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Дослідження електричних характеристик оксидно-нікелевого електрода,
модифікованого сполуками рідкісних розсіяних елементів

На даний час єдиним типом джерел енергії, що знайли широке
використання для живлення різноманітних пристроїв сучасної техніки, є хімічні
джерела струму (ХДС). На позитивному електроді ХДС вторинного типу
(акумулятора) при розряді відбувається процес відновлення активної речовини;
при заряді напрямок реакції змінюється і активна речовина, яка перебуває у
відновленій формі, окислюється. Найбільше поширення у якості позитивних
електродів акумуляторів мають оксидні системи, наприклад, діоксид свинцю у
свинцевих кислотних, оксиди срібла і ртуті у оксидно-срібних та оксидно-
ртутних, оксид нікелю у лужних акумуляторах.

Лужні акумулятори є одним з найбільш затребуваних ХДС, що обумовлене
можливістю їх експлуатації у широкому температурному діапазоні, стійкістю
до механічного впливу, здатністю витримувати глибокий перезаряд і
перерозряд та тривалий час перебувати у розрядженому стані, простота
обслуговування. Недоліком лужних акумуляторів є висока вартість, яка, однак,
часто компенсується значним ресурсом їх роботи.

Позитивним електродом ХДС цього типу є система Ni|NiOOH|OH− з
електропровідною добавкою графіту або тонкоподрібненого нікелю.
Необхідність введення електропровідної добавки викликається тим, що при
протіканні зарядно-розрядного процесу суттєву роль відіграє якість контакта
між активною масою і струмовідводом. У процесі розряду на позитивному
електроді утворюється непровідний Ni(OH)2, причому відновлення починається
на зовнішній поверхні зерна маси. Це приводить до різкого підвищення
значення перехідного опору між зерном і струмовідводом, що обумовлює
передчасне зниження напруги акумулятора до критичного значення і,
відповідно, низьке значення коефіціента використання активної маси.
Зниження перехідного опору  також можна досягти шляхом багаторазового
вальцювання (подрібнення) активної маси, яке сприяє зменшенню величини
зерна маси та підвищує ступінь її використання у зарядно-розрядному процесі.
Суттєве збільшення коефіціента використання активної маси і, відповідно,
електричної ємності електрода досягається введенням до складу електроліту і
електрода спеціальних активуючих добавок. Зокрема, у їх якості в електроліт
лужних акумуляторів добавляють сполуки літію і барію. Але найбільш
ефективним є введення активаторів − сполук кобальту, рідкоземельних
елементів (лантану, ітрію, неодиму) безпосередньо до складу активної маси
оксидно-нікелевого електрода.


