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повърхност между частиците Ni и частиците

Сo3О4 и NiСo2О4, постигнато чрез химическата

реакция в сравнение с традиционният подход на механично

смесване, като по този начин се избегне агломерацията на никела и

се подобри електронната проводимост на материала
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Производството на чисто електричество чрез електрохимична реакция има важна роля за подобряване условията на

живот на хората. Метал-въздушните батерии са част от подходите за зелена енергия, при които електричеството се

генерира от електрохимичната двойка метал (електропозитивен метал от групата Mg, Zn, Al, Fe, Ca, Li) и кислород, който

се доставя от въздуха. От изброените метали, цинкът е най-активен във водни електролити. Основните предимства на

системата цинк-въздух, като висока енергийна плътност, ниска цена, нетоксичност, работа във влажна среда определят

засиленият интерес към системата за акумулиране на енергия от ВЕИ и приложение в електромобилността. Основният

проблем на цинк-въздушните батерии e малкото време на живот (броят на разряд/зарядните цикли), което е свързано с

дегрдацията на електродите при циклиране и води до бързо понижаване на капацитета им.

Катодът (газо-дифузионния електрод) в цинк-въздушните системи е изграден от два слоя: газ-дифузионен слой, който

служи за транспорт на кислорода и каталитичен слой, който осигурява протичането на електрохимичната реакция

(редукция на кислород по време на заряд и окисление, т.е. отделяне на кислород при заряд), в комбинация с метален

токовод. През последните години се провеждат интензивни изследвания за замяна на катализаторите от благородни

метали чрез разработването на бифункционални оксидни катализатори на преходните метали с перовскидна, пирохлорна

и шпинелна структура, индивидуални оксиди и техни смеси. Най-перспективните за момента катализатори са

формираните на база на композити катализатор/метал със Ag, Ni и/или NiCo2O4.
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Причина за прилагането на Етилен гликола

използвне на неговте редукционните свойства

Никел-съдържащите композити:
Ni/Co3O4

Ni/NiCo2O4

Състав: 
Nio (70wt.% ) отложен върху прахообразни 
Со3О4 или NiCо2O4

редукция на NiCl2·6H2O с N2H4·Н2О в 
алкална среда и етилен гликол

Ретгненофазовият анализ потвърждава пълна редукция на

никеловата сол до метал. Размерът на Сo3О4 практически не се променя

в условия за синтез от 33.6 до 32.8 нм в Ni/Co3O4. Слабо нарастване се

регистрира при NiСo2О4 частици, от 15.6 до 18.0 нм в Ni/NiCo2O4.

Потвърждава се взаимодействие по време на редукционния процес

между част от Ni2+ йоните и Co3O4, водещо до получаване на NiCo2O4.

Настъпва и частична редукцията на никел от структурата на изходния

NiCo2O4 бифункционален катализатор до смесена оксидна фаза

Ni1-xCo2+xO4, съставляваща 2 % от състава на Ni/NiCo2O4 композит.

СЕМ изображенията показват формиране на дребни, добре

диспергирани и сходни по размер метални никелови частици със

сферична форма

Предложеният метод за синтез предлага получаване на дисперсен метален никел

и на по-интимен контакт между частиците на бифункционалните катализатори

Сo3О4 и NiСo2О4 с металните никелови частици

Изследването е финансирано от ФНИ на МОН по проект ИНОВИ (договор КП-06-Н27-15/14.12.2018г.) и е частично подкрепено от

Националната пътна карта за научноизследователски инфраструктури (2017-2023) приета с ПМС №569/31.07.2014: Съхранение на

енергия и водородна енергетика (НИ СЕВЕ), с финансовата подкрепа на МОН по договор № ДО1-160/28.08.18г.

Задача на изследването е анализ на повърхността

на композитни Ni/Сo3О4 и Ni/NiСo2О4 катализатори

Ретгненофазов анализ Сканираща електронна микроскопия

Нискотемпературна сорбция на азот

Изотермите на двата

бифункционални

катализатора, Co3O4 и NiCo2O4,

са от тип II, характеризиращи

непорести/непорьозни или

макропорести материали.

Наличието на хистерезисна примка свидетелства на присъствие на мезопори в

тези оксидни системи. Видът на хистерезиса се класифицира като тип H3, който

се дава от мезопори, произхождащи от не-твърди агрегати от пластинкови

частици

Профилът на разпределението на порите по размери 
показва покриване на повърхността на двата бифункционални

катализатора Сo3О4 и NiСo2О4 с метален никел: блокират се по-

малките мезопори от големите метални никелови частици, 

32.6 нм при Ni/Co3O4 и 27.0 нм при Ni/NiCo2O4, и се запълват по-

големите пори, водещо до силно понижение на специфичната 

повърхност

Образец SBET (м2/г) Vt (см3/г) dav (нм)

Co3O4 21 0.19 36

Ni/Co3O4 5 0.003 26

NiCo2O4 57 0.27 19

Ni/NiCo2O4 3 0.001 13

Текстурни характеристики

NiCo2O4 предлага повече на брой мезопори в

интервала 3−50 нм, както се вижда от

интензитета на цялостното разпределението на

порите по размери. Това съответства и на

неговата 2.7 пъти по-висока специфична

повърхност (57 м2/г) от тази на Co3O4 (21 м2/г)


