární, a proto
mohou proniknout na povrch z větší hloubky. Jejich množství roste s atomovým
číslem prvku, od jehož jádra se elektron odrazil. Z rozdílů intenzit detekovaných
zpětně odražených elektronů je možné provést základní analýzu složení vzorku.
Velmi dobře jsou rozeznatelné části vzorku, obsahující prvky s výrazně odlišným
atomovým číslem. Zpětně odražené elektrony navíc mohou poskytnout krystalo-
grafickou informaci o vzorku [34]. Ostatní důsledky interakce primárního svazku
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Obrázek 3.3: Schéma skenovacího elektronového mikroskopu.

Obrázek 3.4: Interakce elektronového svazku se vzorkem.
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se vzorkem lze využít pro získání dalších informací a charakteristik vzorku: Auge-
rovy elektrony pro získání informace o svrchní části povrchu vzorku; rentgenové
záření k analýze chemického složení vzorku; proud indukovaný primárním pa-
prskem ve vzorku ke zkoumání elektrických vlastností vzorku; katodoluminiscenci
k odhalování defektů ve vzorku [35].

3.4 Mikroskop atomárních sil
Mikroskop atomárních sil umožňuje trojrozměrné zobrazení povrchu vzorku.

Základem mikroskopu je nosník, na kterém je umístěný velmi ostrý nanohrot,
který skenuje povrch zkoumaného vzorku. Na hrot působí přitažlivá síla (bezdo-
tykový režim), odpudivá síla (dotykový režim), nebo střídavě přitažlivá i odpudivá
síla (poklepový režim) [36]. Síla působící na hrot se přenáší i na nosník; následné
ohnutí nosíku se měří laserem, který již přenáší informaci do detektoru ke zpra-
cování.

Obrázek 3.5: Měření tloušťky tenké vrstvy.

Atomový silový mikroskop může sloužit i k měření tloušťky tenké vrstvy.
K tomu je možné využít hladkou křemíkovou podložku, na kterou se v malém
množství nanese lak (viz Obrázek 3.5). Po jeho zaschnutí je podložka umístěna
do magnetronu, kde je naprášena zkoumaná vrstva [19]. Laková vrstva se následně
opatrně mechanicky odejme. Odhalením křemíkové podložky tak vznikne hrana
o výšce naprášené vrstvy, tato výška může být změřena pomocí AFM. Vertikální
rozlišení AFM je přibližně 0.1 nm [37]; za předpokladu homogenity naprášené
vrstvy lze tedy dosáhnout velké přesnosti v určování tloušťky tenké vrstvy.

3.5 Testovací stanice
Testovací stanice (viz Obrázek 3.6) slouží ke zkoumání sestavených elektroly-

zérů v reálných provozních podmínkách. Tělo elektrolyzéru je pneumaticky stla-
čeno na konstantní tlak. Na testovací stanici jsou připojeny termočlánky a topidlo,
udržující konstantní teplotu. Do stanice vstupuje čistá, deionizovaná voda.

Dle Faradayových zákonů [28] platí pro hmotnost látky vyloučené při elektro-
lýze

m = Mm

Fν
It, (3.12)
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Obrázek 3.6: Schéma testovací stanice.

kde Mm je molární hmotnost vyloučené látky, F Faradayova konstanta, I
proud protékající elektrolytem po dobu t a ν značí počet elementárních nábojů
potřebných k vyloučení jedné molekuly.

Množství vzniklého vodíku je tedy (dle rovnice 3.12) úměrné proudu, který
protéká elektrolyzérem; stačí tedy měřit ten. K tomu se užívá připojený poten-
ciostat, který dále slouží k měření charakteristik elektrolyzéru (ohmický odpor,
kinetika reakce, účinnost, výkon, rychlost transportu iontů).
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4. Výsledky
Tato kapitola je rozdělena do dvou hlavních sekcí. V první části jsou prezen-

továny výsledky související s leptáním PEM; druhá část je zaměřena především
na porovnání Ir a IrO2 jako katalyzátorů pro anodovou stranu elektrolyzéru.

V průběhu všech následujících měření byly cely pneumaticky stlačeny dusíkem
pod tlakem 8 barů a zahřáty na teplotu 80 ◦C. Vždy byl užit potenciostat SP-150
od společnosti Bio-Logic. Zásobování deionizovanou vodou (18.2 MΩ ·cm při tep-
lotě 25 ◦C) zajišťovala peristaltická pumpa s nastaveným průtokem 3 ml · min−1.

Pro všechny sestavované cely byly užity bipolární desky s designem od firmy
Greenlight Innovation.Na katodové straně se použila grafitová deska; na anodě
musel být v důsledku vysokých potenciálů grafit nahrazen titanem. Titan se
při vysokých potenciálech pasivuje, nedochází k masivnímu poškození elektrody.
Aktivní plocha na straně katody i na straně anody byla 4.62 cm2. Jako PEM
byla vždy použita membrána Nafion NE1035 od společnosti Chemours o tloušťce
89 µm. Reference, vůči které bylo napětí stanoveno, byla v průběhu všech ex-
perimentů připojena ke katodové straně, na které je vodík a platina; tím byla
zajištěna její stabilita.

GDL použitá na anodové straně byla titanová síťka od firmy Mott, poprášená
50 nm ochrannou vrstvou platiny; jako GDE na katodové straně byl, pokud ne-
bude uvedeno jinak, využit komerční produkt s množstvím platiny 0.5 mg · cm−2

od společnosti Sigracet; od této firmy byly též zakoupeny uhlíkové GDL pou-
žité na katodě (Sigracet 29 BC). Všechny naprášené tenké vrstvy Ir a Pt měly
tloušťku 50 nm.

Ke zkoumání morfologie vzorků sloužil elektronový mikroskop MIRA3 od
firmy Tescan; měření tloušťky naprášené vrstvy bylo provedeno mikroskopem
atomárních sil MultiMode 8 vyrobeným společností Bruker.

4.1 Úprava morfologie membrány
Jedním z ověřených způsobů přípravy anody elektrolyzéru je užití TiC nano-

částic a ionomeru [21]. TiC přístup představuje jistý mezistupeň mezi „mokrými“
a „suchými“ metodami výroby PEM-WE, neboť obsahuje prášenou vrstvu iridia
a zároveň chemicky syntetizovanou směs TiC a ionomeru. V této podkapitole
bude zkoumána možnost nahrazení TiC přístupu leptáním, které představuje čistě
„suchou“ metodu. Membrána s TiC tak poslouží jako referenční; bude porovnána
se sestavenými elektrolyzéry s leptanými MEA (viz Tabulka 4.1). Proces leptání
bude podrobně popsán dále.

Název Anoda Katoda
MEA 1 TiC Ir na TiC s ionomerem komerční GDE
MEA 2 A Ir na leptané PEM komerční GDE
MEA 3 A+K Ir na leptané PEM Pt na leptané PEM a GDL
MEA 4 A-K Ir na leptané PEM Pt na GDL

Tabulka 4.1: Přehled porovnávaných MEA v části 1.
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4.1.1 MEA 1 s TiC na anodě
Nejprve byla připravena vrstva obsahující TiC (viz Obrázek 4.1). Za úče-

lem dosažení dostatečného rozptýlení TiC byla připravena směs TiC nanočástic
(99+ %, 40−60 nm, kubická struktura, US Research Nanomaterials), roztoku Na-
fionu (5 wt %, Dupont), isopropanolu a deionizované vody (1 ml · g−1 a 0.1 ml · g−1

vzhledem k TiC); směs byla následně ultrasonicky promíšena a nanesena na teflo-
novou fólii. Po zaschnutí z ní byla pod tlakem a za zvýšené teploty (115 ◦C, 150
kg · cm−2, 2 × 150 s) přetisknuta na PEM. Směsi bylo 0.2 mg · cm−2.

Metodou lakové kapky (viz Obrázek 3.5) se zkalibrovala rychlost prášení iridia.
Iridium je vodivý kov, proto mohlo být použito přímočařejší DC naprašování;
aplikovaný výkon činil 30 W při průměru terče 5.08 cm. Před samotným prášením
se atmosféra v komoře vyčerpala na tlak 6·10−4 Pa. Komora se následně napustila
inertním argonem, který zajišťuje chemickou stabilitu iridia v průběhu prášení
a umožňuje vznik plazmatu v komoře. Tok argonu do komory odpovídal 7 sccm
(standardní kubický centimetr za minutu). Prášení probíhalo při tlaku 0.5 Pa.
Následným měřením pomocí AFM bylo zjištěno, že rychlost naprašování je 1.61
nm/min.

Obrázek 4.1: SEM snímek anody MEA 1 s TiC, zorné pole 10 × 10 µm.

Po kalibraci se naprášilo Ir na TiC vrstvu na připravované membráně. Povrch
takto připravené membrány byl zkoumán pomocí skenovacího elektronového mi-
kroskopu (viz Obrázek 4.1), čímž byla potvrzena homogenita připravené vrstvy.
Urychlovací napětí primárního svazku bylo 30 kV; k měření byl použit vnitřní
detektor sekundárních elektronů.

Připravovaná MEA se následně sestavila (dle Tabulky 4.1 a Obrázku 4.2)
a vložila do testovací cely (viz Obrázek 3.6). Zásadním měřením pro posouzení
výkonu elektrolyzéru bylo měření závislosti napětí na proudu protékajícím elek-
trodou (viz Obrázek 4.3). Cílem je získat maximální množství vodíku – tedy
i maximální proud – při aplikaci minimálního napětí.
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Obrázek 4.2: Schematické znázornění struktury MEA 1.

Obrázek 4.3: Naměřená závislost napětí na proudové hustotě pro MEA 1 s TiC
na anodě.
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Měření jedné cely probíhalo vždy několik dní. Konkrétní délka závisela na
dosaženém stupni stabilizace membrány; měřilo se ovšem vždy minimálně 3 dny.
Na začátku měření docházelo k aktivaci katalyzátoru. Uvedené výsledky jsou vždy
z již aktivovaných membrán.

Samotný proces aktivace Ir katalyzátoru bude podrobněji zkoumán a popsán
ve druhé části práce.

4.1.2 MEA 2 s leptanou anodou; proces leptání
Plazma, vzniklé v magnetronu, lze využít k leptání různých materiálů. Tech-

nika plazmatického leptání se používá například k výrobě tranzistorů [38]. Vzhle-
dem k tomu, že rychlost reakce na anodě PEM-WE obecně roste s velikosti ak-
tivního povrchu katalyzátoru [39], je žádoucí tento povrch maximalizovat. Nabízí
se otázka, zda-li je možné užít procesu plazmatického leptání k rozrušení, a tedy
i zvětšení, povrchu membrány a jestli tak lze nahradit použití vrstvy TiC, a tím
zajistit větší výkon a stabilitu. Celá katalytická vrstva na anodě by tak byla
připravena při jediném vložení membrány do komory magnetronu.

Za tímto účelem bylo vyzkoušeno leptání v průběhu RF naprašování CeO2
v atmosféře Ar a O2 (viz Obrázek 4.4). Komora byla vyčerpána na tlak 4·10−5 Pa;
poté byla napuštěna Ar s tokem 15 sccm a O2 s tokem 0.23 sccm. Použitý vý-
kon na RF zdroji byl 160 W při průměru terče 10.16 cm. Kyslík je pro proces
leptání zásadní – jedná se o reaktivní plyn, který reaguje se složkami membrány,
především s uhlíkem. Vznikají oxid uhličitý a uhelnatý, které jsou v podmínkách
panujících v komoře plynné, opouštějí tedy leptající se membránu. Cílem pro-
cesu ovšem není pouhé rozpuštění membrány, cílem je leptat membránu tak, aby
získala výrazně větší povrch. Zde začíná být důležitý prášený CeO2.

Při prášení CeO2 na Nafionovou membránu se některé oblasti pokryjí rychleji
než jiné, v důsledku lokálních odchylek od rychlosti prášení. Více pokryté oblasti
jsou tak zakryté před působením agresivního okolního prostředí a neleptají se.
Po delším (desítky minut) prášení tak vznikají výrazné vláknovité útvary (viz
Obrázek 4.5).

Při zkoumání elektronovým mikroskopem bylo použito nižší urychlovací na-
pětí (10 kV) než v případě neleptané membrány. V důsledku značného rozrušení
povrchu se membrána z nevodivého Nafionu výrazně nabíjela, což při vyšších
energiích elektronů znemožňovalo pozorování; navíc docházelo k rychlé destrukci
povrchu membrány.

Po leptání bylo na anodovou stranu naprášení 50 nm Ir, stejným postup a za
stejných podmínek jako v případě prášení na MEA 1. Poprášená MEA 2 byla slo-
žena (viz Obrázek 4.6a) a zapojena do testovací stanice. Z porovnání naměřených
hodnot pro MEA 1 a MEA 2 (viz Obrázek 4.7) je patrné, že MEA 2 dosahuje
lepších výkonů – pro výrobu stejného množství vodíku je třeba menší napětí.
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Obrázek 4.4: Schéma procesu leptání membrány pomocí RF naprašování CeO2 s
naznačením změn v morfologii s rostoucí dobou prášení.

Obrázek 4.5: SEM snímek leptané anody MEA 2, zorné pole 10 × 10 µm.
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(a) MEA 2 s leptanou anodou (b) MEA 1 s TiC na anodě

Obrázek 4.6: Porovnání schémat struktury MEA 1 a MEA 2.

Obrázek 4.7: Porovnání hustot proudu MEA 1 s TiC na anodě a MEA 2 s leptanou
anodou.
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4.1.3 MEA 3 s leptanou anodou i katodou
Nový postup přípravy anody elektrolyzéru pomocí leptání se tedy ukázal jako

lepší než starší metoda využívající směs TiC a ionomeru. Nyní se nabízí otázka,
zda-li by nebylo výhodnější využít leptání i na straně katody, neboť tam jsme
doposud používali komerční GDE, na které bylo 0.5 mg · cm−2, tedy výrazně větší
množství než obsahuje např. tenká vrstva iridia na anodě. Ta odpovídá 0.113 mg
· cm−2; tento a obdobné přepočty jsou provedeny za předpokladu homogenního
rozprostření daného kovu.

Na MEA 3 (viz Obrázek 4.8) tedy byl proveden stejný leptací proces jako
i MEA 2 na anodě i na katodě. Na membránu bylo následně naprášeno 50 nm
platiny, což odpovídá 0.107 mg · cm−2. Při sestavování byla použita komerční
GDL (Sigracet 29 BC), která poskytuje velký povrch, neobsahuje ovšem žádné
vzácné kovy. Obě, anodová i katodová katalytická vrstva tak byly připraveny
suchou cestou.

Obrázek 4.8: Struktura MEA 3.

Z porovnání výkonu všech doposud sestavených MEA (viz Obrázek 4.9) se
může jevit, že nahrazení komerční GDE leptáním, vedlo ke zhoršení výkonosti
MEA 3, neboť MEA 2 vykazuje v absolutních číslech lepší výkon. Zde je ovšem dů-
ležité zdůraznit, že naším cílem je minimalizovat množství vzácného kovu za cenu
minimálního snížení výkonu, ne maximalizovat absolutní výkon cely – a MEA 3
obsahuje téměř pětkrát méně platiny než MEA 1 a MEA 2.

Z tohoto důvodu se zakresluje graf závislosti napětí na specifickém proudu
(viz Obrázek 4.10), které lépe vystihuje použité množství vzácných kovů. Jako
celkové množství vzácných kovů, na který je normována hustota proudu, uvažu-
jeme součet obsahu platiny a iridia na anodě i na katodě.
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Při zkoumání elektron

Obrázek 4.9: Porovnání hustot proudu MEA 1 s TiC na anodě; MEA 2 s leptanou
anodou a MEA 3 s leptanou anodou i katodou.

Obrázek 4.10: Porovnání specifických proudů MEA 1 s TiC na anodě (0.613 mg ·
cm−2); MEA 2 s leptanou anodou (0.613 mg · cm−2) a MEA 3 s leptanou anodou
i katodou (0.220 mg · cm−2).
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4.1.4 MEA 4 s leptanou anodou a s Pt na katodové GDL
V minulé podkapitole jsme dospěli k závěru, že leptání katody vede k dalšímu

výraznému zvýšení efektivity elektrolyzéru. Zde jsme ovšem změnili najednou
dva parametry – nahradili jsme původní chemicky připravený komerční kata-
lyzátor prášenou tenkou vrstvu a navíc jsme použili leptanou membránu. Není
tedy zaručeno, že je zlepšení důsledkem leptání, stejně tak by se mohlo jednat
pouze o důsledek použití prášené vrstvy. Z tohoto důvodu byla připravena MEA
4 (viz Obrázek 4.11a).

(a) MEA 4 s leptanou anodou a s prášnou Pt (b) MEA 3 s leptanou anodou i katodou

Obrázek 4.11: Schematické znázornění struktury MEA 3 a MEA 4.

MEA 4 má anodu připravenou leptáním a následným prášením iridia, stejně
jako MEA 2 a 3. Na katodě byl ovšem vynechán proces leptání a 50 nm platiny
bylo naprášeno přímo na komerční podpůrnou GDL.

Po sestavení a aktivaci byly získané výsledky porovnány s MEA 3 (viz Obrá-
zek 4.12). Odtud plyne, že k zlepšení MEA 3 skutečně výrazně přispělo i použití
leptání povrchu membrány, neboť MEA 3 dosahuje lepších výkonů než MEA 4.
Varianta prášení tenké vrstvy přímo na GDL se navíc ukázala být poněkud ne-
stabilní – jak lze pozorovat ze skoku závislosti v okolí 1500 mA· cm−2.
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Obrázek 4.12: Porovnání hustot proudu MEA 3 s leptanou anodou i katodou a
MEA 4 s leptanou anodou, s platinou přímo naprášenou na GDL katody.

4.2 Porovnání Ir a IrO2

Při zkoumání leptaných membrán v první části bylo jako katalyzátor použito
iridium. Obecně ovšem platí, že reakce 1.2 je lépe katalyzovaná pomocí IrO2,
který se standardně používá i při konvenčních způsobech přípravy katalyzátorů
pro anodovou stranu elektrolyzérů [40].

Tenkou vrstvu oxidu iridia lze připravit i pomocí magnetronového naprašo-
vání. Proces je ovšem komplikovanější než v případě přípravy vrstvy čistého iri-
dia, neboť je třeba naprašovat v atmosféře kyslíku, takové naprašování je hůře
definované, pomalejší, a tedy i průmyslově obtížněji využitelné.

Proto se nabízí otázka, zda-li lze nahradit IrO2 kovovým Ir bez ztráty účinnosti
katalyzátoru. S tím souvisí i možný chemický a morfologický vývoj kovového iridia
v průběhu změn potenciálu na anodě – v jejich důsledku mohou vznikat obecné
oxidy iridia IrOx, které mohou vykazovat jinou katalytickou účinnost než IrO2;
o těchto oxidech víme, že vznikají i při standardní aktivaci iridiového katalyzátoru
v intervalu 1.2 – 1.5 V Cílem této části je charakterizovat změny chemického stavu
iridia v důsledku změn potenciálů v prostředí anody a určit, jestli je vhodnějším
katalyzátorem Ir nebo IrO2.

4.2.1 MEA A s vrstvou IrO2

Vzhledem k tomu, že nyní budou zkoumány změny v katalytických vlast-
nostech Ir a IrO2; bude nadále leptána pouze anoda, zatímco na straně katody
zůstane komerční GDE. Při přípravě struktury MEA A i MEA B, které mají shod-
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nou stavbu jako MEA 2 (viz Obrázek 4.6a) byla tedy leptána pouze jedna strana
membrány. V případě MEA A bylo na leptanou membránu naprášeno 112.5 nm
IrO2, což odpovídá atomárnímu množství v 50 nm vrstvě čistého iridia. Výpočet
byl proveden za předpokladu, že veškeré iridium zreaguje v průběhu prášení na
oxid iridičitý. Při prášení byl tok kyslíku do komory roven 8 sccm, tlak při prá-
šení se rovnal 0.5 Pa. Pomocí AFM byla určena rychlost naprašování jako 1.42
nm/min. Na katodě MEA A byla užita komerční GDE.

Dále byla připravena MEA B, která má leptanou anodu s 50 nm Ir a komerční
GDE na katodě. Membránová uspořádání připravená v části 2 mohou mít mírně
odlišné hodnoty hustoty proudu ve srovnání s MEA z části 1, neboť bylo nutné
použít novou sérii komerčních GDE.

MEA A a B byly porovnány v průběhu standardní měřicí procedury, v rámci
které bylo potenciostatem nastavováno napětí v rozsahu 1.2 – 2 V a měřen od-
povídající proud. Po aktivaci můžeme pozorovat (viz Obrázek 4.13), že MEA A
vykazuje lepší výsledky než MEA B, což je ve shodě s očekáváním, že IrO2 je
katalyticky aktivnější než Ir.

Obrázek 4.13: Porovnání hustot proudu MEA A s IrO2 na leptané anodě a MEA
B s Ir na leptané anodě. Na katodách je komerční GDE.

4.2.2 Zkoumání Ir a IrO2 v rotační diskové elektrodě
Za účelem získání hlubšího pochopení rozdílných výkonů MEA A a MEA B

byly zkoumány vrstvy Ir a IrO2 v rotační diskové elektrodě. Základní porovnání
bylo provedeno při skenovací rychlosti 50 mV/s v rozsahu 0 − 1.5 V vůči reverzi-
bilní vodíkové elektrodě (RHE — reversible hydrogen electrode); vůči RHE jsou
dále uvedena všechna napětí měřená v rotační diskové elektrodě. Jako elektrolyt
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byla použita 0.1 molární H2SO4. Dle vztahu 3.9 tak získáme posun RHE vůči
normální vodíkové elektrodě (NHE — normal hydrogen electrode), který je roven
0.025 V.

Potenciál se měřil vůči referenční elektrodě Hg/Hg2SO4 od společnosti PINE
research. V průběhu všech měření byla rychlosti rotace rovna 3000 otáček za
minutu.

Půl hodiny před měřením bylo zahájeno čištění elektrolytu od rozpuštěného
vzduchu pomocí dusíku. Bublání elektrolytu dusíkem také probíhalo po celou
dobu trvání experimentu; za účelem zajištění stabilního a definovaného prostředí.

Měření probíhalo na komerční uhlíkové pracovní elektrodě, na kterou byl na-
prášen zkoumaný katalyzátor, přičemž prášení na elektrodu probíhalo za stejných
podmínek jako prášení dané vrstvy (Ir, IrO2) na membránu. Jako pomocná elek-
troda byla použita platinová spirála o velkém povrchu.

Nejprve byl změřen cyklický voltamogram IrO2 (viz Obrázek 4.14). V průběhu
měření 500 cyklů nebyl pozorován žádný výrazný vývoj, pouze relativně pomalá
saturace proudu.

Pro charakterizaci katalyzátoru je zásadní OER, kterou můžeme v grafu po-
zorovat ve formě strmého píku při oxidaci od 1.4 V dále.

Obrázek 4.14: Cyklický voltamogram IrO2 v rozsahu 0 – 1.5 V vs. RHE. Měřeno
500 cyklů.

Následně byl změřen cyklický voltamogram čistého Ir (viz Obrázek 4.15) Zde
je pozorovatelný výrazný vývoj s rostoucím počtem cyklů. Rostoucí píky zřejmě
souvisí s dlouhodobě změněným chemickým stavem iridia [41][42]. Iridium se
ovšem nemění pouze na čistý IrO2, nýbrž zůstává v superpozici mnoha chemických
stavů jako je Ir2O3 apod. To plyne z nezpochybnitelné odlišnosti Obrázků 4.14
a 4.15
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Obrázek 4.15: Cyklický voltamogram Ir v rozsahu 0 – 1.5 V vs. RHE. Měřeno
500 cyklů.

Nabízí se tedy otázka, zda-li je aktivnějším katalyzátorem stav čistého IrO2,
nebo směsi oxidů IrOx. K jejímu zodpovězení byly detailněji zkoumány vlastnosti
čistého Ir.

Ze zkušenosti při měření PEM-WE s čistým prášeným Ir víme, že při opako-
vaném měření výkonnostní IV křivky (1.2 – 2 V) nepozorujeme žádné výrazné
nárůsty proudu. Změny na Obrázku 4.15 tedy budou pravděpodobně záviset na
napěťovém intervalu, ve kterém se cykluje.

Z tohoto důvodu byl vzorek čistého prášeného Ir cyklován v rozšiřujících se
intervalech 1.2 – 1.5 V (viz Obrázek 4.16); 0.7 – 1.5 V (viz Obrázek 4.17) a 0 –
1.5 V (viz Obrázek 4.18).

Při cyklování v intervalu 1.2 – 1.5 V (viz Obrázek 4.16) docházelo pouze
k pomalé saturaci proudu při OER.

V průběhu cyklování v rozsahu 0.7 – 1.5 V (viz Obrázek 4.17) nedocházelo
k výraznějším změnám v měřeném proudu.

Ovšem v průběhu cyklování v rozsahu 0 – 1.5 V (viz Obrázek 4.18) se iridium
začalo relativně rychle měnit, s čímž byl spojen značný nárůst absolutních hodnot
proudu. Nyní je důležité zjistit, zda-li jsou tyto změny trvalé.

Abychom to zjistili, cyklovali jsme iridium následně opět v intervalu 1.2 – 1.5
V (viz Obrázek 4.19), Z porovnání s Obrázkem 4.16 lze vidět, že skutečně došlo
k trvalému nárůstu absolutních hodnot měřeného proudu (ve srovnání s Obráz-
kem 4.16). Maximální proudy odpovídající OER (pík po 1.4 V) vzrostly, saturo-
valy se na vyšším proudu.

Chemická změna iridia tedy vyžaduje především nízké potenciály. Pro hlubší
pochopení celého procesu byla připravena další vrstva iridia na uhlíkové elektrodě.
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Obrázek 4.16: Cyklický voltamogram Ir v rozsahu 1.2 – 1.5 V vs. RHE. Měřeno
100 cyklů.

Obrázek 4.17: Cyklický voltamogram Ir v rozsahu 0.7 – 1.5 V vs. RHE. Měřeno
100 cyklů.
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Obrázek 4.18: Cyklický voltamogram Ir v rozsahu 0 – 1.5 V vs. RHE. Měřeno
100 cyklů.

Obrázek 4.19: Cyklický voltamogram Ir v rozsahu 0 – 1.5 V vs. RHE po aktivaci.
Měřeno 100 cyklů.
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Nejprve byla provedena řada lineárních zátěžových testů na intervalu 1 – 2 V; po
stabilizaci byla získána křivka (viz Obrázek 4.20), vyjadřující účinnost iridiového
katalyzátoru před cyklováním.

Obrázek 4.20: Křivka závislosti proudu na napětí před cyklováním. Měřeno na
intervalu 1 – 2 V vs. RHE

Elektroda byla následně cyklována v intervalu −2 – 1 V (viz Obrázek 4.21). In-
terval byl zvolen tak, aby byla dostatečně dobře pokryta oblast záporných napětí.
Získaný voltamogram tvarem příliš neodpovídá standardním voltamogramům iri-
dia a jeho interpretace je obtížnější.

Vzhledem ke klesajícímu zápornému proudu jsme ovšem dospěli k závěru, že
zde dochází k redukci celé tenké vrstvy, obsahující oxid iridia. S postupujícím
cyklováním tak zbývá méně oxidu iridia k další redukci; po 500 cyklech je pak
redukovaný téměř všechen. Cyklované iridium bylo opět podrobeno lineárním
zátěžovým testům v rozsahu 1 – 2 V (viz Obrázek 4.22) Po jejich stabilizaci je
z porovnání obou křivek zřejmé, že cyklování zapříčinilo nárůst výkonu iridiového
katalyzátoru, neboť OER začíná probíhat dříve a proudy při daném napětí jsou
větší.

Pro podrobnější pochopení změn ve vrstvě iridia byl z fitů obou závislostí (viz
Obrázky 4.20 a 4.22) vypočten koeficient transportu elektronů pomocí rovnice
3.11. Označíme-li si koeficient odpovídající reakci na anodě jako αa = (1 − α),
získáme pro iridium před cyklováním přibližně αa = 0.61 a pro iridium po cyklo-
vání αa = 0.43. Vidíme tedy, že koeficient poklesl, což implikuje zásadní proměnu
charakteru reakce.
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Obrázek 4.21: Cyklický voltamogram Ir v rozsahu −2 – 1 V vs. RHE. Měřeno
500 cyklů v RDE.

Obrázek 4.22: Křivka závislosti proudu na napětí po cyklování. Měřeno na inter-
valu 1 – 2 V vs. RHE
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4.2.3 Vliv cyklování na výkon elektrolyzéru
V minulé části tedy bylo ověřeno, že cyklování v záporných potenciálech zlep-

šuje účinnost iridiového katalyzátoru v modelových podmínkách rotační diskové
elektrody. V této kapitole se pokusíme ověřit, jestli stejné tvrzení platí i v případě
PEM-WE. Reálně existuje řada rozdílů mezi rotační diskovou elektrodou a PEM-
WE; elektrolyt v RDE je kapalný a měření probíhá při pokojové teplotě (22 ◦C)
a tlaku (1 bar). Naopak elektrolyzér má pevný elektrolyt (Nafion), pracuje při
zvýšené teplotě (80 ◦C) a tlaku (8 barů).

Při reálném testování procesu cyklování v PEM-WE se ovšem objevuje řada
problémů. Není sice problém využít potenciostat k cyklování v požadovaném in-
tervalu; vzhledem ke vznikajícím plynům je ovšem problém s definovatelností
reference, která kolísá a interpretace výsledků je téměř nemožná.

Proto byla cela s MEA B odpojena od přívodu vody a místo toho byl na
anodu přiveden dusík a na katodu vodík. Vzhledem k tomu, že na anodě se na-
chází iridium a na katodě platina, byla referenční elektroda připojena na stabilní
katodu, kde se nacházel vodík a platina, což umožnilo provést definované cyklo-
vání v intervalu −2 – 1 V (viz Obrázek 4.23).

Cyklování přímo v PEM-WE mělo podobný charakter jako cyklování přímo
v RDE, i když bylo hůře definované a méně stabilní, což je důsledek všech výše
zmíněných vlivů.

Takto cyklovaný PEM-WE byl následně vrácen do standardního uspořádání
(dle Obrázku 1.1). V tomto uspořádání byla měřena IV křivka (viz Obrázek 4.24),
dle které skutečně došlo k požadovanému zlepšení. MEA B se tak po cyklování
stala lepší než MEA A.

Obrázek 4.23: Cyklický voltamogram Ir v rozsahu −2 – 1 V vs. RHE v cele s
MEA B. Měřeno 500 cyklů v elektrolyzéru.
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Obrázek 4.24: Porovnání hustot proudu MEA A s IrO2 na leptané anodě a MEA
B s Ir na leptané anodě po 500 cyklech v intervalu −2 – 1 V vs. RHE. Na katodách
je komerční GDE.
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5. Diskuze výsledků
Cílem předkládané bakalářské práce bylo nalézt alternativní způsob přípravy

anody elektrolyzérů, který by neměl nevýhody jiných metod. Jako reference těchto
metod byla uvažována anoda s prášeným iridiem, dispergovaným na vrstvě ob-
sahující TiC a ionomer; nevýhodou této metody je technologická náročnost pří-
pravy, velký ohmický odpor a možná degradace při dlouhodobějším použití. Jako
vhodný kandidát bylo zvoleno leptání membrány pomocí plazmatu. Takto leptaná
membrána byla následně charakterizována pomocí skenovací elektronové mikro-
skopie, mikroskopie atomárních sil a následně poprášena 50 nm iridia. Poprášená
membrána byla testována v reálných provozních podmínkách testovací stanice.

MEA 2, jejíž anoda byla připravena pomocí procesu leptání, dosahovala vyš-
šího výkonu (viz Obrázek 4.7) než MEA 1 s anodou obsahující podpůrnou vrstvu
TiC. Tím se ovšem naskytla otázka, jestli může proces leptání také umožnit sní-
žení obsahu platiny na katodě. Z tohoto důvodu byla připravena MEA 3 s lepta-
nou anodou i katodou. Na leptanou katodu bylo naprášeno 50 nm platiny (0.107
mg · cm−2), tedy výrazně méně než v případě využití komerční GDE, která ob-
sahuje 0.5 mg·cm−2; výkony obou membrán byly srovnatelné (viz Obrázek 4.9),
MEA 3 byla v absolutních číslech jen nepatrně horší, obsahovala však téměř pět-
krát méně platiny. Vzhledem k tomu, že nebylo úplně jisté, jestli toto zlepšení
plyne z leptané struktury na katodě a ne z využití tenké vrstvy; byla dále při-
pravena MEA 4 s leptanou anodou a s prášenými 50 nm platiny na komerční
podpůrné GDL na katodě. Ze srovnání MEA 3 a MEA 4 (viz Obrázek 4.12) vy-
plynulo, že zlepšení MEA 3 mělo z velké části na svědomí právě leptání, neboť
se ukázala jako lepší než MEA 4 bez leptané katody. Můžeme tedy konstatovat,
že se nám v první části práce podařilo připravit efektivně pracující PEM-WE
s anodovou i katodovou katalytickou vrstvou připravenou doposud nepublikova-
nou výhradně suchou cestou.

V druhé části práce bylo porovnáno iridium a oxid iridia jako katalyzátory
pro anodu PEM-WE. Naprašování čistého iridia je technicky jednodušší než re-
aktivní naprašování oxidu iridia, proto by bylo žádoucí, kdyby jej bylo možné
používat namísto oxidu iridia beze ztráty účinnosti. Za účelem tohoto porovnání
byla nejprve připravena MEA A s leptanou membránou na anodě poprášenou
112.5 nm IrO2 a s komerční GDE na katodě a MEA B, též s leptanou anodou
a komerční GDL na katodě; ovšem s 50 nm iridia na leptané anodě. Obě MEA
tedy měly stejné atomární množství iridia v prášené tenké vrstvě; MEA A ale
vykazovala mírně menší výkon (viz Obrázek 4.13). To bylo vysvětleno tím, že
IrO2 je skutečným katalyzátorem OER na anodě; v případě prášení čistého iridia
nikdy neproběhne úplně kompletní oxidace a nedosáhne tak stejných výkonů. Za
účelem ověření této hypotézy bylo Ir i IrO2 zkoumáno v rotační diskové elektrodě
pomocí cyklické voltametrie. U iridia byly pozorovány výrazné změny v průběhu
měřeného proudu při dlouhodobějším cyklování v nízkých potenciálech. Tím bylo
motivováno následné cyklování v rozsahu −2 – 1 V, které vedlo, v definovaných
a specifických podmínkách rotační diskové elektrody, ke zlepšení účinnosti kata-
lyzátoru (viz Obrázky 4.20 a 4.22).

Tímto výsledkem bylo následně motivováno stejné cyklování v reálném PEM-
WE. I přes horší definovatelnost a stabilitu celého procesu byl pozorován stejný
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výsledek; cyklovaná MEA B dosahovala lepších výsledků než MEA A (viz Obrá-
zek 4.24). Tímto byl tedy nalezen relativně jednoduchý postup, kterým je možné
zlepšit efektivitu PEM-WE s iridiem. Tak se stává iridium perspektivnějším kata-
lyzátorem než IrO2, neboť umožňuje dosažení srovnatelných nebo vyšších výkonů
a jeho příprava je technologicky jednodušší.
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Závěr
V rámci práce jsme úspěšně nalezli a popsali nový přístup k přípravě MEA s

protonově vodivou membránou nazvaný leptání. Pomocí leptání jsme dosáhli lep-
ších výsledků než při využití standardní podpůrné vrstvy obsahující TiC. Příprava
MEA s využitím leptání se také ukázala být technologicky jednodušší, a tedy i
využitelnější v průmyslových aplikacích.

Následně jsme se soustředili na porovnání iridia a oxidu iridia jako katalyzá-
torů pro anodovou stranu PEM-WE. Zjistili jsme, že je oxid iridia při pouhém
naprášení mírně efektivnější katalyzátor než čisté iridium. Poté jsme ovšem zkou-
mali chemické vlastnosti iridia v rotační diskové elektrodě a objevili jsme, že
jeho aktivitu lze navýšit cyklováním v záporných potenciálech. Cyklováním se-
staveného PEM-WE jsme dosáhli lepších výsledků pro MEA obsahující iridium.
Vzhledem k tomu, že je příprava čisté vrstvy iridia technologicky méně náročná;
může nahradit oxid iridia jako katalyzátor na anodě PEM-WE.

Lze tedy konstatovat, že jsme splnili Cíle bakalářské práce, vytyčené ve druhé
kapitole.

Problematika katalyzátorů pro PEM-WE je velmi široká a obsahuje řadu dal-
ších výzev, jejichž zkoumáním bych se rád zabýval v dalším studiu.
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Seznam použitých zkratek
PEM Proton exchange membrane — Protonově vodivá membrána

PEM-WE Proton exchange membrane water electrolyzer — Elektrolyzér s pro-
tonově vodivou membránou

OER Oxygen evolution reaction — Reakce vzniku kyslíku

HER Hydrogen evolution reaction — Reakce vzniku vodíku

GDE Gas diffusion electrode — Plyn proupouštějící elektroda

GDL Gas diffusion layer — Plyn propouštějící vrstva

MEA Membrane electrode assembley — Membránové elektrodové uspořádání

SEM Scanning Electron Microscopy — Skenovací elektronová mikroskopie

RDE Rotating disk electrode — Rotační disková elektroda

AFM Atomic force microscopy — Mikroskopie atomárních sil

PVD Physical vapour deposition — Fyzikální depozice z plynné fáze

CVD Chemical vapour deposition — Chemická depozice z plynné fáze

DC Direct current — Stejnosměrný proud

RF Radio frequency — Rádiová frekvence

RHE Reversible hydrogen electrode — Reverzibilní vodíková elektroda

NHE Normal hydrogen electrode — Normální vodíková elektroda
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