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1. Увод
Все по-повишаващите се изисквания за очистването на вредните емисии в
околната среда налагат разработването на нови каталитични материали. Особено
перспективни в това отношение са смесените оксиди на базата на циркониев диоксид
(ZrO2) и материалите на негова основа (ZrxCe1-xO2, YSZ, ZrxCe(1-x)-yYyO2 (ZСY)O2)),
които поради уникалните си физико-химични и физико-механични свойства намират
широко приложение като носители, модификатори или катализатори в различни
каталитични процеси.
В настоящата дисертация е изследвано подробно електрохимичното получаване
на тези уникални по своите свойства системи - ZrxCe1-xO2, (ZСY)O2, и ZrO2-Y2O3.
Електрохимичният метод за получаване на тънки филми осигурява възможност за
синтез на слоеве с добре дефиниран химичен състав и морфология при промяна на
параметрите на електроотлагане. Скоростта на процесите на електроотлагане е лесно
управляема, което позволява да бъдат получавани филми с точно дефинирана дебелина.
Получените по електрохимичен начин филми са с добра адхезия към подложката.
Оптимизирани са режимите за получаване на филмите, имайки предвид търсените
състав и морфология, а от там и свойства в зависимост от тяхното конкретно
приложение.
С цел изясняване на връзката между структура, химичен състав, химично
състояние на компонентите, морфология и каталитични свойства, получените филми са
охарактеризирани чрез редица методи, като рентгенова дифракция (XRD), рентгенова
фотоелектронна спектроскопия (XPS), сканираща електронна спектроскопия (SEM).
Специално внимание е отделено на влиянието на цериевия и итриевия оксид върху
процесите на електроотлагане, структурата и каталитичното приложение на основния
компонент на филмите – циркониев диоксид.
Каталитичното действие на електрохимично получените тънки оксидни филми от
ZrxCe1-xO2, (ZСY)O2, и ZrO2-Y2O3 е тествано в няколко често срещани каталитични
реакции, съществени от практическа гледна точка както в промишлеността, така и в
екологията. За тази цел те са вграждани в газодифузионни електроди (GDE), с цел понататъшното им приложение в тези видове реактори.
В светлината на изложените по-горе разсъждения бе дефинирана основната цел на
дисертационния труд:
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2. Цел на дисертационния труд
Цел на настоящата работа бе електрохимичното получаване и охарактеризиране
на тънки филми от смесени оксиди на циркониев оксид с оксиди на редкоземните
елементи – церий и итрий и изследване на възможностите за тяхното приложение при
протичането на практически важни каталитични реакции.
В тази връзка е направен подробен и задълбочен анализ на съществуващите в
литературата данни относно:
●

преимуществата и недостатъците на методите за формиране на тънки филми

на смесени оксиди на циркониев диоксид с каталитично приложение;
●

комплексното

използване

на

възможностите

на

различни

повърхностночувствителни методи при охарактеризирането на тези филми;
●

каталитичният ефект на подобни системи при някои важни от практическa

гледна точка реакции.
Въз основа на направения анализ и във връзка с изпълнението на поставената цел
бяха формулирани и следните задачи:
1. Разработване на електрохимичен метод за получаване на тънки филми на базата
на смесени циркониев диоксид и цериев оксид (Ce2O3-CeO2), включващо:
●

дефиниране на влиянието на: съотношението на концентрацията на

компонентите на електролитите, плътността на тока, напрежението, температурата на
електролита, времето на електроотлагане и др. върху химичния и фазовия състав,
морфологията, структурата, дебелината и адхезията към подложката на отложените
тънки филми;
●

установяване на оптимални състави на електролити и режими за тяхното

електроотлагане;
2. Електрохимично формиране на подходяща моделна (Со-СоОox) каталитично
активна фаза върху електроотложените тънки („носещи“) филми;
3. Изследване на възможностите за приложение на така формираните филми при
конкретни каталитични процеси (в т.ч. при електрохимичното получаване на водород,
кислород, хлор, както и електрокаталитичният им ефект при асемблирани с тяхно
участие газодифузионни електроди);
•

4. Изучаване на влиянието на електрохимично съотложен трети компонент

(Y2O3) върху структурата на смесените тънки филми от ZrxCe1-xO2 и ефектът на тази
модификация върху каталитичната им активност.
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3.1. Получаване на тънки филми от ZrxCe1-xO2
Първоначалните опити да бъде отложена системата ZrxCe1-xO2 бяха проведени
върху

листове

от

неръждаема

стомана

ОС404.

Бяха

проведени

системни

експериментални изследвания с цел установяване на оптималните условия за
електроотлагане на тънките филми.

3.1.1. Влияние на времето за отлагане върху дебелината на тънките филми:
Времето за електроотлагане на тънките филми е от съществено значение за
контролиране на дебелината на електроотложените тънки филми. За определяне на
оптималното време за отлагане на филмите, ние измервахме изменението на плътността
на тока на определени етапи от време. Зависимостта плътност на тока/време е дадена на
Фигура 1:

Фиг. 1. Промяна на плътността на тока с течение на времето при електроотлагане на
слоеве от ZrxCe1-xO2 върху неръждаема стомана, при различни потенциали.

От фигурата се вижда, че след 60 минути електроотлагане, повърхността на
филма, поради нейната ниска електропроводимост, започва да възпрепятства
отелектризирането на нови количества циркониеви и цериеви йони и скоростта на
реакцията се стационира. Въз основа на тези резултати ние избрахме оптималните
времена за електроотлагане на интересуващите ни слоеве.

3.1.2. Влияние на температурата на електролита:
Високото

специфично

електросъпротивление

на електролита предизвиква

неговото загряване по време на електролизния процес. Този ефект може да доведе до
промяна на скоростта на отелектризиране на редуциращите се йони върху катодната
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повърхност и до промяна в режима на електроотлагане. По този начин се влошава
адхезията

на

филма

върху

подложката

и

неговата

морфология

става

по-

дендритообразна. Т.е., повишаването на температурата на електролита оказва силно
негативно влияние върху качеството на филмите. Чрез серия от експерименти
установихме, че оптималната температура за отлагане на филмите е в интервала 8 –
15оС.

3.1.3. Влияние на приложеното напрежение:
Не бе установена строга зависимост между промяната на приложеното клемно
напрежение (при работа в потенциостатичен режим) и състава на получаваните тънки
филми. Напрежението оказва влияние основно върху повърхностната морфология на
филмите. При много ниски стойности на приложеното напрежение (0-3 V), катодният
ток, респективно скоростта на електроотлагане, е много нисък, вследствие на което
времето за получаване на слоеве с желана дебелина е много голямо. С увеличаването на
приложеното напрежение, скоростта на електроотлагане се увеличава, повишава се и
дебелината на отложените за единица време слоеве, но в същото време се повишава и
скоростта на реакцията на отделяне на водород върху тях, което води до влошаване на
тяхната адхезия върху подложката.
a

b

Фиг. 2. SEM микрофотографии (увеличение: a – x1000; b – x5000) на слой от ZrxCe1-xO2,
получен при приложено между електродите напрежение от 3 V

При това значително се променя и морфологията на филмите. Те стават значително по„неплътни“. В същото време се влошават и качествата на отложените слоеве, като над
определена стойност на приложеното напрежение, получените филми са изцяло
прахови. На фиг. 2 – 5 (a, b) са сравнени SEM микрофотографии на филми от ZrxCe1-xO2,
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получени при увеличаващи се стойности на приложеното клемно напрежение.
а

b

Фиг. 3. SEM микрофотографии (увеличение: a – x1000; b - x5000) на слой от ZrxCe1-xO2,
получен при приложено напрежение между електродите от 10 V

От тях ясно се вижда, че слоят, отложен при 3 V е финодисперсен и равномерно
отложен върху цялата повърхност на подложката. На места има дефекти под формата на
малки „питинги“, обусловени от отделящия се водород. EDS анализите в тях показаха,
че в техните „дъна” също има отложен слой. В същото време, слоят на образеца,
отложен при 14 V вече има на места зони с по-лоша адхезия, докато за този, получен
при 20 V, по-голямата част от подложката е покрита с лесно отделящ се от нея
прахообразен слой.
а

b

Фиг. 4. SEM микрофотографии (увеличение: a – x1000; b - x5000) на слой от ZrxCe1-xO2,
получен при приложено между електродите напрежение от 14 V

С най-подходяща за нашите цели е морфологията на слоя, получен при 10 V. Той се
характеризира с много добра адхезия към подложката, и е равномерен и плътен.
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Изследванията на електроотложените тънки филми показаха, че оптималното
напрежение за получаване на системата ZrxCe1-xO2 е 12 V.
а

b

Фиг. 5. SEM микрофотографии (увеличение: a – x1000; b - x5000) на слой от ZrxCe1-xO2,
получен при приложено между електродите напрежение от 20 V

3.1.4. Влияние на съотношението на компонентите (състава) на електролита:
Специално внимание бе обърнато върху влиянието на съотношението на
концентрациите на разтворените в електролитите соли върху химичния състав на
електроотложените тънки филми. По-важните данни от това изследване са обобщени на
Фигура 1.

Фиг. 6. Зависимост на съотношението на ZrCl4 : CeCl3.7H2O [g/l] в електролита спрямо
съотношението на ZrО2 : Ce2О3-СеО2 в електроотложения тънък филм

От Фигура 6 се вижда, че с нарастване на концентрацията на циркониевите йони в
електролита, количеството отелектризирани циркониеви йони, респективно атоми в
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кристалната решетка на получените тънки филми, в началото (до ZrCl4 : CeCl3.7H2O в
електролита ~ 0,4 ) бавно, а впоследствие (ZrCl4 : CeCl3.7H2O > 0,4) – неколкократно побързо, нараства. Причина за отклоненията от линейната зависимост могат да бъдат
както ниската специфична електропроводност на електролита, така и големият йонен
радиус на движещите се в електролита циркониеви и цериеви йонни комплекси, което
допълнително затруднява движението им през електролита до катода. Въпреки
съществените разлики в общата концентрация на солите в електролитите обаче,
съотношението между елементите в електроотложените слоеве се запазва и следва
промяната в съотношението на двата вида соли в електролитите. Това обстоятелство
може да бъде използвано (и е използвано от нас) за получаването на по-разредени
електролити, с цел намаляване на себестойността им.

3.2.1. Охарактеризиране на електрохимично получените тънки филми от
ZrxCe1-xO2 чрез XPS:
Химичното състояние на електрохимично получените образци е изследвано чрез
XPS. Спектрите на част от получените образци са показани на фигура 7, а и b:

Zr3d
182,1eV

901.1eV
904.5eV
898.9eV

882.5eV 885.9eV

184,5eV

Ce3d
916.9eV
ZC9
ZC8
ZC6
ZC3
ZC1

a
ZC9
4,2eV

18,6eV

ZC8

b

ZC6
ZC3

880

177

180

183

186

890

900

910

920

Binding Energy (eV)

ZC1

189

Binding Energy (eV)

Фиг. 7. XPS – спектри на Zr 3d (а) и Ce 3d (b), регистрирани при изследване на
електроотложените тънки филми от ZrxCe1-xO2.
Показаните на Фигура 7 a Zr 3d спектри са типични за Zr4+ - окислено състояние.
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На Фигура 7 b са показани Се 3d спектрите на ZrxCe1-xO2. Анализът на Се 3d –
спектрите на всички слоеве от ZrxCe1−xO2, показва наличието на смес от Се3+ и Се4+.
От анализа на XPS – спектрите на Zr 3d, Ce 3d и О 1s (не са дадени тук) можем да
заключим, че в електроотложения слой се формира смес (твърд разтвор) от ZrO2 и
CeO2-Ce2O3.

3.2.2. SEM охарактеризиране на електрохимично получените тънки филми от
ZrxCe1-xO2.

Фиг. 8 (a – d). SEM микрофотографии на ZrO2-CeO2 – тънки филми, електроотложени
от електролити с различно съотношение на разтворените в тях йони Zr4+/Ce3+:
(a) Zr:Ce (1:2), (b) Zr:Ce (1:5), (c) също като при (a) след прогряване при 450°C,
(d) също като (b) след прогряване при 450°C.

SEM

анализите

на

филми

с

различно

съотношение

на

Zr4+/Ce3+

в

електроотложените филми показват, че структурата и морфологията на тънките филми
се повлияват и от съотношението на двата вида йони, разтворени в електролита. При
съотношения 1 : 1 и 1 : 2, структурата на слоевете е подобна на тази за слоеве от чист
циркониев оксид, отложен върху неръждаема стомана. Те са изградени от сферични
агломерати, обуславящи наличието на отворена, порьозна структура на повърхността на
слоя. С увеличаването на количеството на цериевите йони в електролита, размерът на
електроотложените частици се увеличава и става сравним с този на частиците във
филмите, изградени от чист цериев оксид.
3.2.3. XRD на електрохимично получените тънки филми от ZrxCe1−xO2
XRD–анализите бяха извършени на слоеве, отложени върху плътна, листова,
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неръждаема стомана SS 1.4301. При това бяха изследвани както as-deposited, така и
прогрети при 300°С (за 2 часа) образци.

SS

SS
33,4

Intensity

29,0

No.III
No.II
No.I
20

30

40

50

60

70

80

2Θ

Фиг. 9. Дифракционни спектри на ZrxCe1−xO2 – електроотложени слоеве
(No.I – as-deposited образец; No. I и No. II – прогрети при 300°С (за 2 часа) образци

От фиг. 9 (No.I) се вижда, че рефлексите на полюсната фигура за непрогретия
образец се характеризират с голяма полуширина, което говори за наличието на фази с
малък размер на частиците, обуславящи по-голяма „работна” повърхност на отложената
фаза. С цел по-точното индексиране на пиковете за установените фази проведохме ХRD
изследване на същите образци, след тяхното отгряване (фигура 12, No. II и No. III).
Всички регистрирани рефлекси (с изключение на тези за Fe- от подложката) са типични
за цериев оксид с кубична решетка. Рефлексите при 28,6° и 33.1°, характерни за цериев
оксид, са отместени към по-големи ъгли (29.0° и 33.4° респ.), което, съгласно
съществуващите литературатутрни данни, може да се свърже с внедряването на
циркониeвите йони в решетката на цериевия оксид и образуването на твърд разтвор.
Тези резултати показват, че при електрохимичния метод на получаване на системата
ZrxCe1−xO2, както при другите методи на получаване, се образува твърд разтвор.

3.3. Приложение на електроотложените тънки филми от ZrxCe1−xO2 в
газодифузионни електроди (GDE).
Ние си поставихме за цел, на базата на електроотложените тънки филми от
ZrxCe1−xO2, да получим каталитични филми, с приложение за очистване на емисии от
NОx и CO. За тази цел върху слоеве от ZrxCe1−xO2, специално получени за конкретните
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експерименти върху мрежа от неръждаема стомана, беше отложена електрохимично
активна фаза от кобалтов оксид. За конструирането на реактор за очистване на тези
газове, ние вграждахме синтезираните каталитични филми в хидрофобен GDE.
Съставът на електроотложените образци от ZrxCe1−xO2 е даден в Таблица 1:
Таблица 1: Състав на електроотложените тънки филми от ZrxCe1−xO2/CoxOy.
№ на
образеца
1
2.1
2.2
3
4
5
6
7
8
9
10

Състав на
електроотложените
филми от ZrxCe1−xO2
SS
Zr0,26Ce0,74O2
Zr0,26Ce0,74O2
Zr0,28Ce0,72O2
Zr0,58Ce0,42O2
Zr0,73Ce0,27O2
Zr0,81Ce0,19O2
Zr0,89Ce0,11O2
Zr0,93Ce0,07O2
Zr0,98Ce0,02O2
SS

Модифициран
с СоОох
не
не
да
да
да
не
да
да
да
да
да

Като имахме пред вид стандартните електрохимични потенциали на реакциите на
окисление на СО и редукция на NOx, както и диаграмите на Пурбе и следвайки
адитивния принцип, изследвахме парциалните електрокаталитични криви на окисление
на СО и редукция на NОx до СО2 и N2, респективно. По време на електрохимичния
експеримент, двата газа бяха подавани от бутилки към газоподвеждащия слой на GDE.
Получените резултати са представени на Фигура 10 а, b.
600

No.2.1

No.2.2

E (mV) vs. SCE

500
No.10

400

SS
No.6

No.5

300

No.7

200
100
0

a

-100
0.0

0.5

1.0

i (mA/cm2)

10

1.5

2.0

200

b

E (mV) vs. SCE

100
0
-100

No.2.1

-200

No.6

-300

No.2.2
No.5

-400

No.7
SS

-500
No.10

-600

No.8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

i (mA/cm2)
Фиг. 10, а, b. Сравняване на електрокаталитичните криви на окисление на СО (а) и
редукция на NOx (b)
На Фигура 10, а са сравнени електрокаталитичните криви на електродите по
отношение на реакцията на окисление на СО. При най-ниски потенциали на окисление
реакцията протича върху електроди No. 7 и 6, а при най-високи – върху електроди
No. 2.1 и 2.2 (съответно слоеве от Zr0,26Ce0,74O2, модифициран и немодифициран с
кобалтовият оксид – Табл. 1). Аналогично поведение на подобни системи е установено
по-рано за реакцията на отделяне на кислород. При реакциите на редукция на NOx
(Фиг. 10, b) , с най-висока стойност на редукционния потенциал се характеризира
електрод No. 8. Междинно положение заема електрод No. 7, който при окислението на
СО е най-ефективен. От фигурата се вижда, че модифицирането на слоя от ZrxCe1−xO2 с
кобалтов оксид, за разлика от случая при реакцията на окисление на СО, дори влошава
каталитичната активност на електрода (крива 2.1).
На фигура 11, a са дадени Тафеловите зависимости за реакциите на окисление на
СО в интервала i = 1-10 mA/cm2. От наклоните на правите определихме константата b в
уравнението на Тафел. Вижда се, че наклоните на правите за образците с No. 6, 9 и 2.1
са близки (около 130 mV). Съпоставяйки тези стойности с параметрите, определени при
изучаването на водородната редукция, можем да приемем, че се извършва
двуелектронен преход на окисление на С2+О до С4+О2.
На фигура 11, b са дадени Тафеловите зависимости за реакциите на редукция на
NОx в интервала i = 1-10 mA/cm2. В този случай константите b в уравнението на Тафел,
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за отделните електроди, с изключение на стоманата, са близки и са около 100-124 mV.

700

E (mV) vs. SCE

650

a

600

No.9

550

SS

500

No.6

450
No.2.1

400
350
300
1
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-1000

E (mV) vs. SCE

-800

b
8

-600
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-400

7
2.2

-200

2.1

0
1

10
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Фиг. 11. Тафелови зависимости за реакциите на окисление на CO
(при i = 1-10 mA.cm-2) и редукция на NOx (при i = 1-10 mA.cm-2)
Въз основа на съпоставянето на тези стойности с параметрите, определени при
редукцията на водород, се вижда, че и в тези случаи се осъществяват двуелектронни
преходи. Тези резултати дават основание да приемем, че възможните реакции при
редукцията на NOx са:
NO2 + 2еˉ → NO

(3.3.1)

NO +2еˉ → N2

(3.3.2)

В светлината на разгледаните по-горе резултати бе важно да установим как влияе
съотношението на компонентите на системата ZrxCe1−xO2 върху протичането на тези
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реакции. За целта електроотложихме слоеве от ZrxCe1−xO2 върху SS, които се
характеризираха с различно (високо и ниско) съдържание на цериев оксид, без те да
бъдат модифицирани с кобалтов окид. Съпоставянето на електрокаталитичните криви
за образци No. 2.1 (с високо съдържание на цериев оксид) и No. 5 (с ниско съдържание
на цериев оксид), по отношение на реакцията на редукция на NOx (Фиг. 10, b), дава
основания да се направи извода, че увеличаването на съдържанието на цериев оксид в
слоевете води до подобряване на електрокаталитичните свойства на системата по
отношение на редукцията на NOx. Очевидно, това влияние на цериевия оксид е
свързано с понижението на потенциала, при който протича тази реакция. Показателна в
това отношение е разликата в потенциалите на образец 2.1 и неръждаемата стомана,
възлизаща на 244 mV (Фиг. 10, b).
Получените резултати по отношение на реакцията на окисление на СО (Фиг. 10, а),
показват, че увеличаването на концентрацията на цериев оксид в слоя оказва негативно
въздействие върху протичането на тази реакция. Окислението на СО до СО2 в
присъствие на цериев оксид се описва с реакции 3.3.3 и 3.3.4:
Се4+О2 + СО → Се23+О3 + СО2
3+

+

4+

(3.3.3)
-

Се2 О3 + О2 (Н2О) → Се О2 + ОН

(3.3.4)

В светлината на този механизъм може да се приеме, че най-вероятно лимитираща
каталитичния процес ще бъде е реакция (3.3.4), вследствие на големите дифузионни
ограничения на преноса на кислородни йони. Поради тази причина реакцията ще се
осъществява безпрепятствено при много ниски токове – под 1 mA/cm2. Както се вижда
от Фигура 10 а, при по-високите токове се появяват дифузионни ограничения на пренос
на кислород, вследствие на което реакцията значително се затруднява, респ.
каталитичният ефект на слоя се понижава.
С най-висок каталитичен ефект по отношение на реакцията на окисление на СО се
характеризира образец No. 7, при който наред с по-ниската концентрация на цериев
оксид, върху повърхността на системата ZrxCe1−xO2 е отложен кобалтов оксид. SEMанализите за този образец показват, че при него повърхността на слоя от кобалтов оксид
е много силно развита – ефект, създаващ предпоставки за възникването на по-голям
брой активни центрове. Очевидно, силно развитата специфична повърхност на
SS/ZrxCe1−xO2/СоxОy електрод ще компенсира затруднения транспорт/доставка на
кислородни йони като по този начин се ускорява протичането на реакция (3.3.4).
Разликата между потенциала на конверсия на СО за образец No. 7 и непокритата с
оксиди подложка от неръждаема стомана е 179 mV, което е индикация за съществено
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понижение на енергетичния праг на реакцията при наличие на каталитично
действащата оксидна система ZrxCe1−xO2/СоО.

3.4. Изводи от получаването, охарактеризирането и приложението в GDE на
системата ZrxCe1−xO2:
Електрохимично получени и системно охарактеризирани чрез XPS, XRD, SEM и
EDS са различни състави на системата ZrxCe1−xO2. Въз основа на получените резултати
е направен изводът, че електроотложената двойна система от ZrxCe1−xO2 представлява
твърд разтвор, чийто състав, структура и физико-химични свойства го характеризират
като подходящ носител на активна фаза за каталитично окисление на СО и редукция на
NOx.
Tака формираните слоеве от ZrxCe1−xO2, модифицирани с кобалтов оксид, бяха
асемблирани като основен компонент на хидрофобен газодифузионен електрод, с
помощта на който бе изследвана каталитичната им активност по отношение на тези
реакции. Въз основа на получените резултати са направени следните изводи:
- скоростоопределящият стадий, при протичане на изследваните процеси, е
транспортът на кислород;
- и при двете реакции – окислението на СО и редукцията на NOx - се осъществяват
двуелектронни преходи, което е в съответствие с механизмите на окисление и редукция,
предложени от други автори;
- въз основа на електрокаталитичното охарактеризиране на електрохимично
отложената система ZrxCe1−xO2 е показано, че тя играе съществена каталитична роля
при протичане на реакции, при които взема участие кислородът;
- получените от XPS–анализите резултати показват, че в резултат на извършващите
се окислително-редукционни реакции не протичат съществени промени в окисленото
състояние на системата ZrxCe1−xO2/СоxОy, което е указание, че странични реакции, в
които тя би могла да участва, не протичат.
- електрохимично получената система ZrxCe1−xO2/СоxОy е приложима и
перспективна за директна редукция на NOx и в определени случаи – за окисление на
СО.

4.1. Електрохимично получаване на тънки филми от (ZСY)O2
В литературата съществуват данни, че прибавянето на трети компонент, (Y2O3),
към двойната система ZrxCe1-xO2 спомага за допълнителното й термично стабилизиране
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и увеличаване на кислородните ваканции в нея. Въз основа на тези данни и на
проведените от нас експерименти и натрупан опит за електрохимично получаване на
тънки филми на двойната система ZrxCe1-xO2, си поставихме за задача да получим по
електрохимичен път тройната система (ZСY)O2, както и да изследваме какво е
влиянието на итриевия оксид върху нейните каталитични свойства.
Предварителните експерименти за електроотлагане на системата бяха проведени
върху листове от неръждаема стомана ОС404. При това бяха установени оптималните
условия за електроотлагане на тънките филми:

4.1.1. Влияние на състава и съотношението на компонентите в електролита:
И при тази система, обърнахме специално внимание върху влиянието на
съотношението

на

разтворените

в

електролитите

соли

върху

състава

на

електроотложените тънки филми. При експериментите сме се ръководили от вече
натрупания от нас опит при електроотлагането на системата ZrxCe1-xO2. Данните от това
изследване са дадени на Фигура 12 за три типични за съответните условия образци.

Фиг. 12. Зависимост на съотношението на ZrCl4:CeCl3.7H2O [g/l] в електролита спрямо
съотношението на Zr:Ce в електроотложения тънък филм от електролит, съдържащ:
(1) ZrCl4 и CeCl3.7H2O и (2) ZrCl4, CeCl3.7H2O и YCl3.6H2O

От Фигура 12 ясно се вижда, че с нарастване на количеството на циркониевите
йони в електролита, количеството отелектризирани циркониеви йони, респ. включените
в кристалната решетка на получените тънки филми атоми, в началото – бавно, а
15

впоследствие по-бързо, нараства. Причина за отклоненията от линейната зависимост
може да бъдат както ниската специфична електропроводност на електролита, така и
големият йонен радиус на движещите се в електролита циркониеви, цериеви и итриеви
йонни комплекси, което затруднява движението им до катода. Също така може да се
види, че въпреки съществените разлики в общата концентрация на солите в
електролитите, съотношението между елементите в електроотложените слоеве се
запазва и следва промяната в съотношението на двата вида соли в електролитите. Това
обстоятелство може да бъде използвано (и е използвано от нас) за получаването на поразредени електролити, с цел намаляване на себестойността на отлаганите тънки
слоеве.
Резултатите от проведените експерименти показаха, че зависимостите (състав и
съотношение на компонентите в електролита) при електроотлагането на системата
ZrxCe1-xO2, са близки на тези при системата (ZСY)O2.

4.1.2. Влияние на приложеното напрежение:
Не е установена строга зависимост между промяната на приложеното напрежение
и състава на електроотложените тънки филми. Приложеното напрежение и тук оказва
влияние предимно върху скоростта на отлагане на тънките филми, което дава
отражение върху друг параметър на процеса – времето за електроотлагане. При много
ниски стойности на приложеното напрежение, получените филми са много тънки, при
което е необходимо да бъде увеличено значително и времето за получаване на слоеве с
желаната дебелина. С увеличаването на приложеното напрежение, скоростта на
електроотлагане се увеличава, при което се постига по-голяма дебелина на отложените
слоеве. В същото време обаче, се повишава и отделянето на водород върху слоевете,
което води до влошаване на тяхната адхезия върху подложката. Експериментите
показаха, че оптималното напрежение за получаване на системата (ZСY)O2 е 12 V.
Изследвано бе и влиянието на напрежението върху морфологията на образци,
получени

от

електролит,

съдържащ

ZrCl4,

CeCl3.7H2O

и

Y2O3,

както

и

комплексообразуващ агент – лимонена киселина. Целта на експериментите бе да бъдат
свързани циркониевите и цериеви йони в стабилни комплекси, благодарение на което
потенциалът на отлагане на двата елемента да бъде доближен до този на итрия. На
Фиг. 13 – 15 са дадени SEM микрофотографии на слоеве, получени при 5 V, 16 V и 20 V,
в присъствието на лимонена киселина.
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Фиг. 13. SEM микрофотографии (увеличение: a – x1000; b - x5000) на слой от (ZСY)O2,
в присъствието на лимонена киселина, получен при приложено между електродите
напрежение от 5 V

Фиг. 14. SEM микрофотографии (увеличение: a – x1000; b - x5000) на слой от (ZСY)O2,
в присъствието на лимонена киселина, получен при приложено между електродите
напрежение от 16 V

Проведените SEM – изследвания показваха, че лимонената киселина увеличава
значително възможностите за увеличаване приложеното напрежение, без това да доведе
до отлагането на прахови слоеве. Това от своя страна може значително да съкрати
времената на отлагането им. От микрофотографията и от ЕДС - изследванията на слоя,
отложен при 5V, се вижда, че той е много тънък. Това вероятно е свързано с
необходимостта от допълнителна енергия, за разрушаване на комплексите на
циркониевите и цериеви йони с лимонената киселина. Снимките на другите два слоя
показват, че електроотложените тънки филми са равномерно отложени върху цялата
повърхност на подложката. Адхезията на слоевете е добра, дори при потенциал на
отлагане 20 V. При слоя, електроотложен при 20 V, се наблюдава наличието на по17

голямо количество питинги, отново дължащи се на по-интензивното водородоотделяне.

b

а

Фиг. 15. SEM микрофотографии (увеличение: a – x1000; b - x5000) на слой от (ZСY)O2,
в присъствието на лимонена киселина, получен при приложено между електродите
напрежение от 20 V

4.1.3. Влияние на комплексообразуващи агенти (EDTA, оцетна киселина,
лимонена к-на) върху морфологията на отложените тънки филми от (ZСY)O2:
Отчитайки нуждата от допълнителна поляризация на катодната повърхност на
електрода

за

електроотлагането

на

слоеве

от

(ZСY)O2

в

присъствието

на

комплексообразувател, можем да предположим, че скоростта на реакцията на отлагане
на металните йони върху катодната повърхност ще бъде по-ниска, в резултат на което
електроотложеният слой ще бъде с по-добра адхезия и повърхностната морфология на
отложения слой ще бъде по-гладка и по-малко гранулирана. Скоростта на реакцията ще
бъде толкова по-ниска, колкото стабилитетната константа на съотв. образували се
комплекси е по-голяма. В същото време в електролита, лимонената киселина
стабилизира Ce3+ йоните, формирайки лиганди и предотвратява образуването на утайки
от Ce(OH)3. По такъв начин работните електролити се стабилизират, което позволява
при електроотлагането да ползваме много по-широк интервал от потенциали. Това би
ни позволило по-голям избор при варирането на приложените при електроотлагането
потенциали,

респ.

по-големи

възможности

повърхностната морфология на филмите.
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за

промяна

на

структрурата

и

Фиг. 16. SEM микрофотография на слой от (ZСY)O2, електроотложен без наличието на
комплексообразувател в електролита
Резултатите от SEM изследванията на структурата и повърхностната морфология
на електрохимично отложените (ZСY)O2 слоеве, без наличието на лимонена киселина в
електролита, са представени на фигура 16. От електронно-микроскопската снимка се
вижда, че отложените слоеве са частично напукани, но имат добра адхезия към
подложката. Разликата в размера на изграждащите слоевете агломерати и пукнатини,
както и количествените промени в техния химичен състав (определен чрез ЕДС анализи), определят характерни по-светли и по-тъмни зони.
По-светлите зони са изградени от по-големи агломерати и са по-напукани. В тях,
слоят е по-тънък и пукнатините са по-тесни. EDS анализите на светлите зони показват
увеличена концентрация на CeO2 в слоя, докато в тъмните зони химичния състав
(съответно отношението Zr/Ce/Y) е близък до този на слоеве, получени по други
конвенционални методи.

b

а

Фиг. 17. SEM микрофотография на слой от (ZСY)O2, електроотложен с наличието
на комплексообразувател в електролита – лимонена киселина
(увеличение: a – x500; b – x10 000)
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Фигура

17 а, b

характеризира

влиянието

на

комплекообразувателя

върху

повърхностната морфология на слоевете. В този случай отложените слоеве, макар и
получени при по-висок приложен потенциал, са с по-малки пукнатини, като
повърхността им е много по-гладка и еднородна. Отново се наблюдава по-голям брой
питинги, дължащи се на интензивното отделяне на водород.
Експериментите със EDTA и оцетна киселина не доведоха до получаването на
годни за електроотлагане на тънки слоеве електролити. Разтворимостта на EDTA бе
твърде ниска в електролита, а от електролит, съдържащ оцетна киселина бяха отложени
слоеве с много лоша адхезия. Причина за това е най-вероятно наличието на вода в
оцетната киселина.

4.1.4. Влияние на времето на отлагане върху дебелината на тънките филми:
Въз основа на проведените експерименти, респ. получените резултати, е направен
изводът, че след електроотлагане в продължение на 60 – 120 минути, получените слоеве
са с търсените от нас плътност и дебелина. По-продължителното електроотлагане не
води до измеримо повишаване на дебелината на получените тънки филми, за което
съдим отново от зависимостта между времето на отлагане и плътността на тока. При
120-тата минута плътността на тока достига минимални стойности, при които скоростта
на растеж на филма е много ниска.

4.1.5. Влияние на температурата на електролита:
Обичайно поддържаната и приета от нас като оптимална за качеството на
електроотложените слоеве температура бе 12 – 15оС.

4.2.1 Охарактеризиране на електрохимично получените тънки филми от
(ZСY)O2 чрез XPS на образци, получени чрез електролиза, от електролит,
несъдържащ и електролит, съдържащ лимонена киселина:
От сравняването на XPS - спектрите на Zr 3d, Ce 3d, Y 3d и O 1s на
електроотложените слоеве, можем да заключим, че в случаите, когато филмът се
получава в електролит, несъдържащ лимонена киселина, се формира твърд разтвор.
Когато се използват електролити, съдържащи лимонена киселина, в електроотложените
филми се формират отделни фази от ZrO2 и CeO2.
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4.2.2. SEM охарактеризиране на електрохимично отложени тънки филми от
(ZСY)O2
От SEM – изследванията се вижда, че електроотложените филми от (ZСY)O2 са
напукани, но са с добра адхезия към подложката.

4.2.3. XRD охарактеризиране на електрохимично отложени тънки филми от
(ZСY)O2
Не бяха регистрирани видими пикове за отделни фази на цирконий, церий или
итрий. Забелязва се само леко отместване на пиковете на церия към по-големи ъгли,
което може да се свърже с внедряването на циркония в решетката на церия и
формирането на твърд разтвор. Важно е да се отбележи също така, че пиковете са
симетрични, което изключва наличието на полиморфизъм в отложения образец.

4.3. Изследване на приложимостта на електроотложените тънки филми от
(ZСY)O2 като катализатори при отделянето на водород и кислород
Ние си поставихме за цел изучаването на системата (ZСY)O2, самостоятелно и в
комбинация с електроотложена върху нея активна фаза от СоОох, като „същински”
катализатор, за каталитично отделянето на кислород и водород в силно алкални
електролити. За целта електроотложихме тънки слоеве от (ZСY)O2 върху подложки от
никелова “гъба”. Върху тази система (Ni/(ZСY)O2) допълнително бяха отлагани и тънки
слоеве от СоОox. Така получените образци вградихме в хидрофобни GDE. С тези GDE
са измервани електрохимичните характеристики по отношение на реакциите на
отделяне на водород и кислород.
Резултатите от електрокаталитичните изследвания са представени на Фиг. 18-20.
От анодните стационарни криви (Фиг. 18) се вижда, че самостоятелно системата
(ZСY)O2 не повлиява благоприятно върху кинетиката на реакцията на отделяне на
кислород (електрод No 4). При комбинирането й с допълнително отложен Со-оксид бе
регистриран положителен ефект. При това, по-добри каталитични свойства има
електрод No. 2 (Ni/[(CeO2)45.0(ZrO2)5.8(YO1.5)12.7]/Co36.5), характеризиращ се със стойност
за Еа с около 150 mV е по-ниска от тази за чистия никелов електрод. Този електрод е
сравним с най-добрите електроди, получени чрез вакуумно изпаряване – при
i = 50 mA/cm², Ea е около +750 mV (Hg/HgO). Тафеловите криви също потвърждават
този извод (Фиг. 19). Важно е да отбележим, че при условията, при които са снети тези
криви (при i < 1 mА/cm²), бе възможно да бъдат изявени в оптимална степен
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каталитичните свойства на електродите. Тъй като е известно, че при тези плътности на
тока, не съществуват дифузионни и други подобни затруднения, характерни за повисоките токови натоварвания, то скоростта на отделяне на кислород се обуславя само
от кинетични ограничения, характеризиращи каталитичните свойства на изучаваните
системи.
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Фиг. 18. Анодни поляризационни криви на изследваните електроди в координати i – Eа
No. 1 – Ni гъба; No. 2 – Ni/[(ZrO2)5.8(CeO2)45.0(YO1.5)12.7]/Co36.5;
No. 3 – Ni/[(ZrO2)6.0(CeO2)46.4(YO1.5)13.1]/Co34.4; No. 4 – Ni/[(ZrO2)9.2(CeO2)70.8(YO1.5)20.0]
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Фиг. 19. Анодни поляризационни криви
на изследваните електроди в координати lg i – Eа
От катодните стационарни криви, при подаване на водород към газоподвеждащия
слой на GDE (Фиг. 20), се вижда, че всички изследвани електроди имат практически
еднакви характеристики. По отношение на реакцията на редукция на водорода те
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достигат до относително ниски плътности на катодния ток – 30-40 mA/cm². При повисоки стойности очевидно те са неподходящи, т.к. катодният потенциал достига
стойности по-отрицателни от -500 mV, при които могат да настъпят необратими
процеси с Со-оксиди.
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Фиг. 20. Катодни поляризационни криви на изследваните електроди в координати i – Ek
No. 1 – Ni гъба; No. 2 – Ni/[(ZrO2)5.8(CeO2)45.0(YO1.5)12.7]/Co36.5;
No. 3 – Ni/[(ZrO2)6.0(CeO2)46.4(YO1.5)13.1]/Co34.4; No. 4 – Ni/[(ZrO2)9.2(CeO2)70.8(YO1.5)20.0]

4.4. Изводи
Резултатите от проведеното изследване показват, че електрохимичният метод на
получаване на слоеве от смесени оксиди на Zr, Ce и Y върху различни метални
подложки позволява управляемото формиране на тройни оксидни системи с дефиниран
количествен състав. Чрез вариране на концентрацията на йоните на Zr Ce и Y в
електролита и електрическия режим на отлагане, е възможно изменение на
количествените съотношения на компонентите в широки граници. При това е
установено, че процесът на отлагане се доминира от редукцията на цериевите йони,
които се отелектризират върху активните участъци на подложката, което обуславя
преимуществено „островно” отлагане на цериевия оскид, докато разпределението на
цирконий- и итрийсъдържащите компоненти на оксидния слой са разпределени
равномерно. Този характер на съотлагане обуславя зони с различна концентрация на
церия върху повърхността на слоя, както и неговата неравномерна напуканост.
Рентгеноструктурните изследвания говорят за инкорпориране на циркониевите и
итриеви йони в кубичната решетка на цериевия оксид и образуването на твърд разтвор,
без при това да се регистрират отделни фази на циркониев, цериев или итриев оксиди, а
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SEM и EDS анализите – за висока финодисперсност и размери на изграждащите гo
кристалити от порядъка на 200 nm.
Електрокаталитичните тестове показаха, че тройната оксидна система няма
собствен каталитичен ефект върху реакциите на отделяне на кислород и водород в
алкални среди, но в комбинация с допълнително електроотложен CoO влияе
изключително благоприятно върху реакцията на отделяне на кислород, понижавайки
потенциала й с около 150 mV.

5.1. Електрохимично получаване и охарактеризиране на филми от ZrO2-Y2O3.
В литературата съществуват редица изследвания, посветени на получаването и
охарактеризирането на тънки филми от Y-стабилизиран ZrO2 (YSZ). Поради тези
причини, както и за да бъде установено какво е влиянието на цериевия оксид върху
структурата на системата (ZСY)O2, бе поставено за цел електрохимичното получаване
на тънки филми от YSZ.
Филмите от ZrO2-Y2O3 се отлагаха електрохимично върху неръждаема стомана, от
неводен (абсолютен етилов алкохол) електролит на ZrCl4 и YСl3.6H2O. Последователно
бяха изучени факторите, оказващи влияние върху състава и морфологията на
електроотложените тънки филми.

5.1.1. Влияние на съотношение на компонентите в електролита върху състава
на електроотложените филми от ZrO2-Y2O3:
От Фигура 21, показваща зависимостта на съотношението на двата вида йони в
електролита и в отложените тънки филми ясно се вижда линейната зависимост между
увеличаването на двата компонента в електролита и в отложения слой. Прави
впечатление, че с увеличаването на концентрацията на итриев хлорид в разтвора,
количеството му в електроотложените тънки филми нараства много бавно. Както бе
отбелязано по-горе причината за този ефект най-вероятно е съществената разлика в
стойността на потенциала на отелектризиране на итриевите и циркониевите йони (във
водни електролити, спрямо SHE (стандартен водороден електрод): Y3+ + 3 e¯ = Y (s)
(− 2.372 V); Zr4+ + 4 e¯ = Zr (s) (− 1.45 V)) и многократно по-ниската концентрация на
итриевите йони в работния електролит. Можеше да се очаква, че последното
обстоятелство ще обуславя по-бързото изчерпване на итриевите йони (т.к. работим с
нератворим анод от платиниран титан) в сравнение с циркониевите. Това от своя страна
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би обуславяло понижение на концентрацията на съотлагащия се итриев оксид с времето
на електролиза. Респективно – до понижение на концентрацията на съотлагащия се
итриев оксид в ZrO2-Y2O3-филми с повишаване на дебелината им – ефект, който
наистина бе установен и е дискутиран по-долу (Фиг. 24).

Фиг. 21. Зависимост на съотношението на ZrCl4 : YCl3.6H2O в електролита спрямо
съотношението на ZrO2 : Y2O3 в отложените тънки филми

5.1.2. Влияние на приложеното напрежение:
Не е установено строго влияние на приложеното напрежение върху състава на
електроотложените тънки филми от ZrO2-Y2O3. Приложеното напрежение по-скоро
оказва влияние, както и при електроотлагането на другите системи, върху морфологията
на слоевете.

5.2.1 Охарактеризиране на електрохимично получените тънки филми от
ZrO2-Y2O3 чрез XPS:
От XPS резултатите от анализите на образци от YSZ можем да направим
обоснованото предположение, че на повърхността на електроотложените тънки филми
от ZrO2-Y2O3 присъстват отделни фази от ZrO2 и Y2O3.

5.2.2. SEM охарактеризиране на получените тънки филми от ZrO2-Y2O3
Чрез SEM е охарактеризирана морфологията на електроотложените тънки филми
от ZrO2-Y2O3. Типична картина на такъв слой е показана на Фиг. 22. Тя показва, че
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слоевете са изградени от сферични агломерати с размери около 0.1 μm. Тези слоеве са
по-плътни отколкото електрохимично получените слоеве от ZrO2. Размерът на
кристалитите е около 3 μm. SEM – изображението показва и наличието на пукнатини,
което може да бъде свързано с увеличеното решетъчно напрежение, резултат от
внасянето на итриеви йони в решетката на циркониевия диоксид.

0.5 μm

Фиг. 22. SEM микрофотография на електроотложен слой от YSZ

5.2.3. XRD охарактеризиране на получените тънки филми от ZrO2-Y2O3
Структурата на електроотложените тънки филми е охарактеризирана чрез XRD.
На Фиг. 23 са показани рентгенограмите на образци от ZrO2-Y2O3. С цел да бъде
установено какво е влиянието на итриевия йон върху структурата на кристалната
решетка на циркониевия оксид бяха направени рентгенограми на два образеца – с ниско
(ZY-10) и с високо (ZY-11) съдържание на циркониев диоксид.
Поради факта, че филмите са тънки, интензитетът на рефлексите е относително
нисък. Въпреки това от рентгенограмата могат да се забележат рефлекси, характерни за
две отделни фази от кубичен ZrO2 с флуоритна структура и кубичен итриев оксид. И
при двата образеца количеството на фазата от кубичен циркониев диоксид е малко,
което, сравнено с данните от XPS анализите за образец ZY-11, също може да ни
послужи за индикация, че в началния етап на процеса на електроотлагане, първо се
отелектризира фаза от Y2O3, която впоследствие бива покривана от слой от циркониев
диоксид.
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Фиг. 23. XRD спектри на електроотложени слоеве от ZrO2-Y2O3 с ниско (ZY-10) и
високо (ZY-11) съдържание на ZrO2. С кръгче са обозначени фазите на ZrO2, а с ромбче
са обозначени фазите на Y2O3.
Това предположение се доказва от профила по дълбочина, който е направен за
образец ZY-10 и ZY-11. От Фиг. 24 се вижда, че концентрацията на циркониевите йони,
с навлизане в дълбочина в слоя намалява до достигане на плато, докато концентрацията
на итриевите йони минава през максимум, след което започва да намалява. Т.е. можем
да направим извода, че отелектризирането на двата елемента по време на процесите на
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Фиг. 24. Профил по дълбочина на ZY-10
(концентрациите на елементите, определени с XPS са: Zr – 0,52 at%, Y – 32,6 at.%;
съотношение Zr/Y = 0.02)
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XRD може да ни послужи и за оценка на размера на частиците на слоя от YSZ. От
полуширината на главния пик – при 2Θ = 30,2 можем да съдим, че големината на
частиците в е рамките на 16-28 nm, като с увеличаването на съдържанието на Y2O3,
размерът на частиците нараства.

6.

Приложение

и

сравнение

на

каталитичните

свойства

на

електроотложените тънки филми от ZrxCe1-xO2, (ZСY)O2 и ZrO2-Y2O3 при
получаване на натриев хипохлорит от водни разтвори на NaCl.
Процесът на електрохимично получаване на NaClO от разредени от водни
разтвори на NaCl. е изключително важен от гледна точка на пречистването на природни
и индустриални води, на екстракция на високотоксични съединения от замърсени води
(т.н. цианиди), във фармацевтичното производство и др. Това беше причината да
тестваме тези три системи по отношение на реакцията за получаване на натриев
хипохлорит от водни разтвори на NaCl.

6.1. Получаване и охарактеризиране на получаваните от нас системи.
Филмите бяха електроотложени върху неръждаема стомана OC404 от неводни
електролити. Съставът на използваните електролити и на отложените тънки филми са
дадени в таблицата:
Таблица 1. Химичен състав на използваните в експериментите образци.
Концентрация на солите в
електролита [g/l] C2H5OH

Образец

No.
1.

SS

-

2.

SS/ZrO2

ZrCl4 – 64g

3.

SS/ZrxCe1-xO2

4.
5.

Състав на формираните
върху SS филми, at.%
Zr
Ce
Y
[at %] [at %]
[at %]
-

-

-

28

-

-

32g ZrCl4+ 57g CeCl3.7H2O

28,5

2,2

-

SS/ZrO2+Y2O3

64g ZrCl4+ 3.67g YCl3.6H2O

21.7

-

5.1

SS/(ZСY)O2

10g ZrCl4+100g CeCl3.7H2O +
35g YCl3.6H2O

4.6

3.4

0.9

Така формираните системи са охарактеризирани с XPS и SEM.
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6.2.

SEM

охарактеризиране

на

системите

SS / ZrO2,

SS / ZrxCe1-xO2,

SS / ZrO2-Y2O3 и SS / (ZСY)O2.
На Фиг. 25 (а – е) са представени част от резултатите, получени при
охарактеризиране на повърхностната морфология и структура на изследваните системи
в SEM режим. Фиг. 25, а илюстрира изходната повърхност на стоманената подложка, а
Фиг. 26, b - e – структурата и морфологията съответно на системите SS/ZrO2,
SS/ZrxCe1-xO2, SS/ZrO2-Y2O3 и SS/(ZСY)O2.

b

a

c

d

e

Фиг. 25. SEM микрофотографии на образци от: a – SS; b – SS/ZrO2; c – SS/ZrxCe1-xO2;
d – SS/ZrO2-Y2O3; e – SS/(ZСY)O2
От

приложените

електронно-микроскопски

снимки

се

вижда,

че

електроотложените върху SS слоеве от ZrO2 имат отлична адхезия към подложката и са
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изградени от сфероидални агломерати с размери ~ 0.5 – 3 μm, чиито елементарни
градивни блокчета са наноразмерни (< 100 nm). Тяхната морфология обуславя силно
развита специфична повърхност (Фиг. 25, b). Структурата на отложените съвместно
ZrxCe1-xO2 слоеве, които също имат отлична адхезия към подложката, се характеризира
с доминиращи пирамидални структурни образования с размери 0.05 – 0.5 μm. Тази
структура обуславя повърхностна морфология, която гарантира също силно развита
специфична повърхност (Фиг. 25, c). Слоевете от ZrO2-Y2O3 (Фиг. 25, d), са отложени
върху SS сравнително равномерно и макар и макронабраздени се характеризират с
добра адхезия към подложката.. Те са финодисперсни (размерите на изграждащите ги
кристалити са от порядъка 0.05 – 0.2 μm) и по-гладки в сравнение с ZrO2 и ZrxCe1-xO2,
което обуславя слабо развита специфична повърхност. Най-гладки, вследствие на
изключителната им финодисперсност и равномерност, са слоевете от (ZСY)O2
(Фиг. 25, е). Тяхната специфична повърхност е близка до геометричната. Прави
впечатление, че те са равномерно концентрично напукани, което не се отразява,обаче,
негативно на адхезията им към стоманената подложка.

6.3. XPS охарактеризиране на системите SS/ZrO2, SS/ZrxCe1-xO2, SS/ZrO2-Y2O3
и SS/(ZСY)O2.
Zr 3d спектрите (Фигура 26, а) са типични за циркониев диоксид. В спектъра на
съвместно

електроотложения

ZrxCe1-xO2,

положението

на

Zr 3d5/2-пика

остава

относително непроменено. Наблюдава се съвсем слабо отместване към по-ниските
свързващи енергии (с 0.2 eV), което може да бъде свързано и с частично смесване на
двата оксид, при което се увеличава разстоянието между Zr и O-йоните в решетката на
смесения оксид, в сравнение с чистия циркониев оксид, което води до това отместване
на пика.
Отместване в Zr 3d – пиковете на системите ZrO2-Y2O3 и (ZСY)O2 също се
наблюдава, но то е към по-високите енергии. По-съществено е това отместване при
тройната система Подобно отместване не е наблюдавано от други автори. Според нас
този факт може да се обясни с ефекта от смесването с итриевия оксид.
Ce 3d спектрите (Фигура 26 b) са типични за Ce (III), формиран в резултат на
присъстващия кислород в електролита по време на процеса на електролиза. При
двойната система, макар и слабо изразен, се забелязва характерния за Ce (IV) пик при
916.9 eV, докато при тройната система той отсъства почти напълно.
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Фиг. 26. XPS – спектри на изследваните образци: 2 - SS/ZrO2; 3 - SS/ZrxCe1-xO2;
4 - SS/ZrO2+Y2O3; 5 - SS/(ZСY)O2
Спектърът на Y 3d показва наличието на Y2O3 и YООH.

6.4. Изследване на електрокаталитичната активност на изучаваните системи.
Потенциодинамични поляризационни измервания
От резултатите от потенциодинамичните поляризационни измервания (Таблици 2
и 3) можем да заключим, че с повишаването на катодния потенциал плътността на тока
нараства, като това нарастване е в последователността SS/ZrxCe1-xO2 > SS/ZrO2–
Y2O3 > SS/ZrO2. При високите плътности на тока (0,05-0,1 А.cm-2) се наблюдава добре
изразен Тафелов участък, който има различен наклон за всеки от образците – обуславящ
различни стойности на константата “b” (Taблица 2).

No.

Стойности на
константата „b”
[mV]
0,37

Образец

1.

Stainless steel

2.

SS/ZrO2

0,40

3.

SS/ ZrxCe1-xO2(t.t.)

0,31

4.

SS/ZrO2+Y2O3

0,36

5.

SS/(ZСY)O2

0,37

Taблица 2: Стойности на константата „b“, изчислена от наклона на
потенциодинамичните зависимости Е – lg i, посредством уравнението на Тафел
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Получените резултати показват, че най-добре изразено влияние върху процеса на
отделяне на водород има системата SS/ZrxCe1-xO2. Същевременно, съпоставянето на
тези резултати с данните от SEM – анализите показва,че развитието на специфичната
повърхност на оксидните слоеве също корелира с изменението на Тафеловия наклон.
Това е валидно в по-висока степен за системите SS/ZrxCe1-xO2 и SS/ZrO2-Y2O3 и в помалка – за системата SS/ZrO2 Установените ефекти върху изменението на скоростта на
водородната реакция очевидно са свързани с промените в състоянието – химичен състав
и структура, респ. специфична повърност, на модифицираната със съответните оксидни
слоеве неръждаема стомана.
Taблица 3: Резултати от потенциодинамичните поляризационни измервания, показващи
стойността на свръхнапрежението на реакцията на отделяне на водород при определена
стойност на плътността на тока за отделните електроди
No.

Катод

lg i
[A/cm2]

E
[mV vs. NHE]

2.

SS/ZrO2

0.1

- 1.66

3.

SS/ZrxCe1-xO2(t.t.)

0.1

- 1.53

4.

SS/ZrO2-Y2O3

0.1

- 1.58

5.

SS/(ZСY)O2

0.1

- 1.68

6.5. Волюмометрично определяне на добива по ток по отношение на водородната
реакция
В Таблица 4 са представени резултатите от изследванията върху добивите по ток
за процеса на отделянето на водород върху изучаваните електроди от хлоридни
разтвори, съдържащи NaClO – 6.8 g.dm-3.
Taблица 4: Токова ефективност (добив по ток) при реакцията на отделяне на водород за
отделните електроди
No.

Образец

1.

SS

64

3.

SS/ZrxCe1-xO2

96

4.

SS/ZrO2+Y2O3

69

5.

SS/(ZСY)O2

58

Добив по ток, [%]
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Добивът по ток за катоди, изработени от стомана, има стойност 64 %. По-ниска
от тази стойност стойност – 59 % се наблюдава при електроди, включващи тройната
оксидна система – SS/(ZСY)O2. При всички останали системи токовата ефективност на
процеса на отделянето на водород е по-висока от тази за стоманата. Най-силно този
ефект е изразен при катоди SS/ZrxCe1-xO2, за които добивът по ток достига стойности
96 %.
От получените резултати се вижда, че добивите по ток за процеса на отделяне на
водород са по-ниски от теоретичните, което е указание за това, че във всички случаи
протичат и процеси на редукция на хипохлорита. От получените резултати следва, че
при всички изучени катодни материали, с изключение на системата SS/(ZСY)O2,
скороста на този процес е по-ниска в сравнение с отделянето на водород върху катоди
от непокрита стомана. При катод SS/ZrxCe1-xO2, добивът по ток за водорода е много
близък до теоретичния и възлиза на 96 % , което е еднозначна индикация за това, че при
работа с този електроден материал процесът на редукция на хипохлорита ще протича с
много по-малка скорост.
От друга страна, съпоставянето на резултатите за токовата ефективност на
водородната реакция с тези от SEM изследванията показва, че образецът с най-висока
стойност за добива по ток се характеризира със силно развита повърхност (Фиг. 25, с) .
Същевременно, катодите от SS/(ZСY)O2, които се характеризират с най-нисък добив по
ток – ефект установен за същата система и в алкални среди – имат гладка повърхност,
която е близка до геометричната.

6.6. Изводи
Проведените изследвания показват, че електрохимично отложени оксидни слоеве
на Zr, Ce и Y върху неръждаема стомана ОС404 подобряват каталитичната активност на
стоманата по отношение на водородната реакция в хлоридни разтвори (2,5 М),
съдържащи NaClO. Най-силно този ефект е изразен при системата SS/ZrxCe1-xO2, a найслаб – при системата SS/(ZСY)O2.Установено е, че наред с чисто каталитичния ефект на
оксидите, съществен принос към понижаване свръхнапрежението на водородната
реакция има и развитието на работната (специфичната) повърхност на оксидните
системи.
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7. Изводи
1. Разработен е високоефективен електрохимичен метод за получаване на тънки,
смесени оксидни филми на Zr с Ce и Y, характеризиращи се с перфектна адхезия към
различни метални подложки.
2. Изучено е влиянието на условията на получаване – състав и съотношение на
компонентите на електролита, и режим на електролиза (напрежение, температура,
време на отлагане) върху състава, структурата и морфологията на филмите. Установена
е количествена връзка между съотношението на концентрациите на металните йони (на
Zr, Ce и Y) в електролита и тяхното съдържание в отложените смесени филми, като
функция на режима на електроотлагане.
3. Дефинирани са оптималните условията за получаване на възпроизводими
състави на системите – ZrxCe1-xO2 , ZrxCe(1-x)-yYyO2 и ZrO2-Y2O3, с цел каталитичното им
приложение.
4. Въз основа на получените резултати при XPS, SEM, EDS и XRD
охарактаризирането на получените системи, може да бъдат направени следните
заключения:
- въпреки съществените разлики в общата концентрация на солите в
електролитите, използвани за получаването на оксидните системи (ZrxCe1-xO2 ,
ZrxCe(1-x)-yYyO2 и ZrO2-Y2O3), когато се използват еднакви съотношения на йоните в
изходните

електролити

(независимо

от

техните

абсолютни

количества),

съотношението между елементите в електроотложените слоеве (получено въз основа
на XPS–анализите) се запазва непроменено и следва промяната в съотношението на
двата вида соли в електролитите. Това обстоятелство може да бъде използвано (и е
използвано от нас) за разработването на по-разредени електролити, с цел намаляване
на себестойността на отлаганите тънки слоеве;
- при двете системи - ZrxCe1-xO2 и ZrxCe(1-x)-yYyO2 - по време на
електрохимичното отлагане се образува твърд разтвор с всички негови характерни
структурни особености, оказващи влияние върху тяхното каталитично приложение;
- в случаите, когато филмите от ZrxCe(1-x)-yYyO2 се получават от електролити,
съдържащи лимонена киселина, в електроотложените филми бе установено
наличието на отделни фази от ZrO2 и CeO2. При наличието на комплексообразувател,
значително се разширява и областта от потенциали, при които се получават
качествени и с хомогенна структура смесени слоеве;
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- електроотложените тънки филми от ZrO2-Y2O3 също се състоят от отделни
фази -ZrO2 и Y2O3;
5. След модифициране на слоеве от ZrxCe1-xO2 и ZrxCe(1-x)-yYyO2 с кобалтов оксид,
играещ ролята на активна каталитична фаза, и асемблирането им като основен
компонент в хидрофобен GDE, бе изследвана електрокаталитичната им активност по
отношение на чувствителни към тези каталитични системи реакции:
- двойната система е тествана по отношение на реакциите на окисление на СО
и редукция на NОx. От получените резултати при проведените електрохимични
експерименти можем да направим извода, че електрохимично получената система от
ZrxCe1-xO2/CoxOy е приложима и перспективна за директна редукция на NOx, а в
определени случаи – и за окисление на СО.
- системата ZrxCe(1-x)-yYyO2 е тествана по отношение на реакциите на отделяне
на кислород и водород в алкални среди. Електрокаталитичните тестове показаха, че в
комбинация с допълнително електроотложен CoOох, системата влияе изключително
благоприятно

върху

реакцията

на

отделяне

на

кислород,

понижавайки

свръхнапрежението й с около 150 mV.
6. Каталитичните свойства на електроотложените три вида филми – ZrxCe1-xO2 ,
(ZСY)O2 и ZrO2-Y2O3 са сравнени по отношение на реакцията за получаване на натриев
хипохлорит от водни разтвори на NaCl. Резултатите от проведените изследвания
показаха, че електрохимично отложените оксидни слоеве на Zr, Ce и Y върху
неръждаема стомана ОС404 подобряват каталитичната активност на стоманата по
отношение на водородната реакция в хлоридни разтвори (2,5 М), съдържащи NaClO.
Най-силно този ефект е изразен при системата SS/ZrxCe1-xO2, a най-слабо – при
системата SS/(ZСY)O2..Установено е, че наред с чисто каталитичния ефект на оксидите,
съществен принос към понижаване на свръхнапрежението на водородната реакция има
и силно развитата работна (специфична) повърхност на оксидните системи.
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8. Приноси
1. Разработен е високоефективен електрохимичен метод за получаване на тънки,
смесени оксидни филми на Zr с Ce и Y (системите ZrxCe1-xO2, ZrxCe(1-x)-yYyO2 и
ZrO2-Y2O3), характеризиращи се с перфектна адхезия към различни метални подложки.
Намерени и оптимизирани са конкретните условия за получаването им с определен
състав, структура и морфология. Показано е, че електрохимичният метод е
перспективен за получаването на тези системи.
2. Филмите от ZrxCe1-xO2, ZrxCe(1-x)-yYyO2 и ZrO2-Y2O3 са охарактеризирани
детайлно и е доказано образуването на твърди разтвори при системите ZrxCe1-xO2 и
ZrxCe(1-x)-yYyO2, когато те са получени в отсъствие на комплексообразувател в работния
електролит. Когато е включен и комплексообразувател, двете системи са изградени от
две отделни фази – ZrO2 и Y2O3. За всички изучени случаи, в системата ZrO2-Y2O3 се
наблюдават единствено две отделни фази – ZrO2 и Y2O3.
3. Каталитичните свойства на трите електроотложени системи – ZrxCe1-xO2 ,
(ZСY)O2

и

ZrO2-Y2O3

–

са

охарактеризирани

по

отношение

на

следните

електрохимични реакции:
- ZrxCe1-xO2, модифициран с кобалтов оксид, по отношение на реакциите на
окисление на СО и редукция на NОx.
- ZrxCe(1-x)-yYyO2, модифициран с кобалтов оксид, по отношение на реакциите на
отделяне на кислород и водород.
- трите системи са тествани по отношение на получаването на натриев
хипохлорит от водни разтвори на NaCl.
Въз основа на получените резултати е показано, че системата ZrxCe1-xO2,
модифицирана с кобалтов оксид, е приложима и перспективна за директна редукция на
NOx, а в определени случаи – и за окисление на СО. Установено е също така, че тази
система е изключително перспективна и по отношение на реакцията на отделяне на
водород в алкални електролити, както и при получаването на натриев хипохлорит от
водни разтвори на NaCl. Показано е, че включването на итриев оксид в системата
ZrxCe1-xO2 не подобрява електрокаталитичня ефект на получаваните тънки филми по
отношение на изследваните реакции.
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