
Ели Григорова1*, П. Цветков1, С. Тодорова2, Т. Спасов2 и Б. Цинцарски3

1 Институт по Обща и Неорганична химия- Българска Академия на Науките, 1113 София ул. Акад. Г. Бончев бл. 11 * E-mail : egeorg@svr.igic.bas.bg

2 Факултет по Химия и Фармация- СУ Св. Кл. Охридски 1164 София бул. Джеймс Баучър 1

3 Институт по Органична химия с Център по Фитохимия- Българска Академия на Науките, 1113 София ул. Акад. Г. Бончев бл. 9

АБСОРБЦИОННО- ДЕСОРБЦИОННИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВОДОРОД И 

ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КОМОПЗИТ 

Mg2.1Ni0.7V0.3- 5 мас. % АКТИВЕН ВЪГЛЕН ОТ 

КАЙСИЕВИ КОСТИЛКИ 

Абстракт: От всички подходящи за съхранение на водород метали и сплави, най-перспективни са тези на базата на Mg

поради високият им абсорбционен капацитет и ниска цена. Основните недостатъци на тези материали са бавна кинетика на

хидриране/ дехидриране и високи температури и налягания, при които се провежда абсорбцията/ десорбцията на водорода

[1]. В настоящото изследване е подготвен образец със състав Mg2.1Ni0.7V0.3- 5 мас. % активен въглен получен от кайсиеви

костилки, който е подложен на смилане под аргон в планетарна мелница. След това с помощта на апаратура тип Сиверт са

изследвани абсорбционно-десорбционните му характeристики по отношение на водород при различни температури. След

смилане и след хидриране образецът е охарактеризиран чрез рентгеноструктурен фазов анализ. Хидрираният композит е

тестван и като отрицателен електрод в Ni/MH батерия.

Рентгеноструктурният фазов анализ не

показа наличие на нови фази след

механоактивиране. След хидриране при

3000C се наблюдава орторомбичен и

моноклинен Mg2NiH4, както и нереагирали

Ni и Mg, също така MgH2 и V2H.

Абсорбцията на водород е изследвана

при температури 3000 и 2000 C и налягане

1 MPa. Десорбцията е изследвана при 3000

C и 2800C и налягане 0.15 MPa.
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На Фиг. 2 е представена електрохимична разрядна крива,

показваща сравнително висок за този състав капацитет от 400

mAh/g.

Заключение: Получен е образец с висока скорост на хидриране,

който след 60 мин. достига максимален абсорбционен капацитет

от 2.8 мас. % при 3000C. Наблюдава се десорбция на водород и

при 2800C, макар и с по-бавна скорост.

Също така при тестването му като отрицателен електрод в Ni/MH

батерия показа висок електрохимичен капацитет.

Фиг. 1 Кинетични криви на : а) абсорбция на водород и б) десорбция на Mg2.1Ni0.7V0.3 –

5 мас. % активен въглен от кайсиеви костилки.

Фиг.2 Електрохимична разрядна крива на композита 

Mg2.1Ni0.7V0.3- 5 мас. %, използван като отрицателен 

електрод в Ni/MH батерия.
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