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Rezumat 

 Lucrarea de față își propune dezvoltarea și caracterizarea unor electrozi de difuzie a 

gazelor cu conținut scăzut de platină ce vor fi ulterior folosiți ca anozi în pilele de combustie cu 

electrolit polimeric (PEMFC). Materialul suport folosit pentru depunerea catalizatorului este 

constituit din fibre de carbon (CNF) datorită suprafeței lor specifice foarte ridicate cât și datorită 

gradului mărit de grafitizare. Funcționalizarea suprafeței fibrelor de carbon este realizată printr-

un proces ecologic și totodată economic, utilizând plasma în atmosferă de oxigen. Pentru 

pregătirea electrozilor se folosește o dispersie obținută prin amestecarea fibrelor de carbon tratate 

anterior în plasmă cu izopropanol și un polimer hidrofilic. Amestecul este pulverizat pe un 

substrat grafitic, electrodul obținut este uscat și pe suprafața acestuia se depun particule de 

platină printr-un proces electrochimic. Rezultatele preliminarii au stabilit că tratamentul fibrelor 

de carbon în plasmă de oxigen îmbunătățește considerabil atât dispersibilitatea acestora, cât și 

cantitatea respectiv morfologia depozitului de platină. Morfologia și structura electrozilor este 

analizată prin intermediul microscopiei electronice de baleiaj. Cantitatea de platină depusă pe 

fibrele de carbon este determinată prin analiză termogravimetrică, iar valorile obținute se 

încadrează în intervalul 0,010 – 0,015 mg cm-2. Electrozii de difuzie a gazelor (GDE) sunt 

folosiți în cele din urmă pentru obținerea ansamblului membrană - electrod (MEA), iar testarea 

este realizată într-un stack modular inovator bazat pe compresie hidraulică. Informațiile tehnice 

despre designul și modul de funcționare al stackului sunt prezentate în această lucrare. În mediul 

de testare descris s-au obținut valori maxime de putere de până la 182 mW cm-2, în condiții de 

operare severe.  

 

1. Introducere 

Datorită construcției sale compacte, pila de combustie de tip PEM este considerată a avea 

un rol cheie în viitorul apropiat atât pentru vehiculele electrice de mici dimensiuni, cât și pentru 

cele de mari dimensiuni. Pe lângă cele deja menționate, PEMFC pot fi o soluție viabilă și 

ecologică pentru aplicațiile staționare, oferind căldură și energie electrică în locuințe, dar și la 

scară industrială. Una dintre problemele întâmpinate în dezvoltarea PEMFC la scară industrială 

este legată de utilizarea catalizatorilor scumpi, pe bază de metale nobile și rare [1]. Printre cele 

mai eficiente metale folosite drept catalizator în pilele de combustie se află și platina. Deoarece 

reacțiile electrochimice au loc la suprafața particulelor de catalizator, este necesară o suprafață 

activă cât mai mare la nivelul stratului catalitic al electrodului pentru a obține o densitate mare 

de putere [2]. Din acest motiv, în stadiul actual al cercetării s-au evidențiat numeroase studii 
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referitoare la depunerea de nanoparticule de catalizator pe suprafața unor materiale suport pe 

bază de carbon, exact la interfața membranei electrolit și electrodul din material poros. 

Materialele pe bază de carbon ce pot fi folosite ca suport în producerea PEMFC sunt printre 

altele, nanofibrele de carbon, nanotuburile de carbon, nanoparticulele de carbon – carbon black 

(CB) și/sau oxidul de grafen [3-5]. Un material suport pentru particulele de catalizator, cu o 

suprafață cât mai mare, contribuie la obținerea unor straturi catalitice cu un grad ridicat de 

utilizare al metalui nobil.  

Un alt aspect ce trebuie luat în considerare se referă la caracterul hidrofob sau hidrofil al 

materialelor ce se folosesc la producerea de straturi catalitice (CL). Cantitatea de polimer 

influențează în mod direct conținutul de apă din pila de combustie în timpul funcționării. Gradul 

de umiditate este deasemenea un factor foarte important deoarece inflențează mecanismul de 

transport al protonilor ce are loc la nivelul membranei. Totodată, trebuie evitată inundarea cu apă 

a porilor prezenți la nivelul stratului catalitic, iar din acest motiv, este necesară tratarea stratului 

catalitic cu politetrafluoretilen (PTFE) pentru creșterea hidrofobicității acestui element. O mai 

bună conectare a platinei cu membrana catalitică se poate realiza prin impregnarea stratului 

catalitic cu materialul din care este fabricată membrana.  

Datorită conductivității electrice ridicate și rezistenței bune la coroziune conferite de 

gradul de grafitizare (până la 100%), precum și datorită suprafeței specifice mărite (până la 200 

m2 g-1), în această lucrare sunt utilizate ca material suport pentru nanoparticulele de platină, fibre 

de carbon produse la scară industrială [6]. Platina este depusă printr-o metoda electrochimică, o 

tehnică bine cunoscută în literatura de specialitate [7]. Activarea suprafeței fibrelor de carbon 

prin generarea de grupări funcționale pe suprafața acestora, îmbunătățește cantitatea de metal 

nobil ce urmează a fi depus în urma unor reacții de reducere pe structura grafitică. Deoarece 

procesele de funcționalizare folosind acizi (HNO3, H2SO4) sunt de obicei complexe, se 

realizează la temperaturi mai ridicate și necesită mult timp, în această lucrare s-a ales utilizarea 

unui proces fizic de funcționalizare în plasmă de oxigen. Acest tratament introduce pe suprafața 

CNF grupări funcționale ce conțin oxigen (grupări de tip hidroxil, carboxil, carbonil) și prin 

fenomene fizice, mărește porozitatea suprafeței acestora. Studii referitoare la optimizarea 

parametriilor de activare a fibrelor de carbon în plasmă de oxigen au fost raportate în lucrări 

științifice anterioare [8, 9]. Totodată, s-a observat faptul că tratamentul în plasmă cu oxigen este 

o metodă fezabilă de creștere a energiei de suprafață a fibrelor. Acest fenomen se datorează în 

special formării grupărilor reactive de tip carboxilic (-COOH). Caracterizarea materialului 

grafitic funcționalizat cu plasmă de oxigen a fost realizată prin spectrometrie de fotoelectroni cu 

raze X (XPS) combinată cu determinări ale unghiului de contact. Prin creșterea energiei de 
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suprafață a CNF, se îmbunătățește deasemenea și dispersibilitatea fibrelor de carbon în mediul 

utilizat.  

În studiul de față, GDE sunt folosiți în fabricarea MEA, ce urmează a fi testate în stackul 

pilei de combustie. Stadiul actual al cercetării în domeniul PEMFC evidențiază faptul că 

stackurile pot fi formate din mai multe pile de combustie individuale, conectate între ele printr-

un circuit de tip serie, favorizând astfel creșterea tensiunii la curent constant. Adițional, pentru a 

evita supraîncălzirea, în interiorul stackului se pot monta plăci speciale prevăzute cu canale 

pentru apa de răcire. Este necesară aplicarea unei compresii optime pe întreaga suprafață a 

celulei pentru a reduce reactivitatea din interiorul pilei de combustie fără a diminua porozitatea 

electrodului. Etanșarea plăcilor finale ale stackului se poate face folosind tije filetate ce pot 

induce deasemenea forțe de compresiune suplimentare. Pentru a evita crearea de „zone fierbinți“ 

determinate de distribuția neomogenă a curentului, este imperios necesară o compresie uniformă 

a sistemului. Totodată, condițiile de temperatură și mai precis, distribuția temperaturii în 

interiorul pilei de combustie are o influență semnificativă asupra caracteristicilor de operare. 

 

2. Experimental 

Această lucrare își propune obținerea de electrozi de tip GDE, folosind cantități reduse de 

platină, ce vor fi ulterior testați în PEMFC. Pentru a îmbunătăți gradul de utilizare al 

catalizatorului, platina este depusă pe un strat de CNF, ce este aplicat prin pulverizare pe un 

suport – strat de difuzie a gazelor (GDL). Pentru o mai bună conexiune a particulelor de platină 

cu membrana polimerică, pe stratul catalitic se adaugă un polimer hidrofilic. Electrodul obținut 

se testează in situ, într-un mediu de testare bazat pe compresie hidraulică.   

 

2.1 Prepararea MEA 

În această lucrare, fibre de tip GANF fabricate de Grupo Antolin, Spania, sunt testate ca 

materiale suport. S-au folosit două tipuri de fibre de carbon cu grade de grafitizare (Gp) diferite, 

unul cu Gp = 70 % iar al doilea tip, cu Gp = 100 %, obținut prin expunerea primului tip de fibre la 

un tratament termic. Gradul de grafitizare influențează conductivitatea electrică a fibrelor, aspect 

considerat foarte important în performanța unei pile de combustie.  

Înainte de a fi dispersate, fibrele sunt tratate în plasmă cu frecvență radio, în atmosferă 

controlată de oxigen (Reactor de plasmă RF de tip Plasma Finish RFG 300 RF). Fluxul de gaze 

stabilit în incinta reactorului este de 0,1 L min-1 atât pentru oxigen cât și pentru argon, la o 

presiune de 60 Pa. Tratamentul în plasmă este realizat la temperatura camerei, timp de 10 

minute, la o putere a plasmei de 120 W. Parametri de operare pentru funcționalizarea în plasmă 
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au fost optimizați în scopul de a obține o energie de suprafață cât mai ridicată a fibrelor. În plus, 

funcționalizarea în plasmă conferă fibrelor o anumită activitate electrochimică. Dispersia ce 

urmează a fi pulverizată pe suprafața stratului suport (GDL) conține CNF, izopropanol, cât și o 

soluție de Nafion® 5 % ce contribuie la îmbunătățirea conexiunii dintre particulele de platină ce 

urmează a fi depuse și ionii membranei polimerice. Ca material suport pentru CNF, este folosit 

un GDL de tip Freudenberg H2315 I2C6, iar prin aplicarea dispersiei, după uscare, se obține un 

strat intermediar poros de CNF. Dimensiunea probelor astfel fabricate este 45 mm x 45 mm, 

având o suprafață geometrică de 20,25 cm2. 

Utilizând un potențiostat/galvanostat (Materials Mate 510), prin metoda electrochimică 

cu pulsuri, pe suprafața GDE se depun particule de platină, dintr-un electrolit pe bază de acid 

cloroplatinic (Baie de platinare Galvatron, produsă de Wieland, Germania) la o temperatură de 

60° C. Pentru toate probele prezentate în această lucrare, parametri de depunere au fost menținuți 

constanți, și anume: densitate de curent - 0,05 A cm-2, durata pulsului - 1 s și durata dintre două 

pulsuri 60 s. Procedura a fost repetată de 12 ori pentru fiecare specimen, pentru a putea cumula 

un timp total de depunere de 12 s și pentru a obține o cantitate suficientă de platină pe suprafața 

GDE.  

Aditional, s-au pregătit mai multe tipuri de GDE, după cum urmează: 

- un set de GDE a fost preparat fără depunerea stratului de CNF pe GDL, pentru a 

evidenția comportamentul îmbunătățit al probelor ce conțin CNF, comportament datorat 

unei mai bune localizări a particulelor de platină pe suprafața fibrelor. Pentru aceste 

probe, platina a fost depusă direct pe suprafața suportului microporos GDL ce este 

acoperit doar cu un strat de CB;  

- un al doilea set de probe a fost preparat utilizând CNF depuse pe stratul GDL fără 

tratament de funcționalizare în plasmă;  

- al treilea set constă în probe obținute prin depunere de CNF funcționalizate în plasmă, pe 

GDL, fără de particule de platină, pentru a evidenția activitatea electrochimică a CNF 

funcționalizate în plasmă. 

Pentru obținerea MEA, doi electrozi GDE sunt presați la cald pe ambele părți ale unei 

membrane de tip Nafion® 212. Probele produse în cadrul acestei lucrări experimentale sunt 

folosite doar în partea anodică a pilei de combustie. La catod a fost utilizat un electrod comercial 

pe bază de CB decorat cu 1 mg cm-2 particule de platină (GDE de tip BC-H225-10F, produs de 

QuinTech, Germania). Acest tip de electrod are la bază, de asemenea ca material suport, un GDL 

de tip Freudenberg H2315 I2C6. Configurația MEA descrisă permite realizarea unei comparații 
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sistematice între activitățile individuale ale materialelor anodice. Caracteristicile polarizării sunt 

determinate cu un sistem inovator de testare, ce este descris detaliat în capitolul 2.3.  

 

2.2 Determinarea morfologiei și conținutului de platină al electrozilor 

Morfologia probelor GDE obținute, respectiv a particulelor de platină depuse, este 

analizată prin microscopie electronică de baleiaj (SEM, Microscop Electronic de Baleiaj, de tip 

Philips XL 30 ESEM) și prin microscopie electronică cu transmisie (TEM, Microscop Electronic 

cu Transmisie de tip Philips FEI CM 200). Cantitatea de platină depusă pe electrod este 

determinată prin analiză termogravimetrică (TG, Termogravimetru de tip Netzsch STA 449F1 

Jupiter). Analizele TG se realizează folosind probe cu o suprafață de 1 cm2. Pentru fiecare 

electrod preparat, analiza TG se repetă de 3 ori. Intervalul de temperatură utilizat pentru analiza 

TG este de 30°C până la 1200°C, folosind o viteză de încălzire de 20°C min-1. În aceste condiții, 

componentele probei, respectiv a stratului GDL cu CNF, sunt complet descompuse, iar restul de 

masă obținut este atribuit componentei neinflamabile. 

 

2.3 Testarea MEA  

În scopul testării electrozilor, a fost 

dezvoltat un stack inovator bazat pe compresie 

hidraulică, proiectat pentru pile electrochimice. Cu 

acest model, se pot realiza sisteme de testare MEA 

ce conțin un număr variabil de celule individuale 

cu plăci profilate standardizate. Celulele de testare 

sunt fixate în buzunarele flexibile din interiorul 

unui recipient sub presiune. Mai multe informații 

despre stackurile modulare pentru pilele de 

combustie bazate pe compresie hidraulică pot fi 

găsite în referințele [10, 11]. 

În timpul operării, un mediu hidraulic înconjoară fiecare celulă de testare MEA, cu scopul 

de a menține aceeași presiune la nivelul fiecărei probe. În acest fel, distribuția presiunii este 

uniformă pe suprafața activă a celulei. Presiunea hidraulică din interiorul stackului poate fi 

reglată prin intermediul unui actuator. Deasemenea, temperatura întregului sistem poate fi variată 

prin încălzirea sau răcirea mediului hidraulic. În acest fel, se garantează o distribuție omogenă a 

Figura 1. Imagine a unui sistem de testare 

MEA bazat pe compresie hidraulică 
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temperaturii pentru fiecare celulă de testare. La menținerea constantă a parametrilor gazelor de 

proces, acest tip de sistem de testare oferă rezultate reproductibile. 

 Pentru a furniza gaze cu aceleași proprietăți fizice pentru fiecare celulă de testare, 

acestea sunt branșate în paralel la un conector cu temperatură controlată (pentru O2/aer și 

respectiv pentru H2). Sistemul de testare descris (Figura 1) oferă posibilitatea de a caracteriza 

simultan 4 probe, ce sunt conectate electric în serie prin cabluri flexible de cupru. În acest stack 

de testare sunt folosite plăci profilate standardizate ce au fost special dezvoltate în acest scop. 

Pentru a determina parametri de proces au fost stabilite puncte de măsurare la admisia și 

evacuarea din celulă. 

 

2.4 Celula de testare 

Caracteristicile MEA sunt studiate cu ajutorul celulelor de testare mono-polare. Fiecare 

celulă are în componența ei, plăci profilate de grafit prevăzute cu 4 canale în formă de serpentină 

de adâncime și lățime de 1 mm, cu un câmp de curgere simetric. În interiorul plăcilor profilate 

este prevăzut un compartiment pentru GDE cu o adâncime de 0,2 mm.  

Geometria  câmpului de curgere este potrivită pentru dimensiunile MEA, și anume de 45 

mm x 45 mm, iar compartimentul pentru GDE este în concordanță cu grosimea GDL-urilor 

disponibile comercial, acestea având o grosime de 250 µm în stare necomprimată. Pentru a 

asigura o bună izolare electrică, plăcile grafitice sunt separate de un film subțire, de 23 µm din 

poliester, comercializat de firma DuPont, de tip Mylar® A 12-36 µm. MEA este mai apoi 

sigilată cu garnituri de silicon, în jurul câmpului de curgere și deasemenea în jurul canalelor de 

admisie și de evacuare. În timpul operării, fiecare placă este prevăzută cu un conector, ce face 

legătura între celulă și alimentarea cu gaze – O2/aer și respectiv H2. La temperaturi de operare 

mai ridicate, este necesară o încălzire specială a conectorilor plăcilor profilate pentru a menține 

constante condițiile de lucru.  

 

2.5 Standul de testare 

Sistemul de testare al MEA este operat într-un stand de testare automatizat. Acesta este 

conectat la standul de testare pe de-o parte prin gazele de proces și electric pe de altă parte. Pe 

lângă achiziționarea de informații referitoare la temperatura și presiunea din timpul procesului, 

prin intermediul senzorilor situați în jurul stackului de testare (ex: admisia de gaz, evacuarea de 

gaz, mediul hidraulic, presiunea la suprafața recipientului) MEA poate fi caracterizată și din 

punct de vedere al comportamentului curentului în funcție de potențial, această caracterizare 
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realizându-se prin intermediul unei sarcini electronice programabile de tip Höcherl & Hackl, 

ZS1806NV. Dat fiind faptul că, toate celulele MEA sunt legate în serie, procedura de testare se 

realizează la curent constant. Voltajul corespunzător fiecărei celule este măsurat separat.  

 

3. Rezultate și discuții 

Prin analiza TG, s-a determinat cantitatea de platină depusă pe GDE. Imaginile de 

microscopie evidențiază o bună distribuție a nanoparticulelor de platină pe suprafața stratului de 

CNF, acest fapt fiind atribuit tratamentului în plasmă. În plus, s-a stabilit că încărcarea cu platină 

a electrozilor este dependentă de tratamentul în plasmă. Testarea in situ realizată în stackul 

modular PEMFC cu compresie hidraulică prezintă performanțe superioare în cazul electrozilor 

pe bază de CNF în comparație cu electrozii produși din materialul standard suport pe bază de 

Pt/C. Un aspect important îl reprezintă cantitatea de platină depusă pe electrozii GDE obținuți în 

acest studiu, care este mult mai scăzută decât cea a electrozilor comerciali de tip BL-H225-10F.  

 

3.1 Morfologia electrozilor și cantitatea de platină depusă pe GDE  

Activarea suprafeței CNF conduce la o îmbunătățire a depunerii particulelor de 

catalizator prin metoda electrochimică cu pulsuri. Acest fapt este ilustrat în Figura 2 și 3. În 

Figura 2a se poate observa că distribuția particulelor de platină (punctele albe) este mult mai fină 

și omogenă pe suprafața materialului de bază activat în plasmă (GDL de tip Freudenberg H2315 

I2C6 fără conținut adițional de CNF), în comparatie cu același material fără tratament în plasmă 

(Figura 2b), caz în care, particulele metalice se aglomerează. Figura 3a ilustrează particule de 

platină de dimensiuni nanometrice, ce acoperă CNF activate în plasmă depuse pe materialul 

GDL suport, conform metodei de preparare a electrozilor, descrisă anterior. Particulele de platină 

depuse pe suprafața CNF nefuncționalizate (Figura 3b) au dimensiuni mult mai ridicate (de peste 

100 nm) și o distribuție neuniformă, fapt cauzat de prezența redusă a grupărilor funcționale. 

Dimensiunea particulelor de platină este determinată prin TEM și este în concordanță cu 

optimizarea procesului de depunere. Figura 4 ilustrează particule de platină cu dimensiuni 

cuprinse între 20 și 30 nm, distribuite uniform pe suprafața fibrelor de carbon.  
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 Rezultatele obținute în urma 

analizelor TG sunt prezentate în Tabelul 1. 

S-au realizat măsurători pentru electrozi 

GDL fără CNF cât și pentru electrozi GDL 

cu CNF fără depunere de particule de 

platină. S-au determinat reziduri metalice 

provenite de la producerea CNF (0,03 mg 

cm-2) cât și cenușă provenită de la substratul 

GDL (0,03 mg cm-2), valori ce se substrag 

de la restul de masă obținut pentru probele 

cu conținut de platină, pentru a determina 

masa exactă a particulelor de catalizator. 

Figura 3. Micrografii SEM pentru CNF decorate cu particule de platină a) cu funcționalizare 

în plasmă; b) fără funcționalizare în plasmă (x10000) 

Figura 2. Micrografii SEM ale particulelor de platină depuse pe H2315 I2C6 a) cu tratament 

în plasmă de oxigen; b) fără tratament în plasmă (x2000) 

Figura 4. Micrografie TEM a particulelor de 

platină depuse pe CNF activate în plasmă 
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Rezultatele TG indică faptul că tratamentul de activare a CNF în plasmă îmbunătățește cantitatea 

de platină redusă pe substrat. Prin compararea probelor produse fără stratul de CNF, se poate 

deduce că prin tratamentul de funcționalizare, masa de platină crește cu 23 % (0,150 mg cm-2) 

față de probele de același tip fără tratament în plasmă. Comparând probele ce conțin CNF depuse 

pe GDL, cantitatea de platină prezentă pe suprafața fibrelor funcționalizate este de 2 ori mai 

mare decât în cazul fibrelor nefuncționalizate. 

 

Tabelul 1. Cantitatea de platină determinată în urma analizei TG 

Proba Masa reziduală [mg cm-2] Cantitatea de Pt [mg cm-2] 

GDL de tip H2315 I2C6 0.030 ± 0.001 - 

BC-H225-10F 1.500 ± 0.201 1.470 

GDL + Pt 0.150 ± 0.013 0.120 

GDL (cu funcționalizare) + Pt 0.182 ± 0.013 0.152 

GDL cu strat CNF  0.060 ± 0.005 - 

GDL + CNF (fără 

funcționalizare) + Pt 
0.066 ± 0.002 0.006 

GDL + CNF (cu funcționalizare) 

+ Pt 
0.073 ± 0.002 0.013 

GDL + 70 % CNF (cu 

funcționalizare) + 30 % Nafion® 

+ Pt (10:2:2) 

0.070 ± 0.005 0.010 

 

3.2 Testarea in situ a electrozilor preparați 

Optimizarea compresiei la nivelul celulei de testare s-a realizat prin utilizarea 

componentelor MEA comercializate de firma Gore®. Aceste rezultate sunt prezentate în referința 

[10]. Potrivit acestei investigații, membranele pregătite pentru lucrarea experimentală sunt 

compresate cu o presiune de 7 bari, valoare considerată a fi optimă pentru materialele folosite în 

studiu, și anume GDL de tip Freudenberg H2315 I2C6. Standul de testare a PEMFC este operat 

cu aer ambiental, fără umiditate 

adițională. Stoichiometria aerului este 

setată la valoarea λ = 4. Toate testele 

realizate pentru MEA sunt începute 

printr-un pretratament ce constă în 

baleierea ciclică a potențialului între 

0,65 V, 0,4 V și 0,15 V, pentru 50 de 

cicluri a câte 45 s. Acest procedeu este 

necesar pentru a asigura hidratarea 

membranei polimerice utilizate și 
Figura 5. Curba de polarizare pentru MEA cu anozi fără 

conținut de platină 



 

 11  

 

pentru a menține o conductivitate ionică suficientă. Curba de polarizare a probei MEA fără 

conținut de platină este prezentată în Figura 5. Activitatea electrochimică referitoare la procesul 

de oxidare al hidrogenului poate fi justificată prin prezența grupărilor funcționale induse prin 

procesul de activare în plasmă a CNF. Deoarece valoarea puterii obținute este limitată, aparatul 

Höcherl & Hackl este înlocuit cu rezistori potriviți. Curentul și tensiunea se măsoară separat. 

Curba de polarizare prezintă o valoare a potențialului celulei în circuit deschis de 0,9 V. 

Deasemenea, maximul curentului în scurt circuit este în jurul valorii de 0,8 mA. Contribuția 

substratului la peformanța celulei este neglijabilă în determinarea activității electrozilor preparați 

pe bază de CNF decorate cu particule de platină.  

 

 Prin investigările SEM realizate, s-a putut observa efectul funcționalizării CNF asupra 

distribuției particulelor de platină depuse direct pe suprafața GDL. Datorită distribuției uniforme 

a particulelor de platină și a cantității ridicate de platină, performanțele electrozilor obținuți prin 

depunerea catalizatorului direct pe suprafața suportului GDL (H2315 I2C6 O2 + Pt) cu activare 

în plasmă sunt superioare în comparație cu performanțele electrozilor pregătiți fără 

funcționalizare (H2315I2C6 + Pt). Deasemenea, puterea obținută este de 3 ori mai mare în cazul 

electrozilor supuși tratamentului în plasmă (0,09 W cm-2). Un efect similar a fost observat și în 

cazul electrozilor ce au CNF în componența lor. Cantitatea redusă de platină combinată cu 

particulele de dimensiuni mai mari și distribuția neuniformă duc la obținerea unei valori a puterii 

specifice mai reduse, de 0,04 W cm-2 în cazul electrozilor pe bază de CNF nefuncționalizate în 

Figura 6. Curbe de polarizare pentru MEA ce conțin CNF depuse pe substrat GDL 
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plasmă. În cazul acestor electrozi, optimizarea poate fi realizată prin intermediul tratamentului de 

funcționalizare. Curba de polarizare pentru un electrod ce conține CNF decorate cu particule de 

platină (Pt/CNF) este prezentată în Figura 7. Din reprezentarea grafică se poate determina 

valoarea puterii specifice, ce este dublată în comparație cu electrozii obținuți fără tratament în 

plasmă. Un efect considerabil de creștere a puterii are loc odată cu adăugarea soluției de Nafion® 

pe suprafața stratului catalitic (Pt/CNF_Nafion(R)). Raportul optim de amestecare a CNF cu 

soluția Nafion® a fost determinat ca fiind de 10:2. În acest fel, prin adăugarea soluției polimerice, 

se îmbunătățește considerabil contactul particulelor de platină cu membrana electrolitică, iar 

performanța electrozilor crește până la o valoare a puterii de 0,163 W cm-2, deși cantitatea de 

platină prezentă pe CNF scade ușor (vezi Tabel 1). O altă îmbunătățire în performanța pilei de 

combustie este observată în cazul utilizării fibrelor de carbon cu un grad de grafitizare mai 

ridicat (Pt/CNFg). Acestea prezintă o conductivitate electrică mult mai ridicată, determinată de 

gradul mărit de grafitizare, ce îmbunătățește de asemenea performanțele pilei de combustie cu un 

procent de până la 13,5 %. Puterea maximă obținută pentru Pt/CNFg a fost determinată în jurul 

valorii de 0,182 W cm-2. S-a remarcat însă faptul că, procesul de grafitizare este foarte costisitor, 

iar performanțele modest îmbunătățite ale pilei de combustie nu pot compensa costurile 

procesului de tratare termică a CNF. 

 

 

Figura 7. Curbe de polarizare a PEMFC 
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4. Concluzii 

Creșterea energiei de suprafață a CNF investigate este necesară pentru a menține 

stabilitatea dispersiilor preparate pentru pulverizarea acestora pe GDL, așa cum s-a prezentat în 

această lucrare. În acest sens, pentru funcționalizarea CNF se folosește o metodă ecologică, de 

activare în plasmă, la temperatură ambiantă, ce simplifică foarte mult procesul, în comparație cu 

activarea umedă ce implică folosirea de acizi la temperaturi mai ridicate (ex: HNO3 la 80° C). Un 

alt avantaj al folosirii acestei metode fizice de funcționalizare cu plasmă de oxigen este 

economia de timp. În comparație cu tratamentele de funcționalizare în acizi ce pot dura până la 

câteva ore, timpul necesar activării în plasmă este de doar 10 min, timp suficient pentru a obține 

grupările funcționale dorite pe suprafața CNF. Prin urmare, se poate concluziona că, această 

metodă fizică de funcționalizare este mult mai eficientă și mai puțin costisitoare decât metodele 

chimice de funcționalizare.  

În lucrarea de față s-a prezentat o metodă ieftină și eficientă de obținere a unor electrozi 

pentru PEMFC pe bază de CNF utilizate ca material support pentru particulele de catalizator. S-

au obținut electrozi cu o cantitate de platină redusă (0,01 mg cm-2) ce au fost testați în partea 

anodică a unei PEMFC. Performanța pilei de combustie, utilizând MEA produse în cadrul acestei 

lucrări, a fost determinată într-un sistem cu sloturi modulare și compresie hidraulică, iar puterea 

obținută se regăsește în intervalul 0,163 – 0,182 W cm-2. Aceste valori ale puterii sunt justificate 

pe baza unei mai bune utilizări a catalizatorului, în comparație cu alte materiale folosite ca și 

electrod, prezente pe piața de specialitate. Se poate concluziona că, dezvoltări viitoare în 

domeniul pilelor de combustie pot fi realizate prin scăderea cantității de platină, ce implică 

reduceri semnificative ale costurilor de producție. Adițional, tratamentul în plasmă optimizează 

cu succes morfologia depunerii de particule de platină, îmbunătățind distribuția acestora. O 

distribuție uniformă a nanoparticulelor de catalizator permite obținerea unor bune performanțe în 

pilele de combustie.   
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