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1. Bevezetés 

Dolgozatomban a protoncsere-membrános tüzelőanyag-cella (PEMFC) optimalizációjával 

foglalkoztam. Munkám lényege az volt, hogy az ionomertartalom hatását vizsgáltam a 

katalizátorréteg mikrostruktúrájára. Ehhez méréseket végeztem az általam készített membrán-

elektród rendszereken (membrane electrode assembly, MEA), majd egy numerikus modell és 

egy paraméterillesztő algoritmus segítségével meghatároztam 3 vizsgált paraméter (porozitás, 

agglomerátumok mérete, térfogati csereáram) értékét és ezekből vontam le következtetéseket 

a mikroszerkezet változására a Nafiontartalom függvényében.  

A tüzelőanyag-cella hatásfokát leginkább az aktív réteg szerkezete befolyásolja, ugyanis a 

katalizátor aktivitása mellett a katalizátor kihasználtsága, az anyagtranszport és a vezető-

képesség nagyságrendekkel is javíthatják a tüzelőanyag-cella hatásfokát. Mivel az aktív réteg 

szerkezete csak olyan módszerekkel határozható meg, amelyek a cella tönkremenetelét ered-

ményezik, ezért egyre elterjedtebb kutatási módszer a tüzelőanyag-cellák modellezése. Idén 

az ISE (International Society of Electrochemistry) 61. éves konferenciáján külön szekciót 

hoztak létre a tüzelőanyag-cellák modellezésének. A kutatócsoportunk által kidolgozott 

módszer valós működési körülmények között képes kimutatni a mikroszerkezet változásának 

hatását, és ugyanakkor az illesztésre készített paraméterillesztő algoritmus jelentősen 

lecsökkenti mind a véletlen, mind a szisztematikus hibát. A hatások jobb megismerése pedig 

nagyban hozzájárul a hatékonyabb aktív rétegek készítéséhez.  

Napjainkban egyre inkább érezzük a közelgő energiaválság kedvezőtlen hatásait. Huzamos 

ideig már nem képes a Föld szénhidrogén-készlete ellátni az egyre növekvő igényeket, ezért a 

tudósok új energiahordozók alkalmazása és a hordozókban tárolt energia hatékonyabb 

átalakítása után kezdtek kutatni. A hatékonyabb energia-átalakító rendszerek kutatása során 

egy ígéretes megoldásnak a tüzelőanyag-cellák alkalmazása adódott. A tüzelőanyag-cella egy 

olyan katalitikus membrán-mikroreaktor, amely elektrokémiai úton tudja a tüzelőanyag 

energiáját egy lépésben, mozgó alkatrész nélkül elektromos energiává alakítani.  

A különböző típusú tüzelőanyag-cellák közül a protoncserélő membrános cella (PEMFC) 

kiemelkedő a változó terheléssel járó, aránylag kis hőmérsékleten való alkalmazások 

esetében.  

A hidrogénnel működő tüzelőanyag-cella története 1839-ig nyúlik vissza, tömeges 

alkalmazásuk azonban csak az utóbbi két évtizedben indult meg, kedvező fizikai és kémiai 

tulajdonságai miatt elsősorban elektromos járművekben áramforrásként. A hidrogén és a 

tüzelőanyag-cellák terjedésének másik hajtóereje zéró káros anyag kibocsátásuk [1], azonban 
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a hidrogén infrastruktúra lassú kiépülése akadályozza az alkalmazás terjedését. Szerencsére az 

utóbbi években egyre több európai város ismeri fel a hidrogéngazdaságban rejlő lehetősé-

geket, Németországban 2009 nyarán avatták fel az első nyilvános hidrogén-töltőállomást, 

valamint Oslóban és Londonban is komoly előrelépéseket tettek a hidrogénalapú járművek 

elterjesztésében [2,3]. 

 

 
1. ábra HY-GOTM  tüzelőanyag-cellás jármű 

Az ELTE TTK Kémiai Intézete Elektrokémiai és Elektroanalitikai Laboratóriumában már 

2005 óta foglalkoznak tüzelőanyag-cellák tesztelésével, vizsgálatával és fejlesztésével. Én 

2009 tavaszán csatlakoztam a kutatócsoporthoz. A csoport az elméleti kutatások mellett nagy 

hangsúlyt fektet a gyakorlati megvalósításra is. 2009 tavaszán a IV. Alternatív Hajtású 

Járművek Versenyére (Széchenyi Futam) összeállítottunk egy hidrogén üzemanyagcellás 

triciklit, amely saját kategóriájában megnyerte a futamot, emellett megkapta a 

Leginnovatívabb jármű-, illetve a Honda főszponzor különdíját. Egy évvel később a HY-GO 

2.0 hidrogén üzemanyagcellás kisautónk hasonlóan szép eredményeket ért el az V. Széchenyi 

Futamon.  

 
2. ábra HY-GO 2.0 a Box utcában 

 



5 
 

2. Általános rész 

2.1. A tüzelőanyag-cella 

A tüzelőanyag-cellák alkotják az elektrokémiai áramforrások harmadik nagy csoportját a 

primer elemek és az akkumulátorok után, felépítésükben megegyeznek az előbbi két csoport-

tal, anódból, katódból és az őket elválasztó elektrolitból állnak, azonban nem előre megha-

tározott mennyiségű energiát tárolnak el, hanem addig képesek áramot termelni, amíg táp-

láljuk beléjük a tüzelőanyagot.  

Anódnak hívjuk azt az elektródot, ahol az oxidáció megy végbe, vagyis az ide áramló 

üzemanyag elektront ad le, míg a katódon redukció (elektronfelvétel) történik. Az 

elektrolitmembrán meggátolja tüzelőanyag és az oxidálószer közvetlen keveredését. Az 

elektrolitmembránban elektronvezetés nincs, az elektromos vezetést az ionvezetés biztosítja. 

A két legfontosabb különbség a tüzelőanyag-cellák típusai között (lásd 1. táblázat): a 

működési hőmérséklet és az ionos vezetést biztosító elektrolit anyaga. A járművekben a 

viszonylag kis hőmérsékleten (<120 °C) üzemelő cellák alkalmasabbak, ugyanis ezek jobban 

viselik az állandó ki- és bekapcsolást, a nagyobb hőmérsékleten működők viszont az ipar 

vagy a háztartások számára kínálnak előnyöket [1]. 

1. táblázat Tüzelőanyag-cellák típusai 

típus angol név rövidítés elektrolit típusa
üzemi 

hőmérséklet
elektromos 
hatásfok

Alkáli eletrolitos cella Alkaline Fuel Cell AFC
KOH vizes 

oldata
60-200 °C 60%-70%

Protoncserélő 
membrános cella

Proton Exchange 
(Polymer Electrolyte) 
Membrane Fuel Cell

PEMFC
protonáteresztő 

membrán 
(nafion)

60-80 °C 50%-70%

Metanollal működő 
membrános cella

Direct Methanol Fuel 
Cell

DMFC
protonáteresztő 

membrán 
(nafion)

20-140 ° 20%-30%

Foszforsasavas cella
Phosphoric-Acid 

Fuel Cell
PAFC

tömény 
(folyékony) 
foszforsav

150-200 °C 50%-60%

Olvadt karbonátos 
cella

Molten Carbonate 
Fuel Cell

MCFC
olvadt lítium-, 
nátrium- és 

kálium-karbonát
~650 °C 50%-60%

Szilárd oxidos cella
Solide Oxide Fuel 

Cell
SOFC

szilárd cirkónum-
oxid

~1000 °C 60%-65%
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3. ábra HY-GO a városi felvonuláson 

2.2. A protoncserélő membrános tüzelőanyag-cellák általános működése 

Az általam vizsgált protoncserélő membrános cellában (PEMFC) H2 az üzemanyag, és O2 

az oxidálószer. Az oxigént a mérések során a levegő oxigéntartalmából nyertem. Az anódon a 

cellareakció a következő elektrokémiai egyenletekkel írható le. A hidrogén a Pt katalizátor 

felületén adszorbeálódik (1), majd egy gyors elektrokémiai reakció (2) során oxidálódik [4]. 

H2(g)→2H(ads) (1) 

 

H(ads)↔H++e- (2) 

A protonok az elektroliton keresztül a katódhoz vándorolnak ionos vezetés formájában. 

A katódon lejátszódó cellareakció az oxigén redukciója (3), amely szintén a Pt katalizátor 

felületén játszódik le. A folyamat végterméke víz, illetve elektromos- és hőenergia. 

O2+4H++4e-
→2H2O (3) 

Az (1)-(3) egyenletek reakcióira egyaránt jellemző, hogy a reakció négy fázis határán 

játszódik le, azaz a katalizátornak, az ion- és elektronvezető fázisnak, illetve a gázfázisnak 

egyaránt érintkezniük kell, ezért kiemelten fontos az elektródok mikrostruktúrájának 

vizsgálata. 

 
4. ábra A hármas határszerkezet sematikus szerkezete 

pórusok 

katalizátor 

szén 

vízfilm 
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2.3. A cellák felépítése  

A tüzelőanyag-cellák teljesítményének növelésére egy speciális elektród-rendszert dolgoz-

tak ki, ahol a fő szempont az volt, hogy a katalizátor mennél nagyobb felületen tudja gyors-

ítani a reakciót. Ezt a membrán-elektród rendszert a szakirodalomban MEA-nak nevezik 

(Membrane electrode assembly) [5,6]. 

 
5. ábra A MEA szerkezete 

A MEA legkülső része pórusos szénszövet vagy szénpapír. Ebben a rétegben áramlanak a 

gázok, ezért gázdiffúziós rétegnek (Gas Diffusion Layer - GDL) nevezik. Általában ezt a 

szénszövetet először kevés finom szénporral kezelik, hogy egyenletesebb legyen a felülete, 

majd felfújják rá a katalizátor keveréket, ami finom szénszemcséken eloszlatott platinát (Pt/C 

katalizátor) és valamilyen ionomert (jelen esetben Nafiont) tartalmaz. Ha a GDL-en már a 

katalizátorréteg is fenn van, akkor gázdiffúziós elektródnak (Gas Diffusion Electrode-GDE) 

nevezzük. A katalizátor a GDE-ből csak egy vékony réteget tölt ki, ezt a részt hívjuk aktív 

rétegnek (Catalyst Layer-CL), ugyanis ebben a rétegben zajlanak a cellareakciók.  

A GDE a katalizátorral bevont felével a protonvezető membránhoz (az elektrolithoz) van 

préselve. A membrán feladata, hogy elválassza a katódot és az anódot, ezzel megakadályozza 

a közvetlen elektronátmenetet illetve a gázok keveredését az anód és a katód között, és hogy 

biztosítsa a protonvezetést. Működési hőmérséklettől függően különböző vezető polimerekből 

készítik (ezért hívják ezt a tüzelőanyag-típust polimerelektrolit membrános tüzelőanyag-

cellának is). Az olyan kis hőmérsékletű vizsgálatokban, mint amilyenek jelen dolgozatban 

szerepelnek, általában perfluoro-szulfonsavból (PFSA) készült membránt alkalmaznak, 

melynek a legismertebb képviselője a DuPont cég által forgalmazott Nafion. 

anód katód

H2, ta. O2,

leveg ő

áramlási  mező
„flow field”

gáz diffúziós 
réteg
„gas-diffusion 
layer”
~250 µµµµm

katalizátor
„catalyst”
~25 µµµµm

polimer 
elektrolit 
membrán
25-200 µµµµm

szén szemcsék

vízzel telített 
mikropórusok

gáz-
transzport
mezopórusok

Pt- nanorészecskék

100-300 µm
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A GDE külső feléhez csatlakoznak a bipoláris lapok, amelyek egyrészt az elektronvezetést 

biztosítják, másrészt a gázokat vezetik a gázcsatornákban az elektródhoz (Flow fields). 

További szerepük az egyes elemi cellák elválasztása, a reakcióhő és a keletkezett víz 

elvezetése. 

2.4. A katalizátorréteg felépítése – ionomer tartalom 

A cellareakciók a katalizátorrétegben játszódnak le, ahol mind a négy, a reakcióhoz 

szükséges komponens: a protonvezető membrán, a katalizátor, az elektromos vezető és a 

reaktánsok találkoznak. A Pt katalizátort finom szénszemcsékre választják le, és ezt a port 

viszik fel valamilyen módszerrel a GDL-re vagy a Nafion membránra (catalyst coated 

membrane, CCM), ahol ezek a Pt/C szemcsék agglomerátumokká állnak össze. Azonban a 

membrántól viszonylag távol eső platinán hiába zajlik le a hidrogén oxidációja, nem tud a 

proton eljutni a membránhoz, így kisebb lesz a Pt kihasználtsága, és a cella teljesítménye is 

csökken. Ezért a hidrogén üzemanyagcellák korai szakaszában nagyon nagy Pt felvitellel 

dolgoztak (10 mgcm-2). Azonban felfedezték, hogyha protonvezető polimert (ionomert) adnak 

a katalizátorréteghez, az befedi a teljes réteget ezáltal biztosítva a protonok vándorlását, és így 

nagyságrendekkel jobb Pt kihasználtság érhető el. Ily módon a tüzelőanyag-cella kisebb Pt 

felvitel mellett (~0,1-0,6 mgcm-2) is ugyanakkora teljesítményt képes biztosítani. A kémiai 

szempontból ugyanolyan tulajdonságú anyagra van szükségünk, mint a membrán esetében, 

így adódik, hogy itt is perfluoro-szulfonsavat használjunk, jelen mérések során Nafiont. Túl 

sok ionomer alkalmazása azonban lecsökkenti az elektromos kontaktusok számát, mivel a 

polimer adszorbeálódni képes a Pt felületére, és jelentősen megnöveli a cella belső ohmikus 

ellenállását. Ezenkívül nagyobb áramoknál jelentős diffúziós gátlást is eredményez, ugyanis 

megnöveli diffúziós utat a gázok szabad áramlása előtt. 

2.5.  A Nafion szerkezete és hatása a cella teljesítményére 

A Nafion egy szulfonált teflonszármazék, amelyet a DuPont szabadalmaztatott. (lásd 6. 

ábra) Igen sok helyen használják, ugyanis nagyon jó a mechanikai, a kémia és termikus 

stabilitása is. A szulfonsav-csoport könnyen vesz fel illetve ad le protont, így a Nafion nagyon 

jó protonvezető, ezért alkalmas membránnak, illetve ionomernek a cellában. Mivel a 

szulfonsav-csoport egyben erősen hidrofil, segít megkötni a vizet, és így megelőzi a membrán 

kiszáradását. Nagyon fontos szerepe van az aktív felület növelésében, hiszen a cellareakció 

csak ott tud lejátszódni, ahol a katalizátor és a membrán kapcsolatban van egymással. 
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6. ábra Nafion szerkezetének sematikus ábrázolása 

Ismert, hogy a Nafionhoz hasonló hidrofób-hidrofil rendszerek képesek különleges 

részecskéket létrehozni megfelelő oldószerben. Legismertebb ezek közül a felületaktív 

anyagok viselkedése vízben, amikor micellákat hoznak létre, amelyeknél a molekulák 

hidrofób láncai egy gömb vagy lemez belseje felé állnak, míg a poláris (hidrofil) fejek pedig 

kifele állnak. A Nafion inverz micellákat képes létrehozni, ahol a fésűs polimer poláris 

oldalláncai állnak befele, miközben az apoláris láncok állnak kifelé. A micellák szerkezete 

nagyban függ az oldószer/Nafion aránytól. Kis víztartalomnál a szálak be is záródhatnak 

nagyobb egységekbe, ekkor közel 50 nm átmérőjűek is lehetnek az egyes részecskék, hígabb 

oldatban pedig az egyszerű micellák átmérője kb 1-4 nm, a köztük levő járatok kb 0,2 nm 

szélesek. [17] A 7. ábra mutatja a vizes oldatokban keletkező Nafion nano-struktúrákat a) 

Nafion szálak b) micellák kialakulása c) a micellák kapcsolata d) hengeres vízcsatornák 

kialakulása.  

 
7. ábra Az inverz micellák sematikus szerkezet [17] 

Ezen inverz micellák nagyon fontos szerepet játszanak a Nafion hatásában a cella 

teljesítményére. A protonvezető tulajdonság ellenére túl sok Nafion használata csökkenti a 

cella teljesítményét. A keletkező micellák eltömíthetik a pórusokat, az áramló gázok sokkal 

lassabban diffundálnak bennük, mint a pórusokban, vagyis növekszik az anyagtranszport 

túlfeszültsége, illetve a katódon elzárulhat a keletkező víz útja, ami szintén energia-

veszteséghez vezet. A rétegvastagság növekedése szintén növeli a cella belső ellenállását.  
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Mint láttuk az optimális Nafiontartalom keresése alapvetően fontos a Pt katalizátor 

kihasználtságának javításában és az aktív felületet növelésében, ezzel a cella teljesítményének 

növelésében. Ezért az utóbbi évtizedekben többen foglalkoztak azzal, hogy megadják az 

optimális összetételű katalizátort. Azonban ezen munkáknak nem volt célja egységes 

elméletet vagy módszert találni az optimális Nafiontartalom számítására, csupán egy vagy 

több platina-felvitelhez adták meg az optimális Nafiontartalom értékét. A témában íródott 

cikkek többségében 30-36 tömeg%-os Nafiontartalom között találták legjobb hatásfokúnak a 

cellákat [7], [8], [9]. Sasikumar [10] megállapította, hogy a Pt felvitel növelésével egyre 

kevesebb Nafionra van szükség, aminek egyik fő oka, hogy a GDL vastagságának növekedése 

és a cella teljesítménye között fordított arányosság van. Antolini javasolt egy empirikus 

képletet az Optimális Nafion Felvitel (Optimal Nafion Loading, ONL) közelítésére:[7] 

��� (����	
) =  56 × ���
���

 (4) 

ahol LPt a Pt felvitel (mgcm-2) és PPt a Pt tömegszázalékos aránya a Pt/C katalizátorban. 

Azonban ez a képlet sem használható megfelelően általánosan.  

A szakirodalomban a Nafiontartalom és a működési körülmények együttes hatását nem 

vizsgálták egy működő (összeszerelt) tüzelőanyag-cella esetében. Jelen dolgozatban a 

mérések és egy numerikus modell összevetésével választom külön az egyes hatásokat. 

3. Kísérleti rész 

3.1.  A MEA készítése 

A MEA-k készítése során az E-TEK által gyártott 20%-os Pt Vulcan XC-72 katalizátort 

használtam. 400 mg katalizátort diszpergáltam 25 cm3 2-propanolban, majd ultrahanggal 

kevertem 50 percig. Ezután hozzáadtam a szükséges Nafion-mennyiséget (DuPont 10 

tömeg%-os oldat), és ismét ultrahangoztam 25 percig.  

Membránként a Fumatech által gyártott Fumapem 60 membránt használtam. A membránt 

5 V/V%-os kénsavval készítettem elő. A kénsav egyrészt eltávolítja a membrán felületéről a 

szennyezéseket, másrészt protoncserélővé teszi. Annyi savba áztattam a membránt, hogy 

egészen ellepje, majd 80 °C-ra felmelegítettem, és állni hagytam benne. Másnap leöntöttem a 

membránokról a kénsavat, desztillált vizet öntöttem rá, 80 °C-ra melegítettem, és hagytam 

állni benne néhány órát. Ezután kivettem a membránokat egy Petri-csészébe, és 

megszárítottam. Amíg a membránok száradtak, a katalizátort Airbrush-sal felfújtam a méretre 

vágott szénszövetre, majd a membránt és a két szénszövetet 135 °C-on 20 kg/cm2 nyomáson 

sajtoltam 4 percig. 
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3.2.  A Mérőműszer bemutatása 

 
8. ábra A mérőműszer 

A kísérletek során a Fuel Cell Technologies, INC által kifejezetten egyetemi munkákra 

összeállított mérőműszert használtam [11]. A műszer a következő teszteléseket végzi: állandó 

nagyságú áram mellett méri a cellafeszültséget és a cellaellenállást. Az áram és a potenciál 

értékekből kiszámolja a cella teljesítményét. Impedanciamérések is végezhetők, melyekből a 

cellában zajló folyamatok egymáshoz való viszonyára, a reakciók lefolyására tudunk 

következtetni [12]. 

A műszert egy LabVIEW-ban írt program segítségével számítógépről lehet vezérelni. 

Minden fontos beállítást, a nyomást, az áramerősséget, a hőmérsékletet, a feszültséget, a 

reaktánsok anyagi minőségét, a nedvesítést be tudjuk állítani a kezelő felületen keresztül, 

valamint innen vezérelhetők a mérések is. 

 
9. ábra A mérőműszer kezelőfelülete 



12 
 

 
10. ábra A mérőműszer tesztelő funkciója 

A mérés során beállítottam egy cellapotenciál-értéket (pl. 25 mV), és vizsgáltam az 

áramsűrűséget és az ellenállást, amíg a cellapotenciál a megadott értékig csökkent, majd 

amikor elérte a beállított cellapotenciált, akkor elkezdett növekedni a kiindulási értékig, és 

ezen folyamat során mérte az áramot és az ellenállást (VIR-görbék). 

3.3.  A mérés menete 

Az előkészített MEA-kat befogtam a mérőberendezésbe, kívülről szigetelőlapot raktam rá, 

hogy gázok csak a GDL-en keresztül jussanak a membránhoz. Ezután ráfogtam a MEA-ra a 

cella két bipoláris lemezét, csatlakoztattam a mérőműszer gáz-, víz-, és elektromos vezetékeit, 

majd elindítottam a nedvesítési programot, hogy átnedvesedjen a gázdiffúziós réteg. Ennek 

lényege, hogy a beérkező gázok és a nedvesítők hőmérsékletét magasabbra állítjuk, mint a 

cella hőmérséklete, így a nedvességtartalmuk jelentős része lecsapódik a cellába érve, ezzel 

nedvesítik a membránt és a GDE-t. Minden egyes MEA-t először kb fél napot nedvesítettünk, 

és utána tudtuk elkezdeni a mérést. 

Ezután próbaméréseket végeztem, vizsgáltam, hogy nem ereszt-e a membrán, jól 

átnedvesedett-e a GDL, rendesen összetapadt-e a szénszövet és a membrán. Ha minden 

rendben volt, akkor beállítottam a hőmérsékleteket, megvártam, amíg felfűti magát a rendszer 

(kb 2 óra minden új hőmérsékleten), majd elindítottam a mérést. A mérés során az 

áramsűrűség és az ellenállás változását követtem a cellapotenciál függvényében (VIR-

görbék). Három különböző hőmérsékleten és két különböző nyomáson vettem fel a görbéket, 

1 bar, illetve 2 bar nyomáson, 40 °C-on, 60 °C és 80 °C-on mértem. A paraméterek 

változtatását mindig más sorrendben végeztem el, hogy elkerüljem a szisztematikus hibákat. 

Minden mérést kétszer végeztem el a megfelelő statisztikai sokaság érdekében. Mivel a 

folyamat erősen nem-lineáris ezért a hibabecsléshez a megfelelően változtatott paramétereket 

is felhasználtam. 
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3.4. A mérési körülmények változásának hatása a cella teljesítményére 

A mért görbék adatait egy dat fájlba mentettem. Mivel minden beállítással legalább két 

mérést végeztem, ezért ezeknek az átlagával használtam a továbbiakban, így csökkentettem a 

véletlen hibákat.  

A hőmérséklet hatását a cellapotenciálra a 11. ábra szemlélteti. A hőmérséklet növelése 

gyorsítja a cellareakciókat, ezért növekszik a cellapotenciál. Azonban az is látszik, hogy nagy 

áramsűrűségeknél a keletkező víz elzárja a pólusokat, amely a cellapotenciál gyors csökke-

néséhez és esetleges fluktuációjához vezet. 

A nyomás hatását a cellapotenciálra a 12. ábra szemlélteti. A Henry-törvény szerint a 

gázok parciális nyomásukkal egyenes arányban oldódnak a Nafionban, vagyis, ha megnövel-

jük a nyomást, akkor több oxigén illetve hidrogén fog oldódni az ionomerben, így megnö-

vekszik a reakcióban résztvevő anyagok koncentrációja is a katalizátor felületén. Ezért növe-

kedik a cellapotenciál a nyomás növelésével. Nagyobb nyomáson nagyobb a reakciósebesség 

is, több víz keletkezik, amely eltömítheti a pórusokat, amelyre a VIR görbéken tapasztalt 

hiszterézisből lehet következtetni. 

 
11. ábra A hőmérséklet hatása a teljesítménygörbe menetére 30% Nafiontartalom és 2 bar nyomás mellett 
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12. ábra A nyomás hatása a teljesítménygörbe alakjára 30% Nafiontartalom és 80 °C-on 

A Nafiontartalom hatását az 13. ábra szemlélteti. A 14%-os Nafiontartalomhoz tartozó 

teljesítmény görbék alatta vannak a több Nafiont tartalmazóknak. Ekkor még túl kevés 

ionomer van a rétegben, nem tudja kellően kitölteni a pórusokat, így nincs meg mindenhol a 

kapcsolat a katalizátor és a membrán között. A 30 és 50%-os Nafiontartalomhoz tartozó 

görbék gyakorlatilag azonosnak tekinthetők. A 14%-os Nafiontartalomhoz képest a 30 %-os 

nagyobb teljesítményt képes leadni, azonban az 50%-os Nafiontartalom esetében már a 

negatív hatások dominálnak ezért az 50%-os MEA által leadott teljesítmény már nem 

növekszik. A 35%-os Nafiontartalomhoz tartozó görbe végig a többi felett fut. Mivel az 

irodalomban 30-40% között írják az optimális Nafiontartalmat, ezért ez az eredmény megfelel 

az elvárásoknak, Sasikumar mérései szerint [10] 0,1 mgcm-2 Pt felvitel esetén az optimális 

arány 38%.  

 
13. ábra A Nafiontartalom hatása a teljesítménygörbe alakjára 40 °C-on és 1 bar nyomáson 
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4. A mérési eredmények kiértékelése 

A kapott VIR görbékre egy numerikus modell és egy paraméterillesztő algoritmus 

segítségével illesztettünk görbéket, amelyek alapján a keresett paraméterek értékét 

megkaptuk. 

4.1.  A numerikus modell bemutatása 

A kutatólaborban a tüzelőanyag-cellák matematikai leírását is vizsgáljuk, illetve új 

modelleket dolgozunk ki a tüzelőanyag-cellák megfelelőbb leírásra. Ezen kutatások az 

Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszékkel közösen folynak. A közös munka 

egyik gyümölcse az FCSIM numerikus modell, amely vizsgálja a cella leírásához szükséges 

időfüggő (parabolikus típusú) parciális differenciálegyenlet-rendszert. Az alkalmazás a 

modellben szereplő, különböző idősíkú (nano-, mikro-, és makro) rétegek szimulációjára az 

operátor szeletelés módszerét alkalmazza.[12] 

A kezelőpanelben a cella különböző paramétereinek számértékét lehet megadni, majd az 

illesztést elindítva a program kiszámolja minden lépéshez az áramsűrűséget (j), cellapotenciált 

(E) és a teljesítménysűrűséget (P). A futtatás során megadható paramétereket a 4. táblázat 

tartalmazza. 

 
14. ábra Az FCSIM numerikus modell kezelőfelülete 

4.2.  A paraméterek kiszámítása  

A cella teljesítményét meghatározó paramétereket két részre osztottam. Az első csoportba 

tartoznak az állandók illetve együtthatók, amelyek vagy az általam használt anyagra (pl. 

sűrűségek) vagy egy adott mérésre jellemzőek (pl. Pt felvitel). A 2. táblázat tartalmazza a 

számolás során felhasznált anyagi állandókat, a 3. táblázat pedig az egy adott mérésre 

jellemző paramétereket, és példaként szerepelnek egy 30%-os Nafiontartalomhoz tartozó 

mérés adatai. 
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2. táblázat Legfőbb állandók 

Név Jelölés Mértékegység Érték

Pt/C összetétel y Pt tömeg % 20%

Pt sűrűsége ρ Pt kg m-3 21500

Nafion sűrűsége ρ N kg m-3 1900

Grafit sűrűsége ρ C kg m-3 2267

Pt aktív felület s Pt cm2 mg-1 1120

Grafit fajlagos vezetése κ S m-1 1400

Katód átlépési tényezője α 1  
3. táblázat Legfontosabb paraméterek 

Név Jelölés Mértékegység Érték

Pt felvitel m Pt mg cm-2 0,13

Hőmérséklet T Kelvin 353

Nafiontartalom y N tömeg% 30%

Porozitás e V térfogat % 70%

Hőmérséklet T Kelvin 313

Referenciahőmérséklet T ref Kelvin 303

Kettősréteg kapacitása C dl F cm-2 8,00∙10-4

Diffúziós együttható a GDL-ben D eff cm2 s-1 1,70∙10-5

Oxigénkoncentráció a GDL-katalizátor határfelületen c h mol cm-3 2,00∙10-3
 

A másik csoportba azok a paraméterek tartoznak, amelyeket az előbb említett együtthatók 

alapján számoltam ki. Ezek a paramétereket is részcsoportokba oszthatók fizikai jelentésük 

alapján [13,14]. 

 Az első csoportot a rétegvastagsággal kapcsolatos paraméterek alkotják. A katalizátorréteg 

(Catalyst Layer) vastagsága (WCL) az egyik leginkább meghatározó változója a cella teljesít-

ményének. Ehhez először ki kell számolnunk az egyes résztvevő anyagok (jelen esetben Pt, C 

és Nafion) tömegét a felületen. A Pt tömegét (mPt) közvetlenül a Pt felvitelből megkapjuk. Ez 

alapján  

�� = ���
1 − ���

 (5) 

ahol mc a felvitt nanoszerkezetű aktívszén, mPt a felvitt platina tömege cm2-ként, YPt pedig a 

Pt/C katalizátor m/m%-os összetétele. Ez alapján már a Nafion tömegét cm2-ként (mN) is 

könnyen kiszámolhatjuk, az alábbi összefüggés felhasználásával 

��� = ��
�� + �� + ���

 (6) 

amelyet átrendezve mN-re kapjuk, hogy 

�� = ��� + ��
1 − ���

× ��� (7) 

Ezután az egyes anyagok térfogatát a következő képlettel számoljuk ki tiszta anyagok 

sűrűségének a felhasználásával 
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��
��

 (8) 

Ha az így kapott értékeket összeadjuk, és az összeget korrigáljuk a réteg pórusosságával 

(P) (hiszen ha 50% a porozitás, akkor azonos tömegnél kétszeres a térfogat), akkor 

megkapjuk a katalizátorréteg vastagságát 

� ∙ � ��
���

= ��  (9) 

A pórusosságot a komponensek térfogatarányából számíthatjuk ki. Az i-edik komponens 

térfogatarányát úgy kapjuk meg, hogy az adott komponens fajlagos térfogatát elosztjuk a 

rétegvastagsággal. 

!� = ��
�� ∙ �� 

 (10) 

Ha teljesen tömör lenne a réteg, akkor  

!�� + !� + !� = 1 (11) 

Az egyes komponensek azonban nem töltik ki folytonosan a réteget, ezért a (11) egyenlet 

nem teljes. A maradékot, vagyis a komponensek által ki nem töltött (üres) terület 

térfogatarányát nevezzük porozitásnak, és εv-vel jelöljük. 

!" = 1 − (!�� + !� + !�) (12) 

A pórusosság ez alapján 

� = 1
1 − !"

 (13) 

A következő csoport a vezetéssel kapcsolatos képletek. Az oxigénredukció csereáram-

sűrűségét a következő képlettel számolhatjuk ki a Pt-Nafion rendszerben: 

#$
�� �⁄ = 6,38 × 10	*+ ∙ ,-,./
×*$01∙2 (14) 

Ebből a valós csereáram-sűrűséget úgy kapjuk meg, hogy a (14) egyenletből kapott értéket 

csökkentjük a Pt kihasználtságával. A Pt kihasználtságát a következő képlet alapján lehet 

megadni [14]: 

3�� = 1,833 × 10	4 ∙ ��+ − 2,807 × 10	+ ∙ ��
 + 0,1332 ∙ �� − 1,476 (15) 

ahol YN a Nafiontartalom tömegtörtben. Azonban ez a képlet a gyakorlatban nem mindig 

használható, ugyanis 16% Nafiontartalom alatt már negatív értéket ad. A térfogati csereáram-

sűrűséget úgy kapjuk meg, hogy megszorozzuk a csereáram-sűrűséget a Pt térfogategységre 

eső felszínével (APt). 

8�� = ��� ∙ 9��
�� 

 (16) 
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Ahol mPt a platina tömege, WCL a rétegvastagság és sPt a platina aktív felülete [cm2/mg]. 

Tehát a térfogati csereáram: 

:$ = 8�� ∙ 3�� ∙ #$
�� �⁄  (17) 

Az utolsó csoportba a különböző vezetési és áramlási képletek tartoznak. Az i-edik 

komponens porozitással korrigált vezetési együtthatóját a Bruggman képlettel számolhatjuk 

ki. 

;� = !�
*,4 ∙ ;<=>? (18) 

Ahol ;@=>? az anyagra jellemző fajlagos vezetés. Az anyagtranszportot mind a két (gáz és 

Nafion) fázisra jellemező diffúziós együtthatóval kell számolnunk. Mivel az anyagunk 

pórusos, ezért az anyagra és fázisra jellemző diffúziós együtthatót még a térfogataránnyal kell 

korrigálnunk. Az i-edik fázisban az effektív diffúziós együttható tehát, 

ABCC,� = AD,�!�E (19) 

ahol Dj,i a j-edik gáz diffúziós együtthatója az i-edik fázisban, εi az i-edik komponens 

térfogataránya, τ pedig a kritikus exponens. Ezután kiszámíthatjuk a határáramot a maximális 

anyagáramból az agglomerátumokban lineáris diffúziót feltételezve, 

:F = 4 ∙ G ∙ A BCC,� ∙ �H1
I�  (20) 

Ahol F a Faraday-állandó, Deff a diffúziós együttható a pórusos agglomerátumok szabad 

pólusok határán, �H1az oxigén oldhatósága Nafionban, xL pedig az agglomerátumok átlagos 

mérete. Az O2 oldhatóságát a Henry-törvényből kapjuk meg. 

�H1 = J ∙ KH1 (21) 

ahol H a Henry-állandó, pO2 pedig az O2 parciális nyomása. Végül a cellapotenciált a (22) 

egyenletből számolhatjuk ki. 
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A fenti egyenletek alapján számolt paramétereket a 4. táblázat mutatja be, példaként 

felhozva egy korábbi mérés során számolt értékeket. A fenti állandókból és az egyenletekből 

az FCSIM program a [13] cikkben megadott módon számolja ki a V-I görbét. 
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4. táblázat A számolt adatok [12] 

Név Jelölés Mértékegység Érték

Katalizátorréteg vastagsága W cl cm 0,0013

Pt térfogat% e Pt térfogat % 0,71%

C térfogat% e C térfogat % 18%

Nafion térfogat% e N térfogat % 11%

Pt térfogategységre eső felülete A Pt cm-1 115380

Csereáram-sűrűség i 0 A cm-2 1,06E-07

Határáram j D A cm-2 0,01

Pt kihasználtság v Pt % 48%

Pórusos ionomer fajlagos vezetése σ effN S cm-1 0,00585

Pórusos grafit fajlagos vezetése κ effC S cm-1 1,1  

4.3.  A paraméterillesztés 

Az előző fejezet alapján látható, hogy egy protoncsere-membrános üzemanyagcella 

teljesítményét számos paraméter együttesen határozza meg. Ezek egy része a működő 

cellában nem mérhető, vagy csak közelítő formulák ismeretesek rájuk. Ilyen paraméter pl. a 

folyadék fázis effektív vezetőképessége (κeff), a katód határárama (jD) és a katód csereáram-

sűrűsége (i0), ezekből számítható ki a bevezetésben említett három paraméter (porozitás, 

agglomerátumok mérete, valós csereáram-sűrűség). Munkám célja az volt, hogy 

megvizsgáljuk ezen három paraméter tényleges értékét egy működő cellában, és így jobban 

megismerjük a külső körülményektől (hőmérséklet, nyomás) valamint a cella összetételétől 

(Nafiontartalom) való függésüket. Ehhez a dolgozat korábbi szakaszában ismertetett mérési 

adatok és a numerikus modell álltak rendelkezésünkre. A fenti három paraméter azon 

összetartozó értékeit keressük, amelyekkel a modellt lefuttatva a mérésekhez legközelebb eső 

eredményeket kapjuk. 

A vázolt probléma optimalizációs feladatként közelíthető meg, amelynek matematikai 

megfogalmazása a következő. Tegyük fel, hogy M darab kísérletet végzünk, amelyekben az 

üzemanyagcellára kapcsolt áramsűrűség különböző konstans értékeire megmérjük a cella 

feszültségét. Vezessük be az alábbi jelöléseket: 

 

• w := [κeff, jD, i0]
T – a keresett paramétervektor 

• Ii : az áramsűrűség értéke az i-edik kísérletben (i = 1,2,…,M) 

• E*cell,i : az i-edik kísérletben mért cellafeszültség 

• Ecell(Ii: w) : a w paramétervektorral számított cellafeszültség 
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• ri(w):= Ecell(Ii: w)- E*cell,i: az i-edik maradék 

• r(w):=[r1(w), r2(w),…, rM(w)]T : a maradékvektor 

 

A maradékvektor segítségével definiált f(w) = 0.5rT(w)r(w) háromváltozós skalárértékű 

függvény (ún. veszteségfüggvény) méri a mérések és a modelleredmények eltérését. A w 

paramétervektort úgy akarjuk meghatározni, hogy az f függvény a lehető legkisebb értéket 

vegye fel. A feladatra matematikus kollégáim több minimalizáló módszert is kipróbáltak 

(trust region módszerek, Levenberg-módszer, Levenberg-Marquardt-módszer); a 

legalkalmasabbnak az alábbiakban ismertetett Levenberg-Marquardt-módszer bizonyult. 

 

4.3.1. A Levenberg-Marquardt-módszer  [15,16] 

Ez a módszer a gradiensmódszer és a 0=∇f  egyenlet megoldására alkalmazott Newton-

módszer kombinálásán alapul a (23) szerint 

)()())()(()()(( 1
cc

T
cc

T
cc

T
c wrwJwJwJdiagwJwJww −

+ +−= λ  (23) 

Itt wc az adott iterációs lépésbeli aktuális paramétervektort, w+ a következő iterációt jelöli. A J 

mátrix a paramétervektornak a paraméterek szerinti deriváltjait tartalmazó Jacobi-mátrix, 

amelynek elemeit véges különbséges módszerrel közelítettük. A λ paramétert Levenberg-

Marquardt-paraméternek nevezzük. Ezt az iteráció minden egyes lépésében attól függően 

állítjuk be, hogy az előző lépésben csökkent-e f értéke. Ha igen, akkor az új iterációt 

megtartjuk, és λ-t csökkentjük (közelítve ezzel a módszert a Newton-módszerhez), ha nem, 

akkor a régi iterációt tartjuk meg, és λ-t növeljük (a módszert a gradiensmódszerhez 

közelítjük). Az eljárás alkalmazásakor az adott mérési sorozatra kézi illesztéssel kapott 

kezdeti paramétervektorból indultunk ki, és az eljárást addig folytattuk, amíg f két egymást 

követő értéke előírt közelségbe nem került. Ehhez általában elegendő volt 100 iterációs lépést 

tennünk. Az illesztés menetét a 16. ábra szemlélteti. 



 

15. ábra Az illesztett függvény illeszkedése a mérési pontokra

16. ábra A paraméterillesztés menetének 

 

4.4.  Eredmények 

Az illesztés eredményét az 

paraméter értékét (porozitás, agglomerátumok mérete, 

jóságát jelző illesztési együttható

eredményt, azokat a helyeket üresen hagytam a táblázatban. Ezután ábrázoltam a paraméterek 

változását a Nafiontartalom függvényében.
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. ábra Az illesztett függvény illeszkedése a mérési pontokra 15% Nafiontartalom, 40 °C és 1 bar nyomás mellett

. ábra A paraméterillesztés menetének szemléltetése 

Az illesztés eredményét az 5. táblázatban foglaltam össze. Megadtam a három keresett 

paraméter értékét (porozitás, agglomerátumok mérete, térfogati csereáram

 illesztési együttható (r2) értékét, ahol az illesztés nem adott értékelhet

eredményt, azokat a helyeket üresen hagytam a táblázatban. Ezután ábrázoltam a paraméterek 

változását a Nafiontartalom függvényében. 

 
15% Nafiontartalom, 40 °C és 1 bar nyomás mellett 

 

ban foglaltam össze. Megadtam a három keresett 

térfogati csereáram) és az illesztés 

az illesztés nem adott értékelhető 

eredményt, azokat a helyeket üresen hagytam a táblázatban. Ezután ábrázoltam a paraméterek 
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A nemlineáris illesztések hibaszámítása általában bonyolult feladat, ezért a következő 

módszert alkalmaztam. Mivel a porozitás az általunk alkalmazott modellben hőmérséklet- és 

nyomás független paraméter (lásd 4.2 fejezet), ezért a hibát számíthatjuk az egy MEA-n mért 

különböző hőmérsékleten és nyomáson felvett pontok szórásából. Tehát a 17. ábra egy pont 

felvétele 12 mérésből tevődik össze. Az agglomerátumok mérete illetve a térfogati csereáram 

pedig elméletben nyomásfüggetlen, így ezen esetekben egy pont 6 mérés átlagából tevődik 

össze. A modell általános illeszkedésének a jellemzésére a determinációs együtthatót 

számítottukki (R2), amely megmondja, hogy a modell hány százalékban magyarázza a 

kísérleti görbéket. Ez a legtöbb esetben 95% feletti és csak pár esetben tapasztaltunk 85-90%-

os együtthatót, amelyek összességében kiváló illeszkedésre utalnak. 

5. táblázat Az illesztés eredménye 

1 bar

Hőmérséklet / K R
2 P xL I0 R

2 P xL I0

313 98,6% 53,3% 4,52E-05 9,07E-12 89,5% 80,1% 7,20E-05 6,13E-13

333 98,5% - 5,51E-05 6,65E-11 91,1% 84,2% 7,80E-05 6,04E-12

357 98,3% 45,6% 9,00E-05 2,56E-08 98,3% 80,1% 1,10E-04 2,99E-10

2 bar

Hőmérséklet / K R
2 P xL I0 R

2 P xL I0

313 99,1% 40,7% 6,97E-05 3,93E-11 99,9% 80,1% 1,20E-04 4,72E-12

333 99,1% - 8,34E-05 6,51E-10 99,7% 83,8% 1,41E-04 6,19E-11

357 95,1% 57,4% 1,08E-04 1,14E-07 98,9% 90,3% 1,41E-04 7,37E-08

1 bar

Hőmérséklet / K R
2 P xL I0 R

2 P xL I0

313 92,0% 73,0% 4,67E-05 1,19E-11 99,5% 81,3% 4,49E-05 2,95E-11

333 92,1% 68,6% 6,38E-05 3,92E-10 99,7% 66,9% 6,71E-05 3,89E-10

357 85,6% 75,9% 9,00E-05 2,49E-08 99,5% 24,3% 9,32E-04 6,71E-09

2 bar

Hőmérséklet / K R
2 P xL I0 R

2 P xL I0

313 93,3% 67,5% 7,72E-05 2,71E-10 99,8% - 8,52E-05 3,93E-11

333 92,9% 42,2% 9,57E-05 2,01E-09 99,0% - 9,98E-05 2,46E-09

357 85,3% - 1,23E-04 1,28E-07 98,5% - 1,30E-04 2,01E-07

P

xL

I0

R
2

Porozitás / %

Agglomerátumok mérete / cm

Illesztési együttható

14% Nafiontartalom 30% Nafiontartalom

14% Nafiontartalom 30% Nafiontartalom

Térfogati csereáram / Acm
-2

35% Nafiontartalom 50% Nafiontartalom

35% Nafiontartalom 50% Nafiontartalom
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17. ábra Porozitás változása a Nafiontartalom függvényében, nyomásra és térfogatra átlagolva 

A porozitás változását a Nafiontartalom függvényében az 17. ábra szemlélteti. Az ábráról 

leolvasható, hogy kis Nafiontartalomnál kicsi a porozitás, ami a Nafiontartalom növelésével 

növekszik, 30% Nafiontartalom körül eléri a maximumát, majd némi csökkenés utána a 

porozitás közel állandó marad. A porozitás a vezetőképességre valamint a gázok és a víz 

áramlására van hatással. Mennél nagyobb a porozitás, annál könnyebben áramlanak a gázok 

és annál könnyebben folyik el a keletkező víz, ami növeli a cella teljesítményét. Ellenben az 

aktív réteg vezetőképessége csökken a porozitással, hiszen amíg a tömör szénszövetben 

szabadon áramlanak az elektronok és protonok, addig a pórusos aktív rétegben csak 

meghatározott helyeken elektromos-, illetve protonvezető a mátrix. Kis Nafiontartalomnál 

kevés polimerszál van rétegben, így a Pt/C szemcsék összetapadnak, nem hoznak létre 

nagyobb üregeket, kevésbé lesz pórusos az anyag. A Nafiontartalom növelésével a 

polimerszálak körbeveszik az agglomerátumokat, és nagyobb agglomerátumok jönnek létre, 

amelyek méretük miatt nem tudják olyan jól kitölteni a teret, mint a kis Pt/C szemcsék. Az 

ionomertartalom további növelése viszont nem az agglomerátumok méretét növeli tovább, 

hanem elkezdenek kialakulni az inverz micellák [17]. Ezek az inverz micellák eltömítik a 

pórusokat, így csökken a porozitás. 



 
 

 

 

 
18. ábra Agglomerátumok méretének változása a Nafiontartalom függvényében, 40 °C-on nyomásra átlagolva 

Az agglomerátumok méretének alakulását a 18. ábra szemlélteti, amely a diffúziós fluxusra 

van hatással (20) ugyanis, az agglomerátumokon belül jóval kisebb gázok diffúziósebessége, 

mint azokon kívül (szabad pórusok). Kis agglomerátumokon nagyobb határáram alakul ki, ez 

pedig növeli a cella teljesítményét. Kis Nafiontartalomnál a polimerszálak csak részlegesen 

veszik körbe a szénszemcséket, nem képeznek nagyobb agglomerátumokat. A Nafiontartalom 

növelésével a Nafionszálak már körbeveszik az agglomerátumokat, és a felületükön egy 

réteget képeznek, így megnő a méretük, amely a protonok vándorlása miatt ugyan fontos, 

azonban a diffúziós határáramot növeli, így csökkenti a cella teljesítményét. A 

szakirodalomban általánosan elfogadott modellek alapján azt várjuk, hogy a további Nafion 

tovább növeli az ionomer réteg vastagságát az eddigi agglomerátumokon, ezzel szemben azt 

tapasztaljuk, hogy az agglomerátumok elkezdenek nagy Nafiontartalomnál szétesni. Ennek 

magyarázata további vizsgálatot igényel, de feltételezhető, hogy a nagyobb Nafion 

koncentráció esetén az ionomer molekuláknak kedvezőbb inverz micellákat létrehozni, 

amelyek így nem az agglomerátumok felületére tapadnak. Ezek a micellák viszont eltömítik a 

pórusokat, amely jól látszik a porozitás csökkenésében is.  
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19. ábra A térfogati csereáram  változása a Nafiontartalom függvényében, 40 °C-on nyomásra átlagolva 

 

A térfogati csereáram változását a 19. ábra szemlélteti. A 35% Nafiontartalomhoz tartozó 

értéknek nagy a hibája emiatt ezt a pontot a kvantitatív magyarázathoz sem használhatjuk fel, 

de az mindenképpen igaz, hogy a térfogati csereáram egy rövid csökkenő szakasz után 

emelkedni kezd. A csökkenés annak a következménye, hogy a Nafion specifikusan 

adszorbeálódik a Pt felületén és csökkenti a szabad helyek számát, így enyhén csökken a Pt 

katalizátor aktivitása [18]. A térfogati csereáram későbbi emelkedése a Pt kihasználtsággal és 

a pórusok szétesésével van szoros összefüggésben mivel a Nafion többlet hatására kevesebb 

lesz azon helyek száma, amelyek nincsenek összeköttetésben a Nafion szálak hálózatával, így 

az elektród többi részével. 

A nagy hiba oka az lehet, hogy 35% Nafiontartalomnál az optimálishoz közeli állapot miatt 

a rendszer nagyon érzékeny minden hatásra. Ekkor a legnagyobb a teljesítmény emiatt itt 

keletkezik a legtöbb víz is. Egy kis elnedvesedés, vagy hőmérsékleti ingadozások pedig nagy 

mértékben módosíthatják a VIR görbék alakját. Az illesztés érzékeny ezekre a változásokra, 

így nagyon eltérő eredményt ad az egyes mérésekre a fent említett hibák miatt. A kiugró 

adatok elhagyásával lehetett volna csökkenteni a hibát, de ehhez tudnom kellett volna, hogy 

melyik értékeket tarthatom meg biztosan. Mivel ilyen információm nem volt, ezért inkább az 

összes mérési pontot meghagytam. 

A három paraméter alakulásából megpróbálhatunk kvantitatív magyarázatot adni az 

optimális Nafiontartalom alakulására. A hatások összefüggése már ilyen egyszerű modellnél 

is jól látszik. Kis Nafiontartalomnál kicsi a porozitás és a Pt kihasználtság, ami miatt kicsi a 

gázdiffúzió és a térfogati csereáram. Ezt a két negatív hatást nem tudja ellensúlyozni az, hogy 

az agglomerátumok mérete kicsi, ezért a cella teljesítménye nem éri el a lehetséges 
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maximumot 15-20% Nafiontartalom között. 30% Nafiontartalomig az agglomerátumok 

felületén az ionomer réteg növekszik, ami csökkenti a diffúziós határáramot. 35% 

Nafiontartalom felett már elérjük azt a Nafiontartalmat, ahol már a további Nafion adagolása 

az inverz micellák kialakítására fordítódik, ami eltömíti a pórusokat, azonban csökkenti az 

agglomerátumok méretét és javítja a Pt kihasználtságot. Ebben a tartományban, 30-40% 

Nafiontartalom között pedig a különböző hatások éppen úgy alakulnak, hogy a tüzelőanyag-

cellánk leadja a maximális teljesítményt.  

5. Összefoglalás 

Munkám során a Nafiontartalom hatását vizsgáltam a protoncserélő membrános 

tüzelőanyag-cellák mikroszerkezetére. A vizsgálat során az általam készített MEA-kon mért 

áram-feszültség görbéket, a kutatócsoportunk által fejlesztett FCSIM numerikus modellt és 

paraméterillesztő algoritmust használtam fel, hogy három paraméter (porozitás, 

agglomerátumok mérete, térfogati csereáram) alakulását kövessem a Nafiontartalom 

függvényében. Megállapítottam, hogy a porozitás és az agglomerátumok méretének egyaránt 

maximuma van 30-35% Nafiontartalom körül, majd rövid csökkenés után közel állandó 

értéket vesz fel a görbe mindkét esetben. A térfogati csereáram egy rövid csökkenő szakasz 

után együtt nő a Nafiontartalommal. A vizsgálatokból egy új jelenséget sikerült kimutatni egy 

működő tüzelőanyag-cellában, miszerint a további Nafion hozzáadása nem elsősorban az 

agglomerátumok felületére tapad, hanem a pórusokon belül képez inverz micellákat, így 

eltömítve azokat. Végső soron ez vezet a tüzelőanyag-cella teljesítményének a 

csökkenéséhez. A modell egyenlőre nem ad magyarázatot ezen micellák keletkezésére a 

Nafiontartalom és a katalizátorréteg készítés paramétereinek függvényében, ezek további 

vizsgálatokat és modelleket igényelnek. 

További méréseket tervezek a köztes Nafiontartalmakra, hogy a jelenlegi modellt mennél 

jobban tudjuk fejleszteni, továbbá a szemléletes magyarázat mellett kvantitatív magyarázatot 

tudjak adni az optimális Nafiontartalom alakulására. Emellett részben elkezdődtek az ex-situ 

szerkezetvizsgálatok, mások pedig előkészítés alatt vannak, amelyek segítségével majd 

ellenőrizni tudom a modell működését. 

A munka a dolgozatban ismertetett fázisának befejezése után szeretnék továbblépni a MEA 

magasabb szintű optimálására. Szimulációk sorozatos alkalmazásával kiszámítottam a V-I 

görbéket 3 paraméter változtatásával (50 futtatás) a 3 és 4 táblázat adatai alapján 20% és 35% 

Pt/C arány esetén 35% Nafion tartalomnál. Ezek után egy egyszerű program segítségével a V-

I görbékből meghatároztam a teljesítménymaximumokat a kapocsfeszültség és az 
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áramsűrűség szorzatából. Végül a teljesítménymaximumokat a porozitás és Pt felvitel 

függvényében ábrázoltam (20. ábra). 

  

a) b) 
20. ábra Optimális Pt felvitel és porozitás optimalizálása, 20% (a) és 30% (b) Pt/C arányú katalizátorok esetében, 

35% Nafion tartalomnál 

A Pt felvitel kezdetben rohamosan növeli az elérhető teljesítménymaximumot, mivel 

növeli az elektród össz aktív felületét. Azután a rétegvastagság további növelése már nem 

növeli a teljesítményt akkora mértékben, mivel vastag rétegeknél a behatolási mélység szabja 

meg az elektród hatásos területét, így az elérhető aktív felületet is. A Pt felvitel további 

növelése a rétegvastagságot növelve növeli a diffúziós réteg vastagságát is, így a 

teljesítménymaximum csökken (nem látható az ábrákon). A gázporozitás hatása is kettős. A 

porozitás növelése (porózusabb réteg) egyrészt javítja az gázellátottságot, másrészt viszont 

csökkenti a vezetést (mind az ionost, mind az elektromost). Amíg a Pt felvitel kicsi, a 

rétegvastagság is kicsi, emiatt a porozitásnak nincs számottevő hatása a teljesítményre. A 

rétegvastagság növelésével viszont a porozitás hatása is számottevő. A 20. ábra jól mutatja, 

hogy a teljesítménymaximum 0.4 mgcm-2 Pt felvitel felett és 50% körüli porozitás értéknél 

következik be. A 30% Pt/C-nek nagyobb a Pt tartalma, ami nagyobb aktív felületet is 

eredményez és vékonyabb réteget, ezért kb. 40%-al magasabb teljesítményű MEA-k 

készíthetők belőlük. Az áruk ugyanakkor „csak” 30%-al magasabb.  

Az elővizsgálatok alapján kapott eredményt szeretném a továbbiakban mérésekkel 

ellenőrizni. 
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21. ábra HY-GO 2.0 a Széchenyi Futamon 
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7. Magyar nyelvű összefoglaló 

Munkám során a protoncsere-membrános tüzelőanyag-cella katalizátor rétegének mikros-

truktúráját vizsgáltam a katalizátor Nafion-tartalmának függvényében. Ehhez nyolc membrán-

elektród rendszert készítettem el változtatva a katalizátor rétegben a vezető polimer tartalmat. 

Mindegyik membrán-elektród rendszernek megmértem a teljesítménygörbéjét két különböző 

nyomáson és három különböző hőmérsékletéten, hogy megfelelő statisztikát kapjak. 

Bevezettem egy fizikai-kémiai modellt a struktúra leírására és a mérésekből egy numerikus 

modell és egy paraméterillesztő algoritmus segítségével meghatároztam három, a szerkezetre 

jellemző paraméter (porozitás, agglomerátumok mérete, térfogati csereáram) értékét.   

A mérések kiértékelése során kimutattam, hogy a porozitásnak és az agglomerátumok 

méretének 30-35% Nafiontartalomnál maximuma van. Ennek magyarázata, hogy a Nafion 

apoláros szénlánca és poláros oldalláncai kis Nafiontartalomnál részben körbeveszik a Pt/C 

szemcséket, de nem hoznak létre nagy agglomerátumokat. A kis Pt/C szemcsék jól kitöltik a 

teret, ezért kicsi a porozitás. 30-35% Nafiontartalomnál már a polimerszálak körbeveszik a 

Pt/C szemcséket, így nagyobb agglomerátumokat hoznak létre, amelyek viszont nem töltik ki 

olyan jól a teret, mint a kis Pt/C szemcsék, ezért nő a porozitás. Nagy Nafiontartalomnál az 

inverz micellák keletkezése megindul, és emiatt már nem nő a porozitás és az 

agglomerátumok mérete. A térfogati csereáram a Nafion mennyiségének növelésével először 

csökken, a Nafion a platina felületére történő adszorpciója miatt, majd növekszik, ahogy a Pt 

kihasználtság növekszik a rétegben.   

A vizsgálatokból a három paraméter változásának követése mellett egy új jelenséget 

sikerült kimutatni egy működő tüzelőanyag-cellában, miszerint a további Nafion hozzáadása 

nem elsősorban az agglomerátumok felületére tapad, hanem a pórusokon belül képez inverz 

micellákat. 
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8. Abstract in English 

In this work the effects of the Nafion ratio on the MEA’s microstructure were analyzed. 

Several MEAs were prepared with different Nafion ratios. The voltage-current curves were 

measured at different temperatures and pressures. Then a numerical model and parameter 

estimation were applied for determination of the main parameters of the MEA such as the 

porosity, the diameter of the agglomerates and the exchange current density. The values were 

validated by the dependences of the temperature and pressure. 

It was established, that both the porosity and the diameter of the agglomerates had a local 

maximum at 30-35 wt% Nafion content. The exchange current density had a minimum at 30 

wt% Nafion content in case of ionomer adsorption on Pt. Both the porosity and the diameter 

of the agglomerates leveled out with increasing Nafion ratio over 35 wt%, while exchange 

current density increased with increasing Nafion ratio. 

 The results can be explained by the formation of inverted micelles at high Nafion ratios. 

These inverted micelles congest the pore of the catalyst layer, but the ionomer could not paste 

the agglomerates. 
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