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Нискотемпературни горивни спрегови су потенцијално интересантни као неконвенционални извори 
енергије које карактерише велики степен искоришћења, одсуство емисије гасова штетних по животну 
средину и тихи режим рада - услед одсуства покретних делова. Тренутно су у комерцијалној примени Pt 
нанокатализатори на угљеничним носачима (Vulcan XC 72). Највећи проблеми су: мале резерве Pt и велика 
цена, као и недовољна ефикасност постојећих катализатора, у погледу активности и стабилности. Предмет 
овог истраживања је синтеза и карактеризација наноструктуираних катализатора, на бази интерактивних 
метал-оксидних носача за Pt и Pd наночестице. Синтетисани су и окарактерисани носачи на бази оксида 
следећих метала: Mo, Ti, Sn, W. Поменути оксиди су доповани малим количинама других елемената (Nb, Ru, 
Sb), да би се повећала њихова слаба проводност. На нанокатализаторима платине и паладијума на овим 
носачима су испитиване електрохемијске реакције редукције кисеоника и оксидације водоника. За 
карактеризацију синтетисаних материјала су примењене методе: BET метода, трансмисиона електронска 
микроскопија (HRTEM), дифракција рендгенских зрака (XRD), фотоелектронска спектроскопија Х зрака (XPS), 
као и електрохемијске технике. 
Показано је да поменути наноструктуирани катализаатори имају добре карактеристике, посебно у погледу 
стабилности, у поређењу са одговарајућим катализаторима на угљеничним носачима. 
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