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                  Никел-цинковите акумулаторни батерии притежават редица предимства пред традиционно използваните алкални системи, като 

екологичност, лесна рециклируемост, ниска цена и др. Това ги прави много перспективни за приложение в редица области като в 

електрониката, в хибридните автомобили, в системите за съхранение на енергия и др. Основен недостатък е ограниченият им 

експлоатационен живот (300-500 цикъла), което основно се дължи на разтворимостта на цинковия електрод и образуването на дендрити по 

време на работа на никел-цинковата система. Едно съвременно решение на този проблем е  внасянето на различни добавки към активната 

маса. Предишни изследвания на колектива са установили, че внасянето на 7 тегл. % В(Pb)SCCO 2212-керамика към отрицателната активна маса 

на никел-цинкова батерия  повишава нейния капацитет с 30 %. За изготвяне на активната маса са използвани различни методи на смесване, 

като механично, в топкова мелница и чрез ултразвук. Получените до момента резултати определиха целта на настоящата работа, свързана с 

изследване влиянието на количеството керамична добавка върху работните характеристики на цинковия електрод. Изследвани са цинкови 

електроди с добавка на Bi1.7Pb0.3Sr2CaCu2Ox  (B(Pb)SCCO 2212) керамика, чието съдържание  в активната маса варира в интервала 5-10 тегл. %. 

За по-доброто ѝ хомогенизиране е използван ултразвук. Фазовият състав и морфология на получените електродни маси са охарактеризирани 

с помощта на съвременни физикохимични методи за анализ (рентгеноструктурен анализ (XRD), сканиращата електронна микроскопия (SEM), 

eнергийно- дисперсионния анализ (EDX) и др.).               
 
 
  
                                                

• Проведените XRD-анализи показват, че третирането с ултразвук води до най-добро хомогенизиране на частиците на керамичната добавка в активната 
електродна маса. 

• Внасянето на B(Pb)SCCO 2212 в концентрации от 5 до 10 тегл.% към активната маса на цинковия електрод не влияе съществено върху морфологията му. 
При наличие на 7 тегл. % керамика се наблюдава поява на игловидни структури. 

•  Присъствието на B(Pb)SCCO 2212 керамична добавка в отрицателната активанa маса има положителен ефект върху работните характеристики на Ni/Zn 
батерия.    
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СEM изображения на електроди с различно съдържание на керамика, хомогенизирани с 
ултразвук: a) ZnO+C+B(Pb)SCCO 2212- 5%; b) ZnO+C+ B(Pb)SCCO 2212-7%; с) ZnO+C+ B(Pb)SCCO 

2212-10%  

                     

а b c 

XRD-спектри на електроди, 
съдържащи  ZnO+C+B(Pb)SCCO 2212- 

7%, хомогенизирани с помощта на 
различни техники 
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