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Spis ważniejszych oznaczeń literaturowych
AC

– węgiel aktywny

BOR

– elektroutlenianie borowodorku

CNT

– nanorurki węglowe

D

– średnica porów

DBFC

– ogniwo paliwowe z bezpośrednim utlenianiem borowodorku

CPE

– element stałofazowy

E

– siła elektromotoryczna ogniwa (SEM)

Ekorr

– potencjał korozji
– potencjał standardowy półogniwa

EEC

– elektryczny obwód zastępczy

F

– stała Faradaya (96 485 C/mol)

FK

– fusy z kawy

∆G

– potencjał termodynamiczny

GO

– tlenek grafenu

∆H

– entalpia reakcji chemicznej

HOR

– utlenianie wodoru

IDBFC

– ogniwo paliwowe z pośrednim utlenianiem borowodorku

I

– natężenie prądu

J

– gęstośš prądu

jcorr

– gęstośš prądu korozji

L

– indukcyjnośš cewki, cewka

m

– masa

M

– masa molowa
– stop magazynujący wodór z jednym zaadsorbowanym atomem wodoru

MWCNT

– wielościenne nanorurki węglowe
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Me

– metal

n

– liczba moli biorąca udział w reakcji

OCP

– potencjał obwodu otwartego

OCV

– napięcie obwodu otwartego

OP

– ogniwo paliwowe

Ox

– utleniacz

p

– ciśnienie

PEMFC

– ogniwo paliwowe z polimerową membraną jonowymienną

Q

– ładunek elektryczny, pojemnośš

rGO

– zredukowany tlenek grafenu

R

– rezystancja (opór elektryczny), opornik

SSA

– pole powierzchni właściwej

SWCNT

– jednościenne nanorurki węglowe

t

– czas

T

– temperatura

TU

– tiomocznik

U

– napięcie elektryczne

Uz

– napięcie na zaciskach ogniwa
– objętośš mezoporów
– objętośš mikroporów

Vt

– całkowita objętośš porów

We

– gęstośš energii elektrycznej

Z

– impedancja, opór pozorny

Z’

– składowa rzeczywista impedancji, rezystancja

Z’’

– składowa urojona impedancji, reaktancja

Zm

– moduł impedancji
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– przewodnictwo właściwe
θ

– przesunięcie fazowe sygnałów sinusoidalnych

ϕ

– faza początkowa sygnału sinusoidalnego

ω

– częstośš kołowa sygnału

% wag.

– procentowa zawartośš składnika
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Wstęp
Zrównoważony rozwój (ZR) stanowi praktykę zaspokajania bieżących potrzeb, przy
jednoczesnej dbałości o zapewnienie zasobów przyszłym pokoleniom w kontekście
czynników ekologicznych, społecznych oraz ekonomicznych [1]. Z biologicznego punktu
widzenia, ZR powinien podejmowaš działania zarówno na rzecz ochrony bioróżnorodności
jak i zasobów naturalnych. Badanie wzajemnej interakcji organizmów, a także wpływu
działalności człowieka na ekosystem może przyczyniš się nie tylko do poprawy warunków
życia ludzi, ale i ochrony dzikiej przyrody [2]. Sprostanie wymaganiom energetycznym
krajów

uprzemysłowionych

jest

dziś

głównym

wyzwaniem

środowiskowym

zrównoważonego rozwoju [3]. Produkcja energii jest nadal silnie uzależniona od paliw
kopalnych. Ich spalanie uwalnia do atmosfery dwutlenek węgla determinujący poważne
zmiany klimatyczne [4]. Potrzeby energetyczne obecnych i przyszłych pokoleń stanowią
jedno z najtrudniejszych wyzwań politycznych. Konkurencja o zasoby paliw kopalnych może
staš się potencjalnym źródłem konfliktów. Mimo, iż energia słoneczna czy wiatrowa mogą
teoretycznie zapewniš nieograniczoną ilośš „zielonej” energii, to ich właściwe wykorzystanie
ograniczone jest zdolnością sieci energetycznej do jej dostarczania [5,6]. Infrastruktura
sieciowa może zarządzaš tylko ograniczoną liczbą tych zmiennych źródeł. Ważne jest, by
sieci utrzymywały zarówno stałe napięcie elektryczne jak i stałą częstotliwośš, unikając w ten
sposób

skoków napięcia. Niemniej

istotna

jest

zdolnośš sieci

do zaspokajania

zapotrzebowania w okresie szczytowym. W sytuacji, gdy podaż przewyższyłaby popyt,
nadwyżka

wyprodukowanej

energii

mogłaby

zostaš

wykorzystana

do

ładowania

akumulatorów lub produkcji paliwa wodorowego [7,8]. Tak wytwarzany wodór pełniłby rolę
„nośnika energii odnawialnej” [9].
Niestety europejski obszar badań i innowacji w dziedzinie wodoru i ogniw paliwowych
jest nadal dośš słabo skoordynowany (w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych). W celu
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej w kolejnych
dziesięcioleciach konieczne będzie wypracowanie globalnych perspektyw i podążanie za
najnowszymi trendami w energetyce. Polska energetyka wciąż jest silnie uzależniona od
węgla kamiennego i brunatnego. Niemniej jednak, Polska jest krajem o relatywnie dużych
możliwościach transformacji energetyki min. z powodu równomiernie rozmieszczonych
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zasobów w całym kraju, co eliminowałoby koniecznośš budowy nowej infrastruktury
przesyłowej [10].
„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” była strategią Ministerstwa Gospodarki
przyjętą przez Rząd w listopadzie 2009 roku. Określone w niej cele dotyczyły poprawy
efektywności energetycznej, dywersyfikacji wytwarzania energii poprzez przyjęcie energetyki
jądrowej, rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz istnienia konkurencyjnych
rynków paliw i energii. Dodatkowo, w ramach zobowiązań Polski jako członka Unii
Europejskiej do roku 2020 mieliśmy ograniczyš emisję gazów cieplarnianych o 20% w
stosunku do roku 1990, ograniczyš poziom zużycia energii prognozowanej na 2020 r. o 20%
oraz zwiększyš udział odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia [11].
Z raportu opublikowanego przez Forum Energii [12] wynika, iż w 2019 roku rzeczywiście
odnotowano znaczący spadek produkcji energii elektrycznej z udziałem krajowych elektrowni
węglowych (udział węgla wynosi nadal ok. 73,6%), dzięki zwiększonemu udziałowi OZE
(15,4%), choš wartośš ta jest wciąż daleka od zobowiązań unijnych. Ponadto, we
wspomnianym raporcie wskazano, iż w ciągu kilku ostatnich lat obserwuje się niepokojącą
stagnację w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych (od 1990 roku – redukcja o 22%,
a od 2005 roku – redukcja jedynie o 7%). Wizję kolejnej rozbudowy sektora paliwowoenergetycznego w najbliższych dwóch dekadach Rada Ministrów zatwierdziła w dokumencie
„Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” dnia 2 lutego 2021 roku.
W Polsce istnieje szereg instytucji rządowych i pozarządowych promujących energetykę
wodorową. Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych oraz Polska Platforma
Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych zrzeszają nie tylko instytuty badawcze i
uczelnie techniczne, ale także najważniejszych partnerów branżowych takich jak PKN
ORLEN S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Kompania Węglowa S.A. czy Grupa
Azoty S.A. Z kolei Wielkopolska Platforma Wodorowa oraz Małopolsko-Podkarpacki Klaster
Czystej Energii stanowią pomosty wymiany wiedzy i informacji pomiędzy środowiskami
naukowymi i przemysłowymi oraz organizacjami samorządowymi. Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny skupia się na realizacji kogeneracji rozproszonej, czyli jednoczesnej
produkcji energii cieplnej i elektrycznej na małą i średnią skalę z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza biomasy, biogazu oraz energii pozyskiwanej z wiatru,
słońca, wody, energii hydrotermalnej i technologii wodorowej [10].
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Powszechnie wiadomo, że wodorowa strategia UE stanowi podstawowy element
łagodzenia zmian klimatycznych. Przewiduje się, że w roku 2045, wodór będzie zaspokajał
1/10 światowego zapotrzebowania na energię transportową [13]. Przyszłośš gospodarki
wodorowej zależeš będzie w dużym stopniu od jej konkurencyjności, ale i polityki
międzynarodowej. Polska jest jednym z największych producentów wodoru w Europie,
jednak obecnie w większości przypadków jest on generowany w procesie energochłonnego
reformingu gazu ziemnego, głównie na potrzeby przemysłu chemicznego (synteza amoniaku,
metanolu) oraz petrochemicznego [14]. Niemniej jednak, największe nadzieje wiązane z
wykorzystaniem wodoru dotyczą ogniw paliwowych. Stale rosnąca świadomośš społeczna
może sprawiš, że urządzenia te, z uwagi na prostotę budowy, brak hałasu podczas
eksploatacji oraz dobrą kontrolę zanieczyszczeń będą odgrywaš istotną rolę w energetyce
przyszłości.
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I Przegląd literatury
1. Magazynowanie wodoru
Głównym ograniczeniem wykorzystania wodoru jako nośnika energii jest jego
magazynowanie. W warunkach temperatury otoczenia i ciśnienia atmosferycznego, 1 kg
gazowego wodoru zajmuje objętośš ok. 11 m3 [15], dlatego tak ważne jest opracowanie
opłacalnych i bezpiecznych metod przechowywania. Najczęściej wykorzystywaną techniką
jest przechowywanie wodoru w wysokociśnieniowych butlach kompozytowych [16].
Wytrzymują one ciśnienie do 80 MPa umożliwiając osiągnięcie gęstości wodoru
ok. 36 kg m-3 [17]. Butle takie najczęściej wykonywane są ze stali lub aluminium, zbrojonych
dodatkowo włóknami szklanymi, aramidowymi lub węglowymi, pokrytymi tworzywem
polimerowym [18]. Eliezer wraz ze współpracownikami German Federal Institute for
Materials Research and Testing (BAM) [19] przedstawili nowatorską metodę bezpiecznego
przechowywania wodoru pod wysokim ciśnieniem w układach szklanych naczyń
włosowatych. Zaletą tej technologii jest fakt, iż w przypadku uszkodzenia jednego naczynia
(kapilary) ilośš uwolnionego wodoru byłaby zbyt mała by stworzyš atmosferę wybuchową,
inaczej niż w przypadku jednonaczyniowego systemu magazynowania, gdzie ilośš
uwalnianego gazu mogłaby stanowiš poważne niebezpieczeństwo. Ponadto, autorzy
wykorzystali obudowę z tworzywa polimerowego chroniącą dodatkowo przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a jednocześnie umożliwiającą elastyczną konstrukcję magazynu [19].
Wodór można przechowywaš także w postaci płynnej, w zbiornikach kriogenicznych w
warunkach temperatury -252 °C. Konwersja wodoru do stanu ciekłego zwiększa gęstośš
wodoru do ok. 71 kg m-3 [20]. Najprostszym cyklem upłynniania jest cykl Joule'a-Thomsona
(cykl Lindego) [21]. Skraplanie jest jednak dużo droższe od kompresji. Zbiorniki muszą byš
wyposażone w izolację termiczną lub byš stale schładzane. Ponadto, ich skomplikowana
konstrukcja jest dodatkowym czynnikiem wpływającym na wysoki koszt takiego sposobu
magazynowania. Niemniej jednak, niewątpliwą zaletą w porównaniu do zbiorników
ciśnieniowych jest ograniczona zajmowana przestrzeń [22].
Kolejnym potencjalnym rezerwuarem wodoru może byš krioadsorpcja na materiałach o
rozwiniętej powierzchni właściwej [23]. Porowate materiały węglowe zapewniają
różnorodnośš dróg magazynowania gazu, ze względu na wielorakośš form oraz regulowaną
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funkcjonalnośš powierzchni [24]. Magazynowanie wodoru w materiałach węglowych może
odbywaš się za pomocą sorpcji fizycznej (adsorpcji) występującej głównie w wyniku
oddziaływań sił Van der Waalsa efektu kapilarnego [25]. Największą zdolnością adsorpcyjną
charakteryzują się mikropory (D <2 nm), co wynika z dopasowania rozmiaru cząsteczek.
Idealnie byłoby, gdyby średnica porów wynosiła mniej niż 1 nm [26]. Najwyższą wartośš
pojemności magazynowania wodoru (7,7 %wag. w warunkach -196 °C i 1,2 MPa) uzyskano
dzięki wykorzystaniu węgla aktywnego wytworzonego z łusek ryżowych [27]. Niewątpliwie
do zalet tej metody magazynowania należą niskie ciśnienie i stosunkowo niewielki koszt
materiałów. Z drugiej zaś strony, istotnymi wadami są bardzo niska temperatura oraz wciąż
niewielkie ilości adsorbowanego wodoru [28].
Wodorki międzywęzłowe stanowią interesującą grupę materiałów magazynujących
wodór, głównie ze względu na niskie ciśnienie procesowe (zwykle 0,25-10 MPa),
odwracalnośš procesu, temperaturę (absorpcja/desorpcja wodoru może zachodziš nawet w
temperaturze 25 °C), a przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania (brak ryzyka
związanego z wybuchem i palnością układu) [29]. Wodorki powstają w wyniku połączenia
wodoru z metalem przez wiązanie kowalencyjne, jonowe lub metaliczne. Te ostatnie mogą
tworzyš się podczas chemisorpcji wodoru z fazy gazowej, gdzie cząsteczki wodoru są
dysocjowane na powierzchni metali grup przejściowych, związków międzymetalicznych lub
ich stopów (rys. 1). Z kolei w procesie elektrochemicznej adsorpcji z wodnego roztworu
elektrolitu, cząsteczki wody dyfundują do ujemnie naładowanej elektrody pozostawiając
zaadsorbowane atomy wodoru na jej powierzchni. Tak zaadsorbowane atomy wodoru zajmują
luki w sieci tetra- lub oktaedrycznej atomów metali (pozycje międzywęzłowe) tworząc tzw.
roztwór stały (faza α), gdzie po osiągnięciu pewnego granicznego stężenia wodoru dochodzi
do wytworzenia wodorku metalu (faza β) [30]. Absorpcja atomów wodoru powoduje
rozszerzenie sieci krystalicznej metalu. Objętośš komórki elementarnej zwiększa się
proporcjonalnie do ilości wodoru o około 2-3 Å3 na każdy atom wodoru w komórce. Czasami
ekspansja ta jest tak duża, że powoduje rozdrobnienie części stopu [17]. Szybkośš reakcji
między wodorkami, a fazami metalicznymi wzrasta podczas pierwszych cykli, dlatego też
pierwszy cykl często nazywany jest aktywacją, związaną ze zwiększeniem pola powierzchni
na skutek rozdrobnienia materiału oraz tworzeniem katalitycznych centrów metali.
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Rys. 1 Schematyczne przedstawienie procesu magazynowania wodoru na wybranych
materiałach. Przedruk za zgodą [30].
W tym przypadku, desorpcja wodoru następuje na skutek zmian temperatury lub ciśnienia
(w zależności od wykorzystywanej technologii). Należy podkreśliš, iż większośš
analizowanych materiałów stanowią ciężkie metale przejściowe, dlatego względna masa
zmagazynowanego w nich wodoru nie przekracza 3 %wag. [31].
Wodór można także magazynowaš w związkach chemicznych. Złożone wodorki metali
to kompleksowe związki zbudowane z kationów metali lekkich (np. Li, Na, Mg)
oraz złożonych anionów, w których atomy wodoru są kowalencyjnie lub jonowo związane z
atomem centralnym, takim jak Al, B, lub N [32]. Związki te umożliwiają zmagazynowanie
znacznie większej ilości wodoru. W tym przypadku jego uwalnianie może zachodziš na
drodze rozkładu termicznego lub reakcji hydrolizy. Wygenerowany w ten sposób wodór może
stanowiš źródło zasilania w przemyśle motoryzacyjnym, o czym świadczą prototypy
samochodu Natrium firmy Daimler-Chrysler czy skutera firmy Samsung [33].
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Borowodorki, a właściwie tetrahydrydoborany (

) są bogatymi w wodór związkami

chemicznymi, powszechnie wykorzystywanymi jako reduktory w syntezie organicznej, choš
ostatnio ich użytecznośš skupia się także wokół magazynowania wodoru. Przykład stanowi
LiBH4, który charakteryzuje się największą grawimetryczną pojemnością wodorową (18%
wag.). Właściwości elektronoakceptorowe metalu (mierzone skalą elektroujemności Paulinga)
determinują rodzaj oddziaływań między kationem metalu, a anionem borowodorkowym.
Borowodorki metali elektrododatnich (Li, Na, K, Rb, Cs) są ciałami stałymi o strukturze
krystalicznej i jonowym charakterze wiązań. Z kolei borowodorki metali bloku d cechują się
w pewnym stopniu kowalencyjnym charakterem wiązań skutkującym destabilizacją grupy
[34]. Do tej grupy związków zalicza się borowodorki lotne, min. Al(BH4)3 i Ti(BH4)3
[35]. Zainteresowanie takimi borowodorkami wynika głównie z możliwości otrzymywania
powłok borków metali przy użyciu chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) [36].
Im wyższa więc elektroujemnośš kationu metalu, tym niższa temperatura rozkładu
borowodorku. Temperatura rozkładu najbardziej rozpowszechnionego NaBH4 wynosi ok.
400 °C, co powoduje, że proces termicznego uwalniania wodoru jest ekonomicznie
nieefektywny. Niemniej jednak, w temperaturze pokojowej, w wyniku reakcji z wodą, 1 mol
NaBH4 generuje aż 4 mole H2 (co w przeliczeniu odpowiada 2,5 dm3 wodoru z 1 g NaBH4)
[37]:

(1)
Powyższą reakcję (równanie (1)) można dodatkowo przyspieszyš zwiększając temperaturę,
wykorzystując inne rozpuszczalniki (min. metanol) lub stosując odpowiednie katalizatory
(min. Ru, Pt, Ni, Co).
W roku 1953, po raz pierwszy zaproponowano mechanizm reakcji elektroutleniania
borowodorku (ang. borohydride oxidation reaction, BOR) (równanie (2)), co spowodowało,
iż z czasem NaBH4 znalazł zastosowanie nie tylko jako bezpieczny nośnik wodoru, ale także
jako bezpośrednie źródło energii do zastosowań w ogniwach paliwowych [38]:

(2)
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2. Ogniwa paliwowe w aspekcie gospodarki wodorowej
Ogniwa paliwowe (OP) są urządzeniami elektrochemicznymi, w których substancja
czynna elektrody ujemnej (anody) utleniając się przetwarza energię chemiczną w energię
elektryczną. Substancją czynną elektrody dodatniej (katody) jest najczęściej tlen z powietrza.
Substancje czynne elektrod są gromadzone w ogniwie oddzielnie, dlatego w celu zapewnienia
ciągłej pracy, paliwo i utleniacz muszą byš stale doprowadzane do miejsca reakcji w ilości
zależnej od zapotrzebowania na energię elektryczną [39]. Jak każde ogniwo galwaniczne,
OP zbudowane są z dwóch elektrod, tj. anody i katody oraz rozdzielającego je elektrolitu
(w formie ciekłej lub stałej, tzw. membrany).

Rys. 2 Schemat działania ogniwa paliwowego [40].
Elektrony uwalniane na biegunie ujemnym ogniwa docierają do katody poprzez
zewnętrzny obwód elektryczny. Wewnątrz ogniwa dochodzi natomiast do migracji i dyfuzji
jonów elektrolitu (np. H+, OH−, O2−, CO32−) (rys. 2) [40].

(3)

(4)

(5)

W przeciwieństwie do ogniw pierwszego rodzaju oraz akumulatorów, OP nie magazynują
nośnika energii, a jedynie go przetwarzają.
18

Wpływ modyfikacji materiału elektrodowego oraz elektrolitu na parametry pracy anody
w ogniwie paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku metalu
Małgorzata Graś
Powyższe reakcje elektrochemiczne charakteryzują następujące parametry termodynamiczne:


energia swobodna Gibbsa reakcji tworzenia 1 mola wody w stanie ciekłym



entalpia reakcji spalania paliwa (efekt cieplny przemiany)

Siła elektromotoryczna ogniwa,

w stanie równowagi termodynamicznej (brak

przepływu prądu elektrycznego) w warunkach standardowych wyrażana jest wzorem:

(6)

gdzie
a

oznacza liczbę elektronów biorących udział w reakcji utleniania 1 mola wodoru,

jest stałą Faradaya

.

Reakcja zachodząca w OP dostarcza więc następującą gęstośš energii elektrycznej:

(7)

gdzie

oznacza masę molową wodoru

.

Należy podkreśliš, iż w warunkach pracy ogniwa paliwowego (podczas przepływu prądu
elektrycznego,

) napięcie na zaciskach jest zawsze mniejsze od wartości siły

elektromotorycznej na skutek polaryzacji:

(8)

gdzie

– napięcie działającego ogniwa,

– polaryzacja anody,

– polaryzacja katody,

– spadek napięcia zachodzący w elektrolicie.
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Polaryzacja jest więc zmianą potencjału wywołaną na skutek przepływu prądu
elektrycznego. Polaryzację mogą powodowaš kinetyczne trudności procesów chemicznych
oraz elektrochemicznych zachodzących na granicy faz elektroda/elektrolit, jak i zjawiska
dotyczące transportu substratów i produktów reakcji. Ponadto, znaczny wpływ na wielkośš
napięcia na zaciskach ogniwa może mieš także rezystancyjny spadek napięcia związany z
oporem elektrolitu i materiałów elektrodowych [41]. Szczegółowy wpływ poszczególnych
polaryzacji na charakterystykę ogniwa omówiony zostanie w dalszej części pracy.
OP często utożsamiane są z nowoczesnością i innowacyjnością. W rzeczywistości jednak,
urządzenia te posiadają niemal 200-letnią historię. Pierwsze ogniwo paliwowe zostało
skonstruowane przez Williama Grove’a już w 1839 roku. Jednoczesna możliwośš
wytwarzania prądu elektrycznego, ciepła i wody była nieoceniona podczas amerykańskiej
wyprawy misji Apollo 13. Mimo wielu zalet OP, takich tak wysoka sprawnośš w szerokim
zakresie temperatur, prosta konstrukcja, możliwośš modułowej bodowy, niska szkodliwośš
dla środowiska czy niski poziom hałasu, rozwiązanie to z uwagi na realia rynkowe cen
katalizatorów nie zyskało większej popularności [42]. Dopiero na początku XXI wieku
świadomośš

dotycząca

emisji

szkodliwych

związków

wymusiła

na

producentach

poszukiwanie nowych rozwiązań będących alternatywą dla silnika spalinowego. Obecnie,
technologie wodorowe jak i ogniwa paliwowe wykorzystuje się do wspomagania pracy
elektrowni stacjonarnych (100 kW do 10 MW), produkcji energii elektrycznej i cieplnej dla
budynków użytku publicznego (5-200 kW), zasilania autobusów, pociągów, ciężarówek
i samochodów osobowych (20-200 kW), jak również przenośnych urządzeń elektronicznych
(telefony

komórkowe,

komputery

(1-100

W)

[40].

Najbardziej

zaawansowanym

technologicznie OP jest ogniwo paliwowe z polimerową membraną jonowymienną (ang.
Proton-Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC). Jednak nawet to ogniwo posiada pewne
wady. Silnie korozyjne środowisko pracy wymaga stosowania kosztownych katalizatorów.
Dodatkowo, ogniwo musi byš zasilane ultra czystym wodorem (produkowanym np. w
wyniku elektrolizy wody lub na skutek reformingu parowego gazu ziemnego) [43].
Alkaliczne ogniwa paliwowe (ang. Alkaline Fuel Cell, AFC) zdają się byš bardziej
perspektywiczne z uwagi na większą możliwośš doboru elektrokatalizatorów. Ich słabą stroną
jest z kolei problem tworzenia się węglanów obniżających przewodnictwo elektrolitu [44].
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3. Ogniwo paliwowe z bezpośrednim utlenianiem borowodorku
Wykorzystanie paliwa może byš jeszcze bardziej wydajne w przypadku OP wykazujących
zdolnośš do tzw. bezpośredniego utleniania paliwa (ang. Direct Liquid Fuel Cells, DLFC)
[45]. W przypadku wodnego roztworu NaBH4 wyróżniš można dwie metody jego
przetwarzania. W pierwszej z nich, borowodorek metalu pełni jedynie rolę nośnika wodoru
(ang. Indirect Borohydride Fuel Cell, IDBFC), co oznacza, że wodór wytwarzany jest in situ
podczas hydrolizy borowodorku (równanie 1) w reaktorze zewnętrznym podłączonym do
ogniwa paliwowego np. typu PEMFC. Z kolei zasada działania ogniwa paliwowego
z bezpośrednim utlenianiem borowodorku (ang. Direct Borohydride Fuel Cell, DBFC) polega
na

bezpośrednim

zasilaniu

przestrzeni

anodowej

alkalicznym

roztworem

NaBH4

(borowodorki wykazują wysoką stabilnośš w roztworach silnie alkalicznych) [46].

(9)
(10)
(11)

Takie bezpośrednie utlenianie

zapewnia znacznie niższy potencjał standardowy

reakcji anodowej, co w efekcie determinuje wyższą siłę elektromotoryczną ogniwa i znaczną
gęstośš uzyskiwanej energii elektrycznej [47]:

(12)

(13)
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W kontekście przyszłej gospodarki wodorowej, szczególnie dużym zainteresowaniem
cieszy się borowodorek sodu. NaBH4 jest białym ciałem stałym, zwykle dostępnym w postaci
proszku, co stanowi znaczne udogodnienie podczas przechowywania i transportu.
W przemyśle, borowodorek sodu jest ważnym materiałem wyjściowym do produkcji innych
borowodorków. Na przykład KBH4 wytwarzany jest na skalę przemysłową w wyniku reakcji
podwójnej wymiany [37]:

(14)
Do tradycyjnych metod produkcji NaBH4 należą procesy Browna-Schlesingera oraz
Bayera [48]. Pierwszy z nich dotyczy reakcji wodorku sodu z boranem trimetylu
w temperaturze ok. 270 °C, zgodnie z poniższym równaniem:

(15)

Proces Bayera polega natomiast na reakcji tetraboranu sodu z metalicznym sodem oraz
tlenkiem krzemu (IV) w warunkach ciśnienia wodoru i temperaturze 700 °C, zgodnie z
równaniem reakcji:

(16)
Mimo, iż procesy te są dobrze opanowane technologicznie, wysoka cena surowców
determinuje wysoką cenę NaBH4. Obecnie cena rynkowa borowodorku sodu wynosi
ok. 55 $/kg, dlatego tak istotne jest opracowanie tańszych metod jego otrzymywania [48].
Należy podkreśliš fakt, iż jedynymi produktami reakcji elektroutleniania NaBH4 w ogniwie
paliwowym typu DBFC są metaboran sodu i woda (równanie 11). Kojima i Haga [49]
zaproponowali metodę recyklingu NaBH4 z wykorzystaniem NaBO2 oraz wodorku magnezu
jako tańszego środka redukującego:

(17)
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Pomimo wysokiej wydajności procesu (ok. 97%), zbyt wysoka temperatura (550 °C)
oraz wartośš ciśnienia (7 MPa) stanowiły znaczną przeszkodę komercjalizacji tego procesu
na większą skalę.
Kolejną metodą ponownego uzyskiwania NaBH4 przedstawianą w literaturze jest proces
mielenia wysokoenergetycznego (synteza mechanochemiczna). Borowodorek sodu jest
syntetyzowany w temperaturze pokojowej i atmosferze gazu obojętnego w wyniku mielenia
proszków MgH2 i NaBO2, a następnie ekstrahowany z mieszaniny produktów za pomocą
izopropyloaminy. Ostatnim etapem jest oddzielenie cząstek stałych od przesączu
zawierającego NaBH4 oraz odparowanie rozpuszczalnika. Przy odpowiednim stosunku ilości
reagentów do czasu mielenia, wydajnośš procesu może sięgaš wartości od ok. 71% [50]
do nawet 89 % [48].
W porównaniu do innych paliw, podczas reakcji elektrochemicznego przetwarzania
borowodorku nie dochodzi do powstawania dwutlenku węgla, ani gdy jest on bezpośrednio
utleniany w OP (w przeciwieństwie do pozostałych paliw alternatywnych, takich jak etanol,
metanol), ani gdy jest wykorzystywany przy produkcji wodoru (w przeciwieństwie
do węglowodorów) [51,52]. Ponadto, z uwagi na możliwośš zastąpienia drogich
i skomplikowanych zbiorników magazynujących wodór zbiornikiem na paliwo stałe,
ekonomiczny aspekt recyklingu produktów ubocznych, a także wysoką gęstośš uzyskiwanej
energii, DBFC wzbudza coraz większe zainteresowanie. Niemniej jednak, w rzeczywistości
osiągnięcie teoretycznego napięcia pracy (siły elektromotorycznej) ogniwa jest bardzo trudne
do zrealizowania. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, takimi jak nieodpowiedni dobór
materiałów elektrodowych, stężenia reagentów, pH elektrolitu, a przede wszystkim
współistnieniem reakcji hydrolizy paliwa, która w znaczny sposób wpływa na obniżanie
wydajności reakcji anodowej. Dodatkowo, techniki in situ, takie jak spektroskopia
w podczerwieni z transformatą Fouriera [53], wirująca elektroda pierścieniowo-dyskowa [54]
czy elektrochemiczna spektrometria mas on-line [55] umożliwiły identyfikację produktów
pośrednich wytwarzanych podczas niepełnego elektroutleniania borowodorku:

(18)

(19)
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(20)

Jak już wcześniej wspomniano, membrana w OP stanowi fizyczną barierę między
elektrodami. Zaletą membran kationowymiennych jest ich łatwa dostępnośš oraz wysoka
odpornośš na działanie silnych zasad i środków redukujących. Najczęściej stosowaną
membraną jest perfluorowany Nafion® produkowany przez firmę DuPont. Praca z tego typu
membraną nieuchronnie prowadzi jednak do zaburzenia równowagi chemicznej. Jak wynika
z równania 9, anodowemu elektroutlenianiu 1 mola borowodorku towarzyszy przepływ przez
membranę aż 8 moli jonów sodu, co prowadzi do gromadzenia się wodorotlenku sodu w
katolicie oraz zubożenia anolitu. W celu wydłużenia czasu pracy OP należałoby więc
przeprowadziš proces zawracania NaOH z katolitu do anolitu. Jest to niezwykle istotne,
ponieważ spadek pH anolitu mógłby doprowadziš do pogorszenia stabilności borowodorku,
a w konsekwencji do obniżenia sprawności paliwowej [56].

Rys. 3 Schemat ogniwa paliwowego typu DBFC z membraną anionowymienną (a)
oraz membraną kationowymienną (b). Przedruk za zgodą [56].
Ponadto, pęcherzyki wodoru mogą tworzyš tzw. „martwą strefę” pomiędzy membraną,
a anodą (mimo ciągłej pracy pompy dozującej paliwo). Takie unieruchomienie pęcherzyków
gazu stanowiš będzie dodatkowy opór podczas przenoszenia jonów przez membranę,
zmniejszając jej powierzchnię aktywną. Rozwiązaniem tego problemu może byš odpowiednia
konstrukcja anody zapewniająca kilkumilimetrową szczelinę umożliwiającą efektywne
odprowadzanie pęcherzyków wodoru. W praktyce, wydzielanie gazu podczas pracy ogniwa
paliwowego typu DBFC może powodowaš także wahania ciśnienia w przestrzeni anodowej,
skutkujące niestabilną pracą układu, a nawet lokalną awarią zasilania paliwem [57].
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4. Wpływ stężenia elektrolitu
Jak zostało wcześniej wspomniane, środowisko alkaliczne obniża szybkośš hydrolizy
borowodorku poprawiając tym samym wydajnośš reakcji anodowej w ogniwie paliwowym
typu DBFC. Z drugiej strony, jego zbyt wysokie stężenie może powodowaš wzrost lepkości
roztworu paliwa utrudniając dyfuzję jonów i doprowadzając do wzrostu strat omowych [58].
W literaturze znajduje się wiele doniesień na temat wpływu stężenia alkaliów na sprawnośš
omawianego ogniwa [59,60]. Celik i wsp. [61] odnotowali wyższą gęstośš mocy ogniwa,
dzięki wykorzystaniu 20 % roztworu NaOH zamiast roztworu 10 %, głównie ze względu na
zwiększone przewodnictwo jonowe elektrolitu oraz ograniczoną szybkośš hydrolizy
borowodorku. Większośš autorów jest zgodna co do tego, że najwyższą wydajnośš ogniwa
paliwowego typu DBFC można osiągnąš gdy stężenie

[62,63].

Niemniej istotną rolę odgrywa stężenie borowodorku. Lota i wsp. [64] analizowali wpływ
stężenia KBH4 w zakresie od 0,05 M do 0,5 M (w roztworze 6 M KOH) na wydajnośš reakcji
anodowej. Najlepszą charakterystykę krzywych polaryzacyjnych uzyskali dla elektrolitu
0,5 M KBH4 + 6 M KOH. Zauważono, że wzrost stężenia borowodorku w anolicie
determinował kinetykę reakcji BOR [65]. Kim i wsp. [66] osiągnęli maksymalną gęstośš
mocy ogniwa dla 0,5 M NaBH4, natomiast przy wyższych jego stężeniach odnotowywali
pogorszenie charakterystyk. Według autorów zależnośš ta była najprawdopodobniej
wynikiem wzmożonej reakcji hydrolizy [67]. Jamard i wsp. [68] również zaobserwowali
spadek wydajności DBFC wraz ze wzrostem stężenia NaBH4.
Kolejną metodą regulacji szybkości hydrolizy borowodorku może byš modyfikacja składu
roztworu paliwa. Merino-Jimenez i wsp. [69] zaproponowali różnego rodzaju środki
powierzchniowo czynne. W swych badaniach dowiedli, iż związki te w znacznym stopniu
wpływają na kinetykę reakcji BOR. Już niewielki dodatek stężenia anionowego surfaktantu
(<0,001 %wag.) skutkował poprawą współczynnika dyfuzji borowodorku. Jeszcze inni
autorzy badali wpływ dodatku hydrazyny [70] oraz dodatku tiomocznika (ang. thiourea, TU)
[71]. Założenie dotyczyło selektywnego blokowania miejsc katalitycznych odpowiedzialnych
za przebieg reakcji hydrolizy. Powszechnie wiadomo, iż obecnośš wolnych par
elektronowych w cząsteczce TU jest własnością determinującą siłę adsorpcji [72]. W tym
przypadku istnieje jednak obawa dezaktywacji powierzchni elektrody na skutek tworzenia
silnych wiązań metal-siarka [73]. Oddziaływanie tiomocznika z elektrodami wykonanymi ze

25

Wpływ modyfikacji materiału elektrodowego oraz elektrolitu na parametry pracy anody
w ogniwie paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku metalu
Małgorzata Graś
złota [74], platyny [75], miedzi [76] i srebra [77] było przedmiotem wielu badań, zarówno
elektrochemicznych jak i spektroskopowych. Jamard i wsp. [78] udowodnili, że dodatek 10-4
M TU do roztworu 2 M NaBH4 + 1 M NaOH w ogniwie paliwowym typu DBFC powoduje
wzrost wydajności kulombowskiej z 18 % do 64 %. Celik i wsp. [79] potwierdzili pozytywny
wpływ niewielkiej ilości dodawanego tiomocznika na złagodzenie procesu hydrolizy paliwa.
Z kolei w jeszcze innej pracy [80] dodatek TU został zakwestionowany z uwagi na
niebezpieczeństwo nagromadzenia jego produktów utleniania, co mogłoby obniżaš sprawnośš
elektrokatalityczną materiału anodowego.

5. Dobór materiału anodowego
Większośš badań dotyczących charakterystyki ogniwa paliwowego typu DBFC
koncentruje się na wytypowaniu najbardziej odpowiednich katalizatorów anodowych celem
osiągnięcia maksymalnej ilości wymienianych elektronów. Niestety, większośš katalizatorów
wysoce aktywnych wobec reakcji elektroutleniania borowodorku jest równie aktywna wobec
reakcji hydrolizy tego związku.
Amendola i wsp. [81] jako pierwsi przedstawili wyniki badań nad ogniwem DBFC.
Autorzy osiągnęli wysoką wydajnośš procesu BOR wykorzystując drogie metale szlachetne
(Au w ilości 97 %wag. i Pt 3 %wag. ) osadzone na tkaninie węglowej. Wytwarzanie oraz
„ucieczkę” wodoru można do pewnego stopnia ograniczyš za pomocą odpowiedniego
katalizatora - Pt jest tego dobrym przykładem, ponieważ bardzo skutecznie utlenia większośš
wytwarzanego H2 [82]. Z kolei aktywnośš elektrokatalityczna procesu BOR na elektrodzie Ag
silnie zależy od stanu jej powierzchni [83,84].
W przypadku metali nieszlachetnych, takich jak Ni, na skutek reakcji BOR wymieniane są
4 elektrony, natomiast pozostałe 4 elektrony tracone są w wyniku tworzenia gazowego
wodoru, zgodnie z reakcją [85]:

(21)
Wśród materiałów anodowych, z uwagi na specyfikę działania ogniwa DBFC,
interesujące zdają się byš materiały posiadające zdolnośš wiązania wodoru. Należą do nich
międzymetaliczne związki pseudobinarne typu A2B, AB, AB2 i AB5 tworzone przez metale
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ziem rzadkich, tj. La, Ti, Ce, Nd, Pr, Y (składnik A) oraz metale przejściowe, tj. Ni, Co, Fe,
Al, Mn (składnik B) [86]. Najczęstszą metodą otrzymywania stopów odwracalnie
absorbujących wodór jest metoda topienia łukowego (ang. arc-melting). Metoda ta polega na
zmieszaniu poszczególnych komponentów w odpowiednim stosunku wagowym oraz
stopieniu ich w piecu łukowym w atmosferze gazu obojętnego (np. argon). Metoda
mechanicznej syntezy (ang. mechanical alloying) jest kolejną metodą prowadzącą
do otrzymywania stopowego materiału elektrodowego. W tym przypadku dochodzi do
mechanicznie indukowanej reakcji pomiędzy proszkowymi składnikami stopu. Metoda ta jest
procesem wysokoenergetycznego mielenia kulowego, podczas którego dochodzi jednocześnie
do kruszenia i stapiania „na zimno” [87].
Ilośš zaabsorbowanego wodoru można określiš za pomocą tzw. izoterm p-c-T
(ang. pressure-composition-temperature) na skutek wodorowania z fazy gazowej [88]
lub za pomocą metod elektrochemicznych (wodorowanie katodowe) [89]. W wyniku tzw.
sorpcji elektrochemicznej w środowisku alkalicznym, adsorbowane atomy wodoru są
generowane podczas elektroredukcji cząsteczek wody na powierzchni elektrody stopowej,
zgodnie z równaniem Volmera [90]:

(22)
gdzie M oznacza stop magazynujący wodór, a MHads - stop z jednym zaadsorbowanym
atomem wodoru.
Jak już wcześniej wspomniano, atomy wodoru dyfundują do wnętrza struktury tworząc
roztwór stały w sieci krystalicznej komórki elementarnej stopu (faza α), gdzie po osiągnięciu
pewnego granicznego stężenia wodoru zaczyna powstawaš wodorek metalu (faza β). Reakcje
te można zapisaš następująco:

(23)

(24)
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Jeżeli szybkośš dyfuzji wodoru w głąb fazy stałej jest mniejsza od szybkości adsorpcji
wodoru na powierzchni elektrody, wówczas dochodzi do uwalniania wodoru cząsteczkowego,
zgodnie z równaniami Tafela i Heyrovskiego:

(25)

(26)

W trakcie procesu wyładowania (desorpcji) reakcje przebiegają w przeciwnym kierunku:

(27)

gdzie x oznacza liczbę całkowitą.

Procesowi wyładowania elektrody stopowej może towarzyszyš także powierzchniowe
utlenianie materiału oraz wydzielanie tlenu:

(28)

(29)

Należy podkreśliš fakt, iż w procesie ładowania nie zawsze dochodzi do całkowitej
redukcji, co może znacząco obniżaš pojemnośš stopu w stosunku do absorpcji wodoru.
Ponadto, wraz z kolejnymi cyklami absorpcji/desorpcji dochodzi do rozdrobnienia materiału
na skutek zmiany objętości komórki elementarnej stopu. Z tego powodu, materiał stopowy
miesza się często z materiałem wiążącym, który obniża straty powodowane rozdrobnieniem i
sproszkowaniem. Najbardziej powszechnymi materiałami wiążącymi są politetrafluoroetylen
(ang. polytetrafluoroethylene, PTFE) i poli (alkohol winylowy) (ang. polyvinyl alcohol,
PVA). Z uwagi na fakt, iż materiał wiążący jest słabym przewodnikiem elektrycznym, w celu
poprawy przewodności elektrycznej elektrody praktykuje się często dodawanie proszków
miedzi, niklu lub sadzy [90].
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Typowym przykładem związku międzymetalicznego z grupy AB5 jest LaNi5
krystalizujący w układzie heksagonalnym C14 i tworzący wodorek LaNi5H6. Zmiana
stosunku stechiometrycznego oraz rodzaju składników A i B znacząco wpływa na stabilnośš
tworzonych wodorków oraz ilośš zaabsorbowanego wodoru [91]. Willems i wsp. [92]
zaobserwowali, że wraz ze wzrostem zawartości Co, poprawie ulega charakterystyka
korozyjna oraz zmniejsza się ekspansja objętości komórki elementarnej stopu. Dodatek Mn
skutkuje wzrostem stabilności wodorków, a dodatkowa zawartośš Al prowadzi do obniżenia
ciśnienia równowagowego wodoru [90].
Pierwszym materiałem stopowym spełniającym wymagania dotyczące praktycznego
wykorzystania w ogniwach niklowo-wodorkowych (Ni-MH) był MmNi3.55Co0.75Mn0.4Al0.3,
gdzie Mm oznacza miszmetal, tj. mieszaninę pierwiastków metali ziem rzadkich składającą
się z Ce (30-52% wag.), La (13-25 %wag.) oraz Nd, Pr, Sm (13-57% wag.) [93].
W

temperaturze

pokojowej,

ciśnienie

absorpcji

i

desorpcji

wodoru

w

stopie

LaNi3.55Co0.75Mn0.4Al0.3 wynosi odpowiednio 1500 Pa i 1800 Pa [94], a potencjały absorpcji
i desorpcji wodoru wynoszą ok. -0,95 V i -0,85 V vs. Hg/HgO [95]. Należy podkreśliš fakt,
iż zanurzenie elektrody stopowej w alkalicznym roztworze elektrolitu, w którym prowadzone
są badania elektrochemiczne skutkuje formowaniem warstwy pasywnej na jej powierzchni,
co z jednej strony nadaje elektrodzie chemiczną stabilnośš, a z drugiej strony może
ograniczaš dyfuzję wodoru w głąb stopu. Karwowska i wsp. [96] dowiedli, że najmniejsze
zmiany powierzchniowe (obecnośš produktów korozji, tj. tlenków i wodorotlenków)
powoduje roztwór wodorotlenku potasu, natomiast największe, roztwór wodorotlenku rubidu.
Wyniki te determinowały także współczynnik dyfuzji wodoru (najwyższą wartośš otrzymano
dla roztworu 1M KOH).
W literaturze istnieje wiele doniesień na temat wykorzystania różnych stopów
magazynujących wodór (typu AB2 i AB5) jako katalizatorów anodowych w ogniwie
paliwowym typu DBFC, choš wciąż z niedostatecznie zadowalającą wydajnością [97, 98].
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6. Rola materiałów węglowych w ogniwie paliwowym typu DBFC
Obecnie główną przeszkodą w komercjalizacji OP jest wciąż wysoki koszt
elektrokatalizatorów. Wiadomo, iż aktywnośš katalizatora w dużym stopniu zależy od stanu
jego powierzchni (generalnie, im mniejszy rozmiar cząstek katalizatora tym wyższa jest jego
aktywnośš). Należy jednak pamiętaš o tzw. „efekcie wielkości cząstek”. Oznacza on, że
aktywnośš nanocząstek metalu wraz ze zmniejszaniem się ich rozmiaru może również spadaš
[99].
Z tego powodu, katalizatory często osadzane są na nośniku o dużej powierzchni
właściwej. Ważne jest, aby taki nośnik charakteryzował się wysokim przewodnictwem
elektrycznym umożliwiającym przepływ elektronów oraz odpowiednią porowatością
ułatwiającą przepływ reagentów. Materiały węglowe ze względu na wysokie przewodnictwo
elektryczne i cieplne, a przede wszystkim rozwiniętą strukturę porowatą, wydają się byš
doskonałymi nośnikami elektrokatalizatorów [100]. Co więcej, w ogniwie paliwowym typu
DBFC porowaty nośnik katalizatora anodowego mógłby dodatkowo regulowaš szybkośš
„ucieczki” wodoru.

6.1

Nośnik katalizatora

6.1.1 Sadza
Sadza (ang. Carbon Black, CB) zbudowana jest ze sferoidalnych cząstek o wyraźnym
układzie warstw grafitowych. Ten rodzaj materiału węglowego wytwarzany jest zwykle
w wyniku pirolizy węglowodorów [101]. Dostępne na rynku sadze (np. Black Pearls 2000,
Vulcan XC-72) ze względu na wysokie przewodnictwo, łatwą dostępnośš oraz niski koszt
są bardzo popularnymi nośnikami katalizatorów [102]. Kim i wsp. [66] porównali w swych
badaniach katalizator Pt (5,92 mg cm-2) z katalizatorem Pt osadzonym na nośniku węglowym
(1,5 mg cm-2). Dodatek sadzy spowodował obniżenie średniej wielkości cząstek Pt z 8,0 nm
do 4,7 nm i osiągnięcie porównywalnej wydajności obu elektrod przy jednoczesnym
obniżeniu kosztów produkcji. Z kolei Li i wsp. [103] postanowili porównaš zsyntetyzowane
materiały węglowe różniące się wielkością porów z komercyjnie dostępnym materiałem
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Vulcan XC-72. Katalizator Pt osadzony na aerożelu węglowym (CA) o średniej wielkości
porów ~6,5 nm, mimo iż znacznie poprawił wydajnośš kulombowską, ostatecznie pogorszył
ogólną charakterystykę ogniwa, w przeciwieństwie do nośnika (MPC) o dwukrotnie większej
średnicy porów ~11,2 nm (rys. 4a). Według autorów, niewielkie pory pozytywnie wpływały
na „wychwytywanie” pęcherzyków gazu hamując ucieczkę wodoru podczas elektroutleniania borowodorku i zwiększając tym samym jego wykorzystanie. Z drugiej zaś strony,
obecnośš zbyt małych porów znacząco utrudniała transport masy powodując zwiększoną
polaryzację anody (rys. 4b) [103].

Rys. 4 Objętość wytwarzanego wodoru oraz gęstość mocy zarejestrowane dla Pt/XC72,
Pt/MPC i Pt/CA jako katalizatorów anodowych w DBFC w zależności od gęstości
natężenia przepływającego prądu (a) oraz krzywe polaryzacji zarejestrowane
w roztworze 0,75 M NaBH4 + 1,5 M NaOH (b). Przedruk za zgodą [103].
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Bai i wsp. [104] zauważyli, że w przypadku wykorzystania mikroporowatego materiału
węglowego wraz ze wzrostem ilości Pt, pole powierzchni właściwej materiału anodowego
ulegało zmniejszeniu (zjawisko to tłumaczono interkalacją Pt w mikroporach Vulcan XC-72).
Również Olu i wsp. [105] podkreślali znaczenie tekstury nośnika katalizatora (rys. 5), która
wg. badaczy silnie wpływa na wartośš uzyskiwanej gęstości mocy. Spękana powierzchnia
materiału elektrodowego ułatwiała dyfuzję elektrolitu, podczas gdy rozpylenie katalizatora Pt
na płaskiej membranie Nafion® uniemożliwiło efektywne krążenie anolitu. Ponadto, autorzy
wyciągnęli wniosek, że im bardziej otwarta i nierównomierna tekstura anody, tym prostsze
regulowanie cząsteczkami wodoru [105].

Rys. 5 Obrazy SEM katalizatora Pt naniesionego na tkaninę węglową (A i B) oraz
membranę Nafion® (C i D). Przedruk za zgodą [105].

Z kolei Ma i wsp. [106] porównywali katalizator Pd osadzony na piance niklowej oraz
nośniku węglowym. W tym przypadku autorzy stwierdzili, że bardziej otwarta i
trójwymiarowa struktura pianki niklowej, mimo, iż znacząco poprawiała cyrkulację paliwa
skutkowała większą „ucieczką” gazowego wodoru w porównaniu z nośnikiem węglowym, a
więc i niższą wartością wydajności kulombowskiej [106].
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6.1.2 Węgle aktywne
Węgle aktywne (ang. Activated Carbon, AC) to materiały węglowe o dobrze rozwiniętej
powierzchni właściwej, tworzące zbiór nieregularnie powiązanych warstw grafenowych
(struktura turbostratyczna) oddzielonych amorficznym materiałem węglowym i substancją
nieorganiczną (popiołem) pochodzącą z surowca. W porównaniu do kryształu grafitu,
AC charakteryzują się mniejszym stopniem uporządkowania i obecnością licznych defektów
oraz wolnych przestrzeni w sieci krystalicznej [107]. Powszechnie wiadomo, że do ich
produkcji można wykorzystaš dowolne substancje organiczne zbudowane z węgla
pierwiastkowego, min. węgle kopalne, węgiel drzewny, odpady lignocelulozowe, a nawet
prekursory ropopochodne [108]. Otrzymywanie węgli aktywnych polega na karbonizacji
materiałów wyjściowych (500–1000 °C) w atmosferze gazu obojętnego, podczas której
dochodzi do uwalniania pierwiastków niewęglowych, tj. O2, H2, N2, S w formie produktów
gazowych, a następnie aktywacji fizycznej bądź chemicznej [109].
Karbonizacja jest procesem prowadzącym do uporządkowania struktury płaszczyzn
grafenowych węgla i wytworzenia pierwotnej struktury porowatej [110]. Z kolei aktywacja
fizyczna polega na częściowej gazyfikacji karbonizatu czynnikiem utleniającym (najczęściej
parą wodną lub tlenkiem węgla (IV) w podwyższonej temperaturze (800–1100 °C), zgodnie z
poniższymi reakcjami [111]:

(30)

(31)

(32)
Podczas utleniania elementarnych krystalitów węgla dochodzi do wytworzenia nowych
porów. Pojemnośš adsorpcyjną adsorbentu determinuje głównie obecnośš mikroporów
(D <2 nm), podczas gdy mezopory (2-50 nm) tworzą kanały transportowe dla cząsteczek
adsorbatu. Aktywacja fizyczna charakteryzuje się jednak dużym ubytkiem masy surowca oraz
słabo rozwiniętą strukturą mikroporowatą [112].
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Aktywacja chemiczna umożliwia otrzymywanie węgla aktywnego o bardziej rozwiniętej
powierzchni właściwej (SSA) przy stosunkowo niższych temperaturach konwersji
(100–800 °C). Środki aktywujące, takie jak ZnCl2, H3PO4, KOH, NaOH oraz K2CO3
powodują degradację celulozy oraz hamują powstawanie smoły i substancji lotnych.
Znaczący wpływ na właściwości fizykochemiczne produktu końcowego ma stosunek masowy
czynnika aktywującego do prekursora, np. wraz ze wzrostem ilości KOH wzrasta objętośš
porów i rozwinięcie powierzchni właściwej [113]. Mechanizm aktywacji opiera się na
następującej reakcji [112]:

(33)
Kształtowanie struktury mikroporowatej polega na interkalacji metalicznego potasu
i częściowej separacji warstw grafenowych (rys. 6). Do wad tego procesu zaliczyš można
niewielką gęstośš otrzymywanych materiałów, a także koniecznośš usunięcia resztkowych
ilości aktywatora [113].

Rys. 6 (a) Ubytek masy zarejestrowany podczas prowadzenia procesu karbonizacji łupin
migdałów (∆), pestek oliwek (□) i pestek brzoskwiń (○), (b) mechanizm aktywacji
chemicznej w temp. 725 °C z wykorzystaniem KOH jako środka aktywującego,
(c) obrazy SEM węgli aktywnych wytworzonych z prekursorów pochodzenia
organicznego. Przedruk za zgodą [112].
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Łodygi bambusa [114], zużyte liście herbaty [115], łupiny orzechów [116], pestki winogron
[117], fusy kawy [118] czy skórki bananów [119] są szeroko wykorzystywane do produkcji
AC ze względu na ich łatwą dostępnośš i niewielki koszt. Jak już wcześniej wspomniano,
liczne doniesienia literaturowe [114-128] opisują wpływ warunków prowadzenia procesu
aktywacji na mikrostrukturę otrzymywanych węgli aktywnych. Co ważne, różnorodnośš
produktów odpadowych także pozwala na uzyskanie odmiennych struktur i właściwości
fizykochemicznych (Tabela 1).
Tabela 1 Właściwości fizykochemiczne węgli aktywnych otrzymanych z prekursorów
odpadowych.
Prekursor
Aktywator

T (°C)

KOH

SSA
2

-1

Vt
3

-1

Vmikro

Vmezo

D

3

3

-1

-1

Źródło

(m g )

(cm g )

(cm g )

(cm g )

(nm)

700

2555

1,25

0,94

-

1,80

600

654

-

0,19

0,051

1,80

800

1222

-

0,47

0,050

1,70

600

33

-

0,11

0,002

2,40

800

918

-

0,35

0,025

1,60

800

1342

0,56

0,50

0,063

-

650

2188

1,04

0,88

-

0,83

750

2526

1,56

0,91

-

0,89

750

3950

2,39

1,72

-

2,90

[122]

900

1021

1,30

0,35

0,950

-

[123]

550

1522

0,60

0,75

-

0,90

280

965

0,40

0,51

-

0,63

650

441

0,27

0,15

-

-

850

1375

0,64

0,39

-

-

H3PO4

700

2210

1,24

1,18

-

-

ZnCl2

700

1802

0,88

0,87

-

-

KOH

700

1355

0,81

0,64

-

-

Rybie łuski

KOH

-

2273

2,74

-

-

4,47

[127]

Zużyte opony

H3PO4

900

563

0,20

0,17

0,034

0,57

[128]

odpadowy
Łodygi bambusa

[114]

KOH
Pestki winogron

[117]
K2CO3

Pestki moreli

NaOH

Grzyby

KOH

Szyszki

KOH

[120]
[121]

ZnCl2
Fusy kawy

[124]
FeCl3
Pestki
palmy olejowej

Skórka pomarańczy

CO2

[125]

[126]
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Martins i wsp. [129] należą do grupy badaczy, którzy w swych badaniach wykorzystali
bioelektrokatalizatory palladowe. Do produkcji węgli aktywnych wykorzystali łodygi
winogron oraz pędy winorośli, otrzymując materiały o powierzchni właściwej odpowiednio
1411 m2 g-1 i 1689 m2 g-1. W tym przypadku, większa powierzchnia aktywna umożliwiła
osiągnięcie wyższych gęstości prądu oraz większej liczby wymienianych elektronów.
Według Huang i wsp. [130] rodzaj surowca wyjściowego determinuje też ilośš i sposób
wiązania heteroatomów na powierzchni węgla aktywnego. Największe znaczenie okazują się
mieš tlen i azot. Wraz ze wzrostem zwęglenia próbki zawartośš tlenu zmniejsza się.
Aby wygenerowaš dodatkowe tlenowe grupy funkcyjne, materiał węglowy można poddaš
modyfikacji za pomocą ciekłych utleniaczy. Podobnie podczas wzbogacania próbki w azot –
AC poddaje się modyfikacji w obecności N-reagenta (czynnika azotującego). Ari i wsp. [131]
wykorzystali związki chemiczne z grupy amin i poliamin, tj. etylenodiaminę – EDA,
dietylenotriaminę – DETA, trietylenotetraminę – TETA oraz polietylenoiminę – PEI
(rys.

7a-c)

do

modyfikacji

węgli

aktywnych

wytworzonych

ze

zużytych

opon

samochodowych. Proces ten skutkował obniżeniem powierzchni właściwej węgli aktywnych.
Jak pokazano na rys. 7d, zdolnośš do katalitycznego wytwarzania wodoru wzrastała wraz ze
wzrostem ilości ugrupowań azotowych. Co więcej, ta specyficzna funkcjonalnośš
powierzchni spowodowała niemal 3-krotnie szybsze uwalnianie tej samej ilości gazu (przy
100% konwersji), co z pewnością skutkowałoby pogorszeniem wydajności reakcji
elektroutleniania borowodorku w ogniwie paliwowym typu DBFC [131].
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Rys. 7 Proces modyfikacji węgli aktywnych wytworzonych ze zużytych opon
samochodowych za pomocą PEI (a); obrazy SEM otrzymanych produktów (b, c) oraz
szybkość uwalniania wodoru rejestrowana podczas alkoholizy NaBH4 z wykorzystaniem
niemodyfikowanych i modyfikowanych węgli aktywnych (d, e). Przedruk za zgodą [131].

6.1.3 Nanorurki węglowe
Nanorurki węglowe (ang. Carbon Nanotubes, CNT) to cylindrycznie zwinięte arkusze
grafenu o niewielkiej gęstości masowej, dużej stabilności chemicznej, wysokim
przewodnictwie oraz znacznej odporności na rozciąganie [132]. Cylindryczne struktury
utworzone tylko z jednej warstwy grafenowej nazywane są jednościennymi nanorurkami
węglowymi (ang. Single Walled Carbon Nanotubes, SWCNT), natomiast te, składające się
z wielu koncentrycznie ułożonych warstw nazywane są wielościennymi nanorurkami
węglowymi (ang. Multi Walled Carbon Nanotubes, MWCNT). Choš od odkrycia CNT
przez Iijima minęło prawie 30 lat [133], to wciąż istotnym kierunkiem badawczym są tanie
i selektywne metody ich otrzymywania. Spośród różnych metod syntezy, takich jak
wyładowanie łukowe [134], metoda ablacji laserowej [135] czy chemiczne osadzanie z fazy
gazowej (piroliza katalityczna, metoda CVD) [136], ta ostatnia wzbudza największe
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zainteresowanie z uwagi na precyzyjną kontrolę średnicy, gęstości, długości i czystości
wytwarzanych nanorurek węglowych.
Deshmukh i Santhanam [137] byli pierwszymi, którzy wykorzystali CNT jako nośnik
katalizatora anodowego w ogniwie paliwowym DBFC. W efekcie uzyskali 5 % wzrost
wartości napięcia i 2-krotnie większą gęstośš mocy w porównaniu do tego samego
katalizatora osadzonego na tkaninie węglowej [81]. Niemniej jednak, Demirci [138]
podkreślał, że właściwe porównanie analizowanych materiałów anodowych ma sens tylko
wtedy, gdy doświadczenie prowadzone jest z zachowaniem identycznych warunków pracy.
Również Yang i wsp. [139] opisali pozytywny wpływ dodatku MWCNT. W porównaniu
z sadzą i węglem aktywnym, nanorurki węglowe umożliwiły lepsze rozproszenie cząstek
katalizatora. Ponadto, w przypadku Pd/MWCNT zarejestrowano przesunięcie potencjału
obwodu otwartego (ang. Open Circuit Potential, OCP) w kierunku wartości bardziej
ujemnych, świadczące o uprzywilejowanej pozycji reakcji BOR. Autorzy zauważyli,
że do uzyskania jeszcze wyższej wydajności kulombowskiej koniecznym jest umożliwienie
jednoczesnego elektroutleniania powstającego wodoru (ang. Hydrogen Oxidation Reaction,
HOR), zgodnie z poniższymi reakcjami [139]:

(34)

(35)

(36)

Jak już wcześniej wspomniano, pianka niklowa z uwagi na swą trójwymiarową strukturę
oraz wysokie przewodnictwo jest powszechnie wykorzystywana jako szkielet strukturalny
mas aktywnych. Gąbka morska zdaje się byš kolejnym interesującym materiałem
charakteryzującym się hierarchiczną strukturą oraz dużą makroporowatością [140].
Zhang i wsp. [141] dzięki wykorzystaniu gąbek morskich uzyskali niemal 20-krotnie wyższą
gęstośš prądu, w porównaniu do tego samego katalizatora anodowego osadzonego na piance
niklowej [142]. Ten doskonały wynik autorzy przypisali przede wszystkim unikalnej
strukturze

porowatej,

wpływającej

na

bardziej

efektywne

wykorzystanie

miejsc

katalitycznych [141].
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Z kolei Oh i wsp. [143] skupili się na znaczeniu wartości przewodnictwa. Z tego powodu
ich zdaniem maksymalna gęstośš mocy DBFC z użyciem Pd/MWCNT jako materiału
anodowego wynosiła 170,9 mW cm-2, podczas gdy dla Pd/Vulcan XC-72 tylko 128,9 mW
cm-2. Zhang i wsp. [144] wytworzyli kompozyt łączący stop magazynujący wodór typu AB5
z 2 %wag. MWCNT o średnicy zewnętrznej 10–20 nm i długości 5–15 µm. Autorzy
jednoznacznie wskazali, iż zwiększona wydajnośš reakcji BOR była konsekwencją
łatwiejszej dyfuzji paliwa, wyższego przewodnictwa elektrycznego elektrody kompozytowej
oraz zmniejszonej ilości uwalnianego wodoru. Bardzo ciekawe rozwiązanie przedstawili
także Zhang i wsp. [145,146]. Stworzyli oni trójwymiarową strukturę elektrody w wyniku
elektroosadzania cząstek Co na MWCNT i nośnikach z bawełnianego płatka kosmetycznego
oraz plastikowej torby na odpady. Rys. 8a ilustruje proces przygotowania tej ostatniej.
W tym przypadku, MWCNT posłużyły nie tylko jako kolektor prądowy, ale także jako
adsorbent wodoru (uwalnianego na skutek hydrolizy NaBH4). Oprócz aspektu ekologicznego,
w pracy podkreślono również znaczenie wysokiej odporności korozyjnej wytworzonych
elektrod (rys. 8b) [146].

Rys. 8 Proces wytwarzania elektrody Co/MWCNT na nośniku z plastikowej torby (a)
oraz test odporności korozyjnej w stężonym roztworze NaOH (b). Przedruk za zgodą
[146].
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6.1.4 Grafen
Grafen składa się z pojedynczej warstwy atomów węgla (heksagonalnych pierścieni
aromatycznych, w ramach, których dwa sąsiednie atomy węgla oddalone są od siebie
o 0,142 nm) tworzącej dwuwymiarową strukturę. Do technik wytwarzania grafenu należą
min. metoda chemicznej i fizycznej eksfoliacji [147], wzrost epitaksjalny podczas
chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) [148] czy redukcja tlenku grafenu cukrami
(takimi jak glukoza, sacharoza) [149]. Grafen w roli nośnika katalizatora zapewnia wysokie
przewodnictwo elektryczne, dużą powierzchnią właściwą (do 2630 m2 g-1) i niezwykłą
wytrzymałośš. Obecnośš tlenowych grup funkcyjnych na powierzchni lub krawędziach
grafenu powoduje zmianę hybrydyzacji atomów węgla z sp2 na sp3 pogarszając
przewodnictwo oraz niektóre właściwości mechaniczne materiału [150, 151].
Hosseini i wsp. [152] wykorzystali grafen jako nośnik cząstek Pt i Pt/Ni na skutek
redukcji tlenku grafenu (ang. graphene oxide, GO) za pomocą hydrazyny. Dwuwymiarowa
struktura grafenu spowodowała równomierne rozproszenie nanocząstek katalizatora,
co zdaniem autorów pozwoliło na uzyskanie maksymalnej gęstości mocy 64,9 mW cm-2
w temp. 60 °C. Liu i wsp. [153] również odnotowali jednorodną dyspersję nanocząstek Pt
dzięki wykorzystaniu grafenu. Autorzy podkreślili, iż wysoka gęstośš uzyskanej mocy
42 mW cm-2 w temp. 25 °C była dodatkowo wynikiem wysokiego przewodnictwa oraz
zwiększonej odporności korozyjnej. Ponadto, aby sprostaš wymaganiom stawianym przez
ogniwo DBFC, przebadanych zostało wiele zaawansowanych nanomateriałów na bazie
grafenu, takich jak Pd/rGO-Fe3O4 [154], Au/G [155], czy PdM (M = Fe, Ag, Au)/rGO [156].
Dla przykładu, Li i wsp. [157] wykorzystali technikę chronoamperometrii do oceny
elektrokatalitycznej aktywności badanych materiałów (rys. 9a). Jak pokazano na rys. 9b,
w trakcie badania rejestrowano też ilośš generowanego wodoru. Na tej podstawie obliczono
sprawnośš paliwową (rys. 9c-e). Według autorów, wyższa wydajnośš elektrody CoAu/rGO
wynikała z warstwowej i porowatej struktury nośnika wspomagającej „wyłapywanie” wodoru
wytwarzanego na skutek hydrolizy (rys. 9f). Dodatkowo, elektroutlenianie uwięzionych
cząsteczek gazu zwiększyło ilośš wytworzonego ładunku elektrycznego, a tym samym
poprawiło stopień wykorzystania paliwa [157].
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Rys. 9 Krzywe chronoamperometryczne zarejestrowane w ciągu 30000 s w roztworze
0,1 M NaBH4 + 2 M NaOH (a) i odpowiadająca im objętość uwalnianego wodoru (b),
obliczona sprawność paliwowa (c-e) oraz wizualizacja roli struktury rGO (f). Przedruk
za zgodą [157].

6.1.5 Polimery przewodzące
Polimery przewodzące z układem sprzężonych wiązań podwójnych także cieszą się
ostatnio dużym zainteresowaniem w kontekście ich potencjalnego wykorzystania w roli
nośników katalizatorów ogniw paliwowych. Karbonizacja polimerów przewodzących
w atmosferze gazu obojętnego może prowadziš do wytworzenia specyficznych materiałów
zawierających azot [158]. Rozlívková i wsp. [159] ogłosili, że przewodnictwo
skarbonizowanej polianiliny wzrasta wraz ze wzrostem temperatury procesu, osiągając
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maksymalną wartośš 8,6·10-4 S cm-1 dla temp. 800 °C. Sombatmankhong [160] wytworzył
wielowarstwowy nośnik o makro- i mezoporowatej strukturze w wyniku równoczesnej
elektropolimeryzacji mieszaniny dwóch monomerów (tj. pirolu i błękitu metylenowego), a
następnie porównał go z polipirolem oraz handlowo dostępną sadzą Vulcan XC-72
zachowując te same parametry pracy ogniwa. W przypadku zsyntetyzowanego nośnika
gęstośš mocy osiągnęła wartośš 56 mW cm-2 z powodu niemal 3-krotnego wzrostu SSA.
Zdaniem autora, makroporowata struktura istotnie zwiększyła dostęp do miejsc aktywnych,
przyczyniając się do poprawy szybkości reakcji BOR [160]. Z kolei Oliveira i wsp. [161]
testowali kompozyty Pt/polipirol-węgiel (Pt-PPy-C) z różną zawartością tego ostatniego
(5-35% wag. Vulcan XC-72). Zauważyli, że im większy udział węgla, tym wyższa wartośš
otrzymywanych gęstości prądu (rys. 10a). Ponadto, jak pokazano na rys. 10b, w przeliczeniu
na masę katalizatora, uzyskana wartośš (446 mA mgPt-1) była niemal 30-krotnie większa
w porównaniu do komercyjnego katalizatora Pt/C (15 mA mgPt-1). Dodatkowo, zauważono,
że również wzrost stężenia NaBH4 prowadzi do wzrostu uzyskiwanych gęstości prądu (rys.
10c), a wszystkie wytworzone materiały charakteryzują się dobrą stabilnością podczas testów
chronoamperometrycznych (rys. 10d). Lota i wsp. [64] także analizowali materiały
kompozytowe, tym razem na bazie stopu magazynującego wodór typu AB5 i niewielkiej ilości
skarbonizowanej polianiliny, polipirolu i alkoholu polifurfurylowego. Dodatek polianiliny
spowodował niemal 10-krotny wzrost SSA (z 0,29 do 2,68 m2 g-1), jednak ostatecznie
uzyskano mało satysfakcjonujący wynik ze względu na jej niską aktywnośš w roztworze
alkalicznym. Milikiš i wsp. [162] również wybrali skarbonizowaną polianilinę jako nośnik
katalizatora w ogniwie DBFC. W tym przypadku, polianilinę domieszkowano kwasem
3,5-dinitrosalicylowym. Funkcjonalizacja ta skutkowała jednak obniżeniem przewodnictwa
elektrody oraz zmniejszeniem liczby wymienianych elektronów podczas reakcji BOR.
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Rys. 10 Charakterystyki woltamperometryczne wytworzonych elektrokatalizatorów
zarejestrowane w roztworze 0,03 M NaBH4 + 2 M NaOH przy prędkości przesuwu
potencjału 50 mVs–1 (a); porównanie krzywych woltamperometrycznych katalizatora
Pt/PPy-C35%

z

handlowo

dostępnym

katalizatorem

Pt/C

(b);

krzywe

woltamperometryczne zarejestrowane dla różnych stężeń borowodorku sodu (c);
krzywe chronoamperometryczne zarejestrowane przy potencjale 0,4 V (d). Przedruk za
zgodą [161].
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6.2

Magazyn wodoru

Głównym ograniczeniem w stosowaniu materiałów węglowych do magazynowania
wodoru jest ich niska energia adsorpcji. Słabo polaryzowalne cząsteczki wodoru adsorbują się
na powierzchni węgla pod wpływem słabych sił van der Waalsa. Jak już wcześniej
wspomniano, rozwinięta powierzchnia właściwa i odpowiednia porowatośš mogą zapewniš
dodatkowe miejsca wiązania, zwiększając zdolnośš adsorpcji wodoru [163]. Im węższe pory,
tym silniejsze oddziaływanie wodoru z powierzchnią [164]. Należy podkreśliš, iż początkowo
istniało wiele mocno przeszacowanych doniesień dotyczących adsorpcji wodoru, zwłaszcza
w przypadku nanorurek węglowych [165,166]. Z czasem jednak skorygowano je do znacznie
niższych wartości [167]. Ostatecznie, Liu i wsp. [168] podali, że w temp. pokojowej
oraz pod ciśnieniem 120 bar, zdolnośš do magazynowania wodoru przez CNT może osiągnąš
maksymalnie wartośš 1,7% wag. Należy podkreśliš fakt, iż autorzy w swych badaniach wzięli
pod uwagę nie tylko czyste SWCNT i MWCNT, ale także te, które zostały poddane
dodatkowej obróbce. Poprawę pojemności magazynowania ze względu na obecnośš defektów
strukturalnych zapewniających zwiększoną powierzchnię adsorpcji wodoru opisali także
Rajaura i wsp. [169].
Mimo, iż grafen teoretycznie może osiągnąš powierzchnię właściwą 2630 m2 g-1 [170],
nie wykazuje on lepszych parametrów magazynowania wodoru w porównaniu z innymi
węglami o podobnej wartości SSA [171]. Klechikov i wsp. [172] zauważyli, że pojemnośš
magazynowania wodoru na materiałach grafenowych nie przekracza 1 %wag. (w warunkach
temp. 20 °C i ciśnieniu 120 bar) mimo stosowania różnorodnych prekursorów tlenku grafitu
o szerokim zakresie powierzchni właściwej (100-2300 m2g-1). W jeszcze innej pracy
eksperymentalnej [173] autorzy wykazali, że GO charakteryzuje się zwiększoną zdolnością
magazynowania wodoru (1,90% wag.) w porównaniu z rGO (1,34% wag.), głównie
ze względu na obecnośš tlenowych grup funkcyjnych pełniących rolę „separatorów” między
kolejnymi warstwami grafenu, co zwiększa przestrzeń międzywarstwową i umożliwia
gromadzenie większej ilości cząsteczek wodoru na powierzchni nanopłytek węglowych.
Fakt, iż zdolnośš adsorpcyjna zależna jest od odległości międzywarstwowej został również
potwierdzony przez Aboutalebi i wsp. [174]. Według Yu i wsp. [163] zwiększenie odległości
międzywarstwowej do 8 Å zapewnia magazynowanie dwóch warstw cząsteczek wodoru,
co może skutkowaš pojemnością rzędu 5,0–6,5% wag. (rys. 11).
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Rys. 11 Symulacja struktury materiału hybrydowego składającego się z wielu warstw
grafenowych rozdzielonych nanorurkami węglowymi (a) oraz fulerenami (b). Przedruk
za zgodą [163].
Jak już wcześniej wspomniano, również aktywacja chemiczna może byš skuteczną
techniką poprawy zdolności sorpcyjnych materiałów węglowych. Sun i Webley [175]
stosowali różnorodne parametry prowadzenia procesu. Największą pojemnością (0,44 %wag.)
w temp. 25 °C i pod ciśnieniem 50 bar charakteryzował się mikroporowaty AC (uzyskany
w wyniku dwustopniowej aktywacji KOH), którego prekursorem była odpadowa kolba
kukurydzy. Bader i Ouederni [176] optymalizowali właściwości sorpcyjne za pomocą
zmiennych ilości aktywatora. Gdy stosunek KOH do karbonizowanych przez nich pestek
oliwek wynosił 4, ilośš zaadsorbowanego wodoru osiągnęła wartośš 1,22% wag.
(w warunkach temp. 25 °C i ciśnieniu 200 bar).
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Polaryzacja

katodowa

podczas

elektroredukcji

alkalicznego

roztworu

stanowi

alternatywną metodę przechowywania wodoru w wysokoenergetycznych centrach aktywnych
w warunkach otoczenia [177]:

(37)

(38)

Badania

spektroelektrochemiczne

wykonane

techniką

Ramana

wykazały,

że elektrochemiczne magazynowanie wodoru w SWCNT odbywa się głównie na drodze
fizysorpcji prowadzącej do osiągnięcia wartości ok. 0,22 %wag. [178]. Wang i wsp. [179]
badali wpływ morfologii

nanorurek, a także ich obróbki w młynie kulowym

na elektrochemiczną zdolnośš magazynowania wodoru. Obrazy TEM potwierdziły, że 12 h
mielenie powodowało skrócenie długości nanorurek węglowych. Co ciekawe, nawet obróbka
kwasem nie wykazała tak destrukcyjnego wpływu na ich strukturę. Zdaniem autorów,
obecnośš defektów zapewniała łatwiejszy dostęp wodoru do wolnych przestrzeni MWCNT.
Z drugiej strony, należy pamiętaš, że zbyt duża ilośš defektów może prowadziš do utworzenia
struktury amorficznej, która skutkowałaby zmniejszeniem interakcji między wodorem,
a atomami węgla [179]. Babel i wsp. [180] w wyniku elektroredukcji roztworu 6 M KOH
otrzymali ładunek elektryczny wynoszący 625 mAh g-1 (odpowiadający ok. 2,31% wag.),
dzięki wykorzystaniu pestek tarniny podczas aktywacji za pomocą bezwodnego KOH
w stosunku wagowym 1:5 i temp. 950 °C. Bleda-Martínez i wsp. [181] zauważyli,
że w przypadku węgli aktywnych, na zdolnośš magazynowania wodoru wpływa też chemia
powierzchni materiału. Im większa liczba tlenowych grup funkcyjnych, tym niższa zdolnośš
adsorpcyjna wodoru.

46

Wpływ modyfikacji materiału elektrodowego oraz elektrolitu na parametry pracy anody
w ogniwie paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku metalu
Małgorzata Graś

II Cel pracy
Celem naukowym rozprawy było określenie wpływu modyfikacji materiału
elektrodowego oraz elektrolitu na parametry pracy anody do zastosowań w ogniwie
paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku metalu.
Mając na uwadze fakt, iż największym problemem tego typu ogniwa jest równolegle
zachodząca hydroliza paliwa, w pracy eksperymentalnej skupiono się na kontrolowaniu
szybkości uwalnianego wodoru za pomocą inhibitora pasożytniczej reakcji oraz jego
wpływie na właściwości elektrokatalityczne, sorpcyjne i korozyjne elektrody stopowej,
modyfikowanej dodatkiem niklu karbonylkowego oraz materiałów węglowych, zarówno
tych dostępnych handlowo, jak i otrzymanych w wyniku karbonizacji i aktywacji
chemicznej.
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III Część doświadczalna
7. Odczynniki


Wielościenne nanorurki węglowe (Merck) – czystośš >90%



Nikiel karbonylkowy (INCO 255) – czystośš 99,9%



Grafit Lonza KS 5-75 μm (Lonza)



Krzem (Merck) – czystośš >99%



Stop wodorochłonny LaMmNi3,55Al0,30Mn0,40Co0,75
(≥99.5% Stanchem, Treibacher, Aldrich)



Borowodorek sodu (Merck) – czystośš ≥98%



Borowodorek potasu (Abcr) – czystośš 98%



poli (alkohol winylowy) 72000 (AppliChem) – czystośš 98%



Wodorotlenek sodu cz.d.a (CHEMPUR) – czystośš 98,9%



Wodorotlenek potasu cz.d.a (POCH) – czystośš 85%



Tiomocznik (Merck) – czystośš ≥99%



Aceton (Merck) – czystośš ≥99,5%

Wszystkie eksperymenty prowadzono w temperaturze pokojowej, a do sporządzania
roztworów wykorzystano wodę destylowaną o przewodnictwie mniejszym niż 0,1 µS
i pH ok. 6,5.

8. Aparatura


Wielokanałowy potencjostat/galwanostat z modułami do badań impedancyjnych
VMP3 (BioLogic)
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Wysokoenergetyczny młyn kulowy SPEX 8000M



Analizator elementarny CHNS (Elementar Analysensysteme)



Prasa hydrauliczna (CarlodeGiorgi)



Piec rurowy PR-90/1300 z przepływomierzami firmy Brooks



Suszarka laboratoryjna SML (Zalmed)



Demineralizator serii HLP (Hydrolab)



Mikroskop cyfrowy serii VHX-7000 (Keyence)



Waga analityczna (Sartorius)



Konduktometr stacjonarny (Mettler Toledo)



pHmetr stacjonarny (Mettler Toledo)



Czujnik ciśnienia (KELLER seria 33X)



Elektrody odniesienia Hg/HgO w 6M KOH typ RL-50 (Hydromet)

9. Przygotowanie powierzchni nośnika
Nośniki materiału anodowego wytworzono z pianki niklowej (Changsha LYRUN New
Material Co., Ltd) oraz blachy niklowej pełniącej rolę wyprowadzenia kolektora prądowego.
Nośniki w pierwszej kolejności odtłuszczano w acetonie z wykorzystaniem myjki
ultradźwiękowej, a następnie suszono w temperaturze pokojowej. W celu usunięcia warstewki
tlenkowej oraz wytrawienia powierzchni, nośniki zanurzano w roztworze 1 M H2SO4
przez okres 10 minut. Na koniec obmywano je wodą destylowaną.

10.Preparatyka anody
Do przygotowania materiału anodowego wykorzystano handlowo dostępny stop
magazynujący wodór typu AB5 - LaMmNi3,55Al0,30Mn0,40Co0,75 o następującym składzie:
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LaMm – miszmetal bogaty w lantan: 33,1% wag. (La: 53,3% wag., Ce: 33,7% wag., Nd:
9,8% wag., Pr: 3,2% wag.) oraz pozostałe pierwiastki 66,9% wag. (Ni: 47,8% wag., Co:
10,12% wag., Mn: 5,10% wag., Al: 1,86% wag.). Modyfikacja materiału anodowego
dotyczyła

zastąpienia

karbonylkowym

oraz

części

stopu

handlowo

magazynującego

dostępnymi

wodór

materiałami

(30%

węglowymi

wag.)
(3%

niklem
wag.),

tj. nanorurkami węglowymi, grafitem, krzemem, a w dalszej kolejności wytworzonymi
węglami aktywnymi. W celu zapewnienia homogeniczności materiałów wykorzystano
wysokoenergetyczne mielenie w młynie kulowym przez okres 6 minut, tak by nie dopuściš
do amorfizacji stopu. W kolejnym etapie dodawano 10% wag. lepiszcza, tj. 3% roztworu
poli(alkoholu winylowego). Tak otrzymane zawiesiny/pasty (ok. 250 mg) obustronnie
wpastowywano w odtłuszczoną i wytrawioną piankę niklową o powierzchni 1cm2.
Ostatnim etapem było suszenie (24 h, 50 °C) oraz sprasowywanie pod ciśnieniem 10 MPa,
tak by zapewniš dobry kontakt elektryczny pomiędzy nośnikiem, a naniesionym materiałem.

Rys. 12 Obrazy pianki niklowej (a), wytworzonego materiału anodowego (b), pianki
niklowej z nałożonym materiałem anodowym (c) oraz wizualizacja 3D powierzchni
gotowej elektrody (d).
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11.Układ pomiarowy
Wszystkie badania elektrochemiczne prowadzono w temperaturze pokojowej w układzie
trójelektrodowym (rys. 13). Przygotowane elektrody wykorzystano jako elektrody badane
(ang. working electrode, WE). Piankę niklową o znacznie większej powierzchni zastosowano
jako elektrodę pomocniczą (ang. counter electrode, CE), a elektrodę Hg/HgO w 6 M KOH
jako elektrodę odniesienia (ang. reference electrode, RE).
Przed rozpoczęciem właściwych pomiarów elektrody badane poddawano wstępnej
aktywacji chemicznej (24 h zanurzanie w roztworze 6 M KOH). Proces ten miał na celu
zmodyfikowanie składu warstewki tlenkowej powstającej w wyniku kontaktu materiału
stopowego z powietrzem. Po zakończeniu aktywacji, elektrody bez przemywania oraz
suszenia umieszczano w naczyniu pomiarowym wypełnionym 60 ml elektrolitu.

Rys. 13 Schematyczny rysunek trójelektrodowego układu pomiarowego.
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12.Metodologia badań elektrochemicznych
12.1 Krzywe polaryzacyjne
Sprawnośš OP determinuje tzw. krzywa polaryzacyjna opisująca wartośš napięcia na
zaciskach w funkcji gęstości prądu. Kształt krzywej świadczy o charakterze zachodzących
zjawisk polaryzacyjnych (rys. 14). Początek krzywej wyznacza wartośš napięcia
w warunkach obwodu otwartego (OCV, ang. open circuit voltage). Pierwszy, stromo
opadający odcinek krzywej wskazuje na dużą polaryzację aktywacyjną spowodowaną
głównie niewielką szybkością przeniesienia ładunku na granicy faz elektroda-elektrolit.
Środkowy odcinek krzywej odpowiada stratom rezystancyjnym elektrolitu i elektrod,
natomiast nachylenie końcowego odcinka wskazuje na osiągnięcie granicznego prądu
dyfuzyjnego świadczącego o polaryzacji stężeniowej, wynikającej z niedostatecznego
transportu masy. Należy zaznaczyš, iż w celu poprawy działania ogniwa, krzywa
polaryzacyjna powinna zostaš wyznaczona dla każdej elektrod z osobna [41].

Rys. 14 Przykładowa krzywa polaryzacyjna.
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12.2 Chronopotencjometria
Technika chronopotencjometrii umożliwia rejestrację zmiany potencjału w czasie
w wyniku polaryzacji układu prądem o stałej wartości gęstości prądu. Aby zapobiec reakcjom
niszczącym należy określiš górną i dolną granicę potencjału. Potencjał będzie utrzymywany
na stałym poziomie tak długo, jak długo reakcja będzie w stanie utrzymywaš zadaną gęstośš
prądu. Czas będzie w istotny sposób wpływał na zmianę własności fizykochemicznych
elektrody, determinując dostęp powierzchni aktywnej lub stopień jej zatrucia [182].

12.3 Chronoamperometria
Chronoamperometria to metoda, w której zmiana natężenia prądu jest wywołana zadanym
potencjałem (względem elektrody odniesienia). W roztworze niemieszanym transport masy
zachodzi jedynie poprzez dyfuzję. Po narzuceniu odpowiedniej wartości potencjału, wraz
z upływem czasu na skutek gradientu stężenia depolaryzatora w pobliżu elektrody następuje
spadek wartości natężenia prądu. Wybór parametrów prowadzenia procesu (potencjał, czas
utrzymywania przy danej wartości potencjału) podyktowany jest specyfiką eksperymentu.
Technika chronoamperometrii stosowana jest głównie w celu określenia współczynnika
dyfuzji i wyznaczenia powierzchni aktywnej elektrod [183].

12.4 Chronowoltamperometria cykliczna
Chronowoltamperometria cykliczna dotyczy pomiaru natężenia prądu przepływającego
przez elektrodę na skutek liniowo zmieniającego się potencjału w zakresie wartości E1 i E2.
Po osiągnięciu zadanej wartości potencjału następuje zmiana kierunku polaryzacji.
W przypadku zachodzących reakcji redoks obserwuje się wzrost rejestrowanego natężenia
prądu w postaci pików (rys. 15). Zmiana szybkości przesuwu potencjału (V sek-1) umożliwia
określenie mechanizmu badanej reakcji, kinetyki, odwracalności oraz procesów adsorpcji
zachodzących na elektrodzie [184].
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Rys. 15 Chronowoltamperometria cykliczna. Zmiana potencjału w czasie (a),
woltamperogram cykliczny (b) [184].

12.5 Polaryzacja potencjodynamiczna
Polaryzacja potencjodynamiczna jest metodą polegającą na wytrąceniu elektrody ze stanu
stacjonarnego na skutek zadanego i zmieniającego się z określoną szybkością potencjału.
Polaryzacja w kierunku wartości bardziej dodatnich względem wartości początkowej OCP
dotyczy przyspieszonego zachodzenia procesów utleniania (anodowych) na powierzchni
elektrody np. rozpuszczania metalu, natomiast polaryzacja w kierunku wartości bardziej
ujemnych dotyczy procesów redukcji (katodowych), tj. redukcja rozpuszczonego tlenu.
Stan równowagi elektrochemicznej obu procesów opisuje potencjał korozyjny (Ekorr).
Jego wartośš, podobnie jak wartośš gęstości prądu korozji (jkorr) wyznacza się na podstawie
ekstrapolacji stycznych do otrzymanych krzywych polaryzacyjnych

[185].
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12.6 Potencjostatyczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna
Potencjostatyczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna stanowi technikę,
w której stała wartośš potencjału układu wzbudzana jest zmiennym w czasie sygnałem
potencjałowym o niewielkiej amplitudzie, wywołującym sinusoidalną zmianę natężenia prądu
przesuniętą w fazie względem sygnału wzbudzającego:

(39)

(40)

oznacza potencjał zmienny w czasie,

gdzie

– amplituda sygnału (V),

– natężenie prądu zmienne w czasie,

– amplituda sygnału (A), ω – częstośš kątowa (

gdzie f oznacza częstotliwośš (Hz)),

,

– przesunięcie fazowe.

Analogicznie do prawa Ohma (odnoszącego się do prądu stałego), w przypadku prądu
przemiennego impedancję wyraża się następującymi wzorami:

(41)

(42)

gdzie
(Ω),

| |

(43)

| |

(44)

oznacza moduł impedancji,

- rezystancję, czyli składową rzeczywistą impedancji

- reaktancję, czyli składową urojoną impedancji (Ω),

√

.

Otrzymane wyniki przedstawia się najczęściej w postaci wykresów Nyquista i Bodego.
Wykres Nyguista opisuje zależnośš reaktancji od rezystancji najczęściej przyjmując formę
półokręgu, którego średnica stanowi miarę oporu przeniesienia ładunku przez granicę faz
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elektroda/elektrolit (Rct), podczas gdy wykres Bodego przedstawia zależnośš kąta
przesunięcia fazowego i modułu impedancji od logarytmu częstotliwości [185].
Przebieg badanych mechanizmów elektrochemicznych można modelowaš za pomocą tzw.
elektrycznych obwodów zastępczych (ang. Electric Equivalent Circuit, EEC). Dobrany
właściwie układ elektryczny wykazuje taką samą odpowiedź na pobudzenie elektryczne
co analizowana próbka. Standardowe elementy układu stanowią opornik (R), cewka (L)
oraz kondensator (C). Opornik związany jest najczęściej z rezystancją roztworu i reakcji
elektrochemicznej, cewka ze zjawiskami magnetycznymi, a kondensator opisuje pojemnośš
podwójnej warstwy elektrycznej, gdy próbkę stanowi elektroda zanurzona w roztworze
elektrolitu. Często wykorzystuje się także dodatkowy element - element impedancji Warburga
(ZW) dotyczący kontroli dyfuzyjnej reagentów [186].

Rys. 16 Przykładowy wykres Nyquista (a) oraz odpowiadający mu zastępczy model
obwodu elektrycznego (b), gdzie Re oznacza rezystancję elektrolitu, Rct – rezystancję
przeniesienia ładunku przez granicę faz elektroda/elektrolit, C – pojemność warstwy
elektrochemicznej, Zw – element impedancji Warburga [186].
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13.Metodologia badań fizykochemicznych
Przewodnictwo elektryczne komponentów stanowiących materiał anodowy wyznaczono
bezpośrednio

po

procesie

mielenia

wysokoenergetycznego.

Próbki

umieszczono

w wydrążonym cylindrze o średnicy wewnętrznej 1,494 cm. Każdą z nich ściskano
między dwoma stalowymi tłokami pod ciśnieniem 40 MPa. Wartośš oporu wyznaczono
za pomocą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej przy częstotliwości 1 kHz,
natomiast przewodnictwo właściwe (S cm-1) obliczono za wzoru:

(45)

gdzie l oznacza wysokośš próbki (cm), R – opór elektryczny (Ω), A – powierzchnię tłoka
(cm2).

W celu szczegółowego scharakteryzowania wytworzonych materiałów przeprowadzono
serię analiz fizykochemicznych.
W

celu

wyznaczenia

powierzchni

właściwej

BET

materiałów

węglowych,

objętości porów, ich rozmiaru oraz rozkładu wykorzystano analizator struktury porowatej
ASAP 2010 (Micromeritics) znajdujący się w Instytucie Metali Nieżelaznych w Poznaniu,
Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw (Sieš Badawcza Łukasiewicz) w Zakładzie
Analiz i Chemii Komponentów.
Oznaczenia składu elementarnego dokonano za pomocą analizatora elementarnego CHNS
(Elementar Analysensysteme) wraz z jednostką obliczająco-sterującą, również znajdującego
się w Instytucie Metali Nieżelaznych w Poznaniu, Centralnym Laboratorium Akumulatorów
i Ogniw (Sieš Badawcza Łukasiewicz) w Zakładzie Nowych Technologii Magazynowania
Energii. Zawartośš tlenu obliczono z różnicy mas pozostałych pierwiastków.
Pomiarów morfologii powierzchni materiałów oraz mapowania ich składu chemicznego
dokonano w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu za pomocą
skaningowego mikroskopu elektronowego (ang. Scanning Electron Microscopy, SEM)
Quanta FEG 250 (FEI) wyposażonego w spektrometr EDX (ang. Energy Dispersive X-Ray
Spectroscopy, EDS).
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Zmiany zachodzące w strukturze oraz morfologii stopu oceniono też za pomocą
rentgenografii strukturalnej (ang. X-Ray Diffraction, XRD). Pomiary XRD zostały wykonane
w Instytucie Metali Nieżelaznych w Poznaniu, Centralnym Laboratorium Akumulatorów
i Ogniw (Sieš Badawcza Łukasiewicz) w Zakładzie Analiz i Chemii Komponentów
z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego wykorzystującego promieniowanie lampy
z anodą miedzianą o długości fali 1,5418 Å (Philips, PW 1050) w zakresie kątowym (2θ)
od 20° do 80°.
Identyfikacji produktów korozji po badaniach elektrochemicznych dokonywano
za pomocą spektrometru Ramana inVia firmy Renishaw wyposażonego w laser argonowy
o długości fali 785 nm, znajdującego się w Instytucie Badań Materiałowych i Inżynierii
Kwantowej Politechniki Poznańskiej.
Analizy składu chemicznego metodą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów
w zakresie promieniowania X (ang. X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) wykonano
za pomocą spektrometru Escalab 250Xi, Thermo Fisher Scientific w Katedrze Elektrochemii,
Korozji i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej. Źródło wzbudzenia stanowiło
promieniowanie rentgenowskie o energii 1486,7 eV (AlKα). Zarejestrowane widma
dopasowywano przy użyciu funkcji Gaussa/Lorentza za pomocą oprogramowania Avantage
(Thermo Fisher Scientific).
Zdjęš cyfrowych oraz wizualizacji 3D wytworzonych elektrod dokonano za pomocą
mikroskopu cyfrowego serii VHX-7000 (Keyence) o dużej rozdzielczości i zaawansowanym
systemie pomiarowym w szerokim zakresie powiększenia 20x-5000x.
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14. Wyniki badań i dyskusja
14.1 Ocena zdolności katalitycznej elektrody stopowej
Anolit w DBFC stanowi zazwyczaj NaBH4 rozpuszczony w wodnym roztworze NaOH
lub KOH. Jak już wcześniej wspomniano, elektrolit alkaliczny stabilizuje jon BH4−
utrudniając zachodzenie niepożądanej reakcji hydrolizy. W przypadku elektrolitu 6 M KOH
+ 0,5 M NaBH4, krzywa polaryzacyjna w obszarze średnich gęstości prądu wykazuje bardziej
liniowy charakter, co może wskazywaš na mniejszy opór tego elektrolitu (rys. 17). Wnioski
te okazały się zgodne z pomiarami konduktometrycznymi. Przewodnictwo właściwe roztworu
6 M KOH z dodatkiem NaBH4 było wyższe (540 mS cm-1) aniżeli roztworu 6 M NaOH
z dodatkiem NaBH4 (335 mS cm-1). Co więcej, Karwowska i wsp. [96] dowiedli,
iż w przypadku ogniw Ni-MH największą pojemnośš stopu oraz wartośš współczynnika
dyfuzji wodoru osiąga się dla roztworu KOH, dlatego do dalszych badań wytypowano
właśnie ten elektrolit
.

Rys. 17 Krzywe polaryzacyjne elektrody stopowej zarejestrowane w dwóch różnych
elektrolitach.
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Należy podkreśliš fakt, iż mimo środowiska alkalicznego, BH4− może w pewnym stopniu
nadal ulegaš katalitycznej reakcji hydrolizy tworząc hydroksyborowodorek oraz wodór [54]:

(46)

może w dalszej kolejności ulegaš stopniowemu elektroutlenianiu

Ponadto,

(z równoczesnym wytwarzaniem wodoru) z udziałem łącznie 3e-:

(47)

(48)

(49)

Jak wynika z powyższych reakcji, powstawanie hydroksyborowodorku i jego stopniowe
elektroutlenianie obniżyłoby wydajnośš paliwową o ok. 60%. Dodatkowo, obecnośš
gazowego wodoru stwarzałaby niepożądane problemy konstrukcyjne [138].
Rys. 18 przedstawia krzywe woltamperometryczne zarejestrowane dla elektrod stopowych
LaMmNi3,55Al0,30Mn0,40Co0,75 przy prędkości przesuwu potencjału 5 mV s-1. Elektrody
aktywowano przez zanurzenie w roztworach 6 M KOH oraz 6 M KOH + 0,5 M NaBH4.
Powszechnie wiadomo, iż materiał elektrody stopowej bezpośrednio po jej wytworzeniu
pokryty jest nieprzepuszczalną dla wodoru warstewką tlenków. Aktywacja jest tu istotnym
etapem. Proces ten ma na celu zwiększenie porowatości warstwy tlenkowej oraz zwiększenie
rzeczywistej powierzchni aktywnej. W literaturze opisanych jest wiele metod aktywacji,
min. wytrawianie w stężonym roztworze KOH oraz wstępne formowanie elektrody podczas
kilku cykli ładowania/wyładowania [187]. Aktywacja w roztworze 6 M KOH dotyczy
selektywnego roztwarzania materiału stopowego. Z tego powodu, skład stopu na powierzchni
ziaren różni się od składu stopu w głębi fazy stałej. Zmiany zachodzące wskutek aktywacji
powodują

wzrost

powierzchni

aktywnej

materiału

oraz

przyspieszają

osiągnięcie

maksymalnej pojemności magazynowania wodoru [188].
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Rys.

18

Krzywe

woltamperometryczne

elektrod

stopowych

zarejestrowane

w elektrolitach 6 M KOH (niebieskie krzywe) oraz 6 M KOH + 0,5 M NaBH4 (czerwone
krzywe). Krzywe (a), (c) dotyczą elektrod aktywowanych przez 24 h w roztworze
6 M KOH, natomiast (b), (d) dotyczą elektrod aktywowanych przez 1 h w roztworze
6 M KOH + 0,5 M NaBH4.
Krzywe (a) i (b) zostały zarejestrowane w roztworze 6 M KOH. W przypadku krzywej (a)
gwałtowny wzrost gęstości prądu katodowego widoczny po lewej stronie wykresu
(poniżej wartości -0,95 V vs. Hg/HgO) związany jest z wydzielaniem wodoru na powierzchni
elektrody na skutek elektroredukcji cząsteczek wody, zgodnie z równaniem reakcji:
(50)
Nie zaobserwowano natomiast wzrostu gęstości prądu anodowego związanego z reakcją
elektroutleniania wodoru (ang. hydrogen oxidation reaction, HOR). Aktywacja elektrody
stopowej w alkalicznym roztworze borowodorku sodu (b) skutkowała ciągłym uwalnianiem
gazu sugerując zachodzenie reakcji hydrolizy paliwa. Wytwarzany w ten sposób wodór
adsorbował się na powierzchni elektrody stopowej (M) zgodnie z poniższymi reakcjami
[189]:
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(

)

(51)

(52)

(53)

W tym przypadku, w obszarze anodowym zaobserwowano szeroki pik przy potencjale
ok. -0,65 V vs. Hg/HgO, którego obecnośš może byš związana najprawdopodobniej
z elektroutlenianiem NaBH4 (na skutek niedokładnego przepłukania elektrody roztworem
6 M KOH) jak i desorpcją atomów wodoru z powierzchni elektrody:

(54)

Krzywe woltamperometryczne (c) i (d) zostały zarejestrowane w elektrolicie 6 M KOH
+ 0,5 M NaBH4. Tym razem uzyskano znacznie wyższe wartości gęstości prądu.
Udowodniono, iż stop LaMmNi3,55Al0,30Mn0,40Co0,75 posiada zdolnośš katalizowania reakcji
elektroutleniania borowodorku sodu. Potencjał przy którym zachodzi desorpcja wodoru
jak i elektroutlenianie borowodorku został przesunięty w stronę wartości bardziej ujemnych
po aktywacji w roztworze 6 M KOH + 0,5 M NaBH4 (krzywa d), co prawdopodobnie
spowodowane jest lepszym rozdrobnieniem i aktywowaniem powierzchni materiału.
Niemniej jednak, porównując krzywe (c) i (d) stwierdzono, iż udział anodowego utleniania
zaadsorbowanego wodoru na powierzchni elektrody jest stosunkowo niewielki.
Aby mieš pewnośš, że pianka niklowa (nośnik katalizatora) w żaden sposób nie wpływa
na wartośš uzyskiwanych wyników, postanowiono przeprowadziš pomiary uzupełniające
(rys. 19). Otrzymane krzywe woltamperometryczne wskazują, iż pianka niklowa wykazuje
jedynie udział w reakcji wydzielania wodoru na skutek elektroredukcji cząsteczek wody
(równanie 50). Nie zaobserwowano natomiast żadnego znaczącego wzrostu gęstości prądu
anodowego,

który

wskazywałyby,

że

reakcje

adsorpcji/desorpcji

wodoru

oraz

elektroutleniania paliwa zachodzą na skutek aktywności nośnika.
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Rys. 19 Krzywe woltamperometryczne nośnika materiału anodowego (pianki niklowej)
jako elektrody badanej, zarejestrowane w roztworach 6 M KOH oraz 6 M KOH
+ 0,5 M NaBH4. Prędkość przesuwu potencjału 5 mV s-1.

14.2 Modyfikacja materiału anodowego
Kolejnym etapem była modyfikacja materiału anodowego. Częśš stopu zastąpiono
dodatkiem niklu karbonylkowego oraz dodatkiem grafitu, nanorurek węglowych i krzemu.
Wszystkie składniki zostały połączone w trakcie wysokoenergetycznego mielenia w młynie
kulowym SPEX 8000M. Proces ten polegał na wprawieniu komory z mielonym materiałem
i mielnikami w ruch wibracyjny o częstotliwości 1080 drgań/min. Mielniki w kształcie kul
o średnicy 11,2 mm wykonane były z węglika wolframu. Urządzenie umożliwiało mielenie
próbek o masie ok. 10 g. Rys. 20 przedstawia wszystkie typy wytworzonych materiałów.
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Rys. 20 Typy wytworzonych materiałów anodowych.
Wybór poszczególnych komponentów podyktowany był chęcią poprawy właściwości
elektrochemicznych oraz sorpcyjnych materiału stopowego. Powszechnie wiadomo,
iż obecnośš niklu w materiale elektrody ujemnej ogniwa Ni-MH silnie wpływa
na przewodnictwo elektryczne oraz aktywnośš katalityczną reakcji elektrodowych,
w tym dysocjacji i rekombinacji wodoru [190,191]. Dodatek niklu determinuje też gęstośš
prądu wymiany korelującą z wartościami energii wiązania M-H oraz nadpotencjału
wydzielania wodoru. Konfiguracja elektronowa Ni ([Ar]3d84s2) posiadająca niezapełniony
orbital typu d zapewnia niższą barierę energetyczną podczas dysocjacji wodoru [192].
Poprawę właściwości elektrochemicznych zapewniš też mogą materiały węglowe
(biorąc pod uwagę ich dużą powierzchnię właściwą oraz stosunkowo wysokie
przewodnictwo). Ponadto, ich stosunkowo niska cena może prowadziš do obniżenia kosztów
wytworzenia materiałów elektrodowych, dlatego w tej części pracy wykorzystano handlowo
dostępne grafit i nanorurki węglowe. Z kolei dodatek krzemu miał na celu obniżenie
aktywności katalitycznej wobec reakcji hydrolizy borowodorku sodu [193].
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14.3 Charakterystyka wytworzonych materiałów
Tabela 2 Przewodnictwo właściwe poszczególnych komponentów oraz wytworzonych
materiałów anodowych.
Materiał anodowy
Grafit

Skład (% wag.)

Przewodnictwo (S cm-1)

100% Grafit

1.3

100% Nanorurki węglowe

1.8

100% Krzem

0.1

Anoda A

100% LaMmNi3,55Al0,30Mn0,40Co0,75

15

Anoda B

100% Ni

11

Nanorurki węglowe
Krzem

Anoda C

Anoda D

Anoda E

Anoda F

70%

LaMmNi3,55Al0,30Mn0,40Co0,75

30%

Ni

67%

LaMmNi3,55Al0,30Mn0,40Co0,75

30%

Ni

3%

Grafit

67%

LaMmNi3,55Al0,30Mn0,40Co0,75

30%

Ni

3%

Nanorurki węglowe

67%

LaMmNi3,55Al0,30Mn0,40Co0,75

30%

Ni

3%

Krzem

16

20

13

13
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W celu identyfikacji struktury krystalograficznej wybranych materiałów wykorzystano
technikę rentgenografii strukturalnej (rys. 21). Na podstawie widma XRD stwierdzono,
iż materiał anodowy z dodatkiem 3 %wag. grafitu (anoda D) charakteryzujący się strukturą
krystaliczną typu CaCu5 (heksagonalna) nie uległ amorfizacji w wyniku 6 min. procesu
wysokoenergetycznego mielenia.

Rys. 21 Dyfraktogram rentgenowski wybranych komponentów materiału anodowego.
Morfologie wytworzonych materiałów anodowych oceniono za pomocą skaningowej
mikroskopii elektronowej. Zdjęcia SEM wykonano dla poszczególnych dodatków tj. grafitu,
nanorurek węglowych, krzemu oraz ich elektrod kompozytowych. Rys. 22a przedstawia
łuskowatą strukturę grafitu o wielkości cząstek od 5 µm do 75 µm. Na rys. 22b widoczna
jest charakterystyczna sieš tworzona przez nanorurki węglowe, podczas gdy rys. 22c ilustruje
drobne i nieregularne ziarna krzemu. Z kolei morfologie wytworzonych materiałów
anodowych napastowanych obustronnie na nośnik z pianki niklowej obrazuje rys. 22 d,e,f.
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Rys.

22

Obrazy

SEM

grafitu

(a),

nanorurek

węglowych

(b),

krzemu

(c)

oraz odpowiadających im elektrod kompozytowych, tj. anody D z dodatkiem grafitu (d),
anody E z dodatkiem nanorurek węglowych (e) oraz anody F z dodatkiem krzemu (f).
Zauważyš można, iż dodatek niklu karbonylkowego do stopu magazynującego wodór typu
AB5 nie tylko zmniejszył wykorzystanie mischmetalu, ale także poprawił przewodnictwo
właściwe materiału anodowego (Tabela 2), jak i wydajnośš procesu BOR (rys. 23).
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14.4 Katalityczne wykorzystanie paliwa
Rys. 23 przedstawia krzywe chronopotencjometryczne zarejestrowane dla wszystkich
wytworzonych materiałów anodowych przy obciążeniu 100 mA g-1 (przeliczonym na masę
aktywną elektrod) w 60 ml roztworu 0,5 M NaBH4 + 6 M KOH. W takim przypadku,
przy założeniu maksymalnego, tj. 8e- transferu możliwe jest uzyskanie 6,3 Ah ładunku.
Zauważyš

można,

iż

na

początku

pomiaru

potencjał

elektrod

szybko

malał,

najprawdopodobniej z powodu obniżenia stężenia paliwa przy powierzchni elektrody,
aż w końcu osiągnął równowagę dynamiczną. W przypadku niemodyfikowanej elektrody
stopowej (anoda A), potencjał stabilizował się na poziomie ok. −1,00 V vs. Hg/HgO w czasie
25 h. Z czasem trwania procesu, stężenie paliwa stopniowo zmniejszało się, powodując
spadek wartości potencjału. Elektroda stopowa charakteryzowała się najniższą wydajnością
kulombowską. Obliczona pojemnośš wynosiła 0,85 Ah, co stanowi ok. 14% wartości
teoretycznej. Stopień wykorzystania paliwa

obliczono za pomocą następujących

równań:
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Możliwa do uzyskania wartośš ładunku teoretycznego (

):

Stopień wykorzystania paliwa w przypadku elektrody niemodyfikowanej (

):

Rys. 23 Krzywe chronopotencjometryczne wytworzonych elektrod zarejestrowane
w roztworze 0,5 M NaBH4 + 6 M KOH (I=100 mA g-1).
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Proces mielenia kulowego stopu z niklem karbonylkowym pozwolił na przezwyciężenie
trudności związanej z aktywacją elektrody, a w efekcie wydłużenie czasu pracy o ok. 25 h
(anoda C). Li i wsp. [194] dowiedli w swej pracy, że liczba cykli potrzebnych do aktywacji
elektrod stopowych zmniejsza się wraz ze wzrostem ilości dodatku proszku niklu,
osiągając najlepsze rezultaty gdy ilośš dodatku stanowi powyżej 20% wag.
Grafit, mimo, iż jest niedrogim materiałem węglowym, jego zdolnośš sorpcji wodoru nie
przyciąga zbyt wiele uwagi, głównie ze względu na niewielką powierzchnię właściwą
(5 m2 g-1). Jednak po zmieszaniu ze stopem magazynującym wodór oraz niklem
karbonylkowym, wydajnośš kulombowska elektrody znacznie wzrosła. Uzyskany ładunek
wyniósł 1,72 Ah stanowiąc ok. 27% wartości teoretycznej. Wiadomo, iż łuskowate cząstki
grafitu są dobrym środkiem zapobiegającym agregacji proszku metalicznego niklu [195].
Otrzymany wynik może więc świadczyš o dobrej dyspersji niklu karbonylkowego między
cząstkami grafitu, zwiększającej najprawdopodobniej aktywnośš wobec reakcji dysocjacji
molekularnego wodoru do wodoru atomowego. Niektórzy autorzy sugerują również,
że po zmieszaniu grafitu i stopu magazynującego wodór typu AB5 w układach Ni-MH,
siła wiązania między cząsteczkami H2 (lub atomami wodoru), a powierzchnią grafitu zostaje
zwiększona, doprowadzając do poprawy charakterystyk pojemnościowych [194].
Eksperyment wykazał, że stabilnośš pracy elektrody oraz jej pojemnośš wyładowania
zostały również zwiększone w wyniku modyfikacji nanorurkami węglowymi (anoda E).
Podobnie jak w przypadku grafitu, MWCNT (18 m2 g-1) również mogły wpływaš
na zmniejszenie aglomeracji, a więc i lepszą dyspersję cząstek niklu. Ponadto, zwinięta
w cylinder płaszczyzna grafenowa znacznie ułatwia proces transportu elektrolitu wewnątrz
materiału, w porównaniu do losowo rozmieszczonych porów materiałów węglowych
[196,197]. Nanorurki węglowe charakteryzują się wyższym przewodnictwem cieplnym,
elektrycznym oraz wytrzymałością mechaniczną aniżeli grafit [198]. Niestety, wysoki moduł
sprężystości, a także znaczna wytrzymałośš na zginanie powodują, iż ciężko poddaje się
je sprasowywaniu, co w konsekwencji obniża gęstośš upakowania materiału anodowego
w piance niklowej. Mimo zadowalającego wyniku, w tym przypadku odnotowano największy
ubytek masy aktywnej (oderwanie i opad masy czynnej).
Krzem pod względem rozpowszechnienia pierwiastków na Ziemi zajmuje drugie miejsce
(zaraz po tlenie). Jego dodatek miał na celu obniżenie aktywności katalitycznej wobec reakcji
hydrolizy borowodorku sodu [193]. Niestety, ten półprzewodnikowy materiał spowodował
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także pogorszenie aktywności w stosunku do reakcji elektroutleniania NaBH4, co skutkowało
uzyskaniem dużo niższego stopnia wykorzystania paliwa (Tabela 3).
Tabela 3 Wydajność reakcji anodowej w zależności od zastosowanego typu elektrody.
Materiał anodowy Stopień wykorzystania paliwa
Anoda A

14%

Anoda B

22%

Anoda C

23%

Anoda D

27%

Anoda E

26%

Anoda F

19%
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Rys. 24 Krzywe woltamperometryczne dodatków elektrodowych (a) oraz wytworzonych
materiałów anodowych (b) w roztworze 0,5 M NaBH4 + 6 M KOH. Prędkość przesuwu
potencjału 5 mV s-1.
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Analiza

woltamperometryczna

wykazała,

iż

w

przypadku

czystych

dodatków

elektrodowych (rys. 24a) nie zarejestrowano żadnych znaczących wzrostów gęstości prądu,
co dowodzi, że komponenty te wykazywały znikomą aktywnośš katalityczną w stosunku
do reakcji elektroutleniania NaBH4 (zwłaszcza w przypadku krzemu). Widoczny wzrost
gęstości prądowej zaobserwowano dopiero w przypadku materiałów kompozytowych
(rys. 24b). Pik pochodzący od elektroutleniania borowodorku sodu zarejestrowany przy
potencjale ok. -0,60 V vs. Hg/HgO w przypadku anody D (z dodatkiem grafitu) osiągnął
wartośš ok. 1,5 raza większą w porównaniu z elektrodą bez dodatku grafitu (anoda C).
Zwiększona aktywnośš katalityczna może wynikaš ze zwiększonej wartości przewodnictwa
oraz z bardziej rozwiniętej powierzchni kontaktu na granicy faz elektroda/elektrolit.
Jak już wcześniej wspomniano, dodatek krzemu mimo, iż powodował ograniczenie hydrolizy
paliwa, powodował również obniżenie szybkości reakcji BOR. Kolejny, choš znacznie
mniejszy pik anodowy zarejestrowany podczas powrotnej polaryzacji przy potencjale
ok. -0,95 V vs. Hg/HgO przypisuje się elektroutlenianiu zaadsorbowanych produktów
pośrednich powstałych w wyniku niepełnego utlenienia NaBH4 [54].
Wyniki eksperymentów chronoamperometrycznych przeprowadzonych w roztworze
0,5 M NaBH4 + 6 M KOH przedstawiono na rys. 25a. Początkowo potencjał elektrod
utrzymywano na poziomie -0,65 V vs. Hg/HgO rejestrując krzywą J vs. t (rys. 25a).
Najwyższą gęstośš prądu anodowego o wartości ok. 150 mA cm-2 zarejestrowano
dla elektrody stopowej modyfikowanej dodatkiem grafitu. Wynik ten ponownie potwierdził,
iż dodatek grafitu poprawia aktywnośš katalityczną elektrody. Istotnym aspektem było
sprawdzenie wpływu polaryzacji elektrody na szybkośš wytwarzania produktów ubocznych.
Kolejne eksperymenty prowadzono przy różnych potencjałach z wykorzystaniem elektrody
modyfikowanej dodatkiem grafitu (rys. 25b). Biorąc pod uwagę fakt, iż OCP elektrody
wynosi ok. -1,05 V vs. Hg/HgO, rejestrowana gęstośš prądu anodowego przy potencjale
ok. -1,05 V vs. Hg/HgO wskazuje na desorpcję (utlenianie) wodoru wygenerowanego
zarówno na skutek hydrolizy NaBH4 jak i elektrochemicznego rozkładu wody. Z krzywych
chronowoltamperometrycznych przedstawionych na rys. 24b wynika, że reakcja BOR
rozpoczyna się przy potencjale powyżej -0,95 V vs. Hg/HgO. Niemniej jednak, gęstośš prądu
anodowego zarejestrowana przy potencjałach -0,95; -0,85 i -0,75 V vs. Hg/HgO
jest dodatkowo wynikiem elektroutleniania produktów pośrednich, tj. H2 i
wytworzonych w wyniku stale zachodzącej hydrolizy NaBH4. Można więc wnioskowaš,
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iż w analizowanym zakresie potencjałowym -1,15 V ↔ 0,00 V vs. Hg/HgO (rys. 24b)
zarejestrowana gęstośš prądu jest także wynikiem dodatkowego ładunku pochodzącego na
skutek desorpcji wodoru.

Rys.

25

Krzywe

chronoamperometryczne

zarejestrowane

w

roztworze

0,5 M NaBH4 + 6 M KOH przy potencjale -0,65 V (a) oraz pozostałych wytypowanych
wartościach – Anoda D (b).
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Rys.

26

przedstawia

wykresy

Nyquista

wybranych

materiałów

anodowych

zarejestrowanych w roztworze 0,5 M NaBH4 + 6M KOH. W przypadku analizowanych
elektrod w całym zakresie częstotliwości widoczne są trzy półkola. Pierwsze z nich
jest wyrazem zjawisk rezystancyjno – pojemnościowych różnego rodzaju połączeń
elektrycznych między elektrodami badaną i odniesienia, drugie odnosi się do przenoszenia
ładunku w wyniku reakcji BOR oraz adsorpcji wodoru na powierzchni elektrody, podczas gdy
trzecie dotyczy dyfuzji atomów wodoru w stopie magazynującym wodór [199].

Rys. 26 Widma impedancyjne wybranych elektrod zarejestrowane w roztworze
0,5 M NaBH4 + 6 M KOH w warunkach OCP wraz z zaproponowanym elektrycznym
obwodem zastępczym. Dane eksperymentalne (symbole) oraz dane będące wynikiem
dopasowania układu (linie).

Zaproponowany obwód składał się z elementu indukcyjnego (L), rezystancji elektrolitu
(Re) oraz trzech stałych czasowych CPE/R. Pierwszy z tych elementów (L) opisuje zjawiska
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magnetyczne (ujemne wartości -Z”), drugi (Re) natomiast wyraża rezystancję roztworu
elektrolitu w którym prowadzono badania elektrochemiczne. Pozostałe trzy stałe czasowe
przedstawiają dwa równolegle połączone ze sobą elementy, tj. CPE (ang. Constant Phase
Element) oraz R (ang. resistor). Pierwszy z nich jest wyrażeniem pojemności kondensatora
nieidealnego, natomiast drugi opisuje opór przeniesienia ładunku. Obecnośš elementu
stałofazowego CPE zamiast kondensatora jest związana z dyspersją pojemnościową
na granicy faz elektroda/elektrolit spowodowaną powolną adsorpcją jonów oraz chemiczną
niejednorodnością i porowatością powierzchni [200]. Najwyższą wartością rezystancji R1,
jak i wartością rezystancji przeniesienia ładunku R2 charakteryzuje się elektroda
kompozytowa F, co jest najprawdopodobniej następstwem niższego przewodnictwa oraz
ograniczonej szybkości procesu elektroutleniania NaBH4. Wyniki procedury dopasowania
obwodu przedstawiono w Tabeli 4.
Tabela 4 Wyniki procedury dopasowania wyników impedymetrycznych za pomocą EEC
w roztworze 0,5 M NaBH4 + 6 M KOH.
Typ

L

Re

CPE1
(α-1)

α1

R1 (Ω)

CPE2
(α-1)

α2

R2 (Ω)

α3

R3 (Ω)

13,51

0,72

0,31

0,95

11,10

0,39

0,29

0,90

1,04

6,40

0,35

0,54

0,38

1,58

8,37

0,59

0,65

anody

(µΩs)

(Ω)

Anoda C

0,56

0,30

0,038

0,86

0,50

0,052

0,49

0,31

Anoda D

0,55

0,14

0,082

0,48

0,31

0,031

0,93

Anoda E

0,61

0,23

0,032

0,55

0,26

0,038

Anoda F

0,52

0,41

0,057

0,95

0,95

0,240

(F s

)

(F s

)

CPE3
(F s(α-1))
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14.5 Wpływ modyfikacji elektrolitu
Otrzymane dotychczas rezultaty pozwoliły przypuszczaš, iż do uzyskania w pełni
zadowalającego efektu koniecznym jest dodatkowa modyfikacja roztworu 6 M KOH
+ 0,5 M NaBH4. Zasadnym było więc wykorzystanie inhibitora niepożądanej reakcji
hydrolizy. Jak już wcześniej wspomniano, tiomocznik (TU) w wyniku adsorpcji
na powierzchni elektrody może ograniczaš tworzenie wiązań M-H, spowalniając proces
uwalniania gazu. Ponadto, zaadsorbowany związek mógłby pełniš rolę inhibitora korozji.
Inhibitor działa jak warstwa ochronna, której siła wiązania adsorpcyjnego zależy
od obecności wolnych par elektronowych oraz rodzaju heteroatomu. Substancje organiczne
należące do tej grupy zawierają głównie atomy tlenu, siarki, azotu oraz wiązania wielokrotne,
które ułatwiają adsorpcję na powierzchni metalu. Należy podkreśliš fakt, iż siła tworzenia
wiązania koordynacyjnego, a więc i skutecznośš hamowania wzrasta w kolejności O <N <S
<P [201]. Szczególne znaczenie mają związki organiczne zawierające zarówno azot
jak i siarkę. Ich obecnośš zapewnia skuteczniejsze hamowanie korozji w porównaniu
do związków, które zawierają tylko siarkę lub tylko azot [72].
Aby określiš wpływ tiomocznika na wydajnośš paliwową postanowiono przebadaš cztery
elektrolity z różną ilością dodawanego TU. Tabela 5 przedstawia oznaczenia wytworzonych
elektrolitów.

Tabela 5 Oznaczenia analizowanych układów.
Typ elektrolitu Rozcieńczenie Stężenie TU (mM)
T0

-

0,000

T1

-

1,600

T50

T1/50

0,032

T100

T1/100

0,016

T150

T1/150

0,011
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Rys. 27 Charakterystyka potencjału elektrody modyfikowanej dodatkiem 3% wag.
grafitu w warunkach obwodu otwartego (OCP) zarejestrowana w roztworze
0,5 M NaBH4 + 6 M KOH bez (T0) i z dodatkiem tiomocznika (pozostałe krzywe).

Rys. 27 przedstawia zmianę potencjału materiału anodowego (anoda D) w roztworach
modyfikowanych

różną

zawartością

TU.

Początkowo

wartości

OCP

wszystkich

analizowanych układów (poza T1) wynosiły ok. -1,00 V vs. Hg/HgO, a po upływie
ok. 1 h wartości te stabilizowały się osiągając wartośš ok. -1,10 V vs. Hg/HgO na skutek
pełnej aktywacji powierzchni elektrody. W przypadku układu T1 nie zarejestrowano żadnych
zmian OCP w trakcie 2 h pomiaru. Wnioskowaš można, iż stan powierzchni elektrody
badanej nie zmieniał się. Inaczej mogłoby byš, gdyby tiomocznik ulegał natychmiastowemu
rozkładowi, np. z wytworzeniem siarczku, skutkując zatruciem katalizatora.
Wyniki badań polaryzacji metodą potencjodynamiczną przedstawiono na rys. 28.
Do wyznaczenia wartości potencjałów korozji (Ekor), gęstości prądów korozji (jkor)
oraz nachylenia krzywych polaryzacji anodowej (βa) i katodowej (-βk) wykorzystano program
EC-Lab®. Uzyskane wyniki zamieszczono w Tabeli 6.
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Rys. 28 Krzywe polaryzacji potencjodynamicznej w układach bez (T0) i z dodatkiem
tiomocznika (pozostałe krzywe).

Proces zahamowania korozji odnotowano w przypadku elektrody zanurzonej w roztworze
z największą ilością tiomocznika. Układ T1 charakteryzował się odpowiednio najwyższym
potencjałem korozyjnym oraz najniższą wartością gęstości prądu korozyjnego. Pozostałe
rodzaje elektrolitów wykazały nieco niższy potencjał korozyjny, a także wyższą gęstośš prądu
korozyjnego. Na podstawie otrzymanych wyników można wnioskowaš, iż charakterystyka
elektrody zanurzonej w elektrolicie z największą ilością tiomocznika (T1) wynika
najprawdopodobniej z wytworzenia warstwy ochronnej na powierzchni anody na skutek silnej
adsorpcji związku organicznego. Przesunięcie wartości OCP, jak i potencjału korozyjnego
w kierunku wartości bardziej dodatnich może sugerowaš oddziaływanie względem
składników stopu. Obecnośš wolnej pary elektronowej w cząsteczce tiomocznika umożliwia
przeniesienie elektronu z inhibitora na metal doprowadzając do utworzenia wiązania
koordynacyjnego [72]. W ten sposób dochodzi do hamowania szybkości przenoszenia jonów
metali do roztworu elektrolitu oraz utworzenia bariery dyfuzyjnej dla cząsteczek tlenu [186].
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Tabela 6 Parametry korozyjne wyznaczone za pomocą polaryzacji potencjodynamicznej.

Typ

Ecorr

jcorr

βa

-βc

elektrolitu

(mV vs. Hg/HgO)

(mA cm-2)

(mV)

(mV)

T0

-1119

39,0

534

241

T1

-1015

3,56

1044

159

T50

-1107

26,5

1005

177

T100

-1102

26,5

826

251

T150

-1105

31,2

837

279

Krzywe polaryzacyjne przedstawione na rys. 29 wskazują, iż elektroda zanurzona
w roztworze T1 charakteryzuje się obniżoną aktywnością powierzchniową. Pozostałe układy
(przy niskich wartościach gęstości prądu wyładowania) wykazują liniowośš polaryzacji
o

podobnych

nachyleniach,

co

świadczy

o

podobnej

rezystancji

elektrolitów.

Z kolei przy wyższych gęstościach prądu obserwuje się tendencję do osiągania granicznych
prądów dyfuzyjnych, najprawdopodobniej na skutek adsorpcji tiomocznika oraz zmniejszonej
aktywności wytwarzania wodoru. Najwyższą gęstośš prądu ok. 160 mA cm-2 odnotowano
w przypadku elektrody zanurzonej w roztworze T0 (bez dodatku tiomocznika). Spowodowane
jest to najintensywniej zachodzącą reakcją hydrolizy NaBH4, sprzyjającą uwodornieniu oraz
szybszej aktywacji powierzchni stopu.
Aby potwierdziš powyższe przypuszczenia przeprowadzono doświadczenie, w którym
elektrody umieszczono w roztworach bez (T0) i z tiomocznikiem (T1, T100) na czas 4 h,
tak by następnie po przepłukaniu ich roztworem 6 M KOH przeprowadziš badania
obciążeniowe (I=25 mA g-1) w elektrolicie 6 M KOH bez dodatku NaBH4 (rys. 30).
Otrzymane wyniki jednoznacznie wykazały, że elektroda stopowa modyfikowana dodatkiem
niklu karbonylkowego oraz grafitu jest w stanie adsorbowaš/absorbowaš wodór wytwarzany
podczas hydrolizy NaBH4 zachodzącej w elektrolitach T0 i T100. Jak już wcześniej
wspomniano, reakcja hydrolizy borowodorku inicjuje dodatkowy proces adsorpcji atomów
wodoru na powierzchni elektrody. Podczas „wyładowania elektrody” wodór zostaje
uwolniony z fazy stałej (MH) lub ulega desorpcji z powierzchni elektrody. W przypadku
elektrolitu T100, elektroda charakteryzowała się mniejszą aktywnością w stosunku do reakcji
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hydrolizy (w porównaniu z roztworem paliwowym T0), dlatego zgodnie z oczekiwaniami
uzyskano mniejszy stopień uwodornienia, a więc i niższą pojemnośš wyładowania.

Rys. 29 Krzywe polaryzacyjne zarejestrowane w elektrolicie 0,5 M NaBH4 + 6 M KOH
z różną zawartością tiomocznika.

Rys. 30 Krzywe chronopotencjometryczne zarejestrowane w roztworze 6 M KOH
(I=25 mA g-1) po uprzednim 4 h zanurzeniu elektrod w elektrolitach T0, T1 oraz T100.
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Wpływ aktywacji elektrod na ich strukturę analizowano w oparciu o metodę dyfrakcji
rentgenowskiej. Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej XRD przed i po procesie aktywacji
w wybranych roztworach przedstawiono na rys. 31. Na podstawie otrzymanych wyników
określono,

iż

materiał

anodowy

bazujący

na

stopie

LaMmNi3,55Al0,30Mn0,40Co0,75

charakteryzował się strukturą krystaliczną typu CaCu5. Po 4 h zanurzeniu elektrody
w roztworze T0 (czerwona krzywa) zauważono niewielkie, choš istotne zmiany
w parametrach komórki elementarnej stopu. Przesunięcie pików w kierunku wartości kątów
odbicia o niższej wartości było potwierdzeniem absorpcji wodoru (produkowanego podczas
hydrolizy NaBH4), a więc i ekspansji ziaren stopu. Na skutek aktywacji elektrody
w roztworze T1, nie zaobserwowano żadnych zmian w strukturze materiału.

Rys. 31 Dyfraktogram materiału elektrodowego przed i po procesie 4 h aktywacji
w roztworach bez (T0) i z dodatkiem tiomocznika (T1).
Zmiany zachodzące na powierzchni materiału anodowego przed (a) i po 4 h procesie
aktywacji w elektrolitach T0 (b) i T1 (c) przedstawiono na rys. 32. Zauważono,
że powstawanie produktów korozji widocznych w postaci tzw. „igieł” w największym stopniu
powoduje elektrolit bez dodatku tiomocznika. Analiza EDS (rys. 33-35) umożliwiła
identyfikację produktów korozji – stanowią je głównie wodorotlenki niklu i lantanowców.
Ich tworzenia nie zaobserwowano w przypadku stosowania elektrolitu T1. Wynik ten jest
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zgodny z danymi otrzymanymi podczas polaryzacji potencjodynamicznej. Dodatek TU
skutkuje wytworzeniem warstwy ochronnej na powierzchni materiału anodowego
zapobiegając postępowaniu procesowi korozji.

Rys. 32 Zdjęcia SEM powierzchni materiału elektrodowego przed (a) i po 4 h
zanurzeniu w elektrolitach (b) T0 i (c) T1.
Zmiany zachodzące na powierzchni elektrody badanej poddano szczegółowej analizie
w wyznaczonych obszarach „1”, „2”, „3”. Obszar 1 stanowi grafit, 2 – stop wodorochłonny
typu AB5, a 3 – sferyczne cząstki niklu. W obszarze „2” (Tabela 7) po aktywacji elektrody
w roztworze paliwowym T0 (rys. 34) odnotowano znaczny wzrost tlenu pierwiastkowego.
Fakt ten oznacza, iż powierzchnia materiału anodowego została utleniona. Ponadto,
zauważono, iż powierzchnia elektrody została wzbogacona w Al, a zubożała w metaliczny Ni
i Co. Dzieje się tak, ponieważ pierwiastki takie jak Ni, Mn i Al roztwarzają się, a następnie
mogą osadzaš się na powierzchni materiału w postaci tlenków lub trudno rozpuszczalnych
wodorotlenków [200]. Dodatkowo tworzyš się mogą też uwodnione tlenki i hydroksosole
[203].
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Rys. 33 Obraz SEM oraz mapowanie analizy składu powierzchniowego elektrody
modyfikowanej dodatkiem 3 % wag. grafitu przed jej aktywacją.
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Rys. 34 Obraz SEM oraz mapowanie analizy składu powierzchniowego elektrody
modyfikowanej dodatkiem 3% wag. grafitu po 4 h aktywacji w roztworze bez dodatku
tiomocznika (T0).
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Rys. 35 Obraz SEM oraz mapowanie analizy składu powierzchniowego elektrody
modyfikowanej dodatkiem 3 %wag. grafitu po 4 h aktywacji w roztworze z dodatkiem
tiomocznika (T1).
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Tabela 7 Skład chemiczny (% wag.) obszaru „2” zaznaczonego na rys. 33-35.
Elektrolit

Ni

Co

Mn

Nd

Pr

Ce

La

Al

O

-

43,3 ± 0,6

3,3 ± 0,1

1,4 ± 0,1

1,1 ± 0,1

0,6 ± 0,1

2,5 ± 0,1

3,3 ± 0,1

0,2 ± 0,03

10,5 ± 1,7

T0

32,6 ± 0,4

1,8 ± 0,1

0,8 ± 0,1

0,8 ± 0,1

0,6 ± 0,1

1,5 ± 0,1

2,0 ± 0,1

1,5 ± 0,1

30,0 ± 4,7

T1

34,7 ± 0,5

2,0 ± 0,1

0,9 ± 0,1

0,5 ± 0,1

0,2 ± 0,04

1,7 ± 0,1

2,5 ± 0,1

0,1 ± 0,02

26,4 ± 4,1

Ponadto, również wizualizacja powierzchni 3D uwidoczniła zdolnośš tiomocznika
do ograniczania szybkości uwalniania wodoru. Jak pokazano na rys. 36a, w przypadku 4 h
zanurzenia elektrody badanej w elektrolicie T0 obserwuje się największe odsłonięcie pianki
niklowej, tj. kolektora prądowego. Materiał aktywny został rozluźniony, skutkując
zmniejszoną gęstością upakowania, co w perspektywie dalszych zastosowań mogłoby
pogarszaš parametry pracy elektrody. Znacznie mniejszą utratę materiału anodowego oraz
nierównośš powierzchniową zaobserwowano w przypadku roztworu T100 (rys. 36b).
Jednak najbardziej zwartą i gładką powierzchnią charakteryzowała się elektroda aktywowana
w roztworze T1 (rys. 36c), co było następstwem całkowicie zahamowanej hydrolizy NaBH4.

Rys. 36 Analiza powierzchni 3D elektrody badanej po 4 h zanurzeniu w roztworach T0
(a) T100 (b) T1 (c).
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Zmianę ciśnienia w trakcie badania techniką woltamperometrii cyklicznej w układach
zawierających 60 ml roztworów paliwowych T0, T100 i T1 rejestrowano przy użyciu
czujnika ciśnienia. Wyniki przedstawiono na rys. 37. Górne wykresy (rys. 37a) ilustrują
przebieg krzywych woltamperometrycznych podczas elektroutleniania NaBH4 w zakresie
potencjałowym -1,15 V ↔ 0,00 V vs. Hg/HgO. Dolne wykresy (rys. 37b) przedstawiają
odpowiadające im profile zmian ciśnienia.

Rys. 37 Krzywe chronowoltamperometryczne zarejestrowane przy prędkości przesuwu
potencjału 5 mV s-1 w roztworach T0, T100, T1 (a) oraz odpowiadające im zmiany
ciśnienia (b).
Pomiary rozpoczęto od wartości OCP w kierunku wartości bardziej dodatnich.
Charakterystyka woltamperometryczna wskazuje na obecnośš dwóch pików anodowych.
Jak już wcześniej wspomniano, pik A1 obserwowany przy potencjale ok. -0,60 V vs. Hg/HgO
przypisuje się zarówno bezpośredniemu elektroutlenianiu borowodorku jak i desorpcji
atomów wodoru z powierzchni elektrody [204]. Z kolei pik anodowy A2 zarejestrowany
w cyklu powrotnym przy potencjale ok. -0,95 V vs. Hg/HgO dotyczy głównie
elektroutleniania

[85]. W przypadku elektrolitu T1 nie zaobserwowano ani

obecności pików, ani znaczącej zmiany ciśnienia. Wynik ten wskazuje na całkowite
zahamowanie zarówno hydrolizy paliwa jak i procesów jego elektroutleniania. Zmianę profilu
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ciśnienia zarejestrowano jedynie w trakcie katodowej redukcji wody. Interesujący okazał się
natomiast profil ciśnienia odnotowany w elektrolicie T0. Początkowy wzrost ciśnienia był
następstwem stale zachodzącej reakcji hydrolizy NaBH4. Ponowny wzrost ciśnienia przy
potencjale ok. -0,50 V vs. Hg/HgO jest zgodny z obserwacjami Paschoalino i Ticianelli [205].
Krzywa przedstawia dowód na to, iż wodór może powstawaš nie tylko na skutek hydrolizy
paliwa, ale także jako produkt uboczny niepełnego elektroutleniania BH4− (równania 46-49).
W celu jeszcze dokładniejszego przeanalizowania wpływu tiomocznika na wydajnośš
elektroutleniania NaBH4 wykonano dodatkowe badania chronowoltamperometryczne
(rys. 38).

Rys. 38 Wpływ stężenia tiomocznika na przebieg procesu elektroutleniania NaBH4.
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Woltamperogram otrzymany dla układu T100 (rys. 38a) potwierdza, że taka ilośš
tiomocznika (0,016 mM) nie zahamowuje reakcji elektroutleniania borowodorku,
w przeciwieństwie do układu z jego 100-krotnie większą zawartością (rys. 38b). Aby lepiej
zrozumieš mechanizm oddziaływania tiomocznika postanowiono jeszcze 10-krotnie
zwiększyš jego stężenie (rys. 38c). W takim przypadku zauważono, że gęstośš prądu
związana z elektroutlenianiem jest niższa od gęstości prądu zarejestrowanego w elektrolicie
bez dodatku NaBH4. Obserwacja ta sugeruje, iż w przypadku zbyt wysokiego stężenia
inhibitora dochodzi do konkurencyjnej reakcji elektroutleniania pomiędzy TU a BH4−,
co jest zgodne z wnioskami otrzymanymi przez Martinsa i wsp. [206]. Powszechnie
wiadomo, że w środowisku o niskiej wartości pH, tiomocznik może utleniaš się do disiarczku
formamidyny, zgodnie z poniższą reakcją [207]:

(55)
Biorąc pod uwagę doniesienia opublikowane przez Vandeberga i Johnsona [208] dotyczące
zachowania tiomocznika w środowisku alkalicznym, można przypuszczaš, że pik anodowy
zarejestrowany przy potencjale ok. -0,50 V vs. Hg/HgO także odpowiada utlenianiu
zaadsorbowanej cząsteczki. Co gorsza, w środowisku alkalicznym disiarczki charakteryzują
się wysoką niestabilnością, co sugerowałoby realne prawdopodobieństwo powstawania siarki
atomowej, a więc i dezaktywację miejsc katalitycznych elektrody badanej [209].
Krzywe chronopotencjometryczne układów zasilanych 60 ml roztworu paliwa z różną
zawartością tiomocznika przedstawiono na rys. 39. Roztwór bez dodatku tiomocznika
w porównaniu do pozostałych układów (z wyjątkiem T1) charakteryzował się najniższą
wydajnością kulombowską. Uzyskany ładunek wynoszący ok. 1,7 Ah stanowił jedynie
ok. 27% możliwej do uzyskania wartości teoretycznej. Z kolei w przypadku roztworu T100,
uzyskany ładunek (2,5 Ah) odpowiadał aż 41% wartości teoretycznej, co może sugerowaš,
iż wodór cząsteczkowy wytwarzany w wyniku zminimalizowanej, lecz wciąż częściowo
zachodzącej hydrolizy NaBH4 paradoksalnie przyczynia się do poprawy właściwości
aktywacyjnych elektrody stopowej. Podczas „wyładowania” takiej nasyconej wodorem
elektrody dochodzi najprawdopodobniej do uwolnienia elektronów będących dodatkowym
źródłem ładunku elektrycznego.
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Rys. 39 Krzywe chronopotencjometryczne zarejestrowane w układach z różną
zawartością tiomocznika (I=100 mA g-1).

Rys. 40 Wykresy Nyquista analizowanych układów w warunkach OCP. Dane
eksperymentalne (symbole) oraz dane będące wynikiem dopasowania układu (linie).
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Rys. 40 przedstawia wykresy Nyquista. Wartości elementów rezystancyjnych R1
tworzących pierwszą stałą czasową były zblizone dla wszystkich analizowanych układów,
co

potwierdza

fakt,

że

nie

jest

ona

odzwierciedleniem

występowania

zjawisk

elektrochemicznych. Ponadto, wszystkie układy z dodatkiem tiomocznika charakteryzowały
się jednakową wartością szeregowej rezystancji roztworu (Re). Najwyższe przewodnictwo
(najniższe Re) wykazywał roztwór elektrolitu bez dodatku tiomocznika (T0). Najwyższą
wartością rezystancji przeniesienia ładunku R2 charakteryzował się układ T1 z największą
ilością dodatku tiomocznika. Jak już wcześniej wspomniano, obecnośš 1,6 mM TU
powodowała prawie całkowite zablokowanie miejsc aktywnych na powierzchni elektrody
dla reakcji elektrochemicznych z udziałem wodoru. Wśród pozostałych układów najwyższą
wartośš oporu przenoszenia ładunku wykazała elektroda zanurzona w elektrolicie
z dodatkiem tiomocznika o stężeniu 0,016 mM (T100). Na podstawie badań stałoprądowych
stwierdzono, że taka ilośš dodatku TU może byš optymalnym rozwiązaniem, tzn. taka ilośš
inhibitora skutkuje efektywnym hamowaniem pasożytniczej reakcji hydrolizy, nie zakłócając
znacząco zachodzenia procesu BOR. Z tego powodu wartośš R2 rośnie, a CPE2 maleje.
W układzie bez dodatku tiomocznika wszystkie omówione wyżej procesy przebiegały
najszybciej. Wartości trzeciej stałej czasowej, tj. CPE3 oraz R3 okazały się odpowiednio
najniższe i najwyższe w przypadku układu T100. Jak już wcześniej wspomniano dodatek
tiomocznika o stężeniu 1,6 mM powodował całkowite zahamowanie reakcji przebiegających
na granicy faz elektroda/elektrolit, dlatego element R3 w tym przypadku przyjmuje wartośš
ujemną. Tabela 8 przedstawia wszystkie wartości poszczególnych elementów obwodu
zastępczego wyznaczone za pomocą programu EC-Lab® Software.
Tabela 8 Wyniki procedury dopasowania wyników impedymetrycznych za pomocą EEC.
Roztwór

L

Re (Ω)

CPE1
(α-1)

α1

R1 (Ω)

CPE2

α2

R2 (Ω)

R3 (Ω)

6,99

0,46

0,55

8,74

16,29

0,16

-0,09

0,88

0,86

19,46

0,86

0,34

0,036

0,88

1,58

8,37

0,79

0,70

0,037

0,93

1,04

17,55

0,72

0,53

paliwa

(µΩs)

T0

0,64

0,14

0,001

0,83

0,27

0,018

0,85

0,75

T1

0,02

0,28

0,018

0,70

0,25

0,046

0,86

T50

0,55

0,28

0,171

0,36

0,36

0,051

T100

1,51

0,29

0,013

0,66

0,25

T150

1,53

0,23

0,098

0,37

0,50

(F s

)

CPE3

α3

(α-1)

(F s

)

(F s(α-1))
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Rys. 41 Krzywe Bodego wszystkich analizowanych układów. Zależność kąta fazowego
(a) oraz modułu impedancji (b) od częstotliwości.
Rys. 41 prezentuje wykresy Bodego. Jak już wcześniej wspomniano, w zakresie wysokich
wartości częstotliwości kąt fazowy oraz moduł impedancji przyjmują wartości odpowiednio
dodatnie i ujemne. Stanowi to odzwierciedlenie występowania zjawisk magnetycznych
w badanych układach. W zakresie niższych wartości częstotliwości (poniżej 10000 Hz)
kąt fazowy przyjmuje wartości ujemne. Pojawia się pierwsza stała czasowa (pierwsze
półkole) oraz druga stała czasowa (drugie półkole), podczas gdy trzecia stała czasowa
w zakresie najniższych wartości częstotliwości jest niemal niezauważalna. Na wykresie
zależności modułu impedancji od częstotliwości (rys. 41b), element pojemnościowy każdej ze
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wspomnianych stałych jest wyrażony poprzez linię prostą o nachyleniu -1, natomiast element
rezystancyjny poprzez plateau. W przypadku pierwszej oraz drugiej stałej czasowej wartości
kąta fazowego są najmniejsze odpowiednio dla próbek T0 oraz T1.
Spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania X (ang. X-ray photoelectron
spectroscopy, XPS) dostarcza wielu informacji na temat powierzchni badanych układów.
Szerokopasmowe widmo XPS (rys. 42a) przedstawia pierwiastki znajdujące się w warstwie
powierzchniowej elektrody badanej.

Rys. 42 Widma szerokopasmowe (a) oraz wysokorozdzielcze (b-d) wybranych
pierwiastków zarejestrowanych w warstwie powierzchniowej elektrody badanej
po pomiarach chronopotencjometrycznych w roztworze bez dodatku tiomocznika (T0).
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Aby oceniš stopień i rodzaj zmian zachodzących na powierzchni elektrody po badaniach
chronopotencjometrycznych (I=100 mA g-1) dokonano analizy XPS. Dekonwolucja widma
w zakresie Ni 2p (rys. 42b) obejmuje dwa charakterystyczne piki przy energiach wiązania
855,2 i 873,0 eV pochodzące od Ni(OH)2 oraz dwa piki przy energiach wiązania 861,2 i 879,3
eV [210]. Dodatkowo, przy niższych wartościach energii wiązania najprawdopodobniej
nałożyły się sygnały Augera odpowiadające obszarowi MnLMM lub La3d3/2 pochodzące
od lantanu. Sygnał prezentowany w rejonie La 3d przedstawiono na rys. 42c. Piki dubletowe
(833,9 eV i 837,6 eV) dotyczą obecności lantanu na +III stopniu utlenienia, a ich separacja
świadczy o tym, iż lantan przyjmuje formę La2(CO3)3 [211,212]. Widmo w zakresie Co 2p
(rys. 42d) złożone jest z charakterystycznego piku Co2p3/2 przy energii wiązania 780,6 eV
i odpowiadającego mu piku satelitarnego przy 795,2 eV oraz piku Co2p1/2 przy energii
wiązania 796,2 eV, co może wskazywaš na współistnienie tlenków kobaltu na +II i +III
stopniu utlenienia, tj. CoO, Co3O4 [213,214]. Dodatkowo, przy niższych wartościach energii
wiązania widoczny jest sygnał Augera odpowiadający obszarowi CoLMM.
Opisane stany chemiczne są reprezentatywne dla wszystkich analizowanych elektrod,
a zaprezentowane wysokorozdzielcze widma dostarczają informacji zgodnych z pomiarami
otrzymanymi techniką EDS. Podobnie było w przypadku analizy sygnałów O 1s oraz S 2p
(rys. 43). Dekonwolucja widm O 1s okazała się zgodna z wcześniej omówionymi wynikami.
Piki zarejestrowane przy energiach wiązania 530,3 eV i 531,8 eV są charakterystyczne
odpowiednio

dla

tlenków

metali

oraz

wodorotlenków

lub

węglanów

[203].

Nie zaobserwowano natomiast żadnego sygnału dla S2p3/2 zlokalizowanego przy energii
wiązania ~164 eV charakterystycznego dla siarczków metali [215,216]. Fakt ten sugeruje,
iż tiomocznik nie zatruł powierzchni katalizatora, wręcz przeciwnie, mógł zostaš całkowicie
usunięty z powierzchni elektrody po przepłukaniu jej w wodzie destylowanej.
Wykorzystanie spektroskopii Ramana (rys. 44) miało na celu skonfrontowanie wyników
z tymi otrzymanymi metodą XPS. Pasma zarejestrowane przy liczbach falowych wokół 500700 cm-1 przypisuje się tworzeniu tlenków niklu, kobaltu, manganu i glinu [217,218].
Z kolei pasma przy liczbach falowych 1100 cm-1 i 1280 cm-1 wskazują na obecnośš
odpowiednio NiO oraz Ni(OH)2 [219]. Otrzymane wyniki ponownie potwierdziły,
iż tiomocznik ogranicza powstawanie produktów korozji. Ponadto, ponownie nie
zaobserwowano żadnego pasma pochodzącego od siarczku metalu, które mogłoby wskazaš na
zatrucie powierzchni katalizatora.
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W tym przypadku analizie poddano również sam tiomocznik. Jego widmo charakteryzuje
się czterema pasmami przy liczbach falowych 481, 735, 1094 i 1385 cm-1, co jest w pełni
zgodne z danymi literaturowymi. Pasma te przypisuje się odpowiednio drganiom
deformacyjnym ugrupowania NCN, rozciągającym C=S, oscylacjom rozciągającym NH2
i symetrycznie rozciągającym NCN [220]. Ponadto, w każdym przypadku zarejestrowano
obecnośš trzech pasm charakterystycznych dla większości materiałów węglowych (przy
liczbach falowych 1355, 1575 i 2700 cm-1 ) [221] potwierdzając obecnośš grafitu w badanym
materiale anodowym. Powszechnie wiadomo, iż grafit powinien charakteryzowaš się
intensywnym i wąskim pasmem G (ang. graphite) w obszarze liczby falowej 1575 cm-1,
ponieważ jest to pasmo pochodzące od drgań rozciągających wiązań węglowych
o hybrydyzacji sp2. Z zarejestrowanego widma wynika jednak, iż podczas 6 min. mielenia
wysokoenergetycznego czystego grafitu doszło do częściowego zdefektowania oraz wzrostu
nieuporządkowania w jego strukturze (obecnośš pasma D (ang. disorder) w obszarze 1355
cm-1).

Rys. 43 Wysokorozdzielcze widma w regionach spektralnych O1s i S2p warstwy
powierzchniowej

elektrody

badanej

po

pomiarach

chronopotencjometrycznych

zarejestrowanych w roztworach T0 (a), T100 (b) oraz T1 (c).
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Rys. 44 Widma Ramana tiomocznika, grafitu oraz powierzchni elektrody badanej
po pomiarach chronopotencjometrycznych zarejestrowanych w roztworach T1, T100
oraz T0.
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14.6 Wpływ porowatości materiału węglowego na efektywność procesów
elektroutleniania NaBH4 oraz sorpcji wodoru
Z uwagi na fakt, iż uwalnianie wodoru powoduje zmniejszenie wydajności katalitycznego
wykorzystania borowodorku jako paliwa, prócz częściowego zahamowania reakcji hydrolizy,
koniecznym było wytypowanie takich materiałów węglowych (wciąż stanowiących 3 %wag.
dodatek do elektrody odwracalnie sorbującej wodór typu AB5), dzięki którym adsorpcja,
a w kolejnym etapie absorpcja wodoru do wnętrza materiału stopowego będą przebiegały
szybciej od reakcji Tafela i Heyrovskiego. Li i wsp. [103] udowodnili, że pory obecne
w

materiałach

węglowych

determinują

korelację

między

anolitem,

a

miejscami

katalitycznymi. Powszechnie wiadomo, że zarówno porowatośš, jak i chemia powierzchni
materiałów węglowych istotnie wpływają na charakterystykę ogniw paliwowych [197].
Jak już wcześniej wspomniano, procesy aktywacji fizycznej i chemicznej umożliwiają
projektowalnośš właściwości węgla aktywnego (AC) w zależności od konkretnych potrzeb
[109]. W przypadku DBFC odpowiednia porowatośš mogłoby zapewniš dodatkowe miejsca
wiązania wodoru, poprawiając zdolnośš jego magazynowania.
Spośród wielu odpadów bioorganicznych, istotnym wydaje się byš odpowiednie
gospodarowanie fusami kawy (FK). Kawa jest jednym z najczęściej spożywanych gorących
napojów. Międzynarodowa Organizacja Kawy

(International

Coffee Organization)

ogłosiła, że produkcja kawy w roku 2019 wyniosła ponad 10 mln ton [222]. Co więcej,
jej produkcja stale rośnie, aby dotrzymaš kroku rosnącym potrzebom konsumentów (rys. 45).
Z tego powodu wzrasta również ilośš odpadowych fusów kawy. FK zawierają duże ilości
kwasów tłuszczowych, ligniny, celulozy, hemicelulozy i innych polisacharydów [223].
Z tego powodu odpady te są powszechnie wykorzystywane do produkcji biodiesla [224],
jako źródło cukrów [225], biosorbenty do usuwania barwników [226] lub jonów metali
ciężkich [227], a nawet jako substraty materiałów elektrodowych w systemach
magazynowania energii [228].
W tej części pracy postanowiono określiš znaczenie właściwej kontroli procesu aktywacji
podczas formowania AC na określone potrzeby DBFC. Mając na uwadze aspekt ekologiczny,
materiały węglowe wytworzono z odpadowych fusów kawy (100% Arabica). Wyzwaniem
było otrzymanie AC o rozwiniętej powierzchni właściwej, dobrym przewodnictwie
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elektrycznym oraz odpowiedniej porowatości umożliwiającej zarówno niezakłócony
przepływ elektrolitu, jak i kontrolowanie „ucieczki” wodoru.

Rys. 45 Światowe spożycie kawy w latach 2016-2020 [222].

Wysuszone fusy kawy w pierwszej kolejności poddano karbonizacji. Proces ten
prowadzono w kwarcowym reaktorze rurowym w atmosferze beztlenowej (azot) poprzez
ogrzewanie wsadu z szybkością 5 °C min-1 do osiągnięcia temperatury końcowej 750 °C.
Czas wygrzewania wynosił 1 h. W kolejnym kroku, otrzymany karbonizat zmieszano
z bezwodnym wodorotlenkiem potasu w stosunku masowym od 1:0,5 do 1:4 i umieszczono
w łódce niklowej. Ogrzewanie ponownie prowadzono do temperatury 750 °C z szybkością
5 °C min-1. Po zakończonym procesie aktywacji otrzymane próbki wymywano z łódki
niklowej wodą destylowaną, a następnie ich przesącz ekstrahowano za pomocą 1% HCl
i wody destylowanej do momentu uzyskania obojętnego pH. Ostatnim etapem było suszenie
uzyskanych węgli aktywnych w atmosferze powietrza. Oznaczenia wytworzonych materiałów
przedstawiono w Tabeli 9.
Oznaczenie REF dotyczy materiału anodowego składającego się w 70% wag. ze stopu
magazynującego wodór typu AB5 oraz 30% wag. z niklu karbonylkowego bez dodatku węgla
aktywnego.
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Tabela 9 Oznaczenia wytworzonych węgli aktywnych.
Oznaczenie

Stosunek wagowy FK/KOH

REF

-

FK

1:0

FK 0,5

1:0,5

FK 1

1:1

FK 2

1:2

FK 3

1:3

FK 4

1:4

Analiza składu elementarnego wykazała, iż otrzymane węgle aktywne charakteryzują się
różnym stopniem uwęglenia (Tabela 10). Uwagę zwraca wysoka zawartośš tlenu, którą
wyznaczono z różnicy mas pozostałych pierwiastków. Największą jego zawartośš
odnotowano dla próbki FK 0,5, a najniższą dla FK 4. Tę samą zależnośš zaobserwowano
dla azotu. Powszechnie wiadomo, że materiały węglowe różnią się właściwościami
fizykochemicznymi z uwagi na różną ilośš wiązań sp2 i sp3. Należy podkreśliš fakt,
iż obecnośš tlenowych grup funkcyjnych determinuje zmiany stosunku wiązań sp2 do sp3,
a tym samym wpływa na ich właściwości elektrochemiczne.

Tabela 10 Skład elementarny karbonizatu i wytworzonych węgli aktywnych.
Węgiel
aktywny
FK

78,76

3,53

1,58

0,00

16,13

FK 0,5

78,50

0,61

1,85

0,02

19,02

FK 1

85,72

0,04

1,23

0,03

12,98

FK 2

87,48

0,04

0,91

0,03

11,54

FK 3

90,10

0,04

0,44

0,03

9,39

FK 4

92,08

0,03

0,29

0,02

7,58
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Izotermy adsorpcji azotu na wytworzonych węglach aktywnych w temperaturze -196 °C
reprezentują typ Ib (zgodnie z klasyfikacją adsorpcji IUPAC), który jest charakterystyczny
dla mikro- i mezoporowatych materiałów węglowych [229]. Jedynie w przypadku czystego
karbonizatu (FK) nie obserwowano żadnego wzrostu ilości zaadsorbowanego azotu (rys. 46a).
Rozkład objętości porów (PSD) obliczono za pomocą metody NLDFT opartej na teorii
funkcjonału gęstości z wykorzystaniem programu SAIEUS, wersja 1.02, autorstwa J. Jagiełły
[230] (rys. 46b). Całkowitą objętośš porów ( ) odczytano z pojedynczego punktu na
izotermie adsorpcji azotu przy ciśnieniu względnym

, natomiast średnicę porów

wyznaczono na podstawie wzoru [231]:
(56)

Objętośš mikroporów

oraz mezoporów

obliczono

w wyniku całkowania funkcji rozkładu objętości porów metodą NLDFT.
Zauważono, że wraz ze wzrostem ilości dodawanego KOH zwiększał się ubytek masy
wsadu oraz wzrastał udział mezoporów w objętości całkowitej. Najwyższe SSA uzyskano
w przypadku węgla aktywnego FK 4 (2090 m2 g-1) oraz FK 2 (1923 m2 g-1).
Pewne zakłócenie w rozwijaniu struktury porowatej zaobserwowano dla węgla aktywnego
FK3 - SSA wynosiło 1385 m2 g-1. Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli 11.
Ponadto, zaobserwowano również, że zwiększona ilośš aktywatora skutkuje większym
rozdrobnieniem węgla aktywnego, co zaprezentowano na rys. 47 a,b. Proces aktywacji
spowodował najprawdopodobniej degradację struktury grafitowej oraz obniżenie gęstości
w wyniku rozwinięcia struktury porowatej (powierzchni właściwej). Oprócz tego, zauważyš
można, iż proces mielenia wysokoenergetycznego zapewnił jednorodne wymieszanie
wszystkich składników elektrody badanej (rys. 47 c,d).
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Rys. 46 Izotermy adsorpcji/desorpcji azotu na wytworzonych węglach aktywnych
wyznaczone w temp. -196 °C (a) oraz odpowiadająca im funkcja rozkładu objętości
porów (b).
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Tabela 11 Charakterystyka struktury porowatej wytworzonych węgli aktywnych.
Materiał węglowy
FK

6

0,13

0,00

0,02

0,02

FK 0,5

1133

1,52

0,34

0,09

0,43

FK 1

1751

1,62

0,54

0,17

0,71

FK 2

1923

1,89

0,70

0,21

0,91

FK 3

1385

2,80

0,68

0,29

0,97

FK 4

2090

3,52

0,92

0,92

1,84

Rys. 47 Zdjęcia cyfrowe (powiększenie x100) próbek FK (a), FK 4 (b), materiału
anodowego zawierającego 3% wag. FK (c) oraz materiału anodowego zawierającego
3% wag. FK 4 (d).
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Jak już wcześniej wspomniano, aktywacja alkaliczna jest jedną z najskuteczniejszych
metod poprawy elektroaktywności stopów magazynujących wodór, dlatego

przed

rozpoczęciem jakichkolwiek pomiarów wszystkie wytworzone elektrody zanurzano
w roztworze 6 M KOH.
Wyniki pomiarów potencjału w warunkach obwodu otwartego (OCP) w roztworze
0,5 M NaBH4 + 6 M KOH przedstawiono na rys. 48.

Rys. 48 Charakterystyka potencjału w warunkach obwodu otwartego elektrod
modyfikowanych dodatkiem 3% wag. karbonizatu i węgli aktywnych zarejestrowana
w roztworze 0,5 M NaBH4 + 6 M KOH.
Zauważyš można, iż kształty zarejestrowanych krzywych znacznie się od siebie różnią.
Początkowo wartośš OCP elektrod z dodatkiem węgli aktywnych była przesunięta w kierunku
wartości bardziej dodatnich w porównaniu z elektrodą REF (bez dodatku węglowego).
Niemniej jednak, potencjał -1,10 V vs. Hg/HgO został najszybciej osiągnięty w przypadku
elektrody modyfikowanej węglem aktywnym FK 4 (po ok. 20 min), a najwolniej w
przypadku modyfikacji karbonizatem FK (po ok. 70 min). Wang i wsp. [232] twierdzą, iż
pierwsze „przegięcie krzywej” widoczne przy potencjale ok. -0,60 V vs. Hg/HgO jest ściśle
związane z penetracją elektrolitu i zwilżaniem powierzchni elektrody. Węgle aktywne FK 0,5,
FK 1 oraz FK 2 charakteryzują się największym udziałem mikroporów (ok. 77 %) oraz
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największą zawartością tlenu, co

może wpływaš na wydłużenie czasu aktywacji tych

elektrod. Z kolei powyżej wartości potencjału -0,60 V vs. Hg/HgO obserwowano ciągłe
uwalnianie wodoru, które paradoksalnie mogło dodatkowo poprawiaš właściwości
elektrochemiczne stopu [233]. Jedynie elektroda REF (bez dodatku węgla aktywnego)
charakteryzowała się stałą wartością potencjału niemal od samego początku prowadzenia
eksperymentu.
Modyfikacja za pomocą węgli aktywnych umożliwiła uzyskanie niemal 2-krotnie
wyższych gęstości prądów podczas elektroutleniania NaBH4 w porównaniu z elektrodą REF
(rys. 49a). Należy podkreśliš, iż eksperyment rozpoczęto 1 h po zanurzeniu elektrod
w roztworze z dodatkiem borowodorku, w związku z czym nie zaobserwowano znaczących
różnic w nachyleniu początkowych odcinków krzywych, co świadczy o podobnej polaryzacji
aktywacyjnej. Inaczej jest w przypadku polaryzacji omowej. Charakterystyka środkowego
odcinka krzywych jednoznacznie wskazuje, iż elektrody modyfikowane mikroporowatymi
węglami charakteryzują się wyższym oporem właściwym. Z tego powodu, podczas badania
charakterystyk polaryzacyjnych postanowiono jednocześnie rejestrowaš towarzyszącą im
zmianę ciśnienia (rys. 49b). Jak zostało wcześniej wspomniane, zmiana ciśnienia może
pośrednio stanowiš informację na temat sprawności badanego układu (im wyższe ciśnienie,
tym więcej uwalnianego wodoru, a więc i niższa wydajnośš reakcji BOR). Rzeczywiście,
najniższy wzrost ciśnienia odnotowano w przypadku elektrod modyfikowanych węglami
mikroporowatym (FK 0,5; FK 1 i FK 2), a najwyższy w przypadku elektrody REF.
Należy jednak podkreśliš, że mimo, iż badanie rozpoczęło się z 1 h opóźnieniem,
elektrody w tym czasie były już umieszczone w zamkniętym układzie pomiarowym. Oznacza
to, iż najwyższy wzrost ciśnienia osiągany przez elektrodę REF związany jest także
z jej najszybszą aktywacją, wynikającą z wysokiego powinowactwa do reakcji hydrolizy
NaBH4. Obserwacje te są zgodne z wcześniej omówionymi pomiarami OCP.

105

Wpływ modyfikacji materiału elektrodowego oraz elektrolitu na parametry pracy anody
w ogniwie paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku metalu
Małgorzata Graś

Rys. 49 Krzywe polaryzacyjne zarejestrowane w roztworze 0,5 M NaBH4 + 6 M KOH
(a) i odpowiadający im profil ciśnienia (b).

Przydatnych informacji na temat mechanizmu elektrosorpcji wodoru dostarcza technika
woltamperometrii cyklicznej. W środowisku alkalicznym, po przekroczeniu teoretycznej
wartości potencjału wydzielania wodoru (-0,97 V vs. Hg/HgO) prąd katodowy wzrasta
na skutek elektrochemicznego rozkładu wody (rys. 50) [34]. Wytworzony w ten sposób
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wodór może łatwo przenikaš do mikroporów materiałów węglowych, a następnie byš
przechowywany in statu nascendi (zgodnie z równaniem (38)). Podczas 15-minutowej
polaryzacji potencjostatycznej przy potencjale −1,15 V vs. Hg/HgO dodatek węgli aktywnych
skutkował zarejestrowaniem ponad 2-krotnie niższych gęstości prądów katodowych,
np. -23 mA cm-2 w przypadku elektrody zawierającej FK 3 w porównaniu do elektrody REF
(-49 mA cm-2). W przypadku tej ostatniej, zaadsorbowany/zaabsorbowany wodór dyfunduje
z zewnętrznej warstwy w głąb stopu magazynującego wodór, gdzie jest następnie
przechowywany tworząc fazę α i/lub β. Po odwróceniu polaryzacji następuje anodowy proces
desorpcji wodoru (najpierw z warstwy zewnętrznej, a następnie z wewnętrznej). Pik anodowy
zarejestrowany przy potencjale ok. -0,65 V vs. Hg/HgO związany z desorpcją wodoru
jest znacznie wyższy w cyklu 2 (po potencjostatycznym nasyceniu elektrody wodorem).
Pik odpowiadający elektroutlenianiu wodoru jest początkowo niższy dla elektrod z dodatkiem
węgli aktywnych w porównaniu do elektrody REF, najprawdopodobniej ze względu na
częściowe

„ekranowanie”

powierzchni

stopu

warstewką

węglową.

Z

kolei

po

potencjostatycznym nasyceniu elektrody wodorem, w przypadku elektrody modyfikowanej
dodatkiem

FK

4

(rys.

50f)

zarejestrowano

2,5-krotny

wzrost

gęstości

prądu.

Taka charakterystyka krzywej pozwala przypuszczaš, że gdy sorpcja wodoru zachodzi
w materiale zawierającym zarówno stop magazynujący wodór jak i węgiel aktywny,
to faza węglowa zdaje się byš dominującą w tym procesie. Niemniej jednak, obserwacja ta
jest słuszna jedynie w przypadku węgla aktywnego FK 4 charakteryzującego się największym
udziałem mezoporów. Ponadto, FK 0,5, FK 1, FK 2 oraz FK 3 charakteryzowały się większą
zawartością tlenu (odpowiednio 19,02% wag., 12,98% wag., 11,54% wag. i 9,39% wag.)
w porównaniu do 7,58% wag. dla FK 4. Béguin i wsp. [234] podkreślali znaczenie
funkcjonalności

powierzchni

AC

w

procesie

elektrochemicznej

sorpcji

wodoru.

Dlatego również w tym przypadku, na ilośš zaadsorbowanego/zaabsorbowanego wodoru
może wpływaš nie tylko rozmiar porów, ale także SSA i obecnośš tlenowych grup
funkcyjnych.
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Rys. 50 Charakterystyka woltamperometryczna zarejestrowana dla prędkości przesuwu
potencjału 10 mV s-1 w roztworze 6 M KOH, przed (linia przerywana) i po (linia ciągła)
15 min procesie nasycania wodorem przy stałym potencjale -1,15 V vs. Hg/HgO dla
elektrody referencyjnej (a) oraz elektrod z dodatkiem 3% wag. FK 0,5 (b), FK 1 (c),
FK 2 (d), FK 3 (e), FK 4 (f).
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Rys. 51 Charakterystyka woltamperometryczna zarejestrowana dla prędkości przesuwu
potencjału 10 mV s-1 w roztworze 0,5 M NaBH4 + 6 M KOH w zakresie potencjałowym
-0,95 ↔ -0,20 V (cykl 1) i -1,15 ↔ -0,20 V (cykl 2) dla elektrody referencyjnej (a)
oraz elektrod z dodatkiem 3% wag. FK 0,5 (b), FK 1 (c), FK 2 (d), FK 3 (e), FK 4 (f).
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Rys. 51 przedstawia krzywe woltamperometryczne zarejestrowane bez wcześniejszego
potencjostatycznego nasycania wodorem dla wszystkich analizowanych elektrod w roztworze
0,5 M NaBH4 + 6 M KOH przy prędkości przesuwu potencjału 10 mVs-1. Pierwszy cykl
przeprowadzono w zakresie potencjałowym -0,95 ↔ -0,20 V vs. Hg/HgO zapobiegając
występowaniu elektrosorpcji wodoru, podczas gdy drugi cykl rejestrowano po przesunięciu
dolnego limitu potencjału do wartości -1,15 V vs. Hg/HgO (bez zatrzymywania przy tym
potencjale),

tak

by

umożliwiš

zajście

dodatkowego

procesu

sorpcji

wodoru.

Z przedstawionych krzywych wynika, że w przypadku elektrody REF (rys. 51a)
pik pochodzący od elektroutleniania NaBH4 w cyklu 2 jest jedynie o 22% wyższy
w porównaniu do cyklu 1. Z kolei elektrody modyfikowane dodatkiem węgli aktywnych
mimo gorszej charakterystyki w cyklu 1 (z uwagi na dłuższy czas potrzebny do ich pełnej
aktywacji) umożliwiły uzyskanie niemal 2-krotnego wzrostu gęstości rejestrowanego prądu,
potwierdzając tym samym ich pozytywny wpływ na kinetykę elektroutleniania NaBH4.
Należy podkreśliš, iż reakcja BOR zachodzi niemal przy tej samej wartości potencjału
co desorpcja zaadsorbowanego wodoru. Dodatkowo, należy pamiętaš, że w niemal całym
zakresie potencjałowym dochodziło do ciągłego generowania wodoru na skutek równolegle
zachodzącej

hydrolizy

borowodorku.

Początkowo

lepsza

charakterystyka

woltamperometryczna elektrody REF wynika więc ze zwiększonej ilości produkowanego w
ten sposób wodoru, który paradoksalnie mógł wpływaš na reaktywację miejsc katalitycznych
powierzchni materiału stopowego.
Wykresy Nyquista zarejestrowane w roztworze 6 M KOH przedstawiono na rys. 52.
Na podstawie wyników można zauważyš, że wartości elementów rezystancyjnych w zakresie
wysokich częstotliwości (pierwsze półkole) były zbliżone dla wszystkich badanych elektrod.
Niemniej jednak, najwyższą wartośš rezystancji przeniesienia ładunku odnotowano dla
elektrody REF (bez dodatku materiału węglowego) oraz elektrody modyfikowanej dodatkiem
3 %wag. karbonizatu (rys. 52b). Dalsza interpretacja za pomocą elektrycznego obwodu
zastępczego byłaby jednak częściowo utrudniona ze względu na wysoce pojemnościowy
charakter badanych elektrod.
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Rys. 52 Widma Nyquista zarejestrowane w roztworze 6 M KOH w warunkach OCP.
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Szczegółową

analizę

impedancyjną

przeprowadzono

dla

elektrod

zanurzonych

w roztworze 0,5 M NaBH4 + 6 M KOH (rys. 53). Podobnie jak we wcześniejszym przypadku,
pierwsza stała czasowa (R1, C1) odpowiadająca półkolu przy wysokiej częstotliwości
wykazuje podobną charakterystykę dla wszystkich badanych elektrod. Zatem cecha ta jest
najprawdopodobniej związana ze zjawiskami rezystancyjno-pojemnościowymi między
elektrodami badaną, a odniesienia lub między cząstkami stopu/materiałem aktywnym,
a kolektorem prądowym [199]. Z kolei widma impedancyjne zarejestrowane w zakresie
częstotliwości od umiarkowanej do niskiej mają bardziej złożony charakter i różnią się
znacznie w przypadku poszczególnych elektrod. Proces ten jest reprezentowany przez dwie
częściowo zachodzące na siebie stałe czasowe, odpowiadające elektrochemicznemu
przenoszeniu ładunku w wyniku BOR (R2, CPE2) oraz procesowi adsorpcji wodoru (R3, C3).
Do dalszej analizy wykorzystano elektryczny obwód zastępczy (EEC) złożony z wyżej
wymienionych trzech stałych czasowych, indukcyjności wysokiej częstotliwości różnych
połączeń elektrycznych (L) oraz rezystancji elektrolitu (Re). Ostateczna forma EEC została
zaprezentowana na rys. 53. Element stałofazowy (CPE) został wykorzystany do
przedstawienia wpływu dyspersji częstotliwości na pojemnośš.

Rys. 53 Widma Nyquista zarejestrowane w warunkach OCP w roztworze 0,5 M NaBH4
+ 6 M KOH po 1 h zanurzeniu w roztworze paliwa.
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Tabela 12 Wyniki procedury dopasowania wyników impedymetrycznych za pomocą
EEC w roztworze 0,5 M NaBH4 + 6 M KOH.
Elektroda R0 (Ω) L (µΩs) R1 (Ω) C1 (µF) R2 (Ω) CPE2 (mF) R3(Ω) C3 (mF)
REF

0,21

0,78

0,22

305,9

0,34

0,92

1,20

7,62

FK

0,11

0,64

0,15

556,4

0,05

67,35

3,32

3,33

FK0.5

0,18

0,63

0,17

540,3

0,15

59,16

3,55

151,6

FK1

0,15

0,60

0,13

616,4

0,14

80,44

3,61

144,3

FK2

0,28

0,62

0,13

600,1

0,24

76,52

3,09

237,6

FK3

0,15

0,58

0,12

624,0

0,24

103,49

2,46

241,6

FK4

0,37

0,63

0,11

459,7

0,26

95,77

2,13

265,3

Dopasowanie uzyskanych wyników do zaproponowanego powyżej EEC potwierdziło
niezależnośš stałej czasowej R1C1 od stosunku wagowego FK/KOH. Jednak pojemnośš
składowej wysokoczęstotliwościowej jest nawet o trzy rzędy wielkości mniejsza
w porównaniu do stałych czasowych w zakresie częstotliwości od umiarkowanej do niskiej.
Warto zauważyš, że wraz ze wzrostem ilości aktywatora wykorzystywanego do procesu
aktywacji AC obserwowano wzrost parametrów pojemnościowych CPE2, C3. Jak już
wcześniej wspomniano, obecnośš AC częściowo osłaniała miejsca aktywne na powierzchni
elektrody w odniesieniu do reakcji elektrochemicznych z udziałem wodoru i NaBH4
powodując spadek parametru R3. Nie można także wykluczyš wpływu tlenowych grup
funkcyjnych obecnych na powierzchni węgli aktywnych. Niemniej jednak, należy podkreśliš
fakt, iż rezystancja przeniesienia ładunku znacząco obniżyła się po zanurzeniu elektrod
w roztworze 0,5 M NaBH4 + 6 M KOH w porównaniu z elektrolitem 6 M KOH, co świadczy
o jego pozytywnym wpływie na właściwości aktywacyjne badanych elektrod.
Jak wynika z rys. 54a, w pierwszym cyklu pracy badane elektrody charakteryzowały się
podobną pojemnością wyładowania – ich sprawnośš kulombowska wynosiła ok. 23-29%.
Niemniej jednak, najniższą wartośš zarejestrowano dla elektrody REF (bez dodatku węgla
aktywnego), a w dalszej kolejności dla elektrod modyfikowanych dodatkiem FK, FK 0,5, FK
1 i FK 2. Powszechnie wiadomo, że gdy rozmiar porów jest zbyt mały, transport elektrolitu
może byš utrudniony, a tym samym aktywnośš katalizatora może zostaš ograniczona [197].
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Dodatkowo, węgle aktywne FK 0,5, FK 1 i FK 2 charakteryzowały się najwyższą zawartością
tlenu. Z uwagi na fakt, iż właściwości chemiczne oraz fizyczne elektrod są zmienne w czasie,
w kolejnym kroku te same elektrody poddano dalszym testom trwałości przy tej samej
wartości obciążenia układu, lecz z użyciem świeżego roztworu paliwa. Co ciekawe,
w przypadku elektrody REF zaobserwowano pogorszenie charakterystyk jej działania
(rys. 54b). Elektroda wykazywała tendencję do degradacji spowodowanej zmianą morfologii
stopu i powstawaniem produktów korozji podczas kolejnych cykli pracy [235]. Dodatkowo,
na ostateczny wynik z pewnością miała też najintensywniej zachodząca reakcja hydrolizy
paliwa. Inaczej było w przypadku elektrod modyfikowanych dodatkiem węgli aktywnych.
Lota i wsp. [236] twierdzą, iż materiał węglowy może tworzš swego rodzaju warstewkę
ochronną na powierzchni cząstek stopu utrudniając zachodzenie niepożądanych procesów.
Ostatecznie modyfikacja węglem aktywnym FK 4 umożliwiła osiągnięcie wydajności
ok. 44%. Należy podkreśliš, iż pogorszenie charakterystyk w ostatnim cyklu (w przypadku
wszystkich elektrod) było następstwem degradacji mechanicznej na skutek ciągłego
gazowania powodującego odrywanie i odpadanie materiału aktywnego z pianki kolektora
prądowego.
Analiza XPS potwierdziła przypuszczenia, iż poprawa charakterystyk działania półogniwa
może byš także powodowana redukcją tlenowych grup funkcyjnych na powierzchni
materiałów węglowych. Powszechnie wiadomo, iż borowodorki są szeroko wykorzystywane
jako reduktory w syntezie organicznej [238,239]. Związki te są z powodzeniem używane
także do konserwacji trwałości papieru. Ich najważniejszą zaletą jest to, iż jako reduktory nie
powodują destrukcyjnego utleniania włókien roślinnych. Co więcej, w pewnym stopniu
potrafią ograniczaš procesy wywołane naturalnym starzeniem, a nawet bieleniem
utleniającym [239]. Ta ważna zaleta wynika z ich zdolności do selektywnej redukcji grup
aldehydowych i karbonylowych [240]. Analizę XPS przeprowadzono dla próbek
modyfikowanych

węglami

aktywnymi

zarówno

przed,

jak

i

po

badaniach

chronopotencjometrycznych. Wyniki procentowego składu atomowego powierzchni elektrod
przedstawiono w Tabeli 13.
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Rys. 54 Krzywe chronopotencjometryczne zarejestrowane w roztworze 0,5 M NaBH4 +
6 M KOH podczas pierwszego cyklu (I=100 mA g-1) (a) oraz ładunek uzyskany podczas
testu trwałości (b).
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Dekonwolucja linii węgla C 1s umożliwiła identyfikację pięciu singletowych linii
spektralnych. Najintensywniejszy sygnał zarejestrowany przy energii wiązania 285,0 eV
pochodzi od pojedynczego wiązania między atomami C–C i C–H. Intensywnośš sygnału
kolejnej linii przy energii wiązania 286,5 eV (związanej z obecnością pojedynczych wiązań
węgla z tlenem) jest o ok. 70% niższa od sygnału przy 285,0 eV. Kolejne linie znajdujące się
przy 287,5 eV i 290,3 eV pochodzą odpowiednio od podwójnego wiązania węgla z tlenem
C=O oraz grupy karboksylowej O–C=O, podczas gdy linia o najmniejszej intensywności przy
energii wiązania 284,6 eV związana jest z obecnością podwójnych wiązań między atomami
węgla C=C [241]. Linia pochodząca od tlenu O 1s przy energii wiązania 531,4 eV dotyczy
tlenu podwójnie związanego z węglem O=C. Druga linia pochodząca od wiązania O–C lub
C–OH zlokalizowana jest przy 532,5 eV. Ostatni sygnał O 1s związany z grupą karboksylową
występuje przy energii wiązania 534,5 eV [242]. Zauważyš można, że już po pierwszym
cyklu testu trwałości udział grup karbonylowych i karboksylowych został znacznie
zredukowany. Opisane stany chemiczne były reprezentatywne dla wszystkich analizowanych
elektrod.
Tabela 13 Udział poszczególnych grup funkcyjnych oraz wiązań C-C obecnych na
powierzchni materiałów elektrodowych modyfikowanych dodatkiem węgli aktywnych
wyznaczony metodą XPS przed i po badaniu chronopotencjometrycznym.
Materiał elektrodowy
FK przed

37,3

14,3

24,6

6,7

-

po 1 cyklu

25,9

6,8

22,3

4,3

-

FK 0,5 przed

59,3

2,5

15,1

7,3

3,5

po 1 cyklu

27,4

8,4

25,3

4,6

0,4

FK 1 przed

52,8

5,2

19,5

8,5

8,6

po 1 cyklu

27,2

4,3

17,7

6,2

0,4

FK 2 przed

47,3

7,2

18,6

10,2

6,8

po 1 cyklu

33,0

6,9

22,7

5,8

-

FK 3 przed

41,6

11,4

20,8

10,5

3,0

po 1 cyklu

21,5

3,8

30,3

3,5

0,7

FK 4 przed

50,8

2,6

21,8

10,2

9,4

po 1 cyklu

28,1

8,5

17,4

7,1

0,3
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Rys. 55 Wysokorozdzielcze widma regionów spektralnych C 1s i O 1s warstwy
powierzchniowej elektrody modyfikowanej dodatkiem 3% wag. węgla aktywnego FK 4
przed (a,c) i po (b,d) pomiarach chronopotencjometrycznych w roztworze 0,5 M NaBH4
+ 6 M KOH.
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15. Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stop magazynujący wodór typu
AB5, tj. LaMmNi3,55Al0,30Mn0,40Co0,75 oprócz zdolności sorpcyjnych wodoru posiada też
zdolnośš katalizowania reakcji elektroutleniania NaBH4 (choš wydajnośš reakcji anodowej
(%R) wynosiła zaledwie 14%). Z badań przeprowadzonych techniką XRD wynika, że sorpcja
gazowego wodoru wytwarzanego w wyniku hydrolizy paliwa powoduje zmiany w morfologii
ziaren stopu. Dodatek niklu karbonylkowego, z uwagi na jego konfigurację elektronową
(niezapełniony orbital typu d) powodował obniżenie bariery energetycznej dotyczącej
dysocjacji wodoru, umożliwiając przezwyciężenie trudności związanej z aktywacją elektrody
i wydłużając w efekcie czas pracy półogniwa o ok. 25 h (%R=22%). Dalsza modyfikacja
za pomocą handlowo dostępnych grafitu, nanorurek węglowych oraz krzemu skutkowała
jeszcze większym wzrostem wydajności kulombowskiej. Grafit oraz nanorurki węglowe
zapobiegały agregacji proszku niklu zwiększając efektywnośš reakcji dysocjacji wodoru
na

powierzchni

elektrody

(%R=27%).

Ponadto,

dodatki

te

powodowały

wzrost

przewodnictwa materiału elektrodowego. Z kolei dodatek krzemu miał na celu ograniczenie
hydrolizy NaBH4 z powodu jego niskiej aktywności katalitycznej. Niestety, ten
półprzewodnikowy materiał powodował jednoczesne pogorszenie aktywności katalitycznej w
stosunku do reakcji elektroutleniania borowodorku sodu, co skutkowało uzyskaniem niższego
stopnia wykorzystania paliwa (%R=19%). Wynik ten, mimo mało satysfakcjonującego
rezultatu w dużym stopniu determinował dalsze działania podejmowane w celu usprawnienia
wydajności reakcji anodowej. Całkowite ograniczenie reakcji elektrochemicznych z udziałem
wodoru, jak np. zahamowanie hydrolizy NaBH4 w przypadku elektrod stopowych nie
wpływało korzystnie na ich charakterystykę. Z tego powodu, dalszym modyfikacjom poddano
także roztwór elektrolitu. Przebadano wpływ różnych ilości tiomocznika w zakresie od 0,011
mM do 1,600 mM. Udowodniono, że częściowe zachodzenie z pozoru niepożądanej reakcji
hydrolizy borowodorku sodu może poprawiaš stopień katalitycznego wykorzystania paliwa
na skutek równolegle zachodzącego wodorownia próbki. W efekcie, w przypadku półogniwa
zawierającego 0,016 mM tiomocznika osiągnięto wydajnośš kulombowską ok. 41%. Wyższe
stężenie

tego

inhibitora

powodowało

współzawodnictwo

pomiędzy

reakcjami

elektroutleniania tiomocznika i borowodorku sodu. Profil ciśnienia rejestrowany w układach
zamkniętych wykazał, że wodór może powstawaš zarówno w wyniku hydrolizy jak i
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niepełnego elektroutleniania paliwa. Wyniki badań spektroskopowych jednoznacznie
potwierdziły, że dodatek tiomocznika zapobiegał korozji oraz degradacji powierzchni
elektrody, a jego wpływ na parametry pracy anody składającej się ze stopu typu AB5 (67
%wag.), niklu karbonylkowego (30 %wag.) oraz grafitu (3 %wag.) pozostawał ograniczony
do zjawiska adsorpcji bez zatruwania miejsc katalitycznych. Aby zapewniš dodatkowe
miejsca wiązania wodoru, a tym samym poprawiš zdolnośš jego magazynowania, użyte
wcześniej handlowo dostępne materiały węglowe zastąpiono węglami aktywnymi
otrzymanymi w wyniku aktywacji odpadowych fusów kawy. Ze względu na możliwośš
projektowania ich właściwości fizykochemicznych wydawały się byš one atrakcyjnymi i
funkcjonalnymi dodatkami. Wytworzone węgle aktywne charakteryzowała odmienna
struktura porowata, ponieważ do ich otrzymania wykorzystano różną ilośš aktywatora, tj.
bezwodnego KOH (1: 0,5 - 1: 4). Na podstawie wyników chronowoltamperometrycznych
stwierdzono, że szybkośš reakcji elektroutleniania NaBH4 zależy od aktywności elektrody
stopowej poprzedzonej procesem sorpcji/desorpcji wodoru. Wykorzystanie mikroporowatych
węgli aktywnych znacznie wydłużyło czas potrzebny do pełnej aktywacji powierzchni
elektrod. Z drugiej strony, pomiary ciśnienia potwierdziły ich skutecznośš wobec hamowania
szybkości

uwalnianego

wodoru.

Ostatecznie

najlepsze

rezultaty

uzyskano

dzięki

zastosowaniu węgla aktywnego o największym udziale mezoporów oraz najmniejszej
zawartości tlenowych grup funkcyjnych. Dodatek węgli aktywnych poprawił aktywnośš
elektrokatalityczną badanych elektrod zwłaszcza podczas pracy cyklicznej (sprawnośš
kulombowska wzrosła z 23% do 44%). Ponadto, analiza XPS wykazała, że borowodorek sodu
jako znany środek redukujący powodował redukcję tlenowych grup funkcyjnych na
powierzchni węgli aktywnych podczas pracy półogniwa typu DBFC.
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Streszczenie
W pracy przebadano wpływ modyfikacji materiału anodowego oraz elektrolitu
do zastosowań w ogniwie paliwowym z bezpośrednim utlenianiem borowodorku sodu.
Na anodzie tego typu ogniwa paliwowego zachodzą dwie konkurencyjne reakcje,
tj. elektroutlenianie paliwa (NaBH4) oraz jego hydroliza. W wyniku tej ostatniej dochodzi
do uwalniania gazowego wodoru, który nie tylko stwarza problemy konstrukcyjne, ale
przede wszystkim w znacznym stopniu obniża wydajnośš pracy ogniwa. Tematyka badań
eksperymentalnych dotyczyła przekształcenia jego największej wady w wartośš dodaną.
W celu wytworzenia materiału anodowego wykorzystano stop magazynujący wodór o wzorze
LaMmNi3,55Al0,30Mn0,40Co0,75, nikiel karbonylkowy, grafit, nanorurki węglowe oraz krzem.
Komponenty

zmieszano

przy

pomocy

mielenia

wysokoenergetycznego

w

celu

homogenicznego rozprowadzenia ich w całej objętości materiału. Charakterystyka XRD
potwierdziła, iż w trakcie 6 min. mielenia nie doszło do amorfizacji struktury materiałów.
W pierwszej kolejności ocenie aktywności elektrokatalitycznej poddano elektrodę stopową.
Powszechnie wiadomo, iż materiały anodowe wykorzystywane do konstrukcji ogniwa
paliwowego typu DBFC powinny charakteryzowaš się przede wszystkim znaczną trwałością
chemiczną oraz odpornością na utlenianie. Produkty korozji powstające na powierzchni ziaren
stopu magazynującego wodór obniżają ich aktywnośš katalityczną w stosunku do reakcji
elektroutleniania borowodorku sodu. Ponadto, warstwa trudno rozpuszczalnych tlenków
i wodorotlenków utrudnia dyfuzję wodoru do wnętrza stopu, przez co zaadsorbowane
na powierzchni elektrody atomy wodoru łatwiej ulegają rekombinacji do gazowego wodoru.
Dodatek niklu karbonylkowego spowodował nie tylko poprawę aktywności katalitycznej
w stosunku do reakcji elektroutleniania NaBH4, ale także wobec dysocjacji i rekombinacji
wodoru. Z kolei materiały węglowe, takie jak grafit czy nanorurki węglowe zapewniły lepszą
dyspersję niklu karbonylkowego, co skutkowało dodatkowym wzrostem wydajności
kulombowskiej. Ponadto, dodatki węglowe powodowały wzrost przewodnictwa elektrody
badanej oraz obniżenie oporu reakcji przejścia podczas elektroutleniania borowodorku.
Zwiększona aktywnośš elektrokatalityczna elektrod modyfikowanych grafitem i nanorurkami
węglowymi mogła wynikaš także ze zwiększonej powierzchni kontaktu na granicy faz
elektroda/elektrolit. Ciągłe uwalnianie wodoru na skutek równolegle zachodzącej reakcji
hydrolizy skutkowało odrywaniem masy aktywnej z powierzchni kolektora prądowego
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utrudniając dalsze pomiary. Najintensywniej proces ten zachodził w przypadku nanorurek
węglowych, najprawdopodobniej z uwagi na ich właściwości mechaniczne, które obniżały
gęstośš upakowania materiału elektrodowego w trójwymiarowej piance niklowej. Połączenie
stopu magazynującego wodór z niklem karbonylkowym oraz krzemem skutkowało
pogorszeniem charakterystyk półogniwa z uwagi na słabą aktywnośš elektrokatalityczną
krzemu wobec reakcji utleniania NaBH4, mimo bardzo dobrej aktywności w stosunku do
reakcji hydrolizy.
W drugiej części pracy dotyczącej modyfikacji roztworu elektrolitu postanowiono
wykorzystaš tiomocznik w roli inhibitora reakcji hydrolizy. W tym celu przebadano wpływ
różnych ilości tiomocznika w zakresie od 0,011 mM do 1,600 mM. Przed modyfikacją
stosując obciążenie I=100 mA g-1 wykorzystanie paliwa wynosiło zaledwie 27% wartości
teoretycznej. W pracy opisano istnienie zależności między częściowym zahamowaniem
szybkości uwalnianego wodoru, a aktywnością katalityczną stopu magazynującego wodór
typu AB5 w stosunku do reakcji elektroutleniania NaBH4. Dobór odpowiedniej ilości
inhibitora okazał się kluczowy podczas usprawniania procesu katalitycznego wykorzystania
paliwa. Częściowo uwalniany wodór powodował poprawę właściwości elektrokatalitycznych
stopu. Dodatek 0,016 mM tiomocznika nie tylko nie zakłócił procesu elektroutleniania
borowodorku, wręcz przeciwnie, zwiększył wydajnośš kulombowską z 27% do 41%.
Dodatkowo, pomiary XRD, SEM + EDS oraz XPS potwierdziły, że dodatek tiomocznika
zapobiegał korozji oraz degradacji powierzchni elektrody badanej. Zarejestrowany profil
pomiaru ciśnienia w układach zamkniętych dowiódł skuteczności tiomocznika w odniesieniu
do uwalniania wodoru oraz tego, iż gaz ten może powstawaš nie tylko w wyniku hydrolizy,
ale także niepełnego elektroutleniania NaBH4. Wyniki analiz XPS i Ramana wykazały
dodatkowo, iż wpływ tiomocznika na właściwości elektrody stopowej typu AB5 był związany
jedynie z procesem adsorpcji, bez zatruwania powierzchni katalizatora.
Stopy odwracalnie sorbujące wodór w porównaniu z innymi materiałami wykazującymi
zdolnośš sorpcji wodoru posiadają też pewne wady. Są nimi wysoka cena, niska wydajnośš
pracy cyklicznej oraz powolna kinetyka absorpcji/desorpcji wodoru. Inaczej jest w przypadku
materiałów węglowych. Mimo lepszej stabilności pracy cyklicznej oraz szybszej kinetyki
sorpcji wodoru, proces fizysorpcji umożliwia magazynowanie znacznie mniejszych ilości
wodoru z powodu słabej siły wiązania między cząsteczkami wodoru, a powierzchnią
materiału węglowego. Właśnie z tych powodów, w ostatniej części pracy zamiast grafitu,
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nanorurek węglowych czy krzemu postanowiono wykorzystaš węgle aktywne, których
prekursorem były fusy kawy z uwagi na możliwośš projektowalności charakterystyk
fizykochemicznych

podczas

procesu

ich

wytwarzania.

Na

podstawie

wyników

woltamperometrycznych stwierdzono, że szybkośš reakcji elektroutleniania NaBH4 zależy
od aktywności elektrody stopowej poprzedzonej procesem sorpcji/desorpcji wodoru. Węgiel
aktywny pokrywający powierzchnię elektrody stopowej na lub /w której zachodziła
potencjostatyczna sorpcja wodoru wpływał początkowo na pogorszenie jej charakterystyk.
Z kolei po potencjostatycznym nasyceniu modyfikowanych elektrod wodorem, proces
desorpcji wodoru ulegał przyspieszeniu. Ze względu na przesunięcie piku anodowego
pochodzącego od elektroutleniania wodoru w kierunku potencjałów bardziej dodatnich,
anodowe piki desorpcji wodoru i elektroutleniania NaBH4 niemal całkowicie nałożyły się na
siebie.

W

konsekwencji,

szybkośš

reakcji

elektroutleniania

paliwa

na

skutek

zaadsorbowanego/zaabsorbowanego wodoru znacznie wzrastała. Ponadto dodatek węgla
aktywnego skutkował poprawą wydajności kulombowskiej osiągając wartośš 44 % podczas
3 cyklu testu trwałości. Rozmiar porów materiału węglowego odgrywał istotną rolę
w regulacji kontaktu między anolitem, a miejscami katalitycznymi. Początkowo zakładano,
że obecnośš mikroporów w materiale węglowym będzie miała dużo większy wpływ na
poprawę wydajności reakcji elektroutleniania NaBH4 ze względu na ich wysoką zdolnośš
sorpcji wodoru. Mimo, iż wykorzystanie mikroporowatych węgli aktywnych umożliwiło
zahamowanie szybkości uwalnianego wodoru, to jednocześnie powodowało pogorszenie
charakterystyk impedancyjnych. Wpływ na to mogła mieš również zawartośš tlenu obecna na
powierzchni materiału węglowego. Niemniej jednak, w kolejnych cyklach pracy,
elektrody modyfikowane węglem aktywnym wykazywały poprawę zarówno właściwości
elektrochemicznych, jak i fizykochemicznych w porównaniu do elektrody niemodyfikowanej.
Mogło to byš powodowane tworzeniem przez materiał węglowy swoistej warstwy ochronnej
utrudniającej zachodzenie niepożądanych procesów, a także jednoczesną redukcją grup
karboksylowych i karbonylowych obecnych na powierzchni węgla aktywnego, co z kolei
mogło skutkowaš poprawą przewodnictwa wytworzonych elektrod.
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Abstract
In this work, the influence of modification of anode material and electrolyte for
Direct Borohydride Fuel Cell application was considered. Unfortunately, two competing
reactions take place at the anode in this fuel cell, i.e. fuel electrooxidation (NaBH4) and
its hydrolysis. As a result of the latter, hydrogen gas is released, which not only causes
construction problems but, above all, significantly reduces work efficiency. For this reason,
the subject of experimental research concerned the transformation of its greatest disadvantage
into the added value. Hydrogen storage alloy of the formula LaMmNi3.55Al0.30Mn0.40Co0.75,
carbonyl nickel, graphite, carbon nanotubes and silicon were used to produce the anode
material. These components were mixed by means of ball milling to distribute them
homogeneously. XRD characterization confirmed that the structure of analyzed materials was
not amorphous during the 6-minute grinding. Firstly, the electrocatalytic activity of alloy
electrode was tested. It is well known, that the anode materials used for DBFCs construction
should be chemically stable and resistant to oxidation in an alkaline solution. Corrosion
products formed on the grain surface of the hydrogen storage alloy reduce their borohydride
electrooxidation catalytic activity. Moreover, the layer of insoluble oxides and hydroxides
certainly hinders the diffusion of hydrogen into the bulk of alloy, so that the hydrogen atoms
adsorbed on the electrode surface more readily recombine into hydrogen gas. The addition
of carbonyl nickel resulted not only in the improvement of catalytic activity in relation to
sodium borohydride electrooxidation, but also in relation to dissociation and recombination
of hydrogen. On the other hand, carbon materials, such as graphite or carbon nanotubes,
ensured better dispersion of carbonyl nickel, which resulted in a significant increase in
Coulombic performance. Moreover, carbon additives improved the conductivity of
the working electrode and decreased the charge transfer resistance during borohydride electrooxidation. The increased electrocatalytic activity could also result from the increased surface
area at the electrode/electrolyte interface. Continuous hydrogen release, as a result of the
parallel hydrolysis reaction resulted in an active mass falling from the current collector.
This process was most intensive in the case of carbon nanotubes, most likely due to their
excellent mechanical properties, which lowered the packing density of electrode material
in three-dimensional nickel foam. The combination of hydrogen storage alloy with carbonyl
nickel and silicon resulted in deterioration of the half-cell characteristics, due to the weak
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electrocatalytic activity of silicon towards NaBH4 oxidation, despite excellent activity in
relation to the hydrolysis reaction.
In the second part of the work related to electrolyte modification, it was decided to use
thiourea as an inhibitor of the hydrolysis reaction. Therefore, the effect of different amounts
of thiourea ranging from 0,011 mM to 1,600 mM was investigated. Before the modification,
the fuel conversion was only 27% at 100 mA g-1. The experimental work describes the
correlation between the partial inhibition of hydrogen evolution and the catalytic activity of
AB5-type hydrogen storage alloy in relation to NaBH4 electrooxidation. The selection of
the right amount of inhibitor has proven to be crucial in improving the catalytic processing
of fuel. It was established that when hydrogen storage alloy is used as an anode material,
only partial inhibition of undesirable sodium borohydride hydrolysis is an appropriate
phenomenon. The addition of 0,016 mM thiourea not only did not disturb with the
borohydride electrooxidation but, on the contrary, it also increased the Coulombic efficiency
from 27% to 41%. Additionally, XRD, SEM + EDS and XPS measurements confirmed,
that the addition of thiourea preventes corrosion and degradation of the electrode surface.
Pressure measurement confirmed the effectiveness of thiourea in terms of hydrogen evolution,
and also that this gas can be produced not only by hydrolysis, but also by incomplete
electrooxidation of NaBH4. Moreover, the XPS and Raman results showed, that the effect
of thiourea on AB5-type hydrogen storage alloy remains limited to adsorption phenomena
without poisoning the catalyst surface.
Hydrogen storage alloys have also some disadvantages compared to other materials with
hydrogen sorption capacity. They are high price, low efficiency of cyclic work and slow
kinetics of hydrogen absorption/desorption. In case of carbon materials, despite their better
stability of cyclic operation and faster hydrogen sorption kinetics, the physisorption process
enables the storage of smaller amounts of hydrogen, due to the insufficient bond strength
between hydrogen molecules and carbon material. For these reasons, in the last part
of the work, it was decided to use activated carbons (the precursor was coffee grounds),
due to the possibility of designing their physicochemical characteristics during the process
of their production, i.e. chemical activation. Based on the results of cyclic voltammetry, it was
found that the rate of NaBH4 electrooxidation reaction depends on the electrode activity
preceded by the hydrogen sorption/desorption process. Activated carbon covering the surface
of alloy electrode initially results in deterioration of its characteristics. In turn, after the
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potentiostatic hydrogen saturation of the modified electrodes, the hydrogen desorption process
was accelerated. Due to the shift of hydrogen oxidation peak towards more positive potentials,
the anodic peaks of hydrogen desorption and NaBH4 oxidation almost completely overlap.
Consequently, the oxidation

reaction rate

of sodium

borohydride,

due to

the

adsorbed/absorbed hydrogen was significantly increased. Moreover, the addition of activated
carbons resulted in higher Coulombic efficiency reaching 44%. The pore size in carbon
material plays an extremely important role in regulating the contact between the anolyte and
catalytic sites. Initially, it was assumed that the presence of micropores would have
a much greater effect on improving the efficiency of sodium borohydride electrooxidation,
due to their hydrogen sorption capacity. In fact, the use of activated carbon with a significant
ratio of micropores inhibited the release of hydrogen evolution, but at the same time, caused
a deterioration of the impedance characteristics. It was probably also influenced by the
oxygen content in carbon material. Nevertheless, in the subsequent work cycles, the AB5-type
anodes modified with activated carbons showed an improvement in electrochemical
properties in contrast to the unmodified electrode. This may be due to the formation of a kind
of protective layer on the electrode surface, which hinders the occurrence of undesirable
processes, or due to the simultaneous reduction of carboxyl and carbonyl groups present on
the carbon surface, which certainly resulted in an improvement in the conductivity of the
analyzed anodes.
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