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        УВОД 

 

        Съвременното състояние на планетата изисква не само да се произвежда „зелена 

енергия“, но това да става високоефективно и екологосъобразно. Сред най-много 

изследваните системи са литиевите батерии – батерии Метал(Li)-Въздух и литиево-йонни 

батерии, LIBs. Металните Sn-базирани аноди привличат голямо внимание поради високия 

теоретичен капацитет на Sn в литиево-йонните батерии (LIBs) (994 mAh g
-1

) и по-високата 

им безопасност в сравнение с  графитните аноди. Славите на калая с преходни метали като 

Fe, Co, Ni, повишават броя на циклите и стабилизират анодите срещу настъпващите обемни 

промени (около 400% за чистия Sn) и пулверизация при продължителна работа.  

         Има данни за това, че никелови и кобалтови сплави и съединения (оксиди и фосфиди) 

успешно се използват като катализатори по  отношение на реакцията на редукция на 

кислород, oxygen reduction reaction, ORR в батерии Метал (Zn, Li)-Въздух. Пористи и с 

форма на гъба материали от същите метали  са с доказани качества като катализатори за 

hydrogen evolution reaction, HER при разлагането на водата и в хлоралкалната електролиза 

на мястото на скъпите RuO2 катоди. 

         Използването на предварително получени сплавни или чисти метални прахове е 

изключително предимство, когато става въпрос за конструиране на аноди за литиевойонни 

батерии или на газ-дифузионни електроди (GDE) за батерии Ме-Air със специфични 

характеристики – съотношение на влаганите материали, собствен размер и дизайн.   

         Предимство на електролизата пред методи като физични, химични, металургични за 

получването на покрития и прахове е възможносттта чрез вариране на условията да се 

получават материали с извънредно висока чистота (99.98%) и  много широка гама от 

състави и структури. Особено големи са възможностите в това отношение на импулсната 

електролиза. При нейното прилагане при неизменен състав на електролита, условията на 

отлагане е възможно да се разширят в големи граници посредством вариране на честотата 

на импулсите, съотношението на времената на импулса и паузата, както и на амплитудната 

стойност на тока или потенциала. Липсват данни за получаването чрез електролиза, а още 

по-малко чрез импулсна електролиза на сплавни прахове на основа калай. Отсъстват и 

литературни източници за приложението на електроотложени NiCo, NiCoP, SnCo и SnNi 

сплавни прахове като катализатори в батерии Ме-Air и като част от анодния материал в 

LIBs. 

           В настоящата дисертация са представени резултати по установяване на условията за 

получаване, електротлагането, охарактеризирането по отношение на състав, морфология и 

микроструктура на NiCo, NiCoP, SnCo и SnNi сплавни прахове, както и на тяхното 

приложение. Установени са добри електрохимични характеристики на праховете като 

катализатори в батерия Ме-Air както и като част от аноден материал в литиево-йонна 

батерия, LIBs и. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
 

ЦЕЛТА на проведеното изследване беше да се установят условията за получаване, да се 

изследват състава, морфологията и микроструктурата на NiCo, NiCoP, SnCo и SnNi 

сплавни прахове и да се получат данни за приложимостта им в литиево-йонна батерия, 

LIBs и в батерия Метал (Li) – Air. 

Поставени бяха следните ЗАДАЧИ: 

1. Да се изследва кинетиката на отлагане  и да се установят условията за получаване  на  

NiCo, NiCoP, SnCo и SnNi сплавни прахове  в разработените състави на електролити. 

 

2. Да се отложат  NiCo, NiCoP, SnCo и SnNi сплавни прахове  при вариране на състава на 

електролитите  и на токовите параметри на различни токови режими: стационарни 

галваностатичен и потенциостатичен и импулсен потенциостатичен режим. 

 

 

3. Да се изследват елементния състав (чрез  EDX), морфологията (SEM), повърхностния 

състав (XPS),   микроструктурата и фазовия състав (XRD) и специфичната повърхност 

(BET) на отложените прахове. 

 

4. Да се изследва приложението на   NiCo, NiCoP, SnCo и SnNi сплавни прахове като 

катализатори в моделна батерия Ме - Air и като анодни материали в LIBs. 

Използвани методи: LSV, Линейна волтамперометрия; CV,  Циклична 

волтамперометрия; SEM, Сканираща електронна микроскопия; EDX, Енергийно-

дисперсивен спектрален анализ; XRD, Рентгеноструктурен анализ; XPS, 

Фотоелектронна спектроскопия; БЕТ –метод 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ 

1. Кинетика на отлагане. 

Линейната и цикличната волтамперометрия са използваните методи за изследване на 

кинетиката на електродните процеси в различните състави на електролити. Тяхното 

реализиране е извършено с опитната схема на Фиг.16. Кинетичните зависимости бяха 

снемани в термостатирана триелектродна клетка, като се използва Potentioscan тип 

Wenking - POS73, Германия със скорост на сканиране на потенциала 30 mV s
-1

 при 

нормални условия (t = 20 
0
C). Тази скорост позволява по време на измерванията в рамките 

на избрания потенциален прозорец, повърхността на електрода да не се променя 

значително и кривите да бъдат възпроизводими. Клетката с общ обем 0,150 L включва 

работен меден електрод (Merck, 99,97 тегл.% Cu) с форма на диск с повърхност 1 cm
2
, 

платинена пластина (20 cm
2
) като противоелектрод, концентрично разположена около 

работния електрод и наситен каломелов електрод (SCE) като сравнителен, свързан към 

клетката чрез Luggin-капиляра (ESCE = 0,244V).  

Фиг. 16                    Фиг.17 

Фиг.16 Схема за снемане на цикличните поляризационни зависимости и потенциостатично отлагане: 1 – 

Потенциоскан; 2 – записващо устройство; CE – противоелектрод, Pt; WE – работен електрод, Cu; RE – 

сравнителен електрод (SCE, наситен каломелов електрод).; Фиг.18 – за реализиране на импулсен режим. 
 

2. Електроотлагане на праховете в различни токови режими. 

Праховете се отлагат за 40 минути в три токови режима върху медни електроди с площ 

1,5x1,5 (2,25) cm
2
, изолирани от обратната страна с устойчив лак. След механично 

отстраняване от катода те се измиват няколко пъти с дестилирана вода, изсушават се при 

нормални условия и се смилат в ахатов хаван.  

Отлагането на праховете в галваностатичен режим (ccm) се извършва с Galvanostat / 

Potentiostat тип OH-405 (Унгария) в двуелектродна клетка, съставена от работен електрод 

от мед и противоелектрод от платина. Потенциостатичният режим (cpm) е реализиран 

със същата апаратура, използвана за кинетиката на отлагане.  

Същата клетка беше използвана и за реализиране на импулсен потенциостатичен режим 

(ppm). Честотата на импулсите варира от 100 Hz до 1000 Hz при импулсно запълване от θ 

= 0,5. Генераторът на импулси е свързан към входа на специално модифициран 

потенциостат, към който е свързана триелектродната клетка. Средните стойности на 

потенциала E  и тока, I  се определят директно с волтметър с високо входно 

съпротивление и милиамперметър съответно. Стойността на средната поляризация, която 

представлява разликата между потенциала при протичане на ток ( 0E i ) и равновесния 

потенциал ( 0E i ) , както и настройката на параметрите на импулсната електролиза като 

цяло, се определя от осцилоскоп. Теоретичната връзка между стойността на средната 
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поляризация E  и амплитудната стойност на поляризацията, ΔЕp за импулсен 

потенциостатичен режим с правоъгълни импулси, се дава с формулата: pθ.ΔEE 

където, τp - време на импулса, s; τz - време на пауза, s). Честотата на импулсите е: 

[Hz]],[s
T

1

ττ

1
f 1

zp




 , където T е период на импулсите в [s].  

3. Предварителна обработка на електродите 

Преди снемане на всяка поляризационна зависимост и преди отлагането на праховете, 

медните електроди се подлагат на предварителни операции за почистване на повърхността: 

обезмасляване в спирт-етерна смес и ПАВ; промиване в гореща дестилирана вода (60
0
C), 

блестящо байцване в к.HNO3: к.H2SO4 = 2: 1 с добавяне на 10 g L
-1

 NaCl и многократно 

окончателно промиване с дестилирана вода. С цел изчистване на повърхността платиновият 

електрод периодично се оставя потoпен в продължение на 5÷10 минути в загрят до 50
0
С 

разтвор на 60% HNO3, след което се промива с дестилирана вода. 

 

4.Морфология, фазов и компонентен състав на праховете. 

Морфологията на отлаганите прахове беше изследвана чрез сканираща електронна 

микроскопия с помощта на микроскоп SEM/FIB LYRA I XMU на компанията TESCAN като 

за електронен източник е използвана нагрята волфрамова тел. Ускоряващото напрежение е 

варирано от 200 V до 30 kV. Разделителната способност на микроскопа е 3.5 nm при 30 kV. 

Микроскопът е оборудван с Quantax 200 EDX детектор от BRUKER за определяне на 

елементния състав на праховете. Използвана е спектроскопска разделителна способност 

при Mn-Kα и 1 kcps 126 eV. Същият апарат позволява и прилагане на SEM-Mapping анализ. 

Фазовият състав и микроструктурата на праховете е изследван с помощта на 

ренгеноструктурен, дифракционен анализ (дифракцията на рентгеновите лъчи), X-Ray 

анализ (XRD), проведен с вертикален автоматичен дифрактометър Philips PW 1050 с 

вторичен графитен монохроматор, работещ с CuKα радиация и сцинтилационен брояч. 

Дифракционните криви са записвани в ъглов интервал от 10 до 100 градуса 2θ със стъпка 

0.040 и експозиция 1 сек. 

Дисперсността и активността на металните прахове и получените от тях материали се 

характеризират с величината „специфична повърхност“. За определянето й се прилага 

метод на газовата адсорбция – методът BЕТ. Текстурните характеристики на образците са 

определени при ниска температура 77К в апарат на Quantachrome Instruments NOVA 1200e 

(USA). Преди измерванията пробите са дегазирани под вакуум за 2 часа при 150°С. 

Изотермите на азотна адсорбция/десорбция са анализирани, за да се определят 

параметрите: специфична повърхност (SBET), общ обем на порите (Vt) и среден диаметър на 

порите (Dav). Специфичната повърхност на образците е изчислена по метода на ВЕТ. 

Общият обем и средния диаметър на порите са изчислени съгласно правилото на Гурвич 

при относително налягане р/р0 ≈ 0,99. Разпределението на порите е определено по методa  

BJH (Barrett, Joyner and Halenda).  

Повърхностния състав и електронната структура на праховете беше определяна чрез X-

ray фотоелектронна спектроскопия spectroscopy (XPS). Измерванията са проведени с  AXIS 

Supra electron-spectrometer (Kratos Analitycal Ltd.) използвайки ахроматично лъчение AlKα с 

фотонна енергия 1486.6 eV и система за неутрализиране на заряда. Свързващите енергии, 

binding energies (BE) бяха определяни с точност ±0.1 eV, като се използва като еталон 
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линията на C1s  при 284,6 eV (на адсорбирани въглеводороди). Концентрациите на 

различните химични елементи (в атомни %) се изчисляват чрез нормализиране на площите 

на пиковете на фотоелектрона спрямо техните относителни коефициенти на 

чувствителност. 

5. Определяне на катодната използваемост на тока 

От  данните за химичния състав на електроотложените метални прахове може да се 

определи катодната  използваемост на тока.  

От измерената реална маса (Δmreal) на отложените прахове след отстраняването им от 

катода и изсушаването им и от теоретичната маса, изчислена по закона на Фарадей (Δmteor. 

= qe I Δt ), е изчислена ефективността на катодния ток ( ,%100.
m

CE r

tm


 ) за всяка проба. 

Реалната маса на праха (Δmreal) се коригира, като се вземе предвид съдържанието на 

кислород (то се отнема от измерената маса). Количеството електричество се определя от 

зависимостите на тока от времето, за което протича електролизата чрез графично 

интегриране на площта, заключена между зависимостта и абсцисната ос.  

6. Приложение на отлаганите прахове в литиеви батерии 

6.1. Каталитична способност на праховете в батерии Ме-Air 

Каталитичната способност на електроотложените прахове по отношение на реакцията за 

редукция на кислород (ORR) е изследвана като каталитичен слой, съдържащ праховете се 

нанася върху газодифузионния електрод (GDE) в моделна система Metal-Air. 

Каталитичният слой с геометрична работна площ 10 cm
2
 се получава чрез смесване на 270 

mg активен въглен NoritNK с малки, равни количества (30 mg) от прахообразната сплав (в 

пропорция NoritNK: сплавен прах = 9:1). Към сместа се добавя PTFE 

(политетрафлуороетилен, 15%) като свързващо и лиофобизиращо средство. След 

тефлонизацията, каталитичният слой под формата на полусуха паста се нанася към 

предварително приготвения газоводифузионен електрод, GDE като прикрепването му става 

чрез компресиране при 200 kg cm
-2

 и температура 310
0
С. Каталитичната способност на 

слоевете е направено с метода на поляризационните зависимости. Направена е съпоставка 

по отношение на поведението на еталонен каталитичен слой, съставен от активен въглен 

NoritNK с 4% Ag. Референтният катализатор се синтезира чрез борхидридна редукция с 

NaBH4 на разтвор на сребърен нитрат (AgNO3) върху активен въглен Norit NK. 

6.2. Изследване на праховете като аноден материал в LIBs. 

Циклична волтамперомертия: Методът представлява снемане на цикличните 

поляризационни зависимости при толкова ниска скорост на разгъване на потенциала 

(минимална 50 μV/s), при която се постигат много близки до квазиобратимите условия. 

Галваностатично циклиране: Галваностатичното циклиране е основната и най-важна 

техника за снемане на електрохимични характеристики на всички електрохимични 

източници на ток, включително и на литиево-йонните батерии. Представлява налагане на 

заряден или разряден ток върху електрохимичната система и измерване изменението на 

потенциала като функция на времето. Зададени са максимален и минимален потенциал на 

заряд и разряд, които трябва да бъдат достигнати за определен брой пъти (брой цикли).  

Изработване на електродите и условия на експеримента 

CR2032-тип триелектродна клетка от монетен тип е сглобена в аргонова среда в сух бокс. 

За извършване на електрохимичните тестове на анодните материали е използван апарат  

Autolab PGSTAT204 - Metrohm AG  с компютърен контрол. Циклирането на клетките 

https://www.metrohm.com/bg-bg/products-overview/electrochemistry/autolab-compact-line/AUT204S
https://www.metrohm.com/bg-bg/products-overview/electrochemistry/autolab-compact-line/AUT204S
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(Li-йонната батерия) с различни тествани аноди е проведено при стайна температура в 

интервал на напрежение 0,0 – 3.0 V спрямо Li
+
/Li при различни токови натоварвания от 

0.2 до 1  mA при скорост на разряд С/10. Изпитваният електрод като анод беше получен 

чрез смесване на 80% активен материал (сплавни прахове) с 10% тефлонизирани 

ацетиленови сажди (ТАВ-2/teflonized acetylen black) и 10% свързващо вещество (биндер) 

PvDF (поливинилиденфлуорид), т.е. активната маса представлява смес AM : ТAB2 : 

PvDF/NMP с тегловно съотношение 80 : 10 : 10. Литиево фолио се използва както за 

противоелектрод/Counter electrode, така и за сравнителен електрод (Reference electrode).  

Клетката беше галваностатично зареждана и разреждана в диапазон от токови плътности 

от 0.1 до 1 mA (при скорост на зареждане C/10) в потенциален прозорец от 0.01 до 3V.  

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

I Част: Електрохимично получаване на Ni-Co и Ni-Co-P прахове 

I.А. Eлектрохимично получаване на Ni-Co прахове 

1. Състави на електролити  

Съставите на изследваните електролити са дадени в Таблица 2.  

Таблица 2 Работни състави на изследваните електролити (в mol L
-1

) – аминосулфатен, 

ASE; аминохлориден, AClE хлориден, ClE за отлагане на Ni-Co прах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кинетика на отлагане  

Първоначалните ни наблюдения и измервания на масата на електроотложените прахове 

показаха, че прахообразуването в аминохлориден електролит е много по-улеснено вероятно 

и заради установените различия в кинетиката на отлагане. Затова именно в този състав 

(Табл. 2) беше изследвано влиянието на нарастването на концентрацията на всеки от 

металите – Со (Фиг.23,a) и Ni (Фиг.23,b) върху хода на сумарните поляризационни криви. 

Изследвано е и влиянието на рН на разтвора върху кинетиката на отлагане в този състав. 

Еlectrolyte→ 

Chemicals↓ 
ASE ACLE CLE 

NiSO46H2O 0.05 - - 

NiCl26H2O - 0.05÷0.15 0.05 

CoSO4 7H2O 0.1 - - 

CoCl2 6H2O - 0.05÷0.15 0.05÷0.15 

(NH4)2SO4 0.5 - - 

NH4Cl - 1.0 1.0 

25%NH3 0.7 0.7 - 

pH 9.1 9.1 6.8÷ 1.4 
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(а)                                                   (b) 

Фиг.23 Съпоставка на поляризационните зависимости за отлагане на Ni-Co прах от AClE, при различни 

концентрации на: (a) Co (състав на останалите компоненти: Таблица 1), и (b) –  Ni,   v=30 mV s
-1

; pH=9. 
 

От гледна точка на теорията на линейната волтамперометрия [116, 117] установените 

закономерности дават основание да се направи извода, че  самостоятелното отлагане на 

кобалт протича при по-голям дял на дифузионните ограничения в сравнение със същия при 

отлагане на никел. Във втория случай може да се говори за смесен дифузионно-кинетичен 

контрол на отлагане.  

2. Условия за прахообразуване 

Снемани бяха зависимостите ток-време в интервал от време до 20 сек. за определяне на 

т.нар.индукционно време за дендритен растеж (Фиг.26,а) и за 35 минути - с цел 

установяване на влиянието на прахообразуването върху нарастването на тока, което е 

критерии за скоростта на прахообразуване (Фиг.26,b). Ходът на кривите на Фиг.26,b 

показва, че прахообразуването се улеснява с намаляване на концентрацията на кобалт и 

съответно на никел. При по-високи концентрации на никел над 0.05 М (Фиг. 26, b - криви 4 

и 5) зависимостите ток-време понижават своя наклон и следователно прахообразуването се 

затруднява и то много по-силно, отколкото при увеличаването на концентрацията на кобалт 

(Фиг. 26, b - криви от 1 към 3).  

  
                               (a)                                              (b) 

Фиг.26 (a) Хроноамперометрични зависимости при различни катодни потенциали в хлориден електролит 

при рН=9.1 и  (b) – при един и същ потенциал в зависимост от съдържанието на Co и Ni при рН=9.1.  

 

От Фиг.27 се вижда, че независимо от рН, индукционното време за дендритен растеж, tind.  

намалява с приложения потенциал, Е. Най-забележимо е това намаление при рН=9.1. При 

даден потенциал, особено  в област от потенциали от -1.3V  до - 1.6V (SCE), индукционното 
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време нараства с повишаване на рН (Фиг.27,b). В кисел хлориден електролит, в който 

отсъства комплексообразувател амоняк, отсъствието на стабилни метални комплекси 

улеснява както редукцията  на металните йони, така и самото прахообразуване, което 

отново съответства на теорията [20, 23, 24].        

 

             
                                               (a)                                                 (b) 

Фиг.27 Ток-време зависимости на отлагане на Ni-Co прах при Е= -1.5V (SCE) от хлориден електролит: (а) в 

зависимост от съдържанието рН на разтвора и (b) изчислените от ток-време зависимостите индукционни 

времена за дендритен растеж в зависимост от приложения катоден потенциал и рН на електролита, за S=2.25 

cm
2
   

 

3. Елементен състав и морфология на Ni-Co прахове 

a. Стационарен потенциостатичен режим – влияние на вида на 

електролита и рН 

Таблица 3. Влияние на вида на електролита и на рН върху състава (wt %) на Ni-Co прахове 

в стационарен (потенциостатичен) режим 

Проба Eлектролит рН СΣ, 

mol L
-1

 

E, V 

(SCE) 

%Ni %Co %O 

1 ASE 9.1 0.1↓ -1.6 52.7 44.9 2.4 

2  AClE 9.1  -1.6 45.3 51.5 3.2 

3 AClE 6.8  -1.5 53.3 45.1 1.6 

4 ClE 1.4  -1.5 61.4 38.1 0.5 

5 ClE 1.4 0.2 -1.5 41.8 54.5 3.7 

Съотношението на компонентите в Ni-Co прахове, отложени  от аминохлориден електролит 

е близък до това в разтвора, тоест е приблизително 1:1, подобно на аминохлориден 

електролит с рН=6.8 (Табл. 3). Данните в Табл. 3 показват, че с намаляване на рН на 

хлоридния електролит от 9.1 до 1.4 съдържанието на никел нараства от 45.3wt.% до 61.4 

wt.%.  Повишаването на сумарната концентрация на киселия хлориден електролит води до 

понижаване на съдържанието на никел до 41.8%. 

От Фиг.28 следва, че отложените  в аминосулфатен електролит Ni-Co прахове (Фиг.28, a) 

нямат типичната дендритна структура. Праховете, отложени от аминохлориден електролит 

показват типична дендритна структура (Фиг..28, b, c).  Средният размер на частиците в 

амоняк-съдържащите електролити е около 40 µm като най-големите имат размери и до 50 

µm. С понижаване на рН на разтвора до 1.4 се наблюдава нарастване на делът на частиците 

с по-малък размер (Фиг.28, d) се наблюдава освен облекчаване на прахообразуването и най-
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силно намаление на средния размер на частиците на отложения Ni-Co прах до под 5 µm, 

съпроводено с нарастване на съдържанието на никел в сплавния прах (Таблица 3).  

                                                    

Фиг.28 SEM снимки на Ni-Co прахове, отложени от (а) аминосулфатен електролит (0.05M Ni, 0.05M Co, 

pH=9.1) и от амино-хлориден електролит (0.05M Ni, 0.05M Co) при: рН=9.1 (b); pH=6.8 (c); pH=1.4 (d); SEM 

снимки на Ni-Co прахове при две микроскопски увеличения, x2500 и x5000 (e, f) от хлориден електролит при 

pH=6.8, 0.05M NiCl2, 0.3M CoCl2;  Е= -1.6V (SCE). 

 

b. Импулсен потенциостатичен режим  

Определяне на условията за прахообразуване 

При средна стойност на потенциала от -1.6 V (SCE), бяха отлагани Ni-Co прахове при две 

стойности на рН (1.4 и 6.8) както в стационарен потенциостатичен режим, constant potential 

mode (cpm) така и в импулсен потенциостатичен режим, pulse potential mode (ppm) при 

вариране на честотата на импулсите при време на запълване θ=0.5.  

Ходът на ток-време зависимостите на Фиг.29 показва, че при рН= 1.4, токът нараства най-

бързо с времето при най-ниската честота на импулсите 100 Hz (Фиг.29, крива 2). 

Скоростта на прахообразуване в тези условия се доближава до тази в стационарен режим в 

същите условия (Фиг.29, крива 1). 

 

 

Фиг.29 Ток-време зависимости по време на отлагане на Ni-Co прах в стационарен потенциостатичен режим 

(cpm) при pH=1.4 – крива 1 и рН=6.8 – крива 1* и в импулсен потенциостатичен режим (ppm) при рН= 1.4 и 

честоти на импулсите: 100 Hz – крива 2; 500 Hz – крива 3; 1000 Hz – Крива 4 и при рН=6.8  и честота на 

импулсите 500 Hz – крива 3* при средна стойност на потенциала E= -1.6 V (SCE). 
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Състав, морфология и микроструктура на Ni-Co прахове при прилагане на импулсен 

режим  

 

Таблица 4. Състав на Ni-Co прахове в зависимост от рН и честотата на импулсите в 

импулсен режим. 

 
Nr Current 

mode 
рН СΣ, 

mol L
-1

 
E,E ,V 

(SCE) 

f, Hz %Ni %Co %О 

  1 cpm↓ 6.8 0.1↓ -1.5 - 53.3 45.1 1.6 

  2  1.4  -1.5 - 61.4 38.1 0.5 

  3 ppm↓ 1.4  -1.27÷-1.43   100 48.6 49.6 1.8 

  4  1.4  -1.5   500 46.2 52.5 1.3 

  5  1.4  -1.5 1000 42.1 56.8 1.1 

  6  6.8  -1.3÷-1.48   100 46.1 51.6 2.3 

  7  6.8  -1.5   500 41.7 56.5 1.8 

  8  6.8  -1.5 1000 39.1 59.4 1.5 

От Табл. 4  следва, че с понижаване на рН в стационарен режим се наблюдава по-ниско 

съдържание на кобалт, достигащо до 38.6wt.% Со. С нарастването на рН и в стационарен и 

в импулсен режим, става повишаване на съдържанието на Со. При честота на импулсите 

1000 Hz съдържанието на кобалт достига до 57.9% при рН=1.4 и 59.6% при рН=6.8. 

Резултатите показват, че  в случай на Ni-Co прах както в стационарен, така и в импулсен 

режим явлението „аномално“ отлагане на кобалт се проявява в по-малка степен за разлика 

от плътните покрития [34].  

На Фиг.30 са показани SEM снимките на Ni-Co прахове, отложени при  рН=1.4 (снимки а-c) 

и при рН=6.8 (a*-c*) при честоти на импулсите 100, 500 и 1000 Hz при една и съща средна 

стойност на потенциала – 1.5V (SCE).  

Фиг.30            Фиг.33 

      
Фиг.30 SEM снимки на Ni-Co прахове, отложени в импулсен режим при две стойности на рН: рН=1.4 (а-c) и 

рН=6.8 (a*-c*) и три честоти на импулсите: 100Hz (a, a*); 500 Hz (b, b*) и 1000Hz (c, c*); увеличение 5.75 kx.;  

Фиг.33 X-ray дифрактограми на Ni-Co прахове, отложен в стационарен режим, cpm: (а) проба 1 от Табл. 4; 

ppm: (b) – проба 4, Табл. 3; (c) – проба 8, Табл. 4.  
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С нарастване на честотата на импулсите до 1000 Hz, и при двете стойности на рН се 

наблюдава общо намаление на размера на частиците (Фиг.30, c-c*) спрямо честоти 100 Hz 

(Фиг.30, a-a*) и 500 Hz  (Фиг.30, b-b*). При pH=1.4 и честота 1000 Hz силно нараства делът 

на частиците с размери под 10 µm (Фиг.30, c-c*). 

4. Фазов състав на Ni-Co прахове 
Данните на Фиг.33 показват, че Ni-Co прах представляват поликристални, трифазни 

системи, като едновременно с пиковете, характерни за f.c.c. фази на β-Ni и β-Co в XRD 

спектри се наблюдават и характеристични пикове за хексагонална, h.c.p. α-Со-фаза. 

Последните леко нарастват по интензитет в праховете, отложени в импулсен режим (Фиг.33 

b, c).  Размерът на кристалитите според X-Ray анализа е около 132.9Å-141.2Å в праховете, 

отложени в стационарен режим. Линиите от кубична f.c.c. фаза на β-Ni в пробите, отложени 

в импулсен режим (Фиг.33, с), са с много нисък интензитет, което говори за малките 

размери на кристалитите, в които се проявява (под 50 Å). Това е резултат на установените 

по-големи затруднения при електроотлагането на никел в сравнение с кобалта.   

I.Б. Електрохимично получаване на Ni-Co-P прахове 

1. Кинетика и условия на отлагане. 

Електролитът за отлагане на Ni-Co-P е кисел хлориден електролит, като в него са добавени 

фосфор-продуциращи компоненти – натриев хипофосфит и фосфориста киселина. Той има 

следният състав: 0.05 М NiCl2; 0.05 М CoCl2; 1.0 М NH4Cl; 0.3M NaH2PO2; 0.3M H3PO3. рН 

на електролита е подбрана да е ниска (рН= 1.1÷1.4), тъй като литературните данни сочат, че 

отделянето на фосфор се улеснява в тези условия.  

От кинетичните зависимости беше установено, че при прилагане на плътности на тока над 

40-45 mA cm
-2

, биха могли да се отложат Ni-Co-P сплавни прахове.     

2. Елементен състав на Ni-Co-P прахове. 

В  хлориден електролит, при добавяне на фосфорсъдържащи добавки на фосфориста 

киселина, H3PO3 и натриев хипофосфит, NaH2PO2,  всяка с концентрация 0.3 М бяха 

отложени  галваностатично и изследвани Ni-Co-P прахове при две различни температури – 

при стайна температура (20
0
С) и при 60

0
С.  

В Табл.5 са представени получените от EDX анализа данни за химичния състав на Ni-Co-P 

прахове при две различни температури и два различни токови режима. Съдържанието на 

фосфор и в двете проби е приблизително еднакво – около 7.7%. Съдържанието на никел и 

кобалт в праха отново е съответстващо почти изцяло на съотношението им в разтвора. Все 

пак по-голямото количество на кобалт говори за аномално отлагане на кобалт, макар и в 

незначителна степен. 

 

Таблица  5  Състав на Ni-Co-P прахове (в wt%) в галваностатичен режим при две стойности на температурата 

(0.05М NiCl2;  0.05М СоCl2 ; 0.5 М NH4Cl; 0.3M NaH2PO2; 0.3M H3PO3) 

Probe Nr %Ni %Co %P i   (ГСР) t, 
0
C 

1 42.6 49.7 7.7 80 mA/cm
2 

60 

2 40.5 51.9 7.6 60 mA/cm
2
 20 

3.Морфология на Ni-Co-P прахове  

На Фиг.35 са показани SEM снимки на Ni-Co-P прахове, отложени при същите условия, 

както проби 1 и 2 от Табл. 4.  

Съпоставката на снимките на Фиг.35 показва, че отложените при стайна температура Ni-

Co-P прахове (Фиг.35, а-а
*
) са с много по-големи средни размери на частиците в сравнение 
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с тези, отложени при 60
0
С (Фиг.35, b-b

*
). Като цяло Ni-Co-P прахове нямат типичната 

дендритна структура, както напр. Ni-Co прахове на Фиг.28. Тяхната форма може да се 

дефинира като „неправилна“ изградена от сфероидни форми. 

 Фиг.35 Фиг.36 

Фиг.35 SEM снимки на Ni-Co-P прахове, отложени при същите условия, както проби 1 (a-a*) и 2 (b-b*) от 

Таблица 4, тоест при 60
0
С и 20

0
С.; Фиг.36 EDX спектър и SEM-Mapping анализ за разпределението на 

елементите в NiCoP прах, получен при 60
0
С (проба 1 от Табл. 4). 

 

Както се вижда от Фиг.36 за прах, получен при 60
0
С в галваностатичен режим, и трите 

елемента са равномерно разпределени в частицата, подложена на изследване.  

От изследването произлиза един много съществен принос – възможността за 

електрохимично получаване на Ni-Co-P прах със съдържание на фосфор около 7-8% при 

стайна температура. 

3. Фазов състав на Ni-Co-P прахове 

Данните на Фиг.38 показват, че Отложените при по-ниска температура прахове са чисто 

аморфни– рентгенограмите се характеризират с ясно аморфно хало (Фиг.38,а).С нарастване 

на температурата до 60
0
С на електролита се отлагат прахове със смесена кристално-

аморфна структура от  хексагонална фаза на Со и фаза от Ni2Р (Фиг.38,b).  

                                     

Фиг.38 Дифрактограмите на Ni-Co-P прахове от Таблица 5: (а) – при 20
0
С; (b) – при 60

0
С. 

 

I.B. Приложение на Ni-Co и Ni-Co-P прахове като катализатори в батерии Ме-Air 

1. XPS  анализ на Ni-Co и Ni-Co-P прахове 

На изследване с XPS анализ са подложени две проби – от Ni-Co и Ni-Co-P прахове със 

състав от EDX анализа и в условия, дадени в Таблица 6. 
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Таблица 6 Състав на Ni-Co и Ni-Co-P прахове от EDX анализа в wt%. 
Alloy 

powders 

%Ni %Co %O %P Current 

mode  

Conditions t, 
0
C 

Ni-Co 41.7 56.5 1.8 - ppm E= -1.4 V; f=500 Hz, 

θ=0.5 

20 

Ni-Co-P 42.6 49.7 - 7.7 ccm i=80 mA cm
-2

 60 

 

В пробата от Ni-Co прах са получени  спектри от 1sO, Ni2p3/2  и Co2p3/2  (Фиг.39), а за пробата от Ni-

Co-P прах освен тях -  и спектър за  фосфор, P2p3/2 (Фиг.40). Спектърът на кислорода за Ni-Co прах 

(същият както и за Ni-Co-P прах) (FWHM от 2,5 eV) се разлага на три компонента, съответстващи на 

кислород в решетката на метален оксид (с по-ниска енергия на свързване ~529,8 eV), кислород в 

метален хидрооксид (с по-висока енергия на свързване ~531.1 eV) и на адсорбиран върху 

повърхността кислород (~532.3 eV). 

XPS анализът като цяло доказва недвусмислено, че на повърхността на двете проби са налични 

хидроксилни групи, които могат да бъдат причислени към съединенията Ni(OH)2 и Co(OH)2. 

Пиковете на Co2p3/2   и за двете проби (Фиг.39 за Ni-Co прах и Фиг.40 за Ni-Co-P прах) са широки и 

могат да се разложат на няколко пика, съответстващи на CоO, Co(OH)2 и само за Ni-Co-P прах - 

също и от Co-метал с енергии на свързване ~780.0 eV, 781.5 eV, 778.3 eV съответно. В двете проби 

бяха наблюдавани няколко фази в спектъра на никела: NiO (~854.0 eV), Ni(OH)2 (~855.3 eV), Ni2O3 

(~856.6 eV). За Ni-Co-P прах е регистриран и пик при 857.7 eV, съответстващ на Ni-P връзката. Ni-P 

връзката се потвърждава и от енергията на свързване на пика P2p3/2, която е ~132,0 eV [139] 

(Фиг.40).  

 
Фиг.39 Разлагане на пиковете на O1s, Ni2p3/2 и Co2p3/2 за Ni-Co прах. 

 
Фиг.40                                                                                   Табл. 8 

Фиг.40 Разлагане на пиковете на O1s, P2p3/2, Ni2p3/2 и Co2p3/2 за Ni-Co-Р прах.;  

Таблица 8.  Данни за специфичната повърхност, SBET, насипната плътност, Vt и средния размер на порите 

Dav на прахове Ni-Co и Ni-Co-P. 

 

Alloy 

powder 

SBET 

m
2
 g

-1 

Vt 

cm
3
 g

-1
 

Dav 

nm 

Ni-Co 8 0.02 15.6 

Ni-Co-P 3 0.01 31.3 
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Специфична повърхност на Ni-Co и Ni-Co-P прахове  

Данните в Табл. 8 показват, че специфичната повърхност на Ni-Co прах, която е 8 m
2
 g

-1
, е 

2,5 пъти по-висока от тази на Ni-Co-P прах, а размерът на порите е два пъти по-малък. 

Резултатът се съгласува много добре с данните за морфологията на праховете, според 

които установената типична дендритна структура за прах Ni-Co предопределя неговата 

по-висока специфична повърхност. 

 

2. Каталитична способност на Ni-Co и Ni-Co-P прахове в батерии Ме- Air 

На Фиг.41 са показани катодните потенциодинамични поляризационни зависимости, 

снети в моделна среда на 4 М NaCl със скорост на разгъване на потенциала  1 mV s
-1 

 

върху изработените с Ni-Co и Ni-Co-P прахове GDE (Фиг.41, криви 1, 2 съотв.). От 

поляризационните характеристики следва, че каталитичната способност на праховете Ni-

Co и Ni-Co-P, получени електрохимично, е по-добра от тази на референтния катализатор 

при ниски токови плътности. Върху GDE, изработен с Ni-Co прах (Фиг.41, крива 1), 

реакцията на редукция на кислорода протича с по-ниска поляризация и съответно по-

висока скорост при токови натоварвания до 610 mA (61 мА см
-2

) (Фиг.41, крива 1) в 

сравнение с референтния катализатор (Фиг.41, крива 3). Ni-Co-P прах показва добра 

каталитична активност до 420 mA (42 мА см
-2

) (Фиг.41, крива 2).  

 
Фиг.41 Катодни поляризационни криви на реакцията на редукция на кислорода, ORR върху газово-

дифузионния електрод, GDE (S = 10 cm
2
) на моделна Me-Air батерия, изработени  с Ni-Co прах (крива 1) и Ni-

Co-Р прах (крива 2); с референтен катализатор 4% Ag (крива 3). 

 

II Електрохимично получаване и приложение на Sn-Co  и Sn-Ni прахове  

II.A Общи за Sn-Co  и Sn-Ni прахове изследвания 

1.Състави на електролити  

 Изследванията на кинетиката на отлагане, условията на прахообразуване и отлагането на  

Sn-Co и Sn-Ni прахове са проведени във флуоридно-хлориден електролит със следния 

състав: 0.05М SnCl2, 0.05÷0.3М CoCl2 (съотв. 0.05÷0.4М NiCl2) и 70 g L
-1

  (2 М) NH4F.  

2.Кинетика на самостоятелно и съвместно отлагане на Sn, Со и Ni 
На Фиг.42 (а-f) са представени цикличните зависимости, снети във фоновия електролит 

(Фиг.42,а), в електролит за самостоятелно отлагане на Sn (Фиг.24,b), за самостоятелно 

отлагане на Co (+ фон)  (Фиг.42,c), за отлагане на Sn-Cо (+ фон) (Фиг.42,d). На същата 

фигура са показани и кривите на самостоятелно отлагане на Ni (Фиг.42,e) и на сплавта Sn-

Ni (Фиг.42,f).  Зависимостите са снемани при скорост на разгъване на потенциала 30 mV s
-1

 

върху меден електрод с площ 1 cm
2
.  

От сумарните волтамперограми на отлагане съотв. на Sn-Co Фиг.42 (d)  и на Sn-Ni Фиг.42 
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(f)  сплави, става ясно, че присъствието на кобалт и съотв. никел се отразява не върху 

мястото на пиковете, които се очакват за редукция и окисление на двата метала, а върху 

формата на самите пикове – те са по-широки, достигат до по-високи максимални стойности 

на тока  и обхващат по-широка област от потенциали.  

От Фиг.44,a се вижда, че с нарастване на съотношението Со
2+

/Sn
2+ 

 от 1 до 6 първият 

катоден пик, свързан с редукция на калаени йони до калай, не нараства но неговото начало 

макар и слабо се отмества в по-положителна посока с 20-40 mV. При стойности на 

потенциала над -1.25V (SCE) се достига до дифузионни ограничения при отлагането на 

кобалт, но това не може да се отчете като катодни пикове, поради увеличение и то бързо на 

катодната повърхност поради прахообразуване в тази област.  

С нарастване на съотношението Со
2+

/Sn
2+ 

 от 1 до 6 в анодната област се наблюдават два 

анодни пика, чиято височина нараства закономерно – първият, дължащ се на окисление на 

калая, а вторият – на кобалт, което беше казано при коментара на Фиг.42.   

Показаните на Фиг.44,b зависимости показват доста големи различия в кинетиката на 

отлагане на Sn-Ni сплав. Вижда се, че се в цикличните криви се наблюдава ясен втори 

катоден пик при по-отрицателни потенциали и той се увеличава и отклонява в катодна 

посока с нарастване на съотношението Ni
2+

/Sn
2+

 от 2 до 8 (Фиг.44,b, криви 1-3). Този ход 

показва, че въпреки че са достигнати дифузионни ограничения при високи катодни 

потенциали, отлагането на Ni протича с предимно активационна поляризация.  

От кинетичните зависимости следва, че редът, в който започва извършването на основните 

реакции, е както следва: отлагане на Sn при E = - 0.71V (Фиг.42,b) при 0.05 М Sn
2+

, на Со 

при Е= -0.92V (Фиг.44,а) при съотношение Со
2+

/Sn
2+

=1,  на водород при E = - 

0.84V(Фиг.42,a), и на Ni - при E = -1.05 V (Фиг.44,b) при съотношение Ni
2+

/Sn
2+

=1.  

 

  

Фиг.42                                                                         Фиг.44 

Фиг.42 Цикличните волтамперограми снети във фона от (а) - 70 g L
-1

 NH4F, 1.5 ml k.H2SO4 /150 ml; (b) - 

0.05M SnCl2 електролит (+ фон); (c) -  0.05M CoCl2 (+ фон); (d) - 0.05M SnCl2 + 0.05M CoCl2 (+ фон);  (e) - 

0.05M NiCl2 (+ фон)  и (f) - 0.05M SnCl2 и 0.05M NiCl2 (+ фон),  v=30 mV s
-1

.;  

Фиг.44 Циклични волтамперограми: (а) снети при различни съотношения  Co
2+

/Sn
2+

 при 0.05 МSnCl2; 70 g L
-1 

NH4F + 2 ml/150 ml 98%H2SO4 (ВЕ), v = 30 mV s
-1

и (b) при различни съотношения  Ni
2+

/Sn
2+

 при 0.05 МSnCl2; 

70 g L
-1 

NH4F + 2 ml/150 ml 98%H2SO4 (ВЕ), v = 30 mV s
-1

. 
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II. Б. Получаване и охарактеризиране на Sn-Co прах 

1. Прилагане на галваностатичен режим 

      1.1.Условия за отлагане на Sn-Co прахове: От снетите кинетични зависимости на 

Фиг.44а беше определено че отлагане на Sn-Co прахове би могло да стане при стойности на 

тока и потенциала, съответстващи на област от поляризационните криви на Фиг.44А  над -

1.3V (SCE). 

 
Таблица 9 Работни състави на електролитите за отлагане на Sn-Co прах – съдържанието на основни соли и на 

фоновия електролит е дадено в mol L
-1

. 

 

  

 

 

 

 

 

Състави на електролитите 

В Табл. 9 са представени основните състави, от които са отлагани Sn-Co прахове и са 

изследвани тяхната морфология и компонентен състав.  

Първоначално проведохме изследвания в състав VI от Табл. 9, отговарящ на съотношение 

Co
2+

/Sn
2+

 = 2 при 0.3M SnCl2  и 0.15M CoCl2. Варирана е температурата на електролита от 

20
0
С до 60

0
С. От данните в Табл. 10 веднага се вижда, че в изследвания състав на 

електролита  съдържанието на калай в праховете, независимо от  варираните температури и 

стойности на началната плътност на тока,  е високо и надвишава 68 wt% (Табл. 10).  

Нарастването на началната плътност на тока до j = 150 mA cm
-2

 води до понижаване на 

съдържанието на калай при всички изследвани температури – от 68.6% при 20
0
С до  83.2% 

при 60
0
С (Табл. 10).  

 
Таблица 10 Данни от EDS анализа за съдържанието на елементите (в wt %) в Sn-Co прах и за катодната 

използваемост на тока (СЕ) в зависимост от приложената начална плътност на тока (j, mA cm
-2

) и 

температурата на разтвора в състав състав VI от Таблица 9: 0.15 М SnCl2; 0.30 M CoCl2.  

Probe  

Nr 

I, mA
 

(1 cm
-2

) 
t,

0
C %O  %Co %Sn СЕ% 

1 90 20 4.4  16.1  79.5 69 

2  40 3.5 14.2 82.3 64 

3  60 2.2  10.7 87.1 59 

4 150 20 3.6 27.8 68.6 65 

5  40 1.5 19.4 79.1 58 

6  60 0.5 16.3 83.2 55 

 

Морфология и състав на Sn-Co прах  - влияние на съотношението Co
2+

/Sn
2+

 в 

разтвора. 

Както показват данните от Табл. 11, с нарастване на съотношението Co
2+

/Sn
2+ 

от 1 до 8 (при 

0.05М Sn), процентът на кобалт в Sn-Co прахове нараства постепенно от 7.1% до 85.5%.  С 

нарастване на съдържанието на кобалт в разтвора и съответно в праха, процентите на 

Еlectrolyte→ 

Chemicals↓ 

 

I II III IV V VI 

Co
2+

/Sn
2+

 [-]   1   2   4  6   8   2 

SnCl2 2H2O  0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.15 

СоCl2 6H2O 0.05 0.10 0.20 0.30 0.40 0.30 

NH4F 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 

ml 98% H2SO4 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 
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кислород в праховете се повишават от 4.1% of 12.2% (Табл. 11). 
 
Таблица 11  Данни от EDS анализа за съдържанието на на елементите в Sn-Co прах  (в wt %), отложен при j = 

100 mA cm
-2

 (начална) и при различни съотношения Co
2+

/Sn
2+

 в  разтвора (при 0.05М Sn). 

 

Nr Co
2+

/Sn
2+

  %O %Co %Sn СЕ% 

1   1(0.05М Sn) 12.2  7.1 80.7  67.2  

2 2     9.5  12.6 77.9  63.1 

3 3     7.4  40.2 52.4 60.6 

4 4     6.3 62.2 31.5 57.4 

5 6     4.1 80.7 15.2 53.3 

6 8   2.1 85.5 12.4 51.7 

Нарастването на съдържанието на кобалт в разтвора и следователно в сплавта се наблюдава 

понижение на катодната използваемост на тока от 67.2% при съотношение Co
2+

/Sn
2+

 = 1 

(7.1%Со) до 51.7%  при съотношение Co
2+

/Sn
2+

 = 8 (85.5%Со).  

Фиг.47 Фиг.48 

Фиг.47 SEM снимки на Sn-Co прахове, отложени от разтвори с различно съотношение Co
2+

/Sn
2+

 при 0.05 М 

Sn:  (а) 1; (b) 3 ; (c) 6; (d) 8.; Фиг.48  SEM-Mapping анализ - Цветно разпределение на елементите в Sn-Co прах, 

отложен при съотношение Co
2+

/Sn
2+

 = 6 при съдържание на калай  0.05 М  (проба 5 от Таблица 11).  

 

Както се вижда от снимките на Фиг.47 (а-d), при ниско съотношение  Co
2+

/Sn
2+

 в разтвора, 

когато съдържанието на калай в праховете е над 80%, формата на частиците е игловидна и 

неправилна (Фиг.47,а). С понижаване на съдържанието на Sn до около 15.2% (Таблица 11), 

което се постига при съотношение  
 
Co

2+
/Sn

2+
  равно на 6, израстващите частици са с 

типично дендритна структура (Фиг.47,c). Основните оси, както и страничните разклонения, 

които са симетрични, са извити своеобразно. Повишаването на съотношение  
 
Co

2+
/Sn

2+
  до 

8, води до още по-типична дендритна структура (Фиг.47,d). Образуват се дендрити с по-

големи странични разклонения, извити характерно.  

Фиг.48  показва, че елементите Sn и  Co  са много равномерно разпределени по цялата 

повърхност на праховите частици – основни оси и разклонения. Плътността на 

разпределение на кобалт е доста по-висока  в сравнение с тази на калай, поради 

установеният по-висок процент за него (83.7 wt.% Co в пробата). 
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2. Отлагане на на Sn-Co прах  в потенциостатичен стационарен  режим   
Влияние на катодния потенциал и състава на разтвора. 

От данните в Табл. 12 се вижда, че при едно и също съотношение Co
2+

/Sn
2+

= 2 в  разтвора 

(проби 1-3), нарастването на катодния потенциал води до много бързо нарастване на  

съдържанието на Co: от 3.6% при -1.1V до 56.4% при -1.35V. Съдържанието на кислород е 

под 5% и е по-високо в прахове, обогатени на Sn и получени при по-ниски катодни 

потенциали. За съпоставка в същата Табл. 12 са дадени данните за състава на Sn-Co прах, 

получен  при по-ниска обща сумарна концентрация на разтвора при съотношение 

Co
2+

/Sn
2+

=1 (0.05М Sn). Понижаването на общата концентрация на разтвора води до 

намаление на съдържанието на Co в праховете с около 14% и нарастване на това на Sn – с 

около 8% (Табл. 12).  

На Фиг.50 са показани SEM снимки на Sn-Co прахове, отложени при съотношение 

Co
2+

/Sn
2+ 

= 2 (0.3М Со/0.15М Sn) при вариране на катодния потенциал както е показано в 

Табл. 12 за проби 1-3. Получените резултати показват, че при най-ниския катоден 

потенциал, когато съдържанието на калай в праховете е много високо като достига 97% 

(Табл. 12), праховете са с форма на игли, образуващи плътни мрежови структури (Фиг.50,а-

a*). Това са условия, в които отлагането на кобалт все още не е започнало. 
 
Таблица 12. Компонентен състав на Sn-Co прах в wt% и данни за използваемостта на тока, СЕ в зависимост 

от приложения  потенциал в стационарен (constant potential mode, cpm) и от честотата на импулсите в 

импулсен потенциостатичен режим (pulse potential mode, ppm). 

 

Nr Co
2+

/Sn
2+ 

Current 

mode 

E, ,E

V(SCE) 

f, Hz %O  %Co %Sn СЕ% 

1 0.3/0.15  cpm -1.05 - 14.3 3.6 82.1 58.1 

2 0.3/0.15 cpm -1.20 - 8.1 37.1 54.8 54.3 

3 0.3/0.15 cpm -1.35 -   5.8 56.4 37.8 52.7 

4 0.05/0.05 cpm -1.20 - 12.6 42.6 44.8 59.5 

5 0.30/0.15  ppm -1.20   100 13.4 61.4 25.2 53.1 

6 0.3/0.15 ppm -1.25   500  6.5 66.4 27.1 49.5 

7 0.3/0.15 ppm -1.35 1000    - 75.5 24.5 46.3 

   

Фиг.50 Фиг.51 

Фиг.50 SEM снимки на Sn-Co прахове, отложени в стационарен потенциостатичен режим (CPM) при катодни 

потенциали: (а) -1.0 V; (b) - 1.2 V; (с) -1.35 V в състав I (Co
2+

/Sn
2+ 

= 2; 0.3М Со/0.15М Sn).    

Фиг.51 SEM снимки на Sn-Co прах (проба 3 от Таблица 12) при две различни микроскопски увеличения: 

х50000 (а) и х 20000 (b). 

 

Повишаването на катодния потенциал до -1.35 V води до нарастване на съдържанието на 
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кобалт до 56.4% (Табл. 12). Структурата на праховете се променя в типично дендритна 

(Фиг.50,c-c*). Както се вижда от Фиг.51 има строга закономерност в подреждането на 

отделните кристалити при формиране на дендритна структура.  
3.Отлагане в импулсен режим 

Съпоставката на данните в Табл. 12 за състав на Sn-Co прахове, отложени в стационарен 

(cpm) и в импулсен потенциостатичен режим (ppm) показва, че прилагането на импулсен 

режим като цяло води до значително нарастване на съдържанието на кобалт в праха при 

съпоставими други условия.  

С нарастване на честотата на импулсите от 100 до 1000 Hz съдържанието на кобалт 

нараства от 61.4wt.% до 75.5wt.%. Амплитудните стойности на потенциала (поляризацията) 

нарастват при прилагане на по-високи честоти на импулсите. Това е обяснението за 

нарастването на количеството на кобалт при прилагане на импулсен режим. Друг важен 

извод, който се налага от данните в Табл. 12 е пониженото съдържание на кислород в Sn-

Co прахове, отложени в импулсен режим. Това са условия, при които релаксацията на 

концентрационния градиент (в cpm и ppm при по-ниски честоти) става възможна. 

Дисперсността и активността на праховете се увеличават.  

 

 Фиг.54 Фиг.56 

Фиг.54 Влияние на честотата на импулсите  върху морфологията на Sn-Co прах при честоти на импулсите: (а-a’) 100 Hz; 

(b-b’) 500 Hz; (с-c’) 1000 Hz и микроскопски  увеличения x5000 (a-c) и при  x500 (a*- c*);  V1.25E  ;  

Фиг.56 Дифрактограми (X-Ray) на Sn-Co прахове, отложени в стационарен потенциостатичен режим, cpm при: E=-1.0 V 

(a); E= - 1.2 V (b) и в импулсен потенциостатичен режим, ppm, E= -1.25 V, f=500 Hz (c) (проби 1, 2 и 6 от Таблица 12 

съотв.).  

 

На Фиг.54 са  показани направените SEM снимки на Sn-Co прахове, получени при промяна 

на честотата на импулсите при две микроскопски увеличения. С нарастване на честотата на 

импулсите до 500 Hz се наблюдава изтъняване на основния, водещ ствол на дендритите  и 

подреждане на нарастващите разклонения под еднакъв близък до 60 градуса ъгъл 

(Фиг.54,b,c).  
4.Фазов състав на Sn-Co прахове 

В Sn-Co прахове, отложени при по-висок потенциал от -1.35 V (Фиг.56,b), както и в 

импулсен режим, ppm (Фиг.56,с), се забелязва, че пиковете възникват от едно основно 

аморфно хало, В случая  Sn-Co прахове могат да се разглеждат като смес от аморфна фаза и 

микрокристални фази от тетрагонален β-Sn, от α-Со с хексагонална, hcp решетка, но също и 

фази на СоО и SnО2.  
5.XPS анализ на Sn-Co прахове 

На Фиг. 57 е показано разлагането на спектъра на O1s за проби 2 (cpm) и 6 (ppm), които са 
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широки и за двете проби. За проба 2  спектърът  на О1s се разлага на два компонента. В 

проба 6 (Таблица 12), получена в ppm, кислородният спектър се разлага на три пика, 

отговарящи на енергии на свързване съответно 530.7 eV, 531.8 eV и 533.3 eV, които 

съответстват на връзката O-Me, на адсорбиран кислород и адсорбирана вода. Спектърът 

на Sn3d5/2 (Фиг.57, b) се състои от един основен пик с енергия на свързване от ~486.8 eV и 

допълнителни пикове с енергии съответно ~484.5 eV и 488.4 eV. Тези стойности на 

енергията на свързване могат да бъдат причислени съответно към оксид, в който калаят е 

от IV валентност, т.е. SnO2, метален Sn и Sn-F връзка. На повърхността на пробата, 

получена в стационарен режим (проба 2) също е регистриран флуор в химическа връзка 

със Sn (5at.% F) с енергия на свързване 684.6 eV (Фиг.57, b) [136]. В спектъра на Sn3d5/2 за 

Sn-Co прах, отложен в импулсен режим (проба 6 от таблица 5), бяха регистрирани основен 

пик с енергия на свързване ~486.8 eV и само един допълнителен пик при ~484.5 eV 

(Фиг.57, b). Както в предишната проба, тези стойности на свързващата енергия могат да 

бъдат причислени към оксид, в който калаят е от IV валентност, т.е. в SnO2. 

Допълнителният пик е свързан с метален Sn. За праха, отложен в импулсен режим (проба 

6), не се наблюдава пик на флуор. 

В спектъра на Сo2p3/2 за Sn-Co прах, отложен в стационарен режим, cpm (проба 2), са 

регистрирани голям брой осцилации поради малкото количество Co в повърхностния слой 

(Таблица 13), което възпрепятства тяхното разлагане и анализ (фиг.57, c). Може да се каже 

обаче, че на повърхността на праховата проба са регистрирани две фази - на метален Co 

(778.2 eV) и CoO (780.3 eV). За Sn-Co прах, отложен в импулсен режим, ppm, спектърът на 

кобалт съответства на CоO (Фиг.57, с). Не бяха получени пикове, свързани с други фази. 

Таблица 13 показва резултатите за състава на двете изследвани проби в at.%.  

Фиг.57  

Фиг. 57 Разлагане на фотоелектронните спектри на O1s (a), Sn3d5/2 (b) и Сo2p3/2 (c) за Sn-Co прахове, 

отложени в условията на проби 2 и 6 от таблица 12, съответно. 
Таблица 13. XPS данни за съдържанието на елементите в Sn-Co прахове, отложени в условията на проби 2 и 

6 от Таблица 12 - в стационарен (cpm) и в импулсен потенциостатичен режим (ppm). 

 

6.Специфична повърхност на Sn-Co прахове 

Използвайки БЕТ анализ бяха определени текстурните характеристики на проби 2, 3, 5, 6, 

7 от Таблица 12 (Taблица 14).  

Данните в Таблица 14 показват, че специфичната повърхност на Sn-Co прахове е висока и 

е между 12 и 21 m
2
 g

-1
  в зависимост от условията на отлагане.  При прилагане на по-ниски 

потенциали в стационарен режим и при ниски честоти на импулсите (около 100 Hz) 

Component Probe 2 (cpm) Probe 6(ppm) 

 At% 

(XPS) 

Wt% 

(EDX) 

At% 

(XPS) 

Wt% 

(EDX) 

Sn 27.6 54.8   2.4 25.2 

Co  3.0 37.1 25.4 61.4 

O 64.4   8.1 72.2 13.4 

F   5.0 - - - 
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специфичната повърхност е най-ниска. Прилагането на импулсен режим води до 

нарастване на специфичната повърхност до 21  m
2
 g

-1
  (проба 7).  

 
Таблица 14. Данни от BET анализ на проби 1-5 (2, 3, 5, 6, 7 от Таблица 12) за специфичната повърхностна 

SBET, насипната плътност Vt и средния размер на порите Dav. 

Про

би  

Токов 

режим 

f, Hz SBET, 

m
2
 

g
-1 

Vt, 

cm
3 

g
-1

 

Dav, 

nm 

Прахове - 

състав 

1 cpm - 12 0.301 8.5 Sn54.8Co37.1O8.1 

2 cpm - 16 0.180 6.3 Sn37.8Co56.41O5.8 

3 ppm 100 8 0.418 19.7 Sn25.2Co61.4O13.4 

4 ppm 500 20 0.020 4.5 Sn27.1Co66.4O6.5 

5 ppm 1000 21 0.016 4.1 Sn24.5Co75.5 

7.Приложение на Sn-Co прахове като катализатори в Me-Air батерии 

На Фиг.59 (криви 1-5) са представени катодни поляризационни зависимости на реакцията 

на редукция на кислорода (ORR) в моделна система Metal-Air (4M NaCl) върху GDE с 

електрокаталитични слоеве, включващи прахове Sn-Co (проби 1- 5 от Таблица 14) с 

различен състав. От Фиг.59 се вижда, че всички тествани прахове Sn-Co (Фиг.59, 1-5) 

показват електрокаталитична способност, която превъзхожда характеристиките на 

еталонния сребърен катализатор (Фиг.59, 6)) при по-ниски токови натоварвания - 

плътност на тока между 25 и 50 mA cm
-2

. Данните показват, че най-ниската поляризация 

по отношение на ORR е получена за Sn-Co прах (Sn24.5Co75.5), отложен в импулсен режим с 

честота 1000 Hz (ccm) (Фиг.59, 5). Над плътност на тока 50 mA cm
-2  

поляризацията за 

ORR при този катализатор нараства спрямо същата за референтния сребърен катализатор. 

От получените данни се вижда още, че с намаляване на честотата от 1000 до 100 Hz се 

формират Sn-Co прахове, каталитичните слоеве от които показват макар и с малко, все по-

високи поляризации спрямо ORR (Фиг.59, cvs.3-5). В тази посока от една страна намалява 

съдържанието на Со с около 10-15% (Таблица 12). От друга страна с понижаване на 

честотата на импулсите беше установено и формиране на по-груба, макар и  дендритна 

структура на частиците (Фиг.51, b-d). Също така се наблюдава намаление на 

специфичната повърхност на праховете от 21 до 15 m
2
 g

-1
(Tаблица 14). Очевидно 

понижаването на каталитичната способност на праховете е свързано с тези три фактора.   

                    
Фиг. 59 Катодни поляризационни криви на редукцията на кислород (ORR) върху GDE с каталитичен слой, 

изработен с проби 1-5 от Таблица 14: (1) - проба 1, получена в cpm при E = -1.2V, Sn54.8Co37 .1O8.1; (2) - проба 

2, получена в cpm при E = -1.35V, Sn37.8Co56.4O5.8; (3) - проба 3, получена в ppm при f = 100 Hz, 

Sn25.2Co61.4O13.4; (4) - проба 4, получена в ppm при f = 500 Hz, Sn27.1Co66.4O6.5; (5) - проба 5, получена в ppm 

при f = 1000 Hz, Sn24.5Co75.5; (6) - еталонен сребърен катализатор, 4% Ag.  
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Данните показват, че тестваните Sn-Со прахове, показват нарастване на каталитичната си 

способност с нарастване на съдържанието на кобалт в тях и паралелно на това с 

нарастване на тяхната специфична повърхност и дисперсност.  
 

II.B. Електроотлагане, охарактеризиране и приложение на Sn-Ni прахове 

1.Електролит и условия на прахообразуване 

       Електролитът за отлагане на Sn-Ni прах по същество е същият (флуоридно-хлориден), 

както и за отлагане на Sn-Co прах, като CoCl2 е заменен с NiCl2. Подходът при избора на 

условията за отлагане на Sn-Ni прах беше аналогичен на този за отлагане на Sn-Co прах. 

Както беше показано по-горе получените кинетични зависимости са подобни, което 

говори за близостта в електрохимичното поведение на Со и Ni (Фиг.42). 
     Изследванията на кинетиката на отлагане, условията на прахообразуване и отлагането 

Sn-Ni прахове са проведени във флуоридно-хлориден електролит със следния състав: 

0.05М SnCl2, 0.05÷0.4М NiCl2) и 70 g L
-1

  (1,89 М) NH4F. Разтворът съдържа и 2 ml/150 ml 

разтвор 98% H2SO4. рН на електролита варира от 3.8 до 4.2 в зависимост от промяната на 

концентрацията на основните соли. Приготвени са електролити с различно съотношение 

Ni
2+

/Sn
2+ 

в разтвора, дадени в Табл. 15. 
          

Таблица 15 Състави на електролитите в [mol L
-1

]. 

 

 

 

 

 

 

В стационарен (галваностатичен и потенциостатичен) режим. Снетите кинетични 

зависимости на Фиг.44Б позволяват да се определят условията за отлагане на Sn-Ni 

прахове в различни токови режими. Под формата на прахове сплавите се отлагат едва 

когато се надвишат токове или катодни потенциали над платата на граничен дифузионен 

ток. Отлагането на Sn-Ni прах започва при стойности на тока, съответстващи на 

потенциали над -1,25 V за Ni
2+

/Sn
2+

 = 2 и над -1,35 V за съотношения Ni
2+

/Sn
2+

  по-големи 

от 2. Под тези стойности на тока и съответните им потенциали се отлагат плътни Sn-Ni 

покрития. Беше установено, че галваностатичните експерименти трябва да се извършват 

при стойности на началната плътност на тока 90 ÷ 140 mA cm
-2

 в зависимост от 

съотношенията Ni
2+

/Sn
2+

. Тези стойности всъщност са по-високи от тези в 

потенциостатичен режим, тъй като когато е зададен постоянен ток, след началото на 

образуването на праха, действителните плътности на тока постепенно намаляват. 

Потенциостатичното отлагане на праховете се извършва при потенциали в диапазона -

1.35V ÷ -1.45V (SCE), което съответства на място от поляризационните криви, при което 

плътността на тока “j” е 1,5 пъти над катодния минимум за отлагане на никел (j = 1,5 jmin 

(Ni)).  

Импулсен потенциостатичен режим (ppm): За да бъдат избрани съпоставими условия на 

отлагане в импулсен режим, средните потенциали за отлагане на прахове Sn-Ni бяха 

избрани да съответстват на една и съща средна начална плътност на тока (например при 

Състав I II III IV 

Ni
2+

/Sn
2+

 2 4 6 8 

SnCl2 2H2O 0.05 0.05 0.05 0.05 

NiCl2 6H2O 0.10 0.20 0.30 0.40 

NH4F 1.89 1.89 1.89 1.89 

ml 98%H2SO4/ 

150ml electrolyte 

2 2 2 2 
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Ni
2+

/Sn
2+

 = 6, jin= 90 mA cm
-2

). Установено е, че с намаляване на честотата на импулсите от 

1000 до 100 Hz, при даден среден ток, средната поляризация (потенциал) намалява с около 

80 mV. В същото време амплитудните стойности на поляризацията (потенциалите) се 

увеличават над стойностите на потенциалите, установени за стационарни условия и 

допълнително се увеличават с увеличаване на честотата на импулсите съгласно 

формулата:
 pθ.ΔEE   където 0.5θ  . Като се имат предвид тези съображения, 

средните потенциали, при които могат да се отложат Sn-Ni прахове в импулсен 

потенциостатичен режим  (ppm), са в диапазона от -1,19V до -1,38V (SCE) в зависимост от 

честотата и при избраното съотношение Ni
2+

/Sn
2+

 . 

 

2. Отлагане в галваностатичен режим 

2.1. Състав и морфология на Sn-Ni прах 

Както беше показано по-горе,  никелът и калаят проявяват силно различие в кинетиката си 

на отлагане – калаят се отлага  главно с дифузионни ограничения, което облекчава 

достигането до прахообразно покритие (Фиг.42).  С цел по-лесно описание на 

морфологията на праховете, в Таблица 16 са дадени данните от EDX анализа на 

компонентния състав на Sn-Ni прахове в тегловни проценти.  

 
Таблица 16 Данни от EDX анализа за wt % на елементите в Sn-Ni прах и за катодната използваемост на тока, 

СЕ в галваностатичен режим в зависимост от съотношението Ni
2+

/Sn
2+

 в  разтвора 0.05 M SnCl2. 

  

Sample 

No 

Ni
2+

/Sn
2+

 %O %Ni %Sn jinit. 

mAcm
-2 

CE, %
 

1 1 20,0 7.1 73.9 90 68 

2 2 24.5 21.7 53.8 100 65 

3 4 13.3 59.1 27.6 110        62 

4 6 6.3 70.1 23.6 130        57 

5 8 1.1 97.7 1.2 140        55 

От Табл. 16 следва, че с нарастване на съотношението Ni
2+

/Sn
2+

 в разтвора от 1 до 8 при 

0.05 М Sn, съдържанието на никел нараства от 7.1wt% до 97.7 wt%. Чрез промяна на 

съотношението на компонентите в разтвора могат да се получат широк спектър от състави 

на Sn-Ni прахове от 0 до 100 % за всеки от металите.  

Намалението на катодната използваемост на токс, СЕ с нарастване на съотношението 

Ni
2+

/Sn
2+

 в разтвора от 1 до 8 (СЕ намалява от 68% до 55%) се обяснява с два фактора: 

първо - нарастване делът на водородната реакция поради понижаване на водородното 

свръхнапрежение и второ – затруднения в прахообразуването и поради това нарастване на 

дела на плътното покритие спрямо прахообразното. 

На Фиг.60 са показани SEM снимки на Sn-Ni прахове, отложени от електролит с различно, 

нарастващо съотношение Ni
2+

/Sn
2+

 в разтвора от 2 до 8 при две микроскопски увеличения. 

Резултатите показват, че до съотношение Ni
2+

/Sn
2+

 2 (0.05М Sn), праховете са 

финодисперсни, дендритни,  с размери на частиците под 5 µm (Фиг.60,а-a*).  Съдържанието 

на Sn в праховете е над 50wt% (Таблица 16, проби 1 и 2). 

С нарастване на съотношението Ni
2+

/Sn
2+

 до 6, праховете стават по-грубодисперсни като 

частиците на праха остават със среден размер под 20 µm (Фиг.60, b-b*; c-c*). Съдържанието 

на калай е 23-27%. При най-високото съдържание на никел в разтвора  (съотношение 

Ni
2+

/Sn
2+

= 8) образуване на дендритни частици не се забелязва (Фиг.60, d-d*). Структурата 



26 

 

може да се опише и като приличаща на карфиол.  

На Фиг.61 е показано цветно разпределение на елементите на проба 3, направено чрез SEM 

–Maping  анализ.   Резултатите от Фиг.61 за проба 3 показват по-висока плътност на 

разпределението на калай в някои от частиците. В типично дендритните частици е 

установено равномерно разпределение на елементите Sn и Ni.  

Интересно е, че с нарастване на съдържанието на никел в Sn-Ni прахове до и над 70wt%,  

започват да се формират едновременно с дендритните частици и такива със строго 

дефинирана сфероподобна форма. Налага се изводът, че с промяна на съдържанието на 

елементите в Sn-Ni прахове могат да се получат най-разнообразни морфологични типове. 

Изследването за разпределението на елементите в проба  4 от Таблица 16, беше направено, 

за да се докаже дали наистина всеки от елементите е отговорен за наблюдаваната 

морфология на частиците, обогатени с тях и дали разпределението на елементите в 

различните типове частици е различно.  Резултатите са показани на Фиг.62. 

Фиг.60    Фиг.61  

Фиг.60 SEM снимки на Sn-Ni прахове, отложени в галваностатичен режим при различни съотношения 

Ni
2+

/Sn
2+

 в разтвора: (а) 0.1/0.05  ; (b) 0.2/0.05  ; (c) 0.3/0.05 ; (d) 0.4/0.05; (I = 90÷140 mA) - проби 2-5 от 

Таблица 16.; Фиг.61 Цветно разпределение на елементите в проба 3 от Таблица 16, получена при 

съотношение Ni
2+

/Sn
2+

 = 4: състав 13.3%O-59.1%Ni-27.6%Sn. 
 

Фиг.62 Фиг.63 

Фиг.62 Цветно разпределение на елементите в проба 4 от Таблица 16, получена при съотношение Ni
2+

/Sn
2+

 = 

6: състав 70.1%Ni-23.6%Sn-6.3%O.; Фиг.63 SEM-снимки  (a, b) и данни от EDX анализa (a *, b *) на Sn-Ni 

прах, отложен при съотношение Ni
2+

/Sn
2+

 = 6 (проба 4 от таблица 15) за области със сфероидална (a, a *) и 

дендритна (b, b *) форма. 
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От резултатите на Фиг.62 се вижда, че в участъците със сфероподобна форма на частиците, 

имат по-висока плътност на разпределението на никел. Останалите участъци, където 

формата на частиците е предимно дендритна, се наблюдава по-висока плътност на 

разпределението на калай. Въпреки това двата елемента са разпределени в цялата структура 

на праха, формирайки сплавен прах, а не чиста механична смес от двата метала. За да се 

получи потвърждение за предположението, че окръглените частици са обогатени на никел, 

а дендритните – на калай, беше проведено изследване на същата проба от Фиг.62 в точка от 

повърхността чрез SEM- Mapping анализ. 

Резултатите за две точки са показани на Фиг.63.  
3.Отлагане в потенциостатичен стационарен режим 

Беше изследван компонентния състав и морфологията на Sn-Ni прахове и в 

потенциостатичен режим. Изследвано е влиянието на съотношението на компонентите 

Ni
2+

/Sn
2+

 в разтвора от 2 до 6. С нарастване на съотношението Ni
2+

/Sn
2+

 от 2 до 6, 

потенциалите на отлагане на праха нарастват в отрицателна посока от -1.25V (SCE)до -1.5V 

(SCE). В Табл.17 са показани данните от EDX анализа, даващи компонентния състав в 

тегловни проценти  на отложените прахове. Данните в Табл. 17  сравнени с тези в Табл. 16 

за ГСР показват, че и в случая с нарастване на съдържанието на никел в разтвора до 0.3 М 

(съотношение Ni
2+

/Sn
2+

 в разтвора до 6, 0.05 М Sn), съдържанието му в праха нараства 

пропорционално и достига до 61.6wt%. Това е по-малко отколкото в галваностатични 

условия (70.1wt%).  
Таблица 17.  Елементен състав (wt%) на Sn-Ni прах и катодна използваемост на тока, СЕ в потенциостатичен 

стационарен (cpm) и импулсен режим (ppm) в зависимост от съотношението Ni
2+

/Sn
2+

 в разтвора (0.05М Sn). 
Sample Ni

2+
/Sn

2+
 Current 

mode 
E, E  

V 

f, Hz 

(θ=0.5) 

%O %Ni %Sn CE, % 

1 2 cpm -1.35 - 22.6 26.8 50.7 61 

2 4 cpm -1.40 - 7.3 47.3 45.4 56 

3 6 cpm -1.45 - 2.9 61.4 35.7 53 

4 6 ppm -1.19 100 3.9 64.9 31.2 50 

5 6  ppm -1.27 500 1.7 69.6 28.7 54 

6 6  ppm -1.35 1000 1.4 83.1 15.5 52 

7 8  ppm -1.38 1000 1.4 92.5 6.1 48 

Катодната използваемост на тока, СЕ намалява до около (53%) с нарастване на потенциала 

в стационарен режим и с прилагане на импулсен режим с по-висока честота на импулсите 

(48%). 

На Фиг.64 са показани електронно-микроскопските снимки на Sn-Ni прахове, отложени в 

условията за проби 1-3 от Табл.17 при две различни микроскопски увеличения. От 

снимките следва, че с нарастване на съотношението Ni
2+

/Sn
2+

 в разтвора от 2 до 4 (Фиг.64,а-

b), праховете преминават от по-дендритни (Фиг.64,а-a*) до такива с по-неравномерно 

разпределение на частиците (Фиг.64,b-b*). При съотношение Ni
2+

/Sn
2+

 в разтвора 6 

(Фиг.64,c-c*), праховете са по-грубо дисперсни като се забелязва склонност към 

уплътняване както на основните стволове на дендритите, така и на страничните 

разклонения. 

На Фиг.65 са съпоставени снимки на Sn-Ni прахове, отложени при едно и също 

съотношение Ni
2+

/Sn
2+

 в разтвора равно на 6 в потенциостатичен (Фиг.65,а) и 

галваностатичен  режим (Фиг.65,b). Сравнението на тези SEM-снимки показва, че 

отложените в потенциостатичен режим прахове са с много по-хомогенни в морфологично 

отношение.    
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   Фиг.64 Фиг.65 

Фиг.64 SEM снимки на Sn-Ni прахове, отложени в потенциостатичен режим  при различни съотношения 

Ni
2+

/Sn
2+

 в разтвора: (а-a*) 2; (b-b*) 4 ; (c-c*) 6; x5000 (a-c), x2500 (a*-c*).; Фиг.65 SEM снимки при 

увеличение x500 на Sn-Ni прахове, отложени в при съотношение Ni
2+

/Sn
2+

 = 6 в: (а) потенциостатичен режим в 

условията на  Проба 3 от Табл. 17; (b) галваностатичен режим в условията на  Проба 3 от Табл.16. 
 

4.Получаване на Sn-Ni прах в импулсен режим 

Данните за състава на прахове от Sn-Ni, отложени при различни честоти на импулсите и 

съответни стойности на средния потенциал  E

 

са дадени в Таблица 17 заедно с тези за 

потенциостатичен стационарен режим. Изследванията са проведени в състав със 

съотношение Ni
2+

/Sn
2+

 в разтвора  6. От Таблица 17 ясно се вижда, че прилагането на по-

ниски честоти на импулсите води до състав на праховете не много по-различен от този в 

стационарен потенциостатичен режим. Но с увеличаването на честотата на импулсите 

от 100 Hz до 1000 Hz в същия състав на разтвора води до нарастване на съдържанието 

на никел от 64.9wt% до 83.1wt%. Получаването на прахове с различен състав, вариращ в 

широки граници без изменение на състава на разтвора е възможно в този режим чрез 

промяна на честотата на импулсите. При съотношение на компонентите  в разтвора 

Ni
2+

/Sn
2+

 = 8 съдържанието на никел нараства до 92.5 wt%.  
Дискусия 1: Чрез вариране на продължителността на импулса и паузите между тях се регулира дебелината 

на дифузионния слой, образуван по време на редукцията на метални йони. Докато по време на импулсите се 

формира градиент на концентрацията, той частично релаксира по време на паузите. Тези процеси засягат 

главно метали, които се отлагат чрез  дифузионен контрол, а в нашия случай това е калаят [38]. С 

нарастване на честотата, времето на импулсите и паузите между тях намалява, което за 1000 Hz 

означава 0,5 ms (θ = 0,5). В тези условия металът, чието отлагане се контролира от дифузията (Sn), се 

отлага с по-големи затруднения от този, чието отлагане става главно с кинетичен контрол, т.е. никел [38]. 

При това  съдържанието на никел в Sn-Ni прах нараства (Таблица 17) с около 20% с увеличаване само на 

честотата на импулсите. 

Друг важен ефект на импулсната електролиза е, че се наблюдава общо понижение на процентът на 

кислород в праховете – то е под 2% при всички приложени честоти на импулсите (Таблица 17). 

Дискусия 2: В този случай обяснението е свързано с важните процеси на адсорбция и десорбция, протичащи 

по време на паузите между импулсите, които се извършват. Заедно с редукцията на двата метални йона, на 

повърхността на катода с голям дял протича и реакцията на отделяне на водород (HER): 2H3O 
+
 + 4e

-
 → 

2H2 + 2OH
-
, което води до алкализиране на прикатодното пространство. В стационарен режим, когато 
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катодната поляризация е непрекъсната и при по-ниски честоти, когато времето на импулсите е 

достатъчно голямо (а също и на паузите между тях, в които се благоприятства натрупването на Hads), се 

създават условия за извършване на отделните етапи на HER и по този начин за достигане на критична 

алкализация на електродното пространство поради увеличаване на концентрацията на OH
-
. Това води до 

образуване на хидроксидни и/или оксидни продукти, изразяващи се в увеличаване на съдържанието на 

кислород в праховете.  

На Фиг.66 са показани SEM снимки на Sn-Ni прахове, отложени при различни честоти на 

импулсите – условия, съответстващи на тези за проби 4-7 в Таблица 17. Вижда се, че 

прилагането на импулсен режим с по-ниска честота на импулсите, 100 Hz,  формира 

прахове, които са с най-висока дисперсност и хомогенност (Фиг.66, a), близки до тези във 

стационарни условия в същия състав на електролита (Фиг.64, c-c*). Средният размер на 

частиците е около 10 µm. С нарастване на честотата на импулсите до 500 Hz едновременно 

с нарастване на съдържанието на никел в праховете до близо 70% (Таблица 17) се 

наблюдава и поява на  частици с размери около 20 µm едновременно с по-фини такива до 

10 µm (Фиг.66,b).      

Праховете не са така хомогенни в морфологично отношение. Очевидно условията, при 

които времето за релаксация на дифузионния слой намалява, са подходящи за формиране 

на по-плътни покрития. Това се отразява в поява на частици с неправилна форма и по-

големи размери. Нарастването на честотата на импулсите до 1000 Hz  се отразява в още по-

голяма нехомогенност (Фиг.66, c). В праховете преобладават частици със среден размер 

около 10-15 µm. 

Фиг.66 Фиг.68 

Фиг.66   SEM снимки на Sn-Ni прахове, отложени в импулсен режим  при съотношение Ni
2+

/Sn
2+

 = 0.3/0.05 в 

разтвора и честоти на импулсите: (а) 100 Hz; (b) 500 Hz; (c) 1000 Hz; (d) 1000 Hz, Ni
2+

/Sn
2+

 = 0.4/0.05.; Фиг.68  

SEM-Mapрing анализ на разпределението на елементите в проба 5 от Таблица 17 (при 500 Hz). 

 

Интересно е да се види как са рапределени елементите в проба 5 от Табл.17 – тоест Sn-Ni 

прах, отложен при честота 500 Hz  (Фиг.68). За една нетипично дендритна частица, каквато 

е показаната се вижда, че никелът е с по-висока плътност на разпределение в кристалитите 

със сферична форма. В краищата на тази частица се наблюдават дендритни разклонения и 

очаквано, според предишните ни наблюдения, в тях плътността на разпределение на калая е 

по-висока. 

Като цяло, праховете, отложени в импулсен режим се отличават с по-големи размери и по-

ниска морфологична и елементна хомогенност в сравнение със стационарен 

потенциостатичен режим когато се прилагат по-високи честоти на импулсите.    
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4.Катодна използваемост на тока (CE) при отлагане на Sn-Ni прах  

Данните за токовата използваемост, current effeiency (CE) в различните токови режими са 

дадени в Tабл.16 и 17. И в двата стационарни режима CE се увеличава с намаляване на 

съотношенията Ni
2+

/Sn
2+

. В галваностатичен режим (ccm) той варира от 55 до 68% (Табл. 

16), а в в потенциостатичен (cpm) - от 53 до 61% (Табл.17).  

Фазов състав на Sn-Ni прахове 

Фиг.69 (a, b) показва дифрактограмите на прахове Sn-Ni, получени в режими с постоянен 

и импулсен потенциал. Приложеният режим на тока не оказва силно влияние върху 

фазовия състав на Sn- Ni прахове. И в двете дифрактограми рефлекси с интензитет от 40 

до 100% се наблюдават при следните ъгли на отражение: 44,5
0
; 51.8

0
 и 76.3

0
, 

съответстващи на кристални стени [111]; [200] и [220], респ.. Тази комбинация 

съответства на кубична решетка (f.c.c.) на β-Ni. Получените изключително малки пикове 

на отражение при ъгли: 30,6
0
; 31.0

0
 и 62.6

0
, съответстват на кубичната сингония (f.c.c.) на 

β-Sn. В нашия случай фактът, че пиковете за β-Sn фаза са много слаби и разширени, може 

да се обясни и с голяма дефектност на опаковката. Тъй като няма промяна в параметрите 

на кристалната решетка на Ni, следва заключението, че кубичен (fcc.c.) β-Sn може да 

възникне поради прекристализация на метастабилна аморфна фаза, когато токът е 

изключен. 

                  
Фиг.69. Рентгенови дифрактограми на прахове Sn-Ni, получени в режими с постоянен и импулсен 

потенциал, т.е. в условията на пробите 1 и 5 от Табл.17: а) в режим на потенциостатичен режим, cpm 

(Ni
2+

/Sn
2+

=2) – 22.6% O-26.8% Ni-50.7% Sn и b) в импулсен режим, ppm при честота 500 Hz (Ni
2+

/Sn
2+ 

= 6) - 

1.7% O-69.6% Ni -28.7% Sn. 

4. Приложение на Sn-Ni прахове като катализатори в Ме-Air батерии 

От Фиг.70 се вижда, че почти всички тествани Sn-Ni прахове (Фиг.70, криви 3-6) показват 

електрокаталитична стабилност, която значително превъзхожда характеристиките на 

референтния сребърен катализатор (Фиг.70, 1) в целия обхват от токови натоварвания. 

Данните показват, че най-ниската поляризация по отношение на ORR е получена за Sn-Ni 

прах (Sn23.6Ni70.1O6.3), отложен в галваностатичен режим (ccm) (Фиг.70, крива 6). Прахът е 

приготвен в съотношение Ni
2+

/Sn
2+

= 6 и се характеризира с морфологична нехомогенност 

- той е съставен както от дендритни, така и от сфероидални частици (Фиг.60, с).  

Sn-Ni прах, отложен в галваностатичен режим (ccm) и характеризиращ се с максимално 

съдържание на никел от 97,7 wt% (Таблица 16, проба 5), има макар близка, малко по-ниска 

електрокаталитича активност от тези на вече описаните (Фиг.70, крива 3).  

Може да се направи заключението, че по-високото съдържание на никел в праховете в 

съчетание с наличие на оксиди, както и на по-финодисперсна структура се отразяват в по-

добри електрокаталитични отнасяния на праховете в каталитичните слоеве спрямо ORR. 
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Фиг.70 Катодни поляризационни криви на редукцията на кислород (ORR) върху GDE с каталитични слоеве 

от: (1) – Еталонен (референтен) сребърен катализатор, 4%Ag  и с  Sn-Ni прахове: (2) – проба 3, Tабл.17; (3) – 

проба 5, Табл. 16; (4) – проба 7, Табл.17; (5) – проба 4, Таблица 17; (6) – проба 4, Табл.16. 

 

III Приложение на електрохимично получени Sn-Ni и Sn-Co прахове като АЕМ в 

LIBs. 

Таблица 18. Елементен състав и условия на получаване на Sn-Co и Sn-Ni  прахове, изследвани като аноден 

материал в моделна LIBs; Данни за специфичния заряден (Сch.) и разряден капацитет (Сdisch.)  след I-ви, II-ри 

и III-ти цикъл (** данни от галваностатичния експеримент).  

 

1. Предварителни данни. 

За да се изследват електрохимичните отнасяния на Sn-Co и Sn-Ni  прахове като част от 

анодния материал в LIB се използва цикличната волтамперометия. Получаваните пикове в 

кривите съответстват на реакциите, свързани с топотактично литиране  и делитиране на 

материала, както и със странични  реакции.  

2. Електрохимични тестове на АЕМ от Sn-Co и  Sn-Ni прахове 

Бяха снемани цикличните волтамперометрични зависимости за средно 3-5 цикъла работа 

на батерията. Състава на пробите заедно с условията им на получаване, както и данни за 

зарядния и разрядния капацитети до 3-тия цикъл при съответно токово натоварване са 

дадени в Табл.18. 

2. 1. Електрохимични тестове на АЕМ от Sn-Co  

Sn68.6Co27.8O3.6  (получена в ccm) - Проба 1 от Табл. 18  

На Фиг.74 са представени СV зависимостите, описващи процесите, които протичат в 

потенциален прозорец 0.050÷2.0 V за аноден материал, приготвен с проба 1 от Табл.18. 

Проба  Сплав Режим, 

условия 

Сch.  

(I) 

Сdisch

. (I)  

Сch. 

(II)  

Сdisch. 

(II) 

Сch. 

(III)  

Сdisch

. (III)  

I, 

mA 
1 Sn68.6Co27.8O3.6   Ccm, j=150 

0.1Sn/0.15Co 

99 70 68 57 58 48 0.2 

2 Sn24.5Co75.5 Ppm*, f=1000Hz; 

0.3Co/0.15Sn 

123 

 

68 92 66 83 64 0.4 

3 Sn82.1Co3.6О14.3 Cpm*,  

E=-1.0V 

0.3Co/0.15Sn 

450 310 315 290 300 268 0.8 

4 Sn23.6Ni70.1O6.3 Ccm, j=220 

0.3Ni/0.05Sn 

38 21.5 27 19.6 24 18 0.4 

5 Sn31.2Ni64.9O3.9 Ppm  f=100Hz  

E=-1.1V; 

0.1Ni/0.05Sn 

115 

 

58 71 50 53 45 0.3 
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Потенциалният прозорец е възприет в литературата за изследване на анодни материали. 

Избраната скорост от 50 µV/s е минимална, което позволява процесът да се води 

квазиравновесно. Както се вижда от Фиг.74,а в катодна посока при първия цикъл кривата 

има най-голямо различие по ток спрямо останалите криви. Именно в този цикъл се 

формира SEI - защитен филм върху повърхността, който се отличава с голяма стабилност, 

което се вижда от отсъствието на подобна зависимост при следващите от 2-ри до 5-ти 

цикъл. В катодния клон на кривата до 3-тия цикъл се наблюдават един редукционен пик 

при 0.6 V и един около 0.2 V (Фиг.74, а), а след „стабилизиране“ в 4-ти и 5-ти цикъл 

(Фиг.74, b)  - само при около 0.3 V. Според данните от литературата първият пик в 

катодна посока (към по-отрицателни стойности на потенциала) би могъл да се дължи [143] 

на топотактична електрохимична реакция на вмъкване на литий (литиране) и образуване 

на сплави със състав LiхSn според уравнение (1): 

Заряд (в катодна посока):  Реакция на литиране:  

 СоуSn + хLi
+
 + хe

−
 → LiхSn + уCo         (1) 

Пиковете, съответстващи на потенциали под 0.6 се свързват с образуване на сплави LiхSn, в 

които „х“ може да варира от 7 до 22. Кривите при 4-ти и 5-ти цикъл говорят за 

стабилизиране на процесите при заряд и разряд.   

Фиг.74 Фиг.75 
Фиг.74 Циклични криви за АЕМ, приготвен с Sn-Со прах - проба 1 от Табл.18 за  1-3 цикъл (а); за 4-5 цикъл 

(b) при скорост  50 µV/s и при  1000 µV/s (с) за 1-3 цикъл.                               
Фиг.75 Зависимост на специфичния токов капацитет за АЕМ от броя на циклите за две токови 

натоварвания, приготвен с Sn-Со прах - проба 1 от Табл.18.  

 

В анодна посока (към по-положителни стойности на потенциала) се наблюдават 

съответстващи на катодните, анодни пикове на тока между 0.7-0.8 V. Те са резултат от 

декомпозиране на различните фази от сплавта  LiхSn  до формиране на Li
+ 

 според 

уравнение (2): 

Разряд (в анодна посока): Реакция на делитиране:  

LiхSn  + yCo → Sn + xLi
+ 

+ yCo + xe
− 

 делитиране             (2) 

Галваностатичен експеримент – Зарядно/Разряден капацитет, проба 1  

За да се оценят качествата на получения АЕМ за приложение в реални електрохимични 

системи е изследвано поведението на материала при две токови натоварвания (0.2 mA и 

0.4 mA, съответно 0.1С и 0.2С скорости на заряд и разряд) за общо 20 цикъла. От Фиг.75 

се вижда, че токовият капацитет при заряд намалява от 98 mAh/g за първия цикъл и 

достига до около 45 mAh/g за първите 10 цикъла и малко се изменя при следващите 10. 

Разрядният капацитет намалява от 70 до 43 mAh/g за  първите 10 цикъла. Резултатите 

показват, че анодният материал показва стабилност при заряд и разряд.  

 

Sn24.5Co75.5 (получена в ppm) - Проба 2 от Табл.18  

Циклични криви 
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На Фиг.76 е показана СV зависимост, описващa процесите, които протичат в потенциален 

прозорец 0.050÷2.0 V за аноден материал, приготвен с проба 2 от от Табл.18 при скорост 

на разгъване на потенциала 500 µV/s.  

     
Фиг.76 Циклични криви, снети за АЕМ, приготвен с Sn-Со прах - проба 2 от Табл.18.  

Фиг.77 Зарядно/разрядни характеристики за АЕМ, приготвен с Sn-Со прах - проба 2 от Таблица 

18.  

Фиг.78 Зависимост на специфичния токов капацитет за АЕМ от броя на циклите за три токови 

натоварвания, приготвен с Sn-Со прах - проба 2 от Табл. 18. Както се вижда от Фиг.76 в 

катодна посока при първия цикъл в кривата  се наблюдават един редукционен пик при 1.3 

V и около 0.6 V.  Първият е слаб и би могъл да е свързан с присъстващи онечиствания в 

АЕМ. Според данните от литературата вторият пик би могъл да се дължи [143] на 

топотактична електрохимична реакция на вмъкване на литий (литиране) и образуване на 

сплави със състав LiхSn според уравнение (1), посоченo пo-горе. В анодна посока се 

наблюдават едно задържане на тока при 0.3 V, ясен пик при 0.7 V и малък пик при 1.1 V. 

Реакциите, които съответстват на тези пикове са същите, както по-горе посочените за 

проба 1. За проба 2 кривите на Фиг.76 процесите на литиране и делитиране на материала 

протичат с много по-големи скорости в сравнение с проба 1. 

Галваностатично циклиране на проба 2 

На Фиг.77 е представени зарядно-разрядните криви на проба 2 при токово натоварване 0.4 

mA (0.1С). Циклирането е извършено в диапазона, определен от СV измерванията и 

възприети от литературата, а именно от 0.1 до 2.0 V. Получените данни са съпоставими с 

литературни данни за подобни материали. На първи цикъл материалът показва заряден 

капацитет 180 mAh/g. Зарядният капацитет  на 9-ти цикъл е 115 mAh/g. Получените данни 

говорят за добре формирана и подредена кристална структура на проба 2. Размерът на 

частиците, тяхната структура и наличието на порестост в наблюдаваните агломерати се 

отразяват благоприятно върху демонстрирания разряден капацитет. От друга страна 

разрядните капацитети на материала не надхвърлят 105  mAh/g. Това гарантира 

необходимото количество литий от една страна, нужно за запазване и на кристалната 

структура и като следствие много добра обратимост на материала.  

Разряден и заряден капацитет на проба 2 при различни токови натоварвания 

За да се оценят качествата на получения АЕМ за приложение в реални електрохимични 

системи е изследвано поведението му при три различни токови натоварвания: 0.2, 0.4 и 0.8 

mA (съответно 0.05С, 0.1С, 0.2С).  На Фиг.78 са представени данните за получения 

заряден/разряден капацитет при различни токови натоварвания.  Полученият при 0.4 mA 

заряден капацитет е 123 mAh g
-1   

за първия цикъл и намалява до около 75  mAh g
-1   

на 3-

тия цикъл. Подобни характеристики се постигат и при токово натоварване 0.2  mA – 

капацитетът е около 92 mAh g
-1   

- той е висок и остава стабилен до 10-тия цикъл. Големият 

хистерезис в кривите обаче и при двете токови натоварвания говорят за нестабилност на 
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АЕМ и бърза загуба на литиращи и делитиращи свойства. При максимално за 

експеримента токово натоварване  до 0.8 mA се достига до снижаване на капацитета от 

около 50 mAh g
-1 

за 1-вия цикъл до 29 mAh g
-1 

за 9-тия цикъл.   

 

Sn82.1Co3.6O14.3  (получена в cpm) - Проба 3 от Табл.18  

Циклични криви  

На Фиг.79 е показана цикличната зависимост за аноден материал, изработен с Sn-Co прах, 

проба 3 oт Табл.18 при скорост на сканиране 500 µV/s. Пробата показва подобно на 

останалите две предишни проби електрохимично поведение. Отново в катодна посока се 

появяват пикове при 1.3V, 0.6 V, дължащи се на електрохимична реакция, свързана с Sn 

като компонент на Sn-Co сплав, включваща формиране на LiхSn сплав и отделяне на Со 

според уравнение (1) - реакция на литиране (1) при заряд.   Допълнителният пик при 1.32 

V изчезва след втория цикъл  и поради това вероятно е свързан със странична реакция, 

включваща онечистване в АЕМ.  В анодна посока се наблюдават два ясни пика подобно 

на тези в кривите за проби 1 и 2 - при 0.65 V и малък пик при 0.9 V. Реакциите, които 

съответстват на тези пикове са същите, както по-горе посочените за тези проби – реакции 

на разделяне на сплавта  LiхSn  до формиране на Li и Sn според уравнение (2). Кривата 

има много по-малък хистерезис между двата процеса на заряд и разряд при скорост на 

разгъване 500 µV/s. И в случая това показва, че протичащата електрохимична реакция е 

силно обратима, както и че се формира стабилен SEI филм. За проба 3 процесите на 

литиране и делитиране в структурата на материала протичат с много по-големи скорости в 

сравнение с другите две проби (1 и 2 от Табл.18). Всички наблюдавани пикове (и плата) се 

понижават слабо при следващите след първия цикли. Всичко това е указание, че 

изследваният материал би могъл да покаже много добро електрохимично поведение, което 

се потвърди и от следващите изследвания.  

  
Фиг.79 Циклични криви за за АЕМ, приготвен с Sn-Со прах - проба 3 от Табл.18.  

Фиг. 80 Зависимост на специфичния токов капацитет за АЕМ от броя на циклите за две токови 

натоварвания, приготвен с Sn-Со прах - проба 3 от Табл.18.  

Разряден и заряден капацитет на проба 3 при различни токови натоварвания 

За да се оценят качествата на получения АЕМ за приложение в реални електрохимични 

системи е изследвано поведението му при две различни токови натоварвания 0.8 и 1.0 mA 

като на Фиг.80 са представени данните за получения заряден и разряден капацитети в 

зависимост от броя на циклите.  Полученият при ток 0.8 mA среден разряден капацитет е 

значително по-висок от капацитета, постигнат при 1.0 mA. Регистрираният заряден 

капацитет за 10 цикъла работа на батерията при токово натоварване  0.8 mA варира между 

450  mAh g
-1   

и 195 mAh g
-1

. При увеличение на токовото натоварване  до 1.0 mA токовият 

капацитет намалява от 143 mAh g
-1   

за първия цикъл на заряд до около 92 mAh g
-1   

при 

десетия цикъл. Постигнатите високи стойности на капацитета при заряд са свързани най- 
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вече със състава на пробата – тя има максимално от всички проби количество калай, който 

е електрохимично активната част от сплавта, но от друга страна се характеризира със 

специфична структура (Фиг.72, с-с*) и висока специфична повърхност.  

   
2.2. Електрохимични тестове на АЕМ от Sn-Ni прахове 

Sn23.6Ni70.1O6.3  (получена в ссm) - Проба 4 от Табл. 18  

Циклични криви 

На Фиг.81 са представени СV зависимостите, описващи процесите, които протичат в 

потенциален прозорец 0.050÷3.0 V за аноден материал, приготвен с проба 4 от Табл.18.  

Както се вижда от Фиг.80 в катодна посока при първия цикъл кривата, снета при 

минималната скорост от 50 µV/s има най-голямо различие по ток спрямо останалите криви 

подобно на полученото за проба 1 (Фиг.74). Именно в този цикъл се формира SEI -  защитен 

филм върху повърхността, който се отличава с голяма стабилност, което се вижда от 

отсъствието на подобна зависимост при следващите от 2-ри и 3-ти цикъл. В катодния клон 

на кривата до 3-тия цикъл се наблюдават един редукционен пик при 0.7 V и един около 0.25 

V. Според данните от литературата първият пик би могъл да се дължи [143] на 

топотактична електрохимична реакция на вмъкване на литий (литиране) и образуване на 

сплави със състав LiхSn според уравнение (3): 

NiуSn + хLi
+
 + хe

−
 → LiхSn + уNi,                                        (3) 

Активната чаcт на анодния материал, калаят, както и оксиди с него, участват в реакции, 

които водят до това, че при следващите цикли той показва стабилност при заряд, макар да 

дава по-нисък токов капацитет. Възможно е  че пикът в катодна посока при около 1.7 V се 

дължи на процес, свързан с редуциране на никела от NiO, който се намира в материала.  

Но според  [144] реакция от типа:  

NiO + 2Li
+
 + 2e

−
 → Ni + Li2O                                                (4) 

може да се наблюдава при заряд при доста по-отрицателни от този потенциали. 

При циклиране в анодна посока се наблюдава ясен аноден пик при потенциал 0.6V.  Пикът 

е резултат от pеакцията нa делитиране: 

LiхSn  + yNi → Sn + xLi
+ 

+ yNi + xe
− 

                                   (5) 

В област 0.3-0.5V  не е регистриран пик, свързан с реакция (5), както за другите проби, 

понеже процентът на активната част Sn в праха е нисък (Табл.18, 23.6 Sn %).  

 

          Фиг.81 Фиг.82 
Фиг.81 Циклични криви за първите три цикъла за  АЕМ, приготвен с Sn-Ni прах - проба 4 от Табл.18.  

Фиг. 82 Зависимост на специфичния токов капацитет за АЕМ от броя на циклите за две токови 

натоварвания, приготвен с Sn-Ni прах - проба 4 от Табл. 18.  

Разряден и заряден капацитет на проба 4 

На Фиг.82 са представени данните за получения разряден/заряден капацитет за проба 4 

при токово натоварване 0.4 mA. За 10 цикъла зарядният капацитет намалява от 38 до 14 
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mAh g
-1 

, а разрядният варира от около 22 до 12 mAh g
-1

. Постигнатите ниски стойности на 

капацитета се обясняват с ниско съдържание на калай в пробите и с това, че като цяло Sn-

Ni прахове са с ниска специфична повърхност.              

 
Sn31.2Ni64.9O3.9  (в импулсен режим) - Проба 5 от Табл. 18  

Циклични криви 

На Фиг.83 са представени цикличните зависимости на за АЕМ, изработен с Sn-Ni прах 

(проба 5 от Таблица 18) със скорост на разгъване на потенциала 500 µV/s.  

Както се вижда от Фиг.83 разделянето по ток на катодния клон за първия цикъл от 

останалите е указание за образуване на SEI филм върху повърхността. В кривата за втория 

цикъл се наблюдават два редукционни пика, които би трябвало да се свържат с реакция 

(4). В анодния клон на кривата (разряд, делитиране), които до 1.0 V са свързани с 

декомпозиране на сплавта LiхSn, а над този потенциал – с декомпозиране на електролита.  

    
Фиг.83 Циклични криви, снети за проба 5 от Таблица 18 (Sn-Ni прах) за първите три цикъла.  

Фиг.84 Зарядно/разрядни криви за АЕМ, приготвен от Sn-Ni прах  - проба 5 от Табл.18.  

Фиг.85 Зависимост на специфичния токов капацитет за АЕМ от броя на циклите за две токови 

натоварвания, приготвен с Sn-Ni прах - проба 5 от Таблица 18.  

Галваностатично циклиране на проба 5 

Направени са и галваностатични експерименти за оценка на циклируемосттта на 

батериите, изготвени от аноден материал с проба 5 (Фиг.84). На първи цикъл материалът 

показва заряден капацитет 137 mAh/g, а разряден 83 mAh/g който намалява до 58 mAh/g 

(заряден) и до 46 mAh/g (разряден).  

Разряден и заряден капацитет на проба 5 

На Фиг. 85 са представени данните за специфичния токов капацитет за проба 5 от Табл.18 

от броя на циклите за две токови натоварвания. От Фиг.85 се вижда, че анодният 

материал, изработен от проба 5 независимо от приложеното токово натоварване, се 

характеризира с много по-висок токов капацитет и стабилност при работа в сравнение с 

образец 4 по-горе. При ниско токово натоварване от 0.03 mА при първият цикъл е измерен 

заряден капацитет 134 mAh/g, който за 10 цикъла намалява до 35 mAh/g. При токово 

натоварване 0.3 mA се забелязват малко по-ниски стойности на токовия капацитет за 

първия цикъл (от 66 mAh/g за първия цикъл до 35 mAh/g за 10 тия цикъл). По-близките 

стойности на капацитетите при заряд и разряд при ток 0.3 mA говори за по-стабилна 

работа на материала в тези условия за разлика от по-малкото токово натоварване от 0.03 

mA (Фиг.85).  

 

Литературата е представена в дисертацията  стр. 141-148. 
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           ИЗВОДИ OT ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Определени са условията за отлагане на Ni-Co,  Ni-Co-Р,  Sn-Co и Sn-Ni прахове. 

Варирани са широко съставите на електролитите, температурата  и токовите 

параметри с цел да се постигнат оптималните параметри на праховете – 

финодисперсни прахове с желан състав. 

 

2. Приложени са три токови режима на отлагане, чиито параметри също са варирани в 

широки граници. Установено е, че прилагането на потенциостатичен режим води до 

по-еднородни в морфологично отношение прахове в сравнение с останалите 

режими. Импулсният режим като цяло понижава катодната използваемост на тока, 

повишава специфичната повърхност на праховете и води до облекчаване отделянето 

на Со и Ni  в Sn-Co и Sn-Ni прахове.  

 

3. Получаването, охарактеризирането и изследването на приложението на Ni-Co прах в 

кисел хлориден електролит и на Sn-Co и Sn-Ni прахове от флуоридно-хлоридни 

разтвори е ново и оригинално изследване. За пръв път е получена електрохимично 

тройната сплав Ni-Co-Р в прахообразно състояние при стайна температура в 

галваностатичен режим със съдържание на фосфор 7.6% и съизмеримо съдържание 

на Ni и Co.  

 

 

4. Направено е сравнително изследване на каталитичната способност на Ni-Co, Ni-Co-

Р, Sn-Co и Sn-Ni прахове прахове по отношение на ORR реакцията в моделна Ме-

Air батерия и са доказани отличните им отнасяния спрямо референтен Ag 

катализатор. По-високият процент Со и Ni в Sn-Co и Sn-Ni прахове, както и по-

високата дисперсност на праховете са свързани с постигане на висока каталитична 

активност. 

 

5. Изследвани са електрохимичните характеристики на анодни материали в реална 

литиево-йонна батерия, LIB, изработени с Sn-Co и Sn-Ni прахове, получени в 

различни условия и с различни състави.  Показано е, че Sn-Co прахове като цяло са 

с по-добри показатели и стабилност при работа. АЕМ, изработен с Sn-Co прах (с 

82.1%Sn), получен в стационарен потенциостатичен режим показва заряден 

капацитет за първи цикъл 450  mAh g
-1   

и намалява до 195 mAh g
-1

 за 10 цикъла 

работа на батерията при токово натоварване  0.8 mA (0.1C). 
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         ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

1. Получаването, охарактеризирането и изследването на приложението на Ni-Co прах в 

кисел хлориден електролит и на Sn-Co и Sn-Ni прахове от флуоридно-хлоридни 

разтвори е ново и оригинално изследване както и електрохимичното получаване на 

Ni-Co-Р прах със съдържание на фосфор 7.6% при стайна температура.  

 

2. За пръв път eлектрохимично получени Ni-Co, Ni-Co-Р, Sn-Co и Sn-Ni сплавни 

прахове са подложени на изследване като катализатори по отношение на ORR 

реакцията в моделна Ме-Air батерия и са доказани много добрите им показатели 

спрямо референтен Ag катализатор.   

 

3. Установено е, че получаваните в различни условия и с различни състави Sn-Co и Sn-

Ni прахове показват много добри електрохимични характеристики като анодни 

материали в реална литиево-йонна батерия, LIB. Показано е, че Sn-Co прахове като 

цяло са с по-добри показатели и стабилност при работа (заряден капацитет за първи 

цикъл 450  mAh g
-1

 , намаляващ до 195 mAh g
-1

 за 10 цикъла работа на батерията при 

токово натоварване  0.8 mA (0.1C). 

 

4. Установено е влиянието на параметрите на три различни токови режими – 

галваностатичен, потенциостатичен стационарен и импулсен върху, състава, 

морфологията, структурата и свойствата на сплавни Sn-Co и Sn-Ni прахове и Ni-Co в 

два токови режима като получените данни са обвързани с особеностите на механизма 

на електрокристализация на праховете във всеки от токовите режими, което е и 

теоретичен принос. 
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