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1. BEVEZETÉS
A nagy gazdasági világválság előtt 1928-ban Herbert Hoover elnökjelölt azt
ígérte az amerikaiaknak, hogy megválasztása esetén nem csak a fazekakat
tölti meg étellel, hanem a garázsokat is autókkal [1]. Akkoriban erről
mindenkinek a jólét és a biztonság jutott eszébe, manapság viszont inkább két
kérdés merülne fel a szavak hallatán: „honnan lesz elegendő benzin ennyi
autóba, és milyen hatással lesznek a kibocsátott kipufogógázok a
környezetünkre?”. A fenti problémákra már évtizedek óta igyekeznek a
kutatók megoldást találni, a XX. század trendjeit vizsgálva megfigyelhetjük,
hogy az előnyben részesített tüzelőanyagok a következő irányban változtak:
fa → kőszén → kőolaj → propán → metán. Egyértelműen látszik, hogy a
molekulaméret folyamatosan csökkent, kisebb lett a szén- és nagyobb a
hidrogéntartalom. A következő lépést a tiszta hidrogén alkalmazása jelentené,
amellyel teljes mértékben kiküszöbölhető lenne a légszennyező anyagok
kibocsátása. A hidrogéngazdaság utópiája számos gondolkodóban felmerült,
példaként említhető Jules Verne: A rejtelmes sziget című, 1875-ben
megjelent regénye, amelyben a vizet a „jövő szeneként” említi a szerző [2].

1. ábra. A világ becsült energiaszükséglete 2011-es adatok alapján [3].
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A hidrogént már jelenleg is széles körben használják ipari területeken és a
közlekedésben, a fő felvevő piaca azonban még mindig az ammóniagyártás.
Nagy előnye, hogy az előállításához szükséges energia származhat a világ
minden pontján elérhető megújuló forrásokból, ezért előállítása világszerte
megoldható
lenne.
Azonban
mivel
széles
hőmérsékletés
koncentrációtartományban (levegővel 4-75 tömegszázalékban (m/m%)
elegyedve) gyúlékony, ezért a biztonságos tárolás, szállítás és a szivárgások
elkerülése különösen fontos kérdés a széleskörű alkalmazások elterjedése
előtt. A szállítás történhet csővezetékeken vagy tartálykocsikban, a tárolás
pedig nagynyomású tartályokban, fémhidridekben, szénszerkezeteken
(például aktív szén, fullerén és grafén) adszorbeált formában vagy egyéb
hidridek formájában [4].
A fent említett biztonsági problémákra kisebb energiaigényű alkalmazások
esetében megoldás lehet, ha hidrogén helyett alkoholokat (metanolt vagy
etanolt) alkalmazunk, és ezek hidrogéntartamát közvetlenül a hasznosításkor,
például tüzelőanyag-cellában szabadítjuk fel. Az alkoholok biztonságos
tárolása és szállítása könnyen megoldható, azonban alkalmazásuk hátránya
az, hogy víz mellett CO2 is keletkezik oxidációjuk során, illetve közti
termékként mindig jelen van a szénmonoxid, amely lemérgezi az általában
platinatartalmú katalizátort.
A hidrogén tehát nagymértékben hozzájárulhat korunk egyik legnagyobb
problémájának megoldásához: a világ egyre növekvő energiaszükségletének
(1. ábra) kielégítéséhez minél nagyobb arányban tiszta és megújuló
energiaforrások alkalmazásával. Ebben kiemelt jelentőséggel bírnak a
tüzelőanyag-elemek, amelyek képesek légszennyező anyagok (korom, ózon,
nitrogén- és kén-oxidok) kibocsátása nélkül a kémiai energiát elektromos
energiává átalakítani. Hidrogén-üzemű polimer elektrolit membrános
tüzelőanyag elemek (polymer electrolyte memrane fuel cells, PEMFC-k)
esetében az egyetlen melléktermék a víz, amíg a direkt metanol tüzelőanyagelemek (direct methanol fuel cells, DMFC-k) alkalmazásával víz mellett
mindössze CO2 keletkezik, ezért alkalmazásuk nagyban csökkenti a légkörbe
kibocsátott üvegházgázok mennyiségét. További előnyük, hogy (i) az
üzemanyag (hidrogén vagy metil-és etil-alkohol) megújuló forrásokból
állítható elő, (ii) hatékonyabbak, mint a hagyományos dízel- vagy
gázmotorok, (iii) a legtöbb típus csendesen működik, (iv) nagyobb
8

energiabiztonság, mivel nincs szükség importált olajra vagy gázra, (v)
nagyobb épületek energiaellátása helyben biztosítható a segítségükkel, így
nem függenek a központi energiaellátástól, (vi) mobil alkalmazások esetében
az üzemidő körülbelül a duplája a hagyományos elemekének, valamint (vii)
egyszerű fenntartás, mivel nem tartalmaznak mozgó alkatrészeket [5].
A tüzelőanyag-elemek széleskörű elterjedése jelenleg számos kihívást kínál a
kutatás-fejlesztés területén. Versenyképességük egyik előfeltétele a
megfelelően olcsó hidrogén biztosítása. Ipari léptékben a hidrogéntermelés
leggazdaságosabb módszere még mindig a szénhidrogének vízgőzös
reformálása. Akár fosszilis, akár megújuló (biomassza eredetű)
energiahordozóból indulunk ki, a reformálási folyamat végterméke
elkerülhetetlenül tartalmaz több-kevesebb szén-monoxidot. A hidrogén COszennyezettsége azonban kedvezőtlenül befolyásolja a tüzelőanyag-elemek
működését: a CO molekulák erősen kötődnek a platina katalizátor felületéhez
és az aktív helyek elfoglalásával jelentősen gátolják a hidrogén
elektrooxidációját. Ezért kulcsfontosságú olyan elektrokatalizátorok
kifejlesztése, amelyek megakadályozzák az Pt CO általi mérgeződését. Erre
több lehetőségünk is van, például olyan Pt-alapú elektrokatalizátor
kialakítása, amely konstrukciójánál fogva rendelkezik bizonyos CO
tűrőképességgel, azaz képes negatívabb potenciálon oxidálni az aktív helyeit
elfoglaló szén-monoxidot, biztosítva a hidrogén elektrooxidációjához
szükséges kötőhelyek folyamatos hozzáférhetőségét.
A munkám során CO-toleráns Pt alapú katalizátorokat állítottam elő
hidrogén, illetve metanol elektrooxidációjához. Célom olyan stabil
katalizátorok megvalósítása volt, amelyek nem csak a CO oxidációs
reakcióban, hanem az üzemanyag elektrooxidációjában is megnövekedett
aktivitást mutatnak, ezáltal megteremtik a lehetőséget a Pt tartalom, és ezáltal
a katalizátor árának a csökkentéséhez. Az elkészült katalizátorokat szerkezeti
és elektrokémiai módszerekkel egyaránt vizsgáltam, hogy feltárjam a
szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közti összefüggéseket.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
2.1. A TÜZELŐANYAG-ELEMEK
A tüzelőanyag-elemek olyan elektrokémiai berendezések, amelyek képesek
az üzemanyagok kémiai energiáját közvetlenül elektromos energiává
alakítani kémiai reakció által, ezért kiváló hatásfokkal rendelkeznek.
Működésük alapelve, hogy a kémiai energiahordozó (tüzelőanyag) oxidációja
és az oxidálószer (levegő, oxigén) redukciója térben elkülönítve megy végbe;
a két térrész, az anód és a katód között egy ionvezető biztosítja az
anyagáramot, amíg az oxidáció során felszabaduló, illetve a redukció során
elhasználódó elektronok a hasznos terhelésen keresztül jutnak át az egyik
elektródról a másikra. Egy elektrolitból, azaz ionokat tartalmazó (szilárd vagy
folyadék halmazállapotú) oldatból és az ezzel érintkezésben álló két
elektródból állnak. Az anódon történik az üzemanyag oxidációja, a katódon
pedig az oxigén redukciója. A melléktermékek mindössze hő, víz (és széndioxid), ezért kiküszöbölhetőek a káros környezeti hatások. Az elektrokémiai
hatásfokuk elérheti a 80 %-ot is. Működésük hasonló a hagyományos, nem
újratölthető elemekéhez, azonban amíg azok lemerülnek, és cserélni kell
őket, a tüzelőanyag-elemekbe folyamatosan áramlik az üzemanyag, így az
átfolyásos akkumulátorokhoz hasonlóan folyamatos működésre képesek.
Egyetlen elem körülbelül 1 V feszültséget képes előállítani, de a cellák
összeköthetők sorosan ún. stacket alkotva, és így az adott alkalmazáshoz
szükséges, nagyobb feszültségek is elérhetők. A termelődő hő számos
esetben szintén hasznosítható, például épületek hőellátására.

2.1.1. A TÜZELŐANYAG-ELEMEK FŐBB TÍPUSAI
A tüzelőanyag-elemeket kategorizálhatjuk az üzemanyag típusa, a működési
hőmérséklettartomány, vagy az elektrolit típusa alapján, illetve aszerint, hogy
az üzemanyagot közvetlenül a cellában, vagy indirekt módon alkalmazzuk-e.
Leggyakrabban az elektrolit típusa alapján csoportosítják őket, eszerint az 1.
táblázatban felsorolt típusokat különböztetjük meg.
A működési hőmérséklet lehet alacsony (T < 100 °C), közepes (100 °C < T <
200 °C), magas (200 °C < T < 600 °C), és nagyon magas (T > 600 °C).
Alacsony és közepes hőmérsékleten H2 vagy H2-CO2 keverék (a lehető
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legkisebb CO tartalommal) az ideális üzemanyag, de alkalmazhatóak még
szerves vegyületek is (alkoholok).
A különböző típusok az alkalmazási lehetőségek széles skáláját fedik le a
hordozható mobil eszközöktől (DMFC-k) egészen az erőművekig. Hidrogén
üzemanyagként a PEMFC-kben alkalmazható, ezért dolgozatomban
részletesen ezt a típust ismertetem.

2.1.2. A POLIMER-ELEKTROLIT MEMBRÁNOS TÜZELŐANYAG-ELEMEK
MŰKÖDÉSI ELVE

2. ábra. A PEM tüzelőanyag-elemek membrán-elektród együttesének
sematikus váza. [5]
A polimer-elektrolit membrános tüzelőanyag-elemek felépítésének vázlata a
2. ábrán látható. Az üzemanyagot (hidrogént) az anódoldalra vezetjük be,
ahol a gázdiffúziós rétegen keresztül átjut a katalizátorrétegre. A
katalizátorszemcséken végbemegy az elektrooxidáció, amely során protonok
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és elektronok keletkeznek. Az elektronok egy külső áramkörre kerülnek, a
protonok pedig a protonvezető membránon keresztül jutnak a katód oldalra,
ahol a katalizátoron a bevezetett oxigén redukálódik és víz keletkezik.

2.1.3. A POLIMER-ELEKTROLIT MEMBRÁNOS TÜZELŐANYAG-ELEMEK
FELÉPÍTÉSE

Az elektródok biztosítják az aktív helyeket az oxidációs és a redukciós
folyamatok végbemeneteléhez. Segítik a keletkező ionok vándorlását a
fázishatárokon. Fizikai gátat képeznek, elválasztják a gázfázist és az
elektrolitot. A téma irodalmában elterjedt nevezéktan szerint elektródnak
nevezik magát az általában 15-35 µm vastag elektromosan vezető szénpapírt
vagy szénszövetet, illetve az erre egyenletes rétegben porkatalizátor
felvitelével kialakított rendszert is. A felvitel történhet nyomtatással,
szitanyomással vagy fúvással. Az alacsony hőmérsékleten (20-80 °C-on)
működő PEMFC-kben meglehetősen lassan mennek végbe az elektrokémiai
folyamatok, a sebesség pedig csak az elektródpotenciál és az elektród
anyagának együttes változtatásával vagy a hőmérséklet emelésével növelhető
(termikus aktiválás). Ezért a kutatások kritikus területe megfelelő aktivitást
biztosító katalizátorok fejlesztése mindkét elektródra.
Az elektrolit biztosítja a reagensek anyagtranszportját és ionos
töltéshordozói vezetik az áramot a két elektród között. Eközben
megakadályozza az üzemanyag és az oxigén keveredését, ami csökkentené az
elem hatékonyságát. A PEMFC-k esetében H+ áramlik rajta keresztül az anód
oldalról a katódra migrációval és diffúzióval, az elektronokat viszont nem
engedi át, így azok kénytelenek a külső áramkörön keresztül haladni. A jó
protonvezetés és az elektromos szigetelés mellett további követelmény, hogy
mechanikailag, termikusan (akár 150 °C-ig) és kémiailag stabil legyen. Ez a
gyakorlatban járművek esetén legalább 4000 h, statikus alkalmazás esetében
pedig legalább 40000 h stabil működést jelent [6].
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1. táblázat. A tüzelőanyag elemek főbb típusainak tulajdonságai.
Név

Üzemanyag

PEMFC

hidrogén,
alkoholok
metanol

DMFC
AFC
PAFC
MCFC
SOFC

hidrogén
hidrogén
szénhidrogének, CO
szénhidrogének,
CO

Működési T,
ºC
70-110

Elektrolit

Költség ($/kW)
700
700

közlekedés elektronikai
ipar
mobil alkalmazások

100-250
150-250
500-700

szulfonált
polimerek
szulfonált
polimerek
vizes KOH
H3PO4
Na2CO3, K2CO3

200-1750
4000-4500
500

űripar, katonai ipar
erőművek, közlekedés
erőművek

700-1000

ZrO2-YO2

25

70-110

Alkalmazási terület

erőművek

PEMFC (polymer electrolyte membrane fuel cell): polimer elektrolit membrános tüzelőanyag-elem
DMFC (direct methanol fuel cell): direkt metanol tüzelőanyag-elem
AFC (alkaline fuel cell): lúgos tüzelőanyag-elem
PAFC(phosphoric acid fuel cell): foszforsavas tüzelőanyag-elem
MCFC (molten carbonate fuel cell): karbonátolvadékos tüzelőanyag-elem
SOFC (solid oxide fuel cell): szilárd-oxid tüzelőanyag-elem
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3. ábra. A Nafion (poli(perfluoroszulfonsav)) szerkezete.
Az alkalmazott protonvezető membránok poli(perfluoroszulfonsav) típusú
polimerből (3. ábra) készült vékony, jellemzően kb. 25 µm vastagságú
filmek. Jelenleg a legszélesebb körben elterjedt membrán a DuPont cég által
gyártott Nafion, amely részben megfelel a fent ismertetett követelményeknek
[7,8]: 100 °C-ig stabil (üvegesedési átmenete 80-120 °C között található),
viszont a protonvezetési tulajdonságai nagyban romlanak a hőmérséklet
emelésével, ha nem tudunk megfelelően magas relatív nedvességtartalmat
biztosítani. A vízfelvétel azonban a membrán duzzadásához vezet, ami rontja
a vezetési tulajdonságokat, valamint túlnyomást okoz a stackben, és
csökkenti a membrán mechanikai stabilitását. Továbbá előfordulhat, hogy
átszivárognak rajta a különböző folyadékok (például az alkoholok), az ára
pedig magas (500 Euró/m2). Ezért versenyképes árú tüzelőanyag-elemek
gyártásához elengedhetetlen új, olcsóbb membránok kifejlesztése. A
kutatások legfőbb célja olyan anyagok előállítása, amelyek megfelelő
protonvezetést (0,1 S/cm) biztosítanak kis (25 %) relatív nedvességtartalom
mellett. Technológiai szempontból nehézségekbe ütközik a 80 °C-os
hőmérséklet tartása, viszont egyszerű hősugárzók alkalmazásával a 120 °C
egyszerűen stabilizálható, ezért lényeges, hogy a membrán ezen a magasabb
hőmérsékleten is megfelelően működjön.
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4. ábra. Membrán-elektród együttes bipoláris lemezek közé szorítva (jobbra)
és egy 30 cellából álló stack (balra).[6]
A membrán-elektród együttest (MEA) a Nafion membrán és az elektródok
összepréselésével (tipikusan 120-130 °C-on, 3 percig, 35-100 kg/cm2-rel)
állítják elő, vastagsága kb. 500 µm. Az elkészült MEA-t a 4. ábrán látható
módon bipoláris lemezek közé szorítják, amelyeknek három fő funkciója van:
(i) elektromos vezetés biztosítása a stackbe kötött cellák között, (ii) a
reagensek egyenletes eloszlatása az elektródon és a termékek távozási
útvonalának biztosítása, valamint (iii) a hőmérséklet szabályozása a keletkező
hő elvezetésével. Általában grafitból vagy korrózióálló fémből készülnek, a
gázosztó csatornákat pedig marással vagy gravírozással alakítják ki bennük.

2.1.4. A TÜZELŐANYAG-ELEMEK TERMODINAMIKAI JELLEMZŐI
Mivel a dolgozatom témája anódoldali katalizátorok fejlesztése tüzelőanyagelemekhez, ezért a tüzelőanyag-elemek elméleti hatásfokát is a legegyszerűbb
esetben, hidrogén-oxigén elem példáján mutatom be.
Az anódon zajlik az elektrooxidáció:
H2 → 2H+ + 2e-

(E0a=0,000 V)

(1)

A katódon pedig az elektroredukció:
O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O

(E0k=1,229 V)
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(2)

Ahol E0a és E0k az anód és a katód standard elektródpotenciálja. A
cellareakció standardpotenciálja tehát E0elem=E0k-E0a=1,229 V, amely a
hidrogén égéshőjéből számítható:
H2 + ½ O2 → H2O

(3)

A reakció standard körülmények közötti szabadentalpia-változása ΔG0=-237
kJ/mol, az entalpiaváltozás pedig ΔH0=-286 kJ/mol. [6]
Az anódon keletkező protonok áthaladnak a membránon, miközben a
felszabadult elektronok szintén megérkeznek a katódra, és redukálják az
oxigént. Ez a folyamat az üzemanyag energia sűrűségének megfelelő
mennyiségű elektromos energiát termel:
(4)
ahol F=96485 C a Faraday állandó, és n=2 az egy hidrogénmolekula
oxidációjában résztvevő elektronok száma.
Az elektromotoros erő (E0elem):

(5)
Az elem elméleti energiahatékonysága, amelyet a termelt energia (-ΔG0) és
az égéshő (-ΔH0) hányadosa határoz meg állandó nyomáson hidrogén/oxigén
üzemanyag esetében 25 °C-on:

(6)
Az elméleti hatásfok tehát jóval nagyobb, mint a hőerőgépé, amelyet
technikai okok korlátoznak 30-40% körüli értékre. [9].

2.1.5. A TÜZELŐANYAG-ELEMEK HATÁSFOKA
Valós működési körülmények között adott áramsűrűség (j) esetében a
kapocsfeszültség (E(j)) kisebb lesz, mint az elektromotoros erő (E0egy). Ezt
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három korlátozó tényező okozza: (i) az elektrokémiai reakciók kis sebessége
miatt a két elektródon keletkező ηa és ηc túlfeszültségek (η az egyensúlyi
potenciál Eegy és az aktuális elektródpotenciál közti különbség), (ii) az
elektrolit érintkezési felületén bekövetkező ohmikus potenciálesés és (iii) a
reagensek valamint a termékek anyagtranszportjának korlátja [10]. Ezért ez a
három tényező határozza meg az energia-hatásfokot és a tüzelőanyag-elem
energiasűrűségét: ha sikerül a hatásukat csökkenteni, akkor az energiasűrűség
nagymértékben növelhető, tehát a tüzelőanyag-elem rendszerek tömege és
térfogata csökkenthető azonos teljesítmény leadásához, és ezzel együtt az
áruk is alacsonyabb lesz. Ezért a tüzelőanyag-elemek kinetikai
tulajdonságainak fejlesztése közvetlen hatással van a rendszer árára.
A PEMFC-k működési feszültsége tipikusan E(j)=0,8 V (j = 500 mA/cm2
esetén), amely a (7) egyenlet alapján meghatározott εE feszültséghatásfokot
eredményez:

(7)
Az amperóra-hatásfokkal azt fejezhetjük ki, hogy adott üzemanyagmennyiség töltésmennyiségének megfelelő elméleti áramértékhez képest,
mennyit mérünk a cellában, tehát mennyi a kicserélt elektronok elméleti és
gyakorlati számának aránya:
(8)
Hidrogén oxidációjában ez az érték 1, de például etanol oxidáció esetében
4/12=0,33, mivel a reakció megáll ecetsav állapotnál. Értékét csökkenthetik
szivárgásból vagy egyéb okból bekövetkező üzemanyag-veszteségek is.
A teljes energia-hatásfok tehát:
(9)
Összességében elmondható, hogy az energia-hatásfokot εE és εF növelésével
lehet javítani, azaz csökkenteni kell az η túlfeszültségeket és az ohmikus
feszültségesést, valamint növelni kell az amperóra hatásfokot úgy, hogy a
reakció a teljes oxidációig végbemenjen. Ez különösen akkor jelentős, ha az
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üzemanyag alkohol. A túlfeszültségek csökkentése az elektrokémiai reakció
sebességének növelésével érhető el, amely célt a hőmérséklet emelésével [11]
vagy az elektrokatalízis területén végzett fejlesztésekkel lehet elérni.

2.1.6. Ü ZEMANYAGOK
Általánosságban elmondható, hogy minden olyan anyag alkalmazható
üzemanyagként tüzelőanyag-elemekben, amely képes kémiai oxidációra és
minden olyan oxidálószer, amely képes redukálódni és galvanosztatikusan
folyamatosan elektrolizálható [5]. Így bevezethető olaj, gáz, szén vagy
metanol is. Természetesen közvetlenül hidrogéngáz is alkalmazható; abban a
cellában érhető el a legmagasabb hatásfok, amelyben az anódra tiszta
hidrogént, a katódra pedig tiszta oxigént engedünk [12]. A tiszta oxigént
magas ára miatt katód oldalon általában levegővel helyettesítik.
A hagyományos üzemanyagok mellett szerves anyagokat is használhatunk
közvetlenül vagy közvetetten. A közvetett módszer esetében az
üzemanyagokat egy különálló reaktorban reformálják, majd a fejlődő
hidrogént vezetik be az anód oldalra. Ebben esetben a hidrogén általában COdal szennyezett.
A 2. táblázat néhány potenciális üzemanyag tulajdonságait foglalja össze,
mint az oxidációs folyamat szabadentalpiája (ΔG0), az elméleti (E0elm) és
maximálisan mért (E0max) elemfeszültség és az energiasűrűség. Látszik, hogy
a hidrogén esetében áll legközelebb a gyakorlatban megvalósítható
maximális feszültség az elméleti értékhez, illetve itt a legnagyobb az
energiasűrűség is. Az elérhető energiasűrűség szempontjából az etanol és a
metanol következik a sorban. Ezek előnye a halmazállapotuk miatti könnyű
tárolhatóság és szállítás. A többi jelölt esetében tárolási (hidrazin) illetve
stabilitási (ammónia) problémák léphetnek fel, a formaldehid, a szénmonoxid
és a hangyasav pedig részben oxidált formák, ezért igen kicsi az elérhető
energiasűrűség. A metánt és a propánt reformálni kell felhasználás előtt,
azonban a folyamat közben szénmonoxid is keletkezik, amely mérgező
hatású a platina tartalmú elektrokatalizátorra, ezen kívül kénes szennyezőket
is tartalmazhatnak, amelyek további katalitikus problémákat vetnek fel. A
legkézenfekvőbb üzemanyagok tehát a hidrogén és az alkoholok.
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2. táblázat. Az üzemanyagok kémiai és elektrokémiai tulajdonságai [13].

Hidrogén

ΔG0
kJ/mol
-237.53

E0elm
V
1,23

E0max
V
1,15

Energiasűrűség
kWh/kg
32,67

Etanol

-276.95

1,15

0,50

8,00

Metanol

-698.89

1,21

0,98

6,13

Ammónia

-338.55

1,17

0,62

5,52

Hidrazin

-602.94

1,56

1,28

5,22

Formaldehid

-522.49

1,35

1,15

4,82

Szénmonoxid

-258.10

1,33

1,22

2,04

Hangyasav

-285.75

1,48

1,14

1,72

Metán

-400.14

1,06

0,58

10,17

Propán

-2108.4

1,08

0,65

6,60

Üzemanyag

2.1.6.1. Hidrogén
A hidrogén előnyei a (i) nagy reaktivitás megfelelő katalizátor jelenlétében,
(ii) nagy elérhető energiasűrűség, (iii) előállítása megoldható megújuló
forrásból, valamint (iv) kriogén tárolótartályban űrhajókon is felhasználható.
Azonban számos előnye mellett megoldandó feladat a biztonságos és
reverzibilis tartályokban történő tárolás és az egyszerű szállítás. Katalitikus
szempontból problémát jelenthet az, hogy a reformálással előállított hidrogén
általában tartalmaz kis mennyiségű CO szennyezőt, amely lemérgezheti a
katalizátor Pt tartalmát.
A hidrogént széles körben használják ipari területeken, ezek közül a
legjelentősebbek:
(i) áramforrás (tüzelőanyag-elem, gázturbinák, hidrogén telepek),
(ii) járművek (tüzelőanyag-elem, belsőégésű motorok, hadiipar, szállítás),
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(iii)ipari alkalmazások (ammóniaszintézis, fertőtlenítőszerek előállítása,
olajfinomítás,
fémipar,
energiatárolás,
éghető
keverékek
komponense),
(iv) elektronikai ipar, atomreaktorok, energiatermelő rendszerek,
(v) hajózás (áramellátás, hajómotorok, védelem, szállítás, turizmus),
(vi) űripari alkalmazások (hadiipar, rakéták, légvédelem, űrhajózás,
energiatárolás) [14].
A hidrogén üzemanyag előállításához szükséges energia származhat
megújuló forrásokból, vagy nukleáris energia, biomassza, gázolaj, biogáz,
illetve kőszén felhasználásából. Mivel a megújuló források (főként nap-,
szélenergia és biomassza) a világ minden pontján elérhetőek, ezért a hidrogén
előállítása is világszerte megoldható. Ígéretes megoldás a víz elektrolízise,
amelyhez a szükséges energiát napelem [15] vagy egyéb megújuló
energiaforrás biztosítaná, továbbá a fotokatalitikus vízbontás [16], illetve
alkoholok [17] és egyéb hidrogéntartalmú szerves anyagok [18] reformálása.
Az elektrolízis előnye, hogy a termék közvetlenül bevezethető a tüzelőanyagelemekbe, nem igényel további tisztítást, míg a többi módszer esetében
szeparáló és tisztító lépések beiktatására van szükség a felhasználás előtt.
A hidrogén alkalmazása a bevezetésben már említett biztonsági problémák
mellett környezetvédelmi kérdéseket is felvet, mivel a szivárgó vagy
reagálatlan hidrogén kis molekulatömege miatt könnyedén kijuthat a
sztratoszférába. ahol H· gyökök keletkeznek ultraibolya sugárzás hatására,
amelyek hozzájárulnak az ózonréteg elvékonyodásához. Azonban ez a
probléma kevésbé bizonyult jelentősnek, mivel az erre irányuló vizsgálatok
kiderítették, hogy a korábban feltételezett 10-20 n/n%-os szivárgáshoz képest
a valós érték ennek mindössze 10-100-ad része [6].
2.1.6.2. A hidrogén elektrokatalitikus oxidációja
A hidrogén elektrokatalitikus oxidációja jól ismert folyamat, amelyet már
több mint egy évszázada tanulmányoznak, és az elektrokémiai kinetika,
valamint az elektrokémiai felülettudomány elsődleges modellrendszerének
tekinthető. Ez a legegyszerűbb elektrokémiai folyamat, és az elektródkinetika
szinte összes törvényét a hidrogénfejlődés és hidrogén oxidációs
folyamatokon keresztül igazolták [19].
A hidrogén oxidáció a következő egyenletek szerint zajlik:
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(10)
A folyamatot három egymást követő lépésre bonthatjuk fel [6] :
1. Adszorpció: a hidrogénmolekula diffúzióval eljut az elektrolitból az
elektródhoz, amelyen adszorbeálódva felületi csoportot hoz létre:
(11)
2. Ionizáció: az adszorbeált hidrogénmolekula adszorbeált hidrogén
atommá majd protonná alakul a következő két reakcióút valamelyikén
keresztül:
a) Tafel-Volmer mechanizmus
(Tafel reakció)

(12)

(Volmer reakció savas közegben)

(13)

b) Heyrovsky-Volmer mechanizmus
(Heyrovsky reakció savas
közegben)

(14)
(Volmer reakció savas közegben)

(15)

3. Deszorpció: a H+ deszorbeálódik és átjut az elektrolitba.
Platinaelektródon általában az adszorpciós folyamatot követő disszociációs
lépés a sebesség-meghatározó, amely történhet a H2 molekula atomokká
történő disszociációja (Tafel reakció) vagy ion-atom rekombináció
(Heyrovsky reakció) útján. Ezt mindkét esetben gyors töltéstranszfer reakció
követi. A hidrogén oxidációs reakció (HOR) kinetikai paraméterei kis
túlfeszültségeken függetlenek a mechanizmustól, az aktív közti termék a fém
elektródon adszorbeált Had. Ezért a HOR kinetikát nagyban befolyásolja a Had
és a felületi platina atomok közötti kölcsönhatás, amelyet az adszorpciós
energiával és a felületi borítottsággal jellemezhetünk.
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5. ábra. A hidrogén előállításának és lehetséges alkalmazási területeinek sémája
– a hidrogéngazdaság [14].
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6. ábra. Ciklikus voltammogram platinán 0,5 M H2SO4-ben [24].
A hidrogén adszorpciós folyamat átmeneti fém egykristályokon végzett
vizsgálata [20] két eltérő adszorpciós folyamatot tárt fel: az előleválást
(hydrogen underpotential deposition, HUPD) illetve a túlfeszültségen történő
adszorpciót (hydrogen overpotential deposition, HOPD), amelyek különböző
potenciáltartományban zajlanak. Az UPD csak a platinacsoport fémjeire
jellemző, továbbá az is ismert [21], hogy a HUPD mennyisége nagymértékben
függ a Pt felület kristálytani orientációjától. A gyengén kötött Had csak az
egyensúlyi potenciál közelében kezd leválni, így a már a felületen jelen lévő
HUPD blokkolja az aktív közti termék Had adszorpcióját, mivel ugyanazokért
az adszorpciós helyekért versengenek, illetve a HUPD megváltoztatja a Had
adszorpciós energiáját a HUPD-vel szomszédos Pt atomokon. A HUPD jelenléte
a Pt elektródon ciklikus voltammetriával is igazolható [22]. A ciklikus
voltammetriás mérések során kvalitatív módon jellemezhetjük a hidrogén
adszorpcióját és ionizációját a hidrogéncsúcsok vizsgálatával. A
hidrogénhullámok általában 0-0,4 V (vs. RHE (reverzibilis hidrogén
elektród)) között jelentkeznek a voltammogramon. A 6. ábrán látható, hogy a
hullámok közel szimmetrikusak az anódos (deszorpció, pozitív áramértékek)
és a katódos (adszorpció, negatív áramértékek) ágon, ami nagyon gyors
Volmer reakcióra utal [23]. Az adszorpció során hidrogén monoréteg
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keletkezik a felületen, amelyhez 210 μC/cm 2 [22] töltést rendelhetünk sík
platina felületet feltételezve. Ezen érték segítségével a hidrogéncsúcsok alatti
területből
a
töltésmennyiséget
meghatározva
megkaphatjuk az
elektrokémiailag aktív platina felületet.
2.1.6.3. Metanol
Oláh György és munkatársai [25] vezették be a „metanol gazdaság” fogalmát,
mivel elképzelésük szerint a metanol kulcsfontosságú nyersanyag lesz a jövő
energiaellátásában. Ráadásul mivel az autóiparban történik a legintenzívebb
tüzelőanyag-elem kutatás/fejlesztés, ezért a jelenlegi kutatások
középpontjában a folyadék halmazállapotú alkoholok állnak [26]. A metanol
folyadék halmazállapotú üzemanyag, ezért könnyen kezelhető, tárolható és
szállítható. Sokkal kevésbé gyúlékony és robbanásveszélyes, mint a gázolaj
vagy a benzin, és bár mérgező, de megfelelő kezelési protokoll
alkalmazásával veszélytelen. Kémiailag stabil, nem illékony, forráspontja
jóval meghaladja a tüzelőanyag-elemek működési hőmérsékletét.
Tömegtermeléssel egyszerűen előállítható, a termelt energiamennyiség
fajlagos ára jóval alacsonyabb, mint gázolaj esetében. Környezetbarát
feldolgozási módszereket tesz lehetővé, mivel vízzel korlátlanul elegyedik és
ártalmatlan anyagokká alakítható biodegradációval.
A metanol hidrogéntartalmát felszabadíthatjuk a tüzelőanyag-elemben
történő alkalmazás előtt, illetve magában az elemben is. Az utóbbi módszer
elsősorban kisebb rendszerek (pl. mobiltelefonok) energiaellátására alkalmas.
Nagyobb energiaszükséglet esetében reformálással kell hidrogént előállítani
belőle, amelyhez viszont nem szükséges a metanolt előzetes tisztító
eljárásoknak alávetni, maga a folyamat pedig enyhe körülmények között
zajlik.
A metanol, mint üzemanyag alkalmazása különösen alkalmas városoktól
távoli, független telepek energiaellátására, ahol problémákat okozna a
hidrogéngáz folyamatos utánpótlása. Erre kiváló példa az IdaTech cég
fejlesztése, amely 40 óráig garantált 5 kW teljesítményt képes biztosítani 223
l Hydroplus üzemanyaggal [27], amely lényegében víz és metanol keveréke.
A metanol alkalmazásának hátránya az, hogy víz mellett CO 2 is keletkezik a
reakció során. Megoldás lehet a gázkibocsátás csökkentésére, ha a fejlődő
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gázt felfogják, majd később visszaalakítják metanollá. Emellett, ha biogázból
fotokatalitikus úton metán és víz reakciójával állítják elő a metanolt [28],
akkor az üzemanyag karbonsemlegessé válna. Összességében tehát a metanol
üzemanyagként való elterjedésének alapvető feltétele, hogy az alkoholt
megújuló és ne fosszilis forrásból állítsák elő.
2.1.6.4. A metanol elektrokatalitikus oxidációja
A metanol elektrooxidációjának részletes feltárása a ’60-as években indult,
amikor a modern, potenciodinamikus mérési technikák már elérhetővé váltak.
Ekkor kezdték el vizsgálni a metanol elektrooxidációját Pt/C katalizátoron
[29]. Hamarosan nyilvánvalóvá vált a kutatók számára, hogy a metanol
anódos oxidációját és a levegő oxigéntartalmának katódos redukcióját
összekapcsoló elemmel energia termelhető, így ebben az időszakban számos
szabadalom született, amelyek az anód oldalon folyadék elektrolitot (H 2SO4
oldat) alkalmaztak. Anódoldali elektródnak többek között platinával borított
titánt javasoltak [30]. A cellareakció a következő:
CH3OH + H2O → CO2 + 6H+ + 6e-

(E0elem (25 °C) = 1,21 V)

(16)

A későbbi évtizedekben a kutatás fókuszában elsősorban az elektrooxidációs
reakció mechanizmusának feltárása és a katalizátorméregként ható közti
termékek okozta problémák megoldása állt. Felismerték, hogy a metanol
oxidációja érzékeny a szerkezetre. A Pt dúsabb kristálysíkok nagyobb
reakciósebességet eredményeznek annak ellenére, hogy az adszorpciós
izotermák között nincs különbség. Clavilier és munkatársai [31]
bizonyították, hogy a Pt(110) kristálysík a legaktívabb, viszont ez a
legérzékenyebb a COad mérgezésre is. A Pt(111) a legkevésbé érzékeny a
CO-ra.
A COad katalizátor mérgező hatása ellen kokatalizátorok alkalmazásának
lehetőségét vizsgálták, erre a célra a Ru [32], Sn [33], Ir [34], és Os [12]
mutatkozott megfelelőnek.
A tüzelőanyag-elemekben történő alkalmazás lehetőségének vizsgálata is
elindult a ’70-es években. Az eredmények azt mutatták, hogy a szénhordozós
platina meglehetősen eltérő módon viselkedik, mint a modellként használt
tömbi platina, többek között kevésbé hajlamos a CO mérgeződésre [35]. Ez
feltehetőleg annak köszönhető, hogy különböző adszorbeált közti termékek
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vannak a felületen, illetve eltérő rajtuk a platina oxiddal való borítottságának
mértéke. Direkt metanol protonvezető membrános tüzelőanyag-elemben
először 1990-ben Ledjeff és munkatársai [36] rögzítettek polarizációs görbét
Pt, PtRu és PtRuSn katalizátorokon.
A metanol elektrooxidációja Pt katalizátoron számos lehetséges reakcióúton
végbemehet. A COad közti terméken keresztül játszódó reakciók végterméke
CO2(g), azonban ez a folyamat csak nagy potenciálon tud lezajlani.
Alternatív reakcióutakon a COad köztitermék elkerülhető, helyette reaktívabb
HCOOH vagy HCHO jön létre.
A metanol oxidációjának részletes mechanizmusa savas közegben a 7. ábrán
látható. Azt, hogy mik lesznek a keletkező termékek és közti termékek, az
elektródpotenciál, a katalizátor kristálytani jellemzői, a felület összetétele, a
metanol koncentrációja, a hőmérséklet, az elektrolit és a reakcióidő határozza
meg [38]. A PEM tüzelőanyag-elemek savas működési körülményei között
általában jelen van COad közti termékként, ezért a katalizátor tervezésekor
kiemelt jelentőségű a CO-toleráns viselkedés elérése.

7. ábra. A metanol oxidációjának lehetséges mechanizmusai savas közegben
[37].
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2.2. AZ ANÓDOLDALI OXIDÁCIÓS FOLYAMATOK
ELEKTROKATALÍZISE

Az elektrokatalízis heterogén katalitikus folyamat, amely során a reagensek
és a termékek a katalizátor felületén adszorbeálódnak. A reagensek
aktiválódnak a katalizátor felületével történő kölcsönhatás során, majd
gyorsan és szelektíven adszorbeált termékké alakulnak. Az adszorbeált
termékek ezután távoznak a felületről, így felszabadítva azt az érkező új
reagensek számára. Mivel az elektrokémiai folyamatok az elektród/elektrolit
határfelületen zajlanak, ezért a reakciósebességet nagymértékben befolyásolja
a katalizátor felülete és az elektrolit közötti potenciálkülönbség, illetve a
katalizátor felületének morfológiája. Normál körülmények között az
anódoldali HOR reakció kb. 5-7-szer gyorsabb, mint az oxigén redukciós
reakció (ORR) a katód oldalon. Mivel a katalizátor felületén lejátszódó
adszorpciós és deszorpciós folyamatok közvetlen hatást gyakorolnak a
katalitikus tulajdonságokra, ezért a vulkán-görbe (8. ábra) tanulmányozásával
összefüggéseket tárhatunk fel a HOR csereáramsűrűsége és a hidrogén
adszorpció szabadentalpiája között. A Sabatier elv [39] szerint, ha az
adszorpció során kialakuló kötés túl gyenge, akkor nem fog kialakulni a
szükséges szubsztrát-katalizátor kötés, ha viszont túl erős, akkor a hidrogén
deszorpciója lesz korlátozott. Ez azt jeleni, hogy a hidrogén-adszorpció
szabadentalpiájához rendelhető egy optimum, ahol maximális áramsűrűséget
kapunk [40]. A 8. ábrán látszik, hogy ennek leginkább a platinacsoport
elemei felelnek meg, mint a Pt, Ru, Pd, Ir, Os, és Rh. Ezekről a fémekről már
régóta ismert, hogy a HOR reakció aktív katalizátorai, mivel alacsony
hőmérsékleten képesek disszociálni a H2-t.
A platinacsoport fémjei közül a legaktívabb katalizátor maga a platina, ehhez
rendelhető a legnagyobb áramsűrűség. A reakció felületérzékeny, azaz a
különböző kristálysíkokon eltérő sebességgel zajlik [41,42]. Az (100), (110)
és (111) síkok közül az (110) a legaktívabb, amelyen Tafel-Volmer
mechanizmus szerint megy végbe a reakció, ezt követi az (100), amelyen a
reakció Heyrovsky-Volmer mechanizmus szerint zajlik, a legkevésbé pedig a
Pt(111) aktív, amelyen mindkét mechanizmus lehetséges.
A fentiek alapján mind hidrogén, mind metanol üzemanyag esetében
elmondható, hogy a katalitikus problémákat az anód oldalon nem a kis
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reakciósebesség, hanem sokkal inkább a szennyezők, illetve a reakció közti
termékei okozta katalizátor-mérgeződés okozza. A hidrogén üzemanyag
általában tartalmaz néhány 10 ppm-nyi CO-t, amely irreverzibilisen hozzáköt
az aktív Pt helyekhez, és ezáltal elzárja őket a H2 adszorpciója elől, továbbá
dipólus kölcsönhatáson keresztül csökkenti a fennmaradó helyek aktivitását
is. A tiszta platina katalizátorok ellen szól még a magas áruk, és a platina
korlátozott hozzáférhetősége is. A fenti problémák megoldása intenzív
kutatómunka tárgya, amely célja CO-toleráns tüzelőanyag-elemek
megvalósítása.

8. ábra. Vulkán görbe [41].

2.2.1. A CO- TOLERANCIA JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSÍTÁSI MÓDSZEREI
Jelenleg a hidrogén gázt nagyrészt alkoholok, kőolaj vagy biogáz
reformálásával állítják elő, a termék így kb. 40-70 v/v% hidrogénből, 15-25
v/v% CO2-ból és 1-2 v/v% CO-ból álló gázkeverék. A PEM tüzelőanyagelemek működési hőmérsékletén (kb. 80 °C) a katalizátort pillanatok alatt
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lemérgezné ilyen nagy mennyiségű CO. Ezért a gázt először átengedik egy
shift reaktoron, majd katalizátor segítségével szelektíven oxidálják a CO
tartalmat, amely így 100 ppm alá csökkenthető. Azonban még ez a
mennyiség is csak megfelelő CO-toleranciával rendelkező katalizátorok
esetében elfogadható. A CO-val borított helyek nem tudnak részt venni a
katalitikus reakcióban, így drasztikusan csökkentik a elemfeszültséget, mivel
sokkal pozitívabb anódpotenciál szükséges adott sebességű hidrogén
oxidációs reakcióhoz, így már 5 ppm CO is drasztikus feszültségeséshez
vezethet (például egy 1000 mA/cm2-en működő elemben, több mint 300 mV
a veszteség [43]). Ezért a tüzelőanyag-elem fejlesztések egyik legfontosabb
feladata a CO-tolerancia növelése.
Számos módszert dolgoztak ki a probléma megoldására, ezek többek között:
(i) a reformálás optimalizálása, (ii) oxidálószer bekeverése az üzemanyag
áramba, (iii) magasabb üzemeltetési hőmérséklet, (iv) réteges anódszerkezet,
(v) membránok alkalmazása a CO szeparálására és (vi) CO-toleráns
katalizátorok alkalmazása [44,45].
A reformálás optimalizálása során szelektív oxidálószert kevernek a
nyersanyagáramba, amely a CO-t CO2-dá oxidálja, így a CO tartalom 50 ppm
alá szorítható. A módszer azonban nagymértékben növeli a költségeket,
mivel kiegészítő tisztító lépésekre, és jóval bonyolultabb rendszerre van
szükség hozzá [46].
Oxidálószer bekeverése az üzemanyagáramba: az oxidálószer lehet levegő
(max. 2 %) vagy hidrogén-peroxid. Azonban vizsgálatok szerint csak minden
400. O2 molekula reagál a CO-val, a többi pedig a hidrogént fogyasztja. Ez a
vízképződési reakció nem csak az üzemanyag mennyiségét csökkenti, hanem
a katalizátorszemcsék szintereződését is elősegíti, ráadásul a membrán
átlyukadásához is vezethet [47,48].
Magasabb üzemi hőmérséklet: Ha 100 °C-ra lehetne emelni az elem
hőmérsékletét az nagymértékben növelné a hatékonyságot és a COtoleranciát is. A CO borítottság 98 %-ról 50 %-ra csökken ha 80-ról 160 °Cra növeljük a hőmérsékletet [49]. A hőmérséklet emelésének jelenleg a
protonvezető membrán stabilitása szab korlátot.
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Réteges anódszerkezet alkalmazása: A CO tolerancia növelhető a
katalizátor szerkezetének módosításával is. Wan és Zhuang [50] olyan
elrendezést alkalmazott, amelyben a CO-t egy elektrokatalizátor oxidálja,
még mielőtt elérné a Pt tartalmú hidrogén-oxidációs elektrokatalizátort. A két
oxidációs folyamat tehát térben és időben elválasztva játszódik, így a CO
nem érintkezik az érzékeny Pt-val.
A CO elválasztása membrán segítségével: Kikuchi [51] palládium réteget
választott le egy pórusos kerámiára, és ezen keresztül végezte a
gázbetáplálást a PEM tüzelőanyag-elem anódjára. A Pd-n a hidrogén 100 %-a
képes áthatolni, míg a szennyezők nem jutnak be a rendszerbe, így
tökéletesen tiszta üzemanyagot kapunk. A módszer problémája a magas ár.
CO-toleráns katalizátorok alkalmazása: Ez a módszer a legígéretesebb
megoldás, mivel nagy hatékonyságot biztosít felmerülő technikai problémák
(például bonyolultabb berendezés) nélkül. Leggyakrabban egy második fémet
alkalmaznak a Pt mellett, amely negatívabb potenciálon képes biztosítani a
CO oxidációjához szükséges felületi –OH csoportokat, vagy növelheti a COtoleranciát az elektromos hatás által. A módosító fém leggyakrabban Ru, Sn,
Co, Cr, Fe, Ni, Pd, Os, Mo, Mn.

2.2.2. CO TOLERÁNS KATALIZÁTOROK
A hatékony elektrokatalizátorok tervezésénél tehát az egyik legfontosabb
szempont a CO tolerancia függetlenül attól, hogy az üzemanyagunk hidrogén
vagy alkohol [52,53]. A kutatások először a Pt ötvözetek felé fordultak, mivel
ezek több módon is növelhetik a katalitikus aktivitást:
1. Bifunkciós hatás: ahhoz, hogy a hidrogén elektrooxidációjához
szükséges aktív helyek rendelkezésre álljanak, a CO ad csoportokat
oxidálással el kell távolítani. Ehhez olyan felület szükséges, amely már a
hidrogén oxidációs reakció potenciálján képes biztosítani a szükséges
oxidálószert a COad → CO2 átalakuláshoz. A platinán az oxidálószer
kialakulása a hidrogén oxidációs reakcióhoz képest pozitívabb
potenciálon zajlik, ezért erre célra elsősorban olyan módosító fémeket
alkalmaznak, amelyekre nem köt a CO, és képesek a CO oxidációjára
alkalmas felületi –OH csoportokat kialakítani a hidrogén oxidációs
reakció potenciálján. A bifunkciós hatást elsőként Watanabe és Motoo
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[32] ismerte fel, akik CO oxidációját vizsgálták ruténiummal módosított
Pt felületen, és a megnövekedett CO-toleranciát a Pt atomokkal
szomszédos Ru atomoknak tulajdonították, amelyeken víz
adszorpciójával oxigéntartalmú felületi csoportok alakulnak ki. További
példaként említhetők a Ni-Pt, Mo-Pt vagy a Sn-Pt rendszerek.
2. Ligandum (vagy elektromos) hatás: a második komponens, azaz a
promóter megváltoztatja a katalitikusan aktív fém elektronszerkezetét, és
ezáltal módosítja a reagensek/közti termékek/termékek adszorpciós
valamint deszorpciós tulajdonságait. A platinával szomszédos módosító
fém hatására megváltozik az elektronsűrűség, és ezáltal a Pt-COad
kötéserősség csökken vagy növekszik a Pt – H2O kölcsönhatás
valószínűsége, elősegítve az OH és CO csoportok közti reakciót. A
ligandum hatás jelentőségéről és pontos mechanizmusáról jelenleg is
viták folynak irodalomban [54,55]. A ligandum hatás érvényesül a Fe-Pt
vagy a Ni-Pt rendszerekben, amelyekben csökkent a CO adszorpciója a
tiszta Pt-hoz képest.
3. Morfológiai hatás: az aktív komponens katalitikus szempontból inert
módosítóval történő hígítása megváltoztatja az aktív fém eloszlását,
ezáltal új reakcióutakat tesz lehetővé [42]. Különösen alkoholok
oxidációja esetében jelentős ez a hatás, ahol az oxidációs mechanizmus
függ a rendelkezésre álló szomszédos Pt atomok számától is [37]. Ebbe
csoportba tartoznak a Ag-Pt és az Sn-Pt ötvözetek.
A kétfémes ötvözetek mellett találkozhatunk az irodalomban háromfémes
ötvözetekkel is, ebben az esetben általában a PtRu katalizátort módosítják
egy harmadik fémmel, például Pd-mal [56], Sn-nal [57], Mn-nal [58] Fe-sal
[59] vagy Mn-nal [60]. A harmadik komponens szerepe a CO tolerancia
növelése.
A fenti ötvözetek általános problémája, hogy nem stabilak a tüzelőanyagelemek működési körülményei között. Megoldásként a kutatók a hordozók
módosítása felé fordultak. A hordozóval szembeni követelmények a
következők: (i) stabilitás, legyen savakkal szemben ellenálló, (ii) pórusos
szerkezet, amely segíti a gázdiffúziót, (iii) jó elektromos vezetés, (iv) nagy
fajlagos felület. A legelterjedtebb hordozó az aktív szén, amely részben
megfelel a fenti követelményeknek, bár a különböző típusú aktív szenek
tulajdonságai széles skálán mozognak, és stabilitásuk sem megfelelő. A
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jelenlegi kutatások arra irányulnak, hogy a fenti követelményeknek eleget
téve a hordozót további „aktív tulajdonságokkal” lássák el, azaz olyan
módosítókat alkalmaznak, amelyek növelik a katalitikus aktivitást és a COtoleranciát. Alkalmaznak hordozóként egyéb szénszerkezeteket, Matsumoto
és munkatársai [61] szén nanocső hordozó alkalmazásával 10 %-kal növelték
az aktivitást. A nanocsövek hátránya a magas ár, és az előállításuk
léptéknövelésének nehézségei. Vizsgálták a szén aerogéleket és kriogéleket
[62] is hordozóként, amelyek előnye, hogy a porozitásuk az előállítási
körülmények változtatásával jól szabályozható. Hátrányuk ugyanaz, mint a
szén nanocsöveknél említettek. A volfrám-karbid hordozó szintén növeli a
katalitikus aktivitást, a W és Pt között fellépő szinergikus hatásoknak
köszönhetően. Vezetése azonban nem elegendő hordozóként történő
alkalmazáshoz.
A CO-toleráns katalizátorok előállításánál ezért a megfelelő katalitikus
aktivitás mellett kritikus paraméterek a stabilitás, illetve a hordozó
módosítása esetén a megfelelő elektromos vezetés.

2.2.3. PLATINA MÓDOSÍTÁSA OXOFIL FÉMMEL – SN-PT ÖTVÖZETEK
KIALAKÍTÁSA

A Pt/C katalizátor katalitikus aktivitását egy illetve két szénatomos alkoholok
elektrooxidációjában hatékonyan lehet növelni oxofil fémek, például Ru, Mo,
Ni vagy Sn [57,63,64,65,66,67,68] alkalmazásával, mivel a bifunkciós
mechanizmus szerint képesek elősegíteni a reakció közti termékeként jelen
lévő CO oxidációját. A téma irodalmát áttekintve kiderül, hogy ezek közül az
ónnal módosított Pt/C katalizátorok bizonyultak a legaktívabbnak [69,70].
A kísérleti eredményeket kvantumkémiai számításokkal is alátámasztották. A
Pt3Sn felületeken végzett számításokból [71] kiderült, hogy a CO nem köt az
ón atomokhoz, viszont az OH csoportok előnyben részesítik az Sn-t a Pt-val
szemben. Tehát az ón-platina rendszerekben a CO preferenciálisan a Pt-ra
köt, az –OH csoportok pedig a szomszédos Sn atomokon alakulnak ki.
Ezáltal a bifunkciós mechanizmusnak megfelelően akár 500 mV-tal
negatívabb potenciálon [72] is végbemehet a CO oxidációja és a Pt helyek
felszabadítása a módosítatlan Pt-hoz képest. Az eddigi munkák [73] azt
támasztják alá, hogy a Sn-Pt ötvözetek közül a Pt3Sn összetétel a legstabilabb
és a legaktívabb katalizátor CO oxidációjában [69,73,74]. Azonban a téma
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irodalmának részletes áttekintése során kiderül, hogy eddig még nem sikerült
olyan szintézist kidolgozni, amely tisztán Pt 3Sn ötvözetfázishoz vezetne,
illetve a kialakított szerkezet érzékenyen reagált az előállítási körülmények
változásaira [57,75].
Az Sn-Pt/C katalizátorok előállítására számos módszert találhatunk az
irodalomban. A legtöbb szintézisút azonban többfázisú termékhez vezet,
amelyben fémes platina, Pt-oxid, különböző ón-oxidok, Sn-Pt ötvözetek vagy
különböző sztöchiometriájú Pt(1-x)Snx szilárd oldatok egyaránt megtalálhatók
[57,72,73].
Az Sn-Pt/C katalizátorokat leggyakrabban impregnálással [68] és víz-olajban
mikroemulziós módszerrel [76,77,78] állítják elő, amely lépést mindkét
esetben hőkezelés követ. A mikroemulziós módszer során a két fém
mikroemulzióját szobahőmérsékleten kevertetik, ezért megakadályozható a
szemcseméret-növekedés. Ezeknek a módszereknek a legnagyobb hátránya
az, hogy általában nem bimetallikus részecskék keletkeznek. Ráadásul az
impregnációs-redukciós módszer esetében további problémákhoz vezethet, ha
nem távolítjuk el teljesen a kloridionokat még a hőkezelési lépések előtt
[70,79].
A Bönnemann-féle előállítási módszert is többen tanulmányozták [80,81] a
Pt/C ónnal történő módosításához. A módszer során szerves közegben a két
fém koredukciójával hozzák létre a fém kolloidot, amelyet ezután lecsapnak a
hordozó felületére. A reakciókörülményektől függően vagy Pt 0,81Sn0,19 és hcp
PtSn ötvözetfázisok keveréke [82] vagy nem ötvöződött Pt/SnO2
nanorészecskék [75] alakultak ki.
Poliol szintézist is alkalmaztak a kívánt szerkezet kialakításához [83, 84, 85].
Ebben az esetben etilénglikolban melegítés és kevertetés közben redukálják a
fém prekurzorokat, majd leválasztják a kialakult fémszemcséket a hordozóra.
A módszerrel változatos fázisok (Sn-Pt ötvözetek vagy nem ötvöződött
Pt/SnOx) alakulhatnak ki [86,87,88]. A poliol módszerrel készült
katalizátorok kis aktivitást mutatnak alkoholok oxidációjában [89], ami azzal
magyarázható, hogy a Sn-Pt ötvözetfázis aránya a termékben igen kicsi.
Nagy diszperzitású és részben ötvöződött Sn-Pt/C katalizátor
mikrohullámmal segített poliol szintézissel [90] és borohidrides redukciós
módszerrel [91] is előállítható. A legjobb katalitikus tulajdonságokkal
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metanol oxidációjában a hangyasavas kezeléssel előállított Pt 3Sn/C
rendelkezik, mivel ebben optimális az ón-platina arány, és megfelelően
magas az ötvöződés aránya a kisméretű fémszemcsékben [92].
A polimer prekurzor módszer alkalmazásával [93] tiszta fcc Pt és SnO2
fázisok alakíthatók ki fémes ón jelenléte nélkül [94], sőt a legújabb
eredmények alapján Pt3Sn ötvözet is megvalósítható a módszer
módosításával [95]. A módszer során a fém prekurzorral átitatott citromsav és
etilénglikol reakciójával keletkező gyantát viszik fel a hordozóra, majd
hőkezelésnek teszik ki az anyagot. A köbös vagy hexagonális szerkezetű SnPt ötvözet kontrollált kialakítása ún. „felfűtési” módszerrel végezhető [96].
Kizárólag Sn-Pt ötvözetfázis előállítása különböző Pt/Sn arányokkal
irányított felületi reakcióval (IFR) érhető el, amely során a platinán
adszorbeálódott hidrogén reagál az ón-tetraalkil vegyülettel (SnR4)
[97,98,99]. A felületi reakció a következő egyenletekkel írható le [97]:
PtHad + SnR4 → Pt-SnR(4-x) + x RH
Pt-SnR(4-x) + (4-x)/2 H2 → Pt-Sn + (4-x) RH

(17)
(18)

A fenti kétlépéses módszer garantálja, hogy az ón csak a platinához kössön,
azaz kiküszöbölhető a nem kívánt ón-hordozó kölcsönhatás. A
kutatócsoportunk korábban már sikeresen kidolgozott egy módszert, amellyel
növelni lehet a módosítandó fémmel kölcsönhatásba lépő ón mennyiségét
[97,100]. A túlzottan magas SnR4 koncentrációt a reakcióelegyben ajánlott
elkerülni, mivel a megkötött módosító koncentráció-gradienséhez vezet. A
konszekutív reakciólépések alkalmazása segít elkerülni a módosító
mennyiségének inhomogenitását a módosítandó fémszemcséken [101].

2.2.4. HORDOZÓ MÓDOSÍTÁSA OXOFIL FÉMEKKEL – TI0,7W0,3O2-C
KOMPOZIT KIALAKÍTÁSA

A hidrogén üzemű tüzelőanyag-cellák működését és hatásfokát vizsgálva
kiderült, hogy az anódoldali katalizátor esetében a stabilitás és a COtolerancia növelése a legjelentősebb kutatási irány. A CO-toleranciát oxofil
fémekkel történő módosítással lehet növelni, azonban a két- vagy többfémes
ötvözetek stabilitása általában nem megfelelő [102]. Ezért ígéretes megoldás
lehet, ha a módosítót nem ötvözőként visszük be a rendszerbe, hanem a
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hordozót módosítjuk a fém egy stabil oxidjával, majd erre választjuk le a
platinát.
Többen vizsgáltak W-alapú CO-toleráns elektrokatalizátorokat, amelyekben
vagy a platinát módosították W-mal, vagy platinát választottak le a WO 3
felületére [103,104,105,106,107]. Bemutatták, hogy a W-mal módosított
anód katalizátor (i) negatívabb potenciálon biztosítja a szükséges OH ad
csoportokat, mint a Pt (bifunkciós mechanizmus); (ii) módosítja a Pt és az
adszorbeált CO közti kölcsönhatást (elektronikus hatás); valamint (iii)
lehetővé teszi a hidrogén felületi vándorlását („spillover” hatás)
[108,109,110,111]. A kokatalitikus aktivitás a volfrám gyors és könnyű
oxidációs-állapotváltozásának köszönhető.
Ismert, hogy atomos állapotú hidrogén reverzibilisen tárolható volfrámtrioxidban [112]. Savas környezetben a platina felületén metanol
dehidrogénezésével Had keletkezik, amely átkerülhet („spillover” hatás) a
WO3 felületére, ahol saválló, fémes vezető hidrogén-volfrám-bronz (HxWO3,
ahol 0,3 < x < 0,5) képződik. Ez a vegyület a hidrogén anódos oxidációjának
alternatív közti terméke lehet [109]:
WO3 + x Pt-H  HxWO3 + Pt  WO3 + x e- + x H+ + Pt
(19)
A protonvezető volfrám-bronz a gyors hidrogén oxidációt is segíti, amely
tulajdonsága előnyös hatással van az általános katalitikus aktivitásra [108,
109].
Santiago és munkatársai [113] Pt-Mo rendszereket vizsgáltak, és azt találták,
hogy kisebb CO koncentráció érhető el az elektródok gázpórusaiban, ha a
CO-t molibdénnel katalizált víz-gáz shift reakcióval (VGSR) távolítják el,
ami magában foglalja a CO átalakítását CO 2-dá protonok és elektronok
közvetlen részvétele nélkül. Pereira és munkatársai [104,114] arra a
következtetésre jutottak, hogy Pt/WO x elektrokatalizátor alkalmazásával a
bifunkciós mechanizmus mellett a VGSR reakció lejátszódására is számítani
lehet.
Ismert tény, hogy a volfrám már kis potenciálon is könnyen oxidálható WO 3dá, ezért tüzelőanyag-elemekben nem alkalmazható fémes állapotban, a WO3
pedig n-típusú félvezető 2,6-2,7 eV tiltott sávszélességgel, ezért szintén
alkalmatlan katalizátor hordozónak. Az elektrokémiai mérésekhez szükséges
vezetés biztosításához általában aktív szenet kevernek a Pt/WO x
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rendszerekhez [110]. Emellett az irodalomban találhatunk példákat
szénhordozós Pt/WOx rendszerekre is [111,115].
A TiO2 n-típusú félvezető, széles tiltott sávval (3,0-3,5 eV az elsődleges
szemcsemérettől és egyéb tulajdonságoktól függően). Kiváló mechanikai,
kémiai és redox stabilitásának, alacsony árának, nem toxikus jellegének és
korrózióállóságának (savas közegben is) köszönhetően a TiO 2-ot
széleskörűen
alkalmazzák
optikai
bevonatokban,
napelemekben,
fotokatalitikus vízbontás során és antireflexiós rétegek kialakításához
[103,116,117]. Találhatunk hivatkozást nedvesség-érzékelő szenzor és magas
hőmérsékletű oxigénszenzor alkalmazásokra is [118]. Emellett elterjedt
katalizátorhordozó is, bár alkalmazását tüzelőanyag-cellákban korlátozza
félvezető jellege. A vezetése mindemellett nagymértékben növelhető oxigén
vakanciák kialakításával vagy kation szubsztitúcióval.
A szub-sztöchiometrikus titán-oxid (TinO2n-1 ahol 4 < n < 10)
vezetőképessége összemérhető a grafitéval [119], elérheti a 10 3 S/cm-t is,
azonban hosszú távú alkalmazás során oxidálódik és elveszíti a vezetését
[120].
A kation-szubsztitúció során többféle átmeneti fémet használhatunk, amelyek
többletelektronnal vagy elektronhiánnyal rendelkeznek négyes oxidációs
állapotban (izovalens kation szubsztitúció). A kiválasztásánál fontos
szempont, hogy az ionrádiuszuk hasonló legyen a Ti 4+-éhoz (effektív
ionrádiusz rion(Ti4+)= 60,5 pm, rion(W6+) = 60 pm [121]). Ebből a
szempontból a W (rion(W6+) = 60 pm [122]), a Nb (rion(Nb4+) = 68 pm) illetve
a Mo (rion(Mo4+) = 65 pm) számít alkalmas jelöltnek. Elektromosan vezető
Ti0,7W0,3O2 vegyes oxidot már alkalmaztak Pt hordozóként anód
elektrokatalizátorokban [103,123]. Ezek az anyagok kimagasló COtoleranciát mutattak a hagyományos katalizátorokhoz képest [103], bár az
elégséges vezetési tulajdonságok eléréséhez ebben az esetben is 20 m/m%
szenet kellett a vegyes oxidhoz keverni a katalizátortinta elkészítésekor.
A titán-dioxidnak három fő polimorf fázisa van: rutil, anatáz és brookit. Az
irodalomban
számos
módszert
találhatunk
TiO 2
előállítására
[118,125,126,127,128]. A titán-alkoxidokból vagy szervetlen sókból kiinduló
hidrotermális és szól-gél eljárások általában nanokrisztallitokat
eredményeznek. Cheng és munkatársai [129] bemutatták, hogy a megfelelő
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hidrotermális körülményeket beállítva egyenletes méreteloszlású, nanoméretű
rutil vagy anatáz szerkezetű TiO2 részecskéket kaphatunk. A módosítók
hatását a keletkező fázisra és annak morfológiájára Ti-H2O2 oxidációshidrotermális módszerrel vizsgálták szobahőmérsékleten [130]. Volfrámtrioxid nanoszerkezetek is előállíthatók alacsony hőmérsékletű hidrotermális
módszerrel [131,132]. A nemrég kifejlesztett mikrohullámú hidrotermális
(M-H) technika [133,134] számos előnnyel rendelkezik a hagyományos
hidrotermális módszerrel szemben: (i) gyors felfűtés a kezelési
hőmérsékletre, (ii) rendkívül gyors kristályosodás TiO2 részecskék esetében
is [134,135]. Továbbá számos alacsony hőmérsékletű szól-gél alapú módszer
létezik, amelyekkel tiszta rutil fázisú TiO 2 nanorészecskék állíthatók elő
[124,136,137,138,139,140]. Intenzív kísérletek folynak annak érdekében is,
hogy aktív szénen alakítsanak ki TiO2 részecskéket szól-gél eljárással
[141,142,143,144]. Gao és munkatársai [141] bizonyították, hogy a TiO 2/C
kompozit anyagok fotokatalikusan aktívak szerves szennyezők lebontásában
az aktív szén és a TiO2 között fellépő szinergikus hatásnak köszönhetően.
Több példát is láthatunk arra [145,146,147], hogy szól-gél hidrotermális
szintézis segítségével új típusú titán-dioxid alapú vegyes oxid (MTiO3, ahol
M=Mn, Pb, Ba) fázisok alakíthatók ki. Az újszerű Ti(W)O x nanoszerkezetek
iránti érdeklődés fő mozgatórugója a volfrámmal módosított TiO 2 szerkezetű
fotokatalizátorok fejlesztése [117,148,149], mivel a hidrotermális szintézissel
végzett W-dópolás jelentősen növeli a látható fényben mutatott
fotokatalitikus aktivitást a szól-gél módszerrel készült TiO2 esetében.
A WO3-mal ellentétben, amely n-típusú félvezető, a WO2 torzult rutilráccsal
rendelkező vezető anyag. Sajnos a WO2 csak igen szűk
potenciáltartományban (-0,1 V környékén) stabil termodinamikai
szempontból, ezért elengedhetetlen, hogy rögzítsük a W4+ ionokat a rutil
TiO2 hordozó szerkezetében izovalens kation dópolással. A fentiek
figyelembevételével a munkám során W módosítót tartalmazó, stabil,
megfelelő vezetéssel rendelkező hordozó előállítását tűztem ki célul. A fenti
eredmények ismeretében a módosító stabilizálását Ti-W vegyes oxid
szerkezet kialakításával értem el, a megfelelő vezetést pedig szén-vegyesoxid kompozit kialakításával biztosítottam.
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3. CÉLKITŰZÉS
A téma irodalmának áttekintése rávilágít, hogy a hidrogén, mint energiaforrás
elterjedéséhez elengedhetetlen a jelenlegi PEM tüzelőanyag-elem
katalizátorok továbbfejlesztése. Mivel az anód oldali hidrogén oxidációs
reakció sokkal gyorsabb, mint az oxigén redukciója a katód oldalon, ezért a
kutatások a kinetika további javítása helyett egyéb, gyakorlati szempontból
jelentősebb problémák megoldására fókuszálnak. Ezek közül az egyik a COtolerancia növelése, mivel a reformálással előállított hidrogén tartalmaz kis
mennyiségű CO-t, amely a Pt katalizátort lemérgezi, DMFC-k esetében pedig
a reakció közti termékeként van jelen a CO. Ezen felül, különösen dinamikus
alkalmazások (például járművek indítása és leállítása) esetében a katalizátor
stabilitása szintén kritikus paraméter.
A CO-tolerancia a Pt oxofil fémekkel történő módosításával növelhető
leghatékonyabban, amelyek közül kiemelkedik a W és az Sn. A
hatékonysághoz elengedhetetlen a Pt és a módosító fém atomi közelsége,
amit ötvözet kialakításával vagy a hordozó módosításával érhetünk el. A
stabilitást a szénhordozó módosításával növelhetjük, olyan módosító
alkalmazásával, amely megakadályozza szén korrózióját és a Pt szemcsék
szintereződését/leoldódását.
Mindezek figyelembevételével a munkám célja a következők szerint
foglalható össze:
(i) Pt3Sn ötvözet kialakítása aktív szén hordozón irányított felületi
reakció alkalmazásával.
Célom Pt3Sn típusú katalizátor előállítása metanol oxidációjához. Az ón
módosító hatékonyan növeli a CO-toleranciát, és a morfológiai hatásnak
köszönhetően olyan új reakcióutak végbemenetelét is lehetővé teszi a
metanol oxidációja során, amelyek során nem keletkezik CO. Az irodalmi
adatokból kiderül, hogy a Pt3Sn ötvözet a legstabilabb és legaktívabb SnPt módosulat, ezért ennek a kialakítását tűztem ki célul. Ehhez irányított
felületi reakciót alkalmaztam, mivel ezzel az eljárással elkerülhető a
hordozó-ón kölcsönhatás. Célom volt, hogy a kísérleti paraméterek
módosításával megkeressem az optimális körülményeket a Pt 3Sn fázis
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minél nagyobb arányú kialakításához, és ezáltal a legjobb katalitikus
tulajdonságok eléréséhez.
(ii) Pt/Ti0,7W0,3O2-C kompozit hordozós anód elektrokatalizátor
előállítása és jellemzése PEM tüzelőanyag-elemekhez.
Célom stabil és CO-toleráns anód oldali katalizátor előállítása hidrogénüzemű PEMFC-khoz. A CO-tolerancia növelhető W módosító
alkalmazásával, amelyet hatékonyan stabilizálhatunk rutil rácsú TiO 2-ban
vezető vegyes oxid kialakításával. A TiO 2-szén kompozitok továbbá
ismert korrózióálló hordozók, így a Ti0,7W0,3O2-C kompozit hordozó
alkalmazásával a katalizátor stabilitása és a CO-toleranciája egyaránt
növelhető, miközben a szén biztosítja az elvárt elektromos
vezetőképességet. Az előállítási módszer kidolgozása során három
különböző eljárást vizsgáltam, melynek során célom minél magasabb
W(IV) beépülési fokkal rendelkező vegyes oxid kialakítása volt aktív
szénen. Ennek érdekében tanulmányoztam a szintézis paramétereinek
hatását a szerkezetre, azaz (i) a rutil/anatáz fázisarányra, (ii) a W
oxidációs állapotára, illetve (iii) a nem beépült WO 3, WO2 vagy W
jelenlétére a mintában. A szintézis-szerkezet összefüggések feltárása után
a kutatás fókuszában az optimális paraméterek beállítása állt a lehető
legjobb katalitikus tulajdonságok eléréséhez. Az elkészült Pt/Ti 0,7W0,3O2C katalizátorok katalitikus viselkedését elektrokémiai módszerekkel
tanulmányoztam.
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4. KÍSÉRLETI RÉSZ
4.1.

FELHASZNÁLT ANYAGOK

Minden anyagot előzetes tisztítás nélkül alkalmaztam.
Hordozók, gyári katalizátorok, protoncserélő membrán
3. táblázat. A kísérletek során felhasznált protoncserélő membrán és
katalizátorok listája
Név

Forrás

40 m/m% Pt/C (C-40-PT)

Quintech

20 m/m% Pt-10 m/m% Ru/C (C-20/10-PT/RU)

Quintech

Black Pearls 2000 aktív szén

Cabot

Nafion oldat (5 m/m%-os, izopropanol-víz- Quintech/ DuPont™
etanol 42:50:8 arányú elegyében)
Prekurzorok
4. táblázat. A kísérletek során felhasznált prekurzorok listája
Név

Forrás

Ón-tetraetil (97 %)

Sigma-Aldrich

Titán-izopropoxid (97 %)

Sigma-Aldrich

Ammónium-metavolframát (99 %)

Fluka

Hexakloro-platinasav (≥37,5 % Pt)

Sigma-Aldrich

Nátrium-borohidrid (szint. célra)

Molar Chemicals
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Oldószerek, savak, gázok
5. táblázat. A kísérletek során felhasznált oldószerek és savak listája
Név

Forrás

N-dekán (≥99 %)

Sigma-Aldrich

N-hexán (≥95 %)

Sigma-Aldrich

Metanol (a.r.)

Molar Chemicals

Etanol (a.r.)

Molar Chemicals

Etilénglikol (a.r.)

Molar Chemicals

Izopropanol (a.r.)

Molar Chemicals

Kénsav (a.r.)

Molar Chemicals

Salétromsav (a.r.)

Molar Chemicals

Sósav (a.r.)

Molar Chemicals

Argon (5.0)

Messer Hungarogáz

Hélium (5.0)

Messer Hungarogáz

Hidrogén (5.0)

Messer Hungarogáz

Szénmonoxid (4.7)

Messer Hungarogáz

Hidrogén (5.0) + 100 ppm szénmonoxid

Messer Hungarogáz

4.2.

PT/TI(1-X)WXO2-C KATALIZÁTOR KÉSZÍTÉSE

4.2.1. TI(1-X) WXO2-C KOMPOZIT HORDOZÓ KÉSZÍTÉSE
A
vezető
vegyes-oxid-szén
kompozitokat
három
különböző
szintézismódszerrel állítottam elő: I. módszer: mikrohullámmal segített
szolvotermális szintézis, II. módszer: szól-gél szintézis és III. módszer:
módosított szól-gél szintézis. A szintézisutak ágrajza a 9. ábrán látható.
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9. ábra. A három szintézisút ágrajza Ti0,7W0,3O2-C kompozit előállítására.
4.2.1.1.
szintézis

I. módszer: mikrohullámmal segített szolvotermális

A titán-izopropoxidot (0,43 cm3) 15 cm3 abszolút etanolban oldottam, majd
az oldatot 4 °C-ra hűtöttem. A lehűtött oldathoz nitrogén atmoszférában 10
cm3 etanol:víz 1:1 arányú keverékét csepegtettem intenzív keverés mellett,
ami a titán-prekurzor hidrolíziséhez vezetett. 30 perc keverés után 0,158 g
(NH4)6H2W12O40-ot adtam a szólhoz, a pH-t 1 cm3 tömény HNO3
hozzáadásával állítottam be. További 3 óra kevertetés (szobahőmérsékleten)
után átöntöttem az elegyet egy teflon autoklávba, hozzáadtam 0,25 g aktív
szenet (Black Pearls 2000, SBET= 1475 m2/g), majd nitrogénnel öblítettem az
autoklávot, és 5 bar nitrogénnyomást állítottam be. 175 °C-on 3 óráig
kezeltem a mintát a 2 magnetronnal felszerelt mikrohullámú reaktorban
(Anton Paar GmbH-Synthos 3000) 2,45 GHz frekvencián, 800 W-on. A
csapadékot ionmentesített vízzel mostam, centrifugálással szűrtem, majd 80
°C-on szárítószekrényben szárítottam egy éjszakán át.
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4.2.1.2.

II. Módszer: szól-gél szintézis

A második módszer során hasonló szintézisutat választottunk, mint amelyet
Wang és munkatársai [103] alkalmaztak a tiszta vegyes oxid előállításához. A
szól-gél alapú többlépéses szintézis során citromsav és etilénglikol in-situ
polimerizációja zajlik a Ti és W prekurzorok jelenlétében. 0,158 g
(NH4)6H2W12O40-ot 1 ml vízben oldottam, majd hozzáadtam 18 cm 3 etanolt,
0,13 cm3 etilénglikolt és 0,716 g citromsavat. Az elegyhez 0,43 cm3 titánizopropoxidot csepegtettem. A szólt 75 °C-on kevertettem, amíg színtelen,
tiszta gélt kaptam, majd ekkor hozzákevertem az aktív szenet (Black Pearls
2000). A gélt 80 °C-on egy éjszakán át szárítottam szárítószekrényben, majd
350 °C-on levegőn kalcináltam 2 óráig.
A szerkezet és a katalitikus aktivitás összehasonlításához a fenti módszerrel
szén hozzáadása nélkül tiszta Ti0,7W0,3O2 vegyes oxidot is készítettem.
4.2.1.3.

III. Módszer: módosított szól-gél szintézis

A harmadik szintézisút első lépésében szobahőmérsékleten alakítottam ki
rutil szerkezetű TiO2 nanorészecskéket a szénhordozó felületén Yin és
munkatársai [137] módszere alapján. 0,43 cm 3 titán izopropoxidot
csepegtettem 12 cm3 ionmentes vízhez nitrogén atmoszféra alatt intenzív
kevertetés mellett, majd azonnal 0,91 cm 3 tömény salétromsavat adtam
hozzá. 4 óráig szobahőmérsékleten kevertettem, ezután 0,25 g, 10 cm 3 vízben
felszuszpendált aktív szenet (Black Pearls 2000) adtam hozzá. Mivel a
szobahőmérsékletű öregítés időtartama kritikus kísérleti paraméternek
bizonyult, ezért az egyes mintákat 0,5, 1, 2, 3 és 4 napig, majd 0,158 g
(NH4)6H2W12O40 hozzáadása után 80 °C-on bepároltam őket. A port 80 °C-on
szárítószekrényben egy éjszakán át szárítottam.

4.2.2. HŐKEZELÉS ÉS REDUKCIÓ
A kapott porokat többlépcsős hőkezelésnek vetettem alá. A hőkezelés során a
célom rutil fázisú TiO2 kialakítása, majd rutilrácsba a volfrám W4+ oxidációs
állapotban történő beépítése volt. Az anatáz → rutil átalakulás tiszta oxidok
esetében az irodalmi adatok alapján [144] 730 ºC felett történik, ezért
mindhárom szintézisút esetében 750, 775 vagy 800 °C-ra fűtöttem fel a
mintákat héliumáramban, majd ott tartottam 2 vagy 8 órán át. Ezután
lehűtöttem 650 °C-ra, és 10 percig hidrogén:víz 95:5 mólarányú keverékében
43

redukáltam őket. A redukciós lépés hőmérsékletét előzetes TPR méréssel
határoztam meg. Végül héliumban szobahőmérsékletig hűtöttem a mintákat.

4.2.3. PLATINAFELVITEL A HORDOZÓRA
A platina felvitelét Hwang szabadalmi eljárása alapján végeztem [150]. A
módszer előnye, hogy segítségével nagy diszperzitású, és kis szemcseméretű
Pt választható le szénhordozóra, és az impregnálással ellentétben nincs
szükség hőkezelési lépésre. Az összes elkészült kompozit hordozóra, és a
tiszta aktív szénre (Black Pearls 2000) is 40 m/m% platinát vittem fel
NaBH4-etilénglikol komplex redukáló ágens segítségével. 0,333 g H2PtCl6-ot
oldottam 50 cm3 etanolban, majd felszuszpendáltam benne 0,200 g hordozót
(5 perc keverés, 15 perc ultrahangos rázatás, 15 perc keverés). 0,590 g
NaBH4 és 7,4 cm3 etilénglikolból álló oldatot készítettem, és ezt
hozzácsepegtettem a hordozós szuszpenzióhoz 65 °C-on kevertetés mellett.
Három óra kevertetés után 30 cm3 0,5 M HCl oldatot adtam az elegyhez, és
szobahőmérsékleten további 2,5 órát kevertettem. A kapott katalizátort
semleges pH-ig mostam ionmentes vízzel, centrifugálással szűrtem, és 80 °Con egy éjszakán át szárítószekrényben szárítottam.

4.3.

ÓNNAL MÓDOSÍTOTT PT/C KATALIZÁTOROK ELŐÁLLÍTÁSA

A reakció kivitelezéséhez egy 40 cm 3-es Pyrex üvegbetétes rozsdamentes
acél autoklávot használtam. 0,2 g Pt/C katalizátort (a készítés részletesen a
4.2.3. Platinafelvitel a hordozóra című pont alatt található) 10 cm 3 ndekánban szuszpendáltam. Az autoklávot 10 percig hidrogénnel öblítettem,
majd 5 bar hidrogén túlnyomást állítottam be. Az autoklávot olajfürdőbe
merítettem, és felfűtöttem 170 °C-ra (az olajfürdő hőmérséklete 190 °C volt).
Amint elértem a kívánt hőmérsékletet intenzív keverés mellett beadagoltam
az első adag dekánban oldott SnEt4-t. A teljes reakcióidő az adagolási lépések
számától függött, az adagolási lépések egy óránként történtek (így a
reakcióidő ennek megfelelően 3, 4 vagy 5 óra volt). Az egyes minták pontos
előállítási paraméterei, illetve a reakcióelegyek összetétele a 6. táblázatban
található. Az elnevezéseket az előállítási paramétereknek megfelelően
választottam. Miután letelt a teljes reakcióidő, az autoklávot lehűtöttem, az
oldószert centrifugálással eltávolítottam, a katalizátorokat kétszer mostam
dekánnal, majd háromszor hexánnal, végül a kapott port 60 °C-os
szárítószekrényben 1 óráig szárítottam.
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6. táblázat. A 40 m/m%-os Pt/C katalizátor SnEt4-lel történő módosításának paraméterei. A Pt/C katalizátor mennyisége
0,2 g, közeg: n-dekán (Vdekán=10 cm3).
Adagolási
[SnEt4]0c
lépések
mM
száma
8.3SnPt/C-IV
1,5
0,023
4
3,04
8.3SnPt/C-III-A
1,5
0,031
3
4,03
11.0SnPt/C-IV
1,5
0,031
4
4,03
13.8SnPt/C-V
1,5
0,031
5
4,03
9.1SnPt/C-III
1,5
0,034
3
4,43
8.3SnPt/C-III-B
0,75
0,062
3
5,45
a Az SnEt4 prekurzor n-dekános oldatának mennyisége adagolási lépésenként.
Mintanév

VSnEt4a
cm3

[SnEt4]b
M

b A beadagolt SnEt4 oldat koncentrációja.
c Az SnEt4 kezdeti koncentrációja a reakcióelegyben az 1. adagolási lépés elején.
d A teljes beadagolt ónmennyiség.
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SnEt4d
mmol

Sn
m/m%

Pt/Sn
at/at

0,140
0,139
0,185
0,232
0,153
0,139

8,3
8,3
11,0
13,8
9,1
8,3

2,9
3,0
2,2
1,8
2,7
3,0

A reakció megfelelő végbemenetelét infravörös spektroszkópiával
ellenőriztem. A reakció után centrifugálással eltávolított n-dekánról felvett
spektrumon az 507 cm-1-nél található νSn-C vegyértékrezgés eltűnése jelezte
azt, hogy az összes kiindulási SnEt4 elreagált, és a reakció sikeresen lezajlott.
A felületi reakció után a mintákat hidrogénáramban hőmérsékletprogramozott redukciónak (temperature programmed reduction, TPR)
vetettem alá. A redukció paraméterei a következők voltak: fűtési sebesség 5
°C/min, hidrogén áramlási sebesség 30 cm 3/min. A redukciós hőmérséklet
hatásának vizsgálatához a maximális hőmérsékletet 250, 350 vagy 400 °C
határoztam meg, ezt a 16. táblázatban az adott mintánál jeleztem. A
maximális hőmérsékleten 2 óráig tartottam a mintákat hidrogénáramban,
majd lehűtöttem a rendszert 50 °C-ra. Itt nitrogénre váltottam a gázt, és
tovább hűtöttem szobahőmérsékletig.
Vakmintát is készítettem, hogy ellenőrizzem reagál-e az ón-tetraetil a
szénhordozóval. Ebben az esetben az autoklávban aktív szenet
szuszpendáltam a dekánban Pt/C helyett, majd végrehajtottam a fent
ismertetett reakciót. A reakciókörülmények: Tr = 170 °C, PH2= 5 bar és
cSnEt4= 0,03 M. A FTIR illetve az ICP-OES (inductively coupled plasma –
optical emission spectroscopy, induktív csatolású plazma - optikai emissziós
spektroszkópia) vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a fémorganikus
prekurzor nem lépett reakcióba a szénnel, a teljes bemért ón-tetraetil
mennyiség a folyadékfázisban maradt.

4.4.

AZ ELEKTROKATALIZÁTOROK FIZIKAI JELLEMZÉSE

Az elektrokatalizátorok fizikai jellemzése elengedhetetlen, ha meg akarjuk
ismerni a szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közti összefüggéseket. Az
alacsony üzemi hőmérsékletű tüzelőanyag-elemek katalizátorai a heterogén
katalizátorok egy speciális csoportjába tartoznak. A legtöbb tüzelőanyagelem katalizátor szénhordozós, ami biztosítja a megfelelő vezetéset. Az aktív
rész általában platina vagy ennek ötvözete nagy diszperzitással
nanorészecskeként leválasztva a hordozóra. A katalizátorok jellemzéséhez
ezért egyrészt olyan módszerekre van szükség, amelyek megadják az elemi
összetételt és az összetevők kémiai állapotát a tömbi fázisban és a felületen,
valamint a kristályos fázisok szerkezetét. Továbbá az aktivitást az aktív
szemcsék mérete és a fajlagos felület nagymértékben befolyásolja. Ezért a
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fajlagos felület, az elektrokémiailag aktív felület és a részecskék méretének
illetve
eloszlásának
meghatározása
szintén
elengedhetetlen
az
elektrokatalizátorok jellemzéséhez.
A Ti0,7W0,3O2-C minták hőmérsékletprogramozott redukciós (temperature
programmed reduction, TPR) méréseit egy kvarc átáramlásos reaktorban
hajtottuk végre, mérés közben a hidrogénfogyást hővezetőképességi
detektorral mértük. A fogyott H2 mennyiséget a görbe alatti terület
integrálásával határoztuk meg. A H2 mennyiségének meghatározásához a
detektort ismert térfogatú és H2 koncentrációjú gáz keverékkel kalibráltuk. A
mintákat 10 °C/perc sebességgel fűtöttük szobahőmérsékletről 850-950°C-ig.
A redukáló gázkeverék (5,2 V/V% H2-Ar) áramlási sebesség 40 ml/perc volt.
A méréseket egy ASDI RXM 100-Advanced Scientific Designs Inc. típusú
berendezésben végeztük.
A röntgen pordiffrakció (X-ray powder diffraction, XRD) az egyik
legszélesebb körben alkalmazott, nem destruktív katalizátorvizsgálati
módszer. Információt ad az anyag kristályszerkezetéről, ezen keresztül
információ kapható az összetételről is. Nyomon követhető vele a
katalizátorokban kialakult kristályos fázisok minősége és aránya, valamint az
elsődleges szemcseméret, a rácsparaméterek változásából pedig
következtethetünk a kristályos fázis összetételére például ötvözetek vagy
vegyes oxidok esetében. A mérések információt adnak a különböző
szintézislépések és hőkezelési eljárások hatásáról. Mivel a módszer a rácsok
hosszú távú periodicitásáról ad információt, ezért csak a 2,5 nm-nél nagyobb
szemcséket veszi figyelembe.
A röntgensugárzás hullámhossza (0,1-100 Å) gyakran összemérhető a hosszú
távú periodicitást mutató kristályos anyagok rácssíktávolságával, ezért a
rácssíkokon a röntgensugárzás elhajlást és interferenciát szenvedhet, amit
diffrakciónak nevezünk. Az interferencia maximális erősítési feltételét a
Bragg-egyenlet ((19) egyenlet) írja le, amely szerint az interferáló hullámok
útkülönbsége a közös hullámhosszuk egész számú többszöröse:
(20)
Ahol λ a röntgensugár hullámhossza, d a rácsparaméter, θ a diffrakciós szög
fele, n a reflexió rendje.
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Fő szemcseméret és fajlagos felület meghatározása:
A tökéletes kristályok a végtelenbe nyúlnának, de mivel a valós kristályok
véges méretűek, ezért a diffrakciós csúcs kiszélesedik a méret csökkenésével.
Ez a változás 200 nm alatti szemcséken mérhető. A Scherrer képlet
segítségével következtethetünk a krisztallitméretre a csúcsszélesedés alapján:

(21)
ahol t a krisztallitok átlagos mérete, K a Scherrer állandó (általában 1), λ a
röntgensugár hullámhossza és B a reflexió szélessége.
A röntgen pordiffrakciós vizsgálatokat Philips gyártmányú PW 3710 alapú
PW 1050 Bragg-Brentano parafókuszáló goniométerrel végeztük CuKα
sugárzást (λ= 0,15418 nm), grafit monokromátort és proporcionális számlálót
alkalmazva. Belső sztenderdként szilícium port (NIST SRM 640)
használtunk. A kristályos fázisok cellaparamétereit az illesztett d értékekből
határoztuk meg. A mérések során a következő JCPDS kártyákat használtuk:
anatáz (21-1272), rutil (21-1276), WO3 (72-0677), WO2 (96-0134), W (040806), Pt (04-0802), Pt3Sn (35-1360). A röntgen pordiffrakciós mérések
elvégzésében és kiértékelésében Sajó István tudományos munkatárs és Dr.
Bálint Szabolcs tudományos munkatárs segített.
Röntgen floureszcenciás spektroszkópia (X-ray fluorescent spectroscopy,
XRF) Ha egy anyagot nagyenergiájú röntgensugárzással bombázzunk, akkor
az szekunder karakterisztikus röntgensugárzást bocsát ki, amely
felhasználható kémiai analízisre. A katalizátorok esetében ez kiváló, nem
destruktív módszer a tömbi anyag összetételének vizsgálatára.
A transzmissziós elektronmikroszkópia (transmission electronmicroscopy,
TEM) elve hasonló a hagyományos fénymikroszkópokéhoz, csak ebben az
esetben fény helyett fókuszált elektronnyalábot alkalmaznak a minta
átvilágításához. A nyaláb 50-300 Å vastag mintarétegen tud áthatolni, és az
eltérő
szerkezetű
vagy
orientációjú
tartományok
különböző
kontrasztmechanizmusok következtében elkülöníthatők lesznek. Segítségével
a minta szerkezete és összetétele szubmikroszkópikus méretekben is
vizsgálható (felbontóképessége 0,1-0,2 nm), amelynek különös jelentősége
van a katalizátorok aktív komponenseinek vizsgálatakor, amelyek általában
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nanoméretű fémrészecskék. A katalizátorok átlagos szemcseméretének
meghatározása is TEM képek elemzésével végeztem.
A TEM vizsgálatokat FEI Morgani 268D típusú transzmissziós
elektronmikroszkóppal végeztük (gerjesztő feszültség: 100 kV, W-filament).
A mintákat mozsárban őröltem, majd etanolban szuszpendáltam ultrahangos
fürdőben. Az ónnal módosított Pt/C katalizátorok karakterizálásakor a
vizsgálatot olyan Pt/C mintán is elvégeztem, amely azonos kezelésen esett át,
mint a többi katalizátor, azzal a különbséggel, hogy az n-dekán nem
tartalmazott SnEt4-t. Ezáltal tanulmányozni tudtuk a szintézis hatását a
platinaszemcsék méretére. Az átlagos részecskeátmérő meghatározásához
minden esetben nagy számú, véletlenszerűen választott részecskét mértem le,
amelyek a minta legalább három különböző területéről származtak.
A pásztázó elektronmikroszkóp (scanning electron microscope, SEM)
elektronnyalábbal pásztázza a minta felületét és leképezi a háromdimenziós
képét. Amikor az elektronok elérik a minta felületét kölcsönhatásba lépnek a
minta felületével, a kapott jelek a mintától függően lehetnek szekunder
elektronok, visszaszórt elektronok, röntgensugárzás, fény, hő vagy akár
áthatoló elektronok is. A SEM tehát nagy felbontású képeket ad a tömbi
anyag kvantitatív elemzéséhez, gyors elemtérképezéssel.
A SEM képeket ZEISS EVO 40XVP Scanning Electron Microscope
(gerjesztő feszültség: 20 kV, W-filament) berendezéssel készítettük.
Az energiadiszperzív röntgenspektroszkópia (Energy dispersive X-ray
spectrocsopy, EDS) elemanalízisre vagy kémiai karakterizálásra használt
analitikai technika, amely azon az elven alapul, hogy elemek egyedi
atomszerkezetüktől
függően
nagyenergiájú
gerjesztés
hatására
karakterisztikus röntgenfényt emittálnak. A módszert SEM mérések során
alkalmazzák az elemi összetétel meghatározására.
Az EDS analízishez INCA (Oxford Instruments Ltd.) detektort és INCA
Energy szoftvercsomagot használtunk. A részecskék EDS analízisét ZEISS
EVO 40XVP Scanning Electron Microscope (gerjesztő feszültség: 20 kV, Wfilament) tette lehetővé. A TEM, SEM és EDS mérések kivitelezésében
Drotár Eszter tudományos segédmunkatárs segített.
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A
röntgen
fotoelektron-spektroszkópiás
(X-ray
photoelectron
spectroscopy, XPS) mérések során a mintákat nagyenergiájú
monokromatikus fotonokkal (röntgensugárral) gerjesztjük, amely ionizálja az
atomokat, majd a kilépő elektronok kinetikus energiáját detektáljuk. Bár a
röntgensugár behatolás mélysége 1-10 µm, de a nagyobb mélységekből
kilépő elektronok rugalmatlan szórást szenvednek; csak a felső
atomrétegekből jutnak energiaveszteség nélkül a detektorba, ami biztosítja a
módszer felületérzékenységét (információs mélység: hozzávetőlegesen 10
nm). A módszerrel minőségi, mennyiségi elemzés és kötésállapot
meghatározás is végezhető. További előny, hogy az UHV kamrában a minta
fűthető és egy kiegészítő kamrában gázok (például hidrogén) beengedése is
megoldható, így a hőkezelés/redukció során lezajló kémiai állapotváltozások
is in-situ (fellevegőztetés nélkül) nyomon követhetőek a segítségével.
A mérés az ún. fotoelektromos hatáson alapul. A mintát alkotó atomok
lokalizált törzselektronjai karakterisztikus kötési energiával rendelkeznek,
ami az adott atom kémiai identitása mellett a kötésállapottól is függ. Amikor
röntgensugárzást irányítunk a felületre, akkor a röntgenfotonok energiáját
teljesen elnyeli a gerjesztett elektron. Ha a foton energiája (h∙ν) elég nagy,
akkor az elektron kilép az atomból. Az ily módon emittált elektront
fotoelektronnak nevezzük. Az elektron kinetikus energiáját detektálva az
alábbi energiaegyenlet alapján meghatározható az elektron kötési energiája
(pontosabban a Fermi szinthez viszonyított ionizációs energiája):
(22)
Ahol h∙ν a röntgen foton energiája, Eb a kötési energia, Ek a fotoelektron
mozgási energiája, ϕ pedig a spektrométer kilépési munkája (kb. 4-5 eV).
Az XPS mérések ultravákuum körülményeket igényelnek. A röntgensugárzás
előállításához kb. 15 keV energiájú elektronokkal bombázunk egy fém
anódot (általában réz hordozóra párologtatott magnézium vagy alumínium),
amely ennek hatására karakterisztikus röntgensugárzást bocsát ki. A Mg Kα
sugárzás energiája 1253,6 eV, az Al Kα sugárzás 1486,6 eV. A
felbontóképesség monokromátor alkalmazásával javítható. A fotoelektronok
analízisét elektrosztatikus eltérítésű analizátor végzi.
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Az XPS mérések OMICRON Nanotechnology GmbH gyártmányú, EA125
típusú elektron spektrométerrel történtek. Az alább bemutatatndó
kísérletekben a fotoelektronokat MgKα (1253,6 eV) sugárzás gerjesztette. A
spektrumokat az energia analizátor Constant Analyser Energy üzemmódjában
vettük fel, nagyjából 1 eV-os spektrális felbontás mellett.
Az XPS vizsgálatokhoz a pormintákból hexános szuszpenziót készítettem,
majd felcseppentettem és rászárítottam a mintatartóra. Ezáltal megfelelő
adhézió és elektromos vezetés érhető el. A mintákat először jellemzően a
kezeletlen állapotukban analizáltuk. A 8.3SnPt/C-III-A mintát nagynyomású
kamrában végzett redukció után is vizsgáltuk, a redukció körülményei a
következők voltak: 500 mbar H2 350 °C-on 2 óra (H2-ben kezelt minta).
Ugyanezt a mintát azután is megvizsgáltuk, hogy a kezelés után egy napig
levegőn állt (visszaoxidált minta).
Az 50Ti0,7W0,3O2-50C minta esetében (amelyet a III. szintézisúton állítottam
elő) először a szintézis végére (szárítás 80 ºC-on) jellemző állapotban
végeztünk mérést a mintán, majd a hőkezelési és redukciós vizsgálatokat is
végeztünk, amelyek során a szokásos kezelési lépéseket (750 °C 8 h
hőkezelés He áramban, majd 650 °C 10 min redukció H2-H2O keverékében)
külső berendezésben, ex-situ hajtottuk végre.
Egy másik kísérletsorozatban ugyanezen anyag átalakulásait a kétlépcsős
hőkezelési eljárás során in-situ XPS mérésekkel követtük. Technikai okok
következtében a hőkezelési paraméterek némileg mások voltak, mint a
szokásos mintapreparáció folyamán (hőkezelés inert gázban: 8h 620°C 300
mbar Ar-ban, redukció: 10p 500°C 300 mbar H2-ban), de a minta
fellevegőzését, a kémiai állapotok légköri oxigén általi megváltozását el
tudtuk kerülni. Az elkészült minta oxidálhatóságát úgy vizsgáltuk, hogy 30
percig levegőnek tettük ki, mielőtt újra mértük. Az adatok megfelelő
kiértékeléséhez tiszta WO3 és WO2 oxidokon is végeztünk méréseket, ez
utóbbi esetben a felületi oxidréteget vákuumban, 500 °C-on távolítottuk el.
Miután majdnem minden vizsgált minta szén hordozón lett kialakítva, a
kötésienergia-skálát a C 1s sáv legintenzívebb komponenséhez (grafit, 284,4
eV) kalibráltuk. Az adatokat CasaXPS szoftvercsomag segítségével
értékeltük ki [151], a csúcsokat Gauss-Lorentz csúcsokkal illesztettük,
miután a Shirley vagy lineáris hátteret eltávolítottuk. A nominális felületi
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összetételt XPS MultiQuant szoftvercsomaggal határoztuk meg [152, 153],
homogén mélységi eloszlást feltételezve minden komponens esetében. A
kémiai állapotokat XPS adatbázisok [154, 155] és a kapcsolódó irodalom
felhasználásával határoztuk meg. Az XPS mérések kivitelezésében és
értelmezésében Dr. Pászti Zoltán tudományos főmunkatárs segített.
A fajlagos felület meghatározásának legelterjedtebb módszere a BET
(Brunauer, Emmet és Teller) módszer, amelyet Teller Ede publikált először
munkatársaival Stephen Brunauerrel és Paul Hugh Emmettel 1938-ban [156].
Munkájukban megmagyarázták a gázok adszorpciójának mechanizmusát
szilárd anyagokon, és feltárták az adszorbeált gázok mennyisége és a fajlagos
felület közti összefüggéseket. Ha ismerjük egy adott gázmolekula (például
nitrogén) felületigényét, akkor az adszorbeált gázmennyiségből egyszerűen
kiszámíthatjuk a fajlagos felületet. Ehhez a szilárd anyagot vákuumtérbe
helyezzük, majd ismert mennyiségű gázt engedünk be mellé. A
nyomásváltozást mérve megtudhatjuk az adszorbeált gázmennyiséget. A
mérés során feltételezzük, hogy a teljes felületet beborítja a gáz, továbbá azt,
hogy egy molekula csak egy kötőhelyet foglal el, és a molekulák nem lépnek
kölcsönhatásba egymással.
Az ún. BET izotermák felvétele során különböző mennyiségű gázt engedünk
a kamrába, és megkeressük az egyensúlyi helyzetet. A mérésekben Hegedűs
Mihály volt segítségemre.

4.5.

ELEKTROKÉMIAI VIZSGÁLATOK

Az elektrokémiailag aktív felületet (electrochemically active surface area,
ECSA)
hidrogén
vagy
szénmonoxid
elektrokémiai
adszorbeálásával/deszorbeálásával határozhatjuk meg ciklikus voltammetriás
módszerrel. A munkaelektródra ismert mennyiségű katalizátort tartalmazó
szuszpenziót (tintát) viszünk fel. Száradás után egyenletes katalizátorréteg
keletkezik az elektródon. A ciklikus voltammetriás mérés során a potenciál
csökkentésével kb. 0,2-0 V (vs. RHE) között hidrogén monoréteg alakul ki a
platinán, majd a polarizáció irányának megfordítása után az adszorbeált
hidrogén oxidálódik és ugyanebben a tartományban deszorbeálódik a
hidrogén a felületről. A fajlagos aktív felület a következő képlettel
számítható:
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(23)

Ahol ECSAH-UPD a hidrogén adszorpciójából meghatározott katalitikusan
aktív felület, a 210 μC/cm2 pedig az 1 cm2 felülethez rendelhető töltés
mennyisége hidrogén esetében [157].
A fenti módszer főként Pt vagy Pt-tartalmú katalizátorokhoz alkalmazható
savas elektrolitban. Más katalizátorok esetében a csúcsok módosulhatnak,
vagy nem jelennek meg. A módszer további hátránya, hogy az
elhelyezkedésük miatt meglehetősen nehéz alapvonalat illeszteni a
csúcsokhoz, ezért pontos, kvantitatív felület-meghatározásra nem alkalmas.
A CO stripping módszerrel történő aktív felület-meghatározás során állandó
(általában 0,05 V (vs. RHE)) potenciálon tartva a munkaelektródot CO-val
telítjük az elektrolitot. A telítés során a CO teljesen befedi a katalizátor
felületét. Ezután argonnal kihajtjuk az összes oldott CO-t az elektrolitból, így
a rendszerben csak a katalizátorhoz kötött CO marad. Ezután felvéve a
ciklikus voltammogramot a CO oxidációhoz rendelhető csúcs alatti területből
a (23)-as egyenlettel analóg képlet segítségével számolható az ECSACO aktív
felület. Ebben az esetben az 1 cm 2-hez rendelhető töltés mennyisége 420
μC/cm2. A módszer előnye a hidrogén deszorpcióhoz képest a pontosabb
alapvonal meghatározás (a második ciklusból, amelyben már nem zajlik CO
oxidáció), illetve a csúcs alatti terület pontos meghatározása, mivel a kezdőés a végpont is ismert.
Ha ismerjük a katalizátor szemcseméretét, akkor összevethetjük az
elektrokémiai módszerrel kapott eredményeinket az egységnyi tömegű
platinára jutó elméleti aktív felülettel (S, m 2/g), amely az alábbi képlettel
számolható:

(24)
ahol r a gömb alakúnak feltételezett fémrészecske sugara (nm), ρ pedig a fém
sűrűsége (g/cm3). Várható, hogy ennél jóval kisebb lesz a valós érték, hiszen
mind az anód, mind a katód reakció magában foglalja az elektronok, a
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protonok és a reagensek/termékek transzportját, tehát a katalizátornak csak
azon felületrészei lesznek aktívak, amelyek a katalizátor-ionomer-reagens
háromfázisú régióban találhatóak. A maradék felület nem képes részt venni
az elektrokémiai reakcióban.
A 40 m/m% Pt/50Ti0,7W0,3O2-50C elektrokatalizátorokat ciklikus
voltammetriás és COad stripping módszerrel vizsgáltam Biologic SP150
potenciosztát, 3 mm átmérőjű szénüveg elektród és EC Lab szoftvercsomag
segítségével. Az elektrokémiai viselkedés jobb összehasonlítása érdekében a
Wang és munkatársai által javasolt [103] szénmentes 40 m/m%
Pt/Ti0,7W0,3O2 katalizátort is előállítottam (II. szintézisút) és vizsgáltam.
Ebben az esetben a katalizátort 4:1 arányban aktív szénnel kevertem
dörzsmozsárban a tinta elkészítése előtt, ezzel biztosítva a szükséges
elektromos vezetéset.
A szénüveg munkaelektródra (d = 0,3 cm, geometriai felület A = 0,0707 cm 2)
vittem fel a katalizátormintákat. Az elektródot minden mérés előtt 0,05 m
szemcseátmérőjű alumínium-oxid porral políroztam tükörsimára, majd
ultrahangos fürdőben tisztítottam először vízben (18,2 MΩ∙cm), majd
izopropanolban végül ismét vízben áztatva, hogy minden szerves
szennyeződést eltávolítsak. A mintából ezután homogén tintát készítettem: 5
mg katalizátor port 0,5 cm3 etilénglikol, 0,2 cm3 izopropanol és 0,03 cm3
Nafion oldat keverékében szuszpendáltam ultrahangos fürdőben 45 percig (T
< 40 °C [158]. Ezután 0,0013 cm3 szuszpenziót cseppentettem az elektród
felületére, majd 30 percig infralámpa alatt szárítottam ügyelve arra, hogy a
tinta egyenletesen borítsa be az elektród felületét. Ellenelektródnak Pt szálat,
referencia elektródnak pedig 3 M belső oldatos, egy sóhidas Ag/AgCl
elektródot használtam, de dolgozatomban minden potenciálértéket
reverzibilis hidrogén elektród (RHE) ellenében adok meg. Az alkalmazott
elektrolit 0,5 M H2SO4 volt. A mérések előtt az elektródot ciklikus
polarizálással aktiváltam 100 cikluson keresztül 0,05 és 1,25 V (vs. RHE)
között 1 V/s polarizációs sebességgel. Az aktiválás után ciklikus
voltammetriás méréseket végeztem 0,05-1,25 V között 10 mV/s polarizációs
sebességgel.
A katalizátoron adszorbeált CO (COad) mennyiségét CO stripping
voltammetriás módszerrel határoztam meg 0,5 M kénsav elektrolitban. CO
gázt buborékoltattam át az elektroliton 30 percig, mialatt a munkaelektródot
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állandó 0,02 V potenciálon tartottam, majd argon vagy hidrogén
átbuborékoltatásával (30 min) eltávolítottam a folyadékfázisból a CO-t.
Ezután ciklikus polarizációt végeztem 0,01 mV/s sebességgel 0,05 és 1,05 V
tartományban. Az összehasonlítás érdekében PtRu/C katalizátoron is
elvégeztem a fenti méréseket, mivel jelenleg ez a legelterjedtebb CO-toleráns
katalizátor (Quintech C-20-/10-Pt/Ru, Pt= 20 m/m%, Ru= 10 m/m% Vulcan
hordozón; jelölés: PtRu/C).
A metanol elektrooxidációját ciklikus voltammetriával tanulmányoztam. A
fent ismertetett elektrokémiai tisztítás után a kénsav oldatot 0,5 M H 2SO4-et
és 1 M metanolt tartalmazó oldatra cseréltem, majd 0,01 mV/s sebességgel 10
ciklust vettem fel 0,05 és 1 V (vs. RHE) között.
A katalizátorok elektrokémiai stabilitásának vizsgálatához 0,05-1,25 V
közötti tartományban ciklikus polarizációt végeztem 0,05 V/s pásztázási
sebességgel 5000 cikluson át. A vizsgálat 66,7 órát vett igénybe. A Q H-UPD
töltések meghatározásakor kétféle alapvonal korrekciót végeztem
Schulenburg és munkatársainak módszere szerint [157].
A relatív hibát és a szórást legalább három mérés átlagából határoztam meg.
A fő hibaforrások a mérés során a katalizátor bemérése, a katalizátor
szuszpenzió inhomogenitása és a kettősréteg áramának korrekciója.
A tüzelőanyag-elem tesztberendezésben (Biologic FCT-150S) végzett
mérések során a katód oldalon Quintech 40 %-os Pt/C, anód oldalon pedig a
III. szintézisúton készült 40 %-os Pt/Ti0,7W0,3O2-C katalizátort alkalmaztunk.
A membrán elektród együttes elkészítéséhez a két katalizátorréteggel borított
gázdiffúziós réteget (anód és katód) az őket elválasztó Nafion membránnal
összepréseltük. A gázdiffúziós rétegre (16 cm 2 területű Freudenberg H2315
I2 C6 típusú szénpapír mikropórusos réteggel és teflon bevonattal)
szitanyomással vittük fel a katalizátor tintát. A tinta a következő recept
szerint készült: 1,02 cm3 etilénglikolt és 1,87 cm3 Nafion oldatot jeges
fürdőben 4 ºC-ra hűtöttünk, keverés közben hozzáadtunk 152 mg katalizátort
majd 0,34 cm3 izopropanolt. Az elkészült tintát két lépésben, szitanyomással
vittük fel a szénpapírra 0,4 mgPt/cm2 mennyiségben. Az elektródokat
vákuum-szárítószekrényben 110 ºC-on 12 órát szárítottuk. Száradás után az
anód és katód közé helyeztük a Nafion membránt (Ion-Power Nafion XL), és
120 ºC-on 4,5 t nyomással 3 percig préseltük. Ezután összeállítottuk a cellát a
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bipoláris lemezeket 4,5 Nm meghúzási nyomatékkal összecsavarozva. A
tüzelőanyag-elem tesztberendezésben végzett mérések során a hidrogén és az
oxigén gázok áramlási sebessége 120 ml/min, a cellanyomás 2 bar volt. A
mérések előtt 85 ºC-on aktiváltuk a cellát 0,6 V állandó feszültséget
tartottunk, amíg az áramérték is állandó lett. A mérések során a cella
hőmérséklete (85 ± 4) ºC volt, az áramot 0 A-ről indulva 0,2 A lépésközzel
növeltük miközben minden áramértéket 10 s-ig tartottunk. Az áramsűrűség
(j) értékeket az áramértékek szénpapír felületére (16 cm2) történő
normálásával kaptuk. A méréseket tiszta hidrogénben, és 100 ppm CO-dal
szennyezett hidrogénben is elvégeztük. A mérések kiértékeléséhez FC Lab
szoftercsomagot használtunk. A mérések elvégzésében Dr. Szabó Ervin
tudományos munkatárs segített.
Az
in-situ
elektrokémiai
infravörös
reflexiós-adszorpciós
spektroszkópiás (electrochemical – infrared reflexion-adsorption
spectroscopy, EC-IRAS) vizsgálatokat MCT detektorral felszerelt NICOLET
6700 FT-IR spektrométerrel egy velünk együttműködésben álló spanyol
kutatócsoport végezte Sergio Rojas vezetésével (Grupo de Energía y Química
Sostenibles, Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, Madrid, Spain).
Az illesztés PIKE Technologies VeeMAX II spektroszkópiás kiegészítővel
történt. 60°-kal döntött CaF2 prizmás poli(metil-metakrilát) (PMMA) cellát
használtunk. Az FTIR spektrumot 64 interferogram átlagából kaptuk, 4 cm -1
felbontással a választott potenciálon, a potenciált lépcsőzetesen növelve a
referenciaelektródhoz (E0) képest 0,8 V-ig. Az R/R0 reflektanciaarányt a mért
R és R0 reflektanciákból számoltuk, ahol R az adott potenciálon, R0 pedig a
referenciapotenciálon (0,05 V) mért reflektancia. Az elektrokémiai
szabályzást Autolab PGstat 302N berendezés végezte.
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
5.1. AZ 50TI0,7W0,3O2-50C KOMPOZIT ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE
A megfelelő szintéziseljárás kidolgozása során célom a W minél nagyobb
arányú beépítése volt a rutil TiO2 rácsba. A Ti(1−x)WxO2 vegyes oxid
irodalomban található számítógépes modelljének [159] tanulmányozásával
(10. ábra) kiderül, hogy a volfrám négyes oxidációs állapotban, rutil rácsú
TiO2-ba képes beépülni. A beépülés hatására a 7. táblázatnak megfelelően
nagymértékben megváltozik az elemi cella rácsállandója és térfogata. A W
redukciója során az ’a’-rácsméret növekszik, a ’c’-rácsállandó pedig
megrövidül a W6+ és a W4+ ionok eltérő mérete, valamint a dópolt
vegyületben a W-W kötések kialakulása miatt [123,161]. Hasonló kötések
megjelenése a WO2 rácsban is megfigyelhető, ezért a dópolt TiO2 esetében is
várható a jelenlétük. A rács torzulásának mértéke arányos a beépült W
mennyiségével, ezért a rácsparaméterek változásának nyomon követése
megfelelő módszer a volfrám beépülés mértékének becslésére.
A WO2-ben a W-O kötéstávolságok (1,97 és 2,11 Å) nagyon hasonlóak a
rutil fázisban lévő Ti-O kötéstávolságokhoz (1,95 és 1,98 Å) [162], valamint
a WO2 torzult rutilráccsal rendelkezik [163], ezért a W beépítéséhez a
rutilrácsú TiO2 a legalkalmasabb kristálymódosulat. A W beépülését az is
segíti, hogy a W6+ ionoknak oktaéderes rácsban lényegében megegyezik az
atomsugara a Ti4+ ionokéval. Ennek megfelelően a megfelelő szintézisút
kiválasztása során a következő célokat tűztük ki: (i) rutil fázisú Ti (1−x)WxO2
vegyes oxid kialakítása aktív szén jelenlétében, valamint (ii) a W négyes
oxidációs állapotig történő redukciója.
7. táblázat. A Ti(1−x)WxO2 vegyes oxid számítógépes modelljéből [159]
számolt rácsállandók és rácstérfogat összehasonlítása a módosítatlan TiO 2dal.
Ti0.54W0.46O2 (a, b, c)

TiO2 (a, b, c)

Rácsállandók, Å

4,6862; 4,6862; 2,9039

4,584; 4,584; 2,959

Rácstérfogat, Å3

63,8

62,4
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A fentiek figyelembevételével az előállítási eljárás során célom az optimális
kísérleti körülmények megtalálása volt az aktív szén – Ti(1−x)WxO2 vegyes
oxid kompozit jól reprodukálható előállításához minél magasabb rutil/anatáz
aránnyal és W4+ beépüléssel a rutil rácsba.

10. ábra. A Ti0,54W0,46O2 vegyes oxid számítógépes modellje [159].

5.1.1. A 50TI0,7W0,3O2-50C KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSNAK
OPTIMALIZÁLÁSA

5.1.1.1. A különböző szintézisutak paramétereinek hatása a kialakult
szerkezetre
A Ti0,7W0,3O2-C kompozit anyagok szerkezetét röntgen-pordiffrakciós
mérésekkel tártuk fel. Az XRD és az EDS módszerek segítségével becsültük
az anyagok összetételét, meghatároztuk a rácsparamétereket és az átlagos
krisztallitméretet. Összefüggéseket tártunk fel a kísérleti körülmények,
elsősorban a szintézismódszer és az alkalmazott hőkezelési eljárás valamint a
szerkezeti tulajdonságok, mint a (i) rutil/anatáz fázisarány és a (ii) nem
beépült WO3 és/vagy WO2 és/vagy W fázisok jelenléte között.
Az előkísérletek során szénmentes, tiszta Ti 0,7W0,3O2 vegyes oxidot állítottam
elő a II. szintézisút szól-gél módszerével az irodalomban talált módszernek
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[103,160] megfelelően. Az eredeti redukciós módszert, amely során
sztöchiometrikus mennyiségű Zr fólia jelenlétében, 750 °C-on, 2 napig
kezelték a mintát a már ismertetett többlépcsős hőkezelési eljárással
helyettesítettem (szárítás, levegőn kalcinálás, hőkezelés He-ban, gyors
redukció nedves H2-ben). A hidrogénes redukciós módszer előnye, hogy
gyorsabb, nem szükséges drága reagens és kevésbé érzékeny a
reakciókörülményekre, mint a minta vagy a környezet nedvességtartalma,
illetve a Zr pontos mennyisége. Az XRD eredmények alapján (8. táblázat)
látható, hogy a hidrogénben történő redukció is teljes W beépülést
eredményezett. Finom eloszlású nanorészecskéket (18 nm) és közel tiszta
rutil fázist értem el (R/A= 92/8) a Ti 0,7W0,3O2 vegyes oxidra jellemző
rácsparaméterekkel (a= 4,695 Å, c= 2,910 Å) és magas fokú kristályossággal
(98 %). Azonban ugyanezt a kísérletet szén jelenlétében megismételve azt
tapasztaltam, hogy a W beépítése a TiO2 rácsba nem valósítható meg a II.
szintézisúton. Ezért újabb szintézisutak kidolgozására volt szükség.
Három különböző reakcióutat vizsgáltam (9. ábra): (i) mikrohullámmal
segített szól-gél szintézist, (ii) szól-gél szintézist és (iii) módosított, alacsony
hőmérsékletű szól-gél szintézist.
A szól-gél módszer kiváló eljárás TiO2–szén kompozit anyagok
előállításához, mivel a szén mezopórusaiban a titán-dioxid nanorészecskék
nagy diszperzitással rögzíthetők [164]. Bár légköri nyomáson a rutil a
termodinamikailag stabil TiO2 fázis, a szintézisek során mégis gyakran az
anatáz az elsődleges termék [165]. Ennek ellenére a reakciókörülmények
finomhangolásával, azaz megfelelő pH és Ti-prekurzor koncentráció
alkalmazásával a szól-gél hidrotermális módszerrel is elérhető, hogy tisztán
rutil fázis keletkezzen. A kísérleteim során savas közegben végeztem a TiO 2
kristályosítását, így az oldatban lévő H+ ionok befolyásolták az amorf
csapadékrészecskék kristályosodási folyamatait. Chen és munkatársai [130]
TiCl4 prekurzorból indultak ki, és sósavat alkalmaztak a pH beállítására a
mikrohullámmal segített hidrotermális szintézis során; az ő eredményeik
alapján dolgoztuk ki az I. szintézisutat, amelyben mi titán-izopropoxidot
alkalmaztunk, a pH-t pedig HNO3-val állítottuk be. A II. szintézisút Wang és
munkatársainak [103] módszerén alapult, amellyel sikeresen állítottak elő
szénmentes Ti-W vegyes oxidot, a III. szintézisút célja pedig a rutil fázis
szobahőmérsékleten történő kialakítása volt.
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A 11.A és B ábrán láthatjuk a három különböző szintézisúton készült
Ti0,7W0,3O2-C kompozitok XRD felvételeit a hőkezelés előtt (11.A ábra) és
után (11.B ábra). A hőkezelés előtt az I szintézisúton (11.A. ábra/a) anatáz és
WO2 keverékét kaptam, a II. módszer során (11.A ábra/b) amorf csapadék
keletkezett, a III módszer (11.A ábra/b) viszont tiszta rutil krisztallitok
kialakulásához vezetett. A hőkezelés és a redukció után kapott szerkezetet a
11.B ábra és a 8. táblázat jellemzi. Az ábrán látható mintákat a
legalkalmasabbnak mutatkozott hőkezelési és redukciós eljárásnak (750 °Con He-ban 8 órás kezelés, majd 650 ºC-on nedves H2-ben 10 perc redukció)
vetettem alá a szintézismódszerek összehasonlítása érdekében. A hőkezelési
és redukciós eljárás optimalizálását a következő két alfejezetben mutatom be.
Az I. szintézisút során kapott R/A arány 2 körüli érték (8. táblázat 3. sora). A
II. szintézisúton készült anyagban a többlépcsős hőkezelés során nagy
diszperzitású (~14 nm), teljesen szegregált anatáz TiO 2 és WO2 fázisok
alakultak ki viszonylag kis kristályossági fokkal (kristályosság ~45 %,
A/WO2 = 33/67). Ezen eredmények ismeretében levonhatjuk azt a
következtetést, hogy a II. szintézisúton készült mintában a kristályos rutil
fázis hiánya miatt alakul ki nagy mennyiségű, nem beépült WO 2 fázis.
A 11.B ábra c görbéje alapján arra következtethetünk, hogy a III. szintézisút
szinte tiszta rutil fázishoz vezetett magas kristályossági fokkal és nagyfokú
volfrám beépüléssel. A mintában nem látható fémes állapotú W fázis, sem
jelentős mennyiségű szegregált volfrám-oxid illetve TiO2 fázisok. A rutil
fázisú TiO2 kialakulása tehát a szobahőmérsékletű reakció során, még a
hőkezelési lépések előtt elengedhetetlen a W beépüléséhez a TiO2 rácsba
[166]. A három különböző szintézisúton kapott minták összehasonlítása
alátámasztja azt, hogy az anatáz-típusú kiindulási TiO2 szerkezet
nagymértékben akadályozza a rutilrácsú vegyes oxid kialakulását aktív szén
jelenlétében. Ez összefüggésben áll a ténnyel, hogy az anatáz → rutil
fázisátalakulás, amely igen gyorsan zajlik tiszta oxidok esetében 730 °C felett
[144] volfrám jelenlétében ennél jóval magasabb hőmérsékletre tolódik
[167], ezen kívül az aktív szén gátló hatása is egyértelmű. Ezen eredmények
alapján a III. szintézisút a legalkalmasabb a rutil rácsú Ti (1−x)WxO2 jól
reprodukálható előállítására szén jelenlétében, mivel ebben az esetben már
szobahőmérsékleten kialakulnak a szükséges rutil krisztallitok.
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11. ábra. A különböző szintézisutakon készült 50Ti 0,7W0,3O2-50C
kompozitok XRD ábrái: A hőkezelés előtt és B hőkezelés után. (a) I-es, (b)
II-es és (c) III-as szintézisút.
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8. táblázat. A szénmentes és a három különböző szintézisúton előállított 50Ti0,7W0,3O2-50C kompozit hordozók XRD
vizsgálati eredményei a hőkezelési és redukciós lépések után.
Fázis, %

Minta

Rácsparaméterekab), Å

W beépülés foka a TiO2 rácsba

(kristályosság, %)

R

A

WO3/WO2

Ti0,7W0,3O2

92

8

0/0

a=4,695, c=2,910 (98)

Nagyfokú W beépülés

I. szintézisút

65,5

33,0

1,5/0

a=4,690, c=2,910 (30-35)

Részleges W beépülés

II. szintézisút

0

33

0/67

- (45)

Szegregált TiO2 és WO2 fázisok

III. szintézisút

92

0

0/8

a=4,670, c=2,920 (98-100)

Nagyfokú W beépülés

a) A rutil fázis rácsparaméterei és a minta kristályossága (utóbbi zárójelben feltüntetve)
b) A tiszta rutil fázis rácsparaméterei: a=4,593 Å, c=2,959 Å
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5.1.1.2. A héliumos hőkezelés paramétereinek hatása
Számos módszerrel vizsgáltuk a többlépcsős hőkezelés paramétereinek
hatását a kialakuló vegyes oxid – szén kompozit szerkezetére. Az első
lépésben a héliumban történő hőkezelés hőmérsékletének és idejének hatását
vizsgáltam. A 9. táblázatban találhatók az I. szintézisúton készült minták
XRD mérési eredményei a He-ban történő hőkezelés, majd a H2-es redukció
után (650 °C). Amint látható, a héliumban 2 óráig kezelt minták esetében (I1, I-2 és I-3) a hőkezelés hőmérsékletének csökkenése jelentősen
csökkentette a rutil fázis átlagos krisztallitméretét. Fontos azonban azt is
megemlíteni, hogy a 800 °C-os hőkezelés (I-1 minta) hatására a volfrám egy
része egészen fémes állapotig redukálódott, sőt már a 775 °C-os kezelés
hatására is kimutatható kisebb mennyiségű W0 a mintában (I-2 minta). Ha a
hőmérsékletet 750 °C-ra csökkentettem, (I-3 minta) akkor eltűnt a W0.
Azonban sajnos a fémes volfrám eltűnése mellett jelentős mennyiségű nem
beépült volfrám-oxid (WO3, WO2) jelent meg, a rutil/anatáz fázisarány pedig
csökkent.
9. táblázat. A He-ban történő hőkezelés hőmérsékletének és időtartamának
hatása az I. szintézisúton készült minta szerkezetére.
Minta

HTT, °C
(idő, h) a)

Fázis, %
R

A

WO3/WO2/W

Rácsparaméterek,
Å b)

Méret
nm c)

I-1

800 (2)

71,5

7,0

0 /0 /21,5

a=4,630, c= 2,940

52

I-2

775 (2)

63,5

31,5

0 /0 /5,0

a=4,670, c= 2,920

30

I-3

750 (2)

26,0

45,0

10 /19 /0

a=4,710, c= 2,900

25

I-4

750 (8)

65,5

33,0

1,5 /0 /0

a=4,690, c= 2,910

25

a)

A He-ban történő hőkezelés hőmérséklete és ideje (az utóbbi zárójelben
feltüntetve).
b)
A rutil fázis rácsparaméterei. A tiszta rutil: TiO2: a= 4,593 Å, c= 2,959 Å.
c)
A ruti fázis átlagos krisztallitmérete.
HTT: hőkezelés, R: rutil, A: anatáz.
Ha 2 óráról 8 órára növeltem a 750 °C-os hőkezelés időtartamát (I-4-es
minta), akkor csak nagyon kis mennyiségű szegregálódott W-oxid fázis volt
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kimutatható a mintában szinte teljes W-beépülés mellett. A kapott
rácsparaméterek (a= 4,690 Å, c= 2,910 Å) nagyon közel esnek Shubban és
munkatársai [160] által megadott Ti0,7W0,3O2 vegyes oxid rácsparamétereihez
(a= 4,683 Å, c= 2,919 Å). A mintában tehát a kation szubsztitúció
Ti0,7W0,3O2 összetételt eredményezett, miközben 65,5/33 rutil/anatáz arányt
kaptam (9. táblázat). Az, hogy a 65,5 %-nyi rutil TiO2-be beépült W mellett
mindössze 1,5 % kristályos WO3 található a mintában azt mutatja, hogy a
mikrohullámmal
segített
szolvotermális
szintézis
alkalmazásával
elkerülhetetlen a 4 nm-nél kisebb (tehát az XRD berendezésünk kimutatási
határa alatt lévő) diszperz, amorf vagy mikrokristályos nem beépült volfrámoxid fázisok (WO3, WO2) jelenléte a mintában.
Az eredmények alapján arra következtethetünk, hogy az inert gázban történő
hőkezelés szerepe az, hogy segítse a W beépülését a TiO 2 szemcsékbe. A
szemcseméret érzékeny a hőkezelés hőmérsékletére, viszont 2 óra után az
időtartamára már nem.
5.1.1.3. A hidrogénes redukció paramétereinek hatása
A következő lépésben a gyors, hidrogénben történő redukciós lépés
hőmérsékletét határoztuk meg. Hőmérséklet-programozott redukciós (TPR)
kísérletet hajtottunk végre a III. szintézisúton készült anyagon. A minta
semmilyen hőkezelést nem kapott a mérések előtt, mindössze 80 °C-on
szárítottam egy éjszakán át. Amint a TPR eredmények alapján látható (12.
ábra), a hidrogénfogyás a kb. 400-750 °C-os hőmérséklet-tartományban
történik 634 °C-nál található csúcsmaximummal. A ~220 ºC ≤ T ≤ 650 ºC
(1,6510-3 mol H2/g) hőmérséklet-tartományban a mért hidrogénfogyás csak
kissé magasabb a teljes W6+ → W4+ átalakuláshoz szükséges számolt értéknél
(1,2310-3 mol H2/g). A fő hidrogénfogyasztó folyamat ebben a
tartományban a volfrám-oxid redukciója [163], mivel az ammóniummetavolframát bomlása ennél már jóval alacsonyabb hőmérsékleten
megtörténik [168].
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12. ábra. A III. szintézisúton készült minta hőmérséklet programozott
redukciós (TPR) vizsgálata. (A minta a vizsgálat előtt nem esett át semmilyen
hőkezelési lépésen, csak 80 °C-on szárítottam egy éjszakán át).
Vermaire és Berge bemutatta [163], hogy a volfrám-oxid redukciója anatáz
TiO2-on két jól elkülöníthető lépésen keresztül megy végbe: W 6+ → W4+ →
W0. Azt figyelték meg, hogy a redukció során a TiO2 anatázból rutillá alakul,
aminek megegyezik a kristályszerkezete és az atomok közti kötéstávolsága a
WO2-ben lévővel, ezért képes stabilizálni a W4+ ionokat. A kialakult WO2
ezért azonnal beépülhet az alatta lévő titán-dioxid rácsba. A WO3 → WO2
redukciós folyamatra WOx/TiO2 katalizátorok előállítása során, illetve a W4+
stabilitására TiO2 felületen további példákat is találhatunk az irodalomban
[167,169].
A fenti eredmények ismeretében a redukciós hőmérsékletet 650 °C-ban
állapítottam meg.
Ismert, hogy az aktív szén jelenléte növeli a volfrám redukciójának
sebességét [170]. A WO3 redukciója aktív szén jelenlétében a volfrám-oxid
diszperzitása függvényében végbemehet (i) „közvetlen” reakcióúton fémes αW fázis kialakulásáig [171,172] vagy (ii) kétlépéses redukcióval WO 2-on
keresztül [173], bár ebben az esetben a leválasztott WO 3 csak 700 °C felett
redukálódik W4+-gyé. [171] Schubert és Lassner bemutatták [174,175,176],
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hogy a hidrogénes redukció vagy bármilyen hőkezelés során a reakcióutat a
nedvesség
jelenléte
nagymértékben
befolyásolja.
Ismertették
[170,173,174,175,176] hogy a magasabb nedvességtartalom a redukció során
segíti a WO2 kialakulását. Ezen eredményekre támaszkodva nedves H2-t
használtunk a redukcióhoz, hogy elősegítsük a W6+ → W4+ átmenetet, és
elkerüljük, hogy közvetlenül fémes W0-ig menjen a reakció. Mindemellett
fontos megjegyezni, hogy a nedves hidrogén csupán rövid ideig (10 percig)
érintkezett a mintával 650 °C-on, mivel a víz kiváló W-transzportközegként
viselkedik magas hőmérsékleten, és így inhomogén végterméket
eredményezhet hosszabb kontaktidő esetén [103].
5.1.1.4. A III. szintézisút optimalizálása: a szobahőmérsékletű
kevertetés paramétereinek a hatása
Miután az I. és II. szintézisutakon nem illetve csak részben sikerült a kívánt
kristályszerkezetű Ti(1−x)WxO2-C kompozit előállítása, a továbbiakban a III.
szintézisutat, azaz a szobahőmérsékletű szól-gél szintézist követtem. Ennek
az előállítási módszernek fontos paramétere a Ti-szól szén jelenlétében
történő szobahőmérsékletű kevertetésének (öregítés) időtartama; mivel
kritikus hatással van a W-prekurzor hozzáadása után kialakuló Ti 0,7W0,3O2-C
kompozit szerkezetére. A 10. táblázat eredményei azt mutatják, hogy ha
növeljük a keverési időt, akkor a rutil/anatáz arány a hőkezelési lépések előtt
és után is magasabb lesz. Ezzel párhuzamosan csökken (38-ról 8 %-ra) a nem
beépült WO2 fázis mennyisége a hosszabb öregítés esetén. Amikor az
öregítés rövid volt (0,5-1 nap), akkor nyomnyi mennyiségű WO3 is
kimutatható volt a mintában a hőkezelés után (III-1 és III-2 minták).
A 2-4 napig öregített mintákban a hőkezelés után a rutil fázis krisztallitmérete
csak kismértékben növekedett. A 10. táblázatban látható módon a 0,5-1 napig
történő kevertetés után kapott mintákban a rutil fázis krisztallitmérete kisebb,
bár hőkezelés után már nem látszik jelentős különbség a különböző ideig
kevertetett minták krisztallitmérete között.
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10. táblázat. A Ti-szól szobahőmérsékletű öregítési időtartamának hatása a kialakult szerkezetre az XRD eredmények
alapján.
Minta

Idő,
nap

III-1
III-2
III-3
III-4
III-5

0,5
1
2
3
4

Hőkezelés után a)
(Fázis, %)

Hőkezelés előtt
(Fázis, %)
R

A

WO3/WO2

R

A

WO3/WO2

10
30
100
100
100

90
70
0
0
0

0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

10
50
85
90
92

50
30
0
0
0

2/38
2/18
0/15
0/10
0/8

Rácsparaméterek, b)
Å

W
szubsz.,
%

Méret c)
(előtt/után)
nm

a=4,710, c= 2,900
a=4,710, c= 2,900
a=4,660, c= 2,925
a=4,660, c= 2,925
a=4,670, c= 2,920

40-45
40-45
25
25
25-30

13/25
18/25
22/25
22/25
22/25

a)

Hőkezelés He-ban 750°C-on 8 h, majd redukció H2-ben 650°C-on 10 perc.
A rutil fázis rácsparaméterei. A tiszta rutil: TiO2: a= 4,593 Å, c= 2,959 Å
c)
A ruti fázis átlagos krisztallitmérete hőkezelés előtt/után.
b)

R: rutil, A: anatáz. A 50Ti0,7W0,3O2-50C kompozitot a III. szintézisúton állítottam elő.
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A 10. táblázat adatai azt mutatják, hogy a 4 napig tartó kevertetés majd
hőkezelés után kapott III-5-ös minta rácsparaméterei tökéletesen illeszthetők
olyan tetragonális elemi cellával, amelynek rácsparaméterei a tiszta rutilhoz
képest eltolódtak (a= 4,670 Å, c= 2,920 Å) a W beépülése miatt. Az XRD
eredmények alapján a hőkezelés után szinte tiszta rutil fázist kapunk
(R/A/WO2 = 92/0/8) magas kristályossági fokkal (98-100 %) és W
beépüléssel (Wszubszt= 25-30 %). Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy
a rutil krisztallitok jelenléte a hőkezelés előtt nagymértékben segíti a W
beépülését.
11. táblázat. Az XRD eredmények alapján meghatározott optimális kísérleti
paraméterek a III: szintézisúton.
Szobahőmérsékletű kevertetés ideje

4 nap

He-os hőkezelés hőmérséklete

750 °C

He-os hőkezelés ideje

8h

H2/H2O redukció hőmérséklete

650 °C

H2/H2O redukció ideje

10 min

Az XRD eredmények alapján optimálisnak talált kísérleti paramétereket a 11.
táblázatban foglaltam össze, az így előállított mintáról (III-5 minta) készült
XRD felvételek pedig a 13. ábrán láthatók a hőkezelés előtt és után, valamint
a redukció után.
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13. ábra. A III. szintézisúton, az XRD eredmények alapján meghatározott
optimális kísérleti paraméterekkel készült minta XRD felvételei hőkezelés
előtt (kék görbe), hőkezelés után (piros görbe) és redukció után (zöld görbe).
: rutil, : WO3, : WO2

5.1.2. A 50TI0,7W0,3O2-50C KOMPOZIT ÉS A P T/50TI0,7W0,3O2-50C
ELEKTROKATALIZÁTOR MIKROSZERKEZETE

5.1.2.1.
Az elemi összetétel meghatározása anyagvizsgálati
módszerekkel
12. táblázat. Az 50Ti0,7W0,3O250C kompozit (III-5 minta) és a
Pt/50Ti0,7W0,3O250C (III-5-Pt minta) elektrokatalizátor összetétele EDS, XRF
és XPS mérések alapján.
Minta

EDS
III-5
III-5-Pt

Ti/W, at/at
XRF

XPS

(Ti+W+O)/C, at/at
EDS
XPS

Pt, m/m%
EDS XRF

69,3/30,7 69,1/30,9 49,0/51,0 53,2/46,8 48,3/51,7
72,3/27,7 73,0/27,0 71,4/28,6 51,0/49,0 41,5/58,5 38,6

41,8

A III. szintézisúton készült III-5-ös minta elemi összetételét a platina felvitele
előtt és után EDS, XRF és XPS mérésekkel vizsgáltuk több különböző
területről készült felvételek eredményeinek átlagolásával. Az EDS mérések
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alapján a mintában a Ti/W atomarány 69,3/30,7, amely jó egyezést mutat a
Ti0,7W0,3O2 összegképlet esetén várt 70/30-cal. Fontos megjegyezni, hogy a
különböző régiók analíziséből kapott eredmények szórása 3 %, ami
megerősíti, hogy a Ti és W atomok eloszlása homogén a minta vizsgált
területein. Nem figyelhető meg lényeges összetételi különbség a különböző
méretű szemcsék esetében sem. A Ti 0,7W0,3O2-C kompozit anyagban 53,2
m/m% a Ti0,7W0,3O2 és 46,8 m/m% a C mennyisége, tehát megkaptuk a várt
értékeket. A kompozit hordozó és a belőle készült katalizátor EDS, XRF és
XPS mérésekkel meghatározott mintaösszetételeket a 12. táblázatban
foglaltam össze. Az XRF és az EDS mérésekből kapott Ti/W atomarányok,
illetve a Ti0,7W0,3O2/C tömegarányok jó egyezést mutatnak a várt értékekkel
(70/30, illetve 50/50). Ez azt jelzi, hogy a kiindulási anyagok mennyiségével
jól szabályozható a termék összetétele. Lényeges eltérés csak az XPS
eredményekben mutatkozott. A W megnövekedett mennyisége (30 helyett 51
%) a nem beépült W-oxid jelenlétével magyarázható a vegyes oxid szemcsék
felületén. Az, hogy a platina leválasztása után csökken a W aránya a
mintában feltehetőleg a Pt árnyékoló hatásával és/vagy a Pt felvitel során a
felületi, szegregált W-oxidok részleges oldódásával magyarázható.
A kompozit hordozóra NaBH4-del segített etiléglikolos redukciós módszerrel
40 m/m% platinát vittem fel, és az így kapott Pt/Ti 0,7W0,3O2-C anód
elektrokatalizátort is vizsgáltuk a fenti mérési módszerekkel. A minta
különböző területein végzett EDS analízis megmutatta, hogy a Pt
nanorészecskék eloszlása egyenletes a Ti0,7W0,3O2-C kompozit anyagon, az
átlagos platinatartalom 38,6 m/m%. Ez az érték jó egyezést mutat a számolt
40 m/m%-kal. Az EDS eredmények alapján a Pt felvitel után sem változik a
Ti/W arány a Ti0,7W0,3O2-C hordozón. A Pt leválasztás után a kompozit 51,0
m/m% vegyes oxidot és 49,0 m/m% szenet tartalmazott, az átlagos Ti/W
arány pedig 72,3/27,7 volt. Nem mutatható ki lényeges eltérés a kisebb és a
nagyobb méretű szemcsék összetétele között.
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5.1.2.2. A szemcseméret-eloszlás meghatározása
A

B

C

A

B

C

14. ábra. Az (A) 50Ti0,7W0,3O2-50C kompozit hordozóról, a (B)
Pt/50Ti0,7W0,3O2-50C és (C) Pt/Ti0,7W0,3O2 elektrokatalizátorokról készült
SEM felvételek.
A 14. ábrán láthatók az 50Ti0,7W0,3O2-50C kompozitról készült SEM
felvételek a platina leválasztása előtt (14.A ábra) és után (14.B ábra)
összehasonlítva a szénmentes Pt /Ti0,7W0,3O2 elektrokatalizátorral. A
héliumos hőkezelés (750 °C, 8 óra) után a kompozit minta BET fajlagos
felületére SBET= 640 m2/g-ot kaptunk. A 14. ábrán látható, hogy az aktív szén
jelenlétében a vegyes oxid szemcsék diszperzitása sokkal nagyobb. Tehát a
hőkezelés utáni nagy fajlagos felület azt igazolja, hogy az aktív szén
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szemcsék kompozit szerkezetbe történő beágyazása hatékony védelmet nyújt
a szintereződés ellen.
A 50Ti0,7W0,3O2-50C kompozit anyagról készült TEM felvételek a 40 m/m%
platina felvitele előtt és után a 15.A és B ábrákon láthatók. Az
összehasonlítás érdekében a 15.C ábrán a saját készítésű módosítatlan Pt/C,
illetve a D ábrán a szénmentes Pt/Ti 0,7W0,3O2 katalizátorról készült felvételt
is feltüntettem. A 15.A ábrán látható TEM felvételekből kiderül, hogy a 750
°C-on 8 óráig hőkezelt, majd H2-ben 650 °C-on redukált Ti0,7W0,3O2-C
kompozit aggregált Ti0,7W0,3O2 szemcsékből áll. A téma irodalma is
alátámasztja, hogy a TiO2 és a Ti(1−x)WxO2 elsődleges szemcsék aggregációra
hajlamosak az öregítés, illetve a hőkezelési lépések során
[117,118,129,136,138]. Az aggregátumok elsődleges szemcseátmérője (17,9
± 6,0) nm (a meghatározás során 350 szemcsét mértem le a minta különböző
területeiről). Ez az érték kissé kisebb, mint az XRD analízisből számolt érték
(10. táblázat III-5-ös minta). Mivel az XRD a krisztallitok hosszú távú
periodicitását határozza meg, ezért nem érzékeny a kb. 2,5 nm-nél kisebb
szemcsékre. Ebből következően a röntgen pordiffrakciós módszerből kapott
információk elsősorban a nagyobb krisztallitokból származnak, így jelen
esetben a kisebb részecskék figyelembevétele okozza a két érték közti
különbséget.
A szénmentes Pt/Ti0,7W0,3O2 katalizátoron a Pt szemcsék átlagos mérete
(7,28 ± 3,49) nm, egy részük különálló szemcsék formájában van jelen, míg a
többiek málnaszerű aggregátumokba álltak össze (15.D ábra). Ezt a
viselkedést az okozhatja, hogy a NaBH4-del segített etilénglikolos redukciós
platina felviteli módszert aktív szén hordozóra dolgozták ki, így kevésbé
bizonyult hatékonynak tiszta vegyes oxid hordozó esetében.
A Pt egyenletes eloszlását a Pt/Ti 0,7W0,3O2-C anód elektrokatalizátoron a
TEM felvételek is igazolták (15.B ábra). A TEM képeken diszperz eloszlású,
gömbszerű Pt részecskék figyelhetők meg (2,3 ± 0,8) nm-es elsődleges
szemcsemérettel. A Pt szemcsék méreteloszlásának összehasonlítása
érdekében a NaBH4-del segített EG redukciós módszerrel készült Pt/C
katalizátorokról készült felvételeket is feltüntettem a 15.C ábrán. A Pt/C
katalizátoron a Pt szemcseméret (4,5 ± 1,8) nm. A TiO 2 stabilizáló hatása jól
ismert a kapcsolódó irodalomban. Rajalakshmi és munkatársai [177]
feltárták, hogy a TiO2 szerepe abban rejlik, hogy (i) megakadályozza a Pt
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szemcsék aggregációját, (ii) segít szabályozni a katalizátor nanoszerkezetét,
valamint (iii) termikus és redox stabilitást biztosít.
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15. ábra. Az (A) 50Ti0,7W0,3O2-50C hordozó (III. szintézisút), (B)
Pt/Ti0,7W0,3O2-C katalizátor, (C) saját készítésű Pt/C és (D) Pt/Ti0,7W0,3O2
katalizátorról készült TEM képek és szemcseméret-eloszlások.

5.1.3. A VEGYES OXID XPS ANALÍZISE
5.1.3.1. A volfrám vegyértékállapotának meghatározása
Amint arra már az előző fejezetekben is utaltam, jelentős változást várható a
volfrám vegyértékállapotában a hőkezelési lépések után. Ennek igazolásához
XPS méréseket végeztünk mind a szénmentes Ti 0,7W0,3O2 mintán, mind a
Ti0,7W0,3O2-C kompoziton.
Mivel a volfrám többféle oxidációs állapotban is előfordulhat a fémes
állapottól, egészen a W6+ állapotig, célszerűnek ígérkezik először a
vonatkozó irodalom alapján összefoglalni a 4f sáv különböző oxidációs
állapotokra jellemző spektrális tulajdonságait. A W 6+ WO3-szerű
környezetben mérhető W 4f spektruma egyszerű spin-pálya dublettel
jellemezhető a 35,4 – 36,2 eV kötési energiatartományban jelentkező W 4f 7/2
csúccsal [178,179,180,181]. A csúcstávolság az irodalom szerint 2,1-2,2 eV.
Az irodalmi adatok alapján a W5+ kisebb kötési energiák felé tolódott
egyszerű dublettel modellezhető; a 4f7/2 komponenst a 34,4 – 35,0 eV közti
tartományban találhatjuk [179,182], bár a W5+ ionállapot kevésbé stabil, mint
a W6+ és a W4+. A körülbelül 32,0 eV-nál található 4f7/2 csúcscsal rendelkező
dublett a W2+-hoz rendelhető [179,181], míg a fémes W jele 31,2 – 31,4 eV
között jelenik meg [179,180]. Vezető oxid környezetben a W4+ ionállapot 4f
törzsnívói fő csúcsból és szatellitből álló komplex csúcsalakkal írhatók le
[183,184], aminek oka két eltérő módon árnyékolt végállapot kialakulása. A
W4+ 4f7/2 csúcs 32,8 – 34,0 eV körül jelentkezik [179,180,183] A levegőnek
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kitett WO2 felületét korábbi megfigyelések szerint [179,182] WO3 réteg
borítja. Az irodalmi eredményekkel jó összhangban vannak saját, ismert
oxidációs állapotú referencia mintákon (WO3, WO2) felvett XPS
spektrumaink.
A fentiek figyelembevételével a Ti 0,7W0,3O2 minták W 4f spektrumát a W6+
és W5+ állapotok esetében spin-pálya dublettekkel modelleztük; a
csúcsalakokat a WO3 referenciaspektruma alapján határoztuk meg. A W4+
állapotok csúcsalakjának meghatározásához a WO 2 por W6+ ionokat
tartalmazó felületi oxidrétegét vákuumban 600 °C-on történő hőkezeléssel
eltávolítottuk (a kezelést addig végeztük, amíg állandó nem lett a mért a W 4f
spektrum).
Mivel a TiO2 37,5 eV körül található Ti 3p törzsnívója teljesen átlapol a W 4f
régióval, ezért Degussa P25 referencián végzett mérésekből kapott adatok
alapján a Ti 3p járulékot a kiértékelés során eltávolítottuk a vegyes oxid
minták W 4f spektrumából. A vizsgált mintákon nem volt megfigyelhető
W4+-nál kisebb oxidációs állapot.

16. ábra. (A) A II. szintézisúton készült, nem redukált és redukált
szénmentes Ti0,7W0,3O2 minták, és a III: szintézisúton készült, redukált
50Ti0,7W0,3O2-50C minta W 4f spektrumai. (B) a II. szintézisúton készült,
nem redukált és redukált szénmentes Ti 0,7W0,3O2 minták vegyértéksáv
spektrumai a WO3, a WO2 és a (B) ábra esetében a TiO2 referenciák
spektrumaival.
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A 16. ábrán látható a II. szintézisúton készült nem-redukált, illetve a 650 °Con 10 percig redukált Ti0,7W0,3O2 minták W 4f spektruma, valamint a III.
szintézisúton készült, redukált Ti0,7W0,3O2-C kompozit minta spektruma. Az
XRD mérések azt mutatták, hogy mindkét redukált mintában teljes volt a W
beépülés, nem tartalmaznak szegregált, kristályos volfrám-oxidot, míg a nem
redukált minta esetében jelentős mennyiségű szeparált W-oxid fázis volt
jelen. Az ábrán a WO3 (W6+) és a WO2 (W4+) referenciák spektrumát is
feltüntettem. Az XPS mérésekből meghatározott összetételeket és kémiai
állapotokat a 13. táblázatban foglaltam össze.
A nem redukált Ti0,7W0,3O2 W 4f tartománya főként W6+ és W5+ járulékokból
áll gyenge W4+ jel kíséretében. Míg a W6+ és W5+ dublettek többé-kevésbé az
irodalmi adatok alapján várt kötési energia tartományban jelentek meg,
bizonyos eltolódás tapasztalható a W4+ esetében a nagyobb kötési energiák
felé. A kapott W tartalom magasabb, mint a várt, ami arra utal, hogy található
a felületen szegregálódott volfrám. A Ti teljesen oxidált állapotban van a Ti
2p3/2 csúcs mért 459,3 eV kötési energiája alapján. Figyelemre méltó, hogy
irodalmi adatok [185] alapján a Ti-W vegyes oxid rendszerekben a Ti 2p3/2
kötési energia általánosan kissé nagyobb, mint a tiszta TiO 2-ban mérhető
458,8 eV.
A redukált Ti0,7W0,3O2 mintában a W 4f tartomány alakja jellegében hasonló
a felületi oxidréteggel rendelkező WO2-éhoz [180,182]. A spektrum
felbontása alátámasztja a W6+ (50 %, 36,0 eV kötési energiánál) és W4+ (41
%, 33,4 eV kötési energiánál) ionos állapotok jelenlétét kis mennyiségű W5+
(9 %, 34,7 eV kötési energiánál) állapottal együtt. A W 4+ spektrumának fő
komponense továbbra is magasabb kötési energiáknál található, mint a tiszta
WO2-ben, ami a W eltérő kémiai környezetével magyarázható. A W
mennyisége a teljes fémtartalomban 33 %, ami jó egyezést mutat a várt
értékkel, így feltehetőleg a mintában magasabb a W beépülési foka a ruti
rácsba. A W jelentős mértékű redukciója mellett a Ti kis mértékű redukciója
is egyértelmű a megjelenő kisebb kötési energiájú Ti 2p3/2 komponens (457,2
eV, Ti3+) alapján.
A redukált Ti0,7W0,3O2-C minta W 4f tartománya minőségileg hasonló az
előbbiekben ismertetetthez. A jelentős mennyiségű W 6+ és W5+ megjelenése
feltehetőleg a redukció utáni levegővel történő érintkezés következménye,
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ennek ellenére továbbra is nagy mennyiségű W4+ mérhető. Ebben a mintában
a Ti teljesen oxidált állapotban maradt.
Az XPS eredmények összhangban vannak az XRD mérésekből levont
következtetésekkel. A kismértékű W beépülést tartalmazó minta esetében
(nem redukált Ti0,7W0,3O2) főként magas oxidációs állapotú volfrám
mutatható ki, míg a nagy W beépüléssel rendelkező mintáknál látható a W 4+
állapot még azután is, hogy a mintát levegőn tároltam a redukció után. A két
redukált rendszer hasonló viselkedése alátámasztja a III. szintézisút
sikerességét szén jelenlétében.
A 16.B ábrán látható a szénmentes redukált és nem redukált minták XPS
spektrumának valenciasávja összehasonlítva a TiO 2, a WO3 és a WO2
spektrumával. A TiO2 és WO3 széles tiltott sávval rendelkezik, amit az is
igazol, hogy nincs megfigyelhető emisszió az O 2p-től származó
vegyértéksávél felett. A WO2 spektrumában egy csúcsot láthatunk a Fermi
szint közelében, ami alátámasztja a fémes jellegét [180,182,184,186]. A nem
redukált Ti0,7W0,3O2 minta esetében nincs kimutatható emisszió a Fermi szint
közelében, míg a redukált mintában egy kisebb csúcs jelenik meg ebben a
spektrális tartományban, ami alátámasztja, hogy a W 4+ jelenléte valóban
fémszerű elektronszerkezethez vezet a vegyes oxidban.
Az adatok alátámasztják, hogy az inert atmoszférában végzett hőkezelés
félvezető anyag keletkezéséhez vezet. Magas W beépülés érhető el a rövid,
hidrogénes redukcióval, amely a mintát fémes állapotba viszi. Bár a levegő
hatására bekövetkező felületi oxidáció egyértelmű, az is látszik, hogy a
vegyes oxid elég stabil ahhoz, hogy a beépült volfrám egy részét W 4+
állapotban tartsa. A szénhordozós rendszer nem alkalmas a valenciasáv
vizsgálatára, mivel a szén jele már eleve lefedi ezt a tartományt.
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13. táblázat. A II: szintézisúton készült Ti0,7W0,3O2 minta és a III. szintézisúton készült 50Ti 0,7W0,3O2-50C kompozit
minta összetételének és kémiai állapotának XPS analízise. A karakterisztikus kötési energiák és a relatív hozzájárulások.
Minta

W 4f7/2
Kötési E (eV)

Ti 2p3/2
Kötési E (eV)

O 1s
Kötési E (eV)

C 1s
Kötési E (eV)

Ti/W
(at/at)

Ti(W)Ox/C
(m/m%/m/
m%)

WO3

35,9 (100%) W6+

n.a.

285,0 CHx

n.a.

n.a.

WO2a)

35,9 (26%) W6+
34,9 (17%) W5+
32,6 (57%) W4+

531,0 WOx
533,5 H2O
530,8 WOx
532,6 -OH, COx

284,9 CHx

n.a.

n.a.

459,3 (100%) Ti4+

530,8 WOx (TiOx)
532,0 -OH, COx

284,7 CHx

1,7:1

n.a.

459,4 (95%) Ti4+
457,2 (5%) Ti3+

530,8 WOx (TiOx)
531,9 -OH, COx
533,1 H2O
530,8 WOx (TiOx)
532,8 -OH, COx

284,8 CHx
286,5 -C-O
289,4 CO3
284,4 Grafit C
289,7 -COOH,
-OCO2

2:1

n.a.

2,2:1

48:52

Ti0,7W0,3O2 (RN) b)

Ti0,,7W0,3O2 (R) c)

50Ti0,7W0,3O2-50C

36,0 (63%) W6+
35,2 (22%) W5+
33,8 (15%) W4+
36,0 (50%) W6+
34,7 (9%) W5+
33,4 (41%) W4+
35,9 (35%) W6+
34,8 (19%) W5+
33,3 (46%) W4+

n.a.

459,2 (92%) Ti4+
457,4 (8%) Ti3+

a)

Kezelés nélküli állapot (a felület W6+-ig oxidálódott).

b)

RN (redukció nélkül): a mintát a He-os 750 °C-on 8-ig tartó hőkezelés után vizsgáltuk a H2-es redukciós lépés előtt.

c)

R (redukált): a mintát a hőkezelés ( He, 750 °C, 8 h) és a redukció (H2, 650 °C, 10 min) után vizsgáltuk.
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5.1.3.2. In situ XPS kísérletsorozat – a hőkezelési lépések hatásának
vizsgálata
A kétlépcsős hőkezelés hatását a kialakuló Ti (1-x)WxO2 – aktív szén kompozit
szerkezetére és a fémkomponensek kémiai állapotára egy XPS
kísérletsorozattal követtük nyomon. A hőkezeléseket az elektron
spektrométer nagynyomású kamrájában hajtottuk végre, így elkerültük azt,
hogy a lépések között levegő érje a mintát. A 17. ábrán foglaltam össze az insitu mérések során kapott W 4f spektrumokat, az összetétel- és kémiai állapot
adatokat pedig a 14. táblázatban mutatom be.

17. ábra. Az 50Ti0,7W0,3O2-50C minta W 4f spektrumai a szól-gél szintézis
után, az inert atmoszférás hőkezelés után, valamint a hidrogénes redukció
után felvéve. Az ábrán a WO3 és a WO2 referenciák spektrumait is
feltüntettem.
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A III. szintézisúton elkészített, majd megszárított mintában az XRD
szerkezetileg nem tökéletes rutil krisztallitokat mutatott ki. Az XPS szintén
igazolja a Ti4+ ionos állapot jelenlétét (14. táblázat), míg a W 4f spektrumot
két spin-pálya dublettel jellemezhetjük, amelyek 4f 7/2 komponensei 35,9 eV
(W6+) illetve 35,0 eV környékén találhatók; ez utóbbi kissé magasabb, mint
az irodalomban a W5+ állapothoz rendelt kötési energia. Az irodalmi adatok
arra utalnak, hogy a HxWO3-szerű anyagok ilyen kétkomponensű W 4f
spektrummal rendelkeznek [187]. Ezért feltételezhető, hogy a katalizátor
kiindulási állapotában száradás után hidrogénezett volfrám-oxidot tartalmaz a
TiO2 mellett. A hidrogénezett komponens jelenlétét az O 1s jelek is
alátámasztják, ahol az 530,8 eV-nál található fő komponens (volfrám- és
titán-oxidok) mellett 532,7 eV-nál is megjelenik egy csúcs, amely az –OH
csoporthoz köthető, míg a még nagyobb kötési energiánál megjelenő O 1s
csúcs kis mennyiségű adszorbeálódott vizet jelez. Az N 1s emisszió hiánya
igazolja, hogy a szintézis során nem alakul ki ammónium-volfrám-bronz.
Az XRD mérések azt mutatták, hogy az inert atmoszférában történő hosszú
hőkezelés nagymértékben javította a rutil TiO2 kristályosságát. Bár az
elektronspektrométerben végzett in-situ Ar atmoszférás kezelés a Kísérleti
rész című fejezetben ismertetetteknek megfelelően alacsonyabb
hőmérsékleten történt (620 °C), mégis jelentős változások figyelhetők meg a
volfrám kémiai állapotában. A komplex W 4f csúcs felbontásához legalább 3
spin-pálya dublett szükséges. Az első kettő a 35,9 eV (W6+) és a 34,9 eV
(W5+) már eleve jelen volt a mintában, bár a rendszer hidroxiltartalma
jelentősen csökkent a hőkezelés során, így a W5+ komponens ebben az
esetben már inkább az oxigén vakanciákkal kapcsolatban lévő volfrámhoz
rendelhető. A harmadik komponens, amelynek a csúcsa 33,7 eV körül
található a W4+ állapothoz rendelhető. Érdemes megjegyezni, hogy ez a
kötési energia ismét nagyobb, mint a WO2-ben található W4+-hez tartozó
érték (32,8 eV), amint azt az ex situ minták vizsgálatánál már említettem..
Hasonló eltolódás figyelhető meg a Ti 2p 3/2 kötési energiák esetében is (a
tiszta TiO2 458,8 eV-járól 459,3 eV-ra), amelyre szintén találhatunk utalást
az irodalomban [185]. A 457 eV-nál található gyenge új komponens
megjelenése arra utal, hogy a TiO2 kissé redukálódott. Az –OH csoportokhoz
rendelt csúcs a O 1s tartományban gyengült.
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A fenti adatok arra utalnak, hogy az anyag átalakulása vegyes oxiddá már a
hőkezelés során elkezdődik. Ennek folyamán a rutil, amely a WO 2-hoz
hasonló kristályszerkezettel rendelkezik, képes stabilizálni a W 4+ ionokat
azonnal magába zárva a keletkező WO2 specieszeket [183, 186, 187].
Ennek ellenére az XRD eredmények azt mutatták, hogy teljes W beépülés
csak a redukciós lépés után érhető el. Az in-situ XPS mérések során 10
perces hidrogénes redukciót alkalmaztunk viszonylag alacsonyabb
hőmérsékleten (500 °C).
Míg a rendszer többi komponense változatlan állapotban maradt, a W 4f
spektrum jelentős kémiai állapotváltozást jelzett. A magasabb oxidációs
állapotokhoz rendelhető csúcsok elhanyagolhatóvá váltak, a spektrum
modellezéséhez a korábban említett komplex W4+ csúcsalak mellett két
további dublett volt szükséges: egy csúcspár 32,5 eV környékén, amely a
W2+-hoz rendelhető, illetve egy kis kötési energiájú dublett 31,5 eV-nál,
amely fémes volfrám vagy volfrám-karbid megjelenését jelzi. Ez utóbbi a
szénhordozó és a fémes volfrám kölcsönhatásával keletkezhet. Az in situ
méréssorozat adatai alapján a volfrám redukciója magas hőmérsékleten
hidrogénben nagyon könnyen végbemegy egészen fémes állapotig. Mivel a
víz jelenléte gátolja a WO2 W-má történő redukcióját, célszerű kis
mennyiségű vizet adni a hidrogéngázhoz [174].
Az in-situ hőkezelés/redukció után a mintát levegőn tároltuk két napig, hogy
megvizsgálhassuk az oxidációra való érzékenységét. A mintában valóban
megjelenik a W6+ és kis mennyiségű W5+ komponens, míg a nagymértékben
redukált specieszek (W0 és W2+) szinte teljesen eltűnnek. Ez a megfigyelés
összhangban van az irodalmi adatokkal, amelyek szerint a W és a WC
szobahőmérsékleten levegő hatására W6+-tá oxidálódik [183]. A W4+ becsült
mennyisége szintén csökken, részben a vegyes oxid felületi oxidációja,
részben az esetlegesen jelenlevő szegregált WO 2 oxidációja következtében.
Érdemes megjegyezni, hogy a levegőnek kitett redukált minta W 4f
spektruma nagyon hasonlít a 16. ábra kapcsán tárgyalt, ex situ készített
redukált minták spektrumaihoz.
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14. táblázat. Az 50Ti0,7W0,3O2-50C minta XPS analízise hőkezelés előtt, az Ar-ban történő hőkezelés után, a H2-ben
történő redukció után, valamint a levegőn történő tárolás után. A táblázatban a referencia WO 2 adatait is feltüntettem.
Kezelés

Csúcs kötési E (eV), ionállapot (relatív hozzájárulás)
W 4f7/2
Ti 2p3/2
O 1s

Kezelés nélkül

35,9 W6+ (49%)
35,0 W5+ (51%)

459,2 Ti4+ (TiO2)

Hőkezelés Ar-ban
620 °C 8 h

35,9 W6+ (34%)
34,9 W5+ (23%)
33,7 W4+ (42%)
35,9 W6+ (4%)
33,5 W4+ (63%)
32,5 W2+ (21%)
31,5 W0 (12%)

Levegőn tárolva

35,6 W6+ (39%)
34,8 W5+ (15%)
33,5 W4+ (41%)
32,6 W2+ (5%)

WO2 ref. kezelés
vákuumban 500°C

32,8 W4+ (100%)

Redukció H2-ben

Összetétel (atom %)
W
Ti
O
C
2,2

2,8

19,3

75,7

459,1 Ti4+ (96%)
457,2 Ti3+ (4%)

530,8 WOx, TiOx
532,7 -OH, COx
534,3 víz
530,8 WOx, TiOx
532,8 -OH, kicsi

2,6

2,5

14,1

80,9

459,2 Ti4+ (95%)
457,0 Ti3+ (5%)

530,8 WOx, TiOx
532,8 -OH, kicsi

2,3

2,4

14,0

81,3

459,0 Ti4+(100%)

530,6 WOx, TiOx
532,6 -OH, kicsi

2,4

2,4

15,4

79,8

530,9 WOx

36,0 n.a.

64,0

n.a.

n.a.
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Feltételezhető, hogy a W rutil rácsba történő beépülése védelmet nyújt a
túlzott redukció és az oxidáció ellen egyaránt, míg a nem beépült W könnyen
változtatja az oxidációs állapotát. Ezért a levegővel való érintkezés után
megmaradó W4+ jel nagy valószínűséggel túlnyomó részben a vegyes oxid
fázisban található W-hoz rendelhető.
Az XPS adatok számszerű értékelése 51-52 m/m% szenet mutatott, amely
kiváló egyezésben van a várt értékkel, a W tartalom viszont e minta esetében
nagyobbnak bizonyult a várakozásoknál..

5.1.4. E LEKTROKÉMIAI VIZSGÁLATOK
5.1.4.1. CO stripping vizsgálat Ar-nal és H 2-nel öblítve
A 18. ábrán láthatók a három különböző szintézisúton készült Pt/Ti 0,7W0,3O2C kompozit hordozós katalizátoron, a módosítatlan Pt/C mintán és a
Pt/Ti0,7W0,3O2 (20 m/m% hozzákevert szénnel) katalizátoron Ar-nal öblített
oldatban felvett CO-stripping görbék. Az összehasonlítás kedvéért a jelenleg
leginkább elterjedt CO-toleráns katalizátoron, a PtRu/C-n [188] készült
mérések eredményét is feltüntettem (18.b ábra).
A 18. ábrán látszik, hogy mindegyik vizsgált katalizátoron tipikus, platinára
jellemző ciklikus voltammogramok rögzíthetők: megfigyelhető a hidrogén
előleválása (HUPD) és deszorpciója a 50 < E < 400 mV-os
potenciáltartományban. Fontos megjegyezni, hogy a Pt/C és a PtRu/C
katalizátorok kivételével (18.a és b ábrák) minden mintán jelentős a
kettősréteg töltés/kisülés hozzájárulása. A téma irodalma szerint
[104,108,110,189] ez a jelenség a volfrám oxidok (WO3/WO2) redox
folyamataihoz köthető. Amint az a 18.a-c ábrákon látszik, a hidrogén
előleválási csúcsok maximumai 135 és 245 mV-nál találhatók. Az I. (18.d
ábra) és a III. (18.f ábra) szintézisúton készült kompozit hordozós
katalizátorok esetében a második csúcs kissé eltolódik kb. 255 mV-ra,
továbbá a hidrogén régióban nagyobb töltésmennyiség mérhető. Maillard és
munkatársai [111] tanulmányukban a 130 és 270 mV-nál (vs. RHE) található
csúcsokat a hidrogén adszorpcióhoz/deszorpcióhoz rendelték a Pt (110) és
(100) síkokra/síkokról. Mivel a Pt-WOx/C és a referencia Pt/C
katalizátorokon mért csúcsok helyzete nagyon hasonlónak mutatkozott, ezért
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arra következtettek, hogy a WO x csak kis mértékben módosítja a
szénhordozós Pt nanorészecskék elektronsűrűségét.
A 18.d-f ábrákon látható, hogy a Ti0,7W0,3O2-C kompozit hordozós
katalizátorokon mért töltésmennyiség párhuzamosan növekszik a W beépülés
mértékével a II < I < III szintézisút sorrendben. Ez a viselkedés azzal
magyarázható, hogy a Pt szemcsék kevésbé hajlamosak aggregációra a nagy
W beépülést mutató kompozit hordozók esetében. A töltésmennyiség
növekedésére az irodalomban [110,111] további magyarázatot is találhatunk:
a kevésbé pozitív potenciálon lezajló, volfrám-bronz képződéshez vezető H
beépülés/kiválás a WOx hordozóba [190] szintén hatással van a hidrogénrégió
töltésmennyiségére. Ismert, hogy a volfrám-bronz képződésére a Pt jelenléte
katalitikus hatással van, mivel az adszorbeált H átcsordul („spill over”) a Ptról a WOx hordozóra.
Az irodalommal [111,190] jó összhangban van a mérési eredmény, amely
szerint a Ti0,7W0,3O2-C kompozit csak kismértékben módosítja a Pt
nanorészecskék elektronsűrűségét. A III. szintézisúton készült kompozit
hordozó biztosítja a leghatékonyabb védelmet a Pt szemcsék aggregációja
ellen.
A Pt/C COad stripping voltammogramjának első ciklusán (18.a ábra) nem
láthatóak H deszorpciós csúcsok (mivel az adszorbeált CO blokkolja a
hidrogén adszorpciós helyeket), a fő COad csúcs pedig kb. 820 mV-nál
található. A csúcs nagy hasonlóságot mutat az irodalomban található CO
stripping csúcsokkal [110,189].
Amint az minden Pt/Ti0,7W0,3O2-C minta COad stripping görbéjén látszik
(18.d-f ábrák), a hidrogén régióban (50-400 mV) nagyobb áramértékeket
kapunk, és a CO oxidációs csúcsok kevésbé pozitív potenciálon jelentkeznek
a Pt/C-n mérhetőhöz képest. A CO-val történő telítés utáni első ciklusban a
III. szintézisúton készült hordozóból készült katalizátoron (18. ábra és 19.a
ábra) egy „előcsúcs” jelenik meg 150 és 540 mV között, valamint egy éles fő
csúcs 710 mV-nál. Az I. és II. úton készült mintákon az „előcsúcs” kb. 240550 mV között jelenik meg, majd két COad oxidációs csúcs figyelhető meg
710 valamint 780 mV-nál. A 18.c ábrán látható, hogy a csúcsok helyzete a 20
% szénnel kevert Pt/Ti0,7W0,3O2 katalizátoron is hasonló.
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18. ábra. Ciklikus voltammogramok (piros) és Ar-nal öblített oldatban felvett COad stripping
voltammogramok (kék) az (a) Pt/C, (b) PtRu/C, (c) Pt/ Ti0,7W0,3O2 (20% aktív szén hozzákeverve
a mérés előtt), (d) Pt/ Ti0,7W0,3O2-C (I. szintézisút), (e) Pt/ Ti0,7W0,3O2-C (II. szintézisút) és (f) Pt/
Ti0,7W0,3O2-C III. szintézisút) katalizátorokon. A görbéket 0,5 M H 2SO4 elektrolitban, 10 mV/s
polarizációs sebességgel, T= 25 ºC-on rögzítettem. Az áramsűrűség értékeket a geometriai
felületre történő normálással kaptam.
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Fontos megemlíteni, hogy az általam készített katalizátorokon Ar-nal öblített
oldatban felvett COad stripping voltammogramok nagy hasonlóságot
mutatnak az irodalomban fellelhető CO-toleráns W-mal módosított Pt
katalizátorokon mért voltammogramokkal [103,104,110,189,190]. Az
„előcsúcs” a W-tartalmú elektrokatalizátorok karakterisztikus jellemzője
[103], amelyet többen [104,110,189,190] a szubsztöchiometrikus WO 3-x
volfrám-oxid képződésével magyaráztak. A [104,110,189] referenciák szerint
a Pt/WOx és Pt-WOx/C katalizátorok esetében a csúcs megjelenése nem csak
a protonok HxWO3-ból történő távozásához rendelhető, hanem a platinán
lévő COad monoréteg részleges oxidációjára is utalhat. Micoud és
munkatársai [189] szerint a bifunkciós hatás érvényesülése által a kis
potenciálon képződő W-OH csoportok felelősek a Pt/WO x nanorészecskék
CO-toleráns tulajdonságaiért.
A 18.d és e ábrákon látható módon azokban a mintákban, amelyekben a W
nem (II. szintézisút) vagy csak részlegesen (I. szintézisút) épült be a rutil
rácsba két COad oxidációs csúcs figyelhető meg 710 valamint 780 mV-os
csúcsmaximummal. Ugyanez a helyzet a szénmentes Ti (1−x)WxO2 hordozón
kialakított katalizátor esetében (18.c ábra).
Irodalmi analógiák alapján a kettős csúcs a minták inhomogenitására utal.
Maillard és munkatársai [111] hasonló COad oxidációs csúcshelyzetet találtak
a munkájuk során 760 és 840 mV-nál. A két elektrooxidációs csúcs jelenlétét
ők a különböző szerkezetű Pt nanorészecskéken történő CO oxidációhoz
rendelték [111, 189].
A viselkedést okozhatják az aggregációval keletkező, sok felületi hibahellyel
rendelkező Pt szemcsék (például a málnaszerű fürtök a szénmentes
Ti(1−x)WxO2 hordozó esetében (15.d ábra), ahol a szemcsehatárok mint
hibahelyek járulhatnak hozzá a több CO oxidációs csúcs megjelenéséhez . Az
említett minta esetében a 710 mV-nál található csúcs a legkisebb Pt
szemcséken zajló COad oxidációhoz rendelhető. A kompozit hordozós minta
(III. szintézisút) esetében 710 mV-nál az áramsűrűség j710mV= (0,890 ± 0,055)
mA/cm2 körülbelül 3,5-szer akkora, mint a Pt/Ti0,7W0,3O2 katalizátoron mért
érték (j710mV= (0,245 ± 0,020 mA/cm2)), annak ellenére, hogy mindkét minta
esetében sikerült a szintézis során tökéletes W beépülést elérni. Ez a COad
oxidációs csúcs felhasadásának következménye, ami a mondottak értelmében
a Pt inhomogén eloszlásával magyarázható. Meg kell jegyezni, hogy a Pt
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leválasztási módszer nem volt optimális, mivel a NaBH 4-del segített EG
módszert kifejezetten szénhordozóhoz dolgozták ki. A megfelelő
referenciákban [103] tiszta vegyes oxid hordozók esetében impregnálást
alkalmaztak, majd redukciót H2/N2 gázkeverékben.
Az irodalomban [111] található adatok alapján arra a következtetésre
juthatunk, hogy a CO tolerancia akkor valósítható meg, ha a Pt és a WOx/C
típusú hordozó közti kölcsönhatás a lehető legnagyobb (azaz a Pt az oxidhoz
kapcsolódik). A 18.d és e ábrán látható 780 mV-nál található COad stripping
csúcs közel ott jelenik meg, mint a CO ad oxidációs csúcs szénhordozós
platinán. Ez arra is utalhat, hogy a szénszemcséket nem sikerült teljesen
befedni a Ti(1−x)WxO2 vegyes oxiddal vagy W-oxiddal az I. és II. szintézisút
alkalmazásával; ekkor a 710 mV-nál levő csúcs a COad olyan Pt szemcsén
történő elektrooxidációjához tartozik, ami közvetlenül a Ti(1−x)WxO2 vegyes
oxiddal módosított hordozórészen található. A CO stripping
voltammogramokon látható több csúcs azzal is magyarázható, hogy az I. és a
II. szintézisúton készült hordozók inhomogének (gyenge kristályosság,
szabad, nem beépült kristályos vagy amorf volfrám-oxid jelenléte, TiO2 és
WO2 fázisok szegregációja).
A III. szintézisúton készült minta esetében a fő oxidációs csúcs 710 mV-nál
található, tehát kb. 110 mV-tal negatívabb irányba tolódott a Pt/C-n mérhető
820 mV-hoz képest, ami arra utal, hogy megnövekedett CO toleranciával
rendelkezik a katalizátor, hasonlóan az irodalomban leírt Pt/WO x és PtWOx/C mintákhoz [104,110,189,191]. Wang és munkatársai [103] szerint a
CO oxidációjában mutatott nagyobb aktivitáshoz nem csak a W, hanem maga
a TiO2 is hozzájárul.
A PtRu/C kétfémes katalizátor esetében (18.b ábra) a CO ad egy kb. 300 mVnál kezdődő széles potenciáltartományban oxidálódik, az áramsűrűség
maximuma pedig 810 mV körül található, Fontos megemlíteni, hogy a fő
oxidációs csúcs ebben az esetben eltolódott az irodalomban található
értékekhez (650-700 mV [103,110]) képest.
5.1.4.2. Az elektrokémiailag aktív felület meghatározása
A 15. táblázatban találhatók a COad oxidációjához rendelhető áramsűrűség
értékek 710 mV-nál; látható, hogy az értékek közti különbségek összhangban
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vannak az elektrokémiailag aktív felület (ECSA) értékével is. Az ECSA-t a
platinán
adszorbeált
CO
monoréteghez
vagy
a
hidrogén
adszorpció/deszorpcióhoz rendelhető töltésmennyiségből számíthatjuk CO
esetében 420 μC cm-2Pt-t , H esetében pedig 210 μC cm-2Pt-t feltételezve
[192,193,194]. A Pt/WOx típusú katalizátorok esetében a QH-UPD értéket
növelheti a HyWO3 volfrám-bronz és/vagy szub-sztöchiometrikus WO3-x
képződése. Ezért a WOx-dal módosított Pt katalizátorok ECSA értékének
meghatározásakor mindkét módszerrel számítanunk kell bizonytalanságokra:
(i) volfrám-bronz képződés befolyásolja a QH-UPD értéket; (ii) az „előcsúcs”
nem választható el a fő CO oxidációs csúcstól (amit 600 – 850 mV határok
között mérek) és (iii) az „előcsúcs” területe nem határozható meg pontosan.
A fentiek figyelembevételével az elektrokémiailag aktív felületet CO ad
oxidációjából az alábbi képletet alkalmazásával határoztam meg:

(25)
A CO-stripping csúcsból történő felület-meghatározás legnagyobb kihívásai a
megfelelő integrálási határok megtalálása és a CO oxidációhoz nem
kapcsolható háttéráramok megfelelő kivonása [157]. A munkám során a
voltammogram alapvonalát a CO stripping mérések 2. ciklusából határoztam
meg (amelyben már nem zajlik CO oxidáció) azonos integrálási limit
alkalmazásával, mint az első ciklusban (600-850 mV). Schulenburg és
munkatársainak [157] eredményei megerősítik, hogy az alapvonal korrekció
után maradt töltésmennyiség túlnyomórészt a CO oxidációjából származik.
Amint az a 19.a ábrán látszik, a Pt/Ti 0,7W0,3O2-C katalizátoron az „előcsúcs”
integrálásával kapott töltésmennyiség QCO összemérhető a fő oxidációs
csúcséval (amelyet 600 és 850 mV közti tartományban mértem). Maillard és
munkatársai [111] ismertették, hogy az „előcsúcsból” és a fő oxidációs
csúcsból (vagy csúcsokból) számolható töltés a CO adszorpciós potenciál
függvénye, ha az adszorbeált CO oxidációja a HUPD régióban kezdődik, akkor
egy egyértelműen elkülöníthető előcsúcs jelenik meg, és a COad monoréteg
oxidációjához kapcsolódó töltés mennyisége kb. 40 %-kal növekszik. Mivel
azonban az ECSA számolás tartalmaz jó néhány bizonytalanságot (például a
megfelelő integrálási határok megválasztása), ezért az „előcsúcs” területét
nem vettem figyelembe a számítások során. Továbbá a felső integrálási határt
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minden katalizátor esetében 850 mV-nak választottam meg annak ellenére,
hogy bizonyos katalizátorok esetében a CO oxidációja kissé túlnyúlik ezen a
határon. A számolt ECSA értékeket a 15. táblázatban tüntettem fel.
A rutil rácsba nem beépült WO2 kristályos fázis képes átalakulni HyWO3-zá.
Az XRD eredmények alapján a szénmentes mintán teljes W beépülést és
majdnem tiszta rutil fázist (R/A= 92/8) sikerült elérni nagyfokú
kristályossággal (98 %) és módosult rácsparaméterekkel (a=4,695 Å, c=
2,910 Å). A kompozit Ti0,7W0,3O2-C hordozóban azonban kis mennyiségű
szabadon lévő WO2 fázis is megjelenik a rutil mellett (R/WO2= 92/8).
A számos bizonytalanság mellett azt is egyértelműen mutatják az ECSA
értékek, hogy a kompozit hordozós Pt aktív felülete jelentősen nagyobb, mint
a módosítatlan Pt/C vagy a szénmentes Pt/Ti 0,7W0,3O2 mintáé. Ez a
megfigyelés összhangban van a TEM eredményekkel, amelyek szerint a Pt
jóval diszperzebb a kompozit hordozón.
15. táblázat. A különböző szintézisutakon készült katalizátorokon mért
áramsűrűség értékek 710 mV-nál, illetve az elektrokémiailag aktív felületük
CO stripping és HUPD deszorpciós módszerrel meghatározva
Minta

j710 mV,
mA/cm2

ECSACO
m2/gPt

RECO,
%

ECSAH-UPD
m2/gPt

REHUPD,
%

Pt/C

0,038

12,6 ± 1,1

8

11,5 ± 1,6

14

{Pt/Ti0.7W0.3O2}+C a)

0,245

13,8 ± 1,8

13

17,1 ± 1,9

11

szintézisút b)

0,455

25,9 ± 1,7

7

23,5 ± 4,0

17

II. szintézisút b)

0,360

19,9 ± 1,6

8

15,4 ± 2,6

9

III. szintézisút b)

0,890

33,4 ± 4,4

13

31,1 ± 3,4

11

I.

a)

A Pt Ti0,7W0,3O2 hordozóra történő leválasztása után a katalizátorhoz 4:1
tömegarányban aktív szenet kevertem.
b)
A 40 m/m% Pt/50Ti0,7W0,3O2-50C elektrokatalizátor elkészítéséhez a
különböző szintézisutakon készült 50Ti 0,7W0,3O2-50C kompozitra Pt-t
választottam le.
RE: szórás
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Az Ar-nal (19.a ábra) vagy H2-nel (19.b ábra) történő öblítés után kapott
COad stripping voltammogramokon jól összehasoníthatóak a 50-600 mV
között kapott „előcsúcsok” a különböző katalizátorokon. Ezt a
potenciáltartományt ki is nagyítottam, hogy jobban megfigyelhetőek
legyenek a különbségek, amelyek jól jellemzik a minták eltérő katalitikus
viselkedését. Ismert tény az irodalomból [111,112], hogy ezekből a
kísérletekből kideríthető az a potenciál, amelyen vakanciák keletkeznek a
COad monorétegben. Ha a CO deszorbeálódik a katalizátor egy részéről,
akkor a helyén a Pt hozzáférhetővé válik a H2 molekula
disszociációjához/elektrooxidációjához, ami az áram meredek növekedéséhez
vezet a diffúziós határáram szakaszig [111,112,195].

19. ábra (A) Ar-nal történő öblítés és (B) H2-nel történő öblítés után rögzített
COad stripping voltammogramok az “előcsúcs” régiójában 50 és 600 mV
között a Pt/C (zöld), PtRu/C (piros) és Pt/Ti 0,7W0,3O2-C (III: szintézisút, kék)
katalizátorokon. A görbéket 0,5 M H2SO4 elektrolitban, 10 mV/s polarizációs
sebességgel, T= 25 ºC-on rögzítettem. Az áramsűrűség értékeket a geometria
felületre történő normálással kaptam.
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A 19.a és b ábrákon látható, hogy a Pt/C katalizátoron az adszorbeált CO
blokkolja a katalitikus Pt kötőhelyeket a vizsgált potenciálrégióban
függetlenül attól, hogy milyen gázzal öblítünk. Ezzel ellentétben a CO
toleráns katalizátorok eltérően viselkednek Ar vagy H 2 öblítés után. A
PtRu/C katalizátoron jelentős áramnövekedés figyelhető meg 350 mV
környékén a H2 öblítés után az Ar öblítéshez képest. A Pt/Ti0,7W0,3O2-C
katalizátoron a H2-nel történő öblítés azonnali nagymértékű növekedést
okozott az áramban az Ar-öblítéshez képest, ami arra enged következtetni,
hogy jelentős mennyiségű vakancia van a COad monorétegben már ebben az
negatívabb potenciáltartományban is. Az eredmények alapján levonható a
következtetés, hogy a kompozit hordozós katalizátor jobb katalitikus
tulajdonságokkal rendelkezik, mint a referenciakatalizátorok (a kereskedelmi
PtRu/C vagy az általunk készített Pt/C).
5.1.4.3. Stabilitásvizsgálat
A katalizátorhordozók egyik legfontosabb paramétere a stabilitás, mivel a
szén korróziója már 900 mV-nál (vs. RHE) magasabb potenciálokon elindul
[196]. A szénhordozó elektrokémiai korróziója a Pt aggregációjához és
szintereződéséhez vezet, ami csökkenti a katalitikus aktivitást [197,198].
A legjobban teljesítő, III. szintézisúton készült Pt/Ti0,7W0,3O2-C és az általam
készített Pt/C katalizátorok elektrokémiai stabilitását ciklikus voltammetriás
módszerrel teszteltem: 50 és 1250 mV között ciklikus polarizációt végeztem
50 mV/s sebességgel 5000 cikluson keresztül (20. ábra), a teljes vizsgálat
66,7 óráig tartott. A 20.c ábrán látható módon 1000 ciklus után a HUPD
adszorpció/deszorpcióból származó töltésveszteség a Pt/Ti0,7W0,3O2-C
katalizátoron csupán 12 % volt, míg a Pt/C-n ugyanez 32 %. 5000 ciklus után
a veszteség 30 % a kompoziton, míg több mint 70 % a Pt/C-n.
Hasonló vizsgálatot végeztek Wang és munkatársai [103], akik 50 és 1100
mV között vettek fel 500 ciklust az 5 m/m% Pt-tartalmú Pt/Ti0,7W0,3O2, a 20
m/m% Pt/C és a kereskedelmi forgalomban kapható E-TEK PtRu/C
katalizátorokon. 500 ciklus után a QH-UPD-ben tapasztalható csökkenés 5 % a
vegyes oxid hordozós katalizátoron és 30 % a PtRu/C-n. Ez alapján az
általunk készített Pt/Ti0,7W0,3O2-C kompozit hordozós katalizátor és a
Pt/Ti0,7W0,3O2 katalizátor stabilitása hasonló.
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A

B

C

20. ábra. Elektrokémiai stabilitásvizsgálatok (A) a Pt/Ti0,7W0,3O2-C (III. szintézisút) és
(B) a Pt/C katalizátorokon, valamint (C) az integrált QH-UPD töltésmennyiség-veszteség
a Pt/Ti0,7W0,3O2-C (kék) és a Pt/C (sávozott) katalizátorokon a ciklusok számának
függvényében. A mérést 0,5 M H2SO4 elektrolitban 25 ºC-on végeztük 66,7 órán
keresztül. A QH-UPD mennyiséget konvencionális alapvonal korrekcióval, j-t a
geometriai felületre normált áramértékekből számoltam.
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Az elektrokémiai stabilitásvizsgálat után a katalizátort ultrahangos kádban kis
mennyiségű izopropanollal eltávolítottam a szénüveg elektródról, és a Pt
szemcseméret-eloszlás változását TEM felvételekkel vizsgáltam (21. ábra).
5000 ciklus után már mindkét katalizátoron megfigyelhető kisebb-nagyobb
mértékű szintereződés. A Pt/C katalizátoron a Pt szemcseméret (4,5 ± 1,8)
nm-ről (10,0 ± 5,7) nm-re növekedett, míg a kompozit hordozós katalizátoron
5000 ciklus után a szemcseméret (6,5 ± 2,3) nm volt. Ezek az eredmények
szintén alátámasztják a vegyes oxid hordozó Pt szemcsékre kifejtett
stabilizáló hatását
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21. ábra. Az A, C Pt/Ti0,7W0,3O2-C és B, D Pt/C katalizátorokról a
stabilitásvizsgálat előtt (A, B) és után (B, D) készült TEM felvételek és
szemcseméret-eloszlások.
Az elektrokémiai vizsgálatok tehát bemutatták, hogy a III. szintézisúton
készült, magas W beépüléssel rendelkező Ti 0,7W0,3O2-C kompozit hordozós
katalizátor rendelkezik a legelőnyösebb elektrokémiai tulajdonságokkal. A
katalizátor CO-toleráns viselkedést mutatott, valamint a ellenállóbb az
elektrokémiai korrózióval szemben, mint a hagyományos Pt/C
elektrokatalizátor.
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5.1.4.4. Vizsgálatok tüzelőanyag-elem tesztberendezésben
A háromelektródos elrendezésben legjobban teljesítő, III. szintézisúton
készült kompozit-hordozós katalizátor hidrogén-oxidációs reakcióban
mutatott katalitikus aktivitását és CO-toleranciáját tüzelőanyag-elem
tesztberendezésben vizsgáltuk.

22. ábra. A katalizátorok vizsgálata tüzelőanyag-elem tesztberendezésben
tiszta H2 üzemanyaggal Pt/Ti0,7W0,3O2-C katalizátoron (piros) és Pt/C-n
(zöld), valamint 100 ppm CO szennyezőt tartalmazó H2 üzemanyaggal
Pt/Ti0,7W0,3O2-C katalizátoron (rózsaszín) és Pt/C-n (fekete). A méréseket (85
± 4) °C-on végeztük.
Az összehasonlítás érdekében a méréseket anód és katód oldalon egyaránt
Pt/C katalizátort tartalmazó referenciacellán is elvégeztük. A kapott
feszültség-áramsűrűség görbék a 22. ábrán láthatók. Anódoldali
üzemanyagként vagy tiszta H2-t vagy 100 ppm CO-val szennyezett H2-t
alkalmaztunk. Látható, hogy a görbék lefutása meglehetősen hasonló tiszta
hidrogén üzemanyag esetében mindkét katalizátoron. A CO-val szennyezett
üzemanyag esetében azonban jelentős különbség figyelhető meg a két
katalizátor viselkedésében. A referencia katalizátor aktivitása nagymértékben
lecsökken a mérgeződés következtében. A tüzelőanyag-elemek tipikus
működési feszültségén, 0,6 V-on az áramsűrűség 1 A/cm2-ről 0,26 A/cm2-re
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csökkent a Pt/C-n, míg a kompozit hordozós katalizátor esetében 1,1-ről 0,57
A/cm2-re változtak az áramsűrűség értékek. Az eredményeink jó összhangban
vannak az irodalmi adatokkal. Pereira [199] és munkatársai kétfémes (Ru,
Mo, W vagy Fe) Me-Pt/C katalizátorok CO-toleranciáját vizsgálták szintén
100 ppm CO-val szennyezett H2 üzemanyag esetén. A módosítatlan
katalizátor teljesített a leggyengébben (az áramsűrűség kb. 0,3 A/cm 2-re
csökkent 0,6 V-on), míg a W-Pt/C katalizátoron 0,6 A/cm2 körüli értéket
mértek.

5.1.5. KÖVETKEZTETÉSEK
Új típusú Pt elektrokatalizátort állítottam elő tüzelőanyag-elemekhez
Ti0,7W0,3O2–C kompozit hordozó alkalmazásával. A kísérleti paraméterek
megfelelő beállításával Ti 0,7W0,3O2–C kompozit szerkezet érhető el nagyfokú
W beépüléssel a rutil rácsba. Ennek előfeltétele a tiszta rutil csírák jelenléte a
mintában már a szobahőmérsékletű öregítés után. A SEM vizsgálatok
feltárták, hogy a kompozit anyag porózusabb szerkezettel rendelkezik, mint a
tiszta, szénmentes vegyes-oxid. A NaBH4-del segített etilénglikolos
redukciós módszerrel leválasztott Pt diszperzebb és stabilabb a kompozit
hordozón, mint a tiszta vegyes oxidon, vagy a módosítatlan aktív szénen.
Ezek a szerkezeti tulajdonságok növelték az elektrokatalitikus aktivitást, a
CO-toleranciát, valamint a stabilitást a módosítatlan Pt/C-hez, valamint a
jelenleg legelterjedtebb CO-toleráns katalizátorhoz, a PtRu/C-hez képest.

5.2. PT3SN/C ELEKTROKATALIZÁTOR JELLEMZÉSE
5.2.1. A Z SN-PT/C ELEKTROKATALIZÁTOR SZINTÉZISE
A Pt/C kiindulási katalizátor módosításának kísérleti paraméterei a 6.
táblázatban találhatók. A kutatócsoportunk korábbi munkái [200,201] már
feltárták, hogy az irányított felületi reakció I. szakasza során a hosszú
reakcióidő, a magas reakcióhőmérséklet és a nagy SnEt 4 koncentráció a
hordozó felületi oxigéntartalmú csoportjai és az ón prekurzor közötti nem
kívánt reakciókhoz vezet. Az ón koncentrációt úgy lehet alacsonyan tartani,
ha a szükséges ónmennyiséget nem a reakció elején egy lépésben, hanem
több lépésben adott időközönként adom a reakcióelegyhez. Ezért a magas
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óntartalmú katalizátor előállítása során a fő kísérleti változóknak (i) az ón
beadagolási lépések számát és (ii) a lépésenként beadagolt ón mennyiségét
választottam.
A kísérleti rész bemutatásánál található 6. táblázatban látszik, hogy a Pt/Sn≈
3 atomaránnyal rendelkező katalizátort vagy kis mennyiségű SnEt 4 többszöri
beadagolásával (1. sor), vagy nagyobb mennyiségű SnEt4 kevesebb lépésben
történő beadagolásával (2 és 6. sor) szintetizáltam. Az adagolási lépések
számának növelésével szisztematikusan nőtt az ón mennyisége (2-4. sorok).
Ha magasabb ón-prekurzor koncentrációt ([SnEt4]= 0,034 M) és három
adagolási lépést alkalmaztam, akkor közepes Pt/Sn= 2,7 arányt értem el (5.
sor).
A kutatócsoport korábbi tanulmányaiból [10] kiderül, hogy Tr= 70-120 °C
reakcióhőmérséklet alkalmazása esetén atmoszférikus H2 nyomáson már a
szintézis I. szakaszában szinte teljesen lezajlik (~96 %) a megkötött SnR (4-x)
csoport hidrogénezése. A TPR mérések során a prekurzor bomlásához
köthető nagyon kicsi etán csúcs maximuma 140 °C környékén volt a reakció
II. szakaszában [70]. Ezen megfigyelések alapján arra a következtetésre
juthatunk, hogy ha extrém reakciókörülményeket állítunk be (Tr= 170 °C,
pH2= 5 bar), akkor már az I. szakasz során garantálható, hogy nem alakul ki
Sn-C kötés, és hogy a prekurzor teljes bomlása (azaz x= 4 lesz a SnR(4-x)
összegképletben) végbemegy, így a platinára „csupasz” ón köt. Ez a típusú ón
elhelyezkedhet a Pt felületén és/vagy bejuthat a tömbi Pt fázisba elindítva az
ötvözetképződést. Az ezt követő magas hőmérsékletű H2-es kezelés
paramétereit a 16. táblázatban foglaltam össze.
A redukciós hőmérséklet hatását a Sn-Pt ötvözet szerkezetére Paál és
munkatársai [202] ismertették. A hordozó nélküli PtSn rendszer redukciója,
amelyben a Pt/Sn atomarány 3 volt, 200 °C-on különböző óntartalmú
ötvözetfázisokhoz vezetett: a felületen Sn-ban gazdagok a szemcsék, míg a
tömbi fázis Pt-ban dús. A Pt3Sn fázis kizárólagos keletkezése csak 400 °C
felett történt meg.
Ezen megfigyelések alapján az irányított felületi reakció II. szakaszában a
redukció hőmérsékletének hatását Tr= 250, 350 vagy 400 °C-on vizsgáltam
(részletek a 16. táblázatban).
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5.2.2. A SN-P T/C KATALIZÁTOR FIZIKOKÉMIAI KARAKTERIZÁLÁSA
5.2.2.1. A röntgen pordiffraktogramok értelmezése
A különböző szintézisparaméterek hatása a kialakult szerkezetre XRD
mérésekkel követhető nyomon, és ezáltal kiválaszthatóak a legelőnyösebb
előállítási körülmények az fcc Pt 3Sn fázis kizárólagos keletkezéséhez,
továbbá az Sn-Pt/C típusú katalizátor szerkezete kontrollálhatóvá válik.
A Sn-Pt/C katalizátorok tipikus XRD görbéje a 23. ábrán látható. A 24. ábra
az előállítási paraméterek hatását szemlélteti a kialakuló szerkezetre: a
legintenzívebb fcc Pt csúcs helye a különböző Pt-Sn fázisokban (fcc Pt(1x)Snx, Pt3Sn és hcp PtSn) megváltozik. Az fcc Pt rácsparamétere ismert
(3,917 Å) [203]. Mivel az ón atomsugara nagyobb, mint a platináé, ezért az
elemi cella Vegard törvénye [204] szerint kitágul az ötvözetképződés
hatására. Ismert, hogy a PtSn szilárd oldatok keletkezése során az ón
beépülése az fcc szerkezetbe kisebb szögek felé tolja a 2θ értékeket. A 23.
ábrán látható módon az ónbeépülés hatására nem csak a csúcsok tolódnak
kisebb 2θ szögek felé (a tiszta fcc Pt-hez képest), hanem egy, a közel
sztöchiometrikus fcc Pt3Sn-ra karakterisztikusan jellemző csúcsegyüttes is
megjelenik. A 23. ábrán megfigyelhető az ónnal módosított mintában a
Pt3Sncsúcsok), továbbá a mintában az fcc Pt 3Sn fázis rácsparaméterei mellett egy
Pt-ban dús szilárd oldat fázis is megjelenik (amelyet a 16. táblázatban fcc
Pt(1-x)Snx-ként jelöltem). A rácsparaméterek meghatározásával tehát
következtethetünk a Pt-Sn fázisok atomi összetételére.
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16. táblázat. Az ónnal módosított Pt/C katalizátor XRD-vel meghatározott átlagos krisztallitmérete és rácsparamétere
Pt/Sn
at/at

Tred, oC

8.3SnPt/C-IV

2,9

8.3SnPt/C-III-B

Minta

Rácsparaméter, Å (Fázis, %)

Átlagos szemcseméret, nm

fcc Pt1-xSnx a)

fcc Pt3Sn b)

hcp PtSn

Pt1-xSnx

Pt3Sn

PtSn

350 (2 h)

a: 3,933 (25%)

a: 3,975 (75%)

-

8,3

8,3

-

3,0

350 (2 h)

a: 3,933 (28%)

a: 3,975 (72%)

-

9,1

9,1

-

8.3SnPt/C-III-A

3,0

400 (2 h)

a: 3,94 (15%)

a: 3,99 (85%)

-

8,3

10,0

-

9.1SnPt/C-III

2,7

350 (2 h)

a: 3,933 (20%)

a: 3,985 (80%)

-

9,1

10,0

-

250 (2 h)

a: 3,933 (25%)

a: 3,985 (75%)

-

6,6

7,7

-

TPR nélkül c)

a: 3,933 (75%)

a: 3,985 (25%)

-

6,6

7,7

-

11.0SnPt/C-IV

2,2

350 (2 h)

a: 3,945 (35%)

a: 3,99 (60%)

(5%)

5,8

12,0

5,8

13.8SnPt/C-V

1,8

350 (2 h)

a: 3,945 (20%)

a: 3,99 (70%)

(10%)

9,1

17,0

14,0

9.0SnPt/C-I

2,7

350 (2 h)

-

a: 3,965 (100%)

-

-

5,5

-

400 (4 h)

-

a: 3,985 (100%)

-

-

6,6

-

a)

Pt rácsparamétere = a= 3,917 Å.

b)

fcc Pt3Sn rácsparaméter = a= 4,0015 Å.

c)

H2-es hőkezelés nélkül.
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A 2,7 és 3,0 közötti Pt/Sn aránnyal rendelkező minták XRD eredményei
(24.A, B és D ábrák valamint a 16. táblázat) feltárják, hogy a Pt (1-x)Snx és a
közel sztöchiometrikus fcc Pt3Sn fázisok mellett nem található más kristályos
fázis a mintákban. A két magasabb óntartalommal rendelkező mintában
(11.0SnPt/C-IV és 13.8SnPt/C-V) hcp PtSn fázishoz rendelhető reflexió is
azonosítható (24.C ábra és 16. táblázat). Ón-oxidhoz rendelhető reflexió nem
található egyik mintában sem.

23. ábra. A 8.3SnPt/C-III-A minta röntgen pordiffraktogramja. ♦: Pt3Sn, ○:
Pt(1-x)Snx
Az XRD csúcsok elemzésével meghatározhatók a Pt-ban dús (Pt(1-x)Snx) és az
ónban dús (Pt3Sn) fázisok rácsparaméterei. A tiszta Pt-tól (3,917 Ǻ) a tiszta
Pt3Sn intermetallikus fázisig (4,0015 Ǻ) terjedő számított értékeket a 16.
táblázatban foglaltam össze. Látható, hogy az ónnal módosított minták
rácsparaméterei nagyobbak, mint a módosítatlan Pt-ra jellemző érték. Ez a
Pt3Sn-re és a Pt(1-x)Snxre egyaránt igaz, és a rácsparaméterek változása jó
összhangban van a Pt-ba beépült Sn mennyiségével. A Pt3Sn és a Pt(1-x)Snx
fázisok relatív mennyiségét szintén feltüntettem a táblázatban.
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5.2.2.2. A prekurzor adagolási lépések és a hőkezelés paramétereinek
hatása a kialakuló szerkezetre

24. ábra. A kiindulási Pt/C és a Sn-Pt/C katalizátorok röntgen
diffraktogramjai. A szintézisparaméterek hatása az fcc Pt-hoz rendelhető
legintenzívebb csúcs helyzetére és a különböző ötvözetfázisok kialakulására
(fcc Pt(1-x)Snx, Pt3Sn és hcp PtSn). A Az ónbeépülés hatása: Pt/C (1) és
8.3SnPt/C-III-A (a legmagasabb fcc Pt3Sn tartalmú minta) (2). B A
szintézisparaméterek hatása a 8.3SnPt/C minta szerkezetére 8.3SnPt/C-IV
(1), 8.3SnPt/C-III-B (2) és 8.3SnPt/C-III-A (3). C Az ón mennyiségének a
hatása: 8.3SnPt/C-IV (1), 9.1SnPt/C-III (2), 11.0SnPt/C-IV (3) és
13.8SnPt/C-V (4). D A H2-es hőkezelés hőmérsékletének hatása a 9.1SnPt/CIII mintára: TPR nélkül (1), 250 °C (2) és 350 °C (3)
A kívánt Pt/Sn= 3 aránnyal rendelkező 8.3SnPt/C-III katalizátor esetében a
350 °C-os hidrogénes hőkezelés után a rácsparaméter a= 3,975 Å. A 16.
táblázatban látható, hogy ebben a mintában a kristályos fázis kb. 75 % Pt 3Sn
és 25 % Sn-Pt szilárd oldat fázisokból áll. Ezzel szemben, az ugyanilyen
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óntartalommal rendelkező, de 400 °C-on kezelt mintában (8.3SnPt/C-III-A)
közel sztöchiometrikus fcc Pt3Sn fázis keletkezett a= 3,99 Å rácsparaméterrel
és 85 %-os relatív mennyiséggel. Azonban a 400 °C-os kezelés növelte a
krisztallitok méretét (16. táblázat). A redukciós hőmérséklet hatása a
8.3SnPt/C mintákra a 24.B ábrán követhető nyomon. Levonható a
következtetés, hogy bár a magasabb kezelési hőmérséklet növeli a Pt 3Sn fázis
mennyiségét, de ezzel egy időben a krisztallitméretet is növeli, ami
elektrokatalizátorok esetében nem kívánt hatás.
Az óntartalom hatását a 24.C ábrán követhetjük nyomon. A magasabb
óntartalommal rendelkező minták (Pt/Sn≤ 2,7) esetében a közel
sztöchiometrikus fcc Pt3Sn fázis rácsparamétere a= 3,99 Å-ig növekedett,
tehát azonos hatása volt, mint a 400 °C-os hőkezelésnek a Pt/Sn= 3
atomarányú mintákban. Azonban a négy vagy öt konszekutív adagolási lépés
megnöveli az I. szintézislépés idejét, ezért az átlagos krisztallitméret is
nagyobb lett ezen minták ónban dús fázisában (lásd 16. táblázat).
Az XRD csúcsok vizsgálatával a Pt-ban dús fázis rácsparaméterei is
meghatározhatók. A 16. táblázatban látható, hogy ennek a fázisnak a
rácsparamétere 3,933 Å és 3,945 Å közötti érték. Az első érték a Pt90Sn10
fázishoz közeli összetételhez rendelhető (amelynek a rácsparamétere a=
3,934 Å [205]). A magasabb értékek a 10 %-nál nagyobb óntartalommal (10
at.% < Sn < 25 at.%) rendelkező PtSn szilárd oldathoz rendelhetők. A Pt-ban
dús fázis relatív mennyisége a mintákban 15 és 35 % között változott. Amint
az a 16. táblázat adatai alapján látható, a Pt-dús fázis diszperzitása kissé
magasabb (vagy ugyanakkora), mint az ónban dús fázisé.
A redukciós hőmérséklet hatását a kristályos fázis összetételére szintén
láthatjuk a 16. táblázatban. A 9.1SnPt/C-III mintán végzett 250 és 350 °C-os
hidrogénes kezelés utáni XRD mérések diffraktogramjai a 24.D ábrán
láthatók. Ugyanezen mintán a hőkezelési előtt is elvégeztük az XRD mérést
(tehát az I. szintézislépés után). A 16. táblázatban látható, hogy a különböző
kezelések nem okoztak eltérést a rácsparaméterekben, csak a különböző
kristályos fázisok arányában. A fázisanalízis alapján a 250 és 350 °C-on
végzett hőkezelések után a Pt3Sn fázis relatív mennyisége kissé magasabb a
350 °C-on kezelt minta esetében. (75 és 80 %). A hőkezelés nélküli mintában
a Pt(1-x)Snx fázis található legnagyobb mennyiségben (75 %), de már itt is
kimutatható a Pt3Sn fázis jelenléte. Az XRD eredmények alapján kiderült,
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hogy mindkét Sn-Pt fázis krisztallitmérete növekedett, ha hőkezelés
hőmérsékletét 350 °C-ra növeltem.
Az XRD mérések alapján levonhatjuk a következtetést, hogy bár a szintézis
első lépése során az adagolási lépések számának növelési növeli a Pt 3Sn fázis
rácsparamétereit, azonban a hosszabb reakcióidő miatt a krisztallitméret is
növekedett. A hidrogénes kezelés során a magasabb kezelési hőmérséklet
növeli a Pt3Sn fázis arányát, ezzel párhuzamosan a szemcseméret is
növekszik, így 350 °C-nál magasabb hőmérséklet kerülendő. A legjobb
eredményeket az kis óntartalmú (Pt/Sn= 2,7-3), 250 vagy 350 °C-on kezelt
mintákon értem el.
5.2.2.3. A szemcseméret-eloszlás meghatározása és EDS analízis
A módosítatlan Pt/C-ről és az ónnal módosított mintákról készült TEM
felvételek és a hozzájuk tartozó szemcseméret-eloszlások a 25. ábrán
láthatók. A Pt/C esetében a szemcseméret (4,1 ± 1,6) nm (24.A ábra). Ismert,
hogy az ón beépülése növeli a szemcseméretet. A kívánt Pt/Sn= 2,9
atomaránnyal rendelkező 8.3SnPt/C-IV mintában a szemcseméret (5,0 ± 1,9)
nm.
A kis nagyítású felvételeken látszik, hogy a fémszemcsék egyenletesen
oszlanak el a hordozón. Látható, hogy az XRD-vel meghatározott átlagos
krisztallitméret minden esetben meghaladja a TEM alapján megkapott átlagos
szemcseméretet. Mivel az XRD a krisztallitok hosszú távú periodicitását
veszi figyelembe, ezért a kis (≤ 2,5 nm) szemcséket nem érzékeli. Tehát az
XRD adatok elsősorban a nagyobb szemcsékből származnak.
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25. ábra. Az (A) módosítatlan Pt/C, B 8.3SnPt/C-IV és a C 8.3SnPt/C-III-A
mintákról készült TEM felvételek és szemcseméret-eloszlások.
A redukciós hőmérséklet (250 °C és 350 °C) hatása a szemcseméretre szintén
látszik a TEM eredményekből (26.A és B ábrák). A 26. ábrán látható módon
a 250 °C-os kezelés főként kisebb szemcséket ((5,5 ± 2,1) nm) és szűk
szemcseméret-eloszlást eredményezett. Mivel mindkét vizsgált mintában
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hasonló a Pt3Sn fázis relatív mennyisége, ezért a TEM felvételek alapján a
Tr= 250 °C a javasolható redukciós hőmérséklet.

26. ábra. A H2-es hőkezelés hatása a 9.1SnPt/C-III mintára A 350 °C-os és B
250 °C-os kezelési hőmérséklet esetén. TEM felvételek, és szemcseméreteloszlások.
A minta különböző régióinak EDS analízise feltárta, hogy a Pt/Sn atomarány
2,86, 3,13 és 2,54 a 8.3SnPt/C-IV, 8.3SnPt/C-III-A és 9.1SnPt/C-III minták
esetében a 350 °C-os H2-es kezelés után. Ezek az adatok jó egyezést
mutatnak a 6. táblázat várt eredményeivel. A 9.1SnPt/C-III-es mintában a 250
°C-os kezelés kissé kisebb atomarányhoz vezetett (Pt/Sn= 2,44). Ez az
eredmény összhangban van a kutatócsoportunk korábbi eredményeivel
[99,100], amelyek bemutatták, hogy az SnO x fázis teljes redukciójához
legalább 300 °C-os hőmérséklet szükséges.
A minta különböző területein mért összetételek közti eltérés kb. 2-3 % volt,
tehát a Pt és Sn relatív mennyisége homogén a vizsgált régiókban. Az egyes
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szemcsék atomi összetételét is vizsgáltuk EDS-sel. Ezek az eredmények azt
mutatják, hogy nincs megfigyelhető különbség a nagy és a kis szemcsék
összetétele között, továbbá nem találtunk bizonyítékot az ón szegregációjára
sem. Az XRD mérésekkel összhangban nem található SnO 2 fázis sem a
mintákban.
5.2.2.4. Az ón vegyértékállapotának meghatározása

Sn 3d

adatok
fémes Sn
SnO2

Intenzitás (tetsz. egys.)

szintézis utáni
állapot

redukált

visszaoxidált

505

500

495

490

485

480

Kötési energia (eV)

27. ábra. A 8.3SnPt/C-III-A minta Sn 3d vegyértéksáv spektruma a szintézis
utáni állapotban, 350 °C-on H2-ben történő redukció után, majd újraoxidálás
után. Az illesztési komponenseket is feltüntettük, az Sn és SnO 2 spektruma
piros és kék vonallal jelenik meg.
A minták felületi összetételét XPS segítségével tanulmányoztuk. A 27. ábra
mutatja a 8.3SnPt/C-III-A minta Sn 3d törzsnívó spektrumát a szintézis utáni
(levegőn tárolt) állapotban, az elektronspektrométer nagynyomású
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kamrájában végzett redukció, majd az ismételt fellevegőzés után. A lényeges
összetételi és kémiai állapotot jellemző adatokat a 17. táblázatban foglaltam
össze.
Fontos megemlíteni, hogy az elektrokémiai vizsgálatok során a mintákat
további hőkezelés nélkül használtuk, ezért ugyanezen az állapoton végzett
vizsgálatok a legrelevánsabbak az elektrokémiai tulajdonságok jobb
megértése érdekében. Az UHV kamrában redukált minta jellemzése viszont
elengedhetetlen az irányított felületi reakcióval készült minta szintézis utáni
valós szerkezetének a feltárásához. Amint korábban említettem, a platinába
beépült ón Sn0 állapotban van. Mivel a Pt-Sn ötvözetfázisok könnyen
oxidálhatók [99], ezért ha a minták levegővel érintkeznek, akkor az ón egy
része oxidálódni fog. A szintézis utáni állapotban lévő referencia Pt/C minta
csak szenet, oxigént és platinát tartalmaz. A 71,5 eV Pt 4f 7/2 kötési energia az
irodalmi adatok alapján a Pt0 állapothoz rendelhető. Azonban a Pt 4f csúcs
kissé kiszélesedett, amit okozhat kis mennyiségű oxidált Pt jelenléte vagy a
nagyon kis méretű Pt nanorészecskék, amelyek képesek szélesíteni a csúcsot.
A minta oxigéntartalma a szénhez kapcsolódik.
A 8.3SnPt/C-III-A minta a Pt 4f csúcs alapján lényegében ugyanolyan
állapotú Pt-t tartalmaz, mint a referencia Pt/C. A 27. ábrán látszik, hogy az Sn
3d törzsnívó-spektrum két átlapoló dublettet tartalmaz, amelyek
csúcsillesztéssel különíthetők el. A 486,7 eV-nál lévő nagyobb intenzitású
dublett az SnO2-hoz rendelhető. A másik dublett, amelynek a 3d 5/2 csúcsa
485,8 eV-nál található, fémes ónhoz rendelhető, bár kötési energiája
határozottan magasabb, mint a tömbi fémes ónról rendelkezésre álló adatok
(484,6-485,2 eV [154]). Az O 1s spektrumban elkülönülnek az ón-oxidhoz és
a szénhez kötött oxigéntartalmú csoportokhoz rendelhető jelek. A felületi
Pt/Sn atomarány 1,67, ami sokkal kisebb, mint a tömbi Pt/Sn arány (Pt/Sn=
3,0 6. táblázat), ami arra utal, hogy a felületen feldúsult az SnO 2.
A redukció során az Sn 3d és az O 1s spektrumokból gyakorlatilag eltűntek
az ón-oxid eredetű járulékok, miközben az Sn0 komponens kötési energiája
nem változott. Mivel az alkalmazott redukciós hőmérsékleten az SnO x csak
Pt jelenlétében redukálható Sn0 állapotba [99,100,201], az ón-oxid jelek
eltűnése alátámasztja, hogy a szintézis során csak a Pt részecskékkel szorosan
asszociált ón jelent meg a mintában. A redukált minta esetében visszakaptuk
a névleges Pt/Sn atomarányt.
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17. táblázat. A 8.3SnPt/C-III-A minta XPS analízise során kapott kémiai állapotra és összetételre vonatkozó adatok
Minta

Kezelés

Pt/C referencia
8.3SnPt/C-III-A

-

Pt 4f7/2
BE (eV)
71,5

Sn 3d5/2
BE (eV)
-

O 1s
BE (eV)
532,0 –OH, COx

Pt/C
(at/at)
0,044

Sn/C
(at/at)
-

O/Sn
(at/at)
-

O/C
(at/at)
0,055

Pt/Sn
(at/at)
-

-

71,4

485,8 (25%) Sn0

530,8 SnO2

0,027

0,016

2,67

0,044

1,67

486,7 (75%) Sn4+

532,6 –OH, COx

485,6 (100%) Sn0

H2-ben
visszaoxidált

71,3
71,5

-

71,4

0,031

0,011

0,5

0,005

3,0

530,9 SnO2

0,028

0,017

3,67

0,061

1,67

4+

532,6 –OH, COx
0,028

0,017

3,33

0,055

1,67

485,9 (40%) Sn
486,7 (60%) Sn

8.3SnPt/C-IV

532,0 –OH, COx

0

485,8 (39%) Sn0

531,0 SnO2

487,2 (61%) Sn4+

532,6 –OH, COx
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A hidrogénes kezelés hatására az O/C és az Sn/C arány csökkent (17.
táblázat). Az Sn/C arány csökkenése azzal magyarázható, hogy az Sn atomok
beépültek az Sn-Pt ötvözetfázisba. Az ón diffúziója a Pt/C arány növekedését
is okozná, és a 350 °C-os H2 kezelés hatására ez az arány valóban növekedett
(17. táblázat). A felületi Pt/Sn arány (Pt/Sn=3,0) hasonló a tömbi (6.
táblázat).
Miután a mintát egy napig levegőn tároltuk az SnO 2 fázis részlegesen újra
megjelenik, ami az Sn 3d és O 1s törzsnívókat a kiindulási állapotban
mérthez teszi hasonlóvá (27. ábra és 17. táblázat), bár az Sn 0 mennyisége
kicsit nagyobb marad. Az irodalomból ismert, hogy az ón felületi feldúsulása
jellemző az ötvözet típusú Pt-Sn katalizátorokban [99]. O2 és H2 jelenlétében
a reverzibilis PtSn ↔ Sn4+ + Pt reakciók könnyedén lejátszódnak már
szobahőmérsékleten is.
A másik XPS-sel vizsgált minta, a 8.3SnPt/C-IV hasonló összetétel- és
kémiai állapot-viszonyokkal rendelkezik, mint a kiindulási állapotú
8.3SnPt/C-III-A, csak a fémes óntartalma magasabb valamivel, ami
betudható az eltérő tárolási időnek és körülményeknek.
A fémes Sn 3d jel eltolódása magasabb kötési energiák felé a szemcseméret
hatásának tulajdonítható (mivel kis nanorészecskék esetében a kötési
energiák magasabb értékek felé tolódnak), ugyanakkor a Sn-Pt ötvözetfázis
kialakulása is okozhat hasonló eltolódásokat. Az eredmények tehát az
irányított felületi reakció sikerességét bizonyítják, mivel kizárólag Sn-Pt
kétfémes nanorészecskék keletkeztek ón-hordozó kölcsönhatás nélkül.

5.2.3. METANOL ÉS CO ELEKTROOXIDÁCIÓJA
5.2.3.1. CO stripping voltammetriás vizsgálatok
Az ónnal módosított Pt/C minták CO oxidációs képességét CO stripping
voltammetriás módszerrel vizsgáltuk. A mintákon mért voltammogramok
28.A-C ábrákon láthatók.
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28. ábra. A Pt/C és az ónnal módosított Sn-Pt/C katalizátorokon mért CO
oxidáció. A Az ón hatása: Pt/C (kék) és 8.3SnPt/C-IV (piros). B A hőkezelés
hőmérsékletének hatása 9.1SnPt/C-III-250 (piros), 9.1SnPt/C-III-350 (kék).
C A Pt3Sn fázis mennyiségének hatása: 8.3SnPt/C-IV (piros), 9.1SnPt/C-IIIB
(zöld),
11.0SnPt/C-IV
(kék),
13.8SnPt/C-V
(narancssárga).
Referenciaelektródként Ag/AgCl-ot, ellenelektródként Pt-t, elektrolitként 0,5
M H2SO4-et alkalmaztunk a mérések. A polarizációs sebesség 10 mV/s volt.
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A Pt-alapú katalizátorokon tipikusan 0 < E < 400 mV-os
potenciáltartományban megjelenő hidrogéncsúcsok nem találhatók meg a CO
stripping voltammogramok első ciklusában, ami arra utal, hogy a CO ad
csoportok teljesen blokkolják az aktív helyeket. A COad oxidációja után
viszont egyértelműen látszik a hidrogén adszorpciója, tehát a CO ad
monoréteget eltávolítottuk. Az irodalomban található korábbi munkákban
[70,73] már vizsgálták a Pt3Sn fázis jelentőségét a CO elektrooxidációjában.
Kijelenthető, hogy a Pt3Sn felületén adszorbeált CO a Pt atomokra köt, és
nem az ónra [74] Az ón jelenlétének hatására a CO oxidációja kb. 500 mV-tal
kevésbé pozitív potenciálokon indul el, mint tiszta Pt esetében, tehát az SnPt/C típusú katalizátorok CO oxidációs képessége jelentősen javult (28.A
ábra).
Az oxidációs csúcs alakja is alapvetően megváltozott az ónnal történő
módosítás hatására; a COad oxidációja az óntartalmú katalizátorokon egy
széles potenciáltartományban történik 250 és 800 mV között, míg tiszta Pt
esetében egy jól definiált csúcs jelenik meg. Jól dokumentált tény, hogy a
PtSn/C katalizátorokon a CO oxidáció bifunkciós mechanizmus szerint zajlik,
amely során a CO a Pt-n adszorbeálódik miközben az Sn csoportokon OHad
csoportok képződnek jóval kevésbé pozitív potenciálon, mint a Pt/C esetében
[206,207]. A Pt-alapú elektródokon a CO elektrooxidációja OHad csoportok
jelenlétében zajlik, amelyek a Pt/C-n savas közegben csak E > 600 mV
környékén keletkeznek, viszont az ón jelenlétének köszönhetően ebben az
esetben már 100 mV környékén kialakulnak.
A 28.B ábrán látható a 250 és 350 °C-on végzett hőkezelés hőmérsékletének
hatása a 9.1SnPt/C-III minta esetében. Az XRD eredmények alapján az
alacsonyabb kezelési hőmérséklet kisebb Pt 3Sn szemcseméretet
eredményezett, a Pt3Sn fázis relatív mennyisége pedig csak kissé lett kisebb,
mint a 350 ºC-os kezelés esetében (75 és 80 %). Ezekkel az eredményekkel
összhangban az alacsonyabb hőmérsékleten kezelt katalizátoron nagyobb
áramsűrűség értékeket kaptam. A kapott CO oxidációs csúcsok minőségileg
hasonlóak, az oxidációs reakció is azonos potenciálon (250 mV) indul el
mindkét mintában, kb. 500 mV-tal kevésbé pozitív potenciálon a kiindulási
Pt/C katalizátorhoz képest.
A Pt3Sn fázis mennyiségének jelentőségét szemlélteti a 28.C ábra. A kis
Pt/Sn arányt és Pt3Sn fázist tartalmazó mintákon (11.0SnPt/C-IV,
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13.8SnPt/C-V) kisebb áramsűrűségek mérhetők. Mivel a fcc Pt 1-xSnx, illetve
a hcp PtSn fázisok nem stabilak 800 mV feletti potenciálon, ezért feltehetőleg
a fenti mérési körülmények között már a tisztítási lépések során elindult az
Sn kioldódása a katalizátorból. A nagy mennyiségű, kisebb szemcseméretű
Pt3Sn fázist tartalmazó katalizátorok aktivitása hasonló, bár a magasabb, 400
ºC-os hőkezelés okozta szemcseméret növekedés csökkentette a katalitikus
aktivitást.
Az eredmények jó összhangban vannak a korábbi megfigyelésekkel, hogy az
Sn-Pt/C típusú katalizátorokon a CO oxidációját segíti az Sn-OH felületi
csoportok kialakulása.
5.2.3.2. Metanol elektrooxidációja
A metanolt tartalmazó oldatban felvett ciklikus voltammogramok a 29.A, B
és C ábrákon láthatók. Az eredmények összhangban vannak a CO-oxidációs
mérések eredményeivel, azaz minél aktívabb volt a katalizátor CO
oxidációjában, annál
nagyobb
aktivitást
mutatott
a
metanol
elektrooxidációjában. A 29.A ábrán látható, hogy az ónnal módosított
katalizátoron magasabb áramsűrűség-értékeket kapunk, mint a módosítatlan
Pt/C katalizátoron.
A 29.B ábrán látható a hőkezelés hőmérsékletének hatása a 9.1SnPt/C-III
minta esetében 250 és 350 °C-on. Azonos hatás figyelhető meg, mint a CO
oxidációs mérések során: az alacsonyabb hőmérséklet magasabb áramsűrűség
értékekhez vezetett.

112

A

29. ábra. Metanol oxidációja Sn-nal módosított Pt/C katalizátoron. A Az ón hatása:
Pt/C (kék) és 8.3SnPt/C-IV (piros). B Az hőkezelés hőmérsékletének hatása
9.1SnPt/C-III-250 (piros), 9.1SnPt/C-III-350 (kék).C Az ón mennyiségének hatása:
8.3SnPt/C-IV (piros), 9.1SnPt/C-III-350 (zöld), 11.0SnPt/C-IV (kék), 13.8SnPt/C-V
(narancssárga). Referenciaelektródként Ag/AgCl-ot, ellenelektródként Pt-t,
elektrolitként 0,5 M H2SO4-et alkalmaztunk a mérések során. A polarizációs
sebesség 10 mV/s volt.
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A szintézis során beadagolt ón mennyiségének jelentőségét szemlélteti a 29.C
ábra. A CO oxidációs mérésekhez hasonlóan a kis Pt/Sn arányt és Pt 3Sn
fázist tartalmazó mintákon (11.0SnPt/C-IV, 13.8SnPt/C-V) kisebb
áramsűrűségek mérhetők. A 13.8SnPt/C-IV minta aktivitása kiemelkedő,
mivel nagy arányban tartalmaz Pt 3Sn fázist kis szemcsemérettel. A mérési
eredmények alapján elmondható, hogy az fcc Pt 3Sn fázis előnyösebb
katalitikus tulajdonságokkal rendelkezik, mint a PtSn fázis CO és metanol
elektrooxidációjában egyaránt. Az általánosan elfogadott metanol oxidációs
mechanizmus alapján három szomszédos Pt kötőhely szükséges a metanol
adszorpciójához majd dehidrogénezéséhez, és az ilyen helyek előfordulási
valószínűsége növekszik az óntartalom csökkenésével.
A CO és metanol oxidációs mérések alapján arra következtethetünk, hogy az
alacsonyabb kezelési hőmérséklet és Pt/Sn arány egyaránt előnyösebb
elektrokatalitikus tulajdonságokat eredményezett az ónnal módosított Pt/C
katalizátorok esetében.
5.3.3.3. In-situ EC-FTIR metanol elektrooxidációs vizsgálatok
Pt/C

8.3SnPt/C-IV

30. ábra. CO elektrooxidációja közben rögzített EC-FTIR Pt/C és 8.3SnPt/CIV katalizátorokon 0,1 M HClO4 elektrolitban. A spektrumokat 0,050 V-os
intervallumokban rögzítettük és az 50 mV-nál felvett spektrumra (R0)
normáltuk.
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A Pt/C és 8.3SnPt/C-IV katalizátorok elektrokatalitikus viselkedését CO és
metanol oxidációjában in-situ ECIRAS mérésekkel vizsgáltuk. A COad
oxidációja során a két elektrokatalizátoron FTIR spektrumokat rögzítettünk
50 mV-os intervallumokban 0,1 M HClO4 elektrolitban. Mindkét
spektrumsorozaton található egy csúcs 2343 cm-1-nél, ami a CO2 képződését
jelzi. Ezen kívül a Pt-n kötött CO-hoz rendelhető csúcs 2057 cm-1-nél
található a Pt/C és 2065 cm-1-nél a 8.3SnPt/C-IV katalizátor esetében. Amint
az a spektrumokon látható (30. ábra), a CO2 sáv megjelenése negatívabb
potenciálokon (kb. 200 mV) indul meg az ónnal módosított minta esetében,
mint a Pt/C-n (350 mV), ami összhangban van a ciklikus voltammetriás
módszer eredményeivel. Ezek az eredmények a korábbi munkánkkal [208] is
összhangban vannak, és alátámasztják, hogy az ón jó promóter a COad
elektrooxidációjához Pt-alapú katalizátorokban. A metanol elektrooxidációja
során felvett FTIR spektrumok (elektrolit: 0,1 M HClO4) a 31. ábrán láthatók.
A korábbi eredményekkel összhangban a metanol hatékonyan oxidálódik
CO2-dá mindkét elektrokatalizátoron, amit a 2343 cm -1-nél lévő, CO2-hoz
rendelt csúcs megjelenése igazol. Viszont a két katalizátor hatékonysága igen
eltérő. A CO2 képződés kiindulási potenciálja 251 mV a 8.3SnPt/C-IV
esetében, viszont ugyanez 100 mV-tal magasabb a Pt/C-n. Tehát az
óntartalom segíti a metanol negatívabb potenciálon történő oxidációját.
A spektrumok alapos vizsgálata azt is feltárja, hogy a két reakció
mechanizmusa is eltérő. 2054 cm-1-nél megjelenik egy csúcs a Pt/C-n történő
metanol oxidáció során. Ez a csúcs, amely már 150 mV-nál megfigyelhető a
COad csoportok képződését jelzi a metanol oxidációja közben, feltehetőleg a
metanol platinán lejátszódó dehidrogenatív adszorpciója következtében. A
COad csoportok képződése a 8.3SnPt/C-IV katalizátoron szintén
megfigyelhető a 31. ábrán. Viszont ebben az esetben a csúcs intenzitása
jelentősen kisebb, mint a Pt/C-n, tehát a COad keletkezés kevésbé jelentős az
ónnal módosított katalizátoron. Ez a megfigyelés azt is jelzi, hogy a
közvetlen oxidációs reakcióút az előnyben részesített az óntartalmú
katalizátorokon. Ezt a megfigyelést támasztja alá az is, hogy legalább három
Pt atom szükséges a CO keletkezéséhez metanol oxidációja során, amint azt
Cuesta [209] is bemutatta munkájában. Úgy tűnik, hogy az ón „hígítja” a
platinarácsot, ezért ritkábban fordulnak elő olyan kötőhelyek, amelyek három
szomszédos platina atomot tartalmaznak, így a CO keletkezésével nem járó
oxidációs mechanizmus a valószínűbb.
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31. ábra Metanol elektrooxidációja közben rögzített EC-FTIR Pt/C és
8.3SnPt/C-IV katalizátorokon 0,1 M HClO4 elektrolitban. A spektrumokat
0,050 V-os intervallumokban rögzítettük és az 50 mV-nál felvett spektrumra
(R0) normáltuk.

5.2.4. KÖVETKEZTETÉSEK
Megtaláltam az optimális kísérleti beállításokat a Pt/Sn=1,8-3,0 aránnyal
rendelkező Sn-Pt/C katalizátorok szabályozott előállításhoz. Amint azt az
XRD mérések alátámasztották, az ón beépülése a Pt/C katalizátorba a
szándékolt Pt3Sn ötvözetfázis, illetve a kevésbé kívánatos Pt (1-x)Snx szilárd
oldat fázis kialakulásához vezetett. SnO2 fázis nem mutatható ki a mintákban
sem az XRD sem az EDS analízis során. A Pt 3Sn fázis mennyisége és
diszperzitása több paramétertől függ: (i) az SnEt 4 prekurzor mennyisége és
koncentrációja, (ii) az egymást követő SnEt 4 adagolási lépések száma,
valamint (iii) a végső redukciós lépés hőmérséklete. Az XPS vizsgálatok
alapján a 350 °C-os hidrogénes kezelés az ón teljes redukciójához vezet.
Ezek az eredmények alátámasztják az irányított felületi reakció alkalmasságát
Sn-Pt kétfémes szemcsék kialakítására, miközben a hordozón nem
keletkeznek platinamentes ón képződmények.
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A kétfémes Sn-Pt/C katalizátor aktivitása CO és metanol
elektrooxidációjában függ a Pt/Sn aránytól, a Pt 3Sn ötvözetfázis
mennyiségétől és a bimetallikus szemcsék méretétől. Ha csökkentjük a
beadagolt SnEt4 koncentrációját miközben növeljük az adagolási lépések
számát, akkor mindkét reakcióban növelhető az aktivitás. Mivel az ónnak
erős hígító hatása van a Pt-ra ezért csökkenti a metanol dehidrogénezéséhez
aktív helyek koncentrációját, ezért az ónnal módosított katalizátorokon a
metanol közvetlenül CO2-dá történő oxidációja az előnyben részesített
reakcióút.

6. ÖSSZEFOGLALÁS
Polimer elektrolit membrános (PEM) tüzelőanyag-elemek anód
elektrokatalizátorainak tervezésekor kulcsfontosságú a CO-tolerancia és a
stabilitás növelése. A hidrogén üzemanyag általában tartalmaz néhány ppm
CO-t, alkoholok alkalmazása során pedig a reakció közti termékeként
keletkezik CO. A CO-tolerancia növelhető, ha a Pt/C katalizátort egy
második, oxofil fémmel (W, Sn) módosítjuk, amely rögzíthető a hordozóban
vagy ötvözőként a Pt-ban. Munkám során kétféle CO-toleráns Pt-alapú
elektrokatalizátort állítottam elő: Pt-Sn ötvözetet és Ti0,7W0,3O2–aktív szén
kompozit hordozót.
A W-oxidok jelentősen növelik a Pt/C elektrokatalizátorok CO-toleranciáját,
de könnyen kioldódnak savas elektrolitokban. A W stabilizálását a rutil TiO 2
rács W-mal történő izovalens szubsztitúciójával értem el, míg a
vezetőképességet és a korrózióállóságot az alkalmazott pH/potenciáltartományban
aktív
szén–Ti-W
vegyes-oxid
kompozit
kialakításával biztosítottam. Az újfajta Ti 0,7W0,3O2-C kompozitokat három
szintézismódszerrel állítottam elő: (i) mikrohullámmal segített szolvotermális
szintézis (I. szintézisút), (ii) szól-gél szintézis (II. szintézisút) és (iii)
szobahőmérsékletű többlépcsős szól-gél szintézis (III. szintézisút).
Kimutattam, hogy a rutil fázis szobahőmérsékleten történő kialakulása aktív
szén jelenlétében előfeltétele a W beépülésének a rutil rácsba a 650 ˚C-os
reduktív kezelés során. Az XPS vizsgálatok igazolták, hogy a W főként 4+
oxidációs állapotban van jelen a mintában. A TEM mérések kimutatták, hogy
a nagy diszperzitású Pt szemcsék homogén eloszlásúak a 40 m/m%-os
Pt/Ti0,7W0,3O2-C katalizátoron (átlagos szemcseméret: (2,3 ± 0,8) nm, míg a
Pt/C-n ugyanez (4,5 ± 1,8) nm). A III. módszerrel készült katalizátor
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megnövekedett CO-toleranciáját jelzi a COad stripping voltammogramokon
150 és 540 mV között megjelenő „előcsúcs”, illetve a fő CO oxidációs csúcs
maximumának eltolódása 110 mV-tal kevésbé pozitív potenciálok irányába a
Pt/C-n mérhetőhöz képest. A katalitikus aktivitás CO oxidációjában
meghaladta a PtRu/C katalizátorét is, amely a jelenleg legelterjedtebb COtoleráns elektrokatalizátor. A Pt/Ti0,7W0,3O2-C és a Pt/C katalizátorok
elektrokémiai stabilitásának vizsgálatához ciklikus polarizációt végeztem a
mintán 0,05-1,25 V közti potenciáltartományban 5000 cikluson keresztül: a
vizsgálat után az aktivitásveszteség kb. 30 % volt a kompozit hordozós
katalizátoron, míg több mint 70 % a Pt/C-n. A tüzelőanyag-elem
tesztberendezésben végzett vizsgálatok kimutatták, hogy 100 ppm CO
szennyezés az üzemanyagban 140 mV-os feszültségesést okozott 1 A/cm2
áramsűrűségnél a kompozit hordozós katalizátor esetében, míg a Pt/C
katalizátor esetében ugyanez 360 mV volt.
Alkoholok elektrooxidációjában az ónnal módosított Pt/C a legígéretesebb
katalizátor. Szén hordozón Sn-Pt ötvözetfázis előállítása különböző Pt/Sn
arányokkal (Pt/Sn=1,8-3,0) irányított felületi reakcióval (IFR) valósítható
meg. Munkám során az IFR kísérleti paramétereit optimalizáltam, célom
szinte tiszta Pt3Sn fázis elérése és az Sn-hordozó kölcsönhatás elkerülése
volt. Az XRD mérések kimutatták, hogy a katalizátorok közelsztöchiometrikus fcc Pt3Sn ötvözetfázist (75-85%) tartalmaznak a Pt-ban dús
Pt(1-x)Snx szilárd oldal mellett. Az fcc Pt 3Sn fázis mennyisége és diszperzitása
szabályozható az IFR reakció paramétereinek hangolásával. A mintákban
XRD, EDS és XPS vizsgálatokkal sem mutatható ki SnO 2 fázis. Ezen
eredmények alapján elmondható, hogy az IFR alkalmas módszer Pt-Sn
kétfémes nanorészecskék kialakítására, miközben elkerülhető az ón-hordozó
kölcsönhatás. Kimutattuk, hogy a Pt/Sn arány, az fcc Pt 3Sn ötvözetfázis
mennyisége és a részecskeméret közti optimális egyensúly vezet a metanol és
CO oxidációs reakciókban mutatott aktivitás növekedéséhez. Az optimális
óntartalom esetében a CO oxidáció kiindulási potenciálja 500 mV-tal kevésbé
pozitív potenciálok irányába tolódott, ami jelentős növekedést mutat a
katalizátor CO oxidációs képességében a Pt/C-hez képest. Az in situ ECIRAS mérések rávilágítottak, hogy a Pt/C és az Sn-Pt/C katalizátorokon
eltérő a metanol oxidációs reakció mechanizmusa, az ónnal módosított
katalizátorokon a metanol közvetlen oxidációja CO 2-dá az előnyben
részesített reakcióút.
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7. TÉZISEK
1. Alkalmas módszert dolgoztam ki rutil szerkezetű, izovalens volfrámmal
szubsztituált, aktív szén hordozóval kialakított Ti 0,7W0,3O2-C kompozit
előállítására.
Kimutattam, hogy a megfelelő volfrám beépülés előfeltétele a
rutil fázisú TiO2 jelenléte a mintában már a hőkezelési lépések előtt.
Kidolgoztam egy módosított szól-gél szintézis eljárást, amellyel már
szobahőmérsékleten is kialakulnak a rutil krisztallitok az aktív szén
felületén [1-4].

1.1.

Számos analitikai módszer kombinációjával kimutattam, hogy
a kívánt Ti0,7W0,3O2 vegyes oxid – aktív szén kompozit szerkezet a
szól-gél szintézis termékének inert gázban történő hőkezelése, majd
azt ezt követő hidrogénes kezelés során alakul ki. Optimalizáltam a
hőkezelési lépések paramétereit, így a fémes W és a nem beépült
WO2/WO3 fázisok jelenlétét a mintában minimalizáltam [1].

1.2.

2. Elektrokémiai kísérletekkel igazoltam a III. szintézisúton készült
Ti0,7W0,3O2–C kompozitból előállított elektrokatalizátornak a Pt/C
elektrokatalizátorhoz viszonyított megnövekedett CO toleranciáját és
sokkal lassabb degradációját. Az elektrokatalitikus aktivitást és a COtoleranciát tüzelőanyag-elem tesztberendezésben végzett vizsgálatokkal is
alátámasztottam [1-3].
3. Kimutattam, hogy az irányított felületi reakció paramétereinek
módosításával jól kontrollálható az Sn-Pt/C típusú katalizátorok
szerkezete. Az így előállított katalizátorok kizárólag Sn-Pt
ötvözetfázisokat tartalmaznak nagy fcc Pt 3Sn tartalommal. A mintákban
nem mutatható ki SnO2 fázis, tehát Sn nem került a hordozóra, csak a
platinával van kölcsönhatásban [3,5].
4. Egyértelmű kapcsolatot mutattam ki a katalizátorok Pt 3Sn-tartalma és az

elektrokatalitikus aktivitás között. A CO-oxidációs reakció kezdeti
potenciálja 500 mV-tal kevésbé pozitív irányba tolódott a Pt/C-n
mérhetőhöz képest, a metanol oxidációs reakcióban szintén növekedett a
katalitikus aktivitás. A megnövekedett aktivitás oka (i) a kis
részecskeméret, (ii) a Pt3Sn fázis jelenléte és (iii) a hcp SnPt fázis hiánya
[5]
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