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Rafael Nogueira Bonifácio
RESUMO
Sistemas de PEMFC são capazes de gerar energia elétrica com alta eficiência e
baixa ou nenhuma emissão de poluentes, porém questões de custo e durabilidade
impedem sua ampla comercialização. Nesse trabalho foi desenvolvido um MEA
com eletrocatalisadores à base de paládio. Foram sintetizados e caracterizados
eletrocatalisadores Pd/C, Pt/C e Ligas PdPt/C com diferentes razões entre metais
e carbono. Foi realizado um estudo da razão entre ionômero de Nafion e
eletrocatalisador para formação de triplas fases reacionais de máximos
desempenhos, criado um modelo matemático para transpor esse ajuste para
eletrocatalisadores com diferentes razões entre metal e suporte, considerando os
aspectos volumétricos da camada catalisadora, e então realizado um estudo da
espessura da camada catalisadora. Para as caracterizações foram utilizadas as
técnicas de Difração de Raios-X, Microscopias Eletrônicas de Transmissão e de
Varredura, Energia Dispersiva de Raios-X, Picnometria a Gás, Porosimetria por
Intrusão de Mercúrio, Adsorção de Gás, segundo as equações de BET e BJH,
Análise Termo Gravimétrica e feitas as determinações de diâmetros de partículas,
de áreas de superfície específica e de parâmetros de rede. Todos os
eletrocatalisadores foram usados no preparo de MEAs que foram avaliados em
célula unitária de 5 cm2 entre 25 e 100 °C a 1 atm; e a melhor composição foi
avaliada também a 3 atm. No estudo dos metais para as reações, visando reduzir
a platina aplicada aos eletrodos, sem perdas de desempenho, foram selecionados
Pd/C para ânodos e PdPt/C 1:1 para cátodos. A estrutura de MEA desenvolvida
utilizou 0,25 mgPt.cm-2 e resultou em densidades de potência de até 550 mW.cm-2
e potências de até 2,2 kWe por grama de platina. A estimativa realizada mostrou
que houve uma redução de até 64,5 % nos custos em relação à estrutura de MEA
previamente conhecida. Em função da temperatura e pressão de operação foram
obtidos valores a partir de R$ 3.540,73 para o preparo de MEAs para cada
quilowatt instalado. Com base em estudos recentes, concluiu-se que o custo do
MEA desenvolvido é compatível às aplicações estacionárias de PEMFC.

STUDY AND DEVELOPMENT OF MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLIES
FOR PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELL (PEMFC) WITH
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ABSTRACT

PEMFC systems are capable of generating electricity with high efficiency and low
or no emissions, but durability and cost issues prevent its large commercialization.
In this work MEA with palladium based catalysts were developed, Pd/C, Pt/C and
alloys PdPt/C catalysts with different ratios between metals and carbon were
synthesized and characterized. A study of the ratio between catalyst and Nafion
Ionomer for formation of high performance triple-phase reaction was carried out, a
mathematical model to implement this adjustment to catalysts with different
relations between metal and support taking into account the volumetric aspects of
the catalyst layer was developed and then a study of the catalyst layer thickness
was

performed.
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Microscopy, X-ray Energy Dispersive, Gas Pycnometry, Mercury Intrusion
Porosimetry, Gas adsorption according to the BET and BJH equations, and
Thermo Gravimetric Analysis techniques were used for characterization and
particle size, specific surface areas and lattice parameters determinations were
also carried out. All catalysts were used on MEAs preparation and evaluated in 5
cm2 single cell from 25 to 100 °C at 1 atm and the best composition was also
evaluated at 3 atm. In the study of metals for reactions, to reduce the platinum
applied to the electrodes without performance losses, Pd/C and PdPt/C 1:1 were
selected for anodes and cathodes, respectively. The developed MEA structure
used 0,25 mgPt.cm-2, showing power densities up to 550 mW.cm-2 and power of
2.2 kW net per gram of platinum. The estimated costs showed that there was a
reduction of up to 64.5 %, compared to the MEA structures previously known.
Depending on the temperature and operating pressure, values from US$ 1,475.30
to prepare MEAs for each installed kilowatt were obtained. Taking into account
recent studies, it was concluded that the cost of the developed MEA is compatible
with PEMFC stationary application.
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