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Úvod 

  Palivové články mají v dnešní době významné uplatnění jako alternativní zdroje 
elektrické energie šetrné k životnímu prostředí. Jelikož je elektrická energie vyráběna přímo, 
článek by měl být jednodušší, spolehlivější a účinnější. V reálném životě ovšem palivové 
články nemají dokonalé vlastnosti a výrazný podíl na vlastnostech palivového článku mají 
právě katalytické materiály, které chemické reakce v článku urychlují, mají vliv na jeho 
životnost a na šetrnost k životnímu prostředí a mohou zvýšit jeho účinnost. 

 Proto bylo naším cílem zabývat se výrobou katalyzátorů s různými druhy oxidu 
manganičitého, které by mohly mít uplatnění i v komerčním využití, měřením zjistit jejich 
katalytické vlastnosti a zhodnotit zda jsou výhodné pro použití v palivovém článku, případně 
zda by molhy nahradit výrazně dražší platinu, která je v současné době nejrozšířenějším 
katalytickým materiálem. 
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1 Elektrochemické zdroje 

 Elektrická energie je takzvanou ušlechtilou energií pro její hlavní výhody - možnost 
jednoduchých přenosů na jakékoliv vzdálenosti a lehký převod na jiné druhy energie. Ovšem 
má i nevýhody - tou hlavní je velmi špatná účinnost uskladňování tohoto druhu energie. 
A pravě elektrochemické články mají za úkol elektrickou energii uskladňovat s pokud možno 
největší účinností. Elektrochemické články se dělí na primární a sekundární a společně patří 
mezi elektrochemické zdroje el. proudu. 

1.1 Primární galvanické články 
 Kapacita článku je dána množstvím chem. látek zapracovaných do článku (větší článek 
má větší kapacitu). Svůj vliv uplatňuje také depolarizátor, který určuje kdy, přestane reakce 
probíhat. 

Obvykle jsou články uzavřené, mechanicky pevné, otřesuvzdorné. Hlavní nevýhodou je, že 
články pouze dodávají el. energii, ale nejdou dobíjet (po vybití je musíme vyhodit, narozdíl 
od akumulátorů, které jdou dobíjet). 

1.1.1 Druhy primárních galvanických článků 

   

Alkalické burelové články: elektrody jako Leclanché (uhlík, zinek), elektrolyt - hydroxid 
draselný KOH, článek je uzavřen v dvojitém ocelovém pouzdru. Elektroda je ve formě prášku 
smíchaná s elektrolytem na pastu. V jednom ocelovém pouzdře - to druhé je pouze obal 
a s článkem to nemá nic společného. Podobný obal (plech) může mít i Leclanche nebo jiné 
typy. 

    

Články s kysličníkem rtuti (oxid rtuti) nebo stříbra: kladná elektroda - rtuťová (směs oxidu 
rtuťnatého a grafitu), elektrolyt - KOH nebo NaOH, využití v knoflíkových bateriích 
(minimální rozměry) 

 

Voltův galvanický článek 

 

Suchý galvanický článek 
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1.2 Sekundární galvanické články neboli akumulátory 
 

Nikloželezové (NiFe) a niklokadmiové (NiCd) 

Jmenovité napětí na článek: 1,2 V 

Stříbrozinkové 

Jmenovité napětí na článek: 1,5 V 

Stříbrokadmiové 

Podobný jako stříbrozinkový akumulátor. 

Jmenovité napětí na článek: 1 V 
 
Dále pak olověné a alkalické akumulátory. 
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2 Palivový článek 

 Palivové články jsou velmi perspektivní technologií, která má prokazatelné přínosy 
z hlediska energetické efektivnosti, využití alternativních zdrojů energie a ochrany životního 
prostředí. To je důvod, proč se výzkumem, vývojem a posléze i výrobou palivových článků   
a s nimi spojených komponentů zabývají ve světě stovky výzkumných pracovišť a firem. 
Technologie palivových článků je v současnosti na prahu praktického využití, a to jak 
v mobilních tak i stacionárních energetických zařízeních.[1] 

 Palivové články slouží k přímé přeměně chemické energie na stejnosměrný elektrický 
proud  a spolu s ním se dále využívá i při reakci vzniklá tepelná energie. Základem jsou 
elektrochemické procesy. Při chemické reakci vstupních látek se chemická energie přeměňuje 
na elektrickou energii. Palivové články pracují na rozdíl od galvanických článků 
v kontinuálním režimu díky plynulé dodávce paliva k anodě a okysličovadla ke katodě. 
 Základním typem je vodíko-kyslíkový palivový článek, jehož podstatou je slučování 
vodíku a kyslíku za přítomnosti katalyzátoru (např. hydroxid draselný) za vzniku elektrické 
a tepelné energie, kde odpadem je čistá vodní pára.[1] 

 Dalšími palivy, které lze využít k přeměně v palivových článcích jsou zejména plyny 
bohaté na vodík (metan, propan, hydrazin, čpavek), metylalkohol a také paliva 
z obnovitelných zdrojů jako bioplyn a bioetanol.[1] 

 Výkonový rozsah palivových článků je od desítek wattů v přenosných aplikacích 
(vysílačky, v blízké budoucnosti notebooky, digitální fotoaparáty apod.), přes stacionární 
jednotky kilowattových výkonů určených jako lokální či špičkové a záskokové zdroje energie, 
až k jednotkám v řádech jednotek megawatt čistě energetického charakteru. Samostatnou 
kapitolou jsou palivové články vyvíjené pro automobilový průmysl.[1] 

2.1 Rozdělení palivových článků 
 

 Palivových článků existuje několik druhů a většinou jsou děleny podle používaného 
elektrolytu a podle pracovní teploty.[1] 

2.1.1 Rozdělení podle pracovní teploty 

 

nízkoteplotní (alkalické – elektrolytem je KOH, membránové a přímé metanolové) 

středněteplotní (kyselé – elektrolytem je kys. fosforečná)  

vysokoteplotní (s tavenými karbonáty, s pevnými oxidy) 
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2.1.2 Rozdělení podle typu elektrolytu 
 

 V současné době rozeznáváme následujících pět systémů (závorky obsahují zkratky 
běžně užívané v literatuře) 

Alkalické články (AFC's – alkaline fuel cells), v nichž je elektrolytem zpravidla zředěný 
hydroxid draselný KOH 

Polymerní membránové články (PEM FC's – proton exchange fuel cells), v nichž je 
elektrolytem tuhý organický polymer 

Články s kyselinou fosforečnou (PAFC's – phosphoric acid fuel cells), jejichž elektrolytem je 
jmenovaná kyselina (HPO3) 

Články s roztavenými uhličitany (MCFC's – molten carbonate fuel cells), v nichž je elektrolyt 
tvořen směsí roztavených uhličitanů 

Články s tuhými oxidy (SOFC's – solid oxide fuel cells), kde elektrolytem jsou oxidy 
vybraných kovů. [1] 

 

2.2 Charakteristika a princip palivového článku 
 Palivový článek je elektrochemické zařízení, uskutečňující přímou přeměnu chemické 
energie vodíku a kyslíku na energii elektrickou, vodu a teplo. Tato přeměna se děje 
katalytickými reakcemi na elektrodách a je v podstatě založena na obráceném principu 
elektrolýzy vody. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1: Složení palivového článku(PEM FC´s): žlutá barva-elektrolyt, modrá barva – elektrody [1] 
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2.2.1 Princip palivového článku 

 Palivový článek se skládá z elektrolytu, elektrod a elektrického okruhu. Elektrolyt musí 
být iontově vodivý. Pro elektrický proud musí být dielektrikem, elektrony tedy propouštět 
nesmí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Chemické reakce a princip činnosti palivového článku 

  

 Princip palivového článku lze nejsnáze objasnit na palivovém článku s polymerní 
membránou. Tento článek se skládá ze dvou elektrod na jejichž povrchu se nachází slabá 
vrstva uhlíku obsahujícím malé množství platiny, která zde slouží jako katalyzátor. Elektrody 
jsou od sebe odděleny tenkou polymerní membránou, která propouští kladně nabité ionty - 
protony (u katexové membrány).[16]  

 Vodík je přiváděn na anodu, kde na vrstvě katalyzátoru dochází k jeho disociaci na 
kladné ionty (protony) a elektrony. Protony procházejí skrze polymerní vrstvu, elektrony jsou 
nuceny procházet externím okruhem a mohou tedy konat užitečnou práci. Na katodě pak 
sloučením dvou kladně nabitých vodíkových iontů (protonů), dvou elektronů a atomu kyslíku 
vzniká voda (vzhledem k provozní teplotě palivového článku obvykle v podobě páry). Na 
stranu katody je přiváděn čistý kyslík nebo častěji kyslík jako součást vzduchu.[16] 
 

 Palivem do palivových článků může být vodík v plynném nebo kapalném stavu, dále 
nepřímá, vodík obsahující paliva. Z nich je vodík uvolňován tzv. reformovacím procesem. 
Mezi nejvýznamnější nepřímé zdroje vodíku patří zemní plyn, metan, propan a metanol, 
případně etanol. [1] 
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2.2.2 Leclancheův článek 
 
 Princip činnosti palivových článků si můžeme ukázat například na Leclancheově článku, 
který patří mezi nejrozšířenější palivové články. Článek tvoří katoda z čistého uhlíku, zinková 
anoda a elektrolyt, který je směsí burelu(MnO2) a salmiaku(NH4Cl).[2] 

Popis děje lze popsat rovnicí : Zn + 2NH4Cl + 2MnO2 —> 2MnO(OH) + [Zn(NH3)2Cl2] 

 

 K burelu se přidává dále i koks.Z toho důvodu, že burel je oxidační činidlo, které oxiduje 
unikající vodík (který se vzduchem vytváří třaskavou směs) na vodu. Protože voda spolu 
s rozpuštěným čpavkem z článku vytékala na nepříjemně páchla, je do článku nasypán koks, 
který je porézní a vodu absorbuje.[2] 

 

 Při vybíjení galvanických článků dochází k elektrolýze, při které se na elektrodách 
vylučují různé látky. Např. při vybíjení Leclancheova článku  se na kladné uhlíkové elektrodě 
vylučuje vodík. Tento vodík má kladný náboj, který neutralizuje tím, že od uhlíkové tyčinky 
přijme elektron – vodík je elektricky neutrální, uhlíková tyčka se nabíjí kladně (ztrácí 
elektrony) a tak se stává anodou. Pokud by ale uhlíková tyčka byla bez burelu, postupně by se 
začala obalovat bublinkami vodíku, které by nepustily k tyčce další atomy kladně nabitého 
vodíku. Okolo uhlíkové tyčky se začne hromadit kladný náboj, ale náboj uhlíkové tyčky 
postupně klesá až na 0 V, aniž se spotřebuje elektrolyt či elektrody. Tento jev nazýváme 
polarizace elektrod. [2] 

2.3 Vlastnosti palivového článku 
 

 Jak už jsem si řekli, funkci palivových článků zajišťují chemické reakce látek uvnitř 
článku. Tyto reakce mají zásadní vliv na správnou funkci a vlastnosti palivového článku. 
 

2.3.1 Přepětí článku (overvoltage) 
 
 Při proudové zátěži se napětí článku odchyluje od rovnovážné hodnoty. Tuto odchylku 

označujeme jako přepětí článku η, kde aktuální napětí E(I) je funkcí intenzity elektrického 
proudu I .  Přepětí má původ jednak v tzv. ohmické ztrátě , dále v pomalé kinetice reakcí 

probíhajících na jednotlivých elektrodách (kinetické přepětí) a v pomalém transportu 
elektroaktivních látek k fázovým rozhraním elektrod (koncentrační přepětí).[3] 
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Pokud na elektrodě není přepětí , říkáme, že je nepolarizovaná. 

ƞ = E - Eeq 

ƞ …….přepětí 

E….....změřený potenciál 

Eeq….rovnovážný potenciál 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Přepětí a ztráty v palivovém článku [3] 

 

2.3.2 Polarizační napětí 
 

 Nové napětí, které vzniká mezi elektrodou a elektrolytem vlivem vyloučených produktů 
při elektrolýze. Polarizační napětí má opačnou polaritu než původní napětí elektrické 
dvojvrstvy.  Působením polarizačního napětí klesá napětí mezi elektrodami primárního článku 
postupně až na 0 V. [2] 

2.3.3  Polarizace elektrod 
 
 Děj, při kterém se v průběhu probíhající elektrolýzy elektrody pokrývají vyloučenými 
produkty. Na elektrodách se tak vytvářejí nové elektrické dvojvrstvy, které brání další reakci 
elektrody s elektrolytem. [2] 

Přestože je elektroda i elektrolyt nespotřebován, článek pak již není schopen dávat elektrické 
napětí. [2] 
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2.3.4 Typy polarizací 

aktivační polarizace(activation overvoltage) – tzv.  přenosová, prvotní reakce při zatížení 
článku, dochází k pomalé reakci a úbytkům. 

koncentrační polarizace(koncentration overvoltage) – tzv. difuze, úbytek je zde způsoben 
nedostatkem reaktivních  látek. 

ohmická polarizace(ohmic overvoltage, ohmic drop) – úbytek je způsoben odporem 
elektrolytu a elektrod. [3] 

 

 Charakteristický průběh závislosti potenciálu anody na protékajícím proudu je znázorněn 
na obr. 4. Podobný průběh, kvalitativně zrcadlový vzhledem k potenciálu, má i závislost 
potenciálu katody na procházejícím proudu. Obě závislosti lze experimentálně 

zjišťovat měřením tzv. polarizačních křivek na jednotlivých elektrodách ve zvláštním 

uspořádání galvanického článku- tříelektrodové elektrochemické cele (metoda voltametrie). 
Vynesením obou závislostí do jednoho grafu můžeme porovnat očekávaný a skutečný (přímo 
měřitelný) průběh funkce E(I) a také závislost výkonu článku na proudu, viz obr. 5. [4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr. 4 : Schématický průběh závislosti potenciálu anody na elektrickém proudu   [4] 
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Obr. 5: Schématický průběh závislosti potenciálu katody, anody, napětí článku a jeho výkonu na elektrickém 
proudu.   [4] 

 

 

 

2.4 Katalizátory 
 Katalyzátor je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji, a přitom z ní vystupuje 
nezměněná. 

Ve většině palivových článků jsou používány katalyzátory na bázi platiny. U nich klíčový 
problém představuje přítomnost oxidu uhelnatého. Jeho molekula se totiž silně váže 
k aktivním centrům platinového katalyzátoru a způsobuje tak prudké zpomalení anodové 
reakce a snížení účinnosti palivového článku. Další nevýhodou je jeho cena. 

Dalším možným katalyzátorem je oxid manganičitý neboli burel. Jelikož jsme schopni ho do 
článku dodávat ve velkém množství, může se snadno vyrovnat platině oproti které je 
i výrazně levnější. Dále také značně urychluje reakci vodíku s kyslíkem. Proč se dále 
zabýváme použití burelu, je též pro jeho schopnost (zatím jde tedy pouze o terii) pojmout 
vodík, čímž by se zlepšily vlastnosti palivového článku jak už třeba z hlediska přepětí článku 
nebo zmenšení polarizace elektrod, které způsobují pokles napětí. Tuto teorii lze ověřit ve 
vlastním měření při proměřování katalytického vzorku na bázi MnO2 pomocí metody 
voltametrie, kdy z průběhu polarizační křivky můžeme zjistit jako další probíhající reakci. 
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3 Mangan 

 Chemická značka Mn, (lat. Manganum) je světle šedý, feromagnetický, tvrdý kov. 
Používá se v metalurgii jako přísada do různých slitin, katalyzátorů a barevných pigmentů. [5] 

Základní fyzikálně - chemické vlastnosti jsou popsány v tab. 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 1: Chemické vlastnosti manganu(Mn) [5] 
 
 

 Objevil jej roku 1774 švédský chemik Carl W. Scheele. Patří mezi přechodné prvky, 
které mají valenční elektrony v d-sféře. [5] 

V silných minerálních kyselinách je mangan rozpustný za vývoje plynného vodíku. Protože je 
chemicky poměrně podobný železu, je jeho odolnost vůči korozi nízká. [5] 

3.1 Výskyt a výroba 
 Mangan je prvkem s poměrně značným zastoupením na Zemi i ve vesmíru. V zemské 
kůře činí průměrný obsah manganu kolem 0,9 – 1 g/kg. V mořské vodě se jeho koncentrace 
pohybuje na úrovni 2 mikrogramů v jednom litru. Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na 
jeden atom manganu přibližně 5 milionů atomů vodíku. [5] 

V přírodě se mangan vyskytuje prakticky vždy současně s rudami železa. Hlavními minerály 
manganu jsou pyrolusit, chemicky oxid manganičitý MnO2, dále hausmannit, oxid 
manganato-manganitý. [5] 

MnO.Mn2O3=Mn3O4,manganit MnO(OH),  

rodochrosit (syn. dialogit), uhličitan manganatý MnCO3,  

braunit Mn2+Mn3+6SiO2 

bixbyit (Mn,Fe)  

Základem výroby manganu je redukce uhlíkem (koksem) ve vysoké peci:  

Mn3O4+ 4 C → 3 Mn + 4 CO [5] 

Relativní atomová 
hmotnost 54,938 amu 

Atomové číslo 25 

Hustota 7,47 g/cm3  

Tvrdost 6 

Teplota tání 1 246° C 

Teplota varu 2 061 – 2 097 °C 
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 Zvláště čistý mangan se získává elektrolýzou roztoku síranu manganatého nebo 
aluminotermicky redukcí kovovým hliníkem:  

3 Mn3O4 + 8 Al → 4 Al2O3+ 9 Mn [5] 

3.2 Využití manganu v galvanických článcích 
 Nejstarší komerčně vyráběný elektrický galvanický článek (baterie) se skládal ze zinkové 
katody a anody, kterou tvořil grafitový váleček umístěný v pastě s vysokým obsahem oxidu 
manganičitého (burele) MnO2. Článek poskytuje napětí přibližně 1,5 V a při odběru proudu 
dochází k oxidaci elementárního zinku na Zn+2 a redukci manganu na Mn+2. [5] 

V průběhu posledních desetiletí byly tyto články z velké části nahrazeny jinými typy, které 
poskytují vyšší výkon na jednotku vlastní hmotnosti a nehrozí u nich riziko korozního 
zničení, i když články obsahující burel se stále komerčně využívají. [5] 

3.3 Oxidy manganu 
Oxid manganatý :  MnO , zelenavý, ve vodě N, v kyselinách R, ϱ = 5.09[6] 

vzniká redukcí vyšších oxidů manganu vodíkem nebo oxidem uhelnatým: 
MnO2 + CO  MnO + CO2 
MnO2 + H2  MnO + H2O [7] 

má bazický charakter, proto se rozpouští v kyselinách na roztoky příslušných manganatých 
solí: 
MnO + H2SO4  MnSO4 + H2O  

nerozpustný ve vodě [7] 

Oxid manganato-manganitý(hausmanit) :  Mn3O4 = MnO.Mn2O3 , hnědý, práškovitý,  

ϱ = 4.72 ~ 4.85  [6] 

Oxid manganitý :  Mn2O3 , součást nerostu braunit, černý, amorfní, ϱ = 4.32 [6] 

    MnO2     Mn2O3  200 °C [8] 

Oxid manganičitý:  MnO2 , nerost pyrolusit = burel, černý, ϱ = 3.55, ve vodě N [6] 

vzniká tepelným rozkladem dusičnanu manganatého:  
 

Mn(NO3)2  MnO2 + 2NO2  

slouží jako oxidační činidlo, nerozpustný oxid, málo reaktivní, amfoterní oxid 
 

MnO2 + 2H2SO4 Mn(SO4)2 + 2H2O [7] 
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Oxid manganistý :  Mn2O7 , tmavý, černozelený, lesklý, olejovitý, páry fialové, ϱ = 2.4, ve 
styku s organickými látkami vybuchuje.[6] 

3.3.1 Oxid manganistý(Mn2O7) 
 Sloučenina se jeví zelená v odraženém světle a červené ve světle prošlém. Je rozpustná 
v chloridu uhličitém, taje při 5,9 °C, a sublimuje při −10 °C. Tyto vlastnosti naznačují, že 
látka má nepolární molekulární strukturu. Molekula se skládá z dvojice tetraedrů spojených 
přes jeden vrchol. Kyslíkové atomy jsou umístěny ve vrcholech tetraedrů přičemž manganové 
atomy leží uprostřed každého z nich. Vazby lze vyjádřit vzorcem O3Mn-O-MnO3. Vzdálenost 
koncových kyslíků Mn-O je 1,585 Å a pro můstkový atom kyslíku pak 1,77 Å od obou atomů 
Mn. Úhel Mn-O-Mn je 120.7° [9]. Chemické vlastnosti jsou uvedeny v tab. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Výbušný        Oxidující          Žíravý 
 
 

 
 

Tab. 2: Chemické vlastnosti oxidu manganistého a jeho struktura(Mn2O7) [9] 
 

 Mn2O7 vzniká jako olejovitá kapalina po přidání kyseliny sírové k manganistanu 
draselnému. Reakcí z počátku vzniká kyselina manganistá, HMnO4 (též popisována vzorcem 
HOMnO3), která spontánně dehydratuje za vzniku svého anhydridu, Mn2O7.[9] 

2 KMnO4 + 2 H2SO4 → Mn2O7 + H2O + 2 KHSO4 

Mn2O7 může dále reagovat s kyselinou sírovou za vzniku kationtu MnO3
+, který je 

isoelektronový s oxidem chromovým:[9] 

Mn2O7 + 2 H2SO4 → MnO3
+,HSO4

- + H2O 

 

Molární hotnost 221,87 g/mol 
Teplota tání 5,9 °C 
Teplota varu exploduje při zahřívání 
Teplota sublimace −10 °C 
Hustota 2,79 g/cm3 
Rozpustnost ve vodě Rozklad 
Krystalová struktura Monoklinická 



 22 

 Mn2O7 se pozvolna rozkládá již při pokojové teplotě, explosivně pak při teplotě nad 
55 °C. Exploze může být též iniciována stopovým množstvím organických látek. Jako 
produkty rozkladu vznikají oxid manganičitý a kyslík. Jako vedlejší produkt vzniká též ozón, 
který propůjčuje této sloučenině ostrý zápach.[9] 

3.3.2 Oxid manganatý(MnO) 

 Lze připravit redukcí vyšších kysličníků manganu vodíkem nebo kysličníkem uhelnatým, 
aneb žíháním uhličitanu manganatého v proudu vodíku nebo dusíku jako zelenošedý až 
trávově zelený prášek.V jemně rozptýleném stavu se snadno oxiduje.Kysličník manganatý je 
ve vodě prakticky nerozpustný a v přírodě se vyskytuje (vzácně) jako manganosit.[10] 

3.3.3 Oxid manganitý(Mn2O3) 

 V přírodě tvoří nerost braunit, hnědočernou hmotu většinou provázející jiné manganové 
rudy. Uměle se získává jako černý amorfní prášek zahříváním kysličníku manganičitého na 
vzduchu na 530 až 490 °C nebo také žíháním manganatých solí za přístupu kyslíku nebo 
vzduchu. 

 Při zahřívání na vzduchu nad 940 °C nebo v proudu kyslíku nad 1090 °C odštěpuje kyslík 
a přechází v oxid manganato – manganičitý, respektive manganičitan – manganatý Mn3O4, 
chudší kyslíkem, který po dostatečně dlouhém žíhaní nepřijímá při chladnutí vratně kyslík. 

 Při zahřívání v proudu vodíku se oxid manganitý asi od 230 °C redukuje nejprve na oxid 
manganato – manganičitý Mn3O4 a ten se nad 300 °C redukuje na zelený MnO. 

 Při rozpouštění oxidu manganitého v kyselinách vznikají podle zvolené kyseliny a podle 
teploty buď soli manganité, nebo oxidačně redukčním pochodem soli manganaté a oxid 
manganičitý. 

 Hydratovaný oxid manganitý se vyskytuje v přírodě jako manganit.[10] 

3.3.4 Oxid manganičitý(MnO2) 

 Je jako burel nejdůležitějším nerostem manganu. Podle toho, jak jsou vyvinuty 
krystalografické tvary,rozeznáváme: polianit(zřetelně krystalický burel), pyrolusit, měkká 
manganová ruda(burel, vzniklý z jiných nerostů manganu, který podržel jejich krystalový 
tvar), šedý burel (jemnozrnný nebo velmi hutný), psilomelan(burel hlízovitého tvaru, většinou 
silně znečištěný příměsemi), waad neboli manganová pěna(rovněž hlízovitý a však kyprý) 
a manganová čerň(velmi jemně práškovaný burel sazovitého vzhledu). 

 U uměle připraveného MnO2,byly zjištěny různé krystalové modifikace, které se označují 
jako α-, β- , γ-, δ-, ε-, η-. 
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 Jako přirozený burel ve svých rozmanitých odrůdách, tak i uměle připravený bezvodý 
oxid manganičitý – který můžeme získat např. mírným zahříváním dusičnanu manganatého – 
je šedý až šedočerný(s výjimkou waadu).Při zahřívání na vzduchu na více než 530 °C 
odštěpuje kyslík.Ve vakuu toto odštěpování začíná již při podstatně nižších teplotách, stejně 
jako při zahřívání s redukujícími látkami. 

 Silná redukční činidla snadno působí na oxid manganičitý za přítomnosti kyselin, přes 
jeho mimořádně malou rozpustnost ve vodě.S kyselinou siřičitou tvoří dithionan manganatý, 
s peroxidem vodíku  a kyselinou sírovou síran manganatý a kyslík. [10] 

 

MnO2 + 2 H2SO3 = MnS2O6 + 2H2O 

 

MnO2 + H2O2 + H2SO4 = MnSO4 + 2H20 + O2 

3.4 Využití a modifikace oxidu manganičitého 
 Z hlediska využití manganu v palivových článcích můžeme zkoumat i jeho další 
sloučeniny oxidu jako katalitické látky zlepšující vlastnosti palivového článku. V současné 
době se ale nejvíce využívá oxidu manganičitého buď samotného nebo obohaceného 
o některý z dopantů, který by mohl zlepšit jeho katalitické vlastnosti. Proto si blíže ukážeme 
jeho vlastnosti a využití. 

3.4.1 Krystalové modifikace MnO2 
 
Skupina α 
 Do této skupiny patří minerály s tetragonální krystalovou strukturou, jako kryptlo-melan, 
coronadit a hollandit, které se liší pouze obsahem cizích kationů.Tyto kationy stabilizující 
účinek na strukturu α-MnO2 a jsou tedy nezbytnou součástí krystalové mřížky.Modifikace 
α se vyskytuje též jako příměs některých některých burelů. Umělé druhy této skupiny mohou 
obsahovat i jiné stabilizující kationy o dostatečně velkém poloměru a vodu. Přísně vzato, 
vzhledem k obsahu cizích kationů by se neměl tento druh považovat za modifikaci oxidu 
manganičitého.Uměle se α-MnO2 připraví za přítomnosti iontů K+ nebo NH4

+ v dostatečné 
koncentraci, například technickým rozkladem roztoku manganistanu draselného při 200°C 
nebo delším působením roztoku dusičnanu draselného či amonného na preparáty skupiny 
γ nebo δ(z tohoto důvodu mohou být někdy elektrolytické preparáty γ-MnO2 provázeny 
příměsí modifikace α).Parametr α, udávající obsah kyslíku je podle Gattowa a Glemsera22 
v mezích   0,82 – 0,95.[12] 
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Obr. 8: α-MnO2 – prezentace struktury A2~xMn8O16   [13] 

 
Skupina β 
 Představitelem této skupiny je minerál pyrulosit(burel v užším smyslu).Tzv. polianit je 
chemicky i strukturně identický s pyrulositem. Krystaluje v tetragonální soustavě isotypně 
s kutilem(TiO2). Pyrulosit spolu s kryptomelanem jsou teplotně nejstálejší modifikace oxidu 
manganičitého; ostatní modifikace lze zahříváním asi na 400°C převést buď na α  nebo na β-
MnO2 pode obsahu cizích kationů. Viditelné krystaly β-MnO2  lze získat vařením roztoku 
100g Mn(NO3)2.4H2O + 50ml H2O po 24hodin za pomalého zavádění kyslíku pod zpětných 
chladičem.Parametr x u různých preparátů je podle Gattowa a Glemsera22 v mezích 0,89 – 
1,00. [12] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 9: Schématické zobrazení struktury pyrulositu(β-MnO2) [14] 
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Skupina γ 
 Označení γ přísluší podle Gattowa a Glemsera22 takovým preparátům, které vykazují 
vyšší stupeň krystalizace než δ-MnO2.Rozpoznáváme dva druhy γ, γ´ a γ´´. Druhy z této 
skupiny jsou spolu s příbuznou skupinou ƞ zvláště vhodné do Lenclanchéových článků. 

 Názory na krystalografickou strukturu δ-MnO2 se sice rozcházejí, někdy je označována 
jako orthorhombická, ale pravděpodobněji jde o pře; vhodný typ mezi ransdelitem 
a pyrulositem .Podle de Wolffa  lze dokonce v jistém smyslu definovat koncentraci pyrulositu 
v mřížce δ-MnO2. 

 Modifikaci této skupiny popsal první Glemser, jenž připravil oxidací roztoku síranu 
manganatého za varu.Podle Gattowa, který vyšetřil přesné podmínky přípravy,vzniká za 
vyšších teplot( > 70°C) modifikace γ´´, za středních (50 – 60°C) γ´ a za nižších (20 – 40°C) γ-
MnO2. Oxidaci lze provádět v kyselém prostředí např. chlorem, manganistanem nebo 
persulfátem.Produkty obsahují alespoň  zčásti chemicky vázanou vodu(asi 10 – 45%), kterou 
lze odštěpit zahřátím na 120°C, a jejich parametr x se pohybuje v mezích od 0,841 do 0,980. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.10 Schematické znázornění struktury γ-MnO2 [14] 
 

3.4.2  Využití oxidu manganičitého 
 Mimo oblast metalurgie se oxid manganičitý nejvíc využívá při výrobě suchých článků. 
Je to hlavně díky jeho schopnosti snadno odevzdávat svůj kyslík jiným látkám. Nejběžnější 
použití z celé řady typu článku je Lechanchéův typ. V něm slouží Mn02 jako depolarizátor 
zabraňující nežádoucímu uvolňování vodíku. 

Jeho funkci vystihuje následující rovnice: 

MnO2  +  H+  +  e   =>  MnO(OH) 
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 Přestože jsou na čistotu depolarizátoru kladeny značné nároky, používá se k tomuto účelu 
buď nejkvalitnější přírodní MnO2, nebo a to stále častěji, „syntetický MnO2“ připravovaný 
anodickou oxidací síranu manganatého. 

 MnO2 je často nestechiometrický a v hydratované formě má vlastnosti měniče iontů. 
Vzhledem k těmto skutečnostem je otázka jeho struktury složitá a nejasná. Ukazuje se totiž, 
že mnohé z jeho forem, které byly původně považovány za modifikace jsou spíše jednoduché, 
znečištěné formy. Jedinou stechiometrickou formou je tzv. β-MnO2, který má stejně jako 
pyroluzit – rutilovou strukturu. Přestože je stechiometrický, může jeho složení kolísat mezi 
MnO1,93 až MnO2,0. Připravuje se mírným zahříváním dusičnanu manganatého, zatímco 
srážením z vodného roztoku, k němuž dochází např. při redukci Mn04, se získá hydratovaný 
MnO2 s mnohem otevřenější strukturou, který vykazuje vlastnosti měniče kationtů. Na 
bezvodý oxid se nedá převést zahříváním, protože přitom dochází k částečnému odštěpování 
kyslíku.[11] 
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4 Praktická část 

 Mým úkolem bylo vyrobit několik vzorků na bázi MnO2(depolarizátory) a jejich 
vlastnosti proměřit pomocí Voltmetrické metody a  zjistit, zda je vzorek jako 
elektrokatalyzátor použitelný. 

 Vzorky, které jsem připravoval, byly obohacené o příměsi(dopanty) dvojmocných kovů. 
Měřením se pak mělo dokázat, zda depolarizátor vykazuje lepší vlastnosti s obohacením 
oxidu manganičitého o některý z dopantů nebo jestli má lepší vlastnosti samotný oxid 
manganičitý. Dopantů  bylo 10 druhů a pro každý dopant se mělo připravit 5 vzorků, které se 
lišily procenty molárního množství. V našem případě tedy 5, 10, 15, 20 a  30 procent 
molárního množství. 

 Vzorky se proměřovaly Voltametrickou metodou, kterou si přiblížíme v následující části. 

 

4.1 Metoda Voltametrie 
 Voltametrie je elektroanalytická metoda, ve které se používá elektrochemických článků 
(elektrolyzérů) tvořených pracovní polarizovatelnou elektrodou a referentní 
nepolarizovatelnou elektrodou. Měří se závislost proudu protékajícího pracovní elektrodou na 
potenciálu měnícím se s časem, který je na ni vkládán. Velikost proudu tekoucího elektrodou 
v přítomnosti depolarizátoru je funkcí jeho koncentrace. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11: Tříelektrodové zapojení elektrochemického článku pro voltametrickou analýzu 
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Pracovní elektrody (polarizovatelné) 
stacionární (visící) Hg elektroda, elektrody z tuhých inertních materiálů (Pt,Au,C) 
Referentní elektrody (nepolarizovatelné) 
elektrody II. druhu (spojené s analyzovaným roztokem solným můstkem) 
Pomocné elektrody (nepolarizovatelné) 
elektrody z inertního materiálu (Pt, C) o velkém povrchu (často oddělené fritou od 
analyzovaného roztoku) 

 

 Na pracovní elektrodu se nanáší vzorek, který chceme testovat. V našem případě tedy 
různé směsy oxidu manganičitého. Elektroda se pak vloží do připraveného elektrolytu ve 
kterém rotuje. Veškerá data jsou zpracována na počítači v podobě grafů závislostí proudu na 
potenciálu napětí. Z těchto grafů se pak určují polarizační ztráty a tedy kvalita připraveného 
vzorku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12: Průběh potenciálu, proudu (A) a koncentrace (B) u pracovní elektrody při voltametrické 
analýze(polarizační křivka). 

 
 

 Naše vzorky jsme proměřovali dvěmi metodami. Cyklickou voltametrií a lineární 
voltametrií. Ucyklické voltametrie se mění rozsah napětí a otáčky rotační elektrody zůstávají 
konstantní. U lineární voltametrie se nemění rozsah napětí, ale pouze otáčky. 
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4.2  Příprava vzorků 
 Před vlastní přípravou vzorků bylo nutné spočítat kolik gramů dopantu bude obsahovat 
vzorek s 5, 10, 15, 20 a 30 procenty molárního množství. U každého vzorku se vypočítala 
celková atomová relativní hmotnost. Tedy součet atomové relativní hmotnosti každého prvky 
podle toho, kolik atomů prvku bylo ve vzorku obsaženo. Příklad je uveden v tab.4. 

Co(NO3)2.6H2O         
Co 58,9332 g/mol 1 58,9332 g/mol 
N 14,0067 g/mol 2 28,0134 g/mol 
O 15,9994 g/mol 12 191,9928 g/mol 
H 1,00794 g/mol 12 12,09528 g/mol 
        291,03468 g/mol 

 
Tab. 4: Výpočet molárního množství vzorku 

 Dále bylo potřeba spočítat látkové množství C podle pocent.Celkové množství bylo 
přibližně 0,084 mol. Z této hnotnosti se tedy spočítalo 5, 10, 15, 20 a 30 procent. Příklad je 
uveden v tab. 5. 

 
Procenta 
molarniho 
mnoztsvi C [%] 

Latkove mnozstvi C 
podle procent [mol] 

1 0,000833 
5 0,004163 
10 0,008326 
15 0,012489 
20 0,016652 
30 0,024978 

 
Tab. 5: Výpočet látkového množství 

 

 Pak už stačilo celkovou atomovou hmotnost dopantu vynásobit látkovým množtvým pro 
příslušné procento molárního množství a získali jsme potřebnou váhu dopantu v gramech. 

Tedy pro dopant Co(NO3)2.6H2O s 5% z molárního množství 0,084mol: 

  

0,004163mol × 291,03468 g/mol = 1,2116g 

 

Tento postup výpočtu byl pro všechny dopanty stejný. 

V příloze je pak tabulka s vypočítanými molárními hmotnostmi pro všechny dopanty. 
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4.2.1 Vaření vzorků 

  Během vaření bylo nutné udržovat pomůcky a nádoby, které přišly do přímého kontaktu 
s připravovaným vzorkem v naprosté čistotě. Vše muselo být důkladně zbaveno nečistot 
z předcházejícího vaření a k vymývání i k vaření se používala zásadně destilovaná voda. 
Jakákoliv nečistota by mohla výrazně ovlivnit naměřené průběhy vzorku. 

 Nejdřív jsme na digitální váze navážili množství dopantu podle molárního množství, 
které jsme chtěli měřit. Navážený dopant jsme vložili do kadinky, dolili do 250 ml vodou 
a dali promíchat pomocí magnetického míchadla. Během mícháni jsme navážili přesně 1 g 
uhlíku typu Chezacarb A a pokud byl dopant již ve vodě rozmíchaný, vložili jsme do kádinky 
s dopantem uhlík a nechali za stáleho míchaní vařit. 

 Poslední látka, která se přidávala byl manganistan draselný (KMnO4). Navážili jsme 
1,46g KMnO4, vložili do vymyté kádinky, dolili 100 ml vody a nechali KMnO4 pomocí 
ultrazvuku rozpustit. Na digitálním teploměru jsme hlídali teplotu. Pokud se směs uhlíku 
a dopantu začala vařit, počkali jsme 10 minut a přidali jsme rozpuštěný manganistan draselný 
pomocí skleněné aparatury, která zajišťovala, aby manganistan draselný do vzorku nestékal, 
ale kapal. Pokud se manganistan draselný překapal , nechali jsme vše ještě 5 minut vařit 
a vozrek pak odstavili. 

 Postup vaření byl pro všechny vzorky stejný, měnily se jen dopanty a jejich množství ve 
vzorku. 

4.2.2 Dekantace 

 Pokud jsme měli vzorek již navařený, bylo třeba ho dekantovat. Dekantace je jednoduchý 
způsob oddělování tuhé fáze od kapalné. Tuhá látka se nechá usadit na dně nádoby a čirá 
kapalina se opatrně odlije nebo odsaje. V našem případě jsme opatrně vylévali vody dokud se 
do ní nepřimíchal vzorek. Pak jsme dolili vodu, nechali vzorek usadit a opět začali vylévat 
vodu. Tento postup jsme opakovali celkem třikrát. 

4.2.3 Filtrace 

 Po opětovném usazení vzorku a s minimálním množstvím vody v kádince bylo nutné 
filtrací oddělit vody od navařeného vzorku. K tomu nám posloužila kádinka, do které odtékala 
přefiltrovaná voda a trychtýř do kterého jsme vložili filtrační papír. Dekantovanou směs jsme 
nechali přefiltrovat a přebytečnou vodu vylili. 

 

4.2.4 Sušení 
 Poslední fází je sušení. Přefiltrovaný vzorek jsme vložili do předem vymyté, keramické 
misky a nechali sušit v peci na 5 hodin při 130°C. Po dokončení sušení jsme vzorek rozdrtili 
na jemný prášek a vložili do uzavíratelných plastových lahviček. 
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4.3 Příprava inkoustů 
 Aby byl vzorek měřitelný a udržel se na rotující pracovní elektrodě, bylo nutné z každého 
vzorku připravit inkoust, který se pak nanášel na pracovní elektrodu. 

 K přípravě inkoustu bylo potřeba 300 μl izopropylalkoholu, 600 μl vody, 2 μl 60% 
teflonu (PPTE) a 10 mg vzorku. 

 Navážili jsme 10 mg vzorku a vložili jej do lahvičky do které jsme přidali 600 μl vody 
a 300 μl izopropylalkoholu pomocí pipet, které umožnovaly přesné dávkování roztoků. 
Lahvičku jsme uzavřeli a nechali pomocí ultrazvuku na 15 minut promíchat. 

 Nakonec se přidávají 2 μl 60% teflonu. Moje inkousty však bylo pracné nanášet na 
pracovní elektrodu. Špatně se rozprostíraly po měřící ploše elektrody, na které se mnohdy 
nedržely. Proto jsem zvýšil množství teflonu na 3,5 μl. Po přidání teflonu jsme nechali 
inkoust promíchat na 10 minut v ultrazvuku a tím byl inkoust připraven na měření. 

4.4 Příprava měření 
 Před každým měřením nového inkoustu bylo nutné připravit měřící pracoviště. Pracoviště 
se skládalo z měřící skleněné cely, víkem cely, rotační (pracovní) elektrody, pomocné 
elektrody, referenční elektrody, kompresoru pro přívod vzduchu, přistroje na nastavování 
otáček rotační elektrody a PC s programem GPES. 

 Měřící cela a víko cely bylo nutné umýt, opláchnout destilovanou vodou a nechat v peci 
usušit při teplotě 70°C. Po usušení jsme připravili elektrolyt - 1 molární hydroxid draselný 
(KOH) . Navážili jsme 5,6g KOH, vložili do kádinky a doplnili 100ml vody. Rozpuštěný 
hydroxid draselný jsme pak nalili do měřící cely a přikryli víkem. Referenční a pomocnou 
lelektrodu jsme opláchli destilovanou vodou a vložili do víka cely spolu s přívodem vzduchu. 
Před začátkem měření inkoustu by se měl nechat elektrolyt aspoň 15 minut probublávat. 

4.4.1 Nanášení inkoustu 

 Připravený inkoust se na pracovní elektrodu nanášel pomocí pipety. Doporučované 
množství bylo 10 μl. Bylo nutné, aby inkoust pokryl celou měřící plochu rotační elektrody, 
zvláště tedy pak její střed, ale aby přes tuto plochu nepřesahoval. Dále pak, aby vytvořená 
vrstva byla tenká a rovnoměrná. Pokud se nám podařilo splnit tyto podmínky, nebylo nutné 
nanášet celých 10 μl inkoustu. 

 Nejlepší metodou bylo nanášení menšího množství inkoustu ve více dávkách. Nánášeli 
jsme 2 μl inkoustu, které jsme nechali na rotační elektrodě zaschnout a stejným postupem pak 
nanášeli další vrstvy. U většiny vzorků stačily 2-3 vrstvy pro dobré pokrytí měřící plochy 
elektrody. Tedy 4 - 6 μl. Pokud byla plocha pokryta, nechal se inkoust na rotační elektrodě 
usušit v peci na 20 minut při teplotě 130°C. 
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4.5 Měření inkoustu 
 Po usušení inkoustu bylo již vše připraveno pro jeho měření. Elektrodu s inkoustem jsme 
našroubovali na rotující nástavec, vložili jej do víka a ponořili do hydroxidu draselného, který 
jsme nechali probulbávat vzduchem. V progamu  GPES bylo nutné nastavit hodnoty jak pro 
měření cyklickou voltametrií tak i lineární. K tomu sloužily pomocné soubory, ze kterých se 
nastavení načítalo.  

 Cyklická voltametrie se vždy nastavovala pomocí těchto souborů. Nastavení se načetlo, 
nechalo se zkontrolovat programem a pokud program nenašel chybu, mohlo se spustit měření. 
Měření probíhalo na rozsazích 1mV/s , 10mV/s , 50mV/s a 1V/s při stálých otáčkách, tedy 
500 ot/min. Pro každý rozsah proběhlo měření vždy pětkrát. Dostali jsme tedy 5 průběhů 
(neboli scanů) z nichž program vytvořil jeden výsledný. Pak následovala změna rozsahu 
a měření pak probíhalo stejným způsobem. Program automaticky ukládal změřené průběhy 
a sám přepínal rozsahy. 

   Lineární voltametrie probíhala při rozsahu 1mV/s a měnily se otáčky rotační elektrody 
na 500, 1000, 1500, 2000, 2500 a 3000 ot/min. U měření bylo nutné být, protože změna 
otáček pomocí programu způsobovala velmi nepřesné měření. Při 500 ot/min se nechaly 
změřit 3-4 scany, dokud se měření neustálilo a poslední naměřená křivka neopisovala tu 
předcházející. Pak už se pro další otáčky nechal proběhnout vždy jen jeden scan. 

 
Seznam použitých elektrod: 
Referenční elektroda: Hg/HgO 

Pomocná elektroda: Platita(Pt) 

Pracovní (rotační elektroda): Glassy carbon 
 
Měřící pracoviště: 
Autolab RDE (rotační disková elektroda) - rotační disková elektroda vyšší úrovně určená pro 
měření v systémech, kde je potřeba vysoká rychlost otáčení a nízký šum. 

 Hlavní výhoda RDE spočívá v definovaném proudění elektrolytu u povrchu elektrody, 
přenosem hmoty mezi povrchem elektrody a objemem elektrolytu a tím i rovnoměrnému 
rozložení potenciálu na celé ploše RDE. 
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Popis průběhu cyklické voltametrie : 
 

1. neprobíhá žádný děj 

2. počátek oxidačního procesu 

3. maximum anodického proudu 

4. pokles anodického proudu 

s vyčerpáním oxidované formy 

5. počátek redoxního děje 

6. redukce látky na elektrodě 

7. maximum katodického proudu 

8. pokles katodického proudu s vyčerpá-
ním redukované formy 
 

 
Obr. 13: katodicko - anodická křivka [17] 

 
 
 Z grafů cyklické voltametrie jsme pak pomocí programu GPES odečetli některé 
parametry, pomocí kterých jsme pak jednotlivé vzorky mezi sebou porovnávali. Konrkrétně 
šlo o parametry - půlvlnný proud, půlvlnný potenciál, strmost a On-set potenciál. 
 
Popis parametrů: 
 
EOn .......................................On-set potenciál - vyjadřuje začátek redoxního děje [V] 
 
αn..........................................strmost průběhu [-] 
 
E1/2 .......................................půlvlnný potenciál [V] 
 
I1/2 ........................................půlvlnný proud [I] 
 

 

 Klíčové parametry, podle kterých jsme určovali kvalitu vzorky, byly půlvlnný potenciál a 
On-set potenciál s přihlédnutím na půlvlný proud, který nám vzorek dával. Nejdůležitějším 
parametrem je EOn, který nezávisí na ostatních parametrech např. ploše elektrody, otáčkách, 
nebo proudu, který můžeme zvýšit například zvětšením plochy elektrody. 
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5 Výsledky měření 
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Obr. 18: Cyklická voltametrie vzorku s dopantem Mg(NO3)2.6H2O 

 
 
 

Tab.6 : Naměřené hodnoty vzorku s dopantem Mg(NO3)2.6H2O 
 

Množství 
dopantu E1/2 [V] I1/2 [A] αn Eon [V] 

5 mol -0,071 1,39E-05 1,524 -0,0385 

10 mol -0,076 1,11E-05 1,641 -0,0455 

20 mol -0,14 1,23E-05 0,601 -0,034 

 

 Z této tabulky nemůžeme jednoznačne určit, zda jedlotlivé parametry s rostoucím mol 
množství dopantu klesá či roste. Jako nejlepší vzorek se ale jeví vzorek s 5 mol množstvím, 
protože má nejlepší půlvlnný potencial a nejvyšší naměřenou hodnotu proudu. Vzorek s 20 
mol množství má sice lepší hodnotu On-set potenciálu, ale rozdíl je minimální. 
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Obr. 19: Cyklická voltametrie vzorku s dopantem MnSO4.2H2O 
 
 

Tab. 7: Naměřené hodnoty vzorku s dopantem MnSO4.2H2O 
 

Množství 
dopantu E1/2 [V] I1/2 [A] αn Eon [V] 

5 mol -0,066 1,30E-05 1,199 -0,019 

10 mol -0,081 1,45E-05 1,014 -0,02 

20 mol -0,08 1,82E-05 0,984 -0,028 

 

 U vzorku s dopantem MnSO4.2H2O můžeme vidět, jak s přibývajícím množstvím 
dopantu roste proud, zvětšuje se strmost a zvětšuje se doba začátku reakce. Jako nejlepší 
vzorek jsme vybrali vzorek s 20 mol množství dopantu. Sice neměl nejlepší půlvlnný 
potenciál ani On-set potenciál, ale jeho hodnota proudu byla výrazně vyšší než u vzorků 
s 5 a 10 mol množství dopantu. Tato hodnota proudu byla nejvyšší ze všech měřených vzorků
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Obr. 20: Cyklická voltametrie vzorku ZnSO4.7H2O 

 
Tab. 8: Naměřené hodnoty vzorku s dopantem ZnSO4.7H2O 

 

Množství 
dopantu E1/2 [V] I1/2 [A] αn Eon [V] 

5 mol -0,062 1,46E-05 0,872 0,0125 

10 mol -0,073 9,30E-06 0,969 -0,125 

20 mol -0,056 9,99E-06 0,993 0 

 

 Naměřená hodnota proudu pro 5 mol množství byla srovnatelná s ostatníma vzorky. Pro 
10 a 20 mol byly proudy ze všech měření nejmenší. Z tabulky můžeme vidět, že s rostoucím 
množstvím dopantu se zvyšovala strmost. Z této skupiny vzorků byl nejlepší vzorek s 5 mol 
množství dopantu. Měl nejrychlejší nástup reakce a výrazně vyšší naměřenou hodnoty proudu 
než u zbylých dvou vzorků.  
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Obr.21 : Cyklická voltametrie vzorku bez dopantu (KMnSO4 + C) 

 
 

Tab.9 : Naměřené hodnoty vzorku bez dopantu a porovnání s ostatníma vzorkama 
 

Vzorek E1/2 [V] I1/2 [A] αn Eon [V] 

bez dopantu -0,113 -1,33E-05 0,842 -0,0475 

Mg(NO3)2.6H2O (5 mol) -0,071 1,39E-05 1,524 -0,0385 

MnSO4.2H2O (5 mol) -0,08 1,82E-05 0,984 -0,028 

ZnSO4.7H2O (5 mol) -0,062 1,46E-05 0,872 0,0125 

 

 Pokud srovnáme naměřené hodnoty vzorku bez dopantu (tedy KMnO4 + C) s hodnotami 
vzorků s dopanty, které jsme vybrali podle nejlepších naměřených hodnot, vidíme, že vzorky 
s dopanty mají lepší parametry . Z tabulky vidíme, že většina vzorků má nejlepší vlastnosti s 5 
mol množství dopantu, i když ne vždy to bylo jednoznačné. Jako nejlepší vzorek jsme vybrali 
vzorek s 5 mol množství dopantu ZnSO4.7H20, který předčil ostatní vzorky ve všech 
důležitých parametrech. 
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6 Závěr 

 Ve své práci jsem se zabýval výrobou a měřením vzorků na bázi oxidu manganičitého 
s různým množstvím přimíchaných dopantů a zjišťoval, zda jsou vhodné pro použití jako 
katalytické materiály pro palivové články. 

 Z dopantů uvedených v příloze jsem vybral dopanty manganu, zinku a hořčíku, u kterých 
byl teoretický předpokad dobrých výsledků a pro každý jsem vyrobyl vzorek, který obsahoval 
5, 10 a 15 procent molárního množství těchto dopantů a naměřené výsledky pak porovnal 
a určil, který vzorek byl nejlepší a sledoval, jak množství dopantu ovlivňuje parametry 
měřeného vzorku. 

 Kromě vzorků s dopanty jsem vyrobyl i jeden vzorek bez dopantu. Tedy základní vzorek 
s manganistanem draselným a uhlíkem. Z každého vzorku jsem vybral jeden, který měl 
nejlepší naměřené hodnoty v rámci použitého dopantu a tyto vybrané vzorky jsem porovnal se 
vzorkem bez dopantu. 

 Vzhledem k tomu, že vzorek bez dopantu neměl jednoznačně nejlepší naměřené hodnoty, 
můžeme usoudit, že obohacení oxidu manganičitého o některý z dopantů by mohl zlepšit jeho 
katalytické vlastnosti. 

 U některých vzorků byl dobře vidět vliv množství dopantu na měřené hodnoty. 
Konkrétně u vzorku s dopantem MnSO4.2H2O můžeme vidět jak s přibývajícím množstvím 
dopantu roste hodnota proudu a zároveň se snižuje jeho strmost. Je otázkou zda by tato 
závislot platila při dalším zvyšování dopantu ve vzorku, protože u ostatních dopantů tato 
závislost vždy neplatí. Většinou s přibývajícím množstvím dopantu se mění vždy jen jeden 
parametr. U dalších parametrů pak nelze jednoznačně říct, že s větším množstvím dopantu 
klesají či rostou. 

 V další části práce bych se rád zabýval výrobou vzorků se zmíněnými dopanty, zvyšoval 
jejich množství ve vzorku a sledoval, jak se budou měnit měřené hodnoty a zda bude 
například u vzorku s dopantem MnSO4.2H2O závislost proudu, strmosti a doby k začátku 
reakce na přibývajícím množstvím pokračovat nebo se libovolně měnit. Dále vyzkoušet i jiné 
dopanty a přeměřit lineární voltametrii, která nevyšla podle teoretických předpokladů. 
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