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Nanomateriały węglowo-palladowe
w służbie sensoryki
Elżbieta Czerwosz
Instytut Tele- i Radio Techniczny, Warszawa

Wstęp
Wodór jest gazem, na który patrzymy z nadzieją jako na źródło czystej energii.
Jest to potencjalnie najbardziej wydajne paliwo, ale niestety jego wykorzystywanie związane jest z ryzykiem zajścia wybuchu w mieszaninie z powietrzem przy
zawartości powyżej 4% wodoru (tzw. granica wybuchowości wodoru). Poza tym
wodór jako cząsteczka gazu (H2) jest bardzo mały i trudno znaleźć materiał, który
zapobiegnie jego wyciekowi. Dlatego też świat naukowy intensywnie poszukuje
takiego czujnika wodoru, który będzie czuły w szerokim zakresie koncentracji
wodoru, będzie szybko reagował na obecność tego gazu oraz będzie mierzył tę
koncentrację. Jednym z typów takich czujników są czujniki oporowe działające
na zasadzie zmiany oporu materiału pod wpływem obecności wodoru [1]. Koncentrację wodoru mierzy się pośrednio poprzez pomiar zmiany oporu materiału.
Od wielu lat znane są właściwości palladu związane z jego uwodornieniem i uwalnianiem z niego wodoru. Pallad może występować w postaci metalicznej (makro-)
i w postaci nanocząstek palladu (nano-). Pomimo, że tworzą go te same atomy, to
właściwości postaci metalicznej i nanostrukturalnej są odmienne. Stosowanie palladu w postaci nanostrukturalnej przynosi korzyści nie tylko ekonomiczne (mała ilość
drogiego pierwiastka), ale daje możliwości nowych zastosowań. Na przykład pallad
zastosowany w postaci nanostrukturalnej pozwala na obniżenie temperatury czułości
na wodór czujnika z tym materiałem. Jednakże, pallad w postaci nanostrukturalnej
łatwo aglomeruje do dużych cząstek prowadzących do powstania obiektów metalicznych. Dlatego też szuka się takich rozwiązań technologicznych, które pozwolą stabilizować pallad w postaci nanostrukturalnej w inny sposób. Jednym z takich rozwiązań jest osadzenie nanocząstek palladu w matrycy np. węglowej. Matryca węglowa
nie zmienia właściwości nanocząstek palladu, jest przezroczysta dla wielu związków
chemicznych i nie wchodzi z nimi w reakcję. Prostą metodą otrzymywania takiego
stabilizowanego palladu w postaci nanostrukturalnej jest metoda fizycznego osadzania z fazy gazowej (Physical Vapor Deposition – PVD).
Nowe materiały węglowo-palladowe z nanocząsteczkami palladu są czułymi,
szybkimi i selektywnymi sensorami wodoru, mogącymi pracować w szerokim
zakresie temperatur (od –20°C do 70 °C). Czujniki węglowo-palladowe znajdują zastosowanie w energetyce (przesyłanie i gromadzenie wodoru jako paliwa),
przemyśle motoryzacyjnym i komunikacji (zbiorniki wodoru w samochodach,
autobusach i kolejnictwie), przemyśle chemicznym (procesy chemiczne, którym
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towarzyszy wytwarzanie wodoru), spawalnictwie (procesy spawania powodujące powstawanie wodoru), aeronautyce (paliwa wodorowe dla rakiet) i wielu,
wielu innych dziedzinach nauki i przemysłu.
Pallad makro- oraz nano- i jego właściwości
Pallad jest metalem z grupy platynowców i od dawna są znane jego właściwości związane z magazynowaniem i wykrywaniem wodoru. Pallad może absorbować duże ilości wodoru w temperaturze pokojowej, co skutkuje tworzeniem
się związku – wodorku palladu w stosunku niestechiometrycznym (PdHx, gdzie
0<x<1). Wodór absorbowany jest w postaci atomowej, po uprzednim rozłożeniu gazu cząsteczkowego H2 do postaci atomowej. Dzieje się to na powierzchni
palladu, który spełnia rolę katalityczną. Dysocjacja wodoru cząsteczkowego na
powierzchni palladu została pokazana w pracy T. Mitsui i in. [2], gdzie metodą
Skaningowej Mikroskopii Tunelowej (STM) badano pierwsze chwile dysocjacji
wodoru cząsteczkowego do atomowego osadzonego w określonych pozycjach
w stosunku do sieci krystalicznej palladu. Chemiczna adsorpcja atomowego
wodoru na powierzchni metalu prowadzi do etapu, gdy atomowy wodór może
przenieść się do warstwy podpowierzchniowej metalu, a następnie dyfundować
w głąb metalu, tworząc roztwór stały – fazę a. Zwiększanie liczby atomów wodoru wbudowujących się w sieć krystaliczną może spowodować przejście fazowe z fazy a do fazy b, z którym wiąże się skokowy wzrost parametru sieciowego
metalu-tworzy się wodorek metaliczny. Badania metodami dyfrakcji rentgenowskiej i neutronowej pokazują, że atomy wodoru zajmują luki oktaedryczne w sieci palladu.
W warunkach normalnych (ciśnienie atmosferyczne i temperatura pokojowa)
absorpcja wodoru pozwala na obsadzenie około 70% luk, co odpowiada tworzeniu PdH0.7 [3]. Nanostrukturalny pallad może łatwiej i szybciej absorbować
wodór ze względu na dużą wartość stosunku pola powierzchni nanocząstek do
objętości tych obiektów. Stosowanie nanostrukturalnego palladu w sensoryce ma
również znaczenie ekonomiczne. Pallad jest drogim surowcem i zmniejszenie
jego ilości w danym urządzeniu ma wpływ na obniżenie ceny tego urządzenia.

Rys. 1. Zdjęcia SEM pokazujące różne formy nanostrukturalnego palladu: a) nanoziaren (białe
kilkunannometrowe punkty); b) nanorozetki palladowej; c) nanowłókna palladowego.
Fot. dr Mirosław Kozłowski, ITR
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Pallad w postaci nanostrukturalnej występuje w formie nanoziaren, nanoprętów czy nanorozetek. Na zdjęciach przedstawionych na rys. 1 pokazane są różne nanostrukturalne postacie palladu. Obrazy te zostały wykonane za pomocą
skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Wielkość obiektu pokazuje skala
zdjęcia, zaprezentowana jako biały pasek (odpowiadający 100 nm) w prawym
dolnym rogu każdego zdjęcia. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przy powiększeniu 100000 razy.
Pallad chętnie ulega aglomeracji i stąd może w sprzyjających warunkach występować w postaci kilkunanometrowych ziaren lub dużych obiektów, takich jak
mikronowe nanowłókna. Aglomeracji palladu zapobiega osadzenie go w matrycy
na przykład węglowej.
Właściwości małych agregatów metali różnią się znacznie od właściwości tych materiałów w postaci litej. Wzrost liczby atomów w takim obiekcie powoduje zbliżanie się tych
właściwości do właściwości makro materiału. Materiał zawierający nanocząsteczki palladu ma inne właściwości mechaniczne, katalityczne, magnetyczne, elektryczne i optyczne,
i może być stosowany w zupełnie odmienny sposób, niż metaliczny pallad. Jedną z ciekawszych właściwości palladu jest zdolność katalityczna w szczególności w stosunku do wodoru, co wiąże się ze zjawiskiem uwodornienia palladu i uwalniania wodoru z palladu. Jest to
związane ze strukturą elektronową palladu. Pallad w modelu zamknięto-powłokowym ma
obsadzony ostatni poziom elektronowy – 4d10. Badania pokazują, że przeniesienie elektronu
do poziomu 5s lub 5p skraca długość wiązania i powoduje wzrost energii wiązania [4]. Te
dwa czynniki stabilizują cząsteczkę palladu. Małe cząsteczki palladu Pdn z n~30 stwarzają
możliwości prowadzenia reakcji katalitycznych w niskich temperaturach [6]. Najbardziej
stabilne energetycznie są nanokrystality o budowie zamknięto-powłokowej. Zgodnie z modelem gęstego upakowania atomów w modelu powłokowym energetycznie preferowane
jest powstawanie agregatów o pewnych liczbach atomów i symetriach ich ułożenia [7].
W literaturze spotyka się sformułowanie mówiące, że nanokrystality powstają tylko dla
tzw. „liczb magicznych”. Liczby te odpowiadają liczbie atomów tworzących nanokrystality
o całkowicie wypełnionych powłokach. Nanokrystality zbudowane z jednej, dwóch, trzech
lub czterech zamkniętych powłok mają więcej atomów na powierzchni niż wewnątrz.
W przypadku nanokrystalitu zbudowanego z pięciu powłok otaczających atom centralny
dochodzi do zmiany proporcji liczby atomów na powierzchni do liczby atomów na ostatniej
powłoce. W tym przypadku warstwę ostatnią tworzą 252 atomy, wewnątrz zaś znajduje się
309 atomów. W tabeli 1 pokazano zestawienie liczby atomów tworzących nanokrystality
z liczbą atomów wewnątrz klastra oraz liczbą atomów ostatniej powłoki dla stabilnych cząstek palladu Pdn (o liczbach n = 13, 55, 147, 309, 561) [8].
Tab.1 [8] (dr Joanna Rymarczyk)

Liczba atomów tworzących nanokrystalit

Liczba
powłok

Liczba atomów wewnątrz nanokrystalitu

Liczba atomów ostatniej powłoki

13

1

1

12

55

2

13

42
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147

3

55

92

309

4

147

162

561

5

309

252

3. Prosta metoda otrzymywana palladu w postaci nanostrukturalnej i jego
właściwości
Metoda PVD jest metodą pozwalająca na otrzymanie różnorodnych warstw
o bardzo zróżnicowanych właściwościach. Warstwy otrzymywane metodą PVD
znajdują wiele zastosowań np. utwardzenie powierzchni, zmiana właściwości
optycznych, elektrycznych, sorpcyjnych, itp. W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym opracowano i opatentowano metodę wytwarzania nanostrukturalnych
warstw węglowo-palladowych (C-Pd) metodą PVD [9]. Warstwy te otrzymuje
się w typowym urządzeniu do prowadzenia procesów odparowania termicznego w warunkach próżni (rys. 2). Nanostrukturalne warstwy C-Pd otrzymuje się
przez jednoczesne odparowanie z dwóch niezależnych źródeł: źródła 1 zawierające fulleryt C60 i źródła 2 zawierające octan palladu Pd(C2H3O2)2. Proces przeprowadzany jest w warunkach dynamicznej próżni (10–5 mbar). W zależności od
warunków prowadzenia procesu, takich jak: odległość podłoża od źródeł, rodzaj
podłoża, intensywność parowania prekursorów warstwy, czas trwania procesu,
powstają warstwy o różnej strukturze, topografii i morfologii. Przy dobrym doborze parametrów procesu, nawet w skali laboratoryjnej, można uzyskać warstwy
jednorodne, praktycznie dla wszystkich podłoży (rys. 3).

Rys. 2. a) Stanowisko technologiczne do wytwarzania warstw metodą PVD; b) schemat
pokazujący proces wytwarzania warstwy na podłożu. Fot. dr Mirosław Kozłowski, ITR
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Rys. 3. Obraz SEM jednorodnej warstwy C-Pd

W wyniku wielu badań prowadzonych nad budową i właściwościami tych
warstw okazało się, że składają się one z wielu rodzajów nanoziaren węglowych
i palladowych, przy czym ziarna węglowe mogą mieć strukturę grafitopodobną,
fulerytową bądź amorficzną, zaś nanoziarna Pd o strukturze krystalograficznej typu
fcc mają różną wielkość (od 1 do kilkudziesięciu nm). Obrazy transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) w połączeniu z dyfrakcją elektronów pokazują strukturę tych obiektów (rys. 4). Na rys. 4b przedstawiono elektronogram, w którym
niebieskie okręgi odpowiadają dyfrakcji elektronów na krystalitach fullerytowych,
zaś żółte – dyfrakcji na krystalitach palladu. Z tych dyfrakcji można określić typ
struktury krystalicznej obu rodzajów krystalitów. Dokładniej strukturę nanokrystalitu można zbadać stosując wysokorozdzielczą transmisyjną mikroskopię elektronową (High Resolution Transmission Electron Microscopy – HRTEM). Na rys. 5a
pokazano fragment warstwy, w której osadzone są nanokrystality palladu o strukturze typu fcc (face-centered cubic – regularna centrowana powierzchniowo) o płaszczyznach {111} odległych od siebie o 0,224 nm.

Rys. 4. a) Zdjęcie TEM fragmentu warstwy C-Pd (ciemne punkty – nanoziarna palladu);
b) obraz dyfrakcji elektronowej z fragmentu warstwy ze zdjęcia a).
Zdjęcia i badania wykonał prof. P. Dłużewski IF PAN
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Rys.5. a) Obraz TEM warstwy; b) wysokorozdzielczy obraz cząstki Pd z widocznymi
płaszczyznami {111}

W zależności od sposobu przeprowadzenia procesu technologicznego w niektórych warstwach C-Pd obserwuje się również pozostałości octanu palladu, jako
materiału wyjściowego, który nie uległ rozkładowi. Tę pozostałość można wykryć badając warstwy metodą absorpcji w podczerwieni. Na rys. 6a pokazano
widmo absorpcji w podczerwieni uzyskane techniką FTIR (Fourier-transform
infrared spectroscopy – spektroskopia absorpcji w poczerwieni z transformatą
Fouriera). Na tym widmie zaznaczone zostały pasma charakterystyczne dla drgań
fragmentów cząsteczki [Pd(O2CCH3)2]n (rys. 6b).

Rys. 6. a) widmo FTIR warstwy C-Pd zawierającej nierozłożony octan palladu;
b) wzór strukturalny fragmentu cząsteczki [Pd(O2CCH3)2]n.
Badania FTIR wykonała dr Joanna Rymarczyk ITR

Trudno określić gdzie znajdują się cząsteczki octanu palladu, jednakże intensywność pasm w widmie FTIR wskazuje na ilość takich cząsteczek położonych
prawdopodobnie w matrycy, co z kolei może przyczynić się do zmiany jej oporności.
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Warstwy zawierające nanostrukturalny pallad w czujnikach wodoru
Zjawiska dysocjacji cząsteczkowego wodoru do wodoru atomowego i absorpcji
atomów wodoru przez pallad zostały wykorzystane przy budowie czujnika wodoru. „Sercem” czujnika jest warstwa C-Pd , która w wyniku absorpcji wodoru
zmienia opór. Pomiar zmian oporu warstwy w atmosferze wodoru pozwala na
określenie koncentracji wodoru w otoczeniu czujnika.
Badania zmian oporu warstw C-Pd prowadzi się na stanowisku eksperymentalnym pokazanym na rys.7a [9]. Warstwę umieszcza się w komorze pomiarowej
(rys. 7b) i rejestruje wartość jej rezystancji (RC-Pd) w powietrzu. W zależności od
tej wielkości doprowadzano odpowiednie napięcie zasilające (Uzas). Następnie
wprowadza się mieszaninę wodoru i azotu. Rezystancję warstwy oddziałującej
z wodorem określa się metodą pośrednią, na podstawie napięcia na oporniku
wzorcowym (Rwz), o rezystancji zbliżonej do rezystancji badanej warstwy, połączonym szeregowo z badaną warstwą:

RC-Pd

U zas U wz
U wz
Rwz

gdzie RC-Pd – rezystancja badanej warstwy C-Pd
Uzas – napięcie zasilające
Uwz – napięcie na oporniku wzorcowym
Rwz – rezystancja opornika wzorcowego
Wynik tych badań przedstawia odpowiedź warstwy na obecność wodoru i relaksację (samoistną) warstwy, gdy z otoczenia znika wodór (rys. 8).

Rys. 7 a) zdjęcie układu do pomiaru zmian oporu warstw w funkcji zmian koncentracji wodoru;
b) widok komory pomiarowej, w której zainstalowana jest warstwa. Stanowisko skonstruował
mgr inż. S. Krawczyk

W wyniku takich pomiarów można otrzymać krzywą kalibracji koncentracji
wodoru dla danej warstwy w funkcji wartości rezystancji warstwy.
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Rys. 8 a) Zmiany rezystancji warstwy pod wpływem wodoru. W punkcie oznaczonym H2
następuje napełnianie komory pomiarowej wodorem 2%H2/N2, w punkcie oznaczonym
air – napełnianie komory powietrzem, b) Zmiany rezystancji warstwy C-Pd w atmosferze H2/N2
przy różnych koncentracjach wodoru. Badania przeprowadziła dr A. Kamińska, ITR

Podsumowanie
Przedstawione tutaj wyniki badań są rezultatem prac prowadzonych w projekcie
deteH, poświęconemu opracowaniu technologii nanokompozytowych czujników
wodoru. Materiały nanokompozytowe, w szczególności te zawierające pierwiastki o właściwościach katalitycznych, znajdują znacznie szersze zastosowania niż
te przedstawione w niniejszym artykule. Materiał nanokompozytowy zawierający nanoziarna palladu może służyć jako katalizator w przemyśle samochodowych (katalizator spalin), przemyśle chemicznym (katalizator różnych reakcji
chemicznych w czystych i ekologicznych), w energetyce i motoryzacji – jako
magazyn wodoru oraz w wielu innych dziedzinach przemysłu i życia, które tutaj
trudno wyliczyć.
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nanokompozytowych czujników wodoru, którego częścią są prezentowane tutaj wyniki. Od lewej
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