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Каталитички активни слој на електродама у горивним ћелијама се састоји од наночестица племенитих 
метала, најчешће Pt, што обезбеђује велику површину по једниници масе метала. Наночестице ката-
лизатора се наносе на носач да би се побољшава њихова дисперзија и успорила агломерација. Мате-
ријали на бази угљеника су до сада сматрани најбољим носачима катализатора горивних ћелија [1]. 
Међутим, оксидација угљеника је неизбежна, што доводи до деградације катализатора. Материјали 
који се истражују као потенцијални носачи катализатора горивих ћелија углавном укључују металне 
оксиде, нитриде, карбиде и проводне полимере [2]. У нашим истраживањима синтетисани су носачи 
Nb-ТiО2, Ru-SnО2 и Ru-TiО2 сол-гел методом, a на њих су нанете наночестице катализатора редукцијом 
са натријум-бор-хидридом [3-6].  
Реакције оксидације метанола и водоника у киселој средини припадају анодним реакцијама у гори-
вним ћелијама са полимерном мембраном. Присуство адсорбованог CO на површини катализатора, 
насталог као интермедијар у реакцији оксидације метанола или адсорпцијом из смеше H2/CO доводи 
да смањења активности за оксидацију метанола и водоника. Активност Pt се може повећати 
смањењем количине адсорбованог CO и његовом оксидацијом на негативнијим потенцијалима. То је 
могуће постићи  уколико се Pt доведе у непосредни контакт са другим елементом чије се присуство 
огледа кроз два ефекта, бифунксионални и електронски ефекат. Електрохемијска активност и 
стабилност синтетизованих катализатора за реакције оксидације метанола и смеше H2/CO испитивана 
је цикличном волтаметријом и хроноамперометријским мерењима и поређена са комерцијалним 
катализаторима Pt и PtRu на угљеничном носачу. Добијене активности су дискутотоване кроз 
присуство бифункционалног и електронског ефекта.  
Приказани резултати указују да оксидни носач нема утицаја на активност Pt уколико је RuO2 присутан у 
малој количини. Носач са доминантним садржајем RuO2 је интерактивни носач и повећава активност 
наночестица Pt за реакцију оксидације метанола. Такође, у реакцији оксидације смеше H2/CO 
повећава толеранцију Pt на CO. На основу свега може се закључити да се активност катализатора за 
електрохемијске реакције може повећати подешавањем састава катализатора и његовог носача. 
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