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Поляризаційні процеси в паливному елементі
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Змішані втрати: втрата електронів і кроссовер водню, компромісний потенціал на катоді
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Матеріали та умови синтезу
електрокаталізаторів відновлення кисню та
окислення водню
Середовище синтезу

Відновники

Спосіб перебігу реакції

Етиленгліколь

NaBH4

Витримування на
водяній бані

Диметилсульфоксид
(ДМСО)

Формальдегід

Мікрохвильова обробка
(МХО)

Методи отримання
електрокаталізаторів для воднево-кисневих
паливних елементів.
№

Методика отримання

% виходу

1

(1) Етиленгліколь + Ет. Спирт + NaBH4

74,08

2

(2) ДМСО + Формальдегід + Ет. Спирт (для промивки)

76,33

3

(3) Етиленгліколь + Формальдегід + Мікрохвильов. обробка

71,60

4

(4) ДМСО + Формальдегід + Мікрохв. обробка

15,33

5

(5) ДМСО + Формальдегід

7,50

6

(6) Етиленгліколь + Формальдегід

79,50

7

(7) ДМСО + NaBH4

47,33

8

(8) Етиленгліколь + Мікрохв. обробка

61,50

9

(6) Етиленгліколь + Формальдегід (центрифуга)

91,6

Наноструктурні каталізатори {Pt (20%)/XC72}
ПЕМ мікрофотографії

Растрова мікрофотографія

JSM 6700F, збільшення х30000

Leo Supra 50 VP6 при збільшувальному навантаженні 5 кВ

0,5М H2SO4

Дифрактограма електрокаталізатора
Pt(20%)/XC-72 отриманого на основі
етиленгликолю, етилового спирту і NaBH4.

Вольтамперні потенциостатичні залежності Pt/C катализаторов
відновлення кисню, синтезованих з використанням етиленгліколю в
якості середовища: 1 - Гідрофобізована сажа; 2 - етиленгліколь +
формальдегід; 3 - етиленгліколь + МХО; 4 - етиленгліколь +
етиловий спирт + NaBH4; 5 - етиленглеколь + формальдегід + МХО

Вольтамперні потенціостатичні криві Pt/XC-72
електрокаталізаторів відновлення кисню,
синтезованих з використанням ДМСО і
формальдегіду та етиленгліколю і формальдегіду

0,5М H2SO4

ДМСО і формальдегід
1 – Гідрофобізована сажа;
2 – ДМСО + формальдегід + МХО;
3 – ДМСО + формальдегід;
4 – ДМСО + формальдегід +
етиловий спирт (для промивки).

0,5М H2SO4

Етиленгліколь і формальдегід
1 – Гідрофобізована сажа;
2 – Етиленгліколь + формальдегід;
3 – Етиленгліколь + формальдегід +МХО.

Вольтамперні потенціостатичні криві Pt/XC-72
каталізаторів відновлення кисню, синтезованих з
використанням NaBH4 в якості відновника та
каталізаторів, синтезованих з використанням МХО

0,5М H2SO4

NaBH4
1 – Гідрофобізована сажа;
2 – ДМСО + NaBH4;
3 – Етиленгліколь + етиловий спирт + NaBH4.

0,5М H2SO4

МХО
1 – Гідрофобізована сажа;
2 – ДМСО + формальдегід + МХО;
3 – Етиленгліколь + МХО;
4 – Етиленгліколь + формальдегід +МХО.

Кінетичні параметри електрокаталітичного
відновлення кисню в 0.5 М Н2SO4 на
Pt - електрокаталізаторах,
отриманих різними методами
№

Каталізатор

dE/dlgj, мB

jo, А/г

Est, B
b1

b2

1

(1) Етиленгліколь + Ет. Спирт + NaBH4

0,696

62

100

3.1∙10-3

2

(2) ДМСО + Формальдегід + Ет. Спирт
(для промивки)

0,742

75

109

6.3∙10-3

3

(3) Етиленгліколь + Формальдегід +
Мікрохвильов. обробка

0,689

57

140

3.3∙10-3

4

(4) ДМСО + Формальдегід + Мікрохв.
обробка

0,534

44

160

1.3∙10-2

5

(5) ДМСО + Формальдегід

0,623

67

170

7.9∙10-3

6

(6) Етиленгліколь + Формальдегід

0,620

61

110

2.0∙10-2

7

(7) ДМСО + NaBH4

0,682

53

160

1.0∙10-3

8

(8) Етиленгліколь + Мікрохв. обробка

0,660

44

92

7.9∙10-3

Структура мембранно-електродного блока та
методи формування МЕБ з мембраною типу Nafion
Схематичне зображення мембраноелектродного блока паливного
елемента

Методи формування МЕБ
1. Трафаретний друк на мембрану з
подальшим
пресуванням
при
температурі
120°С.
Формуються
трьохшарові МЕБ.
2. Нанесення каталітичного чорнила
на мембрану за допомогою аерографа.
3. Нанесення каталітичного чорнила
на газодифузійні шари з подальшим
пресуванням та термообробкою для
формування
п’ятишарових
мембранно- електродних блоків.

Нанесення каталітичного шару на ГДШ

Для виготовлення МЕБ на катодну і анодну сторону мембрани наносили каталізатор
Pt(40%)/Vulcan ХС-72 з 30-50 мас.% мономеру (ND) D521 Nafion Dispersion - Alcohol based
1100 EW при 5 мас.%, який необхідний для надання електрокаталітичному шару протонної
провідності і кращої адгезії до газодифузійного шару або до мембрани. Отримані таким
чином каталітичні композиції, у вигляді каталітичного чорнила, піддавали ультразвуковій
гомогенізації при частоті 22-25 кГц протягом 2-3 хв. і розпилювали аерографом з
проміжною сушкою шарів. В якості газодифузійного шару (ГДШ) використовували
вуглецевий папір (ВП) Sigracet 10ВС з мікропористим підшаром (товщина 0,42 мм;
пористість 84%) або вуглецеву тканину (ТКН) Plain Carbon Cloth - 1071 HCB, з яких
вирізали зразки розміром 2,5 х 2,5 см.

Виготовлення мембранно-електродного блока

Вольт-амперні характеристики МЕБ з Nafion™ 212

Порівняння вольт-амперних характеристик МЕБ ПЕ: 1 – 0.4 мг Pt, 50% ND, ТКН,
зволоження; 2 – 0.4 мг Pt, 50% ND, ВП; 3 – 0.4 мг Pt, 50% ND, ВП, зволоження; 4 – 0.4
мг Pt, 50% ND, каталізатор на мембрані; 5 – 0.9 мг Pt, 35% ND, каталізатор на
вуглецевому підшарі, зволоження.

Висновки










Випробувано різні методики синтезу наноструктурних Pt/C каталізаторів та досліджено їх
характеристики. Електрокаталізатори, отримані поліол-методом, мають найкращі
каталітичні характеристики в реакції електровідновлення кисню. Показано, що склад
рідкої фази, а також умови синтезу впливають на кінцеві характеристики отримуваних
наноструктурних Pt/C електрокаталізаторів для воднево-кисневих ПЕ. Імовірно, що при
використанні різних методик синтезу утворюються наночастинки різного розміру, що
впливає на каталітичну активність електрокаталізаторів.
При
недостатньому
очищенні
наноструктурних
електрокаталізаторів
їхні
характеристики погіршуються внаслідок закривання активних центрів на поверхні сажі
або внаслідок склеювання дрібних наночастинок в більш великі (агломерація), що
призводить до зменшення ефективної площі поверхні.
Виявлено, що обробка мембранно-електродного блока в 1 М розчині H2SO4 та у
дистильованій воді покращує вольтамперні характеристики паливного елементу за
рахуунок збільшення протонної провідності мембрани.
Розроблено аерографічний метод нанесення каталітичного чорнила на протонпровідну
мембрану аерографом, який ефективно впливає на формування каталітичного шару в
мембрано-електродному блоці паливного елемента та його електрохімічні
характеристики.
Встановлено, оптимальні параметри отримання МЕБ (0.4 мг/см2 Pt -Pt(40%)/Vulcan ХС72, 50% ND, каталізатор нанесено на вуглецеву тканину) для стабільної роботи водневоповітряного паливного елемента протягом 300 годин.

Дякую за увагу!

