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Kieli suomi

Fossiilisten polttoaineiden ehtyessä energiantalouden on löydettävä vaihtoehtoisia menetelmiä
tuottaa energiaa. Yhtenä vaihtoehtona pidetään vetyä sen suuren energiatiheyden ja esiintyvyytensä
vuoksi. Vetyä voidaan tuottaa päästöttömästi elektrolysoimalla vettä uusiutuvien energianlähteiden,
kuten aurinko-, vesi- tai tuulivoiman avulla ja käyttää näin tuotettua vetyä polttokennosovelluksessa
esimerkiksi liikenteen ja elektroniikan energianlähteenä.
Aluksi tässä diplomityössä esitellään nykyisiä vedyntuotannon vaihtoehtoja, jonka jälkeen käsitellään
veden elektrolyysitekniikoita kiinteän membraanielektrolyytin avulla. Tutkimusosassa karakterisoitiin
vedyn- ja hapenkehitysreaktioille aktiivisimpien platinaryhmän katalyyttien rakennetta ja
sähkökemiallisia ominaisuuksia. Tämän jälkeen niitä käytettiin yleisesti tunnetuissa protonin- ja
anioninvaihtomembraanielektrolyyseissä (PEM- ja AEM-elektrolyysi).
Työn lopuksi tutkittiin bipolaarisella membraanilla (BPM) toimivaa elektrolyysiä, joka teoriassa
yhdistää edellä mainittujen elektrolyysimenetelmien kineettisesti nopeimmat vedyn- ja
hapenkehityksen osareaktiot. Käytännössä BPM:n kationinvaihtokerrokselle ruiskumaalattiin
vedynkehitysreaktiolle aktiivista Pt/C katalyyttiä ja anioninvaihtokerrokselle vastaavasti
hapenkehitykselle aktiivista iridiumkatalyyttiä, jolloin hapenkehitys tapahtuu alkaalisessa
ympäristössä ja vedynkehitys happamassa ympäristössä.
Tutkimuksissa havaittiin, että BPM-elektrolyysin suorituskyky ei yltänyt AEM-elektrolyysin tasolle.
Tällöin alkaalisen ja kineettisesti hitaan vedynkehityksen korvaaminen happamalla vedynkehityksellä
ei käytännössä parantanut elektrolyysin suorituskykyä. Bipolaarisen Fumatech FBM® membraanin
resistanssin mitattiin olevan noin 2 - 10 kertaa suurempi kuin AEM-elektrolyysissä käytettyjen
membraanien, jolloin menetelmien välinen ohminen ylipotentiaali on merkittävä korkeilla jännitteillä.
Tämän diplomityön tarkoituksena oli BPM-elektrolyysitutkimuksen lisäksi rakentaa toimiva ja
luotettava elektrolyysi-mittausasema Electrochemical Conversion and Storage –tutkimusryhmän
käyttöön, sekä luoda turvalliset mittaus- ja toimintatavat vetyä tuottavan laitteiston käyttäjälle.
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In the future, fossil fuels are becoming scarce. Therefore, economy must find and develop alternative
methods for energy production. Hydrogen is excellent fuel because of its high energy density and
abundance. In the scenario of hydrogen economy, hydrogen is produced by electrolyzing water with
renewable electricity (i.e. solar-, wind-, water). Then, hydrogen could be used in fuel cells to power
transportation or electronics.
At first, this thesis introduces the most popular hydrogen production methods. Then, it moves on to
the polymer electrolyte membrane electrolysis. The experimental part includes the chemical XRDand RDE-characterization of the state-of-the-art platinum group metal catalysts for Hydrogen and
Oxygen Evolution Reactions (HER, OER). Then, the catalysts were used in well-known PEM- and
AEM-electrolysis applications (Proton Exchange Membrane, Anion Exchange Membrane). The PEMelectrolysis achieved the state-of-the-art performance (1 A cm-2, 1.65 V, 60 °C, ultrapure water) due
to the high-quality materials delivered by ITM Power, UK. The AEM-electrolysis delivered 0.5 A cm-2
current density in 2.15 V (50 °C, 1 m-% K2CO3).
This work also investigated an electrolysis that utilized a bipolar membrane (BPM). It has both anionand cation ion-exchange layer on different sides of the membrane. Therefore, by orientating the
cation-side to the cathode and anion-side to the anode, the electrolysis combines the AEM’s
kinetically fast alkaline OER and PEM’s efficient acidic HER. However, the most durable sample
delivered only 150 mA cm-2 current density at 2.5 V, 30 °C. After 24 h constant current (70 mA cm -2)
stress-test, its performance was significantly decreased to 27 mA cm-2, 2.5 V, 30 °C. Marginally better
performances (232 mA cm-2 at 2.5 V) were recorded, when higher 50 °C cell temperature and alkaline
anode-solution (1 m-% K2CO3) were used instead of ultrapure water. Under these conditions, the
MEA was not chemically stable for more than a few hours. Electrochemical Impedance Spectroscopy
suggested, that the cell resistance of BPM-electrolysis is 2 - 10 times higher than AEM-electrolysis.
This thesis succeeded to point out the practical obstacles concerning the theoretically ideal BPMelectrolysis and to establish a foundation for safe and productive water electrolysis-research in Aalto
University.
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1 Johdanto
Energiataloutemme on siirtymässä yhä suuremmissa määrin kohti uusiutuvia
energianlähteitä, kuten vesi-, tuuli-, aurinko-, maalämpö- ja bioenergiaa. Valitettavasti
aurinko- tai tuulivoimalla tuotetun sähköenergian määrä on riippuvainen sääolosuhteista,
jolloin tuotanto saattaa olla yli- tai alimitoitettu sen hetkiseen kysyntään nähden. Nykyiset
sähköverkot eivät kykene varastoimaan energiaylimäärää, koska ne ovat suunniteltu niin,
että saman suuruinen määrä sähköenergiaa käytetään samaan aikaan kuin sitä tuotetaan
[1]. Sen sijaan, että tuuli- tai aurinkovoimaloiden tuotanto jouduttaisiin pysäyttämään
ylituotannon johdosta, olisi järkevää muuntaa ylimääräinen sähköenergia vedyn
kemialliseksi energiaksi ja varastoida käytettäväksi alimitoitetun sähköntuotannon
aikana.

Vedyntuotanto on aina endoterminen eli energiaa vaativa prosessi. Suosituin menetelmä
on nykyisin fossiilisten polttoaineiden reformointi, jossa hiilivety reagoi vesihöyryn kanssa
hyvin korkeassa lämpötilassa muodostaen vetyä ja hiilidioksidia. Ylimäärin tuotettua
sähköenergiaa ei ole ekologisesti järkevää suunnata vedyntuotantoon reformoimalla
hiilivetyjä, vaan vaihtoehtoisesti veden hajottamiseen vedyksi ja hapeksi. Tämä reaktio ei
tuota hiilipohjaisia päästöjä lopputuotteinaan, kuten reformointi. [2]

Tässä diplomityössä tutkitaan kolmea erilaista polymeerimembraanielektrolyysiä, joissa
käytetään

hapanta,

alkaalista

ja

bipolaarista

ioninvaihtomembraania.

Kaksi

ensimmäiseksi mainittua on ollut jo teollisessa käytössä vuosikymmenien ajan, mutta
bipolaarisesta elektrolyysistä on toistaiseksi julkaistu tutkimustietoa vain muutamaan
otteeseen. Tämän vuoksi diplomityö kulminoituu bipolaariseen elektrolyysiin sen jälkeen,
kun työssä käytetyn elektrolyysilaitteiston suorituskyky on ensin validoitu tunnetummilla
elektrolyysitekniikoilla.
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2 Vedyn tuotanto

Vuonna 2007 vetyä tuotettiin kaikkiaan noin 100 megatonnia, josta suurin osa käytettiin
ammoniakin, lannoitteiden ja metanolin valmistuksessa. Vety on kuitenkin myös
erinomainen polttoaine, sillä sen energiatiheys massaan nähden on peräti 39,4 kWh/kg.
Se on noin kolme kertaa korkeampi kuin bensiinin, ollen samalla myös
maailmankaikkeuden yleisin alkuaine. [3,4]

Uusiutuvan

energian

varastoimista

vedyn

kemialliseksi

energiaksi

ja

sen

käyttöönottamista esimerkiksi polttokennoissa kutsutaan yleisimmin vetytaloudeksi.
Vetytalouden tärkeimpänä tavoitteena olisi tuottaa energiaa yhteiskunnan käyttöön
täysin ilman fossiilisia polttoaineita, mutta toistaiseksi näin korkeisiin tavoitteisiin ei ole
päästy:

maailmanlaajuisesti

noin

96

%

tuotetusta

vedystä

on

valmistettu

höyryreformointi-prosessilla, johon tarvitaan fossiilisia polttoaineita. Yleisimmin tähän
prosessiin käytetään maakaasua (48 % osuus vedyn tuotannosta), raskaita hiilivetyjä (30
% osuus) tai hiiltä (18 % osuus). Höyryreformoinnissa vesihöyry ja hiilivety reagoivat 700
°C – 1100 °C lämpötilassa jonkin metallipohjaisen katalyytin läsnä ollessa, mikä on
yleisimmin nikkeli. [2,5]

Vain noin 4 % tuotetusta vedystä on lähtöisin veden elektrolyysistä. Tämä suuri
epätasapaino tuotetun vedyn alkuperän välillä (fossiiliset polttoaineet vs. vesi) johtuu
pääasiassa siitä, että fossiilisten polttoaineiden hinnat ja prosessin ylläpitokustannukset
ovat pysyneet suhteellisen edullisina verrattuna elektrolyysiprosesseihin aina vuodesta
2004 lähtien, jolloin vedyn tuotanto lähti maailmanlaajuisesti kasvamaan [6]. Vuonna
2006 julkaistussa artikkelissa [7] suoritettiin taloustutkimus, jossa arvioitiin eri
vedyntuotantomenetelmien kustannuksia yhtälön 1 avulla:

Kvety = Khankinta + Kylläpito + Kraaka-aineet + Ksähköenergia

(1)

missä oikean puolen K-termit (K tarkoittaen kustannusta) ovat järjestyksessä: laitteiston
hankintahinta, systeemin ylläpitokustannukset, hankittavat raaka-aineet ja prosessiin
tarvittava sähköenergia.
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Fossiilisien polttoaineiden höyryreformointiprosessin arvioitiin maksavan noin 2,4 $/kg,
kun vastaava luku elektrolyysimenetelmille vaihteli 1,7 – 19,4 $/kg välillä sähköenergian
lähteestä riippuen. Elektrolyysin kustannukset lueteltiin eri lähteille seuraavasti:
vesivoima 2,4 $/kg, tuulienergia (24 MW voimala) 3,3 $/kg ja aurinkoenergia (35 MW
voimala) 19,4 $/kg. Käytettäessä yleistä verkkosähköä alhaisen kulutuksen aikaan,
elektrolyyserin kustannustehokkuus saavutti jopa 1,7 $/kg arvon – tosin verkkosähkön
alhainen hinta johtui fossiilisten polttoaineiden hyödyntämisestä, aiheuttaen myös CO2päästöjä. Kiinnostavaa kyllä, tutkimus arvioi vesivoimaa hyödyntävän elektrolyysin yhtä
edulliseksi kuin reformoinnin. [7]

Tulos viittaa siihen, että fossiilisten polttoaineiden hyödyntäminen on vielä toistaiseksi
kannattavinta, kunnes elektrolyyserimenetelmät kehittyvät ja edullistuvat. Käytettäessä
tällä hetkellä hieman kalliimpaa vesi-, tuuli-, tai aurinkoenergiaa elektrolyysin
energianlähteenä, päästäisiin kuitenkin pääasiallisesti eroon CO2-päästöistä, joita syntyy
fossiilisten

polttoaineiden

mahdollisesti

ohjaamaan

höyryreformoinnissa.
poliittisten

Erityisesti

päättäjien

linjaukset

päästöttömyys
kohti

tulee

vetytalouden

toteutumista - tukemalla hyvänlaatuista teollisuutta taloudellisesti, kiristämällä
fossiilisten polttoaineiden veroja sekä sitoutumalla voimassa olevien ilmastosopimusten
tavoitteisiin. [5]

Hiilidioksidipäästöjen

vähenemisen

lisäksi

veden

elektrolyysin

avulla

saadaan

huomattavasti parempilaatuisempaa vetyä kuin reformoinnissa, sillä elektrolyysillä
tuotetun vedyn koostumukseksi on esitetty 99,999 % puhtausaste sen jälkeen, kun
membraanielektrolyytin lävitse diffuntoitunut happi erotetaan pois [3]. Hiilivedyistä
reformoitu vety sisältää epäpuhtauksina muun muassa hiilimonoksidia [2], mikä on
etenkin platinapohjaisille polttokennokatalyyteille hyvin myrkyllinen (ts. suorituskykyä
alentava).
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3 Veden polymeerimembraanielektrolyysi-vaihtoehdot
3.1 PEM-elektrolyysi

PEM-elektrolyysimenetelmä (PEM, Proton Exchange Membrane) kehitettiin 1960-luvulla
General Electric -yhtiön toimesta korvaamaan sen aikaiset suhteellisen tehottomat
alkaaliset

elektrolyyserit.

Tämä

menetelmä

hyödynsi

ensi

kertaa

kiinteää

polymeerielektrolyyttiä veden elektrolyysissä [8]. Tätä kiinteää elektrolyyttiä kutsutaan
membraanielektrolyytiksi. Veden elektrolyysin osareaktiot ovat esitettyinä yhtälöissä 2-3
järjestyksessä anodi/katodi, jotka muodostavat kokonaisreaktioyhtälön 4. Määritelmän
mukaisesti

vedynkehitysreaktion

(HER,

Hydrogen

Evolution

Reaction)

standardipotentiaali E0 on 0 V ja hapenkehitysreaktion (OER, Oxygen Evolution Reaction)
vastaavasti 1,23 V, antaen kokonaisreaktion standardipotentiaalieron arvoksi −1,23 V [9].

2 H2 O → 4 H + + O2 (g) + 4 e−

(2)

2 H + + 2 e− → H2 (g)

(3)

2 H2 O → 2 H2 (g) + O2 (g)

(4)

PEM-elektrolyysi suoritetaan nk. elektrolyyserillä, jossa kennon anodi ja katodi on
erotettu protoneja johtavalla polymeerimembraanilla (ts. membraanielektrolyytillä).
Veden

elektrolyysin

osareaktiot

tapahtuvat

membraanin

molemmille

puolille

yhteenliitetyillä katalyyttikerroksilla. Tätä katalyyttikerros-membraani-katalyyttikerrosyhteenliittymää kutsutaan yleisimmin MEAksi (Membrane Electrode Assembly).
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Kuvassa 1 on esitettynä PEM-elektrolyysin tyypillinen rakenne ja elektrolyysin osareaktiot.
Anodille syötetään puhdasta ionivaihdettua vettä päätylevyn ja virrankerääjän väliin, josta
se kulkeutuu huokoisen virrankerääjän läpi katalyyttikerroksen pinnalle ja hapettuu
molekulaariseksi hapeksi, protoneiksi ja elektroneiksi ulkoisen jännitteen avulla.
Elektronit siirretään ulkoisen johtimen kautta elektrolyyserin katodipuolelle, jossa ne
yhtyvät membraanielektrolyytin läpi kuljettuneiden protonien kanssa molekulaariseksi
vedyksi. Tämän jälkeen ylimääräisen veden ja tuotekaasujen on kulkeuduttava takaisin
virrankerääjän läpi päästäkseen ulos laitteistosta. Vettä voidaan anodisyötön lisäksi
syöttää myös katodipuolelle ylläpitämään katodipuolen membraanipinnan kosteutta.

Kuva 1. PEM-elektrolyysin rakenne, tyypilliset materiaalit ja osareaktiot.
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3.1.3 Vedyn kehityksen suorituskyky ja ylipotentiaalit

PEM-elektrolyyserin suorituskyky on aina monen eri osa-alueen summa, joka koostuu niin
käytetyistä materiaaleista (päätylevyt, virrankerääjät), membraanin paksuudesta,
ionomeeripitoisuuksista ja olosuhteista, kuten lämpötilasta ja paineesta. Carmon
julkaisussa ”A comprehensive review on PEM water electrolysis” on lueteltuina 42 eri PEMelektrolyysereiden suorituskykyyn liittyvää tutkimusta, joissa kennon jännite liikkui 1,53 V
– 1,70 V välillä käytettäessä 1 A cm-2 virrantiheyttä. Suurin osa näistä tutkimuksista on
suoritettu 80 °C lämpötiloissa. Menetelmän kestävyydestä hän toteaa myös
artikkelissaan, että PEM-elektrolyyserien suorituskyky heikkenee tyypillisesti noin 10 - 20
µV/h. [2]

Elektrolyyserin kennojännite määräytyy elektrodireaktioiden välisen standardijänniteen
(−1,23 V) lisäksi nk. ylipotentiaaleista, jonka verran kennoon tulee lisätä ylimääräistä
jännitettä

reaktion

käynnistämiseksi.

Elektrolyyserissä

esiintyvät

ylipotentiaalit

luokitellaan tyypillisesti kolmeen eri luokkaan: Va, Vc ja Vohm. Nämä termit on otettu
huomioon kennojännitteen yhtälössä 5.

𝑉 = 𝐸 + 𝑉𝑎 + 𝑉𝑐 + 𝑉𝑜ℎ𝑚

(5)

Tässä yhtälössä V on kennojännite, E on avoimen piirin jännite (OCV, Open Circuit Voltage),
Va on aktivaatioylipotentiaali, Vc on konsentraatioylipotentiaali ja Vohm on ohminen
ylipotentiaali. Ensimmäinen termi E voidaan määrittää veden elektrolyysireaktion
Nernstin yhtälön avulla:

𝐸 = 𝐸0 +

0.5
𝑝𝐻 ∙𝑝𝑂
𝑅𝑇
ln 2 2
𝑛𝐹
𝑝𝐻2 𝑂

(6)

Tässä E0 on elektrodireaktioiden välinen standardijännite −1,23 V, R on kaasuvakio, T on
lämpötila, n on siirtyneiden elektronien lukumäärä, F on Faradayn vakio ja ps on aineen s
osapaine. Yhtälön perusteella voidaan päätellä, että lämpötilan tai kaasujen osapaineen
kasvattaminen siirtää avoimen piirin jännitettä lähemmäksi nollaa (ts. kohti
spontaanisuutta), jolloin ulkoisen jännitelähteen tarvitsee tuottaa alhaisempi jännite.
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Aktivaatioylipotentiaali Va on jännite, joka tarvitaan avoimen piirin jännitteen E lisäksi
elektrodireaktioiden tapahtumiseen. Sen mallintaminen on osoittautunut haastavaksi,
sillä

siihen

vaikuttaa

päällystystekniikka,

muun

muassa

pintakonsentraatio,

lämpötila,

katalyyttimateriaali

aktiivinen

pinta-ala

ja

ja

sen

morfologia.

Aktivaatioylipotentiaalia mallinnetaan yleisesti Butler-Volmer yhtälön avulla, joka voidaan
PEM-elektrolyysissä määritellä anodille ja katodille yhteiseksi (yhtälö 7):

𝑉𝑎 = 𝛼

𝑅𝑇
𝑎𝑛𝑜𝑑𝑖 𝐹

ln 2𝑖

𝑖

0,𝑎𝑛𝑜𝑑𝑖

+𝛼

𝑅𝑇
𝑘𝑎𝑡𝑜𝑑𝑖 𝐹

ln 2𝑖

𝑖

(7) [10]

0,𝑘𝑎𝑡𝑜𝑑𝑖

Tässä yhtälössä αanodi ja αkatodi on osareaktioiden varauksensiirtokertoimien ja siirtyneiden
elektronien n tulo, joka on tyypillisesti αanodi = 2 ja αkatodi = 0,5 [2]. Termi i0 on elektrodien
itseisvirrantiheys, joka kuvaa elektrodilla tapahtuvan osareaktion nopeutta. PEMmenetelmässä anodireaktion osuus yhtälön 7 aktivaatioylipotentiaalista on suurempi kuin
katodireaktion. [1]

Konsentraatioylipotentiaali Vc aiheutuu yleisesti ottaen veden konsentraatiogradientista
esimerkiksi membraanin pinnan ja elektrolyyttiliuoksen välillä. Se on alhaisilla
virrantiheyksillä yleensä selkeästi alhaisempi kuin Vohm tai Vα [3]. Korkeilla virroilla
aineensiirtoa rajoittaa erityisesti katalyyttipinnan täyttyminen tuotekaasuilla, jolloin
veden

kuljettaminen

MEAn

pinnalle

on

estyneempää.

Lisäksi

suuremman

kaasunkehityksen myötä veden kuljettaminen virrankerääjien läpi tuotekaasuvirtausta
vastaan kasvattaa konsentraatioylipotentiaalia. [2]

Ohminen ylipotentiaali Vohm aiheutuu pääasiassa virrankerääjien ja MEAn välisistä
liitännöistä,

elektrolyyttiliuoksen

resistanssista,

katalyyttikerroksen

pinnalle

muodostuneista kaasukuplista sekä protoninvaihtomembraanin resistanssista. [1]
Ohminen ylipotentiaali on suoraan verrannollinen virran I arvoon Ohmin lain (8)
mukaisesti, jossa kennoresistanssi Rel kuvaa elektrolyyserin ohmista vastusta.

𝑉𝑜ℎ𝑚 = 𝐼𝑅𝑒𝑙

(8)
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3.1.1 Elektrolyyserin materiaalit

PEM-elektrolyysi vaatii virrankerääjiltä paljon. Niiden sähkönkuljetuskyvyn on oltava
mahdollisimman hyvä, jotta systeemin ohminen ylipotentiaali pysyisi riittävän alhaisena
ja samalla riittävän huokoisia, jotta vesi ja tuotekaasut läpäisevät ne vaivattomasti.
Virrankerääjän suunnittelussa tulee siis varmistaa riittävä huokoisuusaste, joka ei
kuitenkaan liiaksi kasvattaisi virrankerääjän ja päätylevyn/katalyyttikerroksen välistä
kontaktiresistanssia. [11,12]

Elektrolyysilaitteistot on suunniteltu luomaan anodille hapettavat olosuhteet, jossa
anodipuolen vesivirtaus, virrankerääjä, päätylevy ja katalyyttikerros ovat alttiina
hapettumiselle. PEM-elektrolyyserin anodipuolen olosuhteet ovat hyvin korrodoivia
johtuen

pääasiassa

protoninvaihtomembraanin

happamasta

luonteesta,

hapen

läsnäolosta ja veden hapettamiseen tarvittavasta suuresta positiivisesta ylipotentiaalista.
Anodipuolen virrankerääjinä on yleisimmin käytetty titaania, joka kestää suhteellisen
hyvin korroosiota jopa happamissa olosuhteissa. [2]

Titaanin hyvä korroosionkestävyys on selitettävissä erittäin ohuen titaanioksidikerroksen
välittömällä muodostumisella, kun metalli joutuu kosketuksiin ilmakehän hapen kanssa.
Oksidikerros suojelee titaania hapettumiselta, mutta se kasvattaa titaanisten
virrankerääjän liitäntöjen ohmista resistanssia huonontaen siten elektrolyyserin
suorituskykyä [13].

Tästä huolimatta titaani on eniten käytetty virrankerääjien materiaali, sillä se on
merkittävästi yleisempi ja edullisempi alkuaine kuin korroosionkestävät jalometallit,
kuten platina tai kulta. Monissa PEM-elektrolyysitutkimuksissa [14-17] on käytetty
virrankerääjinä titaanista valmistettuja verkkoja, mutta sintteröidystä titaanijauheesta
valmistetut virrankerääjät ovat huomattavasti suorituskykyisempiä ja kestävämpiä.
Vuonna 2008 suoritetussa tutkimuksessa optimoitiin sintteröidyn titaani-virrankerääjän
partikkeli- ja huokoisuuskokoa päätyen siihen, että optimaalinen partikkelikoko on 50 - 75
µm ja huokoisuuskoko 12 - 13 µm. Optimoimalla näin virrankerääjien rakennetta, he
saivat laskettua kennojännitettä 100 mV käytettäessä 2 A cm-2 virrantiheyttä [12].
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Parhaimman suorituskyvyn titaanijauheesta sintteröityihin virrankerääjiin on kuitenkin
päällystetty platina- tai kultakerros estämään varauksen kulkua haittaavan titaanioksidikerroksen

muodostumista.

Näin

ollen

jalometalli-päällysteisten

virrankerääjien

kontaktiresistanssit ovat alhaisempia. [18,19]

Katodipuolen virrankerääjiltä ei tarvitse vaatia yhtä suurta korroosion sietokykyä, koska
katodilla ei ole hapettavaa ylipotentiaalia. Tämän johdosta tavanomaisempien ja
halvempien virrankerääjien, kuten hiilikankaan, käyttäminen on mahdollista. On kuitenkin
muistettava, että katodin virrankerääjän kontaktiresistanssi tulee yhtä lailla vaikuttamaan
suorituskykyyn, joten optimoituja titaanisintteri-materiaaleja on usein käytetty myös
katodin virrankerääjinä [12,20-26].

Virrankerääjien lisäksi myös anodin päätylevy on alttiina korroosiolle, joten sekin on
valmistettava titaanista. Kuten virrankerääjät, päätylevyt voidaan päällystää esimerkiksi
platinalla tai kullalla. Tämä parantaa elektrolyyserin suorituskykyä kontaktiresistanssin
alenemisen johdosta [18].
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3.1.2 MEA

Kuten

aiemmin

todettiin,

elektrolyyserin

katodikatalyyttikerrosten pinnalla,

joiden

reaktiot

välissä

on

tapahtuvat

anodi-

ja

protoninvaihtomembraani.

Elektrolyysilaitteistoissa tällä hetkellä eniten käytetty membraani on DuPont-yhtiön
valmistamat Nafion® membraanit niiden erinomaisen protoninjohtokyvyn ja alhaisen
kaasunläpäisevyyden ansiosta. Nafion-membraanit toimivat vain kostutettuina, joten
systeemin lämpötilan on oltava normaalipaineessa alle 100 °C [2]. Nafion-polymeeri,
jonka päässä on hapan sulfonihapporyhmä, on esitettynä kuvassa 2.

Kuva 2. Nafion-polymeerin rakenne (n = 6 – 10). [27,28]
Katalyyttikerroksen anodipuolella tapahtuvalle OER:lle aktiivisimpia katalyyttejä ovat
platinaryhmän metallit aktiivisuusjärjestyksessä Ru, Ir ja Pt. Aktiivisin tunnettu materiaali
on RuO2, mutta valitettavasti sen korroosionkestävyys ei ole riittävä anodiympäristöön.
Tämän vuoksi iridiumoksidia (IrO2) pidetäänkin parhaimpana vaihtoehtona anodipuolen
katalyyttimateriaaliksi. PEM-elektrolyysissä sitä käytetään tyypillisesti noin 2 - 4
milligrammaa kuutiosenttimetriä kohden. [2]

Iridiumia arvioidaan olevan maankuoressa noin 40 kertaa vähemmän kuin kultaa [29],
joten sen korvaaminen edullisemmilla ja yleisemmillä katalyyteillä on keskeisessä roolissa
nykypäivän ja tulevaisuuden tutkimushankkeissa. Katalyyttien riittävyysongelmaa
voidaan toisaalta lähestyä myös siten, että iridiumia päällystettäisiin sähköä johtavan ja
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korroosiokestävän metallioksidipartikkelin pinnalle, jonka muoto ja koko on optimoitu
maksimoimaan iridiumin aktiivinen pinta-ala massaa kohden (yks. m2/g). Vuonna 2014
ilmestyneessä

julkaistussa

tutkittiin

iridiumoksidia,

jonka

substraattina

toimi

sähkönjohtokyvyn parantamiseksi antimonilla doupatut SnO2 -nanopartikkelit. Kun
iridiumoksidin massa-osuus pidettiin yli 60 prosentissa, IrO2-ATO-katalyytillä oli parempi
suorituskyky (i / m(IrO2)) kuin substraatittomalla iridiumoksidilla [30].

MEAn katodipuolella hyödynnetään pääasiassa platinapohjaisia katalyyttejä, jotka ovat
yhtälössä 3 esitetylle HER:lle hyvin aktiivisia. Platina on noin 4 kertaa harvinaisempaa kuin
kulta [29], joten iridiumia vastaavasti sille tulee löytää uusia vaihtoehtoja. Vuosien
saatossa platinaa on kyetty hyödyntämään entistä tehokkaammin hiilinanoputki- ja
hiilijauhe-tuettujen platinakatalyyttien kehitystyön mentyä eteenpäin. Hiilinanoputket
kasvattavat merkittävästi platinan massapinta-alaa verrattuna platinajauheesta
valmistettuun katalyyttiin. PEM-elektrolyysissä platinaa tarvitaan vain pieni osa
iridiumoksidin määrästä, vain 0,5 – 1 milligrammaa kuutiosenttimetriä kohden. [2]

PEM-elektrolyysin katalyyttikerrokset koostuvat katalyyttien lisäksi myös ionomeeristä,
jolla on useimmiten sama polymeerirakenne kuin käytettävällä membraanilla.
Ionomeerin

tärkeimpiä

tehtäviä

on

kuljettaa

protoneja

katalyyttikerroksesta

membraanille ja sitoa katalyyttipartikkelit toisiinsa, vahvistaen näin katalyyttikerrosten
mekaanista kestävyyttä. Toisaalta polymeerit eivät johda elektroneja, jolloin kerroksen
sähkönjohtokyky heikkenee ionomeeripitoisuuden kasvaessa. Ongelmaksi voi myös
muodostua ionomeerin hydrofobisuus, joka saattaa aiheuttaa kuljetusrajoitteita
katalyyttikerroksesta poistuvalle vedelle. [2] Ionomeeripitoisuutta tulee siis optimoida,
jotta

ionomeeria

olisi

riittävästi

varmistamaan

hyvä

MEAn

kestävyys

ja

protoninjohtokyky, eikä liian paljoa, jotta varmistettaisiin hyvä elektronien johtavuus ja
aineensiirto. Carmon review-artikkelin mukaan Nafion-ionomeerien kuivapainopitoisuudet ovat vaihdelleet eri tutkimuksissa 20 - 30 m-% välillä, kun membraanina on
ollut Nafion-membraani [2].
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Tämän diplomityön kannalta merkittävimmän ionomeeripitoisuuden optimoinnin on
julkaissut Xu W. ja Scott K. vuonna 2010. Heidän mukaan optimaalinen ionomeeripitoisuus anodilla on 25 m-% ja katodilla vastaavasti 20 m-%. Optimointi tehtiin
ruteniumin ja iridiumin sekaoksidille ja hiilikantajaan tuetulle platinalle (Pt/C).

Anodin katalyyttikerros valmistettiin ensin PTFE-liuskalle ruiskumaalaamalla siihen
Ru0.7Ir0.3O2 –katalyyttiä ja Nafion-ionomeeria sisältävää vesi/isopropanoliliuosta (ts.
mustetta). Katodin katalyyttikerrosta varten PTFE-liuskalle maalattu muste sisälsi
vastaavasti 20 m-% Pt/C katalyyttiä ja Nafion-ionomeeriä. PTFE-liuskalla olevat
katalyyttikerrokset kuumapuristettiin Nafion 117 membraanin pinnalle, jolloin kerrokset
tarttuivat sen pintaan. [31] Tämän tyyppistä MEA:aa kutsutaan CCM-tekniikalla
valmistetuksi (CCM, Catalyst Coated Membrane), sillä katalyyttikerrokset ovat
kiinnittyneet membraanin pinnalle.

Membraani voidaan päällystää katalyyttikerroksilla ainakin kolmella eri tavalla, joista
ensimmäinen, PTFE-liuskaa apuna käyttävä, kuvailtiin aiemmin tällä sivulla. Toinen
vaihtoehto on ruiskumaalata katalyytin ja Nafion-ionomeerin seosta, joka on liuotettu
vesi/isopropanoliseokseen suoraan membraanin pinnalle, ja sen jälkeen punnita
vakuumissa

kuivattu

membraani

katalyyttimäärän

selvittämiseksi.

Kolmantena

vaihtoehtona on suorittaa ns. blade coating, jossa esimerkiksi PTFE-kalvo päällystetään
katalyyttimusteella mekaanisesti liikkuvan päällystysterän avulla. Muste voi koostua
esimerkiksi katalyytin ja ionomeerin dispersiosta veteen sekä 1-propanolin tai
isopropanolin seokseen. Erittäin tasainen ja paksuuteen 160 – 420 µm valmistettu
katalyyttikerros kuivataan ja kuumapuristetaan membraanin pinnalle 130 °C lämpötilassa.
[32]

Toista lähestymistapaa valmistaa MEA kutsutaan CCS-tekniikaksi (CCS, Catalyst Coated
Substrate), jossa katalyyttikerros maalataan membraanin sijaan virrankerääjän pinnalle.
Diffuusiokerroselektrodeilla (GDE, Gas Diffusion Electrodes) ei kuitenkaan ylletä CCMtekniikalla valmistetun MEAn suorituskykyyn johtuen todennäköisesti paremmasta
katalyyttikerroksen ja membraanin välisestä liitoksesta. [33]
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3.2 AEM-elektrolyysi

AEM-elektrolyysimenetelmä
protoninvaihtomembraanin

(AEM,

Anion

sijaan

Exchange

Membrane)

hydroksidi-ioneja

perustuu
läpäisevään

anioninvaihtomembraaniin. Toisin kuin PEM-elektrolyysissä, vesi reagoi katodilla kuvan 3
mukaisesti muodostaen vetyä ja hydroksidi-ioneja (alkaalinen HER). Anodireaktiossa
membraanin lävitse kulkeutuneet hydroksidi-ionit luovuttavat elektroneja, jolloin
muodostuu happikaasua, vettä ja elektroneja (alkaalinen OER). Kokonaisreaktioyhtälö 4
on identtinen aiemmin esitetyn PEM-elektrolyysin kanssa, kuten myös standardijännite
0
0
−1,23 V (𝐸𝐻𝐸𝑅
= −0,83 V ja 𝐸𝑂𝐸𝑅
= 0,4 V) [34].

Kuva 3. AEM-elektrolyysin rakenne, tyypilliset materiaalit (kts. 3.2.2) ja osareaktiot.
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3.2.1 Vedyn kehityksen suorituskyky ja ylipotentiaalit

Vuonna 2012 julkaistun tutkimusartikkelin mukaan AEM-elektrolyyseriä voidaan pitää
kehittyneenä, mikäli sen virrantiheys ylittää 0,5 A cm-2 potentiaalissa 1,8 V. Toisin sanoen
AEM-elektrolyysillä on selkeästi alhaisempi suorituskyky verrattuna PEM-elektrolyysiin.
Tämä selittyy sillä, että HER-reaktion itseisvirta esimerkiksi platina-katalyytin pinnalla on
ainakin kaksi kertaluokkaa pienempi alkaalisessa ympäristössä kuin happamassa. Toisena
syynä voidaan pitää anioninvaihtomembraanin korkeaa resistanssia, mikä on yleisesti
ottaen ainakin kolme kertaa suurempi kuin protoninvaihtomembraanien. Hydroksidien
aineensiirto on myös protoneita hitaampaa OH−-ionin pienemmän diffuusiokertoimen
vuoksi. [2,35-37]

AEM-elektrolyysin kennojännitettä on mallinnettu käytännössä samalla kuin PEMelektrolyysissä – onhan molempien elektrolyysien toiminnat hyvin samankaltaisia [38].
Suuri aktivaatioylipotentiaali nostaa tyypillisissä polarisaatiokäyrissä (kuva 4) onsetpotentiaalin noin 1,7 volttiin, kun se on PEM-elektrolyysille välillä 1,4 – 1,5 V [2].
Lappeenrannan teknillisen yliopiston julkaisemassa diplomityössä Koponen simuloi AEMelektrolyysin ylipotentiaaleja, jotka muodostuvat käytännössä samoista elementeistä kuin
PEM-elektrolyysin

elementit.

Kuvassa

4

on

esitettynä

ylipotentiaalisimulaatio

virrantiheyden funktiona (T = 75 °C ja p = 30 bar). [1]

Kuva 4. Simuloidut ylipotentiaalit AEM-elektrolyysisysteemille. Tästä nähdään hyvin
ohmisen ylipotentiaalin vaikutus polarisaatiokäyrän kulmakertoimeen (muokattu
alkuperäisestä lähteestä). [1]
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3.2.2 Elektrolyytti, materiaalit ja MEA

Ionivaihdetun veden sijaan AEM-elektrolyysissä on useimmiten käytetty emäksistä 0,1 10 M KOH-liuosta, jotta minimoitaisiin elektrolyyttiliuoksen osuus ohmisesta
ylipotentiaalista. Monet tutkimukset suosittelevat kuitenkin välttämään KOH-liuoksia,
sillä siihen liukeneva CO2 reagoi yhtälöiden 9 ja 10 mukaisesti karbonaatti-ioniksi tai
kaliumkarbonaatiksi. Hydroksidi-ionien reagoidessa elektrolyyttiliuoksen konduktiivisuus
alenee ja muodostuneet karbonaattisaostumat voivat pahimmillaan tukkia virrankerääjiä
estäen aineensiirtoa. [38-42]

CO2 + 2 OH − → CO2−
3 + H2 O

(9)

CO2 + 2 KOH → K 2 CO3 + H2 O

(10)

Käyttämällä esimerkiksi 1 m-% K2CO3-liuosta, elektrolyyttiliuoksen maltillisempi pH (10 11) vähentää hydroksidi-ionien herkkyyttä reagoida hiilidioksidin kanssa. Tällöin
systeemiltä ei vaadita ns. ilmatiiviyttä, jolloin design voi olla yksinkertaisempi ja
edullisempi.

Perinteisesti menetelmän suurimpana ongelmana on pidetty membraanin lyhytaikaista
stabiilisuutta emäksisissä olosuhteissa, sillä hydroksidilla on taipumus hyökätä
nukleofiilisesti

membraanin

anioninvaihtoryhmiin

pääasiallisesti

Hoffmannin

eliminaatioreaktion, nukleofiilisen substituution ja ylidin muodostuksen kautta. Kaikki
edellä mainitut hajoamismekanismit johtavat ioninvaihtokapasiteetin ja sitä myöten
ionisen konduktiivisuuden heikkenemiseen. [43]

Kyseisten hydroksidireaktioiden vuoksi miedompi pH kasvattaa membraanin käyttöikää
alhaisemman OH-konsentraation takia, mutta karbonaattiliuoksella on alhaisempi
konduktiivisuus kuin KOH-liuoksella kasvattaen näin systeemin kennoresistanssia. Vincent
et. al. tutkimuksessa elektrolyyttiliuoksen vaikutus AEM-elektrolyysin suorituskykyyn ei
ollut kuitenkaan kovin suuri, sillä he mittasivat kennojännitteiksi 1,91 V (1 m-% K2CO3) ja
1,88 V (1 M KOH) virrantiheydellä 0,4 A cm-2. [38,41,44]
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Alkaalisen anioninvaihtomembraanin ja elektrolyyttiliuoksen takia anodiympäristö ei ole
niin korrodoiva kuin PEM-elektrolyysissä, joten kennossa voidaan käyttää edullisempia
materiaaleja, kuten nikkelipohjaisia katalyyttejä ja ruostumattomasta teräksestä
valmistettuja päätylevyjä [34,35]. Virrankerääjien ei myöskään tarvitse olla titaania, vaan
esimerkiksi huokoista nikkelivaahtoa on käytetty tai suositeltu useissa eri tutkimuksissa
[37,39,41,45].

Kaupallisia anioninvaihtomembraaneja on saatavilla useilta eri valmistajilta, kuten
Tokuyama (A-201), FuMA-Tech GmbH (FAA-3), Astom Co. (Neosepta®), Ionics Inc., RAI
Research Corp., CSMCRI, Tosoh Co. ja Asahi Chemical Industry Co. (Aciplex ja Selemion).
[44] Tokuyaman A-201 membraani näyttäisi olevan toistaiseksi yleisimmin käytetty
referenssimembraani AEM-elektrolyysissä [34 – 45].

MEAn valmistusta hankaloittaa anioninvaihtomembraanien rajoittunut lämpötilankesto,
jolloin etenkin CCM-valmistustekniikan käytössä on rajoituksia. Katalyyttikerroksia ei
voida esimerkiksi kuumapuristaa membraanin pintaan kiinni Nafion-membraanille
tyypillisessä 130 °C lämpötilassa. Myös eri ionomeerivaihtoehtoja on rajoitetummin kuin
PEM-menetelmässä, jonka takia niiden kehitystyöhön tulisi suunnata nykyistä enemmän
rahoitusta. Acta-yhtiön katalyytit, erityisesti 3030® (CuCoOx) ja 4030® ((Ni/(CeO2–
La2O3)/C)), ovat yleinen valinta AEM-elektrolyysin anodille ja katodille. Nämä katalyytit
maalataan

usein

virrankerääjien

päälle,

jotta

CCM-tekniikalle

tyypilliset

lämpökäsittelyvaiheet voitaisiin välttää. [34,39,41]

3.3 Bipolaarinen polymeerimembraani
Tässä osiossa käsitellään bipolaarista membraania (BPM, Bipolar Membrane), jota
voidaan käyttää protonin- ja anioninvaihtomembraanin sijaan veden elektrolyysissä.
Aluksi

selvitetään

BPM:n

toimintaperiaatetta,

nykyisiä

käyttökohteita

ja

valmistusmenetelmiä. Lopuksi arvioidaan BPM:n potentiaalia toimia osana veden
elektrolyysiä ja esitellään aiemmin julkaistujen BPM-elektrolyysitutkimusten tuloksia.
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3.3.1 Membraanin rakenne ja elektrodialyyttinen veden hajottaminen
Yksinkertaisimmillaan BPM koostuu yhteenpuristetusta kationinvaihtomembraanista ja
anioninvaihtomembraanista, jolloin varaukset eivät kykene läpäisemään molempia
kerroksia: vain toisen. Membraanin toiminta perustuu välitilaan diffuntoituneen veden
nopeaan hajoamisreaktioon protoniksi ja hydroksidiksi membraanin läpäisevän
sähkökentän läsnä ollessa. Tätä ilmiötä kutsutaan elektrodialyyttiseksi tai sähkökenttäavusteiseksi veden hajottamiseksi ja sitä on havainnollistettu kuvassa 5. Membraanin
keskellä näkyvää, alle 10 nm paksua membraaniin välitilaa pidetään BPM:n tärkeimpänä
osana [46].

+ −
välitila

+

AEMkerros

PEMkerros

+

−

−
−

+

+

−

Kuva 5. Bipolaarinen membraani ja elektrodialyyttinen
Kerrospaksuuksien suhde ei vastaa todellista rakennetta.

veden

hajoaminen.

Membraanin yli kytketään potentiaaliero siten, että AEM-kerros on suunnattu
sähkökentän positiiviseen napaan ja PEM-kerros negatiiviseen napaan, jolloin välitilan
hydroksidi-ionit pyrkivät kulkeutumaan AEM-kerrokseen ja protonit vastaavasti PEMkerrokseen. Veden hajoamisreaktion termodynaaminen jännite vastaa protonin
sähkökemiallista potentiaalieroa membraanin ylitse (yhtälö 11), joka on esimerkiksi
huoneenlämpötilassa 0,83 V.

𝛥𝛷𝐵𝑃𝑀 =

𝑅𝑇
[𝐻 + ]
ln ( [𝐻+]𝑘𝑎𝑡𝑜𝑑𝑖 )
𝐹
𝑎𝑛𝑜𝑑𝑖

≈ 0,059𝛥𝑝𝐻 ≈ 0,059 ∙ 14 ≈ 0,83 V
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(11)

Tässä yhtälössä termi ΔφBPM on membraanin yli vallitseva potentiaaliero, R on kaasuvakio,
T on lämpötila, F on Faradayn vakio, [H+] on protonin tasapainokonsentraatio ja ΔpH on
membraanin yli vallitseva happamuusero. Jännitettä ΔφBPM korkeammilla arvoilla
varaukset pyrkivät siirtymään membraanin ulkopuolelle elektrolyyttiliuoksiin. Samaan
aikaan membraanin välitilaan diffuntoituu vettä molemmilta puolilta korvatakseen
hajotusreaktiossa lähtöaineena toimineen veden. [47-49].

Elektrodialyyttisen vedenhajoamisreaktion mekanismille on olemassa useita eri teorioita.
Yleisesti uskotaan, että H+ ja OH− -ionit syntyvät protonaatio-deprotonaatioreaktioissa
anioni/kationivaihtoryhmien ja vesimolekyylien välillä BPM:n välitilassa ja korkean
sähkökentän on havaittu nostavan näiden reaktioiden nopeutta jopa 50 miljoonaa kertaa
nopeammaksi verrattuna veden autoprotolyysin nopeuteen vesiliuoksissa. [50] Monet
tutkimukset korostavat anioninvaihtoryhmien vaikutusta reaktionopeuteen, erityisesti jos
kyseessä on tertiäärinen amiiniryhmä. Positiivisesti varautuneet anioninvaihtoryhmät (B)
toimivat yhtälöiden 12 - 14 mukaisesti hajotusreaktion katalyytteinä. [50-52] Tästä yhtenä
todisteena pidetään kvaternääristen amiinien hajoamista tertiäärisiksi, kuin myös
tertiääristen hajoamista sekundääriksi membraanin pitkäaikaisen käytön yhteydessä [52].
B + H2 O ↔ BH + + OH −

(12)

BH + + H2 O ↔ B + H3 O+

(13)

2 H2 O ↔ H3 O+ + OH −

(14)

Vuonna 2001 julkaistun väitöskirjan (Wilhelm F.) mukaan simuloidut reaktiomallit
ennustivat optimaaliseksi vedenhajotuskatalyytiksi heikkoa happoryhmää, jonka pKa on
välillä 6 - 8 [52]. Tulos kuulostaa järkevältä, sillä jos oletetaan välitilaan neutraali pH, liian
vahvalla hapolla (pKa 1 - 5) olisi hankaluuksia vastaanottaa vesimolekyylin protonia
yhtälön 12 mukaisesti, koska pH > pKa (BH+). Toisaalta liian vahva emäs B, jonka
vastinhapon pKa on yli 8, vastaanottaa protonin helposti yhtälössä 12. Sen sijaan protonin
luovuttaminen yhtälön 13 mukaisesti osoittautuu hankalammaksi vahvemman emäksen
taipumuksesta olla protonisoituneessa muodossa silloin, kun pH < pKa (BH+). Tertiääristen
amiinien pKa vaihtelee tyypillisesti välillä 9,8 – 10,8 riippuen siihen kiinnittyneiden
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hiiliketjujen pituudesta [53]. Mitä pidempiä hiiliketjuja, sitä enemmän ne toimivat
typpiatomin elektronitiheyttä kasvattavina ryhminä ja sitä korkeampi pKa kyseisellä
amiinilla on. pKa-väli 9,8 – 11,8 kuvaa suurin piirtein sitä happamuutta, mitä esiintyy AEMkerrosten ionomeerien tertiäärisillä amiineilla [52].

Bipolaarimembraanien kationinvaihtoryhminä voidaan käyttää heikkoja happoja, joiden
pH sijoittuu katalyyttisesti aktiiviselle välille. Esimerkiksi venäläisessä MB-3 membraanissa
on käytetty fosforihappoa (HPO3-/ PO32-), jonka pKa on 7. Toinen kirjallisuudessa esiintyvä
ryhmä on karboksyylihappo (pKa 4,75), joka sijoittuu jo pH-alueen alarajalle [52]. Nafiontyyppinen rakenne on myös hyvin yleinen, sillä perfluorattu sulfonihapporyhmä takaa
erinomaisen konduktiivisuuden. Kääntöpuolena on tosin fluoratusta hiiliketjusta
aiheutunut happamuus (pKa < 0), mikä ei viittaa ryhmän olevan aktiivinen
elektrodialyyttiselle veden hajotukselle [54]. Katalyytteinä voidaan käyttää heikkojen
happojen ja emästen lisäksi myös raskasmetallikomplekseja. Esimerkiksi Tokuyaman BP1 membraanissa on muodostettu kompleksi Fe(III)-ionien ja PEM-kerroksen kanssa
membraanin välitilaan [52].

Veden hajotuksen suurta reaktionopeutta on perusteltu katalyyttien lisäksi myös toisella
Wienin efektillä (the Second Wien Effect), jonka mukaan ionien liikkuvuus kasvaa ulkoisen
sähkökentän funktiona osittain dissosioituvien elektrolyyttien liuoksissa. Veden ollessa
vain osittain dissosioituva, teoriaa sovellettiin myös bipolaarisiin membraaneihin vuonna
1990 olettamalla, että bipolaarisen membraanin AEM- ja PEM kerrokset muodostavat
kondensaattorimaisen rakenteen, joka mahdollistaa hyvin suuren sähkökentän (108 - 109
V/m) muodostumisen noin 10 nm paksuisen välitilan yli aikaan saaden veden
hajoamisreaktion nopeutumisen. [55] Teorian laatijat Mafé ja Manzanares eivät
kuitenkaan väheksyneet noin 6 vuotta aiemmin julkaistua tutkimusta (R. Simons), jossa
ioninvaihtoryhmien katalyyttisestä vaikutuksesta oli saatu kokeellista näyttöä [56].
Kahdeksan vuotta myöhemmin Mafé esitti julkaisussaan yhdistelmäteorian, joka huomioi
Wienin efektin ja ioninvaihtoryhmien katalytiivisen vaikutuksen.

19

3.3.2 Teollisia käyttökohteita
Nykyään bipolaarista membraania on käytetty happojen ja emästen valmistuksessa,
prosessivirtojen kierrätyksessä tai juomaveden valmistuksessa. [47,50,52] Esimerkiksi
natriumhydroksidia ja rikkihappoa voidaan valmistaa kolmiosaisessa kennossa alla olevan
kennokaavion mukaisesti:

+ ǁ BPM1 ǁ vesivirta1 ǁ AEM ǁ Na2SO4 (aq) ǁ PEM ǁ vesivirta2 ǁ BPM2 ǁ -

(15)

Prosessi aloitetaan kytkemällä kennon päiden välille sähkökenttä. Tällöin BPM1 luovuttaa
H+-ioneja vesivirta1:seen, jolloin elektroneutraalisuus-ehdon täyttämiseksi Na2SO4virrasta siirtyy AEM:n lävitse SO4- -ioni vesivirta1:seen, jolloin lopputuotteena muodostuu
rikkihappoa. Vastaavasti toisella puolella BPM2 luovuttaa OH—ioneja vesivirta2:seen,
mikä pakottaa Na+-ionien siirtymisen Na2SO4-virrasta samaan vesivirtaan. Näin ollen
vesivirta2:seen muodostuu lopputuotteena natriumhydroksidia.

Kyseinen tuotantosysteemi noudattaa vihreän kemian periaatteita, sillä prosessiin
tarvitaan vain vettä ja sulfaattiliuosta, mikä voi olla jopa muiden teollisuusprosessien
jätevirta [57]. Menetelmällä voidaan tuottaa jopa 6 – 7 M vahvuisia happo-emäsliuoksia
ja sen energiankulutus on alhaisilla konsentraatioilla parempi kuin perinteisemmässä
kloori-alkalimenetelmässä, jossa elektrolysoidaan NaCl-liuosta muodostaen anodilla
klooria (Cl2) sekä katodilla vetyä ja hydroksidia [58,59]. Tämän sivun alussa kuvattu BPMprosessi on tunnettu jo vuosikymmenien ajan, mutta vasta ilmastonmuutoksen myötä
siihen on kiinnitetty yhä kasvavissa määrin mielenkiintoa yllä esitettyjen seikkojen
ansiosta [57].

Suosittelen tutustumaan ensimmäisessä kappaleessa mainittuihin lähteisiin [47, 50, 52],
jotka käsittelevät BPM:n käyttöä happo-emästuotannon lisäksi myös prosessivirtojen
kierrätyksessä ja juomaveden valmistuksessa.
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3.3.3 Membraanin valmistaminen
Hyvin suunnitellut membraanit hajottavat vettä tehokkaasti alhaisella jännitteellä kestäen
hyvin erilaisia kemikaaleja, kuten emäksiä ja happoja sekä mekaanista rasitusta.
Luonnollisesti ioninvaihtokerrosten tulee olla hyvin vettä läpäiseviä sekä hyvin
selektiivisiä vain hydroksidille tai protonille, jättäen muut systeemissä vaikuttavat ionit
membraanin ulkopuolelle. Ioninvaihtokerrosten hyvä ioninen läpäisevyys havaitaan
mittaamalla

erikseen

kerrosten

sähkönjohtavuutta,

kun

taas

veden

riittävä

permeabiliteetti nähdään virta-jännite käyrästä havaitsemalla veden hajoamisen rajavirran olevan korkea. Membraanit voidaan valmistaa käyttämällä anionin- ja
kationinvaihtomembraaneissa hyviksi havaittuja ionomeerejä. [52]

Ensimmäiset bipolaariset membraanit valmistettiin yksinkertaisesti laminoimalla kaksi
pinnaltaan

karhennettua

ioninvaihtomembraania

kiinni

toisiinsa

kuumapuristustekniikalla, mutta myöhemmin on kehitetty kerros kerrokselta eteneviä
valmistustapoja

lisäämällä

nestemäistä

ionomeeriliuosta

karhennetun

ioninvaihtokerroksen päälle ja antamalla sen polymerisoitua. Monissa tapauksissa
ioninvaihtokerroksien väliin lisätään ylimääräinen kerros, jonka tehtävänä on saavuttaa
mekaanisesti kestävä ja hyvin sähköä johtava yhteenliittymä. Vuonna 2001 julkaistussa
väitöskirjassa on kuvattu esimerkiksi yhden FumaTechin membraanin välitilan koostuvan
polyakryylihappokerroksesta, joka polymeroituessaan toimii kerrosten välisenä liimana ja
samalla katalyyttinä sisältäessään happaman karboksyylihapporyhmän. [52] Bipolaarinen
membraani voidaan myös valmistaa yksittäiselle polymeerimembraanille siten, että
anionin- ja kationinvaihtoionomeerit yhdistetään membraanin kummallekin puolelle
erikseen [48,52,60].

Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa onnistuttiin merkittävästi parantamaan
bipolaarisen

membraanin

tehokkuutta

kehittämällä

membraanin

välitilan

kolmiulotteisuutta. Tutkijat lisäsivät AEM/PEM-ionomeereista koostuvaa yhdistelmänanokuitua ioninvaihtokerrosten väliin niin kutsutulla electrospinning-menetelmällä,
jolloin kerrosten välistä kontakti-/reaktiopinta-alaa saatiin kasvatettua merkittävissä
määrin. Välitilaan lisättiin myös Al(OH)3 nanopartikkeleita vedenhajotusreaktion
katalyyteiksi. [49]
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3.3.4 Veden elektrolyysi

BPM-elektrolyysin potentiaalinen kannattavuus piilee siinä, että sen elektrodireaktiot
ovat kineettisesti nopeampia kuin AEM-menetelmässä. Näin siksi, että suuntaamalla
kationinvaihtokerros katodille ja anioninvaihtokerros anodille, saadaan katodilla aikaan
hapan vedynkehitysreaktio, joka on kineettisesti selkeästi nopeampi kuin vastaava reaktio
alkaalisessa ympäristössä. Tämän johdosta BPM-elektrolyysin kannattavuutta voidaan
arvioida vertaamalla sen suorituskykyä AEM-menetelmään, jolloin nähdään, oliko
alkaalisen vedynkehitysreaktion vaihtaminen happamaan vedynkehitykseen kannattavaa.

0
Osareaktioiden välinen standardijännite on vain 0,4 V, sillä hapan 𝐸𝐻𝐸𝑅
= 0 V ja alkaalinen
0
on 𝐸𝑂𝐸𝑅
= 0,4 V. [9] Elektrolyysiin tarvittava kennojännite on kuitenkin edelleen 1,23 V,

sillä tähän tulee lisätä veden elektrodialyyttiseen hajottamiseen tarvittava jännite 0,83 V.

Kuva 6. BPM-elektrolyysin rakenne, mahdollisia materiaalivaihtoehtoja ja elektrolyysin
osareaktiot.
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Ainoat löydettävissä olevat BPM-elektrolyysiä käsittelevät artikkelit on julkaistu Taiwanin
yliopistossa vuosina 2009 ja 2012. Tutkimuksissa käytettiin itsevalmistettua PVDF-g-GMAIDA membraania, jonka valmistus aloitettiin synnyttämällä suuri joukko radikaaleja
huokoisen polyvinylideenifluoridimembraanin (PDVF) pinnalle plasmakäsittelyn avulla.
Tämän jälkeen membraanin pinnan annettiin reagoida GMA-IDA-ionomeerin kanssa
(GMA, Glysidyylimetakrylaatti; IDA, Iminodietikkahappo), jolloin se polymerisoitui
membraanin pintaan muodostuneiden radikaalien kanssa. GMA-IDA-ionomeeri sisältää
tertiäärisen amiiniryhmän ja karboksyylihapporyhmän, jolloin se voi toimia samaan aikaan
niin anioni- kuin kationinvaihtoryhmänä. [48,60] Membraanin molemmille puolille
suoritettiin happo- ja emäskäsittely, jolloin kirjoittajien mukaan membraanin anodipuoli
oli aktivoitunut anioninvaihtajaksi ja katodipuoli kationinvaihtajaksi kuvan 6 mukaisesti.

Valitettavasti tutkimuksesta ei käy ilmi, miksi saman happo- ja emäskäsittelyn läpi käyneet
ionomeerit ovat protolysoituneet eri tavalla. On mahdollista, että ulkoisen sähkökentän
johdosta membraanin yli muodostuu pH-gradientti hydroksidi-ionien kulkeutuessa
anodille ja protonien katodille, jolloin eri pintojen ionomeerit varautuvat kuvan 7
mukaisella tavalla.

Kuva 7. PVDF-g-GMA-IDA bipolaarimembraanin rakenne. [60]
Näin valmistettu bipolaarinen membraani asetettiin kahden astian väliin, jotka täytettiin
0,1 M KCl-liuoksella ja IrO2/RuO2 päällystetyt titaaniverkot asetettiin membraanin
molemmin puolin siten, että työ- ja vastaelektrodin etäisyys toisistaan oli 3 mm.
Vastaelektrodin viereen asetettiin Ag/AgCl-referenssielektrodi. Tämä systeemi tuotti 0,09
A cm-2 virrantiheyden jännitteessä 2,5 V (NHE) ja 30 °C lämpötilassa.
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Tämä on hyvin alhainen suorituskyky verrattuna esimerkiksi AEM-elektrolyysiin, jossa
tyypillisesti saavutetaan noin 0,3 – 0,5 A cm-2 virrantiheys 2 V jännitteellä. [60] On toki
muistettava, että tässä tutkimuksessa ei mitattu tavanomaisella elektrolyyserillä.
Elektrodeja ei esimerkiksi puristettu membraania vasten suurella voimalla, eikä niiden
välissä ollut kuplia mukanaan vievää elektrolyyttiliuosvirtausta.

Tässä diplomityössä suoritetaan elektrolyyserikoe FumaTechin kaupalliselle FBMmembraanille ja kuumapuristuksella laminoidulle Nafion 115/FAA-3 membraanille
käyttäen Lobyntsevan lisensiaatintyössä optimoituja kuumapuristusolosuhteita [61].

FBM-membraanin AEM-kerroksen rakenne on oletettavasti samankaltainen kuin FAA-3
membraanissa, jossa anioninvaihtoryhmänä toimii aromaattiseen renkaaseen kiinnittynyt
kvaternäärinen amiini (R-(N+R3). Sen PEM-kerroksen rakenne on todennäköisesti
samankaltainen heidän fumion® F instant kationinvaihto-ionomeerin kanssa, jonka
ioninvaihto perustuu perfluorattuihin sulfonihapporyhmiin [62]. Fluoratun hiiliketjun
johdosta sulfonihapporyhmän R-SO3H pKa-arvo on vesiliuoksissa nolla, joten voidaan
mahdollisesti olettaa, että FBM:n kationinvaihtoryhmä ei merkittävästi osallistu veden
elektrodialyyttiseen hajottamiseen. Membraanin välitilan koostumuksesta ei ole tietoa,
mutta kuten aiemmin todettiin, FumaTechin bipolaarinen membraani on aikoinaan
sisältänyt ainakin polyakryylihappoa sidos- ja katalyyttimateriaalina.

BPM-elektrolyysistä saatavaa virtaa voi rajoittaa elektrodeilla tapahtuvien osareaktioiden
lisäksi aiemmin mainittu elektrodialyyttinen veden hajoaminen, sillä tämä aiheuttaa
vaatimuksen siirtää vettä membraanin ulkopuolelta sen välitilaan. Tämä ei tule olemaan
välttämättä suuri ongelma, sillä vuonna 1997 julkaistun tutkimuksen mukaan veden
diffuusio kaupallisen BPM:n välitilaan alkoi rajoittamaan hajotusreaktion virtaa sen
jälkeen, kun virrantiheys oli noussut yli 200 - 300 A cm-2 [50]. Veden nopean diffuusion
vuoksi BPM-elektrolyysillä saattaa olla potentiaalia saavuttaa hyvä vedynkehityksen
suorituskyky, mikäli MEAn valmistaminen joko CCM- tai CCS-tekniikalla onnistuu. CCMtekniikalla valmistetut katalyyttikerrokset saattavat kuitenkin hidastaa veden diffuusiota
jonkin verran.
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4 Tutkimusmenetelmät
4.1 Röntgendiffraktio
Tässä työssä röntgendiffraktiota (XRD, X-ray Diffraction) käytetään katalyyttien rakenteen
ja partikkelikoon arviointiin. Kun hyvin järjestäytyneeseen kiderakenteeseen suunnataan
röntgensäteilyä, tapahtuu säteilyn siroamista saman suuntaisista hilatasoista silloin, kun
niiden välinen etäisyys d on samaa suuruusluokkaa kuin käytetyn säteilyn aallonpituus λ.
Braggin lain mukaan eri hilatasoilta sironneet röntgensäteet vahvistavat toisiaan silloin,
kun sirontakulma täyttää ehdon (16). Muussa tapauksessa sironneet säteilyaallot ovat eri
vaiheessa, jolloin ne sammuttavat toisensa. [63]

sin 𝜃 =

𝑘𝜆
2𝑑

(16)

Tässä yhtälössä k on heijastuksen kertaluokka, λ käytetyn röntgensäteilyn aallonpituus, d
saman suuntaisten hilatasojen välinen etäisyys ja θ heijastuksen kulma. Hilatasojen
etäisyys d voidaan laskea Braggin laista havaitsemalla λ-aallonpituisen röntgensäteilyn
siroamista kulmalla 𝜃. Näin ollen kiteisille aineille saadaan määritettyä yksilöllinen
diffraktogrammi, jossa sironneen monokromaattisen röntgensäteilyn intensiteetti
esitetään siroamiskulman 2𝜃 funktiona. Säteilyn siroaminen kidetasoista nähdään
diffraktogrammeissa

voimakkaina

intensiteettipiikkeinä

eli

ts.

heijastuksina.

Diffraktogrammista voidaan arvioida myös näytteen partikkelikokoa Scherrerin yhtälön
avulla sillä oletuksella, että jokainen partikkeli koostuu yhdestä kiteestä [64,65]:

𝑑=

0,9𝜆
𝛽2𝜃 cos 𝜃

(17)

Missä d on partikkeleiden keskimääräinen halkaisija ja 𝛽2𝜃 heijastuksen puoliarvoleveys
radiaaneissa. Yhtälöstä nähdään, että partikkelikoon d pienentyessä heijastuksen
puoliarvoleveys

𝛽2𝜃 suurenee. Tässä työssä mitataan iridiumin ja iridiumoksidin

diffraktogrammit ja arvioidaan näiden katalyyttien partikkelikokoeroa kvalitatiivisesti.
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4.2 Pyörivä levyelektrodi
Pyörivä levyelektrodi (RDE, Rotating Disk Electrode) on hydrodynaamisesti toimiva
työelektrodi, jota käytetään tässä työssä Ir-katalyyttien OER-aktiivisuuden määritykseen.
RDE koostuu levystä, joka on valmistettu sähköä johtavasta elektrodimateriaalista, kuten
amorfisesta hiilestä, ja se on upotettu eristävästä materiaalista valmistettuun tankoon.
Työelektrodi asetetaan sähköä johtavaan elektrolyyttiliuokseen yhdessä vastaelektrodin
ja referenssielektrodin kanssa siten, että referenssielektrodin liuosyhteys viedään Luggin
kapillaarin avulla mahdollisimman lähelle työelektrodin levyä, jonka pintaan on kiinnitetty
tutkittavaa katalyyttiä. [66]

Referenssielektrodina voidaan käyttää esimerkiksi reversiibelivetyelektrodia (RHE,
Reversible Hydrogen Electrode). Tämä elektrodi koostuu kapillaarin sisään suljetusta
platinalangasta, joka on kosketuksissa normaalipaineisen vetykaasun ja elektrolyytin
kanssa. Vastaelektrodiksi käy oikeastaan mikä tahansa materiaali, joka johtaa hyvin
sähköä sekä kestää elektrolyyttiliuosta ja käytettyä potentiaalialuetta. Vastaelektrodin
pinta-alan on myös oltava huomattavasti suurempi kuin työelektrodin, ettei sen pinnalla
tapahtuva osareaktio rajoittaisi työelektrodia.

Mittausten aikana työelektrodia pyöritetään kulmanopeudella ω, jolloin pinnan läheiseen
elektrolyyttiin kohdistuu levyn reunoihin suuntaava keskihakuvoima. Tämä johtaa siihen,
että liuoksen virratessa kohti reunoja elektrodille saapuu korvaavaa elektrolyyttiä. [66]
Kierrosluvun muuttaminen vaikuttaa mitattavaan sähkövirtaan Koutecky-Levich yhtälön
mukaisesti, joka määrittelee työelektrodin kokonaisvirrantiheyden ikok koostuvan
kineettisestä virrantiheydestä ikin ja rajavirrantiheydestä ilim seuraavasti:

1
𝑖𝑘𝑜𝑘

=

1
𝑖𝑘𝑖𝑛

+

𝑖
𝑖𝑙𝑖𝑚

=

1
𝑧𝐹𝑘 0 exp(𝛼𝑛𝑓(𝐸−𝐸 0´ )

+

1
0,62𝑧𝐹𝑐0 𝐷 2/3 𝜐−1/6 𝜔1/2

(18)

missä z on reaktiossa siirtyneiden elektronien lukumäärä, F on Faradayn vakio, k0 on
reaktion standardinopeusvakio, 𝛼 on reaktiokoordinaatti, f = F/RT, E on työelektrodin
potentiaaliero referenssiin nähden, 𝐸 0´ on formaalipotentiaali referenssiin nähden, 𝑐0 on
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lähtöaineen alkukonsentraatio, D on lähtöaineen diffuusiokerroin, υ on lähtöaineen
kineettinen viskositeetti ja ω on työelektrodin kulmanopeus.

Tässä työssä RDE-menetelmää käytetään metallisen iridiumin ja iridiumoksidin OERreaktion

standardinopeusvakioiden

k0

kvalitatiiviseen

vertailemiseen.

Vertailu

toteutettiin vakioimalla yhtälön 19 rajavirrantiheys ilim pitämällä lämpötila, elektrolyytti ja
työelektrodin pyörimisnopeus identtisinä molemmille katalyyteille (𝑐0 , D, υ ja ω).
Tutkittavassa reaktiossa lähtöaineena toimi vesi yhtälön 3 mukaisesti (hapan HER).

Termin ilim pysyessä vakiona katalyyttien väliset virrantiheys-erot riippuvat vain
kineettisestä virrasta ikin yhtälön 18 mukaisesti, eli käytännössä OER:n nopeudesta k0 ja
reaktiokoordinaatista

α.

Vakioimalla

myös

katalyyttien

pitoisuus

(mg

cm-2)

elektrodimateriaalin pinnalla, voidaan olettaa virta-erojen aiheutuvan yksinomaan
katalyyttien erilaisesta OER-aktiivisuudesta. Kuvassa 8 on havainnollistettu k0:n vaikutusta
kokonaisvirrantiheyteen eri potentiaaleissa silloin, kun termit n, α, f, E0’, 𝑐0 , D, υ ja ω ovat
vakioita. Tämän mallinnuksen perusteella suurempi ikok jännitteen funktiona korreloi
katalyytin suurempaan aktiivisuuteen.

Kuva 8. Termin k0 vaikutus yhtälön 18 kokonaisvirrantiheyteen.
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4.3 Elektrolyyserin sähkökemialliset mittaukset
Sähkövirran mittaamista jännitteen funktiona kutsutaan yleisesti polarisaatiokäyräksi.
Sähkövirta soveltuu elektrolyysin suorituskyvyn määritykseen, sillä se on suoraan
verrannollinen reaktioissa kuluneiden tai syntyneiden aineiden ainemäärään Coulombin
lain mukaisesti:

𝐼𝑡 = 𝑛𝑧𝐹

(19)

missä I on sähkövirta, t on kulunut aika, n on kuluneen tai muodostuneen aineen
ainemäärä ajassa t, termi z on kokonaisreaktiossa siirtyvien elektronien määrä ja F on
Faradayn vakio.

Suorituskyvyn

määrittämiseksi

elektrolyyseri

kytkettiin

AutoLab

PGSTAT302N

potentiostaattiin siten, että anodin katalyyttikerros sijaitsi työelektrodin puolella ja katodi
katalyyttikerros vastaavasti vasta- ja referenssielektrodilla. Potentiostaattia ohjattiin
Nova 2.1 ohjelmistolla. Elektrolyyserille suoritettiin ensin LSV-pyyhkäisy (LSV, Linear
Sweep Voltammetry), jossa jännitettä nostettiin 1 mV/s nopeudella välillä OCV – 1,9 V
tallentaen systeemin tuottama virta jännitteen funktiona. Kasvavasta jännitteestä
johtuen

sähkövirta

aiheutuu

kuitenkin

myös

kapasitiivisesti

käyttäytyvien

katalyyttikerrosten latautumisesta ja purkautumisesta, joten elektrolyyserille suoritettiin
myös vakiovirtamittaus. Vakiovirtamittauksessa kennoon syötettiin vakioitua tasavirtaa 2
minuutin ajan, jonka aikana mitattiin elektrodien välille muodostunutta jännitettä 1
sekunnin välein. Kahden minuutin jälkeen jännitteen keskiarvo tallennettiin virran arvon
funktiona, jonka jälkeen vakiovirran arvoa muutettiin. Aiemmin suoritettua LSVpyyhkäisyä hyödynnettiin sopivien virta-arvojen valitsemisessa, ettei kennoon
muodostuisi liian korkeaa jännitettä mikä voisi hapettaa kennon anodipuolen osia (PEM >
2 V, AEM/BPM > 2,5 V).

PEM-elektrolyysin

kestävyysmittaukset

suoritettiin

120

h

kestävällä

vakiovirtamittauksella, jonka aikana elektrolyyseriä pidettiin 1 A cm-2 vakiovirralla 40 h
jaksoissa samalla tallentaen kennojännitettä minuutin välein. Näiden jaksojen välissä
suoritettiin EIS-mittauksia 10 kHz – 0,01 Hz taajuusvälillä käyttäen niin vakiojännitettä (1,7
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V jännite 50 mV amplitudilla) kuin vakiovirtaa (1 A cm-2 virta amplitudilla 0,1 A cm-2). AEMelektrolyysin kestävyyttä mitattiin vastaavasti vakiovirtamittauksen avulla, mutta
alhaisemmassa 0,15 A cm-2 virrantiheydessä 20 h ajan. BPM-elektrolyysin kestävyyttä
tutkittiin vakiovirran sijaan vakiojännitteessä, jolloin virrantiheyttä mitattiin ajan
funktiona.

EIS-menetelmässä (EIS, Electrochemical Impedance Spectroscopy) elektrolyyseriin
syötetään siniaallon muotoinen heräte (jännite tai virta) aiheuttaen sinimuotoisen
vasteen, joka on eri vaiheessa kuin herätesignaali. Heräte toistetaan useilla eri taajuuksilla
ja saadut tulokset esitetään reaali-imaginäärikoordinaatistossa, jota kutsutaan Nyqvist
diagrammiksi [9].

Menetelmänä impedanssi perustuu siihen, että sähkökemialliset systeemit voidaan
esittää yksinkertaisten sähköopin komponenttien, kuten vastuksien, kondensaattorien ja
käämien yhdistelmänä. Monimutkaisemmille systeemeille on kuitenkin kehitelty
lisäkomponentteja, kuten diffuusioelementtejä. Tämän diplomityön PEM-elektrolyyserit
mallinnettiin polarisoituvalle elektrodille soveltuvalla piirillä, jossa elektrodien
kaksoiskerroskapasitanssi on korvattu kapasitiivisella vakiovaihe-elementillä (CPE,
Constant Phase Element). Piirissä resistori Rel on kytketty sarjaan vakiovaihe-elementin ja
resistorin Rct rinnankytkennän kanssa kuvan 9 mukaisesti. [9,65]

Kuva 9. PEM-elektrolyyserin mallinnukseen käytetty sähköpiiri.
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Piirin impedanssi Z voidaan esittää siniaallon kulmataajuuden ω funktiona yhtälön 20
avulla:

𝑍(𝜔) = 𝑅𝑒𝑙 +

1
𝑞(𝑖𝜔)𝑛 +

(20)

1
𝑅𝑐𝑡

Missä yhtälön jokainen parametri kuvaa PEM-elektrolyyserin fyysisiä ominaisuuksia.
Termi Rel kuvaa kennoresistanssia, joka aiheutuu virrankerääjien, katalyyttikerrosten ja
membraanin rajapinnoista ja materiaalien sähkönjohtokyvystä.

Termi Rct kuvaa

vastaavasti varauksensiirtoresistanssia. Parametri q on CPE:hen liittyvä suure, jonka
yksikkö riippuu parametrin n arvosta: kun n = 1 niin q saa kapasitassin yksikön F, arvolla n
= 0 parametrin yksikkö on Ω-1. Sen lisäksi, että vakiovaihe-elementti voi toimia vastuksena,
kondensaattorina,

kääminä

tai

Warburg-elementtinä,

se

voi

toimia

näiden

kombinaatioina. Se kehitettiin mallintamaan todellisia systeemeitä, jossa puoliympyrät
voivat olla esimerkiksi litistyneitä (keskipiste reaali-akselin alapuolella). [67]

PEM-impedanssien mallintaminen suoritettiin MATLAB-ohjelmiston avulla, joka sovitti
tutkimusdataan yhtälön 20 mukaisen sähköpiirin kuvan 10 mukaisesti. AEM- ja BPMelektrolyysereiden impedansseja ei mallinnettu, sillä yhtälön 20 mukaiset sovitukset eivät
olleet kovin hyviä. Näiden menetelmien Nyqvist-diagrammit antoivat kuitenkin hyvän
arvion kennoresistanssille ja kokonaisvarauksensiirtovastukselle, jolloin menetelmiä
voidaan näiden parametrien suhteen vertailla keskenään.

Kuva 10. PEM-impedanssin mallintaminen MATLAB-ohjelmiston avulla.
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5 Tutkimuksen suoritus ja tulokset
Tässä luvussa käsitellään kaupallisten OER-katalyyttien aktiivisuutta ja karakterisointia
sekä esitellään tutkittujen elektrolyysimenetelmien laitteistot, ainevirtaukset, MEAn
valmistusmenetelmät ja vedyn tuotannon suorituskyvyt.

5.1 Iridium-katalyyttien koostumus ja partikkelikoon arviointi XRD-menetelmällä
Iridiumin ja iridiumoksidin diffraktogrammit mitattiin Pan Analytical X’Pert Pro MPD
Alpha-1 röntgendiffraktometrillä. Säteilylähteenä käytettiin monokromaattista kuparin
Kα,1-säteilyä, jonka aallonpituus oli 0,15406 nm. Katalyyttijauhetta asetettiin
näytteenpitimelle suoraan ilman jauhamista ja sitä mitattiin kulmavälillä 20° - 75° (2θ)
käyttäen askelväliä 0,0525° ja yhden askeleen mittausaikana 13 000 sekuntia. PHDalueeksi (Pulse Height Discrimination) valittiin 35 – 95 % ja mittaus kesti noin 16 tuntia.

Kuvassa

11

on

esitettynä

kaupallisten

iridium-

ja

iridiumoksidikatalyyttien

diffraktogrammit ja referenssiheijastukset. Kuvasta nähdään, että IrO2:sen heijastukset
kulmavälillä 25 – 40 ° ovat leventyneet niin, ettei kahta eri IrO2:sen heijastusta voida
erottaa toisistaan. Tämä johtuu todennäköisesti iridiumoksidin hyvin pienestä
partikkelikoosta tai amorfisuudesta.

Intensiteetti [a.u.]

Ir musta
IrO2 · 2 H2O
Ir-referenssi
IrO2-referenssi

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

2θ

Kuva 11. Kaupallisten OER-katalyyttien diffraktogrammit ja referenssit (Ir [68], IrO2 [69]).
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Käytetty IrO2-katalyytti saattaa olla IrO2- ja Ir-partikkeleiden seos, jossa oksidi on niin
pienikokoista, ettei Scherrerin yhtälöä voida kvantitatiivisesti hyödyntää. On myös
mahdollista, että katalyytti on valmistettu hapettamalla Ir-partikkeleita, jolloin niiden
pinta on hapettunut oksidiksi. Tällöin IrO2-vasteen parantamiseksi olisi käytettävä
esimerkiksi

pinta-analyysiin

soveltuvaa

XPS-menetelmää

(X-ray

photoelectron

spectroscopy).

Intensiivisimmän

Ir-heijastuksen

(40°)

perusteella

iridiumin

keskimääräinen

partikkelikoko Ir mustassa oli 4 nm ja IrO2:ssa 87 nm. Nämä Scherrerin yhtälöllä lasketut
partikkelikoot ovat suuntaa antavia, mutta ero on silti sen verran suuri, että voidaan
yleisesti todeta iridiumin partikkelikoon olevan pienempi Ir mustassa kuin IrO2:sessa.
Diffraktogrammissa ero nähdään Ir-näytteen leventyneinä Ir-heijastuksina verrattuna
iridiumoksidinäytteeseen.

5.2 Iridium-katalyyttien OER-aktiivisuuden määrittäminen RDE-menetelmällä
Iridium (Alfa Aesar) ja IrO2 ∙ 2 H2O (Premion) -katalyyttien OER-aktiivisuutta tutkittiin
RDE:llä. Työ- ja referenssielektrodin välistä jännitettä ohjattiin AutoLab PGSTAT100
potentiostaatilla ja GPES-ohjelmistolla. Iridiumoksidinäyte valmistettiin punnitsemalla 5,1
mg kidevedellistä iridiumoksidia 4 millilitran lasiastiaan ja pipetoimalla siihen 110 µl MQvettä, 110 µl isopropanolia ja 20 µl 5 m-% alifaattisiin hiilivetyihin liuotettua Nafionionomeeriliuosta. Näytettä magneettisekoitettiin 15 minuuttia, jonka jälkeen suoritettiin
30 minuutin ultraäänikäsittely ja yön yli kestänyt magneettisekoitus. 5,9 µl iridiumoksidimustetta pipetoitiin amorfisesta hiilestä valmistetulle elektrodille ja tunnin ilmassa
kuivattamisen jälkeen elektrodi oli valmis mittaukseen. Iridiumnäyte valmistettiin samalla
tavalla, mutta katalyyttiä punnittiin aluksi 5,0 mg ja sitä pipetoitiin elektrodille 5,1 µl.
Molempien näytteiden pitoisuus oli 0,54 mg cm-2 ja ionomeeripitoisuudet 16,6 m-% ja
14,9 m-% järjestyksessä iridiumoksidi- ja iridiumnäyte.
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Kuvan 12 kolmielektrodikenno esikäsiteltiin yön yli happamassa KMnO4-liuoksessa, jonka
jälkeen kaikki lasiosat huuhdeltiin huolellisesti ensin MQ-vedellä, sitten laimealla H2O2liuoksella, 2 kertaa MQ-vedellä ja lopuksi kiehuvalla MQ-vedellä. Elektrolyyttinä käytettiin
0,5 M H2SO4-liuosta (Merck), vastaelektrodina bunsen-liekissä steriloitua platinalankaa ja
referenssielektrodina

reversiibelivetyelektrodia,

jonka

sisältämä

vety

tuotettiin

elektrolysoimalla elektrolyyttiä −5 V ylipotentiaalilla (työelektrodina kyseinen RHE ja
vasta-/referenssielektrodina platinalanka). Referenssielektrodi sijaitsi kuvan mukaisesti
Luggin kapillaarissa, joka asetettiin noin sentin päähän työelektrodista. Mittauskenno
termostoitiin 25 °C lämpötilaan vesihauteen avulla ja työelektroditankoon kiinnitetty
sähkömoottori (Pine Instrument Company) asetettiin pyörimisnopeuteen 1600 kierrosta
minuutissa.

Kuva 12. RDE-menetelmässä käytetty lasinen mittauskenno, Luggin kapillaari, elektrodit
ja työelektrodin pyörittämisestä vastaava sähkömoottori. (Kuva: Maria Lohi)

Elektrolyyttiin kuplitettiin happea noin puolen tunnin ajan, jonka jälkeen työelektrodin
polarisaatiokäyrä (kuva 13) mitattiin välillä 1,0 – 1,7 V pyyhkäisynopeudella 1mV/s ja 2
mV/s. Polarisaatiokäyrien perusteella iridiumoksidin standardinopeusvakio k0 OER:lle oli
selkeästi

suurempi

kuin

iridiumin

tehden

hapenpelkistysreaktioon.
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siitä

paremman

katalyytin

140
120

i [mA cm-2]

100
IrO2 ∙ 2 H2O - 2 mV/s
IrO2 ∙ 2 H2O - 1 mV/s
Ir musta - 2 mV/s
Ir musta - 1 mV/s

80
60
40
20
0
1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

1.65

1.70

E [V] vs. RHE

Kuva 13. Potentiaalipyyhkäisy 1600 rpm:n pyörimisnopeudella iridiumoksidi- ja iridiumnäytteille 0,5 M H2SO4 elektrolyytissä ja 25 °C lämpötilassa. Lasihiilielektrodin tausta on
vähennetty tuloksista.
Mikäli oletetaan iridiumoksidin koostuvan Ir-ytimestä ja hapettuneesta IrO2-pinnasta,
aktiivisuuseroa ei voida selittää ainoastaan partikkelikoolla, sillä Ir-partikkelikoko
määritettiin olevan noin 4 nm Ir mustassa ja 84 nm IrO2-katalyytissa.

Tämän työn kokeellisessa osassa tutkitaan molempia katalyytteja PEM- ja AEMelektrolyyserissä,

sillä

ennen

diplomityötä

mitatuissa

PEM-elektrolyysikokeissa

metallinen iridium osoittautui huomattavasti paremmaksi kuin iridiumoksidi. Tällöin
elektrolyyserinä kuitenkin käytettiin titaanisella päätylevyllä, titaaniverkolla ja
hiilikankaalla varusteltua polttokennoa, jota ei lähtökohtaisesti oltu suunniteltu
toimimaan elektrolyyserinä.

5.3 PEM-elektrolyysimittaukset

PEM-elektrolyysimittaukset

suoritettiin

ITM

Power

-yhtiön

toimittamalla

matalapaineistetulla testikennolla (kuva 14), joka koostui platina-päällystetyistä titaanivirrankerääjistä – tarkemmin sanoen yhdestä verkosta ja yhdestä sintteristä. Anodi- ja
katodisintterien

väliin

asetettiin

CCM-tekniikalla

katalyyttikerroksien läpimitta oli 32 mm.
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valmistettu

MEA,

jonka

Kuva 14. ITM Power -yhtiön kaupallinen testikenno.
Elektrolyyseri koottiin työntämällä kuvassa 14 näkyvät ruuvit yhteen akryyliseen
päätyosaan ja asetettiin o-rengas päätylevyn päälle kuvan osoittamalla tavalla.
Seuraavaksi elektrolyyseri koottiin asettamalla virrankerääjät titaanisen sylinterin päälle
järjestyksessä verkko, sintteri, MEA, sintteri, verkko, päätyosa. Tämän jälkeen ruuveihin
asetettiin prikka, kiristin ja mutteri, jotka kiristettiin momenttiavaimella 1 Nm kireydelle.

Elektrolyyserin sylintereihin kytkettiin sinisten teflon-putkien (ITM Power) avulla 13
baarin paineistus kaasusäiliöstä, joka sisälsi synteettistä ilmaa (AGA Oy). Paineistetun
ilman tarkoituksena oli puristaa sylintereiden väliin asetettuja virrankerääjiä ja MEAa
toisiinsa, jotta osien väliset kontaktiresistanssit olisivat mahdollisimman pieniä.
Laitteiston anodille ja katodille syötettiin lämmitettyä ja ionivaihdettua vettä puhdasvesisäiliöstä (ITM Power) pumppaamalla (Watson-Marlow 403U/L) vettä noin 50 ml/min per
elektrodi. Reaktiossa kulumatta jäänyt vesi ja tuotekaasut virtasivat pois kennon yläosissa
sijainneista ulostuloputkista (kuva 15). Mittauslaitteen sähköjohdot kytkettiin titaanisten
sylintereiden päätyihin järjestyksessä kuvan vasemmalta reunalta oikealle: vastaelektrodi,
referenssielektrodi, tuntoelektrodi ja työelektrodi. Näin ollen OER (yhtälö 2) tapahtui
työelektrodilla ja HER (yhtälö 3) vastaelektrodilla. Katodipuolen lämpötila-anturin musta
maadoituskaapeli näkyy kuvassa vasemmalla ja se on kytketty vetokaapin alaosan
maadoitusrasiaan.
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Kuva 15. Elektrolyyserin kytkennät ja virtaukset.
Kuvassa 16 on esitettynä systeemin virtauskaavio. Elektrolyyseriin syötettyä vettä
lämmitettiin vesihauteeseen (Haake DC3) kytketyllä lämminvesisyötöllä, jotka olivat
asetettu kiertämään lasisten palautusjäähdyttimien päävirtaan, kun taas kennoon
suunnatut vesikierrot ohjattiin jäähdyttimien spiraalimaisiin sisäputkiin. Ennen
elektrolyyseriä anodin- ja katodin vesivirrat ohjattiin ioninvaihtohartsin (Amberlite IRN50)
läpi, sillä ionipuhdistettuun veteen saattaa kertyä suljetussa systeemissä epäpuhtauksia –
etenkin kun kennon lämpötilaa mitattiin anodin- ja katodin ulostulovirroista metallisilla
termopariantureilla. Vetyvirrassa olevan termoparin maadoittaminen huomattiin
tärkeäksi, sillä vetyvirtaus varasi anturiin staattista sähkövarausta. Ilman maadoitusta
anturiin kerääntynyt varaus kykeni purkautumaan jopa muutaman senttimetrin pituisena
valokaarena, mikä saattaa pahimmillaan aiheuttaa vetokaapissa tuotetun vedyn
räjähtämisen. Turvallisuussyistä vety ohjattiin puhdasvesisäiliöistä mahdollisimman
korkealle vetokaapin hormiin ja happi vetykaapin ulkopuolelle laboratorioilmaan.
Puhdasvesisäiliö oli lisäksi muotoiltu siten, että anodi- ja katodivesi (ja kaasut) kiersivät
erillisissä tankeissa, jottei niissä syntyisi vedyn ja hapen räjähdysherkkää kaasuseosta.
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Kuva 16. PEM-elektrolyysisysteemin kaaviokuva.
Kaaviokuvan mukainen PEM-elektrolyysisysteemi on esitettynä kuvassa 17, jossa kuvan
oikeassa alareunassa näkyy lämmitysvettä kierrättävä vesihaude ja sen yläpuolella on
lämpötila-antureihin

kytketyt

digitaaliset

lämpötilamittarit

(West

6100)

ja

peristalttipumppu. Keltaiset letkut (Christian Berner oy) on valmistettu pääasiassa
käytettäväksi peristalttisissa pumpuissa, mutta ne osoittautuvat käyttökelpoisiksi myös
pumpun ulkopuolella niiden taipuisuutensa ansiosta. Kyseisellä systeemillä on noin 5 °C
lämpöhäviö vesihauteen ja kennon ulostulolämpötilan välillä, joten mikäli haluttu
kennolämpötila oli 60 °C, vesihaude asetettiin 65 celsiusasteeseen.
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Kuva 17. PEM-elektrolyysissä käytetty systeemi.
5.3.1 MEA:n valmistus CCM-tekniikalla

MEAn valmistus aloitettiin meistaamalla kuivasta ja esikäsittelemättömästä Nafion 115®
(Ion Power) -membraanilevystä pyöreitä 46 mm halkaisijan kappaleita, jonka jälkeen ne
esikäsiteltiin keittämällä niitä tunnin ajan ensin 5 til-% H2O2-liuoksessa (Merck), sitten
puolen tunnin ajan MQ-vedessä, tunnin ajan 0,5 M H2SO4-liuoksessa ja lopuksi kolme
kertaa MQ-vedessä puoli tuntia kerrallaan, vaihtaen joka kerta MQ-veden uuteen.
Membraanit huuhdeltiin MQ-vedellä jokaisen vaiheen välissä. Liuoskäsittelyjen jälkeen
membraanit meistattiin uudelleen pyöreiksi 46 mm halkaisijan kappaleiksi kosteutettujen
membraanien laajentumisen johdosta. Uudelleenleikatut membraanit säilytettiin
kannellisessa MQ-vesiastiassa MEAn valmistuksen aloittamiseen asti.
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MEAt valmistettiin CCM-tekniikalla, eli katalyyttiä ja Nafion-ionomeeriä sisältävää
mustetta maalattiin suoraan membraanin pinnalle ruiskumaalamalla (Badger Model 100).
Vedessä säilytetty membraani pintakuivattiin nukkaamattomalla paperilla ja kuivattiin
kahden tunnin ajan 80 °C vakuumiuunissa (Heraeus), jonka jälkeen se punnittiin
membraanin kuivapainon selvittämiseksi ennen katalyyttimusteiden ruiskumaalausta.

Katalyyttimusteet valmistettiin punnitsemalla katalyyttijauhetta vedellä ja asetonilla
(Fischer Scientific) puhdistettuun sylinterin muotoiseen, korkilliseen 4 ml näyteastiaan.
Punnitun katalyytin määrä riippuu halutusta pinta-alapitoisuudesta (mg cm−2) ja
ruiskumaalauksen hyötysuhteesta, joka on tekijästä ja musteesta riippuen lähellä 50
prosenttia. Jokaista punnittua 50 mg katalyyttiä kohden lasiastiaan pipetoitiin 150 µl MQvettä ja 600 µl isopropanolia (Fischer Scientific) tässä järjestyksessä. Jälkimmäisen
lisääminen nopeasti aiheutti katalyyttijauheessa staattista kipinöintiä, joten isopropanoli
kannatti lisätä hitaasti tipoittain lasin reunuksia pitkin. Tämän jälkeen lasiastia asetettiin
vaa’alle ja haluttu määrä 5 m-% alifaattisiin hiilivetyihin liuotettua Nafionionomeeriliuosta

(Sigma-Aldrich)

pipetoitiin

lasiastiaan.

Näin

valmistettua

katalyyttimustetta sekoitettiin magneettisekoittimella 20 minuuttia, jota seurasi 15
minuutin ultraäänikäsittely (Branson 3510) ja 30 minuutin magneettisekoitus.

Ennen ruiskumaalausta vakuumikuivattua membraania pidettiin vähintään puoli tuntia
MQ-vedessä. Pintakuivattu ja kostutettu membraani asetettiin teflonpalan ja
messinkialustan päälle, jonka jälkeen ylimmäiseksi asetettiin ruostumattomasta
teräksestä valmistettu maalausmaski, jossa oli 32 mm halkaisijan pyöreä aukko rajaamaan
maalattavaa aluetta (kuva 18). Maalausruisku purettiin osiin, jotka puhdistettiin
huolellisesti asetonilla. Takaisinkoottu ruisku kytkettiin vetokaapin typpilinjaan, sillä
ruiskun

toiminta

perustuu

kantajakaasuvirtaukseen,

katalyyttimusteen

muodostaen

pienikokoisia

kontrolloituun

syöttöön

mustepisaroita

ruiskusta

ulostulevaan kaasuvirtaan. Ruiskuun syötettävän typpikaasun paine säädettiin 1,5 baariin.
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Kuva 18. MEAn valmistamiseen käytetyt maalausvälineet.

Maalaus aloitettiin pipetoimalla lasipipetillä noin puolet katalyyttimusteen tilavuudesta
ruiskun säiliöön. Tämän jälkeen katalyyttiannos ruiskutettiin membraanin pinnalle useilla
spiraalimaisilla ruiskutusjaksoilla, aloittaen vuorotellen keskeltä ja laidoilta. Säiliön
tyhjentymisen jälkeen loput katalyyttimusteesta pipetoitiin, ja ruiskutettiin jälleen useissa
ruiskutusjaksoissa. Tämän jälkeen lasiastiaan jäänyt katalyyttimuste huuhdeltiin 200 µl
isopropanolilla ja ruiskutettiin membraanille kuten aiemmin.

Ruiskutustekniikka vaikuttaa niin katalyyttikerroksen tasaisuuteen kuin myös ruiskutushyötysuhteen ennustettavuuteen. Tasaisin ja ennustettavin lopputulos saatiin, kun
katalyyttimustetta syötettiin kantajakaasuvirtaukseen siten, että membraanin pinta
kostui hieman ruiskutusjäljen kohdilta, muttei aiheuttanut membraanin pinnan
rypistymistä tai selkeää kastumista. Ruiskutusjaksojen välissä oli tärkeää antaa pinnan
kuivua noin minuutin ajan kantajakaasuvirtauksen alla. Näin toimien membraanin pinta
pysyi sileänä koko maalauksen ajan, mikä osoittautui hyvin tärkeäksi, sillä rypistyneen ja
maalatun membraanin suoristuessa sen pinnalle muodostui usein halkeamia, joissa ei
ollut lainkaan katalyyttikerrosta. Näitä membraaneja ei voitu käyttää elektrolyyserissä.
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Kokonaisuudessaan MEA:t valmistettiin siten, että ensimmäiseksi ruiskumaalattiin
katodipuolelle HER-aktiivista 40 m-% Pt/C-katalyyttimustetta, joka oli valmistettu
edellisten sivujen ohjeiden mukaisesti. Kahden tunnin 80 °C vakuumikuivauksen jälkeen
membraani punnittiin, jotta saataisiin määritettyä platinan pitoisuus vertaamalla MEAn
painoa membraanin kuivapainoon. Tämän jälkeen MEA kostutettiin MQ-vedessä
vähintään 30 minuuttia, ja pintakuivatun membraanin anodipuolelle maalattiin joko
iridiumia tai iridiumoksidia sisältävä muste. Maalauksen jälkeen vakuumikuivatun MEAn
painoa verrattiin membraanin ja katodikerroksen yhteiskuivapainoon, jolloin saatiin
laskettua anodikatalyytin pitoisuus.

Seuraavaksi vakuumikuivattu MEA kuumapuristettiin prässillä (Carver, Inc), jotta
katalyyttikerros kiinnittyisi paremmin membraanin pintaan ja näin ollen parantaisi
varauksenkulkua MEAn lävitse. Aluksi MEA asetettiin teflonista valmistettujen
foliopalojen väliin, jotka olivat puhdistettu asetonilla. Sitten teflon-MEA-teflon asetelma
laitettiin ohuiden metallilevyjen väliin ja se asetettiin prässin leukojen väliin. Lämpötilaksi
asetettiin 130 °C, puristusvoimaksi 5 tonnia ja kestoksi 120 sekuntia. Kuumapuristuksen
jälkeen MEAt pidettiin yön yli MQ-vedessä, jonka jälkeen ne olivat valmiita mitattaviksi
testikennossa.
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5.3.2 Tutkitut MEAt

PEM-elektrolyysiä varten valmistettiin 5 kappaletta MEA-näytteitä (taulukko 1), jotka
sisälsivät iridiumia ja iridiumoksidia anodipuolella sekä Pt/C-katalyyttiä katodipuolella.
Jokaisen MEAn katodipuoli ruiskumaalattiin ennen anodia, eikä maalausten välissä
suoritettu

ylimääräisiä

kuumapuristuksia.

Iridiumoksidille

tarkan

pitoisuuden

määrittäminen oli hankalaa, sillä osa sen kidevedestä saattoi poistua vakuumikuivauksen
aikana. Taulukossa 1 ilmoitetut IrO2-pitoisuudet on laskettu sillä oletuksella, että
punnittaessa katalyytti on muodossa IrO2 ∙ H2O. Luotettavuusvälin ylä- ja alarajat on
laskettu oletuksilla IrO2 (poistuu kokonaan) ja IrO2 ∙ 2 H2O (säilyy ennallaan).

Taulukko 1. Tutkitut MEA-näytteet PEM-elektrolyysimittauksiin.
Anodin
Memb Anodikatalyytti
NafionKatodikatalyytti
Näyte
-2
raani
(IrO2: mg cm )
pitoisuus
(Pt: mg cm-2)
(m-%)
Nafion
JN-P1
Ir (1,78)
20,0
40% Pt/C (0,40)
115
Nafion
JN-P2
Ir (2,09)
20,4
40% Pt/C (0,45)
115
Nafion
IrO2 ∙ 2 H2O
JN-P3a
20,1
40% Pt/C (0,50)
115
(1,56 ± 0,19)
Nafion
IrO2 ∙ 2 H2O
JN-P3b
24,9
40% Pt/C (0,60)
115
(1,62 ± 0,19)
Nafion
IrO2 ∙ 2 H2O
JN-P4
25,2
40% Pt/C (0,48)
115
(1,56 ± 0,19)

Katodin
Nafionpitoisuus
(m-%)
30,9
30,5
29,7
21,1
21,5

5.3.3 Suorituskyky

Näytteiden suorituskyvyn määrittäminen aloitettiin kokoamalla elektrolyyseri. PEMelektrolyysimittaukset jaettiin kolmeen osaan: suorituskyvyn lähtötaso, kestävyys- ja
lopputasomittauksiin.

Ennen kolme-osaisen mittaussarjan aloittamista vesihaude säädettiin lämpötilaan 55 °C
ja kootun laitteiston annettiin stabiloitua yön yli. Seuraavana päivänä kennon lähtötaso
mitattiin tekemällä LSV-pyyhkäisy, vakiovirtamittaus, virtaimpedanssi ja jänniteimpedanssi kappaleen 4.1 mukaisesti. Näiden mittausten jälkeen vesihauteen lämpötila
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säädettiin 65 °C asteeseen ja kyseiset mittaukset toistettiin tässä lämpötilassa tunnin
stabiloitumisajan jälkeen. Tämän jälkeen kennon kestävyyttä mitattiin pitämällä sitä 1 A
cm-2 vakiovirralla yhteensä 120 tunnin ajan 40 h kerrallaan. Näytteiden ajan suhteen
tallennettuja jänniteprofiileja on esitetty liitteessä 1, jossa nähdään iridiumoksidinäytteiden P3 - P4 suorituskykyjen paranevan mittauksen edetessä. Iridiumia sisältävät
näytteet P1 - P2 kuitenkin heikkenivät lievästi. PEM-näytteiden välinen suorituskykyvertailu päätettiin suorittaa lopputasomittauksen perusteella. Näytteiden lopputason
suorituskyvyt kennolämpötilassa 61 ± 1 °C on esitetty alla olevassa kuvassa 19. Alle 0,1 A
cm-2 virrantiheydet on saatu LSV-pyyhkäisyllä, jossa pyyhkäisynopeus oli 0,005 A/s.

1.90
1.85

Kennojännite [V]

1.80
1.75
1.70
1.65
JN-P1 - lopputaso
JN-P2 - lopputaso
JN-P4 - lopputaso
JN-P3b - lopputaso
JN-P3a - lopputaso

1.60
1.55
1.50
1.45
1.40
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

Virrantiheys [A

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

cm-2]

Kuva 19. MEA-näytteiden vakiovirtamittaukset 61 °C lämpötilassa.

Suorituskyvyt jakautuivat kahteen eri luokkaan: niihin jotka sisälsivät iridiumoksidia (P3a,
P3b ja P4) ja niihin, joissa oli metallista iridiumia (P1 ja P2). Ionomeeripitoisuuksissa ei
näytä olevan suurta merkitystä (P3a-näytteessä 20,1/29,7 m-% ja P4-näytteessä 25,2/21,1
m-% järjestyksessä anodi/katodi). Lämpötilan 51 ± 1 °C suorituskyvyt noudattavat samaa
paremmuusjärjestystä kuvassa 20, luonnollisesti vain alhaisemmilla virrantiheyksillä.
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1.90
1.85

Kennojännite [V]

1.80
1.75
1.70
1.65

JN-P1 - lopputaso
JN-P2 - lopputaso
JN-P4 - lopputaso
JN-P3b - lopputaso
JN-P3a - lopputaso

1.60

1.55
1.50
1.45
1.40
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 1.2 1.4 1.6
Virrantiheys [A cm-2]

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

Kuva 20. MEA-näytteiden suorituskyky 51 °C lämpötilassa.

Kuvissa 19 ja 20 esitetyt PEM-suorituskyvyt ovat erinomaisia, sillä alin mitattu jännite
virrantiheydellä 1 A cm-2 oli 1,645 V (60 °C, P3a). Tämä jännite on hyvin vertailukelpoinen
Carmo et. al. kokoamiin PEM-tutkimuksiin, joissa 80 °C lämpötilassa mitatut jännitteet
liikkuivat välillä 1,53 V – 1,70 V käytettäessä samaa virrantiheyttä. Laitteistolla ei voitu
mitata 80 °C lämpötilassa, sillä katodipuolen palautusjäähdyttimen lasivaurioon käytetyn
epoksiliiman lämmönkestävyys rajoittui 70 °C:hen eikä jäähdyttimen vaihtamista uuteen
nähty tarpeelliseksi.

Vakiovirtamittausten lisäksi näytteille suoritettiin EIS-mittauksia taulukon 2 mukaisin
tuloksin, jotka antoivat tietoa elektrolyyserin kennoresistanssista Rel, reaktioiden
varauksensiirtovastuksesta Rct ja vakiovaihe-elementin parametreista q ja n. Taulukossa
näytteet on asetettu aiempien kuvien mukaiseen järjestykseen ja siitä nähdään, että 120
h kestävyysmittaus alensi jokaisen näytteen kennoresistanssia ja varauksensiirtovastusta.

Kennoresistanssin Rel aleneminen johtuu todennäköisesti siitä, että synteettisellä ilmalla
puristettujen titaanisylintereiden välissä olevat titaanisintterit puristuvat jatkuvasti
paremmin

MEAn

katalyyttikerroksiin.

paremmuusjärjestykseen

vaatisi

Näytteiden

luultavasti

useita

asettaminen
satoja

tunteja

todelliseen
pidemmän

kestävyysmittauksen, jossa nähdään suorituskyvyn jatkuvan kasvun taipuminen kohti
heikkenevää suorituskykyä, jonka oletettu vaikutus on luokkaa 10 - 20 µV/h. Nyt
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kennoresistanssi jatkoi laskuaan koko mittaussarjan läpi ilman, että merkkejä sen
stabiloitumisesta oli havaittavissa (taulukko 2, liite 2).

Taulukko 2. PEM-näytteiden jännite-impedanssit taajuusvälillä 10 kHz – 10 mHz, 1,7 V
jännitteellä ja 50 mV amplitudilla. Mallinnuksessa käytetty sähköpiiri löytyy sivulta 29.
Sija

1.

2.

3.

4.

5.

MEA

Parametri

Lähtötaso

Kestävyysmittaus (60 °C - 1 A cm-2)

Lepoaika

Lopputaso

50 °C

60 °C

40 h

80 h

120 h

19,8

18,1

17,7

17,5

JN-P3a
(1,6 IrO2 0,5 Pt/C)

R el [mΩ]
q [≈ F]
n
R ct [mΩ]

6,95
0,71

6,76
0,70

5,71
0,75

5,69
0,74

3,5

3,1

3,0

3,0

-

3,3

2,9

21,0

18,6

17,9

17,6

17,5

18,8

17,4

JN-P3b
(1,6 IrO2 0,6 Pt/C)

R el [mΩ]
q [≈ F]
n
R ct [mΩ]

5,46
0,68

5,08
0,71

5,80
0,72

6,11
0,72

6,49
0,72

7,01
0,71

6,22
0,72

4,2

3,4

3,1

3,0

3,0

19,4

18,1

17,4

JN-P4
(1,6 IrO2 0,5 Pt/C)

R el [mΩ]
q [≈ F]
n
R ct [mΩ]

3,7
0,78

3,28
0,80

3,44
0,82

3,6

3,1

2,8

20,8

18,3

-

17,9

-

JN-P1
(1,8 Ir 0,4 Pt/C)

R el [mΩ]
q [≈ F]
n
R ct [mΩ]

0,93
0,88

0,99
0,9

-

1,27
0,84

-

4,3

3,3

-

3,5

-

3,8

3,1

20,1

18,7

-

-

18,4

19,6

18,2

JN-P2
(2,1 Ir 0,4 Pt/C)

R el [mΩ]
q [≈ F]
n
R ct [mΩ]

0,97
0,88

1,00
0,88

-

-

1,33
0,83

1,12
0,86

1,04
0,88

4,3

3,6

-

-

3,9

4,4

3,6

50 °C

60 °C

-

18,7

17,3

-

6,16
0,73

5,41
0,75

yön yli

yön yli

Pysäytetty 60 tunnin
jälkeen

yön yli

yön yli

viikonlopun
yli

3,3

2,8

18,4

17,1

4,51
0,78

3,77
0,81

3,1

2,7

18,8

17,5

1,31
0,85

0,99
0,89

Parametri n sai arvoja välillä 0,7 - 1 tarkoittaen, että vakiovaihe-elementti kuvasi
elektrodien kaksoiskerroksia hieman vääristyneinä kondensaattoreina. Tätä voidaan
selittää

katalyyttipintojen

epätasaisuudella

tai

varausten

kantajien

akkumulaatiolla/jakautumisella. [67] Vakiovaihe-elementin parametrin q arvioitiin olevan
iridiumoksidinäytteiden tapauksessa noin 4 – 7 F ja iridiumnäytteissä 1 F. Tämä voi johtua
IrO2-partikkelien hyvin pienestä partikkelikoosta, joka todettiin aiemmin XRDmenetelmällä.

PEM-tulosten perusteella elektrolyysilaitteistolla on edellytyksiä arvioimaan bipolaarisella
membraanilla tehtävää elektrolyysiä, sillä tulokset olivat hyvin samankaltaisia muualla
tehtyihin tutkimustuloksiin. Katalyyteistä iridiumoksidi toimi iridiumia paremmin OERkatalyyttinä, joten se valikoitui seuraavien elektrolyysikokeiden OER-katalyytiksi.
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5.4 AEM-elektrolyysimittaukset

AEM-elektrolyysimittaukset suoritettiin samalla elektrolyyserillä kuin PEM-mittaukset.
Elektrolyyttinä toiminut ionipuhdistettu vesi korvattiin kuitenkin 1 m-% K2CO3-liuoksella,
jotta

AEM:n

korkeaa

resistanssia

saataisiin

alennettua

ilman

KOH-liuosten

haittavaikutuksia (sivut 14 - 15). Ennen kennoa sijaitsevat ioninvaihtohartsit poistettiin
käytöstä.

Platinapäällysteiset

titaanisintterit

vaihdettiin

edullisempiin

nikkelimateriaaleihin, jotka meistattiin 32 mm halkaisijan kiekoiksi. Näin meistattujen
kiekkojen reunoista leikattiin saksilla mahdollisimman ohut kaistale, jotta ne sopisivat
ITM-testikennoon. Kolmea erityyppistä nikkeli-virrankerääjää hankittiin testattavaksi
Dexmet-yhtiöltä (kuva 21), jotta nähtäisiin erilaisten virrankerääjien vaikutus
elektrolyyserin suorituskykyyn. Neljäntenä vaihtoehtona testattiin myös huokoista
nikkelivaahtoa Ni4, joka saatiin käyttöön Energy Conversion and Storage -tutkimusryhmän
aiempien projektien materiaaleista.

Kuva 21. Virrankerääjä-vaihtoehdot AEM-elektrolyysiin. Suluissa Dexmet-tuotekoodit.
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5.4.1 MEAn valmistus

MEAt valmistettiin FumaTechin FAA-3 ja FAA-3-PPS-130 membraaneille, jotka toimitettiin
bromidimuodossa (R-(N+R3) Br-). FumaTechin edustajat kertoivat bromidimuotoisen
membraanin kestävän jopa 100 °C lämpötiloja, joten MEAt valmistettiin CCM-tekniikalla.
Valmistus aloitettiin meistaamalla 30 µm paksuista FAA-3-30 membraania tai 130 µm
paksuista FAA-3-PPS-130 membraania 46 mm halkaisijan kiekoksi, jonka jälkeen sitä
pidettiin

tunnin

ajan

ionipuhdistetussa

vedessä.

Tämän

jälkeen

membraani

vakuumikuivattiin tunnin ajan 80 °C:ssä ja punnittiin sen kuivapaino.

Katalyyttimusteet valmistettiin punnitsemalla katalyyttijauhetta vedellä ja asetonilla
puhdistettuun sylinterin muotoiseen, korkilliseen 4 millilitran näyteastiaan. Punnitun
katalyytin määrä riippui halutusta pitoisuudesta (mg cm-2) ja ruiskumaalauksen
hyötysuhteesta, joka osoittautui lähelle 40 prosenttia. Jokaista punnittua 50 mg
katalyyttiä kohden lasiastiaan pipetoitiin 150 µl MQ-vettä ja 600 µl isopropanolia tässä
järjestyksessä. Jälkimmäisen lisääminen nopeasti aiheutti katalyyttijauheessa staattista
kipinöintiä, joten isopropanoli kannatti lisätä hitaasti tipoittain lasin reunuksia pitkin.
Tämän jälkeen lasiastia asetettiin vaa’alle ja haluttu määrä etanoliin liuotettua FAAionomeeriä (noin 8 m-%) pipetoitiin lasiastiaan. FumaTech toimitti FAA-ionomeerin
silputun membraanin muodossa, jota pystyi liuottamaan itse haluamaansa orgaaniseen
liuottimeen. Tässä työssä käytetyksi liuottimeksi valikoitui etanoli, sillä ionomeeri liukeni
melko huonosti etanoli/isopropanoliseokseen (60/40) ja erittäin huonosti puhtaaseen
isopropanoliin. Näin valmistettua katalyyttimustetta sekoitettiin magneettisekoittimella
20 minuuttia, jota seurasi 15 minuutin ultraäänikäsittely (Branson 3510) ja 30 minuutin
magneettisekoitus.

Ruiskumaalaus suoritettiin asettamalla membraani kuvan 18 mukaisesti maalausmaskin
alle ja katalyyttikerrokset maalattiin järjestyksessä katodi/anodi samalla tavoin kuin PEMmittausten näytteet. Katalyyttikerrosten pitoisuuksien määrittämiseksi membraania
pidettiin vakuumiuunissa (1 h, 80 °C) jokaisen maalauksen jälkeen. Molempien
katalyyttikerrosten valmistuttua MEA kuumapuristettiin teflonista valmistettujen
foliopalojen välissä lämpötiloissa 80 - 90 °C ja puristuksella 2 - 5 tonnia kahden minuutin
ajan.
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Kuumapuristuksen jälkeen MEA asetettiin kuvan 22 mukaisesti 0,5 M KOH-liuokseen
vähintään vuorokaudeksi, jotta FAA-membraanin ja ionomeerin anioninvaihtoryhmät
vaihtuisivat bromidimuodosta hydroksidimuotoon. Elektrolyysitestien perusteella
ioninvaihtoa kannattaa jatkaa muutaman päivän ajan, sillä jäljelle jäänyt bromidi näyttäisi
hapettuvan anodilla yli 2,1 V jännitteillä värjäten titaaniset sylinterit kellertäviksi.
Liitteessä 3 on esitettynä epäillyn Br-sivureaktion vaikutus polarisaatiokäyrään.

Kuva 22. MEAn ioninvaihto 0,5 M KOH-liuoksessa kuumapuristuksen jälkeen.
Tässä vaiheessa FAA-3-30-membraanin halkaisija laajentui noin 52 millimetriin ja
katalyyttikerrokset noin 37 millimetriin (lähtötasot 46 mm ja 32 mm), jolloin
katalyyttipitoisuuksien

muutokset

tuli

ottaa

huomioon

laskettaessa

todellisia

pitoisuuksia. Paksumman FAA-3-PPS-130-membraanin halkaisija ei laajentunut KOHliuoksessa juuri lainkaan rakennetta vahvistavan PPS-polymeerin takia.
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5.4.2 Tutkitut MEAt

AEM-elektrolyysiä varten valmistettiin taulukon 3 mukaisia MEA-näytteitä, jotka sisälsivät
iridiumia tai sen oksidia anodipuolella sekä Pt/C-katalyyttiä katodipuolella. Ilmoitetut
IrO2-pitoisuudet on laskettu sillä oletuksella, että punnittaessa katalyytti on muodossa
IrO2 ∙ H2O. Iridiumoksidia sisältävien näytteiden pitoisuusluotettavuusvälin ylä- ja alarajat
on laskettu sillä oletuksella, että ylärajan arvolla IrO2:sen kidevesi on poistunut kokonaan
vakuumiuunissa ja alarajalla katalyytti on punnitushetkellä IrO2 ∙ 2 H2O muodossa.

Taulukko 3. Tutkitut MEA-näytteet AEM-elektrolyysimittauksiin. Kolmen viimeisen
näytteen pitoisuuksia kasvatettiin suorituskyvyn maksimoimiseksi.
Anodi
Katodi
Näyte Membraani Kuumapuristus katalyytti FAA-3 katalyytti
FAA-3
(mg cm-2)
(m-%) (mg cm-2)
(m-%)
IrO2
Pt/C
JN-A1 FAA-3-30 80 °C, 2t, 2min
24,7
30,2
1,9 ± 0,2
1,5
IrO2
Pt/C
JN-A2 FAA-3-30 80 °C, 2t, 2min
25,5
30,1
2,3 ± 0,3
1,8
IrO2
Pt/C
JN-A3 FAA-3-30 80 °C, 4t, 2min
25,1
30,1
2,1 ± 0,2
1,9
FAA-3-PPSIrO2
Pt/C
JN-A4
90 °C, 5t, 2min
30,0
30,3
130
5,3 ± 0,6
3,6
FAA-3-PPSIrO2
Pt/C
JN-A5
90 °C, 5t, 2min
30,3
29,9
*
130
5,3 ± 1,3
4,0 ± 0,7
FAA-3-PPSIr black
JN-A6
90 °C, 5t, 2min
30,0
3,2
30,3
130
4,3
JN-A5 näyte valmistettiin ilman vakuumiuunikäsittelyä, sillä valmistajan ohjeiden mukaan
FAA-3-PPS-130 membraania ei pitäisi päästää kuivumaan mikrohalkeamien välttämiseksi.
Tämän vuoksi A5-näytteen katalyyttipitoisuudet* on muista poiketen arvioitu siten, että
maalauksen hyötysuhde anodilla oli välillä 40 – 60 %.

Elektrolyyserin geometrinen pinta-ala määritettiin kostutetun MEAn katalyyttikerrosten
halkaisijasta.

FAA-3-30-membraanin

laajenemisen

takia

A1

–

A3

näytteiden

katalyyttikerrokset olivat suurentuneet yli 8,0 cm2 (ᴓ 32 mm) suuruisiksi, jolloin
geometrisenä pinta-alana käytettiin virrankerääjien pinta-alaa (8 cm2) virrantiheyden
laskemiseksi.
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A4 – A6 näytteiden katalyyttikerrosten halkaisijaksi mitattiin 29 mm, jolloin sen pintaalaksi saatiin vain 6,6 cm2. Tämä siksi, että katalyyttikerrokset maalattiin käyttäen ᴓ 28
mm maalausmaskia. Pienemmän maskin oli tarkoitus kompensoida membraanin
laajentumista KOH-käsittelyn aikana, mitä ei kuitenkaan tapahtunut käytännössä.

5.4.3 Suorituskyky

Kuvassa 23 nähdään virrankerääjien vaikutus AEM-elektrolyyserin suorituskykyyn.
Keltainen polarisaatiokäyrä mitattiin ainoastaan Ni3-verkolla, mutta tämän verkon suuren
silmäkoon vuoksi sen kontaktipinta-ala katalyyttikerroksiin jäi todennäköisesti melko
pieneksi. Mittauksen jälkeen kenno purettiin ja Ni3-verkkojen ja katalyyttikerrosten väliin
laitettiin tiheämpi Ni1-verkko. Näiden verkkojen yhdistelmä antoi huomattavasti
suorituskykyisemmän polarisaatiokäyrän (sininen).

2.4
2.3
2.2

Kennojännite [V]

2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6

Ni3

1.5

42 °C, 35 ml/min per elektrodi, puristus 15 bar

Ni1/Ni3 42 °C, 35 ml/min per elektrodi, puristus 15 bar

1.4
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

Virrantiheys [A

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

cm-2]

Kuva 23. JN-A1 näytteen polarisaatiokäyrä (1 mV/s LSV) Ni3-virrankerääjälle ja NI1/Ni3yhdistelmälle käytettäessä 1 m-% K2CO3-elektrolyyttiä.
Titaanisia sylintereitä vasten asetetun Ni3-verkon tarkoituksena on antaa mekaanista
tukea ohuelle Ni1-verkolle. Suuri silmäkoko ja pinnan kolmeulotteinen muotoilu antavat
elektrolyyttiliuoksille ja tuotekaasuille useita kulkuväyliä kennon ala-yläosan suuntaisesti.
Ohuemman ja tiheämmän Ni1-verkon tehtävänä on taas maksimoida virrankerääjän
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kontakti katalyyttikerroksiin ja pitää muodostuneiden tuotekaasujen kuplakoon pienenä,
jotta kaasujen kulkeutuminen ulos kennosta olisi tehokasta. Nikkelivaahto (Ni4) ei
toiminut virrankerääjänä FAA-3-30 membraanille, sillä se aiheutti A2-näytteen välittömän
oikosulun kokoamisen jälkeen 10 baarin kennopuristuksella.

Membraanissa havaittiin

pienikokoisia reikiä, joiden lävitse näki kirkasta valoa vasten katsottaessa. Tämä oli mitä
todennäköisimmin aiheutunut nikkelivaahdosta.

Nikkelivaahtokokeen jälkeen mitattujen AEM-näytteiden polarisaatiokäyrät ovat
esitettynä kuvassa 24, josta nähdään näytteiden lähtö- ja lopputason suorituskyvyt
(välissä 10 - 20 h kestävyysmittaus vakiovirrantiheydessä). Suorituskyvyt eivät yltäneet
kirjallisuusosassa esiteltyyn kehittyneen systeemin määritelmään, joka on virrantiheyden
0,5 A cm-2 saavuttaminen kennojännitteessä 1,8 V. A3-näytteen polarisaatiokäyrä
(sininen) on kuitenkin vertailukelpoinen Koposen simuloituun AEM-elektrolyysiin, joka
esitettiin aiemmin kuvassa 4.

2.6
2.5
2.4

Kennojännite [V]

2.3
2.2
2.1
2.0
1.9
JN-A3 (FAA-3-30): Ni1/Ni3, 10 bar, 50 ml/min per el.
JN-A3: 10 h kestävyysmittauksen jälkeen (0.15 A cm-2)
JN-A4 (FAA-3-PPS-130): Ni1/Ni3, 5 bar, 16 ml/min per el.
JN-A4: 20 h kestävyysmittauksen jälkeen (0.18 A cm-2)
JN-A5 (FAA-3-PPS-130): Ni1/Ni3, 5 bar, 16 ml/min per el.
JN-A5: 20 h kestävyysmittauksen jälkeen (0.18 A cm-2)
JN-A6 (FAA-3-PPS-130): Ni1/Ni3, 5 bar, 16 ml/min per el.
JN-A6: 20 h kestävyysmittauksen jälkeen (0.18 A cm-2)

1.8
1.7
1.6
1.5
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Virrantiheys [A cm-2]

Kuva 24. AEM-näytteiden suorituskyvyt lämpötilassa 51 ± 2 °C käyttäen 1 m-% K2CO3liuosta. Nämä vakiovirtamittaukset on suoritettu samalla tavalla kuin PEM-elektrolyysissä.
Kestävyysmittauksien jännite-aika-kuvaajat ovat esitettynä liitteessä 3.

51

Suorituskykyisimmäksi AEM-näytteeksi osoittautui JN-A3, jonka lähtötason suorituskyky
saavutti 1 A cm-2 virrantiheyden 2,38 V jännitteessä. FAA-3-30 membraanit (A1 – A3)
menivät kuitenkin poikkeuksetta oikosulkuun, mikä vaati aina kennon purkamisen ja
mittausten keskeytymisen. A4 – A6 näytteissä käytetyt PPS-membraanit eivät kärsineet
oikosuluista kertaakaan, joten tämän vuoksi se on järkevämpi valinta AEM-elektrolyysin
membraaniksi. Etenkin, kun membraanien väliset erot tulevat näkyviin vasta korkeilla
virrantiheyksillä (yli 2 V jännitteillä), kun suuri ohminen ylipotentiaali alkaa vaikuttaa A4näytteen suorituskykyyn.

PPS-membraanin luotettavuus ja FAA-3-30:sen hyvä suorituskyky viittaisi siihen, että
optimaalinen membraanipaksuus lienee tässä työssä mitattujen membraanien välissä (30
– 130 µm). Kuvan 24 tulokset viittaavat myös siihen, että membraaneja voi kuivata
vakuumiuunissa katalyyttikerrosten pitoisuuden laskemiseksi, sillä vakuumikuivatun A4näytteen suorituskyky oli parempi kuin ilman vakuumikuivausta valmistetun A5:sen.

Iridiumoksidia

sisältävien

AEM-systeemien

suurimmaksi

ongelmaksi

muodostui

anodipuolen katalyyttikerroksen irtaantuminen vähitellen membraanista, jolloin
katalyyttiä kertyi anodipuolen elektrolyyttitankkiin kuvan 25 mukaisesti.

Kuva 25. JN-A4 näytteen elektrolyyttiliuokset järjestyksessä katodi/anodi 20 h kestäneen
vakiovirtamittauksen jälkeen. Irtaantuminen viittaa MEAn rakenteellisiin muutoksiin.
Irtaantumisongelmaa lähdettiin ratkaisemaan A4 – A6 näytteiden osalta siten, että FAApitoisuuksia nostettiin ja virtausnopeuksia sekä kennopuristusta alennettiin. Nämä
toimenpiteet eivät kuitenkaan nostaneet anodin katalyyttikerroksen kestävyyttä
merkittävästi.

52

Ongelma paikallistettiin lopulta katalyyttimateriaaliin, sillä iridium mustaa sisältänyt
anodi pysyi kiinni membraanissa koko 20 h mittaussarjan lävitse. On vaikeaa sanoa
varmasti ilman morfologiaan ja reaktiomekanismiin liittyviä jatkotutkimuksia, miksi
iridium musta pysyi sitoutuneena huomattavasti paremmin kuin IrO2 · 2 H2O.
Anodikatalyytin vaihtaminen ei vaikuttanut kuvan 24 mukaisesti näytteen kestävyyteen,
jolloin iridiumoksidin heikko sitoutuminen membraaniin ei voi olla ainoa kestävyyttä
heikentävä tekijä. Kestävyyteen voi vaikuttaa OH-reaktioiden (sivu 15) lisäksi esimerkiksi
happiradikaali-välituotteet alkaalisessa OER:ssä [70].

EIS-tulosten

perusteella

FAA-3-30-membraania

hyödyntävän

elektrolyysin

kennoresistanssi on vain 2 kertaa suurempi kuin PEM-elektrolyysissä, mitä voidaan pitää
erinomaisena tuloksena vain muutaman kuukauden AEM-elektrolyysitutkimuksen
jälkeen. Suurin ero PEM- ja AEM-menetelmien välillä nähdään kuitenkin A3 - A5
näytteiden varauksensiirtovastuksissa, jotka ovat noin 30 kertaa suurempia verrattuna
PEM-elektrolyysiin (3 mΩ vs. 90 mΩ) kineettisesti hitaampien elektrodireaktioiden takia.
Kuvasta 26 on myös selvää, että Ir mustaa sisältävällä A6-näytteellä on suurempi RCT kuin
OER:lle aktiivisemmalla iridiumoksidilla.

AEM-membraanien keskinäisessä vertailussa PPS:llä on noin 3 kertaa suurempi
kennoresistanssi kuin FAA-3-30:sella, mikä selittää AEM-membraanien keskinäisen
suorituskyky-järjestyksen.
0.04

−Z'' [Ω]

0.02
0.00
0.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 0.200 0.225 0.250
-0.02

-0.04
-0.06
-0.08

-0.10

Z' [Ω]

JN-P3a (Nafion 115): 1.0 A cm-2, amp. 0.1 A cm-2, 1.7 V
JN-A3 (FAA-3-30): 0.30 A cm-2, amp. 0.030 A cm-2, 2.0 V
JN-A4 (FAA-3-PPS-130): 0.37 A cm-2, amp. 0.037 A cm-2, 2.1 V
JN-A5 (FAA-3-PPS-130): 0.37 A cm-2, amp. 0.037 A cm-2, 2.1 V

Kuva 26. AEM-elektrolyysin EIS-tuloksia taajuusvälillä 10 kHz – 10 mHz ja
kennolämpötilassa 51 ± 2°C. Mittaukset on suoritettu muutama minuutti lähtötason
mittaamisen jälkeen.
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Tässä diplomityössä suoritetut AEM-elektrolyysit tarvitsevat vielä jatkotutkimuksia, sillä
mitatuissa suorituskyvyssä on potentiaalia kehittyä. Ensimmäiseksi olisi hyvä tutkia PPSmembraania alhaisemmilla Ir-musta ja Pt/C-pitoisuuksilla, sillä etenkin hiilisubstraatista
aiheutunut resistanssi kasvaa pitoisuuden funktiona.

Huomiota tulisi kiinnittää nikkeli-virrankerääjien ja katalyyttikerrosten laaja-alaiseen
optimointiin. Ei kannata myöskään poissulkea muiden valmistajien membraani- ja
ionomeerivaihtoehtoja, sillä esimerkiksi Vincent et. al. totesi vuonna 2017 julkaistussa
artikkelissaan, että Tokuyaman A-201 membraani oli mekaanisesti kestävämpi kuin
Fumasepin vahvistamaton FAA-3 tai vahvistettu FAA-3-PP-75. Diplomityöstä voidaan
tehdä myös sama johtopäätös kuin em. julkaisussa, jonka mukaan Fumasepin
membraaneja käytettäessä tulisi valita vahvistettu membraanirakenne. Vahvistamaton ei
ole yksinkertaisesti riittävän kestävä.

Näiden AEM-elektrolyysikokeiden tarkoituksena on seuraavaksi toimia suorituskykyreferenssinä tässä työssä suoritetuille BPM-elektrolyyseille, joiden tulokset käsitellään
seuraavaksi.
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5.5 BPM-elektrolyysimittaukset

BPM-elektrolyysissä katodipuolen elektrolyyttinä käytettiin ionipuhdistettua vettä,
katalyyttinä Pt/C:tä ja virrankerääjinä platinapäällystettyä titaaniverkkoa/sintteriä, joita
käytettiin

PEM-elektrolyyserissä.

Anodipuolen

elektrolyyttiliuoksena

käytettiin

näytteestä riippuen joko 1 m-% K2CO3-liuosta tai ionipuhdistettua vettä, katalyyttinä IrO2jauhetta ja virrankerääjinä AEM-mittauksissa hyvin toiminutta Ni1/Ni3-kombinaatiota.

Kuvan

27

mukaisesti

katodipuolelle

asennettiin

ioninvaihtohartsi-osa

ja

elektrolyyttisäiliöiden välinen yhteys katkaistiin, jolloin säiliöissä voitiin säilöä kahta
erilaista elektrolyyttiliuosta. Samoin anodi- ja katodipuolen pumppuletkut eriteltiin omiksi
linjoikseen. Katodipuolen lämpötila-anturi poistettiin käytöstä sen vuotoalttiuden vuoksi,
jolloin päästiin myös eroon vetyvirran maadoitustarpeesta.

Kuva 27. BPM-elektrolyysin virtauskaavio, jossa termi PJ tarkoittaa pystyjäähdytintä.
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5.5.1 MEAn valmistus ja tutkitut näytteet

BPM-elektrolyysiä varten MEA:t valmistettiin niin CCS- kuin CCM-menetelmällä.
Membraaneina käytettiin Fumasepin kaupallista FBM-membraania ja itselaminoituja
Nafion/FAA-3 membraaneja. Taulukossa 4 on esitettynä näytteiden tyyppi, elektrodien
koostumukset ja niiden valmistusparametrit. Näytteiden geometrinen pinta-ala
määritettiin MEAn katalyyttikerrosten halkaisijan avulla. Katalyyttien maalaamiseen
käytettiin ᴓ 30 mm maskia, jolloin kyseiseksi pinta-alaksi saatiin 7,06 cm2.
Taulukko 4. BPM-näytteiden valmistusparametrit
MEA-tyyppi

Nimi

Memb.

Anodi

Katodi

Katalyytit @
anodi/katodi

25

0,81

31

-

25

0,77

32

10 t, 130 °C, 2 min
(lam)

31

5 t, 100 °C, 2min

31

5 t, 100 °C, 2min

30

5 t, 100 °C, 2 min

30

7,5 t, 110 °C, 1,5
min

0,5 M KOH
(FAA/IrO2)

MQ / MQ

30

5 t, 60 °C, 2min

ei
suoritettu

MQ / MQ

30

2 t, 60 °C, 2min

ei
suoritettu

MQ / MQ

31

5 t, 100 °C, 2min

0,5 M
KOH/H2SO4
(MEA)

MQ / MQ

JN-B1

FBM

C/Ni

2,7
±
0,3

JN-B2

lam.

C/Ni

2,8
±
0,3

JN-B3

FBM

FBM/FBM

JN-B4

FBM

FBM/FBM

JN-B5

FBM

FBM/FBM

JN-B6

lam.

FAA3-30 /
Nafion 115

JN-B7

FBM

FBM/FBM

JN-B8

FBM

FBM/FBM

JN-B9

FBM

FBM/FBM

3,1
±
0,71
3,1
±
0,71
3,1
±
0,71
2,7
±
0,3
3,1
±
0,71
3,1
±
0,71
3,1
±
0,71

Pt/C
FAA [mg
[m-%] cm2]

Valmistusparametrit

IrO2
[mg
cm2]

25

25

35

26

27

27

26

1,4
±
0,32
1,4
±
0,32
1,4
±
0,32
1,27
1,4
±
0,32
1,4
±
0,32
1,4
±
0,32

Naf.
[m-%]

Kuumapuristus

Ioninvaihto
(yön yli)
0,5 M
NaOH
(FBM +
IrO2/Ni2)
0,5 M
NaOH
(FAA +
IrO2/Ni2)
0,5 M KOH
(MEA)
0,5 M
KOH/H2SO4
(MEA)
0,5 M
KOH/H2SO4
(MEA)

Elektrolyyttiliuos
(anodi/katodi)

1 m-% K2CO3 /
MQ

1 m-% K2CO3 /
MQ
1 m-% K2CO3 /
MQ
1 m-% K2CO3 /
MQ
1 m-% K2CO3 /
MQ

1

Arvioitu todennäköisen maalaushyötysuhteen 30 – 50 % perusteella. 2 Arvioitu todennäköisen maalaushyötysuhteen 40 – 60 % perusteella.
C = hiilikangas, ELAT-H, FuelCellEtc.

B1 ja B2 tarkoituksena oli tutkia membraanityypin vaikutusta ja pitää CCS-menetelmällä
maalatut katalyyttikerrokset samanlaisina. B1sen tapauksessa Na/Cl-muotoinen FBM ja
Br-muotoinen IrO2/Ni2 -elektrodi ionivaihdettiin 0,5 M NaOH-liuoksessa yön yli, jonka
jälkeen ne olivat valmiita mittaukseen. B2:sen itselaminoitu membraani valmistettiin
kuumapuristamalla esikäsitelty Nafion 115 (ᴓ 50 mm) ja OH-ionivaihdettu FAA-3-30 (ᴓ 38
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mm) toisiinsa olosuhteissa 10 t ja 130 °C noin 1,5 minuutin ajan. Katalyyttikerrokset
maalattiin katodille sijoitettavalle hiilikankaalle (ELAT-H, FuelCellEtc) ja anodin Ni2verkolle, koska sillä oli pienin silmäkoko katalyyttipartikkeleiden tarttumisen
maksimoimiseksi.

Näytteet B3 – B5 valmistettiin FBM-membraanille käyttäen CCM-tekniikkaa.
Katalyyttimaalausten välissä FBM-membraania pidettiin MQ-vedessä vähintään yön yli,
eikä vakuumikuivausta tai pitoisuuden määritystä tehty membraanin toimivuuden
varmistamiseksi. Nämä näytteet erosivat toisistaan eniten ioninvaihdossa, sillä B3
ionivaihdettiin AEM-elektrolyysin näytteiden kaltaisesti vain alkaalisessa KOH-liuoksessa,
jolloin katodipuolen PEM-kerros ja Nafion-ionomeeri ei ollut mittauksissa suoraan
protonimuodossa. Oletuksena oli, että veden dissosiaatio mittausten aikana korvaisi tämä
kationit protoneilla.

Näytteille B4 – B5 suoritettiin molemminpuolinen ioninvaihto kuvan 28 mukaisesti
asettamalla molemmilta puolin maalatun FBM-membraanin anodipuoli 0,5 M KOHliuokseen ja katodipuoli 0,5 M H2SO4-liuokseen.

Kuva 28. JN-B4 näytteen ioninvaihto. AEM-kerros vaihdettiin Cl-muodosta OH-muotoon
ja PEM-kerros Na-muodosta H-muotoon.
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Kirjallisuuden mukaan tämän ioninvaihtotekniikan heikkoutena on kuitenkin osmoottisen
paine-eron muodostuminen liuosten ja välitilan suhteen, jolloin anodipuolen hydroksidiionit ja katodipuolen protonit pyrkivät tasapainottamaan liuosten ja välitilan
konsentraatioeron. Välitilassa kohdatessaan nämä ionit muodostavat vettä, joka nostaa
välitilan sisäistä painetta ja saattaa aiheuttaa kerrosten irtaantumista ja siten
kennoresistanssin kasvua. [52]

Välitilaan saattaa muodostua myös suolaa, sillä elektroneutraalisuusehdon mukaisesti
liuoksiin ei voi jäädä ylimääräistä varausta. Tällöin rikkihapon sulfaatti-ionin tulee
diffuntoitua välitilaan protonin kanssa, samoin natriumionin NaOH-liuoksesta hydroksidin
kanssa. Näiden ionien kohtaaminen membraanikerrosten välissä saattaa aiheuttaa
Na2SO4-saostumia.

B6 valmistettiin laminoimalla Pt/C-maalattu Nafion-membraani IrO2-maalattuun ja OHionivaihdettuun FAA-membraaniin. Tämän CCM-tekniikalla valmistetun näytteen
tarkoituksena oli verrata itselaminoidun ja kaupallisen FBM-membraanin eroja CCMtekniikalla valmistetun MEAn tapauksessa. Kuumapuristus suoritettiin kostutetuille ja
pintakuivatuille membraaneille (kuva liitteessä 4).

B7 - B8 valmistettiin maalaamalla katalyytit tavalliseen tapaan FBM:lle, mutta niiden
kuumapuristuslämpötila oli 100 °C sijaan alennettu 60 °C:hen. Ioninvaihtoa ei suoritettu,
joten membraanit asetettiin kennoon Na/Cl-muotoisena. Elektrolyyttinä käytettiin MQvettä

myös

anodipuolella

karbonaattiliuoksen

sijaan.

Näiden

toimenpiteiden

tarkoituksena oli selvittää, miten suuri kuumapuristuslämpötila ja ioninvaihto heikentävät
membraania. Viimeisen B9-näytteen tarkoituksena oli toistaa siihen mennessä
parhaimman näytteen (B4) suorituskyky.
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5.5.2 Suorituskyky

Kuvassa 29 on esitettynä kolmen suorituskykyisimmän BPM-näytteen LSV-pyyhkäisyt
nopeudella 1mV/s, joiden perusteella tämän diplomityön BPM-elektrolyysit eivät olleet
yhtä suorituskykyisiä kuin AEM-elektrolyysi. Useimmissa polarisaatiokäyrissä näkyy kaksi
onset-jännitettä, joista ensimmäinen on noin 1,5 V kohdalla ja toinen noin 2 V
jännitteessä. AEM-kerroksen epäideaalisuuden (kuljetusluku t+ > 0) johdosta on
mahdollista, että kenno toimii PEM-elektrolyyserin tavoin jännitteeseen 2 V asti, jonka
jälkeen ioninvaihtokerrokset toimisivat yhdessä luvun 3.3 esitetyn teorian mukaisesti.

2.6
2.5

2.4
2.3
2.2

Kennojännite [V]

2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4

JN-B4, 40 °C, K2CO3/MQ, 16 ml/min, 5 bar - lähtötaso
JN-B4, 40 °C, K2CO3/MQ, 16 ml/min, 5 bar- 2 h vakiovirtamittauksen jälkeen
JN-B9, 30°C, MQ/MQ, 16 ml/min, 5 bar - lähtötaso
JN-B9, 30°C, MQ/MQ, 16 ml/min, 5 bar - 24 h vedyntuotannon jälkeen (~70 mA cm-2)
JN-B8, 30°C, MQ/MQ, 16 ml/min, 5 bar - lähtötaso
JN-B8, 30°C, MQ/MQ, 16 ml/min, 5 bar - 24 h vedyntuotannon jälkeen (~50 mA cm-2)
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Kuva 29. Kolmen suorituskykyisimmän BPM-näytteen polarisaatiokäyrät (1 mV/s LSV).
Virtausnopeudet on ilmoitettu yhtä elektrodia kohden, paineet kuvaavat kennon
puristuspainetta ja käytetyt elektrolyytit on ilmoitettu järjestyksessä anodi/katodi.
Kaikkien mitattujen BPM-näytteiden tulokset löytyvät liitteestä 5.
Lähtötasoltaan suorituskykyisin vedynkehitys saavutettiin näytteellä JN-B4 käyttämällä
anolyyttinä 1 m-% karbonaattiliuosta ja korkeampaa 50 °C lämpötilaa, mutta elektrolyysin
suorituskyky romahti kuvan 29 sinisten käyrien mukaan hyvin nopeasti. Tämän johdosta
parhaimpana BPM-näytteenä voidaan pitää 30 °C lämpötilassa mitattua JN-B9-näytettä,
jonka avulla vetyä tuotettiin keskimääräisesti eniten.
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Pidempään kestävässä tuotannossa JN-B8 saattaa kuitenkin toimia luotettavammin, sillä
sen lähtö- ja lopputason polarisaatiokäyrät ovat suurin piirtein yhtä hyviä. Tulosten
perusteella voidaan kokonaisuudessaan todeta, että BPM-elektrolyysi kannattaa
suorittaa alhaisessa lämpötilassa ja B9:n tavoin käyttämällä ionipuhdistettua vettä
elektrolyyttinä.

Polarisaatiokäyrien lisäksi näytteille suoritettiin EIS-mittauksia, joiden avulla pyrittiin
selvittämään menetelmän heikon suorituskyvyn lähdettä. Näytteestä riippuen EISmittaukset suoritettiin vakiopotentiaaleissa välillä 1,8 – 2,3 V. Kuvan 30 Nyqvistdiagrammeissa nähdään pääasiallisesti kaksi puoliympyrää, joista ensimmäisen
puoliympyrän tulkittiin olevan yhteydessä veden dissosiaatioreaktioon membraanin
välitilassa ja toisen aiheutuvan elektrodireaktioista. Tämä siksi, että CCS-menetelmällä
valmistetun B1-näytteen 1. puoliympyrä on reaaliakselilla samaa suuruusluokkaa kuin
saman membraanin CCM-versio B4, joka toimi LSV-mittauksissa huomattavasti paremmin
(polarisaatiokäyrät liitteessä 5). Tämän B1-näytteen 2. puoliympyrä on kuitenkin välillä
0,8 – 20 Ω, mitä voidaan selittää heikosti virrankerääjiin kiinnittyneillä katalyyttikerroksilla
ja alhaisella jännitteellä.

2.0
JN-B1 - 1.8 V - (50 °C, 10 bar)
JN-B4 - 2.3 V (50 °C, 5 bar)

1.5

JN-B8 - 2.3 V (30 °C, 5 bar)

−Z' [Ω]

JN-B9 - 2.3 V (30 °C, 5 bar)
AEM: JN-A3, 2.0 V, 50 °C

1.0

0.5

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
Z''

2.5

3.0

3.5

4.0

[Ω]

Kuva 30. BPM-näytteiden impedansseja taajuudella 10 kHz – 10 mHz. BPM-elektrolyysin
kennoresistanssit ja varauksensiirtovastukset ovat huomattavasti suurempia kuin AEMelektrolyysissä (keltaisella).
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Puoliympyröihin liittyvä teoria sopisi myös kuvan 31 itselaminoidun membraanin
impedanssille, sillä Nafion 115/FAA-3-30-laminaattimembraanille valmistetun B7näytteen ensimmäinen puoliympyrä on halkaisijaltaan yli 10 ohmia, jota voidaan selittää
heikosti kontaktissa olevilla ioninvaihtokerroksilla, joiden väliin ei oltu erikseen lisätty
vedenhajotuskatalyyttejä. Elektrodireaktioita kuvaava 2. puoliympyrä on reaaliakselilla 13
– 14 Ω, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin näytteellä B5.
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Kuva 31. JN-B7-näytteen jänniteimpedanssi taajuudella 10 kHz – 10 mHz jännitteessä 2 V,
amplitudilla 50 mV, kennolämpötilassa 40 °C ja 5 baarin kennopuristuksessa.

BPM-menetelmän suorituskyvyn perusteella menetelmää ei voida pitää kovin
kannattavana, sillä alkaalisen HER-reaktion korvaaminen kineettisesti nopeammalla,
happamalla HER-reaktiolla, ei tuottanut parempaa suorituskykyä kuin mitä AEMelektrolyysillä saavutettiin.
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5.5.3 Kestävyys
Tässä osiossa käsitellään BPM-näytteiden kestävyyttä ja sitä, miten eri tekijät vaikuttavat
siihen. Suurimman virrantiheyden tuottanut näyte JN-B4 näyte kesti vain muutamia
tunteja. Tämä nähdään siitä, että vakiovirtamittauksen jälkeinen LSV-pyyhkäisy oli
huomattavasti heikompi kuin alkuperäinen suorituskyky (kuva 32).

Kuva 32. Lähtötasoltaan suorituskykyisimmän näytteen JN-B4 heikkeneminen. Mittaukset
on numeroitu kronologisessa järjestyksessä ja ne toteutettiin kennolämpötilassa 40 °C,
virtausnopeudella 33 ml/min per elektrodi ja kennopuristuksella 5 bar.
Kuvan 32 jänniteprofiilin mukaan kennojännite reagoi virrantiheyden alenemiseen
huomattavalla relaksoinnilla, jonka jälkeen jännite alkoi tasoittua vakioarvoon. Tämä
saattoi johtua siitä, että veden dissosiaation nopeus ei kyennyt hidastumaan yhtä
nopeasti kuin virran muutokset. Tällöin virran arvon äkillisesti laskiessa kennoon ei
tarvinnut syöttää niin suurta potentiaalieroa ylläpitääkseen uutta pienempää vakiovirtaa,
koska vesi dissosioitui samalla nopeudella kuin aiemmalla korkeammalla virrantiheydellä.
Kuvan 32 mukainen heikentyminen saattoi vakiovirtamittauksen lisäksi johtua joko
korkeasta

40

°C

kennolämpötilasta,

emäksisestä

anolyytistä

(anodin

elektrolyyttiliuoksesta) tai MEAn aggressiivisesta valmistustekniikasta, mikä sisälsi
molemminpuolisen ioninvaihdon ja 100 °C kuumapuristuslämpötilan. Näiden tekijöiden
vaikutusta BPM-näytteen kestävyyteen alettiin tutkia tämän B4-näytteen jälkeen, sillä
BPM-elektrolyysi on hyvin epäkäytännöllinen, mikäli vedynkehitys heikentyy jo
ensimmäisten tuntien aikana edellisen kuvan mukaisesti.
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Kaupallinen

FBM

ei

osoittautunut

kestäväksi

ainakaan

AEM-elektrolyyserille

tavanomaisissa olosuhteissa (anolyyttinä 1 m-% K2CO3, 40 °C), sillä yön yli kestäneen
lepotilatestin jälkeen anolyytti oli muuttunut keltaiseksi ja pistävän tuoksuiseksi. Kenno
oli virrattomassa tilassa, 41 °C lämpötilassa ja jatkuvalla 20 ml/min virtauksella per
elektrodi. Membraanin ohjekirjan mukaan käyttölämpötila ei saisi ylittää 40 °C, joten tulos
ei ollut siltä kannalta yllättävä.

Anolyytin värjäytyminen onnistuttiin estämään lieventämällä edellä mainittuja valmistusolosuhteita ja muuttamalla mittausohjelmaa siten, ettei nopeita virranmuutoksia
esiintyisi kuvan 32 vakiovirtamittauksen kaltaisesti. Muutokset johtivat siihen, että JN-B8
tuotti vetyä jopa vuorokauden ajan lähes muuttumattomalla suorituskyvyllä. Tämä näyte
kuumapuristettiin 2 t puristuksella ja 60 °C lämpötilassa kahden minuutin ajan kokonaan
ilman kuvan 28 mukaista ioninvaihtoa. Anodin karbonaattiliuos korvattiin MQ-vedellä ja
kennolämpötilaa pudotettiin 30 °C:hen, jotta vähennettäisiin MEA:an kohdistuvaa
kemiallista rasitusta.

Kyseiselle JN-B8-näytteelle suoritettu mittaussarja koostui seuraavista mittauksista:
lähtötason polarisaatiokäyrä, vakiojännitemittaus 2,5 V jännitteessä 12 h ajan, EIS (2,5 V),
vakiojännitemittaus 2,3 V jännitteessä 10 h ajan, EIS (2,3 V) ja lopputason
polarisaatiokäyrä. Kuvassa 33 on esitettynä B8-näytteen lähtö- ja lopputason
polarisaatiokäyrät, joista nähdään suorituskyvyn pysyneen samanlaisena jopa 20 tunnin
vedyn tuotannon jälkeen etenkin korkeilla jännitteillä. Lopputason polarisaatiokäyrässä ei
havaittu aiemmille BPM-näytteille tyypillistä polarisaatiokäyrää (kahta onset-jännitettä).
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Kuva 33. JN-B8 näytteen polarisaatiokäyrät lämpötilassa 30 °C, virtausnopeudella 16
ml/min per elektrodi ja 6 bar puristuksella. Lopputason polarisaatiokäyrä muistuttaa
enemmän AEM- ja PEM-näytteiden muotoa yhdellä onset-jännitteellään ja se on mitattu
vuorokausi lähtötasomittauksen jälkeen.
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Kuvassa 34 on esitettynä lähtö- ja lopputason polarisaatiokäyrien välissä suoritetut
vakiojännitemittaukset. Siitä nähdään, että jännitteessä 2,5 V virrantiheys kasvoi
ensimmäisenä 7 tuntina yli kaksinkertaiseksi alkuperäisestä, jonka jälkeen se alkoi
uudelleen laskemaan. Virrantiheyden kasvu johtui todennäköisesti membraanin Na+, Cl−
ja Br−-ionien korvautumisella välitilassa muodostuneilla H+ ja OH− ioneilla. Tällöin nämä
kyseiset kationit voivat olla jollain tavoin yhteydessä kuvan 33 lähtötaso-käyrän muotoon.
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Kuva 34. Vakiojännitemittaukset näytteelle JN-B8 lämpötilassa 30 °C, virtausnopeudella
16 ml/min per elektrodi ja 6 bar puristuksella. Vetyä tuotettiin vuorokauden ajan
keskimääräisesti 0,05 A cm-2 virrantiheydellä. t kuvaa aikaa, joka on kulunut lähtötason
polarisaatiokäyrän mittaamisesta.
Kyseisen näytteen suorituskyky on kuitenkin vain puolet suorituskykyisimmästä JN-B4näytteestä (0,23 A cm-2 @ 2,5 V), joten näytteiden kestävyyttä lisäävät toimenpiteet,
kuten

kennolämpötilan

ja

kuumapuristuslämpötilan

alentaminen

sekä

karbonaattiliuoksesta ja ioninvaihtoprosessista luopuminen alentavat merkittävästi BPMelektrolyysin suorituskykyä.

JN-B9-näytteellä tutkittiin mittausohjelman vaikutusta näytteen kestävyyteen siten, että
näyte valmistettiin yhtä haastavissa olosuhteissa kuin suorituskykyinen B4, mutta
mittaukset koostuivat vakiojännitemittauksista kuvan 34 kaltaisesti. Tämä näyte
kuumapuristettiin ja ionivaihdettiin yhtä vaativissa olosuhteissa kuin B4, mutta
kennolämpötila pidettiin alhaisessa 30 °C lämpötilassa käyttäen kummallakin puolella
MQ-vettä elektrolyyttinä, sillä karbonaattiliuoksen käyttäminen olisi voinut toistaa B4näytteen elektrolyyttiliuoksen värjäytymisen keltaiseksi.
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Kuvassa 35 on esitettynä B9-näytteen lähtö- ja lopputason polarisaatiokäyrät, josta
nähdään suorituskykyjen olevan huomattavasti parempia kuin ilman ioninvaihtoa
valmistetun JN-B8:n (kuvat 33 – 34).
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Kuva 35. JN-B9 näytteen polarisaatiokäyrät lämpötilassa 30 °C, virtausnopeudella 16
ml/min per elektrodi ja 6 bar puristuksella. Lopputaso on mitattu noin vuorokausi
lähtötasomittauksen jälkeen.
Vedynkehitys

ei

kuitenkaan

pysynyt

stabiilina

vuorokauden

pituisen

vakiojännitemittausten lävitse, vaan lopputason suorituskyky putosi vastaamaan JN-B8:n
suoritustasoa. Näin ollen mittausohjelman valinta ei yksinään ratkaise näytteen
kestävyyttä. Tämä nähdään lähtö- ja lopputasomittausten välissä suoritetuista
vakiojännitemittauksista (kuva 36), missä virrantiheys alkoi laskea tasaisesti noin 3 tunnin
jälkeen.
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Kuva 36. Vakiojännitemittaukset näytteelle JN-B9 lämpötilassa 30 °C, virtausnopeudella
16 ml/min per elektrodi ja 6 bar puristuksella. Vetyä tuotettiin vuorokauden ajan
keskimääräisesti 0,07 A cm-2 virrantiheydellä.
65

Kuten AEM-elektrolyysissä, IrO2-katalyyttikerros irtaantui vähitellen FBM-membraanien
pinnasta, jolloin katalyyttiä kulkeutui anodipuolen tankkiin kuvan 37 mukaisesti.
Ongelmaa ei voitu ratkaista vain kasvattamalla anodin FAA-pitoisuutta, sillä 35 m-%
FAA:ta sisältäneen näytteen (JN-B5) IrO2-katalyytti irtaantui siitä huolimatta.

Kuva 37. JN-B9 näytteen elektrolyyttiliuokset järjestyksessä katodi/anodi noin 20 h
vakiojännitemittausten alkamisesta. Osa anodin IrO2-katalyyttikerroksesta on
kulkeutunut anodisäiliön pohjalle.

Kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä ei pystytty tämän diplomityön puitteissa osoittamaan
täydellä varmuudella. Membraanimateriaalin kestävyyttä voidaan yrittää parantaa
alhaisella kennolämpötilalla (< 30 °C), neutraalilla anolyytin pH:lla (liuoksen
värjäytyminen, OH-reaktiot) ja ehkä myös mittaustavalla (vakiovirta vs. vakiojännite).
Jälkimmäisellä toimenpiteellä saattaa olla vaikutusta, mutta kuten JN-B9-mittaukset
osoittivat, sillä ei yksinään voida nostaa kestävyyttä merkittävästi.

BPM-mittausten

loputtua

irtaantumisongelmaan

löydettiin

ratkaisu

AEM-

elektrolyysimittausten yhteydessä, kun IrO2 korvattiin iridium mustalla (sivu 52). Näin
ollen mikäli jatkotutkimuksia tehdään, kyseistä katalyyttiä olisi suositeltavaa tutkia myös
BPM-elektrolyysissä B4- tai B9-uusintakokeen merkeissä. Mitä todennäköisimmin BPM:n
suorituskykyä ei onnistuta kasvattamaan tällä keinolla, mutta ainakin anodipuolen
katalyyttikerroksen irtaantumista saataisiin vähennettyä.

66

6 Menetelmien vertailu ja yhteenveto
Kuvassa 38 on koostettuna tässä diplomityössä mitattujen elektrolyysimenetelmien
suorituskyvyt ja sen, miten ne vertautuvat toisiinsa ja kirjallisuusarvoihin. Tämän
diplomityön perusteella BPM-elektrolyysi ei ollut kannattava, sillä se ei ollut
suorituskykyisempi kuin AEM-elektrolyysi. Toisin sanoen kineettisesti hitaamman
alkaalisen HER:n korvaaminen happamalla HER:llä ei havaittu lisäävän vedynkehitystä,
jolloin alkaalista HER-reaktiota ei kannata näiden tulosten pohjalta vaihtaa happamaan.
BPM-menetelmän heikkoa suorituskykyä voidaan selittää yhtä kertaluokkaa suuremmalla
kennoresistanssilla ja varauksensiirtovastuksella verrattuna AEM- ja PEM-menetelmiin.
Tämän lisäksi BPM-elektrolyysi vaati alhaisen 30

°C kennolämpötilan, eikä

kennoresistanssia alentavaa 1 m-% K2CO3 anolyyttiä voinut käyttää yli yhtä mittauspäivää
pidempään.
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BPM (JN-B4) - 40 °C - lähtötaso
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[41]: AEM, 60 °C, Acta 3030®/Acta 4030®, 1 m-% K2CO3, FAA-3-PP-75 (2017)
[41]: AEM, 60 °C, Acta 3030®/Acta 4030®, 1 m-% K2CO3, FAA-3 (2017)
[42]: AEM, 50 °C, IrO2/Pt, 1 M KOH, Tokuyama A210 (2012)

Kuva 38. Tutkittujen membraanielektrolyysivaihtoehtojen parhaimmat suorituskyvyt ja
kestävyydet sekä menetelmille tyypillisiä kirjallisuusarvoja.
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AEM-elektrolyysin suorituskyky oli melkein samalla tasolla kuvan 38 kirjallisuusarvojen
kanssa. Menetelmän suorituskykyä kannattaa lähteä parantamaan optimoimalla
nikkelivirrankerääjiä, sillä kaikkia kuvan 21 virrankerääjien yhdistelmiä ei ehditty
kokeilemaan, vaikka niillä todettiin olevan suuri vaikutus kennon suorituskykyyn ja
kestävyyteen. Anodikatalyyttikerrosten irtaantumisongelmaan ei ehditty perehtymään
kovin syvällisesti, mutta iridiumoksidin korvaamisella metallisella iridiumilla kyseistä
ongelmaa saatiin merkittävästi lievennettyä.

Paremman suorituskyvyn lisäksi AEM-menetelmän eduksi on laskettava BPMelektrolyysiä huomattavasti yksinkertaisempi rakenne ja käyttäytyminen. Esimerkiksi
BPM:n tapauksessa ei voitu varmuudella todeta, miksi LSV-tuloksissa on kaksi onsetjännitettä ja miksi vakiovirtamittaukset eivät toimineet. AEM-elektrolyysissä edellä
mainitut mittaukset vastasivat PEM-systeemin ennalta-arvattavaa käyttäytymistä.

Kuvan 38 mukaisesti diplomityön alussa suoritetut PEM-kokeet tuottivat erinomaisia
tuloksia. Tästä saadaan kiittää ITM Powerin pitkäjänteistä kehitystyötä tässä
diplomityössä

käytetyn

elektrolyyserin

osalta,

niin

kuin

kemian

laitoksen

polttokennotutkimuksen työtä MEAn valmistuksen osalta. PEM-tulokset olivat täysin
vertailukelpoisia vuosina 2010 – 2012 suoritettuihin tutkimuksiin jopa silloin, kun
vertailussa käytettiin 80 °C lämpötilassa mitattuja tuloksia.

Tämä

diplomityö

onnistui

tavoitteessaan

rakentaa

luotettava

elektrolyyseri-

mittausasema kemian laitoksen Sähkökemiallinen energiantuotanto ja varastointi
tutkimusryhmälle,

jonka

tavoitteena

on

tämän

diplomityön

jälkeen

tutkia

itsevalmistettuja platinaryhmän metalleja sisältämättömiä katalyyttejä vedyntuotantoon
elektrolyyserisovelluksessa. Työn varsinaisena aiheena ollut bipolaarinen membraani
todettiin työssä käytettyjen materiaalien puitteissa epäkäytännöllisemmäksi kuin AEMelektrolyysi.
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LIITE 1. PEM-näytteiden kestävyysmittaukset.
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Kuva 1. Näytteen JN-P4 jännite ajan funktiona virrantiheydessä 1 A cm-2. Jokaisen 40
tunnin jälkeen suoritettiin impedanssimittaus, joka alensi hetkellisesti kennojännitettä.
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Kuva 2. Näytteen JN-P3b jännite ajan funktiona virrantiheydessä 1 A cm-2. Jokaisen 40
tunnin jälkeen suoritettiin impedanssimittaus, joka alensi hetkellisesti kennojännitettä.
100 tunnin kohdalla ohjelma keskeytyi muutamaksi sekunniksi.
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Kuva 3. Näytteen JN-P3a jännite ajan funktiona virrantiheydessä 1 A cm-2. Jokaisen 40
tunnin jälkeen suoritettiin impedanssimittaus, joka alensi hetkellisesti kennojännitettä.

LIITE 1. PEM-näytteiden kestävyysmittaukset.
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Kuva 4. Näytteen JN-P2 jännite ajan funktiona virrantiheydessä 1 A cm-2. Jokaisen 40
tunnin jälkeen suoritettiin impedanssimittaus, joka alensi hetkellisesti kennojännitettä.
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Kuva 5. Näytteen JN-P1 jännite ajan funktiona virrantiheydessä 1 A cm-2. Jokaisen 20
tunnin jälkeen suoritettiin impedanssimittaus, joka alensi hetkellisesti kennojännitettä.

LIITE 2. Esimerkki PEM-elektrolyysin EIS-tuloksesta kestävyysmittauksen aikana.
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Kuva 1. JN-P3b näytteen virtaimpedanssi 1 A cm-2 virralla ja 0,1 A cm-2 amplitudilla 60 °C
kennolämpötilassa.

LIITE 3. Mahdollisen bromidi-sivureaktion vaikutus LSV-potentiaalipyyhkäisyyn AEMelektrolyysissä ja AEM-näytteiden A4 – A6 kestävyysmittaukset.
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Kuva VII. Näytteen JN-A3 LSV-mittauksia pyyhkäisynopeudella 1 mV/s, kennolämpötilassa
48 °C, kennopuristuksella 10 bar ja virtausnopeudella 50 ml/min per elektrodi. Tuloksissa
näkyy mahdollinen bromidin sivureaktio 2,1 V korkeammilla jännitteillä, joka poistuu
muutaman pyyhkäisykerran jälkeen.
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Kuva 2. FAA-3-PPS-130 membraaneille valmistettujen näytteiden A4 – A6
kestävyysmittaukset 0,18 A cm-2 virrantiheydellä, 50 °C kennolämpötilassa, 5 bar
kennopuristuksella ja 16 ml/min virtausnopeudella per elektrodi.

LIITE 4. JN-B4 vakiovirtamittaus ja kuva JN-B7sesta ennen kuumapuristusta.
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Kuva 1. Näytteen JN-B4 vakiovirtamittaus virrantiheyksillä vasemmalta oikealle: 0,175;
0,15; 0,125; 0,100; 0,075; 0,050; 0,010 A cm-2.

Kuva 2. JN-B7 ennen kuumapuristusta ja mittauksen jälkeen. Puoliksi maalattu FAA ei
suoristunut optimaalisesti Nafionin päälle (vasemmalla). Puolentoista minuutin
kuumapuristus 7,5 tonnin puristuksella ja 110 °C lämpötilassa sai kuitenkin valmiin
bipolaarimembraanin näyttämään päällisin puolin tasaiselta (oikealla).

LIITE 5. Kaikkien BPM-näytteiden polarisaatiokäyrät.
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Kuva 1. BPM-näytteiden polarisaatiokäyrät pyyhkäisynopeudella 1 mV/s.
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