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Принцип роботи КПК 

Катод Анод Електроліт 

Кисень Водень Електрон 

Споживач 

електроенергії 

паливо(H2, CH4, CO) повітря  

Продукти реакції: 
H2O, CO2 

Загальна реакція: 2H2 + O2  2H2O + Q + E  
 

Катодна реакція: O2 + 4e-  2O2- 

 

Анодна реакція: 2H2 + 2O2-  2H2O + 4e- 
 

Робоча температура ≥ 600°С 



Вимоги до аноду КПК 

 Розгалужена і зв’язана межа трьох фаз (МТФ); 

 Електронна та іонна провідності; 

Міцність;  

 Пористість; 

 Каталітична активність;  

Структурна однорідність;  

 Хімічна стабільність;  

Сумісність КТР з електролітом 



Сьогодні найбільш застосованим 

матеріалом аноду для виготовлення КПК є 

8YSZ*-NiO 
 

Але разом з тим відомо, що напівстабілізований діоксид 

цирконію 3YSZ** забезпечує вищу міцність ніж  повністю - 8YSZ: 
 

 

 

 

 

 

 
*8YSZ - діоксид цирконію ZrO2 стабілізований 8 мол.% оксиду ітрію Y2O3 

**3,5YSZ - діоксид цирконію ZrO2 стабілізований 3,5 мол.% оксиду ітрію Y2O3  

Singhal S. C. / Elsevier: Oxford, U.K. (2003) 406 p. 



Мета роботи 

 впровадження  керамічної складової 3,5YSZ* в анод 

КПК, змінючи при цьому кількість пороутворювача для 

вдосконалення його властивостей, а саме:  

збереження його міцності та електричної провідності, 

підвишчуючи його пористість. 

*3,5YSZ - діоксид цирконію ZrO2 стабілізований 3,5 мол.% оксиду ітрію Y2O3  

 



Актуальність теми дослідження 

 полягає в збільшенні реакційної зони аноду за 

рахунок створення додаткової пористості, що 

дозволить більш повно/скоріше проходити 

електрохімічним реакціям на аноді. Це в свою чергу 

має підвищити ефективність роботи всієї КПК. 



Для досягнення поставленої мети заплановані 

та виконані наступні дослідження: 

  Дослідження впливу вмісту пороутворювача 

(крохмалю 12-, 18-, 24-, 32-об.%) на формування 

пористості в процесі виготовлення аноду 3,5YSZ- 

NiO(60-мас. %). 

  Дослідження впливу пористості аноду 3,5YSZ- NiO(60 

мас%) на його міцність до і після відновлення NiO. 

  Дослідження впливу пористості на електричну 

провідність аноду після його відновлення 

 



Властивості вихідних матеріалів 

Структура порошку пороутворювача 

(крохмаль Топіока) 
Структура порошку 3,5YSZ (ВДГМК, Україна)  

Матеріал (виробник) 
Розмір первинних 

частинок,  

Питома поверхня, 

м2/г 

3,5YSZ (Україна) 5-15 нм 54 

NiO (Китай) - 3,6 

Крохмаль Топіока (Китай) 5-15 мкм  0,311 



 Дослідження впливу вмісту пороутворювача на 

поруватість   зразків 

♦ - після пресування;  

●- відновлені Н2 при 800 °С; 
 ▄ - попереднє спікання   

при 1200 °С;  

  – спікання при 1400 °С;  

▲- інтерполяційна функція 



Вплив вмісту пороутворювача на міцність зразків 

♦- спікання 1400°С  

■ – відновлення H2, 800 °С 



Дослідження електричної провідності 

  

♦ - Після відновлення Н2, 800 °С 



Висновки 

            Проведене дослідження впливу пористості(пороутворювача) на   міцність,      
електричну провідність анодного композиту 3,5YSZ – NiO (60 мас.%) до і після його 
відновлення показало, що:  

 За однакових умов виготовлення, зразки 3,5YSZ - NiO(60 мас.%) після відновлення 
при температурі 800°C мають майже однаковий рівень впливу пороутворювача 
на пористість у порівнянні зі зразками, спеченими при температурі 1200°C. Так, 
пористість відновлених зразків змінювалась з 43 до 49%, а спечених – з 42 до 49% в 
залежності від вмісту пороутворювача. 

 Виявлено, що при підвищенні вмісту пороутворювача як при спіканні при 
температурі 1400 °С, так і після відновлення при температурі 800 °С міцність 
зменшується з 94,5 до 58,5 МПа та з 74,3 до 57,6 МПа відповідно.  

 Встановлено, що електрична провідність анодів зменшується з 1,15∙106 См/м по 
0,61∙106 См/м зі збільшенням в них пористості. Максимальне значення 
електропровідності анодів дорівнювало 1,15∙106 См/м при пористості 47,5 % (при 
вмісті пороутворювача 12 об.%). 

  Оптимальним складом кермету для виготовлення аноду КПК є склад зі вмістом 
пороутворювача (крохмалю) на рівні 18%, який забезпечує оптимальну міцність 
анодному композиту після відновлення 74,3 МПа (після спікання 95 МПа) з 
пористістю 46% та електропровідністю 0,9∙106 См/м. 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


