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 На фигура 7.8. е представена микроструктурата на третирания обра-
зец. Установява се формирането на изключително равномерни наноразмерни 
зърна, с диаметър около 25 nm. Не се регистрират микропукнатини и 
образецът се характеризира с висока плътност. Безспорно, този хибриден 
метод е изключително удобен за получаването на нанокомпозити, поради 
малкият размер на зърната, развили се наноразмерно за това свръхкратко 
хибридно високотемпературно третиране  
 

1.5. Други лазерно-хибридни методи  

 Известно е, че лазерите могат с лекота да се интегрират с други 
методи. Възможно е аранжирането на лазерно-електронно, лазерно-ултразву-
ково, лазерно-плазмено, лазерен-високотемпературен саморазпространяващ 
се синтез, лазерно-индуцирано течно фазово химично ецване или отлагане и 
други комбинации на методи. Каква аранжировка и кой от методите ще се 
избере, зависи от поставената задача, характеристиките на материала и тези 
на избраните методи за  съвместно третиране.  
 Например, една нова техника за лазерно-плазмен синтез на диаманти 
и други материали се предлага в [18,19]. Тя се състои от използването на 
непрекъснато CO2 – лазерно  лъчение (λ=10.6 µm) с мощност от 2.5 kW в 
подходяща плазмена среда. За отлагането на диаманти се подава газова смес 
от  Xe–H2–CH4  в реактор при атмосферно налягане [18]. Скоростта на 
отлагане на  диамантния филм е  30-50 µm h-1 на площ от 1cm2. 
 На фигура 7.9 (а) е представена  схемата за лазерно-плазмено 
повърхностно третиране на материали и филми [19]. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 а     б 

Фиг. 7.9 Схема на повърхностно лазерно-плазмено (а)  
и (б) – лазерно-индуцирано течнофазово химично ецване [19]. 

 
 

В основата на локалният фотон-плазмен индуциран синтез е заложена 
идеята на термохимичния CVD процес. Методът е удобен за третиране на 
тънки филми, намиращи се под въздействието на съвместното оптично-
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плазмено и непрекъснато CO2 – лазерно лъчение (λ=10.6 µm). Оптично 
индуцираната плазма има някои преимущества, които са много приемливи за 
практичеко приложение, например в сравнение с плазмените-парофазни 
синтези. Накратко те са следните: 

• Плазмата може да се инициира свободно във въздушна среда, без 
да е необходимо наличието на вакуумна система, в желан обем 
който може да се движи свободно във всички посоки. 

• Високата мощност на лазерното облъчване, и съответната 
обратима Bremsstrahlung – абсорбция в материята води до рязко 
повишаване на температурата й в рамките на 15000-20000 К и 
следователно, до висока степен на йонизация и ефективност 
(активация) на плазмата.  

• Високойонизираната плазма от самосебе си е източник на ултра-
виолетово лъчение, което е изключително полезно за енергийната 
ефективност на един химичен парофазов синтез [20].  

• Увеличавайки налягането на газовата смес, може по-лесно да се 
стимулира и управлява оптично стимулираната плазма, едно бъде-
ще с голямо преимущество, в сравнение с традиционната електри-
чески формирана плазма.  

• Увеличавайки налягането на газовата смес и температурата на 
плазмата, може да се постигнат и по-високи скорости на отлагане.  

 
Методът може да се реализира с помощта на специален плазмотрон, 

наречен “оптичен плазмотрон”, чиято схема е представена на фигура 7.9 (а). 
Той се състои от съответната оптика за управление (фокусиране или 
дефокусиране на лъчението) на лазерния лъч, водач, газова смес подавана 
през газовата дюза, система за смесване и изходяща дюза.  Фокалното петно 
или областта на третиране може да се променя с помощта на оптичните 
компоненти и характеристиките на газовия поток, подаван коаксиално 
спрямо лъчението. Качеството на отложените филми зависи от параметрите, 
заложени в плазмотрона, такива като плътност на мощността на лазерното 
лъчение, диаметър на дюзата, състава и скоростта на газа. За формирането на 
желаната газова смес могат да се използват различни видове газове, като Ar, 
N2, O2, CO2, C2H2, CH4, H2, в зависимост от заданието. 

При използване на непрекъснато CO2 – лазерно лъчение с мощност  
12 kW на област от около 2cm2,  може да се отложи поликристален диамантен 
филм с морфология, представена на фигура 7.10. Скоростта на отлагане е  
2 µm/min, която е два пъти по-висока, отколкото скоростта на отлагане на 
традиционните CVD методи.  
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Фиг. 7.10 Морфология на поликристален диамантен филм, отложен  

лазерно-плазмено, върху Мо подложка при скорост на отлагане е 2 µm/min 
 
  

На фигура 7.9 (б) е представена схемата на лазерно-индуцирано 
течнофазово химично ецване [19]. Методът се основава на локално отнемане 
на материал от металната повърхност, посредством лазерен лъч, с 
въздействие в подходящ воден разтвор при прилагане на потенциална 
разлика т.е. налице е лазерно-електрохимично третиране. На практика, под 
въздействие на лазерното лъчение, се постига една температура, значително 
по-висока от тази на точката на кипене на течността и се осъществява 
взаимодействие  в зоната на лазерното въздействие (облъчване). Скоростта на 
ецване е значително по-висока от тази на едно стандартно електрохимично  
третиране. На фигура 7.11 е представена фотография на лазерно третирани 
области  по описаната методика. Освен локално ецване във формата на 
окръжност, при движение на х-у позиционната масичка е възможно да се 
получат  линии, штрихи и други по-сложни фигури.  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 7.11 Зависимост на скоростта на ецване от  приложения волтаж при лазерно 

термо-електрохимично ецване – (а) и (б) – фотография на лазерно третирани области 
на  никел-титанова сплав с позиция, маркирана на фигура 7.11– (а) 
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Както е известно, налице са някои преимущества на високотем-
пературния саморазпространяващ се синтез, а именно: 

• Наличие на силна екзотермична реакция, предопределяща бърз 
процес, без наличие на специално оборудване и външно енер-
гийно захранване. 

• Генериране на висока реакционна температура и отстраняване на 
онечистванията.  

• Постигане на висок термичен градиент и високи скорости на 
охлаждане, стимулиращи образуването на неравновесни или 
метастабилни фази. 

Както бе посочено в глава VI, обикновено реакциите на един 
високотемпературен саморазпространяващ се синтез се инициират чрез 
локално съпротивително нагряване, индукционно нагряване или с помощта 
на пламък. Може да се приложи и локално лазерно нагряване [21]. Лазерният 
лъч се фокусира и сканира по повърхността. Следователно, той може да бъде 
водещ при една интензивна екзотермична реакция от този тип. От друга 
страна, може да се стимулира и лазерно топене на материала с последващо 
негово бързо преохлаждане т.е. постигане скорости на охлаждане от 
порядъка на 1010 K/s. Всички тези характерни особености на отделните 
методи водят до протичане на нестандартни химични реакции, неравновесно 
охлаждане, както и припокриване на някои от положителните страни на 
индивидуалните методи.  
 
 

2.  ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН КАТАЛИТИЧЕН СИНТЕЗ 
 

2.1.  Йонна проводимост при твърдите тела 

 През 1834 година Фарадей е установил, че йонното съединение PbF2 
проявява електропроводимост при температури над 500˚C. Минава около 
един век, за да се докаже, че това съединение е йонен проводник. 
Понастоящем са известни голям брой твърди електролити, като например  
AgI, LiCl, LiBr, LiI и др., които са йонни проводници, т.е. притежават 
проводящи заряди под формата на Ag+ и Li+ йони. 
 В редица теоретични разработки е приета тезата, че йонната 
проводимост може да се прояви следствие на  два механизма на структурни 
дефекти: 

• Чрез скоков механизъм на йони, описан в литературата, като  
дефекти на Френкел  (Frenkel). 

• Чрез скокове на ваканции между възлите в кристалната решетка, 
известни в литература, като дефекти на Шотки (Schottky). 
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Дефект на Френкел това е дефект на кристалната решетка, 
причинен от атом или йон, който е отстранен от нормалната си позиция в 
кристалната решетка, предизвиквайки по този начин ваканция, и заемащ 
положение на внедрен атом. 

Дефект на Шотки, това е нееднородност, възникнала в кристал-
ната решетка, когато мястото, нормално заето от атом или йон, е 
свободно т.е. имаме наличие на ваканция.  
 Терминът “твърд електролит” означава твърдо тяло, чиято прово-
димост се дължи на йонен транспорт.  

Като твърди електролити могат да се използват голям брой 
материали, основно оксиди и соли, като: AgI; LiCl; LiBr; LiI; Na–Al2O3;  
Y2O3–ZrO2, лантано-галати и др. т.е. твърдотелни материали, както в 
кристална, така и в аморфна форма, притежаващи катионна или анионна 
проводимост. 
 Йонната проводимост може да се охарактеризира количествено, чрез 
полуемпирично уравнение, чийто израз е следният:  

 σ = (σo / T) exp(-EA / kT), (7.2) 

където σ – йонна проводимост, σo – е една константа, функция от йонния 
товар, концентрацията на подвижните йони и скоростта с която тези йони се 
предвижват, T – абсолютна температура при измерването, EA – активираща 
енергия на прехода (еV ) и k – константа на Болцман 

Обикновено, стойността на EA е в границите между 0,2 и 2 eV, 
например за итриево-стабилизиран цирконий Y – ZrO2 (YSZ) и за перовскити 
(фигура 7.12), като  La1-х(Ba, Ca, Sr)х(Fen (Co, Ni)mO3-δ ), които са едни от най-
важните твърди електролити. Известно е, че добавянето на Y2O3 към ZrO2 
води до образуването на кислородно-йонна ваканция на всеки два 
циркониеви атома, заместени с Y в кристалната решетка: 

Y2O3 = 2YZr + 3Оо + V*o*.       (7.3) 

Следователно, при тях е налице кислороден йонен транспорт. В този 
случай тези материали могат да се класифицират и като плътни неорганични 
мембрани [22,23], имащи обемен транспорт на йони (респективно и 
електрони) вследствие наличието на кислородни ваканции в структурата си.  
За една такава неорганична оксидна мембрана с дебелина L, ще е валидно 
уравнението на Вагнер 

2

Pln

Pln ionel

ionel
22O Polnd.

LF4

RTj
"

2O

'
2O

2 ∫ σ+σ
σσ

−=  ,  (7.4) 

където, 
2Oj  е кислородният поток през твърдия електролит (мембраната),  

R – газовата константа, Т – температурата, F – константа на Фарадей,  
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L – дебелината на електролита, ionσ – проводимостта на йоните, която има 
следната зависимост **

OVion σσ = и  elσ  – електронната компонента на 

проводимост. Движещата сила е кислородният химичен потенциал (∆µO2) 
който може да се изрази чрез уравнението  

     µO2 = µ°O2+ RT lnpO2  (7.5) 

където µ°O2 е стандартната стойност на химичния потенциал при темпе-
ратура Т, R е газовата константа, pO2 – парциално налягане на кислорода.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 7.12 Идеална кубична структура на  АВО3 – перовскит 
 

 
Йонната проводимост на материалите се използва ефективно за 

изработването на твърдоокисни горивни клетки (SOFC), съответно за  катоди, 
аноди и електролити. 

 
2.2. Електрокаталитична работа 
 
2.2.1. Твърдоокисни електролитни клетки 

 Установено е, че каталитичната активност и селективност на даден 
метален филм, отложен върху твърд електролит, може да доведе до 
драстична промяна при протичането на определена каталитична реакция, при 
твърдотелна електролитна клетка от следния вид:  
 

 ⊕ È 
[О2;  KATОД /ТВЪРД ЕЛЕКТРОЛИТ/АНОД; Въглеводороди] 
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При прилагане на потенциална разлика към клетката, се осъществява 
един преход и транспорт на йони (в случая О2-) към или от каталитичната 
повърхност. При съвместяване на потенциална разлика с високи температури, 
каталитичният процес протича с 3.105 – увеличаване на скоростта на 
съответната химична реакция. На фигура 7.13 е илюстриран принципът на 
действие на една твърдоокисна горивна клетка [24].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.7.13  Схема и принцип на работа на твърдоокисна електролитна клетка 
 
 
Тези клетки, като устройство за генериране на ток и топлина, са 

интересни с това, че при тях има пълно отсъствие на течна фаза. Техният 
принцип на действие се основава на преход на кислорода в йонна форма от 
катода към анода, съпроводено с промяна на състава на газовата среда, в 
контакт с електродите. На практика, в газовите среди около електродите 
протичат окислително-редукционни процеси. Връзката между тези два 
процеса е взаимният обмен на йони и електрони между тях, така както е 
илюстрирано на фигура 7.14 за итриево-стабилизиран цирконий, използван 
като електролит.  

С други думи, продуктите на единия процес се явяват реагенти за 
другия. Сорбционните процеси протичат на контактната повърхност между 
електродите и газовата среда, а електрохимичните – на границата 
електрод/електролит. 
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Фиг.7.14  Механизъм на транспорт – (а) и (б) – концентрация на дефектите в итрий 
стабилизиран цирконий като функция от парциалното налягане на кислорода 

 
 

На фазовата граница, около катода (въздушен електрод) протича 
редукция на газообразния кислород, който се йонизира, съгласно реакцията:  

   О2  +  4е-  →  2О2– .   (7.6) 

На фазовата граница, около анода (горивен електрод) протича 
окисление на газообразния водород, когато той се подава като гориво.  

2Н2  +  2О2–→  2Н2О +  42е- . (7.7) 

Тези два процеса се съпровождат от транспорт на йони през 
електролита и на електрони през външната електрическа верига, т.е. 
транспорт на заряди през системата. Йоните се транспортират по вътрешния 
контур на системата, така както е посочено на фигура 7.14. За това е 
необходимо твърдият електролит да се отличава с добра йонна, а електродите  
– с добра електронна  проводимост. Това се постига чрез техния химичен 
състав и технология на отлагане. 

При всяка химична реакция се отделят или поглъщат електрони. Така, 
освен процес на горене, в случая при подаване на гориво водород, чиято 
реакция е силно екзотермична, имаме получаване и на електрически ток. 
Външният вид на клетките е обикновено планарен или тръбен, така както е 
показано на фигура 7.15. Патентовани са най-различни конфигурации и 
материали, касаещи твърдоокисните горивни клетки [25].  
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Фиг. 7.15  Външен вид на тръбна (а)  и планарна (б) твърдоокисна горивна  клетка 

 
 
Видно е, че материалите от които е изградена една високо-

температурна твърдоокисна горивна клетка са преди всичко на керамична 
основа [26,27]. Тези състави и тяхното изпълнение за изработването на 
клетката предопределя, както ефективността, така и продуктивността на 
съответната клетка. Друг важен фактор, предначертаващ качествата на 
клетката е изпълнението й във дадена конфигурация [25]. Формата (дизайна) 
на клетката, трябва да осигурява по-голяма контактна повърхност между 
елементите й, при едновременно лесно технологично изпълнение, с възмож-
ност за автоматизация.  Голяма част от тези резултати са патентовани и 
впоследствие са анализирани в [25]. 

Така например, една клетка от вида на фигура 7.15 ще има следният 
състав:  

 
Катод:     La1-xSrxMnO3 (перовскит), 
Електролит:   Y - ZrO2 (керамика), 
Анод:     Ni - ZrO2 (кермет),   
Интерконектор:  Cr-Ni-Mn-Ti-Fe  (стомана), 
Стъкло за спойка:  SiO2- B2O3- Na2O (база “3.3” стъкло), 

(BaO,La2O3,SrO,Y2O3). 

Детайлно описание на материалите, използвани за изработването на 
твърдоокисните електролитни клетки е представено в [25,26-28]. Освен 
изискванията към съответните материали, представени са и алтернативните 
състави и технологии за тяхното получаване и отлагане. Така например, на 
фигура 7.16 е представена температурната зависимост на съпротивлението за 
различни видове перовскити, използвани като горивни електрoди [29,30]. 
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Фиг. 7.16 Сравнение проводимостта на  LaCoO3 (перовскит) с твърди разтвори  
от  La1-xSrxMO3-δ, където ( M = Mn, Co, Cr, Fe ). 

 
 
 Както е показано на фигура 7.15, високотемпературният  катализатор 
(порьозен въздушен електрод) е под формата на филм на повърхността на 
твърдия и плътен (до около 97%) керамичен електролит. От другата страна на 
електролита е горивният анод, който също като катода е порьозен. Това добре 
е илюстрирано на фигура 7.17. Като една алтернатива, на фигура 7.18 е 
показана същата конфигурация, получена чрез метода на вакуумно плазмено 
отлагане [31]. 

При прилагане на електрическо напрежение, между тези два елемента 
на клетката, протича поток от О2– йони на контактната повърхност между тях. 
Посоката на този поток зависи от вида на каталитичния процес. Така, при 
катализа на окислителен процес, посоката на йонния поток е от електролита 
към катализаторния слой, а при редукционен процес, посоката е обратна.  
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Фиг 7.17 СЕМ-поглед на конфи- Фиг. 7.18 Тънкослойно изпълнение на 
гурация “катод/електролит/анод”,  твърдоокисна горивна клетка, с помощта 
най-важната част в една  на плазмено вакуумно отлагане 
твърдоокисна горивна клетка върху порьозна метална подложка  
 
 

В каталитичния процес, протичащ в подобна клетка, всеки от 
елементите й изпълнява определена роля. 

Катодът (въздушен електрод) доставя кислородни йони, генерирани 
на неговата повърхност от въздуха, който се подава. Чрез своята йон-донорна 
функция, той активира каталитичния процес О2 → 2О–, т.е. преход от молеку-
лярен към йонен кислород. Нестехиометричните съединения (твърди 
разтвори с А и В заместване), притежаващи перовскитна структура като  
La1-xSrxMn1-у(В)уO3-δ са подходящи за изготвянето на катоди за подобни 
клетки. Те притежават смесена (електронна и йонна) проводимост.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.7.19  Идеална структура на  А заместен перовскит,  
показващ наличието на кислородни ваканции в структурата си, съгласно [23] 
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 Функцията на електролита в процеса е транспортна. Тя се изразява в 
преноса на О2– заряди, чрез скоков механизъм, през съответните кислородни 
ваканции (фигури 7.14 и 7.19). Тази О2– йон-транспортна функция се 
извършва при високи температури от 750оС до 1000оС, което предопределя 
висок йонен транспорт. Движещата сила на преносния процес е разликата в 
концентрациите на О2– йоните (т.е. парциалното налягане на кислорода) в 
близост до двата електрода или чрез прилагане на потенциална разлика на 
електродите.На фигура 7.20 е представена схема на йонния и електронен 
транспорт в анода тип кермет Ni–YSZ.  

Анодът представлява електрокатализатор за високотемпературния 
каталитичен процес. От друга страна, изпълнява ролята на донор нa 
електрони за катода. Анодите се изготвят от метал-оксидни смеси, кермети,  
като Ni–ZrO2. Освен никел, биха могли да се използват и преходни метали, 
диспергирани в носители, като SiO2, Al2O3, TiO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.7.20  Схема на кислородно-йонния и електронен транспорт през анода [32] 
 
 
На анода Н2 се окислява до Н2О, като се отделя значително коли-

чество топлина (екзотермична реакция) при едновременно генериране на 
електрически ток. Ефективността на подобни клетки е безспорна. При тях не 
е необходим горивен процес в специална камера, нито трансмисионни  
механизми, както при класическите генератори. Това опростява значително 
тяхната поддръжка, тъй като не е необходимо да се подменят елементи, като 
лагери, валове, сегменти, турбини, бутала и др. Значително преимущество на 
този тип клетки е, че те работят при температури от порядъка на 750-1000˚С, 
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като осигуряват “вътрешен реформинг”. Следователно те могат да работят с 
горива, като CН4, без отделна, външна реформинг система. 

Недостатък на тези клетки са високите изисквания за чистотата на 
работния газ, за осигуряване на нормален режим на работа. Газът не трябва 
да съдържа прах или други примеси, тъй като в първия случай се достига до 
“задръстване” на повърхността на електродите, а във втория – до процес на 
“отравяне” на клетката и намаляване на нейната каталитична активност.   

Клетките намират приложение в две основни направления: 
електрогенератори, обезвреждащи газови замърсители като СО, NO, H2S и 
др., окислявайки ги на анода до СО2, NO2, SO2 (суровини за неорганични 
киселини) или като химични “съ-генератори”, произвеждайки едновременно 
електроенергия и суровини за химическата промишленост, например изпол-
звайки като суровина синтез-газ. Последният може да се получи при рефор-
минг процес на метан.  

Като примери за подобни процеси могат да се дадат следните 
реакции:   Pt 

2NH3 + 5O 2– →  2NO + 3H2O + 10e–         (7.8) 

 Pt
 

H2S + 3O 2– →  SO2 + H2O + 6e–.         (7.9) 

 
Следователно, твърдоокисните горивни  клетки, работещи с H2 или 

природен газ, са изключително перспективни, както за бъдещата екологично 
съобразена енергетика, така и за битови нужди, с цел децентрализирано 
производство на електроенергия и отопление.  

При окислението на CН4 до CН3ОН, продуктът може да се окисли 
селективно [33]. Процесът на електрокаталитично, анодно частично окисле-
ние на метанола до формалдехид може да се изрази със следната реакция:  

Ag 
CН3ОН + O– 2  →   НCНО + H2O + 2e. (7.10) 

 
Нещо повече, важният за индустрията “синтез газ CО + Н2”, съгласно 

реакцията, ще доведе до получаването на CН4: 

     Ni 
CО + 2Н2 + 2е–   →  CН4 + O– 2. (7.11) 

 
Явлението се нарича нефарадеево електрохимично модифициране на 

каталитичната активност (“NEMCA-ефект”) описано детайлно от Вайенас и 
колектив [33]. Полезни експериментални и приложни данни могат да се 
намерят в селекция от статии, съдържащи литературен обзор [34-37] и 
сборници от актуални конференции [31,38,39]. 


