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EXPERIMENTAL 

Синтезирани са катализаторите Co и Ni върху безвъглероден носител по зол-гел метод, като съдържанието на метал в тях е от 20т.% до 40 
т.%. Използвани са методите SEM и XRD за изследване на морфологията, химичната структура и фазите на катализаторите. За изследване 
влиянието на съставите върху каталитичната активност на катализаторите са използвани електрохимични тестове - циклична волтаметрия, 
поляризационни криви и потенциостатични криви. Катализаторите са тествани в течна електролиза 25% КОН и електролизна клетка с 
полимерна анионпроводяща електролитна мембрана  за реакциите на отделяне на водород и кислород.  

  Каталитичен носител  N82 
 Катализатори 
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     Зол-гел метод: 
  Отлагане на Ni и  Co  като наночастици върху каталитичен носител  MPT (Ti-dynamics Co.) N82 
 Ацетилацетонатни прекурсори (M ((C5H7O2)n)m, (M = Ni, Co), (Alfa Aesar). 
 Хомогенизиране на прекурсорите и носителя и изпичане при специална програма с плавно увеличение на температурата в редукционна атмосфера от Н2  при 2400С 

 Каталитичният носител N82 е подходящ и устойчив материал за приложение  при водна електролиза и при електролиза с полимерна анионпроводяща мембрана (AEM) 
 Изследваните композитни катализатори от неблагородни метали демонстрират висока ефективност спрямо реакциите на отделяне на водород и кислород, съчетано с корозионна 

устойчивост. 
 MEA с вграден Ni / MPT катод и Co / MPT анод показват по-добри показатели на MEA с Pt / MPT електроди. 
 Отчетената плътност на тока за за MEA с неблагороден метал, диспергиран върху интерактивен оксиден носител N82  е 36-38 mA .cm -2 . Тази стойност е 1,5 пъти по-висока от плътността на 

тока измерена за мембранен електроден пакет с комерсиални електроди, която е  22-25 mA.cm-2 . 
 Разработена  e  иноватовна тестова ПЕМ електролизна клетка с 4 херметически изолирани камери и температурен диапазон на работа в интервала 25оС - 160оС. Конструкцията и широкият 

температурен диапазон на работа на клетката са основните и най-важни характеристики, които осигуряват възможността за тестването на различни електролитни мембрани. 
 

Катодни и анодни поляризационни криви, скорост 1 mV s-1. 

Анионна проводимост (mS.cm-1) на p-PBI мембрани при 110 ° С и различна RH, p-
PBI // KOH: 15.3 wt. % p-PBI, 84.7 wt. % Разтвор на електролит на KOH, p-PBI / 50% 
MMT / KOH: 5.5 wt. % p-PBI, 2,25 wt. % MMT, 92.25 тегл.% Разтвор на електролит на 
KOH. За 50% воден разтвор на KOH е измерена анионна проводимост при 100 oC от 
около 1400 mS.cm-1.  
H. Penchev, G. Borisov, E. Petkucheva, I. Radev, E. Slavcheva ,Highly KOH doped para-
polybenzimidazole anion exchange membrane and its performance in Pt/TinO2n−1 
catalyzed water electrolysis cell, Materials Letters 221 (2018) 28-130  
 

N82 

 Размер на кристалитите 14-40 nm 
 

Потенциостатични криви,Е =2 V, Мембранен електроден 
пакет (МЕА) с Ni40 катод и Co30 анод 

NiCoMn Nimn CoMn 

Електролизна клетка с 4 херметически изолирани камери, работеща с анионпроводяща 
мембрана (АЕМ), температурен диапазон на работа – от  250С до 160оС 
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