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Abstrakt

Název práce: Příprava a studium katalytického systému
Cu(O)–CeO2 metodami povrchové analýzy

Autor: Mgr. Břetislav Šmíd
Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu
Vedoucí disertační práce: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
E-mail vedoucího: imatol@mbox.troja.mff.cuni.cz
Abstrakt:

Předkládaná práce se zabývá studiem systémů měď/oxid mědi – oxid ceru a jejich inter-
akcí s molekulami CO a H2O. Zkoumané vzorky byly připraveny ve formě práškových
katalyzátorů a také dobře definovaných inverzních modelových systémů. Práškové ka-
talyzátory pro nízkoteplotní oxidaci CO byly studovány metodami XPS, XRD, SEM,
TEM a v mikroreaktoru umožňujícím studovat oxidaci CO. Pro studium adsorpce H2O
a ko–adsorpce H2O s CO na modelových inverzních systémech CeOx(111)/Cu(111)
v podmínkách ultravysokého vakua bylo vedle metody XPS využito výhod synchro-
tronového záření (SRPES), především pak rezonanční fotoelektronové spektroskopie
(RPES), a dále metody LEED. Bylo zjištěno, že na stechiometrickém povrchu CeO2 při
teplotě 120 K molekuly vody adsorbují molekulárně, zatímco na povrchu obsahujícím
kyslíkové vakance a povrchu tvořeném nespojitou vrstvou CeO2 je adsorpce částečně
disociativní doprovázená vznikem skupin OH. Nárůst center Ce3+ (redukce povrchu),
pozorovaný po adsorpci molekul H2O na zkoumaných površích CeOx(111)/Cu(111)
s rozdílným stupněm redukce, byl vysvětlen na základě elektronového efektu, pře-
nosem náboje z hladiny Ce 5d na Ce 4f . Při studiu práškových katalyzátorů bylo
zjištěno, že nejlepších výsledků z pohledu nízkoteplotní oxidace CO dosahují katalyzá-
tory obsahující 8 váhových % Cu. Zároveň platí, že čím menší je velikost částic CeO2,
tím více kyslíkových vakancí se nachází na povrchu a tím vyšší je výsledná aktivita
katalyzátorů. Pro vyšší aktivitu je navíc důležitá přítomnost oxidu mědi.

Klíčová slova: oxid ceru, modelové a reálné katalyzátory, měď, oxidy mědi, adsorpce,
reakce, H2O, CO, fotoelektronová spektroskopie, difrakce, elektronová
mikroskopie, mikroreaktor
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Abstract

Title: The preparation and study of catalytic system
Cu(O)–CeO2 using surface analytical methods

Author: Mgr. Břetislav Šmíd
Department: Department of Surface and Plasma Science
Supervisor: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Supervisor’s e-mail: imatol@mbox.troja.mff.cuni.cz
Abstract:

This work is concerned with a study of copper/copper oxide – cerium dioxide systems
and their interaction with CO and H2O molecules. Investigated samples were prepared
in the form of powder catalysts and also as very well defined model inverse systems.
The low temperature CO oxidation powder catalysts were studied by means of XPS,
XRD, SEM, TEM and in microreactor system allowing the CO oxidation examination.
The study of H2O adsorption and co–adsorption of H2O with CO were carried out on
model inverse systems CeOx(111)/Cu(111) in ultra–high vacuum conditions using X-
ray, synchrotron radiation (SRPES), resonant (RPES) photoelectron spectroscopies
and LEED. It was observed on the stoichiometric surface water adsorbs molecularly
at 120 K while on the reduced surface and surface of CeO2 islands on Cu(111) the
H2O adsorption is partially dissociative with formation of OH groups. The increase
of Ce3+ species (i.e. surface reduction) observed after H2O adsorption was explained
as an electronic effect of the Ce 4f charge accumulation and Ce 5d charge depletion.
From the view point of low temperature CO oxidation over powder catalysts the best
results were achieved on samples contained 8 wt. % of Cu. The smaller CeO2 particle
size is, the higher number of oxygen vacancies is on the surface and the higher catalytic
activity of the catalysts can be reached. The presence of copper oxide is also important
for the higher catalytic activity.

Keywords: cerium oxide, model and real catalysts, copper, copper oxides, adsorption,
reaction, H2O, CO, photoelectron spectroscopy, diffraction, electron
microscopy, micro–reactor
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Část I

Úvod
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Kapitola 1

Přiblížení problematiky

Studium adsorpce a reakce malých molekul plynů na površích malých kovových čás-
tic nesených na oxidické podložce má v pracovní skupině Fyziky povrchů na Katedře
fyziky povrchů a plazmatu (KFPP) dlouholetou tradici. Interakce mezi kovy a oxidy
takovýchto dvousložkových systémů často vede k jejich novým fyzikálním a chemic-
kým vlastnostem, protože tato vzájemná interakce může ovlivnit jak výslednou mor-
fologii, tak i elektronovou strukturu připraveného systému [1, 2]. To je také jedním
z důvodů, proč se těmito systémy zabývá na úrovni základního, ale i aplikovaného
výzkumu mnoho pracovišť po celém světě. Využití takovýchto systémů v průmyslu, ať
už chemickém, technologickém anebo elektronickém, je značně široké. Jejich uplatnění
lze nalézt v heterogenní katalýze, při výrobě elektronických součástek anebo senzorů
plynů

Oxidace CO hraje zásadní roli v mnoha technologických oblastech – v automobi-
lovém, chemicko-technologickém i energetickém průmyslu, kde nachází využití např.
v palivových článcích (konkrétně u tzv. PEMFC, Proton Exchange Membrane Fuel
Cell). V technologii palivových článků je právě čistota jedné z hlavních složek – vo-
díku – nutná pro správnou a trvalou funkčnost článku. Současné postupy získávání
vodíku jsou založeny např. na termochemických procesech nebo na katalytických pro-
cesech z derivátů biomasy. Takto vyrobený vodík však obsahuje určité množství CO,
které je z výše uvedeného důvodu nežádoucí a proto je nutné použití katalyzátorů,
které selektivně odstraní molekuly oxidu uhelnatého (oxidací na méně reaktivní oxid
uhličitý, CO2). Proces produkce vodíku pro polymerní palivové články obvykle probíhá
v několika krocích, které zahrnují reformaci uhlovodíků následovanou reakcí vodního
plynu – WGS (viz dále) [3]. Současné katalyzátory pro reakce WGS jsou schopny snížit
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Kapitola 1 Přiblížení problematiky

množství CO přibližně na 0.5 až 1.0 obj.%, což není dostatečné a dochází k otravě
katalyzátorů [4]. Ke snížení množství CO na akceptovatelnou mez (méně než 100 ppm)
[5] se proto dále používají katalyzátory se schopností preferenčně oxidovat CO (CO-
PROX, Preferential oxidation of CO) v proudu plynů bohatých na vodík.

V současné době se trend návrhu a proces optimalizace katalyzátorů soustředí na
hledání systémů bez použití vzácných a z ekonomického hlediska nepříliš výhodných
kovů jako je platina, zlato, paladium apod. Hledají se nové cesty ve využití levných
a dostupných materiálů, které by měly stejné nebo lepší katalytické vlastnosti, jaké
poskytují vzácné kovy. V posledních několika letech se do popředí zájmu mezi materiály
vhodnými pro studované katalytické aplikace dostal oxid ceričitý – CeO2. Oxid ceru
v kombinaci s malými klastry přechodových kovů představuje zajímavou alternativu
k zatím nejrozšířenějším komerčním katalyzátorům, ve kterých tvoří aktivní složku již
zmiňovaná platina, příp. další vzácné kovy.

Předkládaná práce se zabývá právě jedním z možných alternativních systémů: měd
– oxid ceričitý, a to je jednak ve formě práškových vzorků z pohledu nízkoteplotní oxi-
dace CO, a také inverzním modelovým systémem CeOx/Cu(111) s možným využitím
pro reakci WGS.

3



Kapitola 2

Rozdělení a cíle práce

Práce je dělena na pět hlavních částí: úvod, část teoretickou a experimentální, část
věnující se dosaženým výsledkům a diskuzi následovanou závěrem.

V teoretické části této práce se věnujeme současným přístupům v oblasti hetere-
genní katalýzy, analýze výsledků dosažených na katalytických systémech založených
na bázi CeO2 a popisu principu použitých experimentálních metod. Experimentální
část je zaměřena na přehled použitých experimentálních aparatur. Popis provedených
experimentů a příprava studovaných systémů jsou uvedeny vždy na začátku každé
konkrétní sekce v části s výsledky.

Výsledky práce jsou rozděleny do dvou oblastí: v první se zabýváme studiem ad-
sorpce molekul H2O na tzv. modelovém inverzním katalyzátoru CeOx/Cu(111), který
byl připraven za podmínek ultravysokého vakua (UHV) a studován především syn-
chrotronovým zářením. Tento výzkum byl motivován snahou zjistit, k jakým procesům
dochází na povrchu při reakci WGS. Právě adsorpce molekul vody je totiž jedním ze zá-
kladních kroků při této reakci. V rámci této oblasti jsme také studovali ko–adsorpci mo-
lekul vody a oxidu uhelnatého na povrchu CeO2(111)/Cu(111). Druhá oblast výsledků
se věnuje studiu systému CuxOy–CeO2 ve formě prášků, které se svými vlastnostmi
blíží reálným katalyzátorům. Chemické a fyzikální vlastnosti připravených práškových
vzorků byly zkoumány jednak metodami povrchové analýzy a také ve vysokotlakém
reaktoru, který umožňuje studium oxidace molekul CO.

To, co je oběma studovaným systémům společné, je právě rozhraní mezi mědí a oxi-
dem ceričitým. Výzkumy na modelových systémech by mohly velkou měrou pomoci
pochopit, jakým způsobem pracují reálné katalyzátory (připravené především empi-
rickou cestou) a přispět tak k návrhu efektivněji pracujících systémů v technologické
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Kapitola 2 Rozdělení a cíle práce

praxi.
Přestože se katalytické systémy na bázi Cu–CeO2, resp. CuO–CeO2 jsou před-

mětem velkého množství prací zabývajících se katalýzou CO, uspokojivé vysvětlení
základního principu, při němž dochází k oxidaci molekul CO, zatím neexistuje.

Mezi cíle této práce patří návrh a realizace experimentu pro studium adsorpce
molekul vody na povrchu inverzního modelového systému CeOx(111)/Cu(111) v pod-
mínkách ultravysokého vakua, příprava práškových katalyzátorů na bázi mědi a oxidu
ceru a studium jejich vlastností, vlivu přípravy a aktivity pro reakci oxidu uhelna-
tého a samozřejmě vyhodnocení a diskuze získaných výsledků. Prvotní snahou bylo
alespoň částečně přispět k pochopení mechanismu inerakce molekul H2O, respektive
CO s povrchy CeOx/Cu(111).
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Teoretická část
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Kapitola 3

Současný stav studované
problematiky

3.1 Známá fakta o CeO2

Oxid ceričitý, CeO2, je materiál využívaný v mnoha důležitých aplikacích jako je ka-
talýza [6 – 10], při přípravě materiálů pro výrobu elektrod a elektrolytů v palivových
článcích [11, 12], optických filmech, pro leštění materiálů [13] a také v senzorech plynů
[14]. Pro zvýšení stability anebo vylepšení vlastností se oxid ceru dopuje jinými kovy.
Např. oxidický materiál založený na bázi Ce–Zr se používá v tzv. katalyzátorech výfu-
kových plynů (angl. three-way catalyst), oxid ceru v kombinaci s dalšími prvky vzác-
ných zemin (např. Sm, Gd nebo Y) nachází uplatnění v palivových článcích a dopovaný
vzácnými kovy jako katalyzátor pro reakci vodního plynu a selektivní oxidaci CO.

Jednou z nejdůležitějších vlastností oxidu ceru je jeho schopnost poskytnout a/nebo
naopak udržet kyslík při různých chemických reakcích, většinou využívaných v kata-
lýze. To je možné díky změně oxidačního stavu z Ce4+ na Ce3+ a naopak. Tato vlast-
nost se v anglicky psané literatuře označuje jako OSC – Oxygen Storage Capacity.
Kombinace oxidu ceru a kovu může vést ke zlepšení této vlastnosti a ovlivnění např.
katalytické reakce oxidace CO vytvořením aktivních center na rozhraní mezi oxidem
a kovem [15]. Pro tento jev interakce kovu s podložkou se obvykle používá označení
MSI (angl. metal–substrate interaction).

Cer s elektronovou konfigurací 4f 25d06s2 vytváří dva hlavní oxidační stavy Ce3+

(Ce2O3) a Ce4+ (CeO2). Oxid ceričitý krystalizuje ve fluoritové struktuře1 s plošně
1Fluorit – fluorid vápenatý, CaF2. Strukturní mřížka fluoritu je typická pro obdobné sloučeniny.
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centrovanou kubickou mřížkou s prostorovou grupou Fm3m (velikost mřížového pa-
rametru a = 5.411 Å, databáze JCPDS, č. 34-394) – viz obrázek 3.1 (a). Krystalická
struktura Ce2O3 je hexagonální s prostorovou grupou P3m1 s dvěma atomy ceru
a třemi atomy kyslíku v rámci základní mřížky – viz obrázek 3.1 (b). Poloměr ionu
Ce4+, resp. Ce3+ je 0.97 Å, resp. 1.14 Å. Tento rozdíl má za následek zvětšení mřížového
parametru u redukovaného oxidu ceru [10].

Obrázek 3.1: Model krystalové
struktury (a) kubické fluoritové
mřížky CeO2 (Fm3m) a (b) he-
xagonální mřížky Ce2O3 (P3m1).
Převzato z [16].

V porovnání s objemovým materiálem (bulk),
oxid ceru na nanomateriálové úrovni vykazuje
nové nebo dokonce lepší vlastnosti, jako je defor-
mace nebo naopak zvětšení mřížového parame-
tru, fázové změny, laditelné valenční pásy, modrý
posuv v UV–VIS spektrech a zvláště pak vylep-
šení katalytických vlastností např. v redukčně
oxidačních cyklech katalyzátorů, v katalyzáto-
rech pro produkci vodíku nebo v palivových člán-
cích [17].

V minulých letech bylo cílem mnoha výzkum-
ných pracovišť zjistit, jakými prvky lze nejlépe
dopovat nanomateriály na bázi oxidu ceru, jak
kontrolovat jednotnou velikost nebo tvar jejich
částic, protože právě struktury, u nichž je veli-
kost zredukována na nanometry, vykazují uni-
kátní chemické a fyzikální vlastnosti. Za tímto
účelem bylo navrženo a studováno několik způ-
sobů jejich přípravy. Čistou fluoritovou fázi CeO2

lze získat z pevné fáze teplotním rozkladem nebo
z kapalné fáze precipitací [18]. V posledních le-
tech byly také navrženy nové způsoby pro syn-
tézu nanokrystalů oxidu ceru [18].

Různé tvary nanočástic oxidu ceru se studují
také teoreticky. Např. výsledkem využití metody molekulární dynamiky s pomocí mo-
delu 10 nm velké nanočástice sestávající z 16000 atomů – viz obrázek 3.2 [19] – byly

Atomy vápníku v ní vytvářejí plošně centrovanou kubickou mřížku (f.c.c., angl. face–centered cubic),
ve které každý jeho atom Ca je obklopen 8 atomy F a každý atom fluoru je obklopen 4 atomy Ca.
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I

II

III

(a) (b) (c)

Obrázek 3.2: Grafické znázornění umístění atomů tvořících nanočástice CeO2 pro me-
todu molekulární dynamiky. I: počáteční konfigurace, zleva doprava: (a) {100}, (b) {110},
(c) {111} a {110}; II a III: konečná konfigurace. Atomy ceru jsou zobrazeny bílou barvou,
atomy kyslíku černou. Převzato z [19].

částice mající tvar seříznutého osmistěnu s odkrytými povrchovými rovinami {100}
a {111}, odlišnými od počáteční konfigurace. Velikost a tvar částic mohou být kon-
trolovány i pouze jemnými změnami v experimentálních podmínkách, např. změnou
teploty přípravy, koncentrace materiálů použitých při přípravě nebo času. Oxid ceru
se svou kubickou fluoritovou strukturou má sklon vytvářet isometrické částice, které
mají kulový tvar a jsou obvykle přechodným stavem mezi tvarem krychlovým a osmis-
těnem. Nejvíce patrné povrchy u nanokrystalů oxidu ceru jsou nízkoindexové, např.
(100), (110) a (111) s výraznými povrchovými relaxacemi a rekonstrukcemi [18].

Vlastnosti katalytických systémů na bázi CeO2 jsou velmi ovlivněny parametry
přípravy [20]. Bylo ukázáno, že aktivita práškových katalyzátorů závisí na měrném
povrchu a také na tom, jak krystalický vzorek je [21]. Od doby, kdy byly připraveny
první velmi jemné práškové nanočástice oxidu ceru, se velké množství prací začalo
zabývat studiem výrobních postupů (především z pohledu možného využití v nano-
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technologiích). Jedná se např. o metody precipitace [22], mikroemulzní metody [23, 24],
tzv. hydrotermální metody [25 – 27] a další. Tradiční metody přípravy jako je sol–gel,
precipitace s následným ohřevem nebo mechanické postupy jsou též široce využívány
pro syntézu cerových nanokrystalických materiálů a na nich založených materiálů pro
katalýzu [28 – 32].

Rovněž systémy měď (případně oxid mědi) – oxid ceru jsou vyráběny různými způ-
soby. Mezi nejdůležitější a nejvyužívanější patří ko–precipitace [33 – 36], impregnace
[37, 38], reverzní mikroemulzní metoda [38], metoda kondenzace z plynné fáze [39],
příp. pulzní laserová depozice [40].

3.2 Heterogenní katalýza a úloha povrchu

Katalýza se zabývá procesy, při kterých dochází ke změně rychlosti chemické reakce
způsobené katalyzátory. Katalyzátory jsou látky, které reakce nejen urychlují, ale mo-
hou vyvolat např. i takové, které by bez katalyzátoru neprobíhaly. Katalýzu lze obecně
rozdělit na homogenní, při níž jsou katalyzátor i reagující látky ve stejné fázi, a he-
terogenní, kdy tomu tak není. U heterogenní katalýzy je katalyzátor zpravidla tvořen
pevnou látkou a vlastní reakční směs je plynná nebo kapalná. Pro látky, které chemické
reakce zpomalují, se používá název negativní katalyzátory nebo též inhibitory.

Katalýza hraje fundamentální úlohu v živých organismech, je nezbytná pro život
jako takový a bez ní by nemohla existovat žádná forma života. Reakce podporující
život v lidském těle jsou katalyzovány enzymy2, přírodními katalyzátory [41]. Jednou
z důležitých motivací pro studium chemických reakcí na površích je snaha pochopit
průběh heterogenních katalytických reakcí. Heterogenní katalýza tvoří základ chemic-
kého průmyslu a katalyzátory jsou dosud nejúspěšnější realizací nanotechnologie [42].

Reálné (průmyslové) katalyzátory jsou složité systémy tvořené kovovými částicemi
dispergovanými na oxidickém nosiči (viz obrázek 3.3 (a)), a v podmínkách, při nichž
pracují (tj. za vysokých tlaků), není snadné provádět kontrolu struktury jejich povrchu.
Studují se proto tzv. modelové katalyzátory s dobře definovanou strukturou povrchu
(viz obrázek 3.3 (b)). Tyto modelové systémy pro studium heterogenní katalýzy lze
zkoumat v podmínkách velmi nízkých tlaků, protože v mnoha studovaných procesech

2Enzymy jsou komplexní katalyzátory s velmi vysokou efektivitou, díky které jsou schopny vytvořit
stovky až tisíce nových molekul za sekundu. Každý enzym obsahuje aktivní místo se zvláštní symetrií
pro navázání jednoho specifického druhu molekul.
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není změna tlaku spojena se změnou reakčního mechanismu [43].

Obrázek 3.3: Názorné zobrazení povrchu (a) reálného a (b) modelového katalyzátoru.

Povrch (nebo rozhraní obecně) je všude kolem nás. Katalytická aktivita, elektrický
odpor, adheze (přilnavost), ochranné nátěry, uskladnění plynů (angl. gas storage), to
je pouze malý výběr aplikací, u kterých velmi záleží na charakteru povrchu. Povrch je
důležitý nezávisle na tom, jak velký nebo malý je materiál (vzorek, katalyzátor, atd.),
který ho tvoří [44].

Povrchy jsou také zajímavé tím, že představují rozhraní různých fází. Povrch pevné
látky je již z podstaty rozdílný od objemové části. Protože vazby na povrchu se liší
od vazeb v objemu, lze očekávat, že i chemické procesy na povrchu budou jedinečné.
Povrchové atomy jednoduše nemohou nasytit své vazby stejným způsobem jako atomy
v objemu. Proto mají atomy na povrchu vždy tendenci nějakým způsobem reagovat,
ať už se svými sousedy anebo s jinými atomy [42]. Jednou z nejdůležitějších úloh
katalyzátoru je poskytnout povrch s takovými místy, které jsou vhodné pro adsorpci
reaktivních molekul.

3.3 Adsorpce na povrchu pevné látky (PL)

Adsorpce vede k vytváření vazeb mezi adsorbujícími atomy nebo molekulami (tj. ad-
sorbáty) a povrchem pro adsorpci (tj. adsorbentem). Tento proces je navíc podporován
tendencí povrchových atomů adsorbentu snížit svou povrchovou energii, jak je to uká-
záno na obrázku 3.4.

Rozlišujeme dva druhy adsorpce: fyzikální (tzv. fyzisorpce) a chemická (tzv. che-
misorpce) – viz obr. 3.4 (b) a (c). Fyzisorpce je relativně slabá, jedná se v podstatě
o kondenzaci plynných molekul na povrch pevné látky při relativně nízkých teplotách
(tj. 73 K až 250 K). Přitažlivé síly mezi adsorbátem a adsorbentem zahrnují Van der
Waalsovy síly. Teplo fyzikální adsorpce je menší než 20 kJ.mol−1. Naopak chemisorpce
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Obrázek 3.4: Schema procesu adsorpce na povrchu pevné látky. Převzato z [41].

je relativně silná, selektivní adsorpce chemicky reaktivních plynů na dostupná místa
na površích kovů nebo jejich oxidů při relativně vysokých teplotách (tj. až 673 K). Pů-
sobení mezi adsorbátem a adsorbentem vede k vytvoření chemických vazeb a specifická
tepla chemisorpce se pohybují od 50 – 300 kJ.mol−1.

K chemisorpci reaktivních dvou a víceatomových molekul dochází často s mezi-
krokem v podobě fyzisorpce s následnou disociací. K disociaci dochází preferenčně
v případě, kdy je energie získaná z interakce mezi atomy v molekule s atomy na po-
vrchu pevné látky vyšší než vazebná energie atomů v molekule.

Jedním z důležitých parametrů při studiu adsorpce plynů na povrchu pevných
látek je expozice. Jednotkou expozice je Langmuir (L) a je definována následovně:
1 L představuje působení plynu při tlaku 10−6 Torr po dobu 1 s.

3.3.1 Adsorpce a oxidační reakce molekul CO

Atomy přechodových kovů (Ti, Pt, Rh, Pd, Ni, Ru, Cu,...) mají více či méně zaplněné
hladiny d blízko Fermiho meze a mohou přijímat další elektrony. Na druhou stranu
mohou i velké množství elektronů předávat, což vede ke vzniku silné vazby. Molekula
CO je jedna z nejjednodušších a dobře prostudovaných molekul, která se váže velmi
silně na povrch PL.

12
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Obrázek 3.5: Blyholderův model ad-
sorpce molekuly CO na přechodovém
kovu.

Pravděpodobně nejvíce používaný model pro
adsorpci CO na přechodových kovech navrhl G.
Blyholder [45]. Tento model (znázorněný na ob-
rázku 3.5) předpokládá, že molekula CO je vá-
zána ke kovu uhlíkovým atomem. Vazba kov –
CO je pak tvořena donací elektronů z orbitalu
5σ do neobsazených d orbitalů kovu a zpětnou
donací elektronů z obsazených d stavů kovu do
protivazebných orbitalů 2π∗ molekuly CO. Čím
více elektronů se nachází v protivazebných orbi-
talech 2π∗, tím slabší je vazba mezi atomy C–O,
a tudíž zpětná donace elektronů do 2π∗ může vést
až k disociaci molekuly CO na povrchu kovu.

Po adsorpci může docházet k migraci molekul
na povrchu a následné reakci s jinými adsorbo-
vanými atomy či molekulami. Jedním z mecha-
nismů, podle kterých probíhá reakce na povrchu,
je Langmuirův–Hinshelwoodův (LH) mechanismus [46]. Podle tohoto mechanismu do-
jde nejprve k adsorpci atomů či molekul z plynného stavu na povrch, poté k reakci
adsorbovaných částic a nakonec produkt reakce opouští povrch. Pro konkrétní případ
katalytické reakce CO s O2 pak můžeme LH mechanismus vyjádřit takto:

(CO)g → COad, (3.1)

(O2)g → 2Oad, (3.2)

COad +Oad → (CO2)ad → (CO2)g. (3.3)

V rovnicích 3.1 – 3.3 představuje g plynnou částici (z angl. gas) a ad značí, že se jedná
o částici adsorbovanou.

Druhým mechanismem je Eleyův–Ridealův (ER) mechanismus, který předpokládá
povrchovou adsorpci pouze u jednoho z plynů [47]. Reakce pak probíhá tak, že na
adsorbovanou molekulu či atom se přímo (tj. bez adsorpce na povrch) naváže atom
z oblasti nad povrchem, a takto vzniklá molekula následně povrch opouští.
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3.3.2 Adsorpce vody, molekulární
orbitaly H2O

Jednou ze základních otázek spojených s adsorpcí vody na površích PL je, zda mo-
lekula H2O adsorbuje molekulárně anebo dochází k disociaci na skupinu OH a atom
vodíku. Obecně lze říci, že k slabší interakci a tedy i méně pravděpodobné disociaci mo-
lekul vody dochází na površích kovů oproti povrchům oxidů, což je zřejmě způsobeno
přítomností kovových kationtů na površích oxidů [48].

V molekule H2O se nacházejí dva typy molekulárních orbitalů: typ π a méně loka-
lizovaný typ σ. Typ σ se nachází pod prvním zmíněným orbitalem π. Experimentální
energetický rozdíl z fotoelektronových studií mezi oběma typy je 2.1 eV [49].

V podstatě existují tři elektronové hladiny v molekule H2O, které ovlivňují, jak
tato molekula interaguje s povrchy pevných látek (PL). Prvním z nich je neobsazený
stav 4a1 (viz obrázek 3.6). Ve skutečnosti se ví velmi málo o tom, jak se tento stav
podílí na adsorpci, respektive jak je jí ovlivněn. Další dvě zbývající elektronové hladiny
zahrnují: valenční pás a stavy vnitřních hladin (1a1 a 2a1). Valenční pás je často
využíván při charakterizaci elektronové struktury molekulárně adsorbované vody na
površích pevných látek [50]. Molekula vody má ve valenčním pásu tři obsazené stavy,
které značíme 1b1, 3a1 a 1b2 – viz obrázek 3.7. Stavy 1b2 a 3a1 pocházejí z vazebné
interakce mezi atomy kyslíku a vodíku, přičemž první zmiňovaný má charakter přímé
vazby. Stav 1b1 je tvořen převážně volným elektronovým párem v atomu kyslíku a je
tudíž způsoben nepřímou interakcí mezi kyslíkem a vodíkem [50].

Jak bylo experimentálně zjištěno na inverzním modelovém systému CeOx/Au(111),
v přítomnosti center Ce3+ dochází k snadné disociaci molekuly H2O a vytvořené sku-
piny OH zůstávají na povrchu až do teploty 600 K [51].

Adsorpce molekul H2O na povrchu CeOx připraveného na podložce Ru(0001) byla
studována v práci [52], kde bylo ukázáno, že molekula vody adsorbuje molekulárně na
stechiometrickém povrchu CeO2, zatímco v případě redukovaného povrchu oxidu ceru,
je adsorpce vody doprovázena vznikem hydroxylových skupin.

Tento výsledek potvrzuje teoretická studie [53], ve které autoři tvrdí, že stechi-
ometrický povrch CeO2 nezpůsobuje disociaci molekul vody, kdežto na povrchu ob-
sahujícím kyslíkové vakance k disociaci vody dochází. Autoři této studie uvažují při
výpočtech čtyři adsorpční pozice v případě stechiometrického povrchu a tři na místech
chybějících kyslíků v případě povrchu redukovaného. V závislosti na zmíněných konfi-
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Obrázek 3.6: Grafické znázornění delokalizovaných molekulových orbitalů vody. Převzato
z [49].

15



Kapitola 3 Současný stav studované problematiky

guracích se hodnoty vazebných energií molekul vody pohybují od 0.18 do 0.49 eV pro
stechiometrický povrch (bez kyslíkových vakancí). U redukovaného povrchu se hod-
noty vazebných energií pohybují od 0.52 eV pro konfiguraci, kdy oba vodíkové atomy
molekuly H2O směřují směrem k povrchu, až po 1.28 eV v případě orientace atomů
H směrem od studovaného povrchu. To je nezanedbatelně vyšší hodnota než jakou
získali autoři teoretických prací [54, 55] studující stejný systém (0.80 eV/0.72 eV),
nicméně to ukazuje na skutečnost, že vazebné energie molekul vody k povrchu mají
v případě výskytu kyslíkových vakancí na povrchu CeO2(111) vyšší hodnoty než je
tomu u dokonale stechiometrického povrchu. To poukazuje na efektivní přitažlivou
sílu mezi molekulami H2O a povrchovými kyslíkovými vakancemi [53].
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Obrázek 3.7: Valenční pás měřený s energií 115 eV
zobrazující elektronovou strukturu molekul H2O ad-
sorbovaných na povrchu oxidu ceru deponovaného na
Cu(111) při teplotě 120 K po expozici 100 L H2O.

K rozdílnému výsledku dospěla
jiná skupina zabývající se teore-
tickými výpočty (DFT). Autoři
práce [54] zjistili, že disociace mo-
lekul vody je v případě stechiome-
trického povrchu energeticky vý-
hodnější než adsorpce molekulární
(energetický rozdíl činí 0.30 eV).
V tomto případě je výsledkem diso-
ciace molekuly H2O skupina OH
navázána na atom ceru, zatímco
atom vodíku na povrchový atom
kyslíku. V případě redukovaného
povrchu oxidu ceru autoři navrhují,
že disociace molekul vody probíhá
tak, že skupiny OH zaplní povrcho-
vou kyslíkovou vakanci a atom vo-
díku adsorbuje na povrchový kyslí-
kový atom [54].

3.3.3 Reakce vodního plynu

Voda je bezesporu nejdůležitější chemickou sloučeninou na planetě Zemi. Vliv vody se
objevuje prakticky ve všech oblastech biochemie, chemie a fyziky a je patrný zejména
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při jevech, ke kterým dochází na rozhraní povrchů pevných látek [50]. V závislosti
na systému může voda na povrchu adsorbovat jako molekula anebo může disocio-
vat. Jako adsorbovaná molekula, H2O může být vázána k povrchu několika různými
způsoby, např. elektrostaticky, přenosem náboje nebo vodíkovými vazbami. Molekuly
vody byly na povrchu detekovány jako monomery, dimery, dvoudimenzionální vrstvy,
třídimenzionální klastry nebo různé struktury ledu. Molekula vody může být velmi
inertní vůči některým povrchům, zatímco jiné povrchy může snadno oxidovat [50].

Při reakci vodního plynu (WGS) reagují molekuly vodních par s molekulami oxidu
uhelnatého na oxid uhličitý a vodík podle následujícího vztahu:

CO(g) +H2O(v) ↔ H2(g) + CO2(g), (3.4)

kde dolní indexy představují: g – plyn (z angl. gas), v – pára (z angl. vapor). Jedná se
o chemickou reakci, která je vratná (reverzibilní), teplotně citlivá a exotermická. Tato
reakce je velmi důležitá pro technologické aplikace a zde je právě nutné hledat důvod,
proč se zabývat jejím studiem. Reakce WGS se využívá např. v průmyslu při produkci
čistého vodíku nebo při změně poměru H2 a CO při produkci methanolu (CO+2H2 ↔
CH3OH). Hraje také klíčovou úlohu při snižování množství oxidu uhelnatého v apli-
kacích pro palivové články (především již zmiňované PEMFC).

3.4 Oxidace CO na systému CuOx–CeO2 a k němu
inverzním modelovém systému

Prací zabývajících se systémem Cu–CeO2, respektive CuO–CeO2 ve formě práškových
katalyzátorů pro oxidaci CO je velké množství [20, 34, 35, 37, 56 – 65]. Obecně se soudí,
že v případě katalyzátorů založených na interakci mezi mědí a oxidem ceru probíhá
oxidace CO v přítomnosti dobře dispergovaných částic oxidu mědi na nanočásticích
oxidu ceru [64]. Spektroskopickou analýzou při reakčních podmínkách (CO–PROX)
bylo ukázáno, že aktivními místy pro oxidaci CO jsou částice oxidu mědi. Na těchto
místech by mělo docházet k částečné redukci CuxOy vlivem působení reakčních plynů.
Oxid ceričitý hraje v tomto případě důležitou roli promotéra (dárce kyslíku) [65].

V „tradičním“ uspořádání katalyzátoru na bázi mědi a oxidu ceru jsou částice mědi,
resp. jejího oxidu, dispergovány na oxidu ceru. Naproti tomu v inverzní modifikaci
slouží velké částice oxidu mědi jako podložka pro částice oxidu ceru o velikosti několik

17



Kapitola 3 Současný stav studované problematiky

málo jednotek nm [66]. Stejně tak lze připravit v podmínkách UHV modelové dobře
definované povrchy CeO2 na Cu(111) [67, 68]. Studie na modelovém inverzním systému
(částice oxidu ceru na povrchu mědi) stejně tak jako studie na práškových vzorcích
Cu–CeO2, ukázaly, že interakce s mědí vede k částečné redukci oxidu ceru [38, 69, 70].

Na inverzním modelovém systému oxidu ceru na kovové podložce reaktanty mohou
interagovat s defekty v nanočásticích oxidu, na kovových atomech anebo na rozhraní
kov–oxid. Spojením reaktivity jednotlivých systémů v těchto oblastech lze získat vy-
sokou reakční aktivitu výsledného katalyzátoru [71].

Bylo zjištěno, že molekula CO za nízkých teplot neadsorbuje na stechiometrickém
povrchu CeO2 [68, 70]. Autoři práce [66] zabývající se studiem inverzního katalyzátoru
CeO2/Cu pro oxidaci CO v prostředí bohatém na vodík předpokládali, že k procesu
oxidace dochází při vyšších teplotách vzhledem ke skutečnosti, že míra redukovanosti
oxidu mědi je nepřímo úměrná velikosti částic oxidu mědi a že tento typ katalyzátoru
pracuje při redukčním Mars-van Krevelenově mechanismu3. Na druhou stranu se ale
očekává, že vlastnosti rozhraní měď–oxid ceru zůstanou zachovány a tím také i vysoká
aktivita pro oxidaci CO.

3.5 Reakce WGS na systému kov–CeO2

Jak bylo uvedeno v úvodu, současné postupy získávání vodíku jsou založeny především
na termochemických nebo katalytických procesech z derivátů biomasy, příp. jiných
vhodných surovin. Tyto procesy zahrnují reakční procesy reformace zemního plynu
(rovnice 3.5 – 3.6) nebo ethanolu (rovnice 3.7 – 3.9):

CH4 +H2O → CO + 3H2 (3.5)

CO +H2O ↔ H2 + CO2 (3.6)

CH3CH2OH +H2O → 2CO + CH4 +H2 (3.7)

CO +H2O ↔ H2 + CO2 (3.8)

CH4 + 2H2O → 4H2 + 2CO2 (3.9)
3Charakteristickým rysem Mars-van Krevelenova mechanismu je, že některé produkty reakce

opouštějí povrch katalyzátoru s jednou nebo více složkami tohoto katalyzátoru.
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V obou procesech hraje reakce WGS (rovnice 3.6 a 3.8) klíčovou roli při produkci
vodíku a konverzi oxidu uhelnatého [3].

Samotný (nedopovaný) oxid ceru není příliš významným katalyzátorem využíva-
ným při reakci WGS [72]. Naopak přidáním vzácných nebo přechodových kovů se
systémy na bázi oxidu ceru ukazují být velmi aktivní pro výše zmíněnou reakci. V pří-
padě např. systému Rh/CeOx pak redukovaný oxid ceru pomáhá disociovat adsorbo-
vané molekuly vody, zatímco částice kovu mají význam adsorpčních pozic pro CO
[52, 72].

V poslední době se katalyzátory Cu/CeO2 a Au/CeO2 ukázaly být velmi slib-
nými materiály pro nízkoteplotní reakci WGS. Přesto není přijat uspokojivý obraz
o tom, jakou roli hraje při těchto reakcích oxid ceru a jakou kovová složka [69]. Studie
na systémech CeO2/Cu(111) [73] a CeO2/Au(111) [74] ukázaly, že inverzní mode-
lové katalyzátory mohou vykazovat vysokou aktivitu pro reakci WGS v porovnání
se standardními průmyslovými katalyzátory. U modelového inverzního katalyzátoru
CeO2/CuO–Cu (který vykazoval vyšší reaktivitu než standardní systémy Cu–CeO2)
studovaného při reálných podmínkách jsou aktivními místy pro reakci WGS částečně
redukované nanočástice CeO2 interagující s mědí [75]. Bylo ukázáno, že během re-
akce dochází k redukci CuO na atomy kovové mědi, Cu [75]. Na základě studia reakce
WGS na modelovém katalyzátoru CeO2/Au(111) autoři práce [51] navrhli, že reakční
mechanismus probíhá přes vytvořený reakční mezičlen (H)COx.

Práce studující práškové vzorky Cu–CeO2 připravené dvěma různými způsoby –
metodou reverzní mikroemulze a impregnací – zase ukázaly, že jak kovová měď, tak
kyslíkové vakance v oxidu ceru se podílejí na tvorbě aktivních center pro reakci WGS
[38]. Důkaz pro toto tvrzení lze nalézt v interakci mezi mědí a kyslíkovou vakancí.
Tato interakce zvyšuje chemickou aktivitu mědi a zároveň přítomnost mědi vytváří
kyslíkové vakance v oxidu ceru při reakčních podmínkách. K disociaci vody dochází na
kyslíkových vakancích (Ov) nebo na rozhraní Cu–Ov a reakce probíhá prakticky bez
reakčního mezičlenu [38].

Nanočástice CeOx na Cu(111) vykazují morfologii rozdílnou od té pozorované při
růstu částic oxidu ceru na Au(111) při použití stejné depoziční techniky; při interakci
CeOx s podložkou byla v případě mědi zjištěna silnější interakce než u zlata [73]. U při-
praveného systému CeOx na Cu(111) bylo zjištěno velké množství stavů Ce3+, což jej
činí atraktivním v chemických a katalytických aplikacích [73]. Optimální pokrytí po-
vrchu Cu(111) oxidem ceru pro reakci WGS je 20%. Aktivita systému CeO2/Cu(111)
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při reakci WGS při úplném pokrytí povrchu mědi oxidem ceru je zanedbatelná. Nutno
podotknout, že nanočástice oxidu ceru dispergované na povrchu Cu(111) nemají stej-
nou strukturu nebo vlastnosti jako systém Cu/CeO2(111), tedy částice mědi na po-
vrchu CeO2(111) [69].

Na stechiometrickém povrchu CeO2(111) molekuly vody nedisociují ani za nízkých,
ani za vysokých teplot [69]. Naproti tomu v přítomnosti kyslíkových vakancí k disociaci
molekul vody dochází [76]. Experimentální práce [69] ukázala, že přítomnost měděných
a zlatých nanočástic zvyšuje redukovanost povrchu CeO2(111) molekulami CO, příp.
směsí CO/H2O typicky používaných při reakci WGS. Zvýšení stupně redukovanosti
povrchu CeO2(111) v přítomnosti částic Au bez přítomnosti CO byl také pozorován
[77, 78]. Lze proto říci, že přítomnost kovových částic vedoucí k částečné redukci
povrchu CeO2 usnadňuje nejsložitější krok při reakci WGS, a tím je právě disociace
molekul vody.
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Kapitola 4

Přehled použitých
experimentálních metod

4.1 Fotoelektronové spektroskopie

V této podkapitole se zabýváme zjednodušeným teoretickým popisem dvou metod po-
vrchové analýzy, které využívají fotoelektrického efektu (vnější fotoefekt, A. Einstein,
1905). U první popisované metody je jako primární činidlo pro proces fotoelektronové
emise využíváno měkké rentgenové záření, u druhé záření synchrotronové.

4.1.1 Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS)

Metoda rentgenové fotoelektronové spektroskopie patří mezi známé a široce využívané
metody analýzy povrchů. Jedná se o velmi citlivou povrchovou techniku pro chemickou
analýzu a je to také velmi silný nástroj pro studium reakčních produktů na površích.
Spektroskopie XPS (angl. X–Ray Photoelectron Spectroscopy), označovaná také jako
ESCA (angl. Electron Spetroscopy for Chemical Analysis), je založena na měření ener-
getického rozdělení elektronů emitovaných z povrchu zkoumaného vzorku dopadem
měkkého rentgenového záření.

Absorpce rentgenového záření atomem v pevné látce vede fotoionizačním procesem
k uvolnění elektronu buď z vnitřních atomových hladin nebo z valenčního pásu (příp.
molekulárních orbitalů). Část těchto elektronů vytvořených blízko povrchu unikne do
vakua. Tento proces je znám jako fotoelektrický jev. Fotoelektronové spektrum je sou-
bor intenzit detekovaných elektronů uspořádaných vzhledem k jejich počáteční kine-
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Obrázek 4.1: Schematické znázornění (a) fotoemise z vnitřní hladiny atomu pevné látky,
deexitačních procesů – (b) emise fotonu a (c) Augerova procesu a také (d) tzv. shake-up
přechodu. Převzato z [79].

tické energii po jejich excitaci způsobené dopadajícím zářením [80].
Za předpokladu, že energie záření je vyšší než vazebná energie elektronu na určité

atomové hladině, je elektron emitován do vakua. Tento fotoelektron opouští povrch
s kinetickou energií EV

K , která závisí na energii hν použitého rentgenového záření,
elektronové vazebné energii EB a výstupní práci φ vzorku (viz obrázek 4.1). Základní
bilanční rovnice má tedy tvar

hν = EV
k + EB + Φ. (4.1)

Emitovaný elektron je dále urychlen (anebo zbrzděn) kontaktním rozdílem poten-
ciálů vzorek – spektrometr φ − φS. Uvažujeme-li vodivý vzorek, vodivě spojený se
spektrometrem, takže dojde k vyrovnání Fermiho hladin, a vztahujeme-li vazebnou
energii elektronu k Fermiho hladině, jak je znázorněno na obrázku 4.1 (a), potom lze
rovnici 4.1 upravit na vztah mezi vazebnou energií elektronu a měřenou kinetickou
energií

EB = hν − Ek − ΦS. (4.2)

Před fotoemisí atom obsahuje N elektronů, po fotoemisi N−1 elektronů. Vzhledem
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k tomuto rozdílu v počtu elektronů je měřená vazebná energie různá od energie elek-
tronu na příslušné energetické hladině. Zbývajících N − 1 elektronů se nachází v poli
vytvořené fotodíry. Výsledkem je „relaxace“ atomu do stabilního stavu. Rovnici 4.2 je
pak nutné doplnit o korekční faktor – tzv. relaxační energii Erelax. Dostáváme potom

EB = hν − Ek − ΦS − Erelax. (4.3)

Atom se tedy po fotoemisi nachází v nestabilním ionizovaném stavu, který vede
k následnému procesu deexcitace. Tento proces může probíhat podle dvou konku-
renčních mechanismů. Prvním je fluorescence, radiační proces, při kterém je energie
uvolněná zaplněním fotodíry elektronem z energeticky vyšší hladiny vyzářena ve formě
kvanta hν (viz obr. 4.1 b). Druhým procesem je Augerův proces, v němž je uvolněná
energie předána dalšímu elektronu (obr. 4.1 c). To je základem Augerovy elektronové
spektroskopie (angl. Auger Electron Spectroscopy, AES). U těžších prvků je převláda-
jícím mechanismem deexcitace fluorescencí, naopak u prvků s atomovým číslem niž-
ším než cca 20 je pravděpodobnější Augerův proces. Za předpokladu, že valenční pás
obsahuje diskrétní energetické hladiny, mohou být tyto hladiny excitovány vzniklým
potenciálem a objevit se ve spektru jako tzv. satelity na vyšších vazebných energiích
(shake-up proces, obr. 4.1 d) [81]. Dalšími liniemi ve spektrech mohou být tzv. ztrátové
píky mající původ v různých energetických ztrátových procesech.

Intenzita píků ve fotoelektronovém spektru je určena především účinným průřezem
pro fotoionizaci, neelastickou střední volnou dráhou (angl. Inelastic Mean Free Path,
IMFP) fotoelektronu v látce a transmisí analyzátoru na dané kinetické energii. Protože
polohy energetických hladin jsou ovlivněny chemickou vazbou, jeví i poloha čar ve
spektru tzv. chemický posuv, z něhož je možné určit, v jakém chemickém stavu se
daný prvek ve vzorku vyskytuje. Další informace lze získat z pološířky (tj. šířky píku
v polovině jeho výšky, angl. Full Width at Half Maximum, FWHM ) fotoelektronového
píku, z tvaru spektra valenčního pásu a z poloh satelitních píků vyskytujících se na
straně vyšších vazebných energií.

Hladiny s vedlejším kvantovým číslem l > 0 (p, d, f) jsou v důsledku spinorbitální
interakce rozštěpeny na dublet. Při charakterizaci povrchů je možné tuto skutečnost
využít k snadnější identifikaci prvků, protože z hodnoty efektivního rozštěpení E (vzdá-
lenost jednotlivých složek dubletu) lze v některých případech usuzovat na oxidační
stupeň prvku. Vzhledem k tomu, že ve fotoelektronovém spektru dochází k překryvu
některých píků, při zpracování je třeba provést jejich rozklad do jednotlivých složek.
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Před samotným zpracováním je také nutné odečíst pozadí. Mezi nejpoužívanější me-
tody odečtu pozadí patří metoda Shirleyho, Tougaardova a lineární. Průběh pozadí
v okolí každého píku s sebou nese informaci o morfologii povrchu [80].

Je také důležité si uvědomit, že jakákoliv metoda povrchové analýzy může něja-
kým způsobem ovlivnit zkoumaný vzorek1. Proto má smysl především u práškových
vzorků rychle načíst počáteční data, která lze použít ke srovnání se spektry měřené po
určitém časovém úseku pro zjištění jakýchkoliv případných změn. Tyto změny mohou
mít různou povahu, např. se může jednat o změny v elektronové a chemické struktuře
vzorku a další.

Obrázek 4.2: Schematické znázornění uspořádání experimentu při metodě XPS.

Na obrázku 4.2 je zobrazeno schéma typického uspořádání experimentu při metodě
XPS. Základními součástmi jsou – primární zdroj záření a elektronový analyzátor.
Nejpoužívanějším typem analyzátoru je hemisférický, v němž se elektrony pohybují
v elektrostatickém radiálním poli mezi dvěma soustřednými sférickými elektrodami.
Vstupní optika umístěná naproti vzorku, který je ozařován fotony, zajišťuje brzdění
nebo urychlování elektronů, pokud analyzátor pracuje v modu konstantní průletové
energie.

Při metodě XPS se běžně používají dva typy zdroje rentgenového záření. Ne-
mochromatické zdroje využívají záření Kα z hliníkové, příp. hořčíkové anody (resp.

1J. H. Thomas:„X-Ray-induced changes are likely to be more common than the literature leads
one to believe.“ [82]
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antikatody). Tyto materiály jsou bombardovány elektrony o energiích 10 až 15 keV.
Charakteristické energie a šířky hlavních spektrálních čar jsou 1253.6 (0.68) eV pro
Mg Kα a 1486.6 (0.85) eV pro Al Kα. Oba terče – hliníkový i hořčíkový – se obvykle
nacházejí v rentgenové lampě ve formě duální anody.

Průniková hloubka měkkého rentgenového záření, které se používá jako budící zá-
ření při metodě XPS, je u pevných látek několik mikrometrů. Úniková hloubka emito-
vaných elektronů, a tedy i tloušťka analyzované povrchové vrstvy, je ovšem podstatně
menší a činí několik jednotek nm. Záření, produkované rentgenovými lampami není
zcela monochromatické, což však vzhledem k malé intenzitě (cca 3 – 10%) ostatních
linií ve srovnání s intenzitou hlavní linie není při většině běžných měření velkým problé-
mem. Tyto zdroje také produkují spojité brzdné záření, které zvyšuje pozadí spektra.
Tento problém lze odstranit použitím monochromátoru, který však podstatně snižuje
intenzitu záření a tedy i intenzitu měřeného signálu.

4.1.2 Fotoelektronová spektroskopie buzená
synchrotronovým zářením (SRPES)

Elektromagnetické záření vyzařované nabitými částicemi urychlovanými radiálně (tj.
vektor zrychlení je kolmý na vektor rychlosti pohybující se částice) se nazývá synchro-
tronové záření. V synchrotronu se po kruhových drahách pohybují elektrony vlivem
magnetického pole a jsou urychlovány dostředivou silou působící kolmo na směr po-
hybu. Fotony jsou vyzařovány v podobě spektra s maximální intenzitou při kritické
vlnové délce c (v řádu 0.1 – 0.4 nm), která je přímo úměrná poloměru dráhy a nepřímo
úměrná druhé mocnině energie elektronu [83].

Mezi hlavní výhody synchrotronového záření patří vedle jeho vysoké intenzity mož-
nost ladit excitační energii a skutečnost, že záření může být téměř 100% rovinně po-
larizované. Důležité vlastnosti synchrotronového záření lze shrnout do několika bodů:

• spojité, široké spektrum vlnových délek

• přirozená kolimace záření

• vysoká intenzita (o řád vyšší než u charakteristického rentgenového záření při
stejných energiích)

• vysoký stupeň polarizace
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• pulzní charakter záření

• možnost koherence

Laditelnosti synchrotronového záření je dosaženo za použití monochromátorů s vel-
kým rozlišením. Veškeré synchrotronové záření je emitováno do velmi úzkého kužele
s osou ležící v rovině kruhové dráhy elektronu. V této rovině je synchrotronové záření
stoprocentně polarizováno tak, že elektrický vektor leží v rovině oběhu. Pulzní charak-
ter synchrotronového záření (v pulzech s nanosekundovou délkou) je způsoben tím, že
elektrony v urychlovačích nejsou rovnoměrně rozprostřeny podél dráhy, ale pohybují
se ve shluku [79].

Synchrotronového záření se využívá v mnoha oblastech vědeckého zkoumání, např.
v atomové a molekulové spektroskopii, spektroskopii pevných látek a jejich povrchů,
v biologii, fotochemii, mikroskopii, topografii, metrologii nebo rentgenové litografii.

4.1.3 Rezonanční fotoelektronová spektroskopie

Fotoionizační účinný průřez orbitalu Ce 4f je relativně malý v porovnání s jinými
orbitaly ve slitinách při nízkých excitačních energiích, např. 21.2 eV nebo 40.8 eV [84].
Proto lze rezonanční fotoemisi z atomových hladin Ce 4f – 4d velmi dobře využít
při studiu stavů Ce 4f následkem silného zesílení příspěvku 4f ve fotoelektronových
spektrech [85].

Pokud excitujeme fotony s energií hν blízkou absorpčnímu prahu vnitřní elektro-
nové hladiny C, pak přímá fotoemise elektronů z valenčního pásu V může interfe-
rovat s Augerovými elektrony CVV, které jsou emitovány při tzv. super Costerovo–
Kronigovo přechodu. Costerův–Kronigův přechod je speciální případ Augerova pro-
cesu, při kterém je díra po fotoemisi zaplněna elektronem z vyšší podslupky. Pokud
navíc emitovaný Augerův elektron pochází z té samé elektronové slupky, mluvíme právě
o super Costerovo–Kronigovo přechodu. Závislost výsledné intenzity valenčního pásu,
pro kterou se proces přímé fotoemise a Augerovy emise překrývají je možné vyjádřit
jako funkci energie fotonů hν:

N(hν) ≈ (ε+ q)2

ε2 + 1 , kde ε = hν − hνj
∆(hνj)/2

, (4.4)

kde hνj je energie fotonů rovná vazebné energii vnitřní hladiny (blízko níž rezonanci
pozorujeme), q je parametr pro konkrétní vnitřní hladinu a ∆(hvj) je pološířka této
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hladiny. Funkce ve vzorci 4.4 má tvar asymetrické Fanovy křivky [86] využívané napříč
různými oblastmi fyziky.

U přechodu CVV při super Costerovo–Kronigovo procesu dochází k vytvoření dvou
děr ve valenčním pásu. Nerezonanční přímá fotoemise vede k vytvoření stavu s jednou
dírou, pokud je stínění způsobené elektrony d, a stavu se dvěma dírami pokud ke
stínění dochází v pásu sp.

Obrázek 4.3: Schematické znázornění rezonanční fotoemise: a) vnitřní elektronové hladiny
4d a 4f atomu ceru v základním stavu (4d104f1), rezonanční proces: b) excitace (4d104f1 →
4d94f2) a následná c) autoionizace (4d94f2 → 4d104f0).

Princip rezonanční fotoemise je spolu se zobrazením elektronových hladin atomu
ceru v základním stavu (obr. 4.3 (a)) schematicky znázorněn na obr. 4.3 (b) a (c). Je
to dvoustupňový proces, při kterém dochází nejprve k excitaci hladiny Ce 4f a po té
následuje autoionizace. Při autoionizaci se vzniklá díra na hladině 4d5/2 zaplní elek-
tronem z hladiny 4f a energetický rozdíl ∆E se předá elektronu na hladině 4f . Tento
elektron je emitován ze vzorku.

Původ rezonančních píků ve spektrech měřených na vzorcích CeO2 lze pak vysvětlit
následovně: oxid ceru vykazuje dva stabilní stavy: Ce4+ a Ce3+, které v základním
stavu odpovídají dvěma elektronovým konfiguracím 4f 0 a 4f 1. Ze základního stavu
4f 0 vzniká fotoabsorpcí 4d→ 4f konečný stav (angl. final state), který můžeme označit
jako 4f 0L1 v procesu již zmíněného Costerova–Kronigova přechodu. To lze vyjádřit
následovně:

4d104f 0 + hν → 4d94f 1 → 4d104f 0 + L1 + e−, (4.5)
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kde hν je energie dopadajícího záření, e− představuje emitovaný fotoelektron a L1 zde
vyjadřuje díru ve valenčním pásu (L – ligand, česky dárce). Prvkem, který je ligandem
elektronu ve výše popsaném případě je atom kyslíku a zmíněný elektron hraje roli
zprostředkovatele vazby Ce–O. Tento konečný stav Ce4+ v oxidu ceru se projeví píkem
na vazebné energii rovné přibližně 3.5 eV, s rezonančním maximem budicí energie při
124.8 eV.

Podobně, základní stav 4f 1 vede v procesu rezonanční fotoemise ke konečnému
stavu 4f 0 podle následujícího schématu:

4d104f 1 + hν → 4d94f 2 → 4d104f 0 + e−. (4.6)

Tomu odpovídající pík se nachází na energii přibližně 1.5 eV a vykazuje rezonanční
maximum při energii fotonů 121.4 eV.

Při rezonančím procesu dochází k fotoemisnímu zesílení ze všech elektronových
hladin, jejichž vazebná energie je nižší než vazebná energie hladiny, ze které je elektron
excitován, protože energetický rozdíl ∆E je dostatečný k tomu, aby došlo k ionizaci
těchto hladin. Podle kvantově mechanických výběrových pravidel je přechod Ce 4d→
4f z elektronové hladiny 4d3/2 zakázán, k excitaci elektronu proto dochází z hladiny
4d5/2.

4.2 Elektronové mikroskopie (SEM, TEM)

4.2.1 Interakce elektronu s hmotou

Elektrony mohou interagovat s hmotou mnoha různými způsoby. Vedle vzniku sekun-
dárních a Augerových elektronů, může být výsledkem interakce elektronů s hmotou
vznik charakteristického rentgenového záření, brzdného záření (Bremsstrahlung), lumi-
niscence, katodoluminiscence, (ne)elasticky rozptýlených/odražených elektronů, příp.
vést k uvolnění tepla (viz obrázek 4.4). Elektron dopadající na povrch pevné látky může
být rozptýlen jednou, několikrát nebo vůbec. K několikanásobnému rozptylu dochází,
pokud je rozměr materiálu přibližně dvakrát větší než střední volná dráha elektronu.
Rozptyl může být elastický nebo neelastický, dopředný nebo zpětný. Pravděpodobnost
rozptylu je určena rozptylovým účinným průřezem a střední volnou drahou elektronu
– oba tyto parametry závisejí na vlastnostech materiálu a jeho rozměrech.
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Obrázek 4.4: Schematický nákres interakce elektronů s hmotou v případě (a) objemového
a (b) tenkého vzorku. Převzato z [44].

Pokud svazek vysokoenergetických elektronů dopadá na vzorek s nezanedbatelnou
tloušťkou, dojde k vybuzení „hruškovité“ oblasti známé jako interakční objem (nebo
objem excitace) – viz obrázek 4.4 (a). Velikost tohoto objemu, který se zvětšuje se
zvětšující se energií elektronů a zmenšuje se zvětšující se hustotou vzorku (tj. obecně
se zvětšujícím se atomovým číslem Z), se pohybuje mezi 1 a 5 µm. Obecně, elektrony
s energií E jsou schopny pronikat pevnými látkami do hloubky, která je úměrná ∼ E2

a laterálně ∼ E1.5 [44].

4.2.2 Řádkovací elektronová mikroskopie (SEM)

Hlavní součásti řádkovacího elektronového mikroskopu jsou zobrazeny na obrázku 4.5.
Svazek elektronů, vznikající v elektronovém dělu, je dále fokusován soustavou magne-
tických čoček do průměru přibližně ∼ 50 Å ve spodní části tubusu, a vychylováním
řádkuje povrch vzorku. Sekundární elektrony, elektrony zpětně odražené a rentgenové
záření jsou detekovány příslušnými detektory a signál zesílen a zobrazen.

Běžně se používají dva typy materiálů jako zdroje elektronů: wolfram (W) a he-
xaborid lanthanu (LaB6). Energie potřebná k uvolnění elektronů z povrchu materiálu
katody je určena výstupní prací tohoto materiálu. Tato energie je dodána ve formě
tepla při průchodu proudu vláknem (katodou). U typu katody řízené polem (FE, angl.
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Obrázek 4.5: Schematický nákres řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM). Převzato
z [44].

field emission) se přidává navíc ještě energie přiložením elektrického pole na katodu.
Teplota u tohoto typu katod (studená katoda, angl. cold cathod emission) je výrazně
nižší než je tomu u systémů se žhavenou katodou (angl. thermionic filament). Nejdů-
ležitějším materiálem pro výrobu katod je LaB6, u kterého je velkou výhodou nízká
výstupní práce φ = 2, 4 eV (zdroj [87] uvádí hodnotu 2,2 eV). Právě díky nízké hod-
notě φ je možné dosáhnout zvýšení proudové hustoty i lepší směrové proudové hustoty
zdroje.

Elektronový svazek opouštějící eletronové dělo je divergentní. Účelem kondenzáto-
rové čočky je skolimovat divergentní svazek, sfokusovat ho ve vertikálním směru do
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dolní části tubusu mikroskopu a řídit množství proudu. Většina mikroskopů SEM má
dvě sady kondenzátorových čoček. Objektivová čočka je umístěna blízko vzorku a na-
chází se v ní stigmátory – speciální druhy čoček, které kompenzují zkreslení obrazu,
tzv. astimagtismus, který může být způsoben mnoha faktory (např. nedokonalostí
magnetických čoček nebo kontaminací tubusu).

Nejrozšířenějším typem detektoru sekundárních elektronů je detektor Everhartův–
Thornleyův2 ve formě scintilačního fotonásobiče. Sekundární elektrony po kolimaci na
mřížku s přiloženým napětím dopadají na povrch detektoru, tvořeného fosforem, který
je velmi účinný při přeměně elektronů na fotony s vlnovou délkou ∼ 400 nm (blízké
ultrafialové záření). Počet elektronů, které dosáhnou detektoru je funkcí povrchové
topografie. Zpětně odražené elektrony jsou detekovány polem polovodičů, které se
nachází ve spodní části tubusu. Při dopadu zpětně odražených elektronů na detektor
dochází k vytvoření proudu. Většina vzorků pro SEM je vodivých a jsou upevněny
ke kovovém držáku, který je spojený s kovovým (většinou otočným) stolkem vodivou
páskou. Proud vzorkem je způsoben neelastickým rozptylem a absorpcí dopadajících
elektronů po té, co zpětně odražené, sekundární, prošlé a Augerovy elektrony opustily
vzorek. Proud pohlcený vzorkem (angl. absorbed current) je funkcí atomového čísla
prvků, ze kterých je materiál vzorku složen.

Zvětšení, jas a kontrast ovlivňují výslednou kvalitu obrazu. Jas je funkcí celého
obrazu a je řízen amplitudou signálu. Kontrast představuje rozdíl signálu od jednoho
rastrového bodu k dalšímu a lze ho vyjádřit rovnicí:

C = ∆S · Sprům−1, (4.7)

kde ∆ S je změna v síle signálu mezi dvěma body a Sprům je průměrná síla tohoto
signálu.

4.2.3 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM)

Technikou TEM je možné zobrazit tenké vzorky s typickým zvětšením 103 až 106. Navíc
tato technika umožňuje získat difrakční obraz užitečný při studiu krystalických mate-
riálů. Ve shodě s knihou [88] uvažujme rozdělení přístroje pro transmisní elektronovou
mikroskopii na tři části (viz. obr. 4.6):

2T. E. Everhart, R. F. M. Thornley (1960) [89].
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• osvětlovací systém, zahrnující elektronové dělo, dále dvě nebo více kondenzáto-
rových čoček

• oblast vzorku; mechanická stabilita držáku vzorku je jedním z faktorů, které
určují prostorové rozlišení obrazu

• zobrazovací systém

Elektronové dělo produkuje svazek elektronů dostatečně rychlých na to, aby prošly
skrz tenkou oblast zkoumaného vzorku. Elektronové dělo se skládá ze zdroje elektronů
(což je v podstatě katoda na vysokém záporném potenciálu) a elektrony urychlující
komory. Nejběžnější zdroje elektronů pracují na fyzikálním principu termoemise (se
žhavenou katodou), Schottkyho jevu nebo tunelové emise (se studenou katodou).

Obecně lze popsat čtyři druhy obrazů vznikajících v transmisní elektronové mik-
roskopii:

• Elektrony prošlé vzorkem vytvářejí tzv. obraz ve světlém poli (angl. bright
field image). V tomto případě se objektivová clona nachází přímo pod vzorkem
a elektronový svazek procházející celým tubusem mikroskopu vytvoří obraz na
stínítku, respektive je zachycen CCD kamerou. Všechny další difraktované a ne-
elasticky rozptýlené elektrony v tomto procesu nehrají roli.

• K získání obrazu v tmavém poli s nízkým rozlišením (angl. low–resolution
dark field image) je nutné objektivovou clonu vychýlit ze své centrované polohy
vzhledem k hlavní ose tubusu mikroskopu. V tomto uspořádání ovšem dochází
k sférické aberaci.

• lze také vytvořit obraz v tmavém poli s vysokým rozlišením (angl. high–
resolution dark field image). V tomto případě lze použít elektronovou difrakci
k analýze vzorku.

• Pokud dojde k otevření clony tak, aby prošel celý široký svazek elektronů, dochází
ke vzniku obrazu interferencí přímého a odražených svazků. Výsledný obraz (tzv.
HR–TEM, angl. High–resolution TEM ) je tvořen kombinací obrazu s vysokým
rozlišením a zobrazením atomové mříže; reálný a reciproký prostor lze pozorovat
současně.
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Obrázek 4.6: Schematický průřez transmisním elektronovým mikroskopem (TEM) s na-
instalovaným spektrometrem pro měření elektronových energetických ztrát metodou EELS.
Převzato z [90].
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4.2.4 Energiově disperzní rentgenová spektroskopie (EDS)

Energiově disperzní rentgenová spektroskopie (označovaná zkratkou jako EDS, EDX
nebo též EDAX) je analytická technika využívaná při prvkové chemické analýze. Bě-
hem analýzy EDS je vzorek vystaven elektronovému svazku. Primární elektrony mohou
interagovat s elektrony ve vzorku a emitovat je ven ze vzorku. Vzniklé díry jsou zapl-
něny elektrony z vyšších energetických hladin a energetický rozdíl je vyzářen ve fromě
rentgenového záření. To je charakteristické pro každý prvek. Tedy analýzou EDS lze
zjistit přesné prvkové složení zkoumaného vzorku, případně získat „prvkové mapy“.

Kvalitativní analýza zahrnuje přímou identifikaci jednotlivých spektrálních linií.
Kvantitativní analýza spočívá v určení jednotlivých koncentrací prvků ve vzorku.

4.2.5 Elektronová spektroskopie charakteristických
ztrát (EELS)

Elektrony při elastických srážkách způsobují vznik charakteristického záření a Auge-
rových elektronů, které nesou informaci o atomovém čísle ve formě množství energie,
kterou vnesly do vzorku. Tedy, počet elektronů majících danou charakteristickou ener-
getickou ztrátu je roven součtu fotoelektronů a Augerových elektronů vzniklých ve
vzorku.

Při metodě EELS se detekují malé rozdíly v kinetické energii. Primární elektrony
s energií 100 keV tak utrpí ztrátu několik jednotek až stovek elektronvoltů. To dokáže
detekovat pouze magnetický hranol–prizma (v analogii se skleněným hranolem a bílým
světlem). Magnetické pole (s velikostí magnetické indukce B) působí na každý elektron
pohybující se rychlostí v silou F = evB. Směr této síly je kolmý na směr pohybu
elektronů a její velikost (konstantní, neboť v je konstantní) je rovna dostředivé síle
působící na elektron vykonávající kruhový pohyb v magnetickém poli. Platí tedy evB =
= mv2/R, kde m je relativistická hmotnost a R poloměr kruhové trajektorie pohybu
elektronu.

Metody EDS a EELS lze považovat za navzájem se doplňující. Metoda EDS je
převážně citlivá na těžší prvky, zatímco EELS nejlépe pracuje u prvků s relativně
nízkou hmotností (od uhlíku po zinek). U přechodových kovů s elektronovou strukturou
3d lze metodou EELS zjistit např. oxidační stav.
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4.3 Difrakce nízkoenergetických elektronů (LEED)

Metoda difrakce nízkoenergetických (pomalých) elektronů je jednou z nejdůležitějších
technik v strukturní analýze povrchů. Tato metoda je široce využívána v materiálovém
výzkumu pro studium struktury krystalických povrchů a také vlivu povrchových dějů
na jejich strukturu [91].

Elektrony s nízkými energiemi (20 – 500 eV), kterých se využívá při metodě LEED,
jsou velmi citlivé na geometrickou strukturu povrchu. Tato povrchová citlivost (a tedy
i citlivost metody LEED) je důsledkem silného elastického i neelastického rozptylu
elektronů s nízkými energiemi na atomech pevné látky. Pro další informace o této
metodě odkazujeme čtenáře např. na práci [87].

4.4 Prášková rentgenová difrakce (XRD)

Metoda práškové rentgenové difrakce je nedestruktivní metodou pro studium polykrys-
talických a práškových vzorků. Pro tyto typy vzorků nejběžnější uspořádání, které se
používá při měření, je Braggovo–Brentanovo uspořádání (viz obrázek 4.7). V hlavní ose
difraktometru s tímto uspořádáním, který je tzv. dvoukruhový, se nachází vzorek s po-
vrchem tečným k fokusační kružnici, jak je znázorněno na obr. 4.7. Velikost poloměru
fokusační kružnice je závislá na natočení vzorku kolem hlavní osy. Detektor difraktova-
ného záření se pohybuje dvojnásobnou úhlovou rychlostí než vzorek po kružnici, jejíž
poloměr je roven vzdálenosti hlavní osy goniometru od ohniska zdroje rentgenového
záření. Dopadající i difraktovaný svazek záření svírají s povrchem vzorku stejný úhel
rovný Braggovu úhlu pro určitou osnovu rovin. Nepřesné nastavení povrchu vzorku
do osy goniometru vede k posunu difrakčních maxim, především u nízkých difrakčních
úhlů.

Přibližně 95% všech pevných látek můžeme nazývat krystalickými. Difraktogram
XRD z jakékoliv čisté látky je jako otisk prstu, jedinečný. Metoda práškové difrakce
je tudíž ideální pro charakterizaci a identifikaci polykrystalických materiálů3.

Pro výpočet velikosti krystalických částic ve vzorcích se nejčastěji používá Sherre-
3A. W. Hull (1919):„... every crystalline substance gives a pattern; the same substance always

gives the same pattern; and in a mixture of substances each produces its pattern independently of
the others.“ [92].
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Obrázek 4.7: Braggovo–Brentanovo uspořádání experimentu práškové rentgenové difrakce
(XRD). Převzato z [93].

rova vzorce:
D = K · λ

B · cos θ , (4.8)

kde K je konstanta závisející na tvaru částic (v našem případě jsme používali pro
K hodnotu 0.9), λ představuje vlnovou délku použitého záření, B je pološířka píku
a θ difrakční úhel.

Pro výpočet mezirovinné vzdálenosti d jsme použili Braggova vzorce:

2.d.sinθ = k.λ, (4.9)

a vztahu mezi mřížovým parametrem a mezirovinnou vzdáleností platného pro kubické
mřížky:

a2 = d2
hkl(h2 + k2 + l2). (4.10)

4.5 Metody termické analýzy (TG–DTA)

Diferenční termická analýza (DTA) a metoda termogravimetrie (TG) patří do obec-
nější skupiny termické analýzy. Většina metod termické analýzy sleduje vlastnosti
systému (hmotnost, energii, rozměr, vodivost apod.) v závislosti na teplotě.

Diferenční termická analýza (DTA) je založena na měření rozdílu teplot zkouma-
ného vzorku a srovnávacího (referenčního) vzorku. Základní požadavky kladené na
referenční vzorek jsou: inertnost a stabilita (vzorek nesmí procházet fázovou přemě-
nou) v měřeném intervalu teplot. Jako srovnávací vzorky se nejčastěji používají Al2O3,
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MgO a SiO2 či některé čisté kovy. Rozdíly teplot se registrují současně s teplotou re-
ferenčního vzorku jako závislosti ∆T = f(T), resp. T = f(∆T) nebo ve formě časové
závislosti ∆T = f(t). V těchto vztazích T představuje teplotu a t čas.

Při metodě termogravimetrie (TG, též termogravimetrická analýza, TGA) se sle-
duje změna hmotnosti vzorku, a to buď dynamicky, kdy se kontinuálně zvyšuje (nebo
snižuje) teplota vzorku, anebo staticky (v izotermickém režimu). Vzorek je při měření
umístěn v atmosféře tvořené nejčastěji N2, He nebo vzduchem. Inertní plyny se pou-
žívají z důvodu zabránění oxidace vzorku. U dynamického způsobu se měří závislost
hmotnosti vzorku na teplotě m = f(T), resp. času m = f (t). Výsledkem jsou tzv.
termogravimetrické křivky (termogramy). Z těchto grafů lze zjistit teploty, resp. tep-
lotní intervaly, ve kterých dochází k rozkladným reakcím. Působením zvýšené teploty
během postupného ohřevu může docházet ke změnám krystalové struktury, ztrátě vlh-
kosti nebo dekompozicí k molekulárním změnám. Z velikosti změn hmotnosti vlivem
dehydratace, disociace, oxidace, redukce apod. v příslušných teplotních intervalech lze
např. určit kvantitativní zastoupení jednotlivých složek ve vzorku. Pokud dochází ke
změnám hmotnosti v krátkých časových intervalech, je výhodné zaznamenat derivace
TG křivek, pak mluvíme o tzv. derivační termogravimetrii (DTG). Izotermická gravi-
metrie sleduje závislost hmotnosti na čase při konstantní teplotě. Umožňuje tak přímo
sledovat kinetiku různých pochodů a reakcí. Termogravimetrická analýza je vhodná
pro většinu pevných látek, včetně organických a anorganických materiálů. Teplotní
rozsah při této metodě je ve velkém počtu případů od 293 K do 1273 K.

Metody TGA/DTA nacházejí uplatnění v široké paletě odvětví jako je chemický,
energetický, farmaceutický a biologický průmysl, v metalurgii a v mnoha dalších ob-
lastech.
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Kapitola 5

Popis použitých experimentálních
aparatur

V této kapitole se zabýváme popisem všech použitých experimentálních aparatur
z technického hlediska. V případě metody XPS jsme využívali dvě různé aparatury
– na KFFP MFF UK v Praze a na pracovišti Materials Science Beamline (MSB)
na synchrotronu Elettra v italském Terstu. Obě zařízení jsou si blízká, níže uvedený
popis se týká zařízení v Praze. Aparatury pro práškovou difrakci, termogravimetická
měření a elektronové mikroskopy byly využity během ročního pobytu v Národním
institutu pro materiálový výzkum (National Institute for Materials Sciense, NIMS)
v japonské Tsukubě. Některé snímky z transmisního elektronového mikroskopu (pře-
vážně HR–TEM a prvkové mapy změřené metodou EELS) byly získány na univerzitě
v Queenslandu v Austrálii1.

5.1 Ultravysokovakuový systém pro XPS

Pro měření vzorků byla využita ultravysokovakuová aparatura, která vedle měření me-
todou XPS umožňuje také použití metod UPS, XPD, ARUPS, ISS (LEIS) a LEED.
Nerezový ultravysokovakuový recipient kulového tvaru je vybaven iontově-sorpční vý-
věvou s čerpací rychlostí 240 l·s−1 a titanovou sublimační vývěvou. Druhá z jmenova-
ných vývěv se používá pro zvýšení čerpací rychlosti, a tím rychlejšího dosažení mezního
tlaku, který je přibližně 10−8 Pa. Blokové schéma aparatury XPS/ISS je na obrázku
5.1.

1Centre for Microscopy and Microanalysis at University of Queensland, Brisbane, Australia [94].
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Na recipientu UHV byly v době měření zde uvedených výsledků instalovány násle-
dující prvky:

• rotační a XYZ manipulátor s držákem vzorku umožňujícím ohřev, měření teploty

• rentgenová lampa s dvojitou Al/Mg antikatodou VG Microtech XR3E2

• lampa pro UPS

• devítikanálkový hemisférický analyzátor elektronů Omicron EA 125

• Penningův vakuoměr Pfeiffer Vacuum IKR 270 (spodní mez 5 × 10−9 Pa)

• napouštěcí systém reakčních plynů

• napařovací zdroj MEBES, clona napařovacího zdroje

• diferenciálně čerpané iontové dělo Omicron ISE 10

• kvadrupólový hmotnostní spektrometr Balzers QMS 200 PrismaTM

Přes plochý ventil je k hlavní experimentální komoře připojena přípravná komora,
jejímž účelem je umožnit rychlou výměnu vzorků. Tato komora je vybavena:

• lineárním magnetickým transferem pro přesun vzorku mezi přípravnou a hlavní
komorou

• Penningovým vakuoměrem Pfeiffer Vacuum IKR 261 (spodní mez 5 × 10−7 Pa)

• zavdušňovacím ventilem

Přípravná komora je čerpána turbomolekulární a rotační vývěvou na tlak přibližně
10−5 Pa. Protože spojení obou komor má nízkou vakuovou vodivost, nedojde při otevře-
ném plochém ventilu k významnému narušení vakuových podmínek v hlavní komoře.

Držák vzorku je umístěný na manipulátoru, který umožňuje jak lineární posun po-
dél tří os, tak rotaci vzorku kolem dvou os. Rotační pohyb držáku vzorku je realizován
krokovým motorem, řízeným pomocí počítače. Vzorek lze ohřát až na teplotu 673 K
meandrem z odporového drátu; teplota se měří termočlánkem. Vzorek není napevno
vodivě spojen s aparaturou, jeho potenciál je přes průchodku vyveden ven z komory,
aby bylo možno například měřit proud na vzorek při iontovém bombardu. Podrobnější
informace o konstrukci systému manipulátoru jsou obsaženy v práci [95].
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Obrázek 5.1: Blokové schéma aparatury pro fotoelektronovou spektroskopii.

Napouštění plynů je realizováno připojenými tlakovými lahvemi s plyny přes safí-
rové ventily k hlavní komoře. Expozice vzorku pak probíhá napuštěním daného plynu
do celého objemu měřící aparatury.

Diferenciálně čerpané iontové dělo, které slouží jako zdroj primárního proudu iontů
pro měření metodou ISS, případně k čištění povrchu vzorku iontovým odprašováním, je
řízeno komerčním stabilním zdrojem Omicron ISE 10. Ten umožňuje kromě nastavení
energie iontů a emisního proudu i změnu fokusace iontového svazku. K napouštěcímu
ventilu iontového děla je připojen jednoduchý odčerpatelný napouštěcí systém s tla-
kovými lahvemi s čistým argonem a heliem.

Na komoře se nachází devítikanálkový hemisférický analyzátor Phoibos 150 od
firmy Specs. Zdrojem měkkého rentgenového záření je vodou chlazená rentgenová
lampa VG Microtech (resp. XR50 od fy Specs v případě aparatury na Elettře) s dvo-
jitou anodou (Al/Mg). Ta poskytuje nemochromatické záření s hlavní čarou Kα1,2

s energií hν = 1253.6 eV a pološířkou 0.68 eV v případě Mg a hν = 1486.6 eV s po-
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lošířkou 0.85 eV v případě Al anody. Vedlejší emisní čáry jsou Kα3 s energií o 9.6 eV
vyšší a intenzitou 7.8% oproti hlavní čáře a Kα4 o energii 11.5 eV vyšší a intenzitě
3.3% oproti hlavní čáře. Chladící okruh je uzavřený, teplota chladící vody je udržována
termostatem přibližně na hodnotě 293 K.

5.2 Pracoviště MSB na synchrotronu
Elettra (SRPES)

Experimentální ultravysokovakuová komora (s tlakem 10−8 Pa) pracoviště MSB je
stejně jako v Praze vybavena devítikanálkovým hemisférickým analyzátorem, duál-
ním zdrojem měkkého rentgenového záření s Mg/Al anodou a iontovým dělem pro
bombard vzorku ionty inertních plynů. Komora je dále vybavena metodou LEED, vy-
pařovacími zdroji pro přípravu vzorků, heliovou lampou He I pro metodu ultrafialové
elektronové spektroskopie (UPS, Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy), a také mož-
ností ohřevu a chlazení vzorku. Hlavní komora je spojena s přípravnou komorou pro
vkládání vzorku.

Obrázek 5.2: Schematické znázornění optické dráhy svazku synchrotronového záření na
pracovišti Materials Science Beamline (MSB) na synchrotronu Elettra. Převzato z [96].

Po obvodu prstence synchrotronu o délce 259.2 m je umístěno 24 magnetů pro ohyb
elektronového svazku (tzv. bendings magnets). Podrobnější parametry synchrotrono-
vého prstence, použitých energiích elektronového svazku, velikosti polí vychylovacích
magnetů a další detaily lze nalézt v [97]. Dráha pro vychýlený fotonový svazek (syn-
chrotronové záření) pracovní stanice MSB je schematicky znázorněna na obrázku 5.2.
Prvním optickým elementem, kterým je toroidální zrcadlo, se soustředí svazek fotonů
předozadně na vstupní a tangenciálně na výstupní štěrbinu. Sférické zrcadlo soustředí
světlo na výstupní štěrbinu. Za touto štěrbinou je svazek znovu zaostřen toroidálním
zrcadlem, které ho vychyluje ve vertikální rovině [96].
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Synchrotronové záření na MSB pokrývá prostor energeticky vymezený metodami
UPS a XPS. Laděním energie záření lze docílit změny informační hloubky (díky změně
neelastické volné dráhy elektronů) a také soustředit se na jeden konkrétní prvek (díky
závislosti na fotoionizačním účinném průřezu).

Při měření spekter rezonanční fotoelektronovou spektroskopií se po krocích mění
primární energie hν synchrotronového záření a pro každou hodnotu hν se změří fo-
toelektronové spektrum v zadaném intervalu vazebných energií. Tímto postupem se
získá série tzv. EDC křivek (z angl. Energy Distribution Curves). Závislost průběhu in-
tenzity fotoelektronového signálu na měnící se energii synchrotronového záření udávají
tzv. CIS křivky (z angl. Constant Initial State). Pro danou hodnotu vazebné energie
se tedy jedná o řez kolmý na osu vazebných energií u trojrozměrného grafu EDC kři-
vek, tj. grafu zobrazujícího závislost intenzity spekter na vazebné energii a hodnotě
primární excitační energie. Příklady EDC a CIS křivek jsou uvedeny např. v práci [98].

5.3 Elektronové mikroskopy (SEM a TEM)

Práškové vzorky byly pozorovány metodou SEM na dvou mikroskopech Hitachi: S-
4800 a S-5000. Oba mikroskopy využívaly studené katody řízené polem a pracovaly
s urychlovacím napětím 0.5 až 30 kV (s krokem 100 V). Mikroskop S-4800 umožňoval
zobrazovat vzorky s rozlišením 2 nm při napětí 1 kV, mikroskop S-5000 s rozlišením
3 nm při napětí 1 kV. Maximální možné zvětšení bylo 800000× v případě mikroskopu
S-4800, resp. 1000000× v případě mikroskopu S-5000.

Pro samotná pozorování vzorků v mikroskopech SEM bylo vždy malé množství
práškového vzorku rozpuštěno v etanolu v ultrazvukové lázni a poté pipetou kápnuto
na hliníkovou fólii a ponecháno na vzduchu dokud se etanol nevypařil. Fólie s takto
připravenými vzorky byly přes oboustranou uhlíkovou pásku připevněny ke kovovému
držáku vzorků a umístěny do tubusu mikroskopu.

Pro pozorovování práškových vzorků metodou TEM jsme použili celkem tři různé
aparatury. V Národním institutu pro materiálový výzkum v Tsukubě to byly mikro-
skopy JEOL 2100F a JEOL 2000EX. První zmíněný mikroskop byl vybaven systé-
mem EDS a umožňoval měřit vzorky v tzv. řádkovacím modu TEM (STEM, scanning
TEM ). Oba tyto mikroskopy pracovaly s napětím 80 – 200 kV, využívaly katodu ří-
zenou polem a dosahovaly rozlišení přibližně 0.14 nm. Několik vzorků bylo proměřeno
v mikroskopickém centru na univerzitě v australském Queenslandu na přístroji Philips
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Tecnai F30 s vyžitím metody EELS. Tento 300 kV mikroskop, vybavený elektronovou
tryskou řízenou polem (FEG, field emission gun), byl schopen produkce vysoce kohe-
rentního intenzivního svazku elekronů, což spolu s velmi stabilní konfigurací držáku
vzorků (Gatan) umožňovalo získat obrázky ve vysokém rozlišení, navíc bylo možné
pořídit prvkové mapy (rozložení jednotlivých prvků ve vzorku) pomocí metody EELS.

5.4 Aparatura pro práškovou difrakci (XRD)

Všechna difrakční data uvedená v této práci, byla získána na aparaturách Rigaku RINT
2500 HF a RINT 2200 HF Ultima. Aparatury pracovaly s napětím 40 kV a emisním
proudem 300 mA (2500 HF), resp. 40 mA (2200 HF). Rentgenový zdroj vyzařoval
záření o vlnové délce 1.54056 Å (Cu Kα). Difrakční data byla získána pro úhly 5 až
100◦ s krokem 0.02◦ a rychlostí záznamu 2◦ za minutu (pokud není v textu uvedeno
jinak).

Pro měření na aparatuře XRD bylo nutné vzorek vtlačit do skleněného držáku s vy-
profilovanou plochou obdélníkového tvaru s rozměry přibližně 20×25 mm a s hloubkou
1 mm. V případě malého množství vzorku, který by nevyplnil celý prostor plochy, bylo
nutné použití speciální pasty, která obdélník vyplnila a na kterou se poté vzorek na-
sypal tak, aby pokryl celou obdélníkovou plošku s pastou. Materiál pasty nevykazoval
žádné difrakční píky v oboru úhlů, kde se vyskytovaly píky námi měřených vzorků –
viz difrakční spektrum použitého pastovitého materiálu zobrazeno v grafu na obrázku
5.3. Pokud je vzorku dostatečné množství, pokryje beze zbytku okénko s pastou. Po-
kud tomu však není, je patrné v difrakčním spektru měřených vzorků vysoké pozadí
při nižších difrakčních úhlech.

Jednotlivé píky ve výsledném spektru (difraktrogramu) byly v programu Origin
7.0 (OriginLab Corp.) po odečtu lineárního pozadí aproximovány Lorentzovskou křiv-
kou a tak byly získány parametry pro výpočet velikosti částic a mřížového parametru.
V případě vzorků CeO2 jsme při výpočtu velikosti částic ze Sherrerovy rovnice pou-
žili parametry (FWHM a pozice difrakčních píků) získané z difrakčních píků od rovin
(111), (200), (220), (311) a (400). Výslednou velikost částic jsme spočítali jako arit-
metický průměr získaných hodnot.

V případě určení mřížového parametru je nutné z geometrického hlediska použít
polohy nejméně tolika difrakcí, kolik nezávislých mřížových parametrů má daná krysta-
lová mříž. Vzhledem k systematickým chybám v určování difrakčních úhlů a vzhledem
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Obrázek 5.3: Rentgenová difrakční data materiálu, použitého jako podklad při měření
práškových vzorků.

k vyšší přesnosti měření mezirovinných vzdáleností s rostoucím difrakčním úhlem je
účelné k výpočtu použít co nejvíce difrakcí s vyššími difrakčními úhly [99]. Mřížový
parametr u kubických látek lze určit pro každé difrakční maximum přímo z meziro-
vinné vzdálenosti. Vzhledem ke zmíněným systematickým chybám je však nutné vý-
sledné hodnoty mřížového parametru extrapolovat vhodnou funkcí závislou na použité
difrakční geometrii. V našem případě Braggova–Brentanova symetrického uspořádání
se používá funkce cos(θ)ctg(θ). Tato funkce totiž dobře popisuje úhlovou závislost in-
strumentálních posuvů, zejména díky vysunutí povrchu vzorku z osy goniometru. Pro
určení nejpřesnější hodnoty mřížového parametru je pak nutné provést extrapolaci
k θ = 90◦.

5.5 Aparatura TG–DTA

Základní částí přístroje pro termogravimetrickou analýzu jsou analytické váhy (termo-
váhy). Termováhy jsou velmi přesné váhy, které v současné době využívají především
kompenzačního principu vážení – změna hmotnosti vzorku je vyrovnávána elektromag-
neticky. Mezi další součásti zařízení patří elektrická pec pro ohřev a chlazení vzorků
podle teplotního programu, nosiče pro vzorky, zařízení pro měření a regulaci teploty
a registrační zařízení.
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Teplota je u většiny dostupných komerčních přístrojů lineární funkcí času. Rychlost
ohřevu vzorku se pohybuje v rozmezí 2 až 10 K.min−1. Nosiče vzorků mohou být misky
(lodičky) nebo kelímky různé velikosti v závislosti na hmotnosti vzorku. Jako materiál
nosičů slouží Al2O3, platina, stříbro, zlato apod.

Pro gravimetrická měření uvedená v této práci jsme používali přístroj TG–DTA
6200 (Seiko Instruments Company). Ohřev vzorku probíhal od pokojové teploty do
1273 K s rychlostí 5 K.min−1.

5.6 Mikroreaktorový systém

Reaktivita vzorků byla testována jednoduchou metodou v mikroreaktorovém systému.
Mikroreaktor ve smyslu, v jakém budeme toto slovo používat v textu, je katalytický
chemický reaktor s minimálně jedním rozměrem o velikosti desítek až stovek mikro-
metrů. Vzhledem ke svému malému rozměru a geometrii uspořádání je možné velmi
přesně kontrolovat teplotní gradient v průběhu reakce. Proudění plynů skrz mikrore-
aktor je laminární a velký poměr povrchu k objemu zaručuje, že ztráta tepla je řádově
rychlejší než je tomu u konvenčních reaktorů [100], které jsou většinou tvořeny přímou
trubicí anebo trubicí tvaru U obklopenou topným elementem. U druhé zmíněné kon-
figurace je nutné použití relativně velkého množství vzorku (desítky až stovky mg),
což s sebou nese jisté problémy. Z fyzikálního pohledu totiž takto získané reakční
křivky neodpovídají realitě, tedy skutečné teplotě, při které oxidace CO probíhá. Je
to proto, že jakmile se reakce nastartuje, velké množství vzorku a tím i tepla, které se
reakcí uvolňuje, způsobí, že dochází k podpůrnému procesu reakce. To vede k tomu,
že při chladnutí křivka produkce CO2 neopisuje křivku získanou při ohřevu vzorku, tj.
reakce vykazuje hysterezi. Naopak jednou z výhod použití většího množství katalytic-
kého prášku pro studium oxidace CO za atmosférického tlaku je, že po skončení reakce
lze vzorek proměřit např. metodou XPS a zjistit tak, k jakým změnám v chemickém
složení během reakce došlo.

Pro ilustraci rozdílu mezi oběma zmíněnými druhy reaktorů jsou v obrázku 5.4
zobrazeny křivky měřené na stejných práškových vzorcích – CeO2 a Cu–CeO2. Modré
křivky jsou z měření v trubicovém reaktoru a zelené z měření v mikroreaktoru.

Na obrázku 5.5 je zobrazen schematický nákres rozloženého mikroreaktoru, který
byl použit k reakčním experimentům a byl navržen prof. Vladimírem Matolínem
z KFPP. Katalyzátor je umístěn na podložce tvořené křemíkovým waferem o roz-
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Obrázek 5.4: Porovnání reakčních křivek pro vzorky CeO2 a Cu–CeO2 měřené na dvou
různých reaktorech.

měrech 1.6× 1.6× 0.5 mm. Křemíkový wafer byl vybrán především pro svou inertnost
vůči reakčním plynům, dobré tepelné vodivosti a snadné dostupnosti. Přes tuto pod-
ložku je katalyzátor v přímém kontaktu s měděným tělem reaktoru, v němž je umístěn
topný element ve formě tantalového vinutí. Tím bylo možné vzorek definovaně zahřívat
až do teploty 573 K. Mezi křemíkovou podložkou a krycím sklíčkem se dvěma otvory
pro přívod reakčních plynů a odvod produktů reakce je umístěno silikonové těsnění,
které vytváří prostor pro proudění plynů.

Přesné průtoky plynů vstupujících do reaktoru byly řízeny digitálními kontrolery
kalibrovanými na příslušné plyny. Při reakčních experimentech jsme používali (po-
kud nebude uvedeno jinak v dalším textu) směs He a O2 (4% O2, zbytek He , průtok
37.5 ml.min−1) a CO (s průtokem 3 ml.min−1). Tím jsme získali stechiometrickou směs
v poměru 1:2 pro O2:CO. Produkty reakce byly odváděny sytémem trubiček do va-
kuové aparatury, kde byly analyzovány kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem
(QMS). Aby nedošlo k narušení vakuových podmínek, bylo použito jehlového ventilu
s nízkou vakuovou vodivostí. Vakuová aparatura byla čerpána turbomolekulární vý-
věvou a předčerpávána rotační vývěvou. Pro reakční experiment jsme připravili vždy
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přesně dané množství vzorku (2 mg). Výsledné reakční křivky (vývoj signálu CO2 v zá-
vislosti na teplotě) jsme normalizovali na tlak nosného inertního plynu (He). Z těchto
křivek jsme pak zobrazením závislosti ln(rychlost reakce) na 1/T vypočítali aktivační
energii Ea příslušného katalyzátoru na základě Arrheniova vztahu:

k = A · e
−Ea
RT , (5.1)

kde k značí rychlost reakce, A je předexponenciální faktor, T teplota v Kelvinech
a R univerzální plynová konstanta, jejíž hodnota je 8.314 J.mol−1.K−1.
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Obrázek 5.5: Schematický nákres mikroreaktorového systému pro studium oxidace molekul
CO.
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Část IV

Výsledky a diskuze
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Kapitola 6

Studium adsorpce molekul H2O na
modelovém inverzním katalyzátoru
CeOx/Cu(111)

V této kapitole se zabýváme přípravou různých povrchů modelového inverzního sys-
tému CeOx/Cu(111) a prezentujeme výsledky z experimentů studia adsorpce molekul
H2O na těchto površích. Experimenty byly provedeny v podmínkách UHV na pracovišti
Materials Science Beamline na synchrotronu Elettra a spočívaly v použití kombinace
metod XPS, SRPES, RPES a LEED. Před vlastním studiem adsorpce vody na po-
vrších tvořených vrstvou oxidu ceru na monokrystalu mědi Cu(111) jsme otestovali,
jakým způsobem molekuly H2O interagují se samotným povrchem Cu(111).

6.1 Příprava modelových systémů CeOx/Cu(111)
v podmínkách UHV

Pro účel studia adsorpce molekul H2O byly připraveny a studovány 4 systémy:

• čistý povrch Cu(111)

• uspořádaná spojitá vrstva CeO2(111) na Cu(111)

• povrch s kyslíkovými vakancemi, CeO2−x(111) na Cu(111)

• nespojitá vrstva CeO2(111) na Cu(111) (ostrůvková struktura)
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Fotoelektronová spektra XPS byla měřena pod dvěma různými úhly (20◦/60◦) na-
točení vzorku (úhel α mezi normálou vzorku a osou vstupní optiky analyzátoru – viz
detail obrázku 4.2). Tím jsme získali informace o složení vzorků z různých podpovrcho-
vých hloubek. Z geometrického hlediska je totiž při větším úhlu informační hloubka,
ze které unikají fotoelektrony menší (informační hloubka je rovna únikové hloubce pro
fotoelektrony vynásobené faktorem cosα). Při měření XPS byla jako zdroj rentgeno-
vého záření použita hliníková anoda (emisní čára Al Kα, 1486.6 eV). Tímto zdrojem
byla měřena spektra Cu 2p, Ce 3d, O 1s a C 1s. Pro studium valenčního pásu Ce 4f
bylo použito laditelné synchrotronové záření s energií 180 eV a v intervalu energií
115 − 130 eV.

Jako vzorek byl použit měděný disk o průměru 10 mm a tloušťce 2 mm (fa MaTeck)
se základní rovinou (111). Povrch vzorku byl vyčištěn cyklem Ar+ bombardu (1000 eV,
20 min při pokojové teplotě a 20 min při teplotě 873 K) a 5 minutového ohřevu
v UHV při teplotě 723 K. Výsledkem této procedury byl čistý povrch Cu(111) s ostrými
difrakčními body (1 × 1) pozorovanými metodou LEED. Čistota povrchu byla dále
ověřena metodou XPS, jednak změřením širokého scanu s krokem 1 eV v rozsahu
1486− 0 eV a také proměřením detailních spekter C 1s a O 1s s krokem 0.05 eV.

Při růstu vrstvy CeO2 jsme postupovali podle práce [68]. Použili jsme reaktivního
vypařování ceru (ve formě kovového drátu) z molybdenové Knudsenovy cely. Atomy
kovového ceru byly deponovány po dobu 75 minut v kyslíkové atmosféře při parciálním
tlaku kyslíku 5 × 10−5 Pa na vyčištěný povrch Cu(111), který byl po dobu depozice
udržován na teplotě 523 K. Během této doby byla připravena přibližně 13 ML1 tlustá
vrstva CeO2. Po skončení depozice vzorek chladl řádově jednotky minut v kyslíkové
atmosféře z teploty 523 K na teplotu 300 K. Tloušťku nadeponované vrstvy jsme na
základě kvantitativní analýzy XPS určili z poklesu intenzity píku Cu 2p3/2. K tomu
jsme využili vztahu:

d = λEk
cos(θ) ln(I0

I1
), (6.1)

kde λEk
je střední neelastická volná dráha elektronů s kinetickou energií Ek, θ je emisní

úhel (mezi osou vstupní optiky detektoru a normálou vzorku), I0 je intenzita signálu
z podložky před začátkem depozice a I1 po depozici. Pro naše účely jsme pro střední ne-
elastickou volnou dráhu elektronů použili hodnotu 12.28 Å při kinetické energii 554 eV
[101, 102]. Z vypočtené tloušťky vrstvy a doby depozice jsme za předpokladu neměnné
depoziční rychlosti (během depozice byl udržován konstantní proud) určili rychlost de-
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pozice na 0.08 ML.min−1.
Redukovaného povrchu CeO2−x bylo docíleno bombardem vzorku připraveného

výše popsaným způsobem ionty Ar+ s energií 1000 eV. Argonový bombard probí-
hal při teplotě 300 K po dobu 1 minuty a byl následován ohřevem vzorku na teplotu
525 K, aby došlo k tzv. zahojení povrchu.

Při přípravě ostrůvkových struktur (ostrůvky CeO2(111) na povrchu Cu(111)) jsme
postupovali stejně jako při růstu spojité stechiometrické vrstvy CeO2(111), doba de-
pozice však byla zkrácena ze 75 na 12 minut.

Na takto připravené povrchy jsme při teplotě 120 K naadsorbovali množství 100 L
H2O (200 s, 6.7×10−5 Pa). Následovala postupná série ohřevů s krokem 10 K a měření
valenčního pásu při 180 eV do té doby, než byla zaznamenána změna ve spektrech. K té
došlo při teplotě 170 K, při které byla také proměřena metodou XPS spektra Ce 3d,
O 1s, C 1s, Cu 2p (při dvou již zmíněných úhlech) a metodou RPES fotoabsorpční
oblast Ce 4d – 4f . Další kroky ohřevu byly následující: 170 K, 200 K, 300 K, 400 K
a 500 K.

Synchrotronová spektra (valenční pás měřený při 180 eV a (ne)rezonanční fotoelek-
tronová spektra měřená při energiích 115, 121.4 a 124.8 eV) jsou normována na inten-
zitu synchrotronového záření, která v průběhu několik hodin trvajícího experimentu
postupně klesá. Pro odečet pozadí u spekter XPS jsme zvolili metodu podle Shirleyho
[80]. Všechny fitovací procedury byly provedeny v programu KolXPD autora Mgr. Ji-
řího Libry, PhD. [103, 104]. Pro fitování XPS spekter jsme použili Voigtovu funkci,
tedy funkci složenou konvolucí Gaussovy a Lorentzovy (Couchyho) funkce.

6.2 Adsorpce molekul H2O na povrchu Cu(111)

Na obrázku 6.1 je zobrazen difrakční obrazec LEED z (a) čistého povrchu mědi a (b) po
adsorpci 100 L vody a zahřátí povrchu na teplotu 200 K. Po přípravě čistého povrchu
byly na difraktogramu vidět jasné a ostré body (1 × 1) charakteristické pro rovinu
povrchu Cu(111) (obrázek 6.1 (a)). Při teplotě 120 K bylo na takto připravený čistý
povrch naadsorbováno 100 L H2O. Po adsorpci vody a zahřátí povrchu na teplotu 200
K se na difraktogramu vedle bodů (1 × 1) pocházejících od mědi objevily difrakční
body (3× 3) od adsorbátu (obrázek 6.1 (b)).

11 ML CeO2 definujeme jako tloušťku vrstvy O–Ce–O v objemové krystalické fluoritové struktuře
CeO2(111). Tato velikost odpovídá hodnotě 3.13 Å.
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(a)

Cu(111)

Cu(111), 120 K, 105 eV/5 kV

(a)

Cu(111)

H O/Cu(111), 200 K, 105 eV/6 kV2

(b)

(3  3)

Obrázek 6.1: Difraktogram LEED z povrchu Cu(111) (a) před a (b) po adsorpci 100 L
H2O při teplotě 120 K a zahřátí povrchu vzorku na teplotu 200 K, E = 105 eV.

V grafu na obrázku 6.2 (a) jsou zobrazeny průběhy valenčního pásu měřeného
metodou SRPES při energii 180 eV. Data z povrchu zahřátého na teplotu 400 K
nemohla být kvůli technickým problémům změřena, nicméně jak naznačují průběhy
křivek získaných po ohřevech na teplotu 200 K a 300 K, a data získaná metodou XPS
(spektra O 1s, viz dále), na povrchu se při teplotě 200 K prakticky již žádné molekuly
naadsorbované vody nenacházely. Pouze pro doplnění a možnost porovnání se systémy
oxidu ceru na Cu(111) zde uvádíme rezonanční fotoelektronová spektra z povrchu
Cu(111) – viz graf na obrázku 6.2 (b). Žádné výrazné rezonanční jevy nebyly metodou
RPES na tomto povrchu pozorovány.

Tloušťku naadsorbované vrstvy vody lze určit ze spekter Cu 2p (viz graf na obrázku
6.3) s využitím vztahu 6.1, kde λEk

je střední neelastická volná dráha elektronů s ki-
netickou energií Ek, θ je úhel emise, I0 je intenzita signálu z podložky před adsorpcí
vrstvy a I1 je intenzita po adsorpci. Počítejme se střední volnou drahou elektronů
v H2O 12 Å při kinetické energii 554 eV (pro elektrony z hladiny Cu 2p3/2) [105].
Tloušťku vrstvy vody po adsorpci 100 L při teplotě 120 K tak lze odhadnout v rámci
chyby v určení intenzit na hodnotu 7.4 nm. Po zahřátí povrchu Cu(111) na teplotu
170 K oddesorbuje velké množství molekul vody, rovnající se téměř 7 nm, neboť na
povrchu zůstane vrstva o tloušťce 4.3 Å.

Fotoelektronová spektra píků O 1s z povrchu Cu(111) před adsorpcí a po adsorpci
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Obrázek 6.2: Fotoelektronová spektra z povrchu Cu(111) měřená na čistém povrchu a po
adsorpci 100 L H2O při 120 K a následných ohřevech do teploty 300 K/400 K: (a) valenční
pás měřený při energii primárního záření 180 eV, (b) rezonanční fotoelektronová spektra,
energie primárního záření: 115 eV (mimo rezonanci), 121.4 eV (rezonance Ce3+) a 124.8 eV
(rezonance Ce4+).

100 L H2O na povrchu Cu(111) jsou zobrazena na obrázku 6.4. Na rozdíl od povrchu
Cu(110), na kterém molekuly H2O v podmínkách UHV vytváří dvoudimenzionální
vrstvu a disociují [106, 107], interakce vody s povrchem Cu(111) je velmi slabá, ve-
doucí k tvorbě třídimenzionálních klastrů a nedisociativní desorpci [108, 109]. To bylo
v podstatě potvrzeno i v našem experimentu adsorpce vody na povrchu Cu(111),
i přestože jsme po zahřátí povrchu na teplotu 170 K zaznamenali malý nárůst inten-
zity spektra O 1s na vazebné energii přibližně 531.5 eV, což by mohlo poukazovat
na vytvoření malého množství skupin OH. Tento nárůst byl relativně vyšší (v porov-
nání s píkem charakteristickým pro naadsorbované molekul vody na vazebné energii
534.0 eV) v případě měření s povrchově citlivějším úhlem 60◦. Při teplotách ≥ 200
K prakticky všechny molekuly H2O, respektive OH oddesorbují. Při bližším pohledu
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Obrázek 6.3: XPS spektra Cu 2p měřená při úhlu 20◦ z povrchu čisté mědi Cu(111) a po
adsorpci 100 L H2O při teplotě 120 K a následném ohřevu povrchu vzorku na 170 K. Vložený
graf zobrazuje detail spektra Cu 2p měřeného po adsorpci 100 L H2O při 120 K.

na spektra O 1s měřená při teplotách ≥ 200 K nicméně nelze vyloučit přítomnost
sloučenin CuO, respektive Cu2O. Hodnota vazebné energie píku O 1s v oxidu mědi
CuO je 529.4 eV, respektive 530.2 eV pro Cu2O [110].

6.3 Adsorpce molekul H2O na stechiometrickém
povrchu CeO2(111)/Cu(111)

Vypařováním ceru v kyslíkové atmosféře byla připravena stechiometrická vrstva CeO2

na povrchu Cu(111), jejíž tloušťku jsme na základě vztahu 6.1 určili přibližně na
4 nm (postup určení tloušťky vrstvy viz kapitola 6.1). Na obrázku 6.5 (a) je zobrazen
difraktogram pořízený metodou LEED z povrchu čisté mědi, poukazující na uspořá-
daný povrch Cu(111). Strukturní uspořádání povrchu po depozici ceru v kyslíkové
atmosféře bylo také zkontrolováno metodou LEED. Na difraktogramu jsme pozorovali
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Obrázek 6.4: Spektra O 1s měřená metodou XPS při úhlu (a) 20◦ a (b) 60◦ vzhledem
k normále vzorku na povrchu Cu(111) při teplotě 120 K před a po adsorpci 100 L H2O
a následných ohřevech do teploty 500 K. Vybraná spektra jsou zobrazena spolu s rozkladem
píků.

difúzní body (1.5 × 1.5), odpovídající uspořádané vrstvě oxidu ceru (viz obrázek 6.5
(b)). Strukturní body (1× 1) pocházející z podložky Cu(111), pozorované před depo-
zicí ceru, nebyly po depozici pozorovány. To znamená, že výše uvedeným způsobem
byl připraven spojitý povrch CeO2(111). Na obrázku 6.5 jsou také zobrazeny difrak-
togramy z povrchu CeO2(111)/Cu(111) po adsorpci vody a jeho zahřátí na teplotu
170 K a 200 K (obrázky 6.5 (c) a 6.5 (d)), nevykazující žádnou výraznější změnu.

Po adsorpci 100 L H2O na povrch CeO2(111)/Cu(111) následoval postupný ohřev
vzorku. V každém kroku (tj. po každém zahřátí povrchu vzorku a zchladnutí zpět
na 120 K) jsme proměřili valenční pás při energii 180 eV (viz obrázek 6.6). Tato
hodnota energie synchrotronového záření (180 eV) byla zvolena záměrně s ohledem na
skutečnost, že jsou ve spektrech při této energii kvůli větší citlivosti dobře znatelné
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Obrázek 6.5: LEED z (a) čistého povrchu mědi Cu(111), (b) po depozici CeO2 a před
adsorpcí H2O, (c) po adsorpci 100 L H2O při teplotě 120 K a ohřevu povrchu vzorku na
170 K a (d) 200 K, E = 105 eV.
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Obrázek 6.6: Spektra valenčního pásu ze vzorku CeO2(111)/Cu(111) měřená s energií
180 eV před a po adsorpci 100 L H2O při teplotě 120 K a postupných ohřevech do teploty
500 K. Pozn.: pro spektrum měřené po zahřátí vzorku na 140 K je z důvodu chybějícího
záznamu s krokem 0.02 eV použito spektrum měřené s krokem 0.2 eV.

molekulové orbitaly adsorbátu. Nejspodnější křivka grafu na obrázku 6.6 zobrazuje
valenční pás měřený při teplotě 120 K před adsorpcí vody. Tvar tohoto valenčního
pásu odpovídá valenčnímu pásu Ce 4f [70, 111, 112]. Po adsorpci 100 L H2O lze
pozorovat průběh typický pro molekulové orbitaly vody, resp. ledu. K první změně ve
spektrech valenčního pásu měřených při 180 eV došlo při teplotě 170 K – viz křivka
příslušná této teplotě na obrázku 6.6 zobrazena červenou barvou. Část molekul vody
při teplotě 170 K oddesorbovala z povrchu a objevily se píky typické pro valenční pás
oxidu ceru. Při teplotách 200 K a vyšších lze pozorovat průběh podobný valenčnímu
pásu před adsorpcí vody.

Přehled všech měřených spekter Ce 3d pro různé teploty ohřevu povrchu vzorku je
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Obrázek 6.7: Fotolektronová spektra Ce 3d z povrchu CeO2(111)/Cu(111) pro dva úhly
emise vzhledem k normále vzorku: (a) 20◦ a (b) 60◦ měřená před a po adsorpci 100 L H2O
a následných postupných ohřevech povrchu vzorku do teploty 500 K.
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zobrazen v grafech na obrázku 6.7 (a) a (b) pro úhel 20◦, respektive 60◦. Na obrázku
6.8 je ukázka rozkladu spektra Ce 3d, které se skládá z 5 dubletů. Při rozkladu spektra
Ce 3d bylo použito tří dubletů Voigtovy funkce pro Ce4+ a dvou pro Ce3+. Dublety
s hlavními píky na energiích 880.8 eV a 885.8 eV (na obrázku pro větší přehlednost
zvýrazněny červeně) pocházejí ze stavů Ce3+ [111]. Dublet s hlavním píkem na energii
882.3 eV je asymetrický a složený ze dvou prostých Voigtových funkcí [113 – 115].
Vývoj poměrů Ce3+/Ce 3d a Ce4+/Ce 3d, kde Ce 3d představuje celkovou plochu
spektra Ce 3d v závislosti na teplotě, bude komentován dále.

Rentgenová fotoelektronová spektra O 1s měřená pro oba úhly (20◦ a 60◦) jsou
zobrazena na obrázku 6.9. Tato spektra jsme po odečtení Shirleyho pozadí rozložili do
tří komponent pomocí Voigtových funkcí, aby výsledný fit dokonale vystihoval namě-
řená data. Při teplotě 120 K před adsorpcí vody lze pozorovat výrazný pík na energii
529.5 eV odpovídající kyslíku v mříži oxidu ceru [116, 117]. Naopak, po adsorpci 100 L
vody při teplotě 120 K, kdy vrstva vytvořeného ledu kompletně pokryje celý povrch
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Obrázek 6.9: Spektra O 1s měřená metodou XPS při úhlu (a) 20◦ a (b) 60◦ vzhledem
k normále vzorku na povrchu CeO2(111) při teplotě 120 K před adsorpcí vody a po adsorpci
100 L H2O a následných ohřevech do teploty 500 K. Všechna spektra jsou zobrazena spolu
s rozkladem píků.

vzorku, jsme metodou XPS identifikovali pouze jediný prvek – kyslík, který se na po-
vrchu nacházel v chemickém stavu odpovídajícímu kyslíku vázanému v molekule H2O
(na energii 534.0 eV) [50, 52, 106, 118, 119]. Dle přehledové tabulky (tab. 2 na str. 16)
v práci [50] se při fotoelektronových experimentech hodnota vazebné energie O 1s pro
atomy v molekule vody pohybuje v závislosti na povrchu, na který voda adsorbuje,
od hodnoty 533.0 eV do 535.0 eV. Pozice píku se obvykle posunuje směrem k vyšším
vazebných energiím po té, co je dokončen růst první vrstvy molekul vody a následuje
růst dalších vrstev a vytváření multivrstvy. Tento posun vazebné energie je obecně
přisuzován faktu, že vytvořená fotodíra v molekule vody je stíněna efektivněji povr-
chovými elektrony vzorku než elektrony v sousedních molekulách vody v multivrstvě.
Při teplotě vyšší než 170 K se objevuje nový pík na energii přibližně 531.5 eV, po-
cházející z hydroxylových skupin (OH), vzniklých po částečné disociaci molekul H2O
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[52, 106, 118, 119]. Jiným vysvětlením pro tento pík by mohl být příspěvěk od stavu
příslušejícího vakancím na povrchu při částečné redukci povrchu CeO2(111). Pozice
píku příslušejícího aniontům O2− blízko kyslíkových vakancí je však na vazebné ener-
gii 532.0 eV a jeho intenzita je přibližně na 6.7% intenzity hlavního píku kyslíku z mříže
oxidu ceru [116].

Vývoj poměrů ploch pro jednotlivé píky příslušející kyslíkům v různých chemických
stavech k celkové ploše píku O 1s v závislosti na teplotě je zobrazen pro oba měřené
úhly (20◦ a 60◦) na obrázku 6.10 (a) a (b). Jak je z těchto grafů patrné, před adsorpcí
vody při teplotě 120 K se na povrchu nachází nenulové množství zbytkových molekul
H2O a skupin OH ze zbytkové atmosféry. Po adsorpci vody při teplotě 120 K veškerý
signál O 1s odpovídá kyslíku v molekulách vody. Při teplotě 170 K stále ještě velký
podíl signálu O 1s pochází z molekul H2O adsorbovaných na povrchu. Je to 85 %
v případě spekter XPS měřených pod úhlem 20◦ a téměř 91 % při povrchově citli-
vějším úhlu 60◦. V teplotním rozmezí mezi 170 K a 200 K se poměr obrací a začíná
převládat signál od kyslíku z krystalické mříže oxidu ceru. Zároveň vzrostlo množství
kyslíku z hydroxylových skupin vytvořených po disociaci molekul vody. Většina vody
oddesorbuje z povrchu při teplotě 200 K a vyšší, nicméně malá množství molekul H2O
a OH zůstávají na povrchu i při teplotě 500 K. Vývoj poměrů Ce3+/Ce 3d a Ce4+/Ce 3d
(kde Ce 3d představuje celkovou plochu spektra Ce 3d) v závislosti na teplotě je také
zobrazen v grafu na obrázku 6.10. Poměr výsledných součtů ploch píků odpovídajících
stavům Ce3+ a plochy celého píku Ce 3d je u tohoto systému bezprostředně po přípravě
0.08 v případě 20◦, respektive 0.07 v případě 60◦ natočení vzorku. To znamená, že se
jedná o velice stechiometrický povrch CeO2, což dále potvrzují i výsledky z rezonanční
fotolektronové spektroskopie.

Podle studií [51 – 53] dochází k disociaci vody na površích pevných látek buď
na kyslíkových vakancích nebo obecně na povrchových defektech, kam řadíme např.
chybějící atomy nebo hrany. Z toho usuzujeme, že v případě stechiometrického povrchu
CeO2(111) se vytvořené skupiny OH nacházejí na rozhraní mezi povrchovými stupni,
kde dochází k nejčastějšímu výskytu defektů [120].

V grafu na obrázku 6.11 je srovnání průběhů valenčních pásů při rezonancích
(hν = 121.4 eV a 124.8 eV) a mimo rezonanci (hν = 115.0 eV) z povrchu CeO2

při 120 K před adsorpcí vody, po adsorpci a následných ohřevech. Jedná se o tzv.
EDC křivky, které zobrazují závislost tvaru spektra valenčního pásu na primární ener-
gii záření (viz Kapitola 5.2). Uvedené hodnoty energií (dvě rezonanční a jedna mimo
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Obrázek 6.10: Závislost relativních ploch tří různých komponent píku O 1s (kyslíku v mříži
oxidu ceru, OH skupin a molekul H2O) a koncentrací Ce3+ a Ce4+ na adsorpci 100 L H2O
při teplotě 120 K a ohřevech povrchu vzorku CeO2(111)/Cu(111) pro úhly emise: (a) 20◦

a (b) 60◦.
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Obrázek 6.11: Rezonanční fotoelektronová spektra měřená na povrchu CeO2(111)/Cu(111)
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Energie primárního záření: 115 eV (mimo rezonanci), 121.4 eV (rezonance Ce3+) a 124.8 eV
(rezonance Ce4+).
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rezonanci) jsou známy z literatury [81] a byly experimentálně ověřeny a zpřesněny při
předchozích experimentech na Synchrotronu Elettra [68, 77, 111 – 115]. Výrazný pík
na energii 4 eV (označený jako Ce4+), charakteristický pro oxidační stav ceru Ce4+,
spolu s relativně nízkým píkem na energii 1.5 eV, potvrzují výsledky z XPS, tedy, že
se jedná o stechiometrický povrch CeO2 s minimem kyslíkových vakancí. Přítomnost
stavů Ce3+ by se v rezonančních spektrech projevila vyšší intenzitou píku na energii
přibližně 1.5 eV (zde označeném jako Ce3+) při rezonanci měřené s energií 121.4 eV.

Po adsorpci 100 L H2O při teplotě 120 K lze pozorovat valenční pás charakteristický
pro tlustou vrstvu vody (na oxidu [121], na kovu [122]). Jak je názorně vidět na
obrázcích 6.6 a 6.11 molekuly vody mají ve valenčním pásu tři obsazené stavy, které
značíme ve shodě s literaturou jako 1b2, 3a1 a 1b1 [49].

Zahřátím povrchu na 170 K část vody z povrchu vzorku oddesorbuje a ve valenčním
pásu se objeví příspěvky jak od molekul H2O, tak od CeO2. Porovnáním intenzit
signálu ve valenčním pásu v mezích 3 – 7 eV (O 2p) před a po adsorpci vody a ohřevu
povrchu vzorku na teplotu 170 K, lze odhadnout zbylou tloušťku vrstvy vody na
povrchu při 170 K na 2 ML (vezmeme-li v potaz střední volnou dráhu elektronu 0.8 nm
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při energii 115 eV [123]). Při teplotách ≥ 200 K z povrchu oddesorbují téměř všechny
molekuly H2O a spektra jsou tak podobná spektru před adsorpcí vody.

Při posuzování výsledků z rezonanční fotoelektronové spektroskopie se osvědčilo
užití poměru intenzit rezonančních píků ve valenčním pásu měřených k nerozonanč-
nímu pozadí při energii 115 eV (viz obrázek 6.11): DCe3+/DCe4+ [76 – 78, 112, 116,
125]. Pro tento poměr zavádíme a nadále budeme používat ve shodě s prací [76] zkratku
RER (z angl. Resonant Enhancement Ratio).

Pro zjištění vlivu ohřevu na oxidační stav oxidu ceru, jsou na obrázku 6.12 zobra-
zeny hodnoty parametru RER v závislosti na teplotě s maximem při teplotě 170 K.
Existence tohoto maxima by mohla znamenat, že při teplotě 170 K buď dochází ke
zvýšení koncentrace stavů Ce3+ anebo se jedná o jev elektronového charakteru. Para-
metr RER se z původní hodnoty 0.14 (před adsorpcí H2O při teplotě 120 K, respektive
z hodnoty 0.08 ihned po přípravě při 300 K) zvýšil na 0.65 po adsorpci vody a zahřátí
vzorku na teplotu 170 K. Dalšími ohřevy se hodnota parametru RER snižuje až na
hodnotu 0.14 při teplotě 500 K. Jinými slovy, zdá se, že proces adsorpce/desorpce
vody způsobil vytvoření center Ce3+, jejichž počet s teplotou nad 170 K klesá.

Vedle vývoje parametru RER pro povrch CeO2 ovlivněný adsorpcí a následnou
desorpcí vody, je v grafu 6.12 zobrazena teplotní závislost parametru RER pro povrch
CeO2, který nebyl exponován molekulami H2O. Protože hodnoty parametru RER pro
tento neexponovaný povrch zůstávají v celém teplotním rozsahu neměnné a relativně
nízké (rovné přibližně hodnotě 0.1) v porovnání s povrchem exponovaným vodou, mů-
žeme říci, že vytvoření stavů Ce3+ není způsobeno ohřevem (tedy teplotním efektem)
a připravená vrstva je v měřeném rozsahu teplot (120 K – 500 K) stabilní. To je ve
shodě i s dalšími experimenty na Synchrotronu Elettra s vrstvami CeO2 připravenými
stejnou metodou, jaká byla použita při našem experimentu [67].

6.4 Adsorpce molekul H2O na redukovaném
povrchu CeO2−x/Cu(111)

Po přípravě redukovaného povrchu CeO2 na Cu(111) byly metodou LEED pozorovány
velmi slabé difúzní body (1.5× 1.5). Fotoelektronová spektra Ce 3d změřená pod úhly
20◦ a 60◦ na tomto povrchu jsou zobrazena v grafech na obrázku 6.13 (a) a (b). Píky
na energiích 880.8 eV a 885.8 eV pocházející ze stavů Ce3+ redukovaného ceru jsou
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Obrázek 6.13: Fotolektronová spektra Ce 3d z redukovaného povrchu
CeO2−x(111)/Cu(111) pro dva úhly emise vzhledem k normále vzorku: (a) 20◦ a (b) 60◦

měřená před a po adsorpci 100 L H2O při teplotě 120 K a následných postupných ohřevech
povrchu vzorku do teploty 500 K.
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Obrázek 6.14: Spektra O 1směřená metodou XPS při úhlu emise (a) 20◦ a (b) 60◦ vzhledem
k normále vzorku na povrchu CeO2−x(111) při teplotě 120 K před a po adsorpci 100 L H2O
a následných ohřevech do teploty 500 K. Všechna spektra jsou zobrazena spolu s rozkladem
píků.

výraznější než tomu bylo u stechiometrického vzorku CeO2(111)/Cu(111) – viz obrá-
zek 6.7, což poukazuje právě na existenci redukovaného povrchu. Po rozložení spektra
Ce 3d do pěti dubletů jsme výpočtem určili plochy píků příslušejících stavům Ce3+

a zjistili jednotlivé poměry Ce3+/Ce 3d, stejně jako v předchozím případě povrchu
CeO2(111)/Cu(111). Obdrželi jsme hodnotu 0.19 pro oba úhly emise (20◦/60◦) odpo-
vídající systému před adsorpcí vody při teplotě 120 K. Pro stav po adsorpci a zahřátí
povrchu vzorku na teplotu 170 K jsme získali hodnoty 0.24 pro 20◦, respektive 0.25
pro 60◦. Opět tedy pozorujeme zvýšení center Ce3+ po adsorpci H2O a zahřátí povrchu
na teplotu 170 K. Vývoj poměrů Ce3+/Ce 3d a Ce4+/Ce 3d v závislosti na teplotě je
zobrazen v grafu na obrázku 6.15.

Na obrázku 6.14 jsou zobrazena spektra píku kyslíku O 1s a jejich rozklad pro tři
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Obrázek 6.15: Závislost relativních ploch tří různých komponent píku O 1s (kyslíku v mříži
oxidu ceru, OH skupin a molekul H2O) a koncentrací Ce3+ a Ce4+ na adsorpci 100 L H2O
a ohřevech povrchu vzorku CeO2−x/Cu(111) pro úhly emise: (a) 20◦ a (b) 60◦.
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různé komponenty, z nichž dvě pocházejí z mřížového kyslíku oxidu ceru (529.5 eV)
a kyslíku vázanému v molekule H2O (534.0 eV). Pík na energii 531.3 eV lze opět
přisoudit buď kyslíku pocházejícímu z vody v chemisorbovaném stavu, respektive od
skupin OH [52, 106, 118, 119] anebo také kyslíkovým vakancím [113].
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Obrázek 6.16: Rezonanční fotoelektronová spektra měřená na povrchu CeO2−x(111) při
teplotě 120 K před a po adsorpci 100 L H2O při teplotě 120 K a následných ohřevech do
teploty 500 K. Energie primárního záření: 115 eV (mimo rezonanci), 121.4 eV (rezonance
Ce3+) a 124.8 eV (rezonance Ce4+).

Průběh teplotní závislosti relativních ploch jednotlivých komponent O 1s k celkové
ploše píku O 1s pro oba měřené úhly 20◦/60◦ je zobrazen spolu s koncentrací stavů
Ce3+ a Ce4+ (tj. poměrů ploch píků příslušejících stavům Ce3+ a Ce4+ k celkové ploše
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Obrázek 6.17: Rozložení rezonančního píku Ce3+ měřeného s energií záření 121.4 eV po
zahřátí vzorku na teplotu 170 K. Na obrázku 6.16 vyznačeno obdélníkem.

Ce 3d) v grafech na obrázku 6.15. Po přípravě povrchu většina kyslíku pochází z mříže
oxidu ceru. Po adsorpci 100 L H2O jediný kyslík, měřitelný metodou XPS, pochází
z molekul H2O. Následující ohřevy způsobují částečnou desorpci molekul H2O a také
tvorbu hydroxylových skupin. Koexistence molekul H2O a skupin OH je výraznější
již u teploty 170 K v případě redukovaného povrchu CeO2−x v porovnání s povr-
chem stechiometrickým CeO2(111) (obrázek 6.14 versus 6.9). I když by se mohlo na
první pohled zdát, že jsou si situace podobné, oba případy se od sebe kvantitativně
liší. Hlavní rozdíl spočívá v relativně vysoké koncentraci skupin OH v případě redu-
kovaného povrchu, k jejichž vzniku dochází disociací vody na kyslíkových vakancích.
Relativní koncentrace skupin OH a center Ce3+ je pro teploty ≥ 200 K stejná a rovna
přibližně 20%. Při vyšších teplotách opět dochází k desorpci vody z povrchu, což lze
pozorovat poklesem křivky odpovídající relativní ploše kyslíku O 1s z molekul vody
na obrázcích 6.15 (a) i (b) pro úhel emise 20◦, respektive 60◦. Nicméně, ani po zahřátí
povrchu na teplotu 500 K nedošlo k desorpci všech molekul H2O, respektive skupin
OH.

Spektra měřená metodou RPES na povrchu redukovaného oxidu ceru po adsorpci
vody a následných ohřevech spolu se spektry před adsorpcí jsou zobrazena v grafu
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Obrázek 6.18: Zobrazení parametru RER spolu s hodnotou komponenty na energii 2.3 eV
v závislosti na teplotě pro systém CeO2−x(111)/Cu(111) před a po adsorpci 100 L H2O při
teplotě 120 K.

na obrázku 6.16. Při bližším studiu těchto spekter si lze všimnout neobvykle širokých
rezonančních píků při teplotě 170 K. Rozklad rezonančního píku měřeného při energii
121.4 eV vede ke dvěma složkám na energiích 1.6 a 2.3 eV (viz obrázek 6.17). Pík na
nižší vazebné energii (1.6 eV) má stejnou pozici a tvar jako u povrchu před adsorpcí
vody při teplotě 120 K. Nová složka na energii 2.3 eV je výrazná pouze při teplotě
170 K, její příspěvek ve spektrech měřených po ohřevech povrchu na teploty vyšší než
170 K je značně menší.

Vývoj hodnoty parametru RER (poměr DCe3+/DCe4+) v závislosti na teplotách je
v případě redukovaného oxidu ceru na povrchu Cu(111) zobrazen v grafu na obrázku
6.18. Stejně jako u stechiometrického povrchu CeO2(111) má křivka maximum při
teplotě 170 K. Na redukovaný povrch CeO2−x také ukazuje skutečnost, že všechny
hodnoty křivky na obrázku 6.18 jsou vyšší než 1. Spolu s hodnotami parametru RER
jsme v grafu zobrazili také vývoj pro rezonanční komponentu na energii 2.3 eV. Je
zřejmé, že nový stav na energii 2.3 eV, který se objevil u redukovaného povrchu po
adsorpci 100 L H2O a zahřátí povrchu je výrazný především při teplotě 170 K. Jeho
hodnota pro teploty vyšší než 200 K je znatelně nižší a s rostoucí teplotou klesá.
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Obrázek 6.19: LEED z (a) čistého povrchu Cu(111) v porovnání s (b) nespojitou vrstvou
CeO2(111) na povrchu Cu(111), E = 105 eV.

Průběh křivky rezonanční komponenty na energii 2.3 eV na obrázku 6.18 je zároveň
velmi podobný teplotnímu vývoji oxidačního stavu O 1s pro kyslík v molekule H2O
zobrazený v grafech na obrázku 6.15. To by mohlo znamenat, že tento rezonanční stav
je způsobený právě ko–adsorpcí molekul H2O a skupin OH.

6.5 Adsorpce molekul H2O na nespojité vrstvě
CeO2(111)/Cu(111)

Postupem uvedeným v odstavci o přípravě vrstev (viz kapitola 6.1) jsme připravili
nespojitou vrstvu oxidu ceričitého na povrchu monokrystalu Cu(111). Tento inverzní
modelový systém má pravděpodobně nejblíže k reálnému systému Cu(O)/CeO2. Na
obrázku 6.19 (b) je difrakční obrazec LEED z takto připravené vrstvy spolu s po-
rovnáním difrakčního obrazce z povrchu Cu(111) (viz 6.19 (a)). Vedle bodů (1 × 1)
pocházejících z podložky Cu(111) lze pozorovat difúzní body (1.5×1.5) z vrstvy CeO2.
Přítomnost obou druhů difrakčních bodů lze považovat za jeden ze znaků, že vytvořená
vrstva CeO2 na povrchu Cu(111) má nespojitý charakter [68, 125].

Fotoelektronová spektra valenčního pásu měřená při energii 180 eV na povrchu
nespojité vrstvy CeO2(111) jsou zobrazena v grafu na obrázku 6.20 (a). V porovnání
se spektry měřenými na povrchu čisté mědi, se na povrchu tvořeném nespojitou vrstvou
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oxidu ceru nachází při teplotě 170 K neporovnatelně větší množství molekul vody. Na
tomto systému, stejně jako na povrchu čisté mědi Cu(111) nebyly pozorovány žádné
výraznější rezonanční jevy (viz obrázek 6.20 (b)).
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Obrázek 6.20: Fotoelektronová spektra z povrchu tvořeného nespojitou vrstvou CeO2 na
mědi Cu(111) měřená před a po adsorpci 100 L H2O a postupných ohřevech do teploty 400 K:
(a) valenční pás měřený při energii primárního záření 180 eV, (b) rezonanční fotoelektronová
spektra, energie primárního záření: 115 eV (mimo rezonanci), 121.4 eV (rezonance Ce3+)
a 124.8 eV (rezonance Ce4+).

Přehled všech spekter Ce 3d naměřených metodou XPS je na obrázku 6.21 pro oba
měřené úhly emise: (a) 20◦ a (b) 60◦. Při analýze spekter Ce 3d tohoto systému bylo
nutné u odečtu pozadí podle Shirleyho počítat s komplikací v podobě píků vzniklých
nemonochromatičností zdroje rentgenového záření a velkou intenzitou píku Cu 2p.
Díky těmto skutečnostem se velmi blízko spektra Ce 3d objevují dva píky na vazebných
energiích o 9.7 respektive 11.6 eV nižších vzhledem k hlavnímu píku Cu 2p na energii
932.6 eV. Na obrázku 6.22 je zobrazen příklad rozkladu spektra Ce 3d měřeného na
povrchu vzorku po adsorpci 100 L H2O a ohřevu na teplotu 200 K. Takto jsme rozložili
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Obrázek 6.21: Fotolektronová spektra Ce 3d z povrchu tvořeného nespojitou vrstvou
CeO2(111) na mědi Cu(111) pro dva úhly emise vzhledem k normále vzorku: (a) 20◦ a (b) 60◦

měřená před a po adsorpci 100 L H2O při teplotě 120 K a následných postupných ohřevech
povrchu vzorku do teploty 500 K.
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všechna spektra Ce 3d a spočítali příslušné poměry píků odpovídající stavům Ce3+

a Ce4+ k celkové ploše spektra Ce 3d (kromě píků pocházejících od satelitů zdroje
rentgenového záření). Poměry jsou vyneseny v grafu na obrázku 6.25. V porovnání
s předešlými povrchy CeO2(111) a CeO2−x na Cu(111), zvýšení center Ce3+ po adsorpci
vody při teplotě 120 K a zahřátí povrchu na teplotu 170 K je u povrchu tvořeného
nespojitou vrstvou CeO2(111) na Cu(111) nejvýraznější ze studovaných povrchů. Pro
úhel emise 20◦ se zvýší zastoupení center Ce3+ z 8 na 23% a pro úhel emise 60◦ z 6
na 19% .
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Obrázek 6.22: Příklad rozkladu spektra Ce 3d ze vzorku tvořeného nespojitou vrstvou
CeO2(111) na Cu(111) po adsorpci 100 L H2O při teplotě 120 K a zahřátí povrchu vzorku
na teplotu 200 K.

Spektra O 1s získaná z povrchu nespojité vrstvy CeO2(111) pod úhly 20◦ a 60◦ jsou
zobrazena na obrázcích 6.23 (a) a (b) spolu s rozkladem píků do jednotlivých složek
tak, jako tomu bylo v předešlých případech. Pozice hlavního píku, který se objevuje
ve spektrech po adsorpci 100 L H2O při teplotě 120 K a 170 K má hodnotu 534.1 eV.
Píky charakteristické pro skupiny OH jsou na povrchu při teplotách ≤ 170 K nevýrazné
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Obrázek 6.23: XPS spektra O 1s měřená při úhlu emise (a) 20◦ a (b) 60◦ na povrchu vzorku
tvořeném nespojitou vrstvou CeO2(111) na Cu(111) při teplotě 120 K před a po adsorpci
100 L H2O a následných ohřevech povrchu vzorku do teploty 500 K. Všechna spektra jsou
zobrazena spolu s rozkladem píků.

v porovnání s píky od H2O. Ovšem už před samotnou adsorpcí vody při teplotě 120 K
jsou píky pocházející od skupin OH a molekul H2O výraznější v porovnání s předešlými
studovanými povrchy CeO2(111) a CeO2−x na mědi Cu(111). Při úhlu emise 20◦ se
při teplotě 200 K objeví nový pík na energii 534.7 eV, jehož intenzita s teplotou klesá,
ale je přítomný i ve spektrech měřených po zahřátí povrchu vzorku na teplotu 500 K.
Stejný pík se ve spektrech měřených při povrchově citlivějším úhlu (60◦) při teplotě
200 K nevyskytuje, jeho přítomnost byla zaznamenána při teplotě 300 K a vyšších.
Z toho usuzujeme, že by se mohlo jednat o vytvoření sloučeniny zřejmě mezi cerem,
kyslíkem a mědí, na rozhraní nespojité oxidické vrstvy a měděné podložky. Příspěvěk
tohoto píku ve spektrech měřených při 60◦ je zároveň menší než je tomu u spekter
měřených pod úhlem 20◦. Abychom obhájili nutnost použití dalšího oxidačního stavu
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vzorku na teploty (a) 200 K, (b) 300 K.

ve spektrech, uvádíme v obrázku 6.24 detailní pohled na spektra O 1s měřená při úhlu
emise 20◦ po zahřátí povrchu vzorku na teplotu 200 K a 300 K.

Stejně jako v předešlých případech jsme zobrazili vývoj jednotlivých komponent
spekter O 1s spolu s poměry Ce3+/Ce 3d a Ce4+/Ce 3d, kde Ce 3d představuje cel-
kovou plochu spektra Ce 3d v závislosti na teplotě (viz obrázek 6.25 (a) a (b)). Vývoj
koncentrací Cen+ (pro n = 3, 4) byl komentován v předchozím textu. Vývoj relativ-
ního zastoupení kyslíku v molekulách vody má podobný průběh jako u spojitých vrstev
CeOx/Cu(111), ale v případě nespojité vrstvy není pokles křivky pro H2O z teploty
120 K na 170 K tolik výrazný (z hodnoty 100% dojde k poklesu na hodnotu 97%,
resp. 98% pro úhel emise 20◦, resp. 60◦). Při teplotě 200 K dojde k vytvoření nového
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Obrázek 6.25: Závislost relativních ploch čtyř různých komponent píku O 1s (kyslíku
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CeO2(111) na Cu(111) pro úhly emise: (a) 20◦ a (b) 60◦.
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stavu, jemuž odpovídá hodnota vazebné energie 534.7 eV a který se projeví nejprve
na spektrech O 1s měřených metodou XPS při úhlu emise 20◦. Při dalších ohřevech
dochází k poklesu signálu odpovídajícího tomuto stavu (viz graf 6.25 (a)). Těsně u po-
vrchu je situace odlišná (úhel emise 60◦, graf 6.25 (b)). Nový stav na vazebné energii
se projeví při teplotě 300 K, s ohřevem na teplotu 400 K jeho relativní zastoupení ve
spektrech O 1s mírně vzroste (z hodnoty 4.0% na hodnotu 4.3%), a s dalším ohřevem
dochází k poklesu).

6.6 Diskuze k adsorpci molekul H2O
na površích CeOx(111)/Cu(111)

Obrázek 6.26: Boční pohled na rozložení hustoty
náboje vlivem adsorpce H2O na (a) stechiometric-
kém a (b) redukovaném povrchu CeO2(111). Červe-
nou barvou jsou zobrazeny oblasti s naakumulova-
ným nábojem, modrou barvou oblasti s úbytkem ná-
boje. Převzato z [53].

Na obrázku 6.26 je znázorněno roz-
ložení hustoty náboje vlivem ad-
sorpce molekul H2O (v nejstabil-
nější konfiguraci) na (a) stechio-
metrickém a (b) redukovaném po-
vrchu CeO2(111) [53]. U redukova-
ného povrchu dochází k výraznému
přerozdělení elektronového náboje
a jeho nahromadění v oblasti mezi
kyslíkovým atomem v molekule
vody a atomem ceru (zobrazeno
červenou barvou). Hodnota va-
zebné energie molekuly H2O na re-
dukovaném povrchu oxidu ceru je
vyšší než je tomu u povrchu stechi-
ometrického (viz Kapitola 3.5).
S největší pravděpodobností je zvý-
šení vazebné energie pro redukovaný povrch způsobeno elektrostatickým polem ovliv-
něným existencí kyslíkových vakancí.

Studiem povrchu CeO2(111) metodou STM bylo zjištěno, že tento povrch je tvořen
orientovanými terasami CeO2(111) oddělenými monoatomárními stupni [76]. Morfolo-
gie povrchu CeO2−x redukovaného iontovým bombardem ukázala rozdělení do menších
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ostrůvků s charakteristickým průměrem menším než 5 nm. Obrázky STM připrave-
ných povrchů, které zde neuvádíme a které jsou součástí práce [76], dokládají, že
adsorpce a následná desorpce vody neměla z morfologického hlediska žádný vliv na
studované systémy CeOx/Cu(111). To bylo v podstatě potvrzeno i metodou LEED.
Jinými slovy, povrch neprodělal žádnou morfologickou změnu, která by mohla vést
k vytvoření kyslíkových vakancí nebo jiných míst s nízkým koordinačním číslem. Tedy
ani změna parametru RER, která vychází z rezonanční fotoelektronové spektroskopie,
není způsobena změnou morfologie povrchu. Můžeme proto říci, že vytvoření center
Ce3+ pocházejících z interakce voda – oxid ceru, má čistě elektronový charakter.

0.97 A

Ce

O
H

legenda:

(c) (d)

2.63 A
(a) (b)
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2.22 A 1.01 A

0.97 A
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Obrázek 6.27: Schematické znázornění procesu před adsorpcí a po adsorpci molekuly H2O
na povrchu stechiometrického oxidu ceru – CeO2(111) (obrázky (a) a (b)) a na povrchu oxidu
ceru s kyslíkovými vakancemi – CeO2−x(111) (obrázky (c) a (d)). Převzato z [53].

Jev, při kterém i u stechiometrického povrchu CeO2(111) – tedy povrchu bez vel-
kého množství kyslíkových vakancí – dochází po adsorpci a částečné desorpci vody
k výraznému zvýšení poměru Ce3+/Ce4+, nelze jednoduše vysvětlit na základě diso-
ciace molekul vody na kation vodíku H+ a anion OH−, protože disociace vazby O–H
v molekule vody s následným vytvořením skupin OH je čistě reakce kyseliny a zá-
sady bez jakékoliv změny v oxidačním stavu ceru (v jednom případě je H+ navázán
na mřížový kyslík a ve druhém jsou skupiny OH navázané na atom ceru). Výsled-
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pro vodou neexponovaný povrch CeO2(111). Hodnoty vyznačené obdélníkem byly získány
před adsorpcí H2O.

kem tohoto procesu, jak je znázorněno na obrázcích 6.27 (a) a (b), jsou dva vodíky
vázané k povrchu. V případě povrchu oxidu ceru obsahujícího kyslíkové vakance, sku-
piny OH zaplní místo chybějících kyslíků v mříži oxidu ceru (viz obrázky 6.27 (c)
a (d)). Nicméně i v případě stechiometrického povrchu, výrazné zvětšení parametru
RER stejně jako přítomnost stavů Ce3+ v Ce 3d a spektra RPES jasně ukazují, že
dochází k přenosu náboje z kationtů ceru a přechodu Ce4+ → Ce3+. Valenční spektra
i TPD, které jsou součástí práce [76] dokládají, že při teplotě 170 K je povrch vzorku
pokrytý zbytkovou tenkou vrstvou vody. Spektra kyslíku O 1s (obrázky 6.9 a 6.14) zase
demonstrují, že při této teplotě (170 K) je voda na stechiometrickém i redukovaném
povrchu adsorbovaná spolu se skupinami OH. Disociace vody byla podstatně výraz-
nější u povrchu tvořeného nepojitou vrstvou oxidu ceru a u redukovaného povrchu, na
kterém se nacházejí kyslíkové vakance. To je ve shodě s výsledky publikovanými na
systému CeO2/Ru(0001), kterými autoři ukázali, že na povrchu oxidu ceru voda diso-
ciuje na kyslíkových vakancích [51, 52]. Skupiny OH zůstávají na všech připravených
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površích (CeO2, CeO2−x a nespojité vrstvě CeO2) i při teplotě 500 K.
Autoři prací [51, 53] navrhují následující vztah pro disociaci vody na povrchu oxidu

ceru:

H2O + (Om + VO)→ 2OHads, (6.2)

kde VO je kyslíková vakance a Om představuje sousední povrchový mřížový atom
kyslíku. Koncentrace skupin OH je úměrná množství Ce3+. Ten samý mechanismus
byl také navržen pro adsorpci vody na povrchu TiO2 obsahujícím defekty [119]: voda
nejprve adsorbuje disociativně na defektech, přičemž se během následující adsorpce
molekul vody vytvoří komplexy OH–H2O. Protože vazba OH–H2O je relativně slabá,
dochází k desorpci molekul H2O při teplotě 170 K. Na povrchu TiO2 bez defektů voda
adsorbuje molekulárně [119].

Průběh hodnot parametru RER v závislosti na teplotě pro vzorky CeO2(111)
a CeO2−x(111), na kterých byla provedena adsorpce H2O, jsou zobrazeny v grafu
na obrázku 6.28. Vedle těchto závislostí jsme v grafu zobrazili též vývoj parametru
RER pro čistý vzorek CeO2 (bez expozice povrchu H2O). Hodnoty parametru RER
pro tento čistý povrch jsou v měřeném teplotním intervalu od 120 K do 500 K více
méně stejné a rovné hodnotě 0.1. Tento výsledek ukazuje na skutečnost, že vrstva
CeO2/Cu(111) je teplotně stabilní a ohřev vzorku nezpůsobil vytvoření center Ce3+.
Jak dokládají obrázky 6.11, 6.16, 6.20 (SRPES), 6.7, 6.13, 6.21 (XPS), vlivem adsorpce
vody jsou spektra SRPES a XPS Ce 3d při teplotě 170 K potlačena. Oba vzorky CeO2

a CeO2−x s různou koncentrací vakancí však vykazují nárůst hodnoty parametru RER
v teplotním intervalu 170 K – 500 K s maximem při 170 K. To může být způsobeno
skutečným zvýšením koncentrace center Ce3+, nebo eventuálně více efektivním stíně-
ním fotoemisního signálu z Ce4+ díky vrstvě molekul vody oproti signálu Ce3+. Jak
naznačují průběhy křivek pro Ce3+ a Ce4+ (viz graf na obrázku 6.25), u povrchu tvo-
řeného nespojitou vrstvou CeO2/Cu(111), po adsorpci 100 L H2O a ohřevu povrchu
vzorku na teplotu 170 K dochází k výraznému nárůstu center Ce3+. Tento nárůst je
výraznější než v předchozích případech spojitých vrstev CeOx/Cu(111). Koncentrace
center Ce3+ dosahuje u nespojité vrstvy při teplotě 170 K hodnoty 23% pro úhel emise
20◦, resp. 19% pro úhel emise 60◦.

Na obrázku 6.29 je zobrazen vývoj množství naadsorbovaných molekul (v Å) s ros-
toucí teplotou povrchu připravených vzorků. Tloušťku vrstvy molekul H2O odpovída-
jící 100 L použitým při adsorpci jsme určili z poklesu signálu píku XPS Cu 2p3/2 u po-
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Obrázek 6.29: Tloušťka vrstvy vody (resp. všech povrchu adsorbovaných molekul) na stu-
dovaných površích v závislosti na teplotě.

vrchu Cu(111) s použitím vztahu 6.1 a střední neelastické volné dráhy elektronů 12 Å
v H2O pro elektrony s kinetickou energií 554 eV [105]. V případě vrstev CeOx/Cu(111)
jsme využili poklesu signálu píku XPS O 1s odpovídajícímu kyslíku v mříži CeO2

a střední neeleastické volné dráhy elektronů rovné 20 Å s kinetickou energií 957.1 eV
[105]. Z grafu na obrázku 6.29 je patrné, že pro teploty 200 K a vyšší se na površích
nachází pouze malá množství molekul H2O a OH. Srovnání při teplotě 170 K odhaluje,
že největší množství adsorbovaných molekul (případně fragmentů molekul vzniklých
na povrchu po adsorpci H2O a ohřevu) se nachází na povrchu tvořeném nespojitou
vrstvou CeO2 na mědi Cu(111). V případě systému CeO2−x je na povrchu při teplotě
desorpčního maxima vody (∼ 170 K) adsorbována jak molekulární voda, tak skupiny
OH – tato koadsorpce (přítomnost komplexů OH–H2O) je zřejmě odpovědná za nový
rezonanční stav na energii 2.3 eV.

Proces adsorpce vody na površích pevných látek není dosud zcela pochopen a tudíž
není znám přesný mechanismus, jakým dochází k přenosu náboje z molekul vody
do cerových kationtů. Můžeme nicméně spekulovat, že vytvoření skupiny OH–H2O
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a vazby vodíkového atomu s povrchem může probíhat podle následujícího vztahu:

2H2O + VO +Om → (OVH −H2O) +OmH, (6.3)

(VO – kyslíková vakance, Om – mřížový kyslík, OV – kyslík vyplňující vakanci),
což vede k situaci, kdy zvýšení náboje na cerovém iontu díky vazbě mezi vodíkem
a mřížovým kyslíkem (OmH) není plně vykompenzováno přenosem náboje do komplexu
OH–H2O.

Jiné vysvětlení je založeno na vzájemném přenosu náboje mezi adsorbátem OH–
H2O a oxidem ceru [53]. Pokud by byl přenos náboje z vodíkového atomu do neobsa-
zeného stavu Ce 4f 0 (Ce4+), což by vedlo ke stavu Ce 4f 1 (Ce3+), kompenzován díky
orbitální hybridizaci2 Ce 5d do OVH–H2O, došlo by ke změně obsazení elektronových
hladin podle následujícího vztahu:

Ce4f 05d16s2 → Ce4f 15d06s2. (6.4)

V takovém případě by bylo možné pozorovat rezonanční chování díky zaplněnému
stavu 4f1 v Ce 4f dokonce i v případě zachování nábojové neutrality. Navíc, rezonanční
satelit f 0, který je konečným stavem, kde se objevuje stínění v pásu 5d16s2 v případě
jednoduchého vytvoření kyslíkových vakancí, by byl méně efektivně stíněn s elektrony
6s. Toto méně efektivní stínění by pak vedlo k novému konečnému stavu f 0 posunu-
tému k vyšším vazebným energiím ve valenčním pásu. Tímto mechanismem se dá také
vysvětlit nový rezonanční stav f 0 na energii 2.3 eV (viz obrázky 6.16 a 6.17).

2Pozn.: k hybridizaci dochází při interakci elektronů z různých atomových orbitalů (např. 2s nebo
3d), což vede k vytvoření hybridních orbitalů s rozdílnými vlastnostmi (různá orientace v prostoru
a další); např. s a p pásy mohou interagovat za vytvoření hybridizace sp.
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Kapitola 7

Studium reakce WGS na povrchu
CeO2(111)/Cu(111)

7.1 Příprava modelového systému
v podmínkách UHV

V rámci dalšího experimentu na synchrotronu Elettra v Terstu jsme studovali na sys-
tému CeO2(111)/Cu(111) koadsorpci molekul H2O a CO (tedy reakci vodního plynu).
Cílem bylo zjistit, zda tato reakce probíhá i na modelovém systému za ultravyso-
kého vakua. Za tímto účelem jsme připravili spojitou stechiometrickou vrstvu CeO2

na povrchu monokrystalu mědi Cu(111) postupem uvedeným v kapitole 6.1, pouze
s přibližně poloviční tloušťkou. Tloušťka připravené vrstvy oxidu ceru byla na základě
úbytku XPS signálu z vnitřní hladiny Cu 2p určena na 1.9 nm, což odpovídá přibližně
6 ML. Po vytvoření vrstvy CeO2 byl vzorek ochlazen na teplotu 110 K a na jeho po-
vrch bylo naadsorbováno množství 6 L H2O a následně při stejné teplotě 6 L oxidu
uhelnatého (CO). V každém mezikroku (tj. před a po každé adsorpci H2O, případně
CO) jsme vzorek proměřili metodou SRPES (valenční pás při energii 180 eV), RPES
(při energii 115 eV mimo rezonanci, při energiíh 121.4 eV a 124.8 eV v rezonancích)
a metodou XPS při dvou emisních úhlech (20◦/60◦) vzhledem k normále vzorku (O 1s,
Ce 3d, C 1s, Cu 2p).

Samotná adsorpce molekul vody probíhala ve dvou krocích: nejprve jsme naad-
sorbovali 2.2 L H2O a zkontrolovali jeho množství změřením spektra O 1s metodou
XPS. V druhém kroku jsme přidali dalších 3.8 L a celkově tak na připravený povrch
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Obrázek 7.1: XPS spektra O 1s měřená na povrchu CeO2(111)/Cu(111) při 110 K před
adsorpcí a po adsorpci 6 L H2O a následné adsorpci 6 L CO.

naadsorbovali množství 6 L H2O.

7.2 Koadsorpce molekul H2O a CO na povrchu
CeO2(111)/Cu(111)

Fotoelektronová spektra kyslíku měřená metodou XPS při teplotě 110 K před a po
postupné adsorpci celkově 6 L H2O a následné adsorpci 6 L CO jsou pro oba měřené
úhly (20◦/60◦) zobrazena na obrázku 7.1. V grafu na obrázku 7.1 (a) je zobrazeno
navíc spektrum kyslíku měřené po první adsorpci 2.2 L H2O (odpovídající spektrum
pro emisní úhel 60◦ nebylo měřeno). Po přípravě vrstvy CeO2 na monokrystalu mědi
Cu(111) a zchladnutí povrchu vzorku na teplotu 110 K je při obou měřených úhlech
zřetelný prakticky jediný pík na vazebné energii 529.5 eV odpovídající kyslíku v mříži
oxidu ceru. U odpovídajících si křivek v obrázcích 7.1 (a) a 7.1 (b) podstatně menší
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píky na vyšších vazebných energiích ≈ 533.6 eV a 531.3 eV pocházejí z adsorpce vody
ze zbytkové atmosféry v aparatuře během ochlazování povrchu. Po adsorpci 6 L H2O
lze ve spektrech pozorovat výrazný pík na energii přibližně 533.6 eV pocházející z kys-
líkových atomů v molekule vody [51, 52]. Na základě poklesu intenzity XPS píku
O 1s pocházejícího z mříže oxidu ceru (před a po adsorpci 6 L H2O) a neelastické
střední volné dráhy elektronů 20 Å s kinetickou energií 957.1 eV jsme pomocí vztahu
6.1 odhadli tloušťku vrstvy vody na 7 Å [105]. Zároveň s adsorpcí H2O dojde k zvý-
šení signálu z atomů kyslíku v hydroxylových skupinách na vazebné energii 531.3 eV
[52, 118]. To platí pro oba měřené úhly 20◦ i 60◦. Při povrchově citlivějším úhlu 60◦

je však signál pocházející z molekul H2O téměř trojnásobný oproti signálu z atomů
kyslíku v mříži oxidu ceru (poměr O 1s533.6/O 1s529.5 je 2.8, kde O 1s533.6 a O 1s529.5

značí plochu píku na energii 533.6 eV, respektive 529.5 eV). Naopak při úhlu 20◦, jak
se dá předpokládat, je tento poměr menší, a to 1.6. S následnou adsorpcí 6 L CO ještě
výrazněji stoupne intenzita signálu ze skupin OH a pík od atomů kyslíku v molekule
vody, jehož pozice byla na hodnotě 533.6 eV se posune k vyšším vazebným energiím
na hodnotu 533.8 eV. Výsledkem je nutnost přidání nového píku na hodnotě vazebné
energie 534.1 eV při fitování kyslíkového spektra – tedy nového oxidačního stavu, který
by mohl odpovídat meziproduktu reakce WGS, např. COOH. Pro další účely budeme
pro tento meziprodukt používat označení (H)COx.

V grafech na obrázku 7.2 jsou pro oba měřené úhly uvedeny relativní plochy (v pro-
centech) příslušné jednotlivým píkům ve spektrech O 1s. Pro povrch po expozici 6 L
CO jsou poměry ploch píků odpovídajících mřížovému kyslíku a skupinám (H)COx

překvapivě pro oba úhly prakticky stejné, a rovny hodnotě 2.2, přičemž plocha píku
kyslíku z mřížového oxidu ceru zaujímá téměř 50% z celkové plochy píku O 1s pro úh-
lel 20◦ oproti 24% pro úhel 60◦. Relativní příspěvek píku na vazebné energii 531.3 eV
(od skupin OH) k celkové ploše píku O 1s zůstává před i po adsorpci molekul CO
menší než 4% pro oba emisní úhly.

Pro názornost jsme hodnoty z grafu 7.2 odpovídající stavu po adsorpci 6 L H2O
a stavu po následné adsorpci 6 L CO zobrazili na obrázku 7.3 v modelu s povrchovými
vrstvami. V každé zobrazené vrstvě, odpovídající informačním hloubkám při měření
XPS pod úhlem 20◦, respektive 60◦ vzhledem k normále vzorku, jsou uvedena procen-
tuální zastoupení jednotlivých sloučenin – CeO2, H2O, OH a (H)COx.

Fotolektronová spektra Ce 3d měřená při teplotě 110 K pod úhlem 20◦ jsou zobra-
zena na obrázku 7.4. Relativní příspěvěk stavů Ce3+ k celkové ploše Ce 3d činí u vzorku
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CeO2, ve skupinách OH, v molekule H2O a v komplexu (H)COx) před a po adsorpci 6 L
H2O a následné adsorpci 6 L CO pro úhel měření: (a) 20◦, (b) 60◦.
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Obrázek 7.3: Model povrchových vrstev vzorku CeO2(111)/Cu(111) po adsorpci 6 L H2O
a následné adsorpci 6 L CO při teplotě 110 K. Uvedené hodnoty jsou relativní plochy píků
z XPS dat odpovídající jednotlivým komponentám po rozkladu píku O 1s.

po přípravě 0.03, což ukazuje na skutečnost, že vzorek byl dobře stechiometrický s mi-
nimem stavů Ce3+. Adsorpční procesy a tedy studovaná reakce WGS způsobila mírnou
redukci povrchu, což demonstruje nárůst píků na energiích 881.3 eV a 885.5 eV, které
pocházejí z vytvořených center Ce3+. Po adsorpci 6 L H2O poměr Ce3+ k celkové ploše
píku Ce 3d činil 0.05 a po následné adsorpci 6 L CO vzrostla jeho hodnota na 0.17.

V grafu na obrázku 7.5 jsou zobrazena spektra valenčního pásu měřená při energii
fotonů 180 eV. Při této energii lze ve valenčním pásu díky větší únikové hloubce elek-
tronů oproti energii 115 eV pozorovat příspěvek z vnitřních hladin Cu 3d na energii
2.8 eV. Po adsorpci molekul vody na povrch CeO2(111)/Cu(111) lze ve valenčním pásu
pozorovat jak příspěvek od oxidu ceru, tak i píky typické pro molekulární orbitaly vody
(viz obrázek 3.7).

Velmi zajímavý výsledek přináší následná adsorpce molekul CO na povrchu předex-
ponovaném molekulami H2O. Jak je zřejmé z odpovídajícího průběhu valenčního pásu
při energii 180 eV (obrázek 7.5), píky odpovídající molekulám vody, mají ve spektru
měřeném po adsorpci 6 L CO značně nižší intenzity než před adsorpcí CO a stejně jako
před adsorpcí vody lze pozorovat píky od oxidu ceru a mědi. Intenzity posledně jmeno-
vaných píků jsou také nižší než před adsorpcemi právě kvůli zbytkovým molekulám na
povrchu vzorku. Tento výsledek by mohl naznačovat, že reakce molekul vody a oxidu
uhelnatého na povrchu CeO2(111) při teplotě 110 K skutečně proběhla. Komplikaci
do tohoto výsledku však vnášejí spektra XPS kyslíku O 1s, která dokládají, že se na
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Obrázek 7.4: Fotoelektronová spektra Ce 3d měřená na povrchu CeO2(111)/Cu(111) při
teplotě 110 K před a po adsorpci 6 L H2O a následné adsorpci 6 L CO pro dva úhly emise:
(a) 20◦, (b) 60◦.

povrchu po adsorpci 6 L CO vyskytuje stále určité množství molekul H2O (přítomnost
píku na vazebné energii 533.6 eV, viz spektra O 1s na obrázku 7.1).

Rezonanční fotolektronová spektra valenčního pásu daného systému jsou zobrazena
na obrázku 7.6. Ihned po přípravě při pokojové teplotě (data zde nejsou ukázána) měl
parametr RER velmi nízkou hodnotu rovnou 0.04 (což opět potvrzuje, že se jednalo
o stechiometrický vzorek) a jehož hodnota se po zchladnutí na teplotu 110 K zvýšila
na 0.11 vlivem adsorpce vody ze zbytkové atmosféry v aparatuře. Absenci píku Cu 3d
ve valenčním pásu měřeného při energii 115 eV lze považovat za druhý znak spojitosti
připravené vrstvy CeO2 (prvním znakem je nepřítomnost difrakčních bodů z podložky
Cu(111) po přípravě CeO2(111) na difrakčním obrazci LEED – není uveden). Po ad-
sorpci 6 L H2O vzrostla hodnota parametru RER na 0.74, což poukazuje na zvýšení
koncentrace center Ce3+ a tedy zdánlivou redukci povrchu oxidu ceru. To odpovídá
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Obrázek 7.5: Spektra valenčního pásu ze vzorku CeO2(111)/Cu(111) měřená s energií
180 eV před a po adsorpci 6 L H2O a následné adsorpci 6 L CO.

předešlým experimentům s adsorpcí vody [76], kde byl vliv přítomnosti vody na po-
vrchu ještě zřetelnější kvůli adsorpci značně většího množství H2O (100 L oproti 6 L).
Po adsorpci 6 L CO hodnota parametru RER poklesla na 0.19, což je díky přítomnosti
zbytkových molekul vody vyšší hodnota než před provedenými adsorpcemi (0.11).

7.3 Diskuze ke studiu koadsorpce molekul H2O
a CO na povrchu CeO2(111)/Cu(111)

Ačkoliv je samotný oxid ceru považován za nepříliš aktivní pro reakci WGS [72], bylo
ukázáno, že naadsorbované molekuly vody na povrchu CeO2(111)/Cu(111) mohou re-
agovat s molekulami oxidu uhelnatého dokonce za velmi nízkých teplot (110 K). Tato
skutečnost byla pozorována úbytkem signálu pocházejícího z molekul H2O a vytvo-
řením reakčního mezistupně ve formě (H)COx. Jak je zmíněno v práci [126], jejíž
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Obrázek 7.6: Rezonanční fotoelektronová spektra měřená při teplotě 110 K z povrchu
CeO2(111)/Cu(111) před a po adsorpci 6 L H2O a následné adsorpci 6 L CO. Energie pri-
márního záření: 115 eV (mimo rezonanci), 121.4 eV (rezonance Ce3+) a 124.8 eV (rezonance
Ce4+).

součástí jsou zde uvedená spektroskopická data, studie STM ukázala, že morfologie
vytvořeného povrchu CeO2(111) neobsahuje velké množství defektů. Nicméně, na hor-
ních okrajích vytvořených schodů byly pozorovány trojúhelníkové útvary se symetrií
(2×2). Tato skutečnost poukazuje na přítomnost povrchových a podpovrchových kys-
líkových vakancí [127]. K tvorbě center Ce3+ tedy dochází na okrajích schodů a tato
centra představují aktivní místa pro reakci molekul H2O s CO.

Ve spektrech kyslíku (viz grafy na obrázku 7.1) lze pozorovat posun píku z hod-
noty vazebné energie 533.6 na 533.8 eV. Pokud by molekuly H2O částečně na povrchu
zreagovaly, projevilo by se to snížením intenzity píku odpovídajícího molekulárně ad-
sorbované vodě a jeho pozice by zůstala nezměněná nebo na nižší vazebné energii (viz
obrázek 7.1) [51]. Tento posun k vyšším vazebným energiím tedy znamená, že se na
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povrchu buď zvýšilo množství molekul H2O nebo se vyskytl další oxidační stav (což
nastalo zřejmě v našem případě). Pokud vezmeme do úvahy práce týkající se nízko-
teplotní reakce WGS na oxidu ceru na povrchu Au(111) [51, 128], lze tento nový stav
interpretovat jako reakční mezičlen (H)COx.

Fotoelektronová data O 1s (obrázek 7.1) nejsou plně konzistentní s daty získanými
metodou SPRES při energii 180 eV (obrázek 7.5). Data O 1s měřená metodou XPS
dokazují, že po adsorpci 6 L CO se na povrchu nachází stále relativně velké množství
molekul H2O, kdežto synchrotronová data měřená při energii 180 eV ukazují, že píky
způsobené molekulovými orbitaly H2O jsou nevýrazné v porovnání s píky pocháze-
jícími z CeO2 a Cu. Tento nesoulad je pravděpodobně zapříčiněn postupem měření,
kdy po provedené adsorpci CO nejdříve proběhla měření valenčního pásu metodami
SRPES a RPES následovaná měřením spekter vnitřních hladin studovaného systému
metodou XPS, a zpětnou readsorpcí plynů ze zbytkové atmosféry v aparatuře UHV.
Abychom podpořili tvrzení o proběhlé reakci WGS, bylo by vhodné doplnit data C 1s
měřená metodou SRPES, která nejsou k dispozici a která by dokázala přítomnost
zmíněného meziproduktu. Toto měření bude předmětem dalšího studia.
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Studium práškových vzorků CeO2

V této kapitole se zabýváme studiem tří různých druhů práškových vzorků CeO2.
Vzorky jsme proměřili metodou práškové difrakce (XRD) a jejich morfologii studovali
elektronovými mikroskopiemi (SEM, TEM). Vybrané vzorky byly také změřeny meto-
dou rentgenové fotolektronové spektroskopie (XPS) a metodou BET byl určen měrný
povrch.

8.1 Příprava práškových katalyzátorů CeO2

V laboratořích Národního institutu pro materiálový výzkum (NIMS) jsme připravili
oxid ceričitý metodou tzv. ko–precipitace z (NH4)2CO3.

Jednou ze základních komponent použitých při výrobě CeO2 je solný roztok, který
vznikne rozpuštěním nitrátu ceru1 Ce(NO3)3·6H2O v destilované vodě. V tomto roz-
toku by měla být koncentrace kationtů Ce3+ 0.1 M (M = mol/l). K získání 300 ml
roztoku s výše uvedenou koncentrací, je nutné použít 7.57 g soli ceru a rozpustit ji ve
174 g H2O, protože platí rovnice:

m(Ce(NO3)3 · 6H2O) = 0.174 l (H2O)× 0.1 M × 434.22 g/mol = 7.57 g, (8.1)

přičemž číselný údaj 434.22 g/mol představuje molekulární hmotnost nitrátu ceru
a 174.31 g hmotnost destilované vody. Roztok je v kádince umístěn na magnetickou
míchačku s ohřevem a míchán při teplotě 315 K po dobu jedné hodiny.

Pro hmotnost další komponenty, u níž je nutné dosáhnout koncentrace 0.25 M,
platí vztah:

1Cer (III) nitrát hexahydrát, fáze: krystalická, molekulová hmotnost: 434.22 amu, bod varu: 475 K.
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m((NH4)2CO3) = 0.174 l (H2O)× 0.25 M × 95 g/mol = 4.18 g, (8.2)

kde opět 95 g/mol je molekulární hmotnost sloučeniny (NH4)2CO3 a 174.31 g je hmot-
nost destilované vody.

Kádinka s přesně odváženými látkami je umístěna na magnetickou míchačku s ohře-
vem. Ko–precipitace by měla být zahájena v momentě, jakmile teplota roztoku vody
s (NH4)2CO3 dosáhne hodnoty 350 K. Roztok cerové soli s destilovanou vodou je
s rychlostí přibližně 2 kapky za sekundu překapán do roztoku (NH4)2CO3, který je
stále míchán při teplotě 350 K. Tento proces obvykle trvá 20 – 30 min. Po jeho skon-
čení je nutné kádinku s výsledným precipitátem tepelně zaizolovat, aby nedocházelo
k výkyvům teploty uvnitř kádinky vlivem změny teploty v okolí a pokračovat v mí-
chání při teplotě 350 K (± 1 K) po dobu 96 hodin. Výsledek výroby CeO2 touto
metodou je velmi závislý na teplotě a času. Teplotu přípravy je doporučeno dodržet
s přesností na 1 K.

Po uplynutí této doby je nutné oddělit výsledný produkt precipitace od destilované
vody a zároveň ho vyčistit. K tomu je možné použít dva způsoby: filtraci a odstředění.
Proces filtrace i odstředění probíhá v 5 krocích. Při odstředění (3000 rpm po dobu
5 minut) dojde vlivem odstředivé síly k oddělení kapalné a pevné fáze. Kapalina nad
pevnou složkou se odlije, zbytek se doplní destilovanou vodou a tento postup se poté
zopakuje ještě dvakrát, což představuje první tři kroky. Zbývající dva kroky probíhají
stejným způsobem, pouze jsme místo destilované vody použili etanol.

Po propláchnutí precipitátu následuje sušení v proudu N2 po dobu 24 hodin při
pokojové teplotě. Po tomto procesu se vzorek musí zkalcinovat v proudu kyslíku při
teplotě ≥ 673 K po dobu nejméně 1 hodiny. Výsledný práškový katalyzátor se uloží,
aby byl připraven k měření a dalšímu použití.

Další práškové vzorky CeO2, které byly použity pro přípravu katalyzátorů Cu–
CeO2, jsou komerční oxidy ceričité s parametry popsanými v další podkapitole.

8.1.1 Přehled použitých vzorků CeO2

V tabulce 8.1 je přehled různých typů práškových vzorků CeO2 použitých při přípravě
katalyzátorů na bázi mědi a oxidu ceru. Jsou zde jednak vzorky CeO2 připravené
ko–precipitací a dále vzorky komerční. V tabulce jsou též uvedena základní data cha-
rakterizující tyto vzorky. Velikost částic byla zjištěna výpočtem z difrakčních dat zís-
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vzorky CeO2 použité při označení měrná plocha velikost částic
přípravě katalyzátorů vzorků CeO2 BET (m2.g−1) (nm)

ko–precipitace CeO30
2 < 30 18 – 30

komerční I CeO80
2 80 5 – 150

komerční II CeO157
2 157 5 – 6

Tabulka 8.1: Přehled nanokrystalických práškových vzorků CeO2 použitých při přípravě
katalyzátorů Cu–CeO2.

kaných metodou XRD a/nebo určena na základě snímků z řádkovacího elektronového
mikroskopu. Pro výpočet velikosti částic z difrakčních dat byla aplikována Sherrerova
rovnice (vztah 4.8) a použity parametry (pozice píků a FWHM) difrakčních linií (111),
(200), (220), (311) a (400).

Jak bude ukázáno v kapitole s výsledky, vzorky vyrobené ko–precipitací dosahují
vysokého stupně uniformity (velikost i tvar je v rámci jednoho vzorku stejný), přičemž
výsledná velikost částic je velmi ovlivněna podmínkami přípravy. Údaj 18 – 30 nm v ta-
bulce 8.1 zahrnuje výsledky ze všech vzorků vyrobených ko–precipitací. Naproti tomu
komerční vzorek CeO2 od firmy Alfa Aesar, obsahuje částice různých tvarů i velikostí
(od jednotek až po desítky nanometrů).

Z přehledu v tabulce 8.1 je patrné, že měrný povrch (angl. active surface area)
vzorků připravených v laboratorních podmínkách metodou ko–precipitace nedosahuje
takových hodnot jako vzorky vyrobené komerčně. Měrný povrch změřený metodou
BET je u všech vzorků připravených v laboratorních podmínkách menší než 30 m2.g−1

– odtud plyne jejich označení CeO30
2 . Naopak měrná plocha komerčních vzorků ozna-

čených CeO80
2 , CeO157

2 s měrnou plochou 80, respektive 157 m2.g−1 je jejich hlavní
výhodou z pohledu heterogenní katalýzy.

8.2 Studium vzorků CeO30
2 připravených

ko–precipitací

8.2.1 Výsledky z práškové rentgenové difrakce

Seznam vzorků CeO30
2 připravených metodou ko–precipitace je uveden v tabulce 8.2

spolu s podmínkami přípravy, velikostmi částic CeO2 a mřížovým parametrem. Na
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vzorek parametry přípravya velikost částic CeO2
b mřížový parametrc

CeO2 (kalcinace) (nm) (Å)
A 673 K / 1 hodina 18.6 5.411
B 673 K / 2 hodiny 21.0 5.409
C 873 K / 2 hodiny 22.3 5.407
D 643 K / 4 hodiny 22.4 5.412
E 673 K / 4 hodiny 24.1 5.412
F 1073 K / 2 hodiny 28.5 5.407

a Teplota a doba, při kterých byly vzorky kalcinovány.
b Výpočet proveden na základě Sherrerovy rovnice s využitím píků (111), (200), (220), (311) a (400).
c Výpočet proveden na základě Braggova pravidla 2.d.sinθ = k.λ s využitím píků (111), (200), (220),
(311) a (400).

Tabulka 8.2: Přehled nanokrystalických práškových vzorků CeO2 připravených metodou
ko–precipitace a následně kalcinovaných.

obrázku 8.2 jsou zobrazena difrakční spektra těchto vzorků kalcinovaných za různých
podmínek (teplota/čas). Průběhy všech difrakčních křivek odpovídají typické fluo-
ritové struktuře CeO2 (databáze JCPDS, č. 81-0792, č. 43-1002). Píky odpovídající
difrakcím na příslušných rovinách jsou označeny v grafu na obrázku 8.2.
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Obrázek 8.1: Pík CeO2(111) ze spekter XRD mě-
řených na vzorcích CeO30

2 označených B, C a F.

Z Sherrerovy rovnice (viz vztah
4.8) vyplývá, že čím širší jsou
difrakční píky, tím menší je veli-
kost částic. Na obrázku 8.1 jsou
zobrazeny píky CeO2(111) z mě-
ření na vybraných vzorcích spolu
s příslušnou pološířkou píků. Jedná
se o vzorky B, C a F kalcinované
po dobu dvou hodin při teplotách
673 K, 873 K a 1073 K.

Z výsledků provedených difrakč-
ních experimentů lze učinit závěry
o vlivu podmínek přípravy na veli-
kost částic oxidu ceru a jeho mří-
žový parametr. Zjištěná velikost
částic je přímo úměrná teplotě, při
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Obrázek 8.2: Rentgenová difrakční spektra práškových vzorků CeO2 připravených metodou
ko–precipitace a následně kalcinovaných za různých podmínek.

které byly vzorky kalcinovány (viz tabulka 8.2). Stejný závěr lze učinit i pro dobu,
po kterou byly vzorky kalcinovány. Pokud porovnáme vzorky CeO2 kalcinované po
dobu dvou hodin, tak při teplotě 673 K mají částice velikost kolem 21 nm, při teplotě
873 K 23 nm a kalcinace při teplotě 1073 K vede k vytvoření částic o velikosti přibližně
29 nm.

Na druhou stranu, pokud porovnáme vzorky kalcinované při stejné teplotě 673 K,
mají ty, u kterých kalcinace trvala 1 hodinu velikost 19 nm, u dvouhodinové přípravy
je to 21 nm a u 4 hodinové přípravy je velikost částic 24 nm. Obecně můžeme kon-
statovat, že velikost částic oxidů ceru, které byly připraveny metodou ko–precipitace
v laboratorních podmínkách, se pohybuje v rozmezí od 18 do 30 nm, přičemž teplota
má na výslednou velikost částic větší vliv než doba kalcinace. Velikost částic má tedy
rostoucí charakter s rostoucí teplotou a dobou kalcinace. Oproti tomu mřížový para-
metr, vypočítaný na základě mezirovinných vzdáleností (s využitím Braggova vzorce)
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a vztahu platného pro kubické mřížky (viz rovnice 4.9 a 4.10), má klesající charakter
s rostoucí teplotou (viz tabulka 8.2). Tyto závěry lze shrnout tak, že hodnota mřížo-
vého parametru klesá se zvětšující se velikostí částic.

8.2.2 Charakterizace vzorků elektronovými
mikroskopiemi

Na obrázku 8.3 jsou ukázky vzorků CeO2 pořízené řádkovacím elektronovým mikro-
skopem. Na obrázku 8.3 (a) je vzorek připravený kalcinací při teplotě 673 K po dobu
1 hodiny (vzorek A), na snímku (b) vzorek kalcinovaný při teplotě 673 K po dobu
4 hodin (vzorek E). Jak je ze snímků patrné, oxid ceru vytváří osmistěnné struktury
[18].

Obrázek 8.3: Snímky vzorků oxidů ceru pořízené v řádkovacím elektronovém mikroskopu
(SEM): (a) vzorek A (b) vzorek E. Měřítko je pro oba snímky stejné a zobrazeno na snímku
(a).

Obrázek 8.4 zobrazuje vzorek A pozorovaný metodou S–TEM v transmisním elek-
tronovém mikroskopu. Částice není v ideální pozici, je zřetelná pouze jedna osnova
rovin, nicméně na základě obrázku určená mezirovinná vzdálenost ≈ 0.28 nm pou-
kazuje v rámci chyby odečtu na rovinu (200) – databáze JCPDS č. 81-0792 uvádí
hodnotu 2.706 Å. Amorfní vrstva na hranách částice je způsobena kontaminací uh-
líkem. Místo označené červeným křížem bylo podrobeno analýze EDS s výsledkem
zobrazeným v tomtéž obrázku. Píky v grafu na obrázku 8.4 pocházejí od ceru, kyslíku,
uhlíku a mědi. Přítomnost mědi ve spektru je způsobena skutečností, že pro pozorování
v transmisním elektronovém mikroskopu byla použita měděná mřížka.
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Obrázek 8.4: Snímek nanočástice CeO2 vzorku A pořízený v transmisním elektronovém
mikroskopu v tzv. řádkovacím modu. Místo označené křížem bylo podrobeno analýze EDS
s výsledkem zobrazeným v přiloženém obrázku.

Na snímku 8.5 je zobrazena částice CeO2 vzorku A ve vysokém rozlišení z transmis-
ního elektronového mikroskopu. Na obrázku změřená mezirovinná vzdálenost 3.14 Å je
blízká tabelované hodnotě 3.125 Å pro rovinu (111). V tomto případě je tedy zřejmé,
že hlavní preferovaný růst částice je ve směru roviny (111).

8.3 Studium práškového vzorku CeO80
2

8.3.1 Výsledky z práškové rentgenové difrakce

Na obrázku 8.6 jsou zobrazena difrakční spektra komerčního vzorku CeO80
2 bez úprav

(obr. 8.6 (a)), po kalcinaci (obr. 8.6 (b)) a redukci (obr. 8.6 (c)). Kalcinace i redukce
byly provedeny za stejných podmínek: při teplotě 573 K po dobu 2 hodin. Křivka
(d) na obrázku 8.6 představuje difrakční data z původního vzorku CeO2 (8.6 (a)) po
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5 nm

CeO  (111)2

CeO  (220)2

Obrázek 8.5: Snímek ve vysokém rozlišení z transmisního elektronového mikroskopu
(HRTEM) vzorku A.

reakčním experimentu, tedy ohřevu do teploty 573 K v atmosféře CO a O2.
V tabulce 8.3 je zobrazen seznam těchto vzorků spolu s vypočítanými velikostmi

částic CeO2, hodnotami mřížového parametru a intenzitami vybraných difrakčních
píků (v procentech, vzhledem k dif. píku (111)). Z toho přehledu je zřejmé, že tento
oxid ceru je teplotně stabilní. Velikost částic vypočítaná z difrakčních linií se u všech
vzorků pohybuje od 24 do 27 nm. Také vypočítaná hodnota mřížového parametru
je téměř shodná s hodnotou neupraveného (tedy původního) oxidu ceru a je rovna
5.407 Å.
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Obrázek 8.6: Rentgenová difrakční spektra vzorku CeO80
2 (a) bez úprav, po (b) kalcinaci,

(c) redukci při teplotě 573 K po dobu 2 hodin a (d) po reakčním cyklu ve směsi CO a O2.

vzorek velikost částica mříž. parametrb intenzity píků CeOc
2

CeO80
2 (nm) (Å) (200):(220):(311)

bez úprav 27.3 5.407 25:47:32
kalcinovaný 24.3 5.406 27:56:42
redukovaný 27.7 5.407 27:49:34

b. ú. po reakci 26.1 5.407 29:54:39
a Výpočet proveden na základě Sherrerovy rovnice s využitím píků (111), (200), (220), (311) a (400).
b Výpočet proveden na základě Braggova pravidla 2.d.sinθ = k.λ s využitím píků (111), (200), (220),
(311) a (400).
c Výšky jednotlivých difrakčních píků v procentech vzhledem k hlavní difrakční linii (111).
Pozn.: teplota a doba, po kterou byly vzorky kalcinovány, respektive redukovány: 573 K / 2 hodiny.

Tabulka 8.3: Přehled práškových vzorků, jejichž základem je komerční CeO80
2 .
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8.4 Studium práškového vzorku CeO157
2

8.4.1 Výsledky z práškové rentgenové difrakce

Rentgenová difrakční spektra dvou předešlých oxidů ceru spolu se spektrem ze vzorku
CeO157

2 , který se vyznačuje největší měrnou plochou, jsou pro porovnání zobrazena
v grafu na obrázku 8.7. Pro komerčně vyráběné vzorky CeO80

2 a CeO157
2 (křivky (c)

a (d)) se jedná o data naměřená na vzorcích bez jakýchkoliv dalších úprav. V grafu
na obrázku 8.7 (a) jsou také zobrazeny píky z difrakční databáze (JCPDS, č. 78-
0694) spolu s vyznačenými difrakčními rovinami a příslušnými intenzitami hlavních
píků. Křivka na obrázku 8.7 (b) představuje data naměřená pro vzorek A připravený
metodou ko–precipitace v laboratorních podmínkách. Difrakční linie měřené metodou
XRD na vzorku CeO157

2 jsou nápadně rozšířené v porovnání s daty (b) a (c), což svědčí
o částicích menší velikosti než je tomu u ostatních vzorků.

Velikost částic oxidu ceru CeO157
2 vypočítaná pomocí Sherrerovy rovnice opět s po-

užitím parametrů difrakčních píků (111), (200), (220), (311) a (400) má hodnotu
10.8 nm. Hodnota mřížového parametru je pro tento vzorek rovna 5.419 Å. Další ná-
padný rozdíl mezi vzorkem CeO157

2 a vzorky CeO30
2 a CeO80

2 je v intenzitách difrakčních
linií. U dvou posledně jmenovaných vzorků se intenzity píků (200), (220) respektive
(311) v porovnání s linií (111) pohybují v rozmezí 25 – 28%, 44 – 47%, respektive
31 – 32%. To je v dobré shodě s daty z difrakční databáze (JCPDS, karta číslo 78-
0694). U vzorku CeO157

2 je ovšem pík pocházející od rovin (111) potlačen, neboť píky
na vyšších difrakčních úhlech mají vyšší relativní intenzity: je to 32%, 61% a 47%
u píků (200), (220) a (311).

8.4.2 Výsledky z fotoelektronové spektroskopie

Na obrázku 8.8 jsou zobrazena fotoelektronová spektra Ce 3d a O 1s naměřená na
práškovém vzorku CeO157

2 . I bez rozložení spektra XPS Ce 3d do 5 dubletů si lze všim-
nout, že redukovaný vzorek obsahuje kyslíkové vakance (přítomnost výrazného píku
na energii 885.8 eV). Stejný pík lze pozorovat i v případě vzorku bez jakýchkoliv tep-
lotních úprav (jedná se o obdržený komerční vzorek). Odpovídající si fotoelektronová
spektra kyslíku ukazují, že jedině u kalcinovaného vzorku se nenachází pík na energii
533.6 eV. U všech tří vzorků lze však vedle píku na energii 529.5 eV pocházejícího
z mříže oxidu ceru, nalézt pík na energii 531.7 eV, který lze přisoudit buď kyslíkovým
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Obrázek 8.7: Porovnání spekter XRD z oxidů ceru použitých při výrobě katalyzátorů
Cu–CeO2: (b) CeO30

2 připravený ko–precipitací, (c) komerční CeO80
2 , (d) komerční CeO157

2 .
(a) data z databáze JCPDS, č. 78-0694.

defektům v mříži oxidu ceru nebo skupinám OH [129, 130]. Vzhledem k přítomnosti
píku na vazebné energii 531.7 eV i u kalcinovaného vzorku, u kterého nebylo pozo-
rováno velké množství center Ce3+, se lze domnívat, že je tento pík způsoben právě
hydroxylovými skupinami naadsorbovanými na práškový vzorek z atmosféry.

8.5 Diskuze ke studiu práškových vzorků CeO2

V případě vzorků CeO2 připravených metodou ko–precipitace má velikost částic ros-
toucí charakter s rostoucí teplotou. Hodnota velikosti částic CeO2 se pohybuje mezi
18 a 30 nm. Naproti tomu pro mřížový parametr platí opačný trend. S rostoucí teplotou
jeho hodnota klesá. Jinými slovy, hodnota mřížového parametru klesá se zvětšující se
velikostí částic, což je v souladu s dříve publikovanými pracemi na nanočásticích CeO2

[131]. Katalyzátory založené na bázi oxidu ceru a kalcinované při nižších teplotách
obsahují obecně více mřížových poruch (kyslíkové vakance, dislokace apod.) [131].

Komerční oxid ceru označený jako CeO80
2 s měrnou plochou 80 g.m−2 je v porovnání
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Obrázek 8.8: Fotoelektronová spektra (a) Ce 3d a (b) O 1s naměřená na práškovém vzorku
CeO157

2 bez úprav (obdržený komerční vzorek), po kalcinaci při teplotě 573 K po dobu 2 hodin
a po kalcinaci s následnou redukcí při teplotě redukce K po dobu hodiny.

s práškovými vzorky CeO30
2 teplotně stabilní, nevykazující příliš velké rozdíly mezi

vzorkem obdrženým a vzorkem redukovaným a kalcinovaným.
Fotoelektronová data O 1s prokázala u vzorku CeO157

2 kalcinovaného s následnou
redukcí přítomnost kyslíkových vakancí, respektive skupin OH, spektra Ce 3d pak
přítomnost stavů Ce3+. Tento závěr je logický vzhledem ke skutečnosti, že vzorek
CeO157

2 je tvořený krystality velmi malých rozměrů.
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Kapitola 9

Studium práškových katalyzátorů
Cu–CeO2

Morfologie práškových katalyzátorů Cu–CeO2 byla studována metodou transmisní
elektronové mikroskopie (TEM/HRTEM) a řádkovací elektronové mikroskopie (SEM).
Vybrané vzorky byly podrobeny chemické analýze s využitím metod EELS, EDS, XPS
a RPES. Ke studiu krystalické struktury byla využita metoda práškové rentgenové
difrakce (XRD). Pro studium reaktivity připravených vzorků byl použit mikroreakto-
rový systém. Základy práškových katalyzátorů Cu–CeO2 tvoří oxidy cerů studované
v předchozí kapitole.

9.1 Příprava práškových katalyzátorů Cu–CeO2

Práškové vzorky Cu–CeO2 byly připraveny tzv. impregnací (angl. wetness impreg-
nation) oxidu ceričitého s acetátem mědi. Metoda impregnace je více chemickou než
fyzikální metodou, ale při přípravě práškových vzorků se jedná o metodu relativně
často používanou.

Základním materiálem při výrobě vzorků Cu(O)–CeO2 byl acetát mědi1 s chemic-
kým vzorcem (CH3CO2)2Cu·H2O. Jako základní oxid ceru byly použity vzorky CeO2

uvedené v přehledové tabulce 8.1. Při impregnaci jsme acetát mědi spolu s CeO2 mí-
chali v etanolu při pokojové teplotě po dobu přibližně 10 hodin. Vybrané impregnované
katalyzátory byly podrobeny analýze TG–DTA. Všechny práškové katalyzátory pak

1Cu (II) acetát monohydrát, Sigma Aldrich Company, USA, čistota 99.99+ %. Fáze: krystalická,
molekulová hmotnost: 199.65 amu, bod varu: 515 K.
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byly kalcinovány, případně redukovány při různých teplotách. Kalcinací rozumíme te-
pelný proces, při kterém je připravený práškový katalyzátor vystaven po určitou dobu
(většinou v řádu jednotek hodin) působení oxidačního činidla, v našem případě kys-
líku spolu s nosným inertním plynem (Ar, He). Používali jsme dvě kalcinační směsi
(pokud nebude v další části textu uvedeno jinak): (1) kyslík a argon v poměru 1:4
(10 ml.min−1 O2 + 40 ml.min−1 Ar), (2) komerční směs kyslíku s heliem (4% O2, zby-
tek He, 50 ml.min−1). Při redukci jsme jako redukčního činidla používali H2. Redukční
směs byla tvořena z 10% vodíkem, zbytek tvořilo helium. Kalcinace i redukce probí-
haly v křemenné trubici obklopené topným elementem. Ve všech případech byl použit
celkový průtok plynů 50 ml.min−1. Účelem těchto procesů je zbavit připravené kata-
lyzátory zbytkových molekul acetátu (většinou uhlohydrátů) a výsledný katalyzátor
navíc zoxidovat (v případě oxidační atmosféry) anebo zredukovat (v případě redukční
atmosféry).

Přehled připravených vzorků Cu–CeO2 bude pro větší přehlednost uveden vždy
v konkrétní kapitole s výsledky týkajícími se těchto vzorků.

9.1.1 Výsledky termogravimetrické analýzy
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Obrázek 9.1: Výsledek termogravimetrické analýzy
vzorku Cu–CeO30

2 na bázi CeO2 kalcinovaným při
teplotě 643 K po dobu 4 hodin (vzorek D).

V grafu na obrázku 9.1 je zob-
razen výsledek termogravimetrické
analýzy – úbytek hmotnosti vli-
vem ohřevu vzorku připraveného
impregnací z acetátu mědi a oxidu
ceru (ihned po přípravě, tj. před
vlastní kalcinací). Vzorek obsaho-
val 8 váh. % Cu a jako základ byl
použit oxid ceru označený v ka-
pitole 8.2 písmenem D. Během
ohřevu byl zaznamenán minimálně
dvakrát prudký pokles hmotnosti
při rozkladu acetátu mědi. Na vý-
sledné křivce jsme vyznačili dvě
teploty odpovídající platům, po je-
jichž dosažení bylo složení vzorku
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Obrázek 9.2: Analýza XRD vzorků Cu–CeO30
2 . Základ tvořil CeO30

2 (v kapitole 8.2 označen
písmenem D).

stabilní i s rostoucí teplotou. Tyto dvě teploty (573 a 933 K) jsme použili při následné
kalcinaci tohoto vzorku.

Difrakční data získaných vzorků, které byly kalcinovány na teplotě 573 a 933 K,
obsahují vedle píků CeO2 píky pocházející od CuO (JCPDS, č. 80–1916) – viz obrázek
9.2. Vzorek kalcinovaný při teplotě 573 K obsahuje navíc píky od Cu2O (viz vložený
graf v obrázku 9.2). U vzorku, který byl kalcinován na nižší teplotě (573 K), zřejmě
nedošlo k úplnému rozkladu acetátu mědi, neboť se ve spektru nacházejí nové píky.
Na základě databáze difrakčních spekter jsme identifikovali část z nich jako Ce–O2–C2

(JCPDS, č. 44-0398). Vlivem nedostatečně vysoké teploty v případě tohoto vzorku
tedy došlo k tomu, že vzorek obsahuje zbytkové sloučeniny z acetátu mědi, převážně
uhlík, a k jejich navázání na oxid ceru. Do grafu jsou též přidána difrakční data ze
samotného oxidu ceru (vzorek D) použitého při výrobě Cu–CeO30

2 .

9.2 Studium vzorků Cu–CeO30
2

V této kapitole se zabýváme vzorky Cu–CeO30
2 , které byly připraveny s použitím oxidu

ceru vyrobeného v laboratorních podmínkách metodou ko–precipitace. Obsah mědi ve
zkoumaných vzorcích Cu–CeO30

2 byl 8 váhových %. Vyjímku tvoří vzorky studované
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vzorek parametry velikost částica (nm) int. píků CeOb
2

(Cu)–CeO2 přípravy CeO2 CuO (200):(220):(311)
CeO2 tab. JCPDS, 78-0694 – – 27:45:33
CeO2 tab. JCPDS, 81-0792 – – 28:46:36
CeO30

2 , A 673 K/2 hod. 18.6 – 28:44:31
Cu–CeO30

2 573 K/2 hod., kalc. 18.4 10.9 29:56:42
Cu–CeO30

2 po reakci 18.2 12.0 28:45:33

a Výpočet proveden na základě Sherrerovy rovnice, v případě CeO2 s využitím píků (111), (200),
(220), (311) a (400), u entit CuO s využitím píků (111) a (111).
b Výšky jednotlivých difrakčních píků v procentech vzhledem k hlavní difrakční linii (111).

Tabulka 9.1: Přehled nanokrystalických práškových vzorků na bázi CeO30
2 , v kap. 8.2 ozna-

čeného A, připravených metodou ko–precipitace a impregnací acetátem mědi.

v podkapitole o oxidaci CO, ve které byl zkoumán vliv množství mědi na produkci
CO2 při reakčních podmínkách v mikroreaktoru.

9.2.1 Výsledky z práškové rentgenové difrakce

Na obrázku 9.3 jsou zobrazena difrakční spektra kalcinovaného vzorku Cu–CeO30
2 před

a po reakčním experimentu oxidace CO v mikroreaktoru. Jako základ katalyzátoru byl
použit oxid ceru kalcinovaný při teplotě 673 K po dobu 1 hodiny (v předchozí kapitole
označen písmenem A). Vzorek Cu–CeO30

2 byl kalcinován při teplotě 573 K po dobu
2 hodin. Difrakční spektra vzorku Cu–CeO30

2 před a po reakci obsahují difrakční píky
pocházející od CeO2 a také píky odpovídající CuO (JCPDS, č. 80-1917). V obou přípa-
dech je velikost částic oxidu ceru vypočítaná na základě Sherrerova vzorce s použitím
píků (111), (200), (220), (311) a (400) přibližně stejná a rovna 18 – 19 nm (viz tabulka
9.1). Velikost částic CuO vychází s použitím difrakčních píků CuO(111) a CuO(111)
pro vzorek před reakcí 11 nm a po reakci 12 nm. V čem se obě difrakční křivky liší je
intenzita jednotlivých píků fluoritové struktury oxidu ceru. Porovnáním hodnot inten-
zit jednotlivých difrakčních linií v tabulce 9.1 dojdeme k závěru, že u kalcinovaného
vzorku oxidu ceru s mědí jsou potlačeny píky pocházející od rovin (111) a (200).
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Obrázek 9.3: Rentgenová difrakční spektra vzorku Cu–CeO30
2 kalcinovaného při teplotě

573 K po dobu 2 hodin měřená (a) před a (b) po reakčním experimentu. Základem vzorku
je CeO30

2 s označením A.

9.2.2 Charakterizace vzorků elektronovými mikroskopiemi

Různá morfologie vzorků Cu–CeO30
2 připravených za odlišných podmínek je patrná na

obrázku 9.4. Na obrázku 9.4 (a) je snímek vzorku Cu–CeO30
2 pořízený bezprostředně po

přípravě impregnací, tedy před jakýmkoliv teplotním procesem (kalcinace/redukce).
Částice mají tvar osmistěnů. Na obrázku 9.4 (b) je tentýž vzorek po kalcinaci při
teplotě 573 K po dobu 2 hodin. Tento snímek zobrazuje částice dvou různých typů,
původních ceroxidových částic a částic podélného tvaru s průměrem cca 15 nm a dél-
kou přibližně 100 nm. Jak bude ukázáno dále, tyto částice jsou tvořeny oxidem mědi,
CuO, a jejich vznik je zapříčiněn přítomností kyslíkové atmosféry v průběhu kalcinace.
Na snímku 9.4 (c) je zobrazen vzorek Cu–CeO30

2 po redukci s velmi dobře patrným os-
mistěnným tvarem ceroxidových částic. Obrázek 9.4 (d) zobrazuje kalcinovaný vzorek
Cu–CeO30

2 (ze snímku (b)) po reakčním experimentu, tedy ohřevu vzorku do teploty
573 K v reakční atmosféře (O2 s CO a He jako nosným plynem). Částice CuO (podélné)
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Obrázek 9.4: Snímky z řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM) vzorku Cu–CeO30
2 (a)

po přípravě impregnací acetátem mědi, (b) po kalcinaci při teplotě 573 K po dobu 2 hodin,
(c) po redukci ve vodíku při teplotě 573 K po dobu 2 hodin a (d) kalcinovaný vzorek po
reakčním experimentu.

se nacházejí i v tomto vzorku, což souhlasí s výsledky XRD.
Na obrázku 9.5 (a) jsou metodou TEM zobrazeny částice vzorku Cu–CeO30

2 kalci-
novaného při teplotě 573 K po dobu 2 hodin. Je zde velmi dobře vidět, že růst částic
CuO není nijak podmíněn přítomností částic CeO2. To bylo potvrzeno experimentem,
při kterém byl kalcinován samotný acetát mědi za stejných podmínek jako Cu–CeO30

2

a jehož výsledkem byl práškový vzorek tvořený opět částicemi CuO podélného tvaru
a stejných rozměrů. Oblast vyznačená červeným čtvercem v obrázku 9.5 (a) byla podro-
bena prvkové analýze metodou EELS s výsledkem zobrazeným v obrázcích 9.5 (d) –
(f), kde jsou postupně prvkové mapy ceru, mědi a kyslíku. Složenou barevnou prvko-
vou mapu pak představuje obrázek 9.5 (c). Na obrázku 9.5 (b) je snímek ve světlém
poli.
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Obrázek 9.5: Snímky z transmisního elektronového mikroskopu (TEM) a prvkové mapy zís-
kané metodou EELS na vzorku Cu–CeO30

2 kalcinovaného při teplotě 573 K po dobu 2 hodin,
(a) a (b) snímky pořízené ve světlém poli (BF), oblast označená čtvercem byla podrobena
analýze metodou EELS: (c) složená barevná prvková mapa, (d) – (f) jednotlivé prvkové
mapy.
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mapa ceru
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10 nm10 nm4 nm4 nm CeO  (111)2CeO  (111)2

CeO  (200)2CeO  (200)2

Cu (111)Cu (111)
CeO  (200)2CeO  (200)2

CuO (200)CuO (200)

OCe(a) (b)

(c)

(d)

10 nm10 nm

Obrázek 9.6: Snímek (a) z transmisního elektronového mikroskopu ve vysokém rozlišení
(HRTEM) na vzorku Cu–CeO2 kalcinovaného při teplotě 573 K po dobu 2 hodin včetně
barevných prvkových map (b) ceru a (c) kyslíku a (d) složené mapy získaných metodou
EELS.

Na obrázku 9.6 (a) je snímek ve vysokém rozlišení z transmisního elektronového
mikroskopu vzorku Cu–CeO30

2 kalcinovaného při teplotě 573 K po dobu 2 hodin. Jak je
patrné z prvkových map pořízených metodou EELS (obrázek 9.6 (b) – (d)) i z určení
mezirovinných vzdáleností, snímek (a) zobrazuje částici složenou z CeO2, na které
je přichycena částice CuO. Částice CeO2 se skládá z různě orientovaných menších
ceroxidových krystalitů s preferovaným růstem ve směru (111) a (200). Menší částice
se stejně orientovanými rovinami se nacházejí i v částici oxidu mědi.

9.2.3 Studium oxidace CO

Abychom zjistili, jaké množství mědi v katalyzátoru Cu–CeO30
2 vede k nejlepším vý-

sledkům při reakčních experimentech (tedy z pohledu nízkoteplotní oxidace CO), při-
pravili jsme několik vzorků s rozdílným množstvím mědi (2%, 4%, 8% a 20%)2,
jejichž základ tvořil oxid ceru připravený v laboratorních podmínkách ko–precipitací
a následnou kalcinací při teplotě 873 K po dobu 2 hodin (označený písmenem C).
Výsledné katalyzátory Cu–CeO30

2 byly ve všech případech kalcinovány 2 hodiny při
2Jedná se o váhová procenta kovové mědi vzhledem k celkové molekulové váze katalyzátoru Cu–

CeO2.
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Obrázek 9.7: Porovnání reakčních křivek oxidace CO pro vzorky Cu–CeO30
2 s rozdílným

váhovým množstvím mědi: 2%, 4%, 8% a 20% Cu. Všechny vzorky byly připraveny stejným
postupem: kalcinací při teplotě 673 K po dobu 2 hodin.

teplotě 673 K.
Při reakčních experimentech, které probíhaly v mikroreaktoru, byly použity násle-

dující průtoky plynů: O2: 1.5 ml.min−1, CO: 3 ml.min−1, He: 27 ml.min−1. Množství
použitého prášku bylo 2 mg, ohřev probíhal od pokojové teploty do cca 573 K. Jak
je patrné z reakčních křivek zobrazených v grafu na obrázku 9.7, jako nejoptimálnější
z měřených vzorků (z pohledu nízkoteplotní oxidace CO) se ukázal být vzorek s 8%ním
množstvím mědi. U dvou vzorků s menším množstvím mědi (2 a 4%), intenzity reakč-
ních křivek nedosáhnou takových hodnot jako v případě vzorku s 8%ním množstvím
mědi. Vzorek s 20% mědi se ukázal z pohledu teploty reakce oxidace CO dokonce horší
než vzorek s pětinásobně menším váhovým množstvím mědi.

Vypočítané aktivační energie katalyzátorů Cu–CeO30
2 s využitím vztahu 5.1 jsou:

83,6 kJ.mol−1 pro vzorek obsahující 2% Cu, 83.2 kJ.mol−1 pro vorek se 4% Cu,
71.6 kJ.mol−1 pro vzorek s 8% Cu a 87.2 kJ.mol−1 pro vzorek obsahující 20% Cu.
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vzoreka parametry velikost částicb (nm) int. píků CeOc
2

(Cu)–CeO80
2 přípravy CeO2 CuyO/Cu (200):(220):(311)

Cu–CeO2 b. ú. – 27.8 – 27:48:37
Cu–CeO2 kalc. O2, 573 K/2 h 27.2 20.51/25.62 29:64:48
Cu–CeO2 red. H2, 573 K/2 h 24.8 7.12/17.5Cu 30:74:59
Cu–CeO2 r.+k. H2, O2 24.7 – 27:54:41
Cu–CeO2 kalc. po reakci 27.7 15.11 29:57:42
Cu–CeO2 red. po reakci 23.8 – 28:58:42
Cu–CeO2 r.+k. po reakci 29.8 24.71 28:52:40

akalc. – kalcinovaný, red. – redukovaný, r.+k. – redukovaný a následně kalcinovaný, b. ú. – vzorek po
impregnaci bez teplotních úprav.
b Výpočet proveden na základě Sherrerovy rovnice s využitím píků (111), (200), (220), (311) a (400).
Dolní index y u hodnot velikostí částic má význam: CuO pro y=1, Cu2O pro y=2.
c Výšky jednotlivých difrakčních píků v procentech vzhledem k hlavní difrakční linii (111).

Tabulka 9.2: Přehled nanokrystalických práškových vzorků Cu–CeO80
2 připravených meto-

dou impregnace s využitím CeO80
2 .

9.3 Studium vzorků Cu–CeO80
2

V této kapitole se zabýváme práškovým katalyzátorem Cu–CeO80
2 připraveným me-

todou impregnace s použitím komerčního oxidu ceru a acetátu mědi podle postupu
uvedeného v kapitole 6. Obsah mědi byl ve všech připravených vzorcích 8 váh. %. V ná-
sledujícím textu budeme porovnávat redukovaný a kalcinovaný vzorek Cu–CeO80

2 . Oba
procesy kalcinace i redukce proběhly za stejných teplotních a časových podmínek: při
teplotě 573 K po dobu 2 hodin. Pro studium těchto práškových vzorků jsme použili
metody XRD, SEM, TEM, RPES, XPS a mikroreaktorového systému.

9.3.1 Výsledky z práškové rentgenové difrakce

Práškovou difrakční analýzou (XRD) bylo zjištěno, že kalcinovaný vzorek Cu–CeO80
2

obsahuje částice oxidů mědi CuO a Cu2O (viz obrázek 9.8 (a)). Redukovaný vzorek
Cu–CeO2 obsahuje částice Cu2O a částice kovové mědi (viz obrázek 9.8 (b)).

Z měření XRD na samotném komerčním oxidu ceru (bez mědi) vyplývá, že mezi
neredukovaným a redukovaným vzorkem CeO2 není prakticky žádný rozdíl co se týká
velikosti částic, mřížového parametru a intenzit difrakčních linií (viz obrázek 8.6 a hod-
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Obrázek 9.8: Rentgenová difrakční spektra vzorku Cu–CeO80
2 (a) kalcinovaného a (b) re-

dukovaného při teplotě 573 K po dobu 2 hodin. Grafy na obrázcích (c) a (d) zobrazují část
spekter z redukovaného vzorku Cu–CeO80

2 před, respektive po reakčním cyklu (viz text).
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noty v tabulce 8.3). Hodnoty velikosti částic CeO2 jsou přibližně 27 nm a mřížový
parametr 0.5407 nm.

Z porovnání grafů na obrázcích 8.6 a 9.8 pro samotný a mědí dopovaný CeO80
2 je

patrná změna v intenzitách jednotlivých difrakčních píků. Přehledně je seznam vzorků
s velikostmi částic a intenzitami difrakčních linií zobrazen v tabulkách 8.3 a 9.2. Např.
zatímco u redukovaného vzorku bez mědi je výška difrakčního píku CeO2(220) přibližně
poloviční v porovnání s nejvyšším píkem CeO2(111) (49% z intenzity píku (111)),
u vzorku s mědí výška píku (220) představuje 74% výšky píku (111). Stejnou situaci
lze pozorovat i u dalších difrakčních linií na vyšších úhlech. To jinými slovy znamená, že
u difrakčních spekter CeO2 ve vzorcích s mědí je potlačen signál od rovin (111) a (200)
oxidu ceru. Protože tento efekt byl pozorován i pro vorek Cu–CeO30

2 (viz tabulka 9.1),
lze postulovat domněnku, že tento fakt je způsoben právě přítomností mědi, tedy
že roviny CeO2(111), respektive CeO2(200) jsou v průběhu kalcinace/redukce vzorku
preferenčně pokryté vrstvou mědi a tím zamezují případnému dalšímu růstu částice
v těchto směrech. Vzorek Cu–CeO2 bez teplotních úprav (tedy ihned po impregnaci)
má nižší relativní intenzity v porovnání s kalcinovaným i redukovaným vzorkem (viz
tabulka 9.2).

Při detailním pohledu na oblast spektra s píky Cu(111) v případě redukovaného
vzorku Cu–CeO80

2 (obrázek 9.8 (c)) zjistíme, že poměr intenzit píků Cu(111)/Cu(200)
(2.5) je vyšší než je tomu v případě kovové objemové mědi (I(111)/I(200) = 1.3, data-
báze JCPDS, č. 02-1225). To by mohlo poukazovat na preferenční růst rovin Cu(111).
Kromě kovové mědi byla na vzorku zjištěna i přítomnost Cu2O. Analýzou difrakčních
spekter redukovaného vzorku jsme za použití Sherrerova vzorce vypočítali, že velikost
částic Cu2O je přibližně 7 nm a velikost částic Cu pak 18 nm. Po reakčním experimentu
– tzn. vystavení vzorku atmosféře s CO a O2, vzorek neobsahuje žádné výraznější píky
pocházející od kovové složky mědi, ale píky, ačkoliv nevýrazné, oxidu mědi CuO (viz
obrázek 9.8 (d)).

9.3.2 Charakterizace vzorků elektronovými mikroskopiemi

Na obrázku 9.9 jsou snímky z řádkovacího elektronového mikroskopu (a) kalcinovaného
a (b) redukovaného vzorku. Vzorek kalcinovaný při teplotě 573 K po dobu 2 hodin opět
obsahuje podélné částice oxidu mědi. Jejich průměr je přibližně 19 nm, což je srovna-
telná hodnota s hodnotou zjištěnou na základě XRD analýzy (21 nm). U redukovaného
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Obrázek 9.9: Snímky z řádkovacího elektronového mikroskopu z (a) kalcinovaného a (b) re-
dukovaného vzorku Cu–CeO80

2 .

vzorku – viz obrázek 9.9 (b) – jsou patrné různé tvary částic oxidu ceru: osmistěn s dél-
kou hrany přibližně 50 nm, částice kulových tvarů o průměru 80 nm i částice menších
rozměrů.

Na obrázku 9.10 (a) je redukovaný vzorek Cu–CeO80
2 zobrazen v transmisním elek-

tronovém mikroskopu s vysokým rozlišením. Jsou zde patrné dvě odlišné oblasti (hra-
nice mezi nimi je zvýrazněna bílou přerušovanou čarou) – oblast částice oxidu ceru
a na jejím okraji vrstva s menšími vzdálenostmi mezi atomovými rovinami. Měřením
na obrázku vychází u velké částice mezirovinná vzdálenost 0.314 nm. Porovnáním s da-
tabází tato mezirovinná vzdálenost odpovídá CeO2(111) (JCPDS, č. 81-0792: d(111) =
= 0.312 nm). U vrstvy o tloušťce přibližně 2 nm na okraji částice oxidu ceru je meziro-
vinná vzdálenost rovna hodnotě 0.209 nm, což na základě porovnání s databází souhlasí
s mezirovinnou vzdáleností pro Cu(111) (JCPDS, č. 02-1225: d(111) = 0.208 nm). Na
snímku 9.10 (a) si lze také všimnout, že se jedná ve skutečnosti o dvě částice CeO2,
které vytvářejí strukturu v anglicky psané literatuře označovanou jako twin boundary.
Atomy na rozhraní vytvářejí koherentní oblast, označenou červenou šipkou.

Na obrázku 9.10 (b) je snímek jiné částice CeO2 stejného vzorku Cu–CeO80
2 po-

řízený ve vysokém rozlišení. Částice CeO2, v tomto případě bez mědi, je ohraničená
rovinami (111) a (200). To je v souladu s prací [132], kde bylo ukázáno, že i částice
CeO2 velmi malých rozměrů (jednotky nanometrů) jsou ohraničeny převážně rovinami
(111).

Na obrázku 9.11 je snímek TEM částice redukovaného vzorku Cu–CeO80
2 (obrázek
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Obrázek 9.10: Snímky částice redukovaného vzorku Cu–CeO80
2 pořízené v transmisním

elektronovém mikroskopu ve vysokém rozlišení (HRTEM).

9.11 (a)) spolu s prvkovými mapami (získanými metodou EELS) zobrazujícími cer
(obr. 9.11 (b)), měď (obr. 9.11 (c)) a společnou prvkovou mapu (obr. 9.11 (d)) získanou
překryvem obrázků 9.11 (b) a (c), přičemž cer je znázorněn modrou a měď červenou
barvou. Jak již bylo ukázáno (viz obrázek 9.9 (b)), použitý komerční oxid ceru CeO80

2

se skládá z částic různých tvarů a velikostí, včetně částic kulového tvaru nebo částic
ve tvaru osmistěnů (oktahedronů). Na obrázcích 9.11 (a) – (d) je zobrazená sférická
částice oxidu ceru o průměru přibližně 80 nm a menší cerové částice s průměrem kolem
10 nm, které jsou k ní přichyceny. Jak dokládají prvkové mapy získané metodou EELS,
tenký film tvořený atomy mědi se nachází na fazetách velké částice a též na hranách
malých částic. Tloušťku vrstvy mědi jsme na základě obrázku 9.11 (a) odhadli na
2 nm.

9.3.3 Výsledky z fotoelektronové spektroskopie

Rezonanční fotoelektronová spektroskopie (RPES)

Redukované vzorky oxidu ceru s mědí a bez mědi byly podrobeny analýze rezo-
nanční fotoelektronovou spektroskopií. Průběh valenčního pásu měřeného při rezo-
nancích s energiemi 122.0 eV a 124.5 eV spolu s daty získanými mimo rezonance (EB
= 115 eV) jsou zobrazeny v grafu na obrázku 9.12 pro redukované vzorky (a) Cu–
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Obrázek 9.11: Snímek z transmisního elektronového mikroskopu (TEM) zobrazující (a) vzo-
rek Cu–CeO80

2 spolu s prvkovými mapami (b) Ce a (c) Cu získanými metodou EELS. Na
obrázku (d) je překryv snímků (b) a (c), pro rozlišení je pro cer zvolena modrá a pro měď
červená barva.

CeO80
2 a (b) CeO80

2 . Tyto energie nejsou shodné s rezonančními energiemi použitými
při měření na modelových systémech (121.4 eV a 124.8 eV, viz kapitoly 6 a 7), jejich
hodnoty byly vyhodnoceny na základě analýzy CIS křivek získaných pro práškové re-
dukované vzorky CeO2 a Cu–CeO2 [70]. Opět lze přiřadit rezonanční píky valenčním
stavům Ce3+ (pro energii 124.5 eV) a Ce4+ (pro energii 122.0 eV), které odpovídají
dvěma různým elektronovým konfiguracím 4f v základním stavu. Rezonanční stav při
energii 122.0 eV ukazuje na přítomnost stavů oxidu ceru s nízkým koordinačním číslem
a kyslíkových vakancí. Parametr RER je v případě vzorku s mědí roven hodnotě 1.0
a pro vzorek bez mědi 1.1.
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Obrázek 9.12: Rezonanční fotoelektronová spektra měřená na redukovaném práškovém
vzorku (a) Cu–CeO80

2 a (b) CeO80
2 . Energie primárního záření: 115.0 eV (mimo rezonanci),

122.0 eV (rezonance Ce3+) a 124.5 eV (rezonance Ce4+).

Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS)

Na obrázku 9.13 v horním panelu jsou zobrazena rentgenová fotoelektronová spektra
píků Ce 3d vzorku Cu–CeO80

2 (a) kalcinovaného a (b) redukovaného a (c) redukovaného
vzorku CeO80

2 bez mědi. Po rozložení píku Ce 3d a výpočtu ploch píků příslušejících
stavům Ce3+ a Ce4+ lze z poměrů Cen+/Ce 3d (kde Ce 3d značí celou plochu píku
Ce 3d a n = 3, 4) usoudit na redukovanost vzorku. Pro kalcinovaný vzorek s mědí jsme
získali poměr 0.09, pro redukovaný vzorek 0.13 a pro redukovaný vzorek bez mědi 0.12.
Pro větší názornost jsme v horním panelu obrázku 9.13 zobrazili u jednotlivých vzorků
součty příspěvků od stavů Ce3+ a Ce4+. Relativně vysoká hodnota parametru RER
pro redukovaný vzorek bez mědi (1.1) v porovnání s relativně nízkou hodnotou signálu
z Ce3+ získanou při metodě XPS (0.12) lze vysvětlit na základě rozdílné citlivosti obou
použitých metod (RPES/XPS). Fotoelektrony opouštějící povrch s kinetickou energií
∼ 120 eV pocházejí převážně z hloubky 0.5 nm pod povrchem, zatímco v případě
metody XPS se jedná o tloušťku až trojnásobnou [123].

Dolní panel na obrázku 9.13 zobrazuje spektra Cu 2p (a) kalcinovaného a (b) re-
dukovaného vzorku. Satelit na energii přibližně 942 eV je typický pro oxid mědi CuO
[133, 134]. Pík na energii 942 eV lze pozorovat v obou spektrech, ovšem u redukova-
ného vzorku není tak výrazný jako u vzorku kalcinovaného. Analýza XRD (viz obrá-
zek 9.8 (b)) ovšem ukázala, že redukovaný vzorek neobsahuje částice CuO. Ve světle
experimentu XPS se tedy lze domnívat, že případná struktura CuO zřejmě nemá u re-
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Obrázek 9.13: Horní panel: fotoelektronová spektra Ce 3d vzorku Cu–CeO80
2 (a) kalcinova-

ného a (b) redukovaného při teplotě 573 K po dobu 2 hodin, (c) vzorek CeO80
2 redukovaný při

teplotě 573 K po dobu 2 hodin. Dolní panel: fotoelektronová spektra Cu 2p vzorku Cu–CeO80
2

(a) kalcinovaného a (b) redukovaného při teplotě 573 K po dobu 2 hodin.
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dukovaného vzorku krystalickou formu.

9.3.4 Studium oxidace CO

Reakční data získaná měřením v reakční aparatuře (mikroreaktoru) pro vzorky Cu–
CeO80

2 připravené kalcinací a redukcí za stejných podmínek (při teplotě 573 K po dobu
2 hodin) jsou spolu se vzorky CeO80

2 pro porovnání zobrazena v grafu na obrázku 9.14.
Výsledný signál QMS (hmota 44 pro CO2) je normovaný na tlak helia (hmota 4), který
byl použit jako nosný plyn. Přítomnost mědi ve vzorcích Cu–CeO80

2 značně přispěla
k vyšší aktivitě katalyzátorů a také ke snížení teploty reakce.

Vypočítané hodnoty aktivačních energií podle vzorce 5.1 jsou: 133 a 137 kJ.mol−1

pro redukovaný a kalcinovaný CeO80
2 bez mědi. Pro redukovaný, resp. kalcinovaný

vzorek Cu–CeO80
2 jsme získali hodnoty 61, resp. 63 kJ.mol−1.

9.4 Studium vzorků Cu–CeO157
2

Při kalcinaci vzorků (ohřev v proudu kyslíku spolu s nosným plynem) bylo zjištěno,
že z pohledu nízkoteplotní oxidace CO je velký rozdíl, pokud se ke kalcinaci použije
argon jako nosný plyn spolu s kyslíkem v poměru 40:10 (Ar:O2) anebo již namíchaná
směs kyslíku s heliem (4% O2, zbytek He). V prvním případě se tedy jedná o směs
obsahující 20% kyslíku, v druhém případě pouze 4% kyslíku. Z pohledu oxidace mole-
kul CO vycházel značně lepší výsledek pro druhý zmíněný způsob kalcinace. Abychom
zjistili, co způsobuje tak velký rozdíl a zároveň vyloučili jakýkoliv další vliv (různá
velikost atomů Ar a He), připravili jsme kalcinovaný vzorek ve směsi argonu a kyslíku,
ale v takovém poměru inertního plynu ke kyslíku, jaký odpovídal směsi He + O2.
Ukázalo se, že hlavní příčinou lepších reakčních výsledků je skutečně množství kyslíku
v kalcinační směsi. Výsledek reakce pro vzorek kalcinovaný ve směsi Ar a O2 v poměru
48:2 je srovnatelný se vzorkem kalcinovaným ve směsi He + O2 ve stejném poměru
(96:4), tedy kdy bylo v obou případech použito 4% kyslíku, a značně lepší než je tomu
v případě kalcinace s použitím 20% O2.

9.4.1 Přehled připravených vzorků Cu–CeO157
2

Práškové katalyzátory Cu–CeO157
2 jsme připravili ve dvou variantách. První variantu

tvoří 4 vzorky označené římskými číslicemi I – IV a studované metodou XRD. Vzorky
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Obrázek 9.14: Relativní signál CO2 při oxidaci CO na vzorcích Cu–CeO80
2 a CeO80

2 : Cu–
CeO80

2 (a) kalcinovaný a (b) redukovaný, CeO80
2 (c) kalcinovaný a (d) redukovaný při teplotě

573 K po dobu 2 hodin.

I a II byly kalcinovány ve směsi argonu a kyslíku při teplotě 573 K po dobu 2 hodin,
u vzorku I kalcinační směs obsahovala 20% kyslíku, u vzorku II 4% kyslíku. Vzorek
III byl kalcinován při teplotě 503 K po dobu 2 hodin ve směsi helia a kyslíku se 4%
O2 ve směsi. Vzorek IV vznikl redukcí vzorku III v proudu vodíku při teplotě 443 K
po dobu 1 hodiny. Po redukčním cyklu vzorek IV chladl z teploty 443 K na pokojovou
teplotu v argonu, aby se zabránilo zůstatku vodíkových molekul ve vzorku.

V druhé variantě byly připraveny 3 vzorky dále značené V – VII. V této druhé
sadě byla část prášku vzniklého impregnací acetátu mědi a vzorku CeO157

2 kalcinována
v kyslíku při teplotě 673 K po dobu 2 hodin (vzorek V), část redukována ve vodíku za
stejných teplotních i časových podmínek jako vzorek kalcinovaný (vzorek VI) a nakonec
část již kalcinovaného prášku redukována ve vodíku při teplotě 473 K po dobu 2 hodin
(vzorek VII). Ačkoliv k této sérii vzorků nemáme k dispozici rentgenová difrakční data,
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práškové vzorky byly změřeny metodou XPS.
Všech 7 práškových katalyzátorů Cu–CeO157

2 bylo připraveno tak, aby vzorky ob-
sahovaly 8 váh. % mědi. Všechny vzorky byly testovány v mikroreaktoru.

9.4.2 Výsledky z práškové rentgenové difrakce

Přehled teplot a kalcinačních směsí použitých při přípravě katalyzátorů spolu s vy-
počítanými velikostmi částic a mřížovými parametry je zobrazen v tabulce 9.3. Na
obrázcích 9.15 a 9.17 jsou zobrazena difrakční spektra ze 4 vzorků Cu–CeO157

2 připra-
vených v první sérii a označených I – IV.
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Obrázek 9.15: Rentgenová difrakční data vzorků Cu–CeO157
2 připravených za odlišných

podmínek. Vzorky kalcinovány při teplotě 573 K po dobu 2 hodin ve směsi Ar a O2 s (a) 20%
(vzorek I), resp. (b) 4% množstvím O2 ve směsi (vzorek II).
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Na obrázku 9.15 (a) jsou difrakční spektra vzorku I připraveného při teplotě 573 K
po dobu 2 hodin ve směsi Ar a O2 s použitím 20%ním množstvím kyslíku v kalcinační
směsi. Spektra naměřená na tomto vzorku obsahují kromě difrakčních píků CeO2 píky
pocházející od CuO. Velikost částic CeO2 vypočítaná na základě Sherrerovy rovnice
stejným postupem jako ve všech předchozích případech vychází přibližně na 18 nm, což
je trojnásobná velikost ve srovnání s částicemi vzorku CeO157

2 nedopovaného mědí (viz
tabulka 8.1). V případě CuO je velikost částic 24 nm. Při detailním rozboru difrakčního
spektra (viz vložený graf na obrázku 9.15 (a)) jsme zjistili, že vzorek obsahuje také
malý příspěvek oxidu mědi Cu2O.

Spektra na obrázku 9.15 (b) jsou naměřena na vzorku II kalcinovaného také ve
směsi Ar a O2, ovšem s použitím pouze 4%ního množství kyslíku. Toto spektrum se
od předchozího liší nejen nápadným rozšířením difrakčních linií CeO2 a tedy i mnohem
menší velikostí částic oxidu ceru (∼ 6 nm), ale také nezanedbatelným příspěvkem entit
Cu2O. Jinými slovy, použití kalcinační směsi s pětinásobně menším množstvím O2

vede k vytvoření vzorku obsahujícího stechiometrický i nestechiometrický oxid mědi.
Pro velikost částic CuO vychází hodnota 14 nm a pro částice Cu2O 27 nm.
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Obrázek 9.16: Výsledek termogravimetrické ana-
lýzy vzorku Cu–CeO157

2 .

Na obrázku 9.17 (a) jsou
difrakční spektra vzorku III připra-
veného kalcinací při teplotě 503 K
po dobu 2 hodin ve směsi He a
O2 s použitím směsi obsahující 4%
kyslíku. Teplota kalcinace byla zvo-
lena na základě analýzy TG–DTA
(viz graf na obrázku 9.16). Výsled-
kem kalcinačního procesu je vzo-
rek obsahující vedle částic CeO2

pouze částice Cu2O. Takto připra-
vený vzorek jsme dále zredukovali
ve vodíku a získali vzorek IV ob-
sahující vedle CeO2 převážně čás-
tice kovové mědi, viz graf na ob-
rázku 9.17 (b). U vzorku redukova-
ného po kalcinačním procesu – viz tabulka 9.3, vzorek IV – si lze všimnout zvětšení
mřížového parametru (při zachování velikosti částic), což je v souladu s prací [10].
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Obrázek 9.17: Rentgenová difrakční data vzorků III a IV. Vzorek Cu–CeO157
2 (a) kalcinován

při teplotě 503 K po dobu 2 hodin ve směsi He a O2 s 4% množstvím O2 (vzorek III) a (b)
následně redukován v H2 při teplotě 443 K po dobu 1 hodiny (vzorek IV).

Velikost částic oxidu ceru vychází pro vzorky III a IV stejně jako v předešlém
případě vzorku II kalcinovaného ve 4%ní směsi kyslíku, přibližně na 6 nm. Velikost
částic Cu2O ve vzorku kalcinovaném při teplotě 503 K je 15 nm. Částice kovové mědi
u vzorku IV mají velikost 16 nm, částice CuO cca 8 nm.

Doplňme, že na rozdíl od spektra na obrázku 9.15 (a), které bylo měřeno s krokem
0.02◦ za minutu, jsou spektra na obrázcích 9.15 (b) a 9.17 (a) a (b) měřena s krokem
0.2◦ za minutu. Tata skutečnost však nezapříčinila rozšíření difrakčních linií; jeden ze
vzorků byl měřen s různými kroky (0.02◦/0.2◦ za minutu) se stejným výsledkem.
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vzorek teplota kalc. velikost částica (nm) mřížový
Cu–CeO157

2 kalc. směs CeO2 CuyO/Cu param. (Å)
I 573 K Ar, 20% O2 17.8 23.61 5.406
II 573 K Ar, 4% O2 5.6 13.61, 27.22 5.422
III 503 K He, 4% O2 5.5 14.62 5.411
IV 503 K He, 4% O2, H2 5.5 8.21, 15.6Cu 5.420

a Výpočet proveden na základě Sherrerovy rovnice, v případě CeO2 s využitím píků (111), (200),
(220), (311) a (400), v případě částic kovové mědi píků (111) a (200), u entit CuO s využitím píků
(111) a (111) a u Cu2O píku (111).
Dolní index u hodnot velikostí částic má význam: CuO pro y = 1, Cu2O pro y = 2.

Tabulka 9.3: Přehled nanokrystalických práškových vzorků Cu–CeO157
2 připravených me-

todou impregnace s použitím acetátu mědi a komerčního vzorku CeO157
2 . Použitá doba kal-

cinace byla ve všech případech 2 hodiny.

9.4.3 Výsledky z fotoelektronové spektroskopie

Fotolektronová spektra Ce 3d a O 1s práškových katalyzátorů V – VII jsou zobrazena
v grafech na obrázcích 9.18 a 9.19. Po rozložení píku Ce 3d do jednotlivých dubletů od-
povídajících stavům Ce3+ a Ce4+ a výpočtech příslušných relativních poměrů Cen+/Ce
3d (kde Ce 3d značí celou plochu píku Ce 3d a n = 3, 4) jsme získali následující hod-
noty: Ce3+/Ce 3d = 5% (Ce4+/Ce 3d = 95%) pro kalcinovaný vzorek V, 24% pro
redukovaný vzorek VI a 12% pro vzorek kalcinovaný s následnou redukcí (vzorek VII).
V grafu na obrázku 9.18 jsme jednotlivé dublety zobrazili jako součty příspěvků od
stavů Ce3+ a Ce4+, abychom zvýraznili rozdílné množství stavů Ce3+ v jednotlivých
vzorcích. Výsledné poměry ukazují, že nejvíce stavů Ce3+ se nachází podle předpo-
kladu ve vzorku VI redukovaném ve vodíku, nejméně ve vzorku kalcinovaném (vzorek
V).

Spektra O 1s (obrázek 9.19) lze rozložit do třech různých komponent odpovída-
jícím třem různým chemickým stavům – mřížovému kyslíku projevujícím se píkem
na vazebné energii 529.5 eV, stavu s vazebnou energií 531.8 eV, který lze přisoudit
stejně jako v předchozích případech kyslíkovým vakancím nebo hydroxylovým skupi-
nám; spektra též obsahují nepříliš výrazný pík na vazebné energii 533.6 eV, zřejmě díky
přítomnosti molekul vody z atmosféry. Relativní příspěvek píku na energii 531.8 eV
k celkové ploše píku O 1s je u kalcinovaného vzorku V roven 23 %, u redukovaného
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Obrázek 9.18: Fotoelektronová spektra Ce 3d vzorku Cu–CeO157
2 kalcinovaného a reduko-

vaného při teplotě 673 K po dobu 2 hodin a kalcinovaného vzorku navíc redukovaného při
teplotě 473 K po dobu 2 hodin.

vzorku VI 28 % a největší zastoupení má pro vzorek VII kalcinovaný s následnou re-
dukcí – 39 %. Přítomnost oxidu mědi CuO by se ve spektru O 1s projevila existencí
píku na vazebné energii v rozmezí 529.5 eV – 530.0 eV [135]. Ovšem vzhledem k po-
zici píku pocházejícímu od kyslíku vázaného v mříži oxidu ceru lze tento stav obtížně
rozlišit.

V jakém stavu se nachází měd ve vzorcích lze vedle studia XPS píku Cu 2p zjistit
na základě Augerova píku Cu L3M4,5M4,5 (viz graf v horním panelu na obrázku 9.20).
Za pík na kinetické energii přibližně 916 eV je odpovědný stav Cu2+ (tedy CuO), za-
tímco pík na energii kolem 913 eV pochází z Cu1+ (tedy Cu2O) [134]. Nejvýraznější
píky na výše zmíněných kinetických energiích lze pozorovat u kalcinovaného vzorku
a náznak lze nalézt i u vzorku kalcinovaného s následnou redukcí. Naopak u reduko-
vaného vzorku není Augerův pík Cu LMM v porovnání s dalšími dvěma vzorky příliš
výrazný. To potvrzují i data Cu 2p zobrazená v dolním panelu na obrázku 9.20. Pří-
tomnost satelitu na vazebné energii přibližně 942 eV ve spektrech Cu 2p potvrzuje
přítomnost CuO [133, 134]. Tento pík je opět nejvýraznější u kalcinovaného vzorku,
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Obrázek 9.19: Fotoelektronová spektra O 1s vzorku Cu–CeO157
2 kalcinovaného (vzorek V)

a redukovaného (vzorek VI) při teplotě 673 K po dobu 2 hodin a kalcinovaného vzorku navíc
redukovaného při teplotě 473 K po dobu 2 hodin (vzorek VII).

následovaného vzorkem kalcinovaným s redukcí. U redukovaného vzorku je satelit na
vazebné energii 942 eV nejméně výrazný ze studovaných vzorků. Vzhledem ke složitosti
odečtu přesné hodnoty kinetické energie u Augerova píku zde neprovádíme analýzu na
základě Augerova parametru.

9.4.4 Studium oxidace CO

V grafech (a) a (b) na obrázku 9.21 jsou zobrazeny reakční křivky ze dvou sérií vzorků
Cu–CeO157

2 ((a) I – IV, (b) V – VII). Tyto křivky představují signál hmoty 44 (molekula
CO2) z kvadrupólového hmotnostního spektrometru normovaný na tlak helia (hmota
4), které bylo použito jako nosný plyn v reakční směsi.

Data na obrázku 9.21 (a) demonstrují, že vzorek I připravený kalcinací ve směsi
s 20% O2 nedosahuje ani takové aktivity, ani reakční teploty jako vzorky, které byly
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Obrázek 9.20: Fotoelektronová spektra měřená na vzorku Cu–CeO157
2 kalcinovaného (vzo-

rek V) a redukovaného (vzorek VI) při teplotě 673 K po dobu 2 hodin a vzorku kalcinovaného
s následnou redukcí (vzorek VII) při teplotě 473 K po dobu 2 hodin. Horní panel: Augerův
pík Cu LMM. Dolní panel: spektra Cu 2p.
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připravené ve směsi s pouze 4% O2. Výsledkem procesu kalcinace ve směsi bohatší na
kyslík jsou částice CeO2, jejichž velikost je trojnásobně větší v porovnání se vzorky
kalcinovanými ve směsi s pětinásobně menším množstvím kyslíku. Tato skutečnost je
zřejmě zodpovědná za výsledek reakčních experimentů. Menší částice totiž obsahují
více defektů a kyslíkových vakancí, které jsou výhodné jako adsorpční pozice pro mo-
lekuly CO v reakčním mechanismu. Jako nejlepší z pohledu nízkoteplotní oxidace CO
se ukázal být vzorek kalcinovaný při teplotě 503 K po dobu 2 hodin, který neobsahoval
částice kovové mědi, ale pouze částice Cu2O.

Pro druhou sérii vzorků vychází nejlépe vzorek VII, který byl připraven kombinací
kalcinace a redukce (obrázek 9.21 (b)), a který na základě analýzy XPS obsahuje také
oxid mědi.
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Obrázek 9.21: Relativní signál CO2 při testování oxidace CO na vzorcích Cu–CeO157
2 ,

(a) vzorky I – IV, (b) vzorky V – VII.

Aktivační energie práškových katalyzátorů Cu–CeO157
2 z první série (vzorky I –

IV) vypočítané dle vztahu 5.1 vycházejí 45 kJ.mol−1 pro vzorek I, 59 kJ.mol−1 pro
II a IV, 62 kJ.mol−1. Aktivační energie pro jednotlivé katalyzátory Cu–CeO2 z druhé
série (vzorky V – VII) jsou: 57.8 kJ.mol−1 pro vzorek redukovaný, 58.2 kJ.mol−1 pro
vzorek kalcinovaný a 55.6 kJ.mol−1 pro vzorek kalcinovaný s následnou redukcí.
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9.5 Diskuze k výsledkům získaným pro práškové
katalyzátory Cu–CeO2

Nanočástice oxidu ceru jsou z energetického hlediska preferenčně ohraničeny rovinami
(111), které však vykazují nízkou aktivitu pro adsorpci molekul CO [136]. Také mode-
lové studie s vrstvami CeO2(111) na Cu(111) ukázaly, že růst CeO2(111) je preferovaný
[68, 70]. Na základě těchto výsledků a také mikroskopického pozorování se domníváme,
že redukované práškové vzorky Cu–CeO2 jsou tvořeny vrstvou mědi, příp. oxidu mědi
nacházející se preferenčně na fazetách částic oxidu ceru tvořenými rovinami (111).

Z analýzy XRD vyplývá, že roviny CeO2(111), respektive (200) jsou v průběhu
teplotních procesů kalcinace/redukce vzorku pokryté vrstvou mědi, čímž zamezují pří-
padnému dalšímu růstu částice v těchto směrech. Difrakční spektra vzorku Cu–CeO2

bez tepelných úprav (tedy ihned po přípravě impregnací) obsahují píky s nižšími re-
lativními intenzitami (vhledem k hlavnímu píku od roviny (111)) v porovnání s kalci-
novaným i redukovaným vzorkem.

Porovnáním výsledků analýzy XPS pro redukovaný vzorek Cu–CeO2 a redukovaný
CeO2 a analýzy XRD jsme zjistili, že přítomnost mědi pomáhá částečně redukovat oxid
ceru. To je v souladu s pracemi [38, 69, 70]. Atomy kyslíku, které vedou k vytvoření
částic CuO, příp. Cu2O, pocházejí pravděpodobně z povrchových vrstev z mříže CeO2

a tím dochází k vytvoření center Ce3+. Lze se domnívat, že při oxidaci molekul CO
atomy mědi tvoří adsorpční pozice pro CO a CeO2 poskytuje kyslík k reakci CO na
CO2 [137]. Při Langmuirově–Hinshelwoodově mechanismu pak molekula CO difunduje
přes atom Cu, příp. komplex CuO k atomu ceru a k reakci dochází na rozhraní těchto
materiálů.

Fotolektronová spektra O 1s měřená na vzorcích Cu–CeO157
2 V – VII ukázala,

že vzorek kalcinovaný s následnou redukcí (VII) obsahuje největší množství defektů
krystalové mříže. Tento vzorek vykazuje zároveň nejlepší výsledky pro oxidaci molekul
CO z těchto tří studovaných vzorků (viz graf na obrázku 9.21 (b)).

Závěry vyplývající z reakčních experimentů porovnávajících mezi sebou vzorky Cu–
CeO2 s různým obsahem mědi jsou shodné s výsledky publikovanými v práci [138],
kde autoři zjistili, že u vzorků Cu–CeO2 malá množství mědi (jednotky váhových pro-
cent) jsou dostatečná ke zvýšení aktivity katalyzátorů Cu–CeO2, zatímco naopak více
mědi je z pohledu termální stability výsledných katalyzátorů kontraproduktivní. To
potvrzuje i další práce, porovnávající aktivitu katalyzátorů Cu–CeO2 připravených
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Obrázek 9.22: Relativní signál CO2 při testování oxidace CO na vzorcích Cu–CeO30
2 , kal-

cinovaný při teplotě 673 K; Cu–CeO80
2 , redukovaný při teplotě 573 K; Cu–CeO157

2 IV, kalci-
novaný při teplotě 503 K; Cu–CeO157

2 VII kalcinovaný při teplotě 673 K s následnou redukcí
při teplotě 473 K. Všechny procesy kalcinace a redukce byly provedeny po dobu 2 hodin.

ko–precipitací s 10%, 18%, 26% a 28%ním množstvím mědi, ve které se jako nejak-
tivnější katalyzátor ukázal být vzorek s 10%ním množstvím mědi [36]. Pokles aktivity
u vzorků s vyšším obsahem mědi autoři přičítají zmenšení měrné plochy a uzavření
pórů katalyzátorů právě v důsledku zvýšeného množství mědi [36].

V grafu na obrázku 9.22 jsou zobrazeny reakční křivky, které vycházely nejlépe
z pohledu nízkoteplotní oxidace CO pro každý studovaný systém Cu–CeO2. Všechny
porovnávané vzorky obsahují 8 váh. % mědi. Srovnání také ukazuje rozdíl mezi zá-
kladními vzorky CeO2 použitými při přípravě katalyzátorů Cu–CeO2. Práškové ka-
talyzátory připravené na oxidu ceru s nejmenší velikostí částic (∼ 6 nm) a největší
měrnou plochou 157 m2.g−1 – CeO157

2 dosahují jednak nejnižší teploty při které reakce
oxidace CO začíná, jednak nejvyšší aktivity pro konverzi molekul CO na CO2.

Ze vzorků Cu–CeO157
2 I – IV pouze dva obsahovaly nestechiometrický oxid mědi –
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vzorky II a III. Z pohledu nízkoteplotní oxidace CO nejaktivnější vzorek Cu–CeO157
2

III obsahuje částice Cu2O o velikosti 15 nm, naproti tomu u vzorku II je to 27 nm.
U řady vzorků připravených na bázi CeO80

2 vzorek redukovaného Cu–CeO80
2 , který

dosáhl lepších reakčních výsledků než vzorek Cu–CeO80
2 kalcinovaný, obsahuje částice

Cu2O o velikosti 7 nm, u kalcinovaného vzorku je velikost částic Cu2O 26 nm. Můžeme
tedy říci, že menší částice oxidu mědi vedou obecně k lepším výsledkům, efekt velikosti
částic nosiče CeO2 ovšem převládá.
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10.1 Adsorpce H2O a CO na modelovém
inverzním systému CeOx/Cu(111)

V podmínkách UHV jsme studovali adsorpci molekul H2O na površích CeOx/Cu(111).
Připravili jsme celkem 3 různé vrstvy oxidu ceru: stechiometrický povrch CeO2(111),
povrch CeO2−x(111) obsahující kyslíkové vakance a povrch tvořený nespojitou vrstvou
CeO2(111) na Cu(111).

Při nízké teplotě (120 K) voda adsorbuje molekulárně na stechiometrickém povrchu
CeO2(111), zatímco na redukovém povrchu a povrchu tvořeném nespojitou vrstvou
je adsorpce částečně disociativní, doprovázená vznikem skupin OH. Tyto hydroxylové
skupiny jsou v případě redukovaného povrchu preferenčně vázány na kyslíkové vakance
(na místech chybějících kyslíků v mříži oxidu ceru).

Na základě analýzy XPS jsme zjistili, že molekuly H2O tvoří nejpevnější vazbu
s povrchem tvořeným nespojitou vrstvou CeO2 na Cu(111). Na tomto povrchu tvoří při
teplotě 170 K vrstva molekul H2O stále více než polovinu z původní tloušťky (7.4 nm)
adsorbované při teplotě 120 K. Na všech připravených površích většina naadsorbované
vody opouští povrch při teplotách 200 K a vyšších.

Adsorpce molekul H2O a následný ohřev všech povrchů CeOx/Cu(111) vede k ná-
růstu počtu center Ce3+ (tedy ke zdánlivé redukcí všech připravených vrstev oxidu
ceru), což bylo pozorováno fotoelektronovými spektroskopiemi XPS a RPES. Tento
jev byl vysvětlen na základě přenosu elektronového náboje mezi CeO2 a adsorbátem
v podobě komplexu OH–H2O. Přenos náboje z atomu vodíku do neobsazeného stavu
Ce 4f 0 je kompenzován přenosem náboje z hladiny Ce 5d do OH–H2O, což lze pro
elektronové hladiny Ce schematicky vyjádřit následovně:

Ce4f 05d16s2 → Ce4f 15d06s2. (10.1)

V takovémto případě je pak možné pozorovat metodou RPES rezonanční chování
díky zaplněnému stavu 4f1 v Ce 4f i v případě nábojové neutrality studovaného sys-
tému.

Studiem ko–adsorpce molekul CO a H2O na povrchu CeO2(111)/Cu(111) bylo
prokázáno, že k reakci mezi molekulami oxidu uhelnatého a vody může dojít i při velmi
nízkých teplotách (120 K) v podmínkách ultra–vysokého vakua. Při tomto experimentu
bylo na povrch CeO2(111) předexponovaný 6 L H2O naadsorbováno stejné množství
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molekul CO. Domníváme se, že zmíněná reakce probíhá přes reakční mezičlen (H)COx.

10.2 Katalytická oxidace CO na práškových vzor-
cích Cu–CeO2

Na příkladu několika práškových vzorků oxidů ceru jsme ukázali, jak různé podmínky
přípravy ovlivňují výslednou velikost částic a hodnotu mřížového parametru a tedy
i jak citlivý je proces výroby oxidu ceru metodou ko–precipitace z (NH4)2CO3. Bylo
zjištěno, že velikost částic má rostoucí charakter s rostoucí teplotou a dobou kalcinace.
Zároveň bylo potvrzeno, že hodnota mřížového parametru se zmenšuje se zvětšující se
velikostí částic [131].

Po přípravě několika různých katalyzátorů Cu–CeO2 s využitím různých práško-
vých vzorků CeO2 (včetně komerčních) jsme studovali složení, strukturu a reakční
vlastnosti takovýchto systémů a také vliv přípravy (různá množství obsahu mědi ve
vzorcích, odlišné směsi plynů použitých při přípravě) na výslednou aktivitu katalyzá-
torů.

Přípravou vzorků Cu–CeO2 s různým obsahem mědi (2%, 4%, 8%, 20%) jsme
zjistili, že z pohledu nízkoteplotní oxidace CO se ukázal jako nejlepší vzorek obsahující
8 váh. % mědi vzhledem k celkové molekulární hmotnosti Cu–CeO2.

U žádného vzorku Cu-CeO2 nebyly pozorovány podélné struktury CuO před kal-
cinací a ani po redukci ve vodíku. Proces tvorby těchto struktur obsahujících oxid
mědi je výsledkem působení kyslíkové atmosféry a celkového rovnovážného stavu při
kalcinaci, který je za růst těchto struktur odpovědný.

Vzorky připravené ve směsi s menším obsahem kyslíku vykazovaly vyšší aktivitu
a nižší teplotu oxidace CO. Tyto vzorky obsahovaly podstatně menší částice CeO2 než
vzorky kalcinované ve směsi obsahující 5ti násobně více kyslíku, a tedy obsahovaly
i více povrchových defektů, které jsou pro adsorpci molekul CO žádoucí.

Bylo zjištěno, že přítomnost oxidu mědi (ať už CuO nebo Cu2O) je přínosná v ka-
talyzátorech Cu–CeO2, neboť zvyšuje aktivitu pro oxidaci CO oproti vzorkům obsa-
hujícím pouze částice kovové mědi. Výsledky analýzy XPS dokládají, že v přítomnosti
mědi dochází k částečné redukci oxidu ceru.

Na základě analýzy spekter XRD jsme zjistili, že u vzorků Cu–CeO2 dochází ve
spektrech k potlačení signálu pochzejícího od rovin (111), resp. (200), což je vysvětleno
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tím, že atomy mědi, resp. jejích oxidů, se preferenčně nacházejí na hranách částic
CeO2 tvořených rovinami (111), resp. (200). Tento jev byl pozorován v transmisním
elektronovém mikroskopu.

Jako nejvhodnější pro oxidaci CO na systému Cu–CeO2 se ukázaly práškové vzorky
oxidu ceru s nejmenší velikostí částic nosiče CeO2 (∼ 6 nm) a největší měrnou plochou
(157 m2.g−1), které dosahují jednak nejnižší teploty při níž zmíněná reakce začíná, jed-
nak nejvyšší aktivity pro konverzi molekul CO2. Také je žádoucí přítomnost suboxidu
Cu2O. Bylo ukázáno, že tyto částice oxidu mědi menší velikosti vedou obecně k lepším
výsledkům pro oxidaci CO, efekt velikosti částic nosiče CeO2 ovšem převládá.

Práškové vzorky – katalyzátory – připravené metodou impregnace představují
velmi kvalitní a konkurence schopné systémy, které mohou obstát i ve srovnání s ko-
merčně používanými katalyzátory.
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Seznam použitých zkratek
AES Auger Electron Spectroscopy
Augerova elektronová spektroskopie

arb. u. arbitrary units
libovolné jednotky

BSE Backscattered Electrons
zpětně rozptýlené elektrony

CIS Constant Initial State
kosntantní počáteční stav

EDC Energy Distribution Curves
křivky zobrazující závislost tvaru fotoelektronového spektra na vazebné energii

EDS, EDX Electron Dispersive X-ray Spectroscopy
energiově disperzní rentgenová spektroskopie

EELS Electron Energy Loss Spectroscopy
elektronová spektroskopie charakteristických ztrát

ESCA Electron Spectroscopy for Chemical Analysis
elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu

HR-TEM High-resolution Transmission Electron Microscopy
transmisní elektronová mikroskopie s vysokým rozlišením

ISS Ion Scattering Spectroscopy
spektroskopie rozptýlených iontů

LEED Low Energy Electron Diffraction
elektronová spektroskopie nízkoenergetických elektronů

ML Mono Layer
monovrstva

MSB Materials Science Beamline
laboratoř materiálového výzkumu na synchrotronu Elettra v Terstu

OSC Oxygen Storage Capacity
vlastnost materiálu v sobě vázat a poskytovat kyslík
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RPES Resonant Photoelectron Spectroscopy
rezonanční fotoelektronová spektroskopie

SE Secondary Electrons
sekundární elektrony

SEM Scanning Electron Microscopy
řádkovací elektronová mikroskopie

MSI Metal–Substrate Interaction
interakce deponovaného kovu s podložkou

SRPES Synchrotron Radiation Photoelectron Spectroscopy
fotoelektronová spektroskopie buzená synchrotronovým zářením

STM Scanning Tuneling Microscopy
řádkovací tunelová mikroskopie

TEM Transmission Electron Microscopy
transmisní elektronová mikroskopie

TG-DTA Thermogravimetry-Differential Thermal Analysis
termogravimetrie a diferenční termická analýza

UHV Ultra High Vacuum
ultravysoké vakuum, tlak < 10−8 Pa

UPS Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy
metoda ultrafialové elektronové spektroskopie

UV–VIS Ultraviolet—Visible Spectroscopy
molekulová absorpční spektrometrie v ultrafialové–viditelné oblasti

XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy
rentgenová fotoelektronová spektroskopie

XRD X-ray Diffraction
rentgenová difrakce

WGS Water–Gas Shift Reaction
reakce vodního plynu
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