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1. Увод 

Изчерпването на класическите източници на енергия, както и факта, че почти всички 

нефтените продукти на европейския пазар са внос,  води до повишаване на цените на 

транспортните и битовите услуги. Това е причина за усилената изследователска и 

приложна дейност в търсене на техни заместители, които не само да задоволят нуждите 

от електроенергия, но и да ограничат застрашителното влошаване на екологичното 

равновесие при производството им. Биогоривата се определят като алтернатива на 

конвенционалните горива и биха могли да се превърнат в горива на бъдещето. Един от 

представителите на биогоривото е биодизелът. Оказва се, че основен проблем при 

неговото производство е отделянето на големи количества глицерол като съпътстващ 

отпадъчен продукт. Въпреки че глицеролът намира редица приложения във фармацията, 

в козметиката и др., предлагането му е много по-голямо от търсенето. Това налага 

необходимостта от намиране на решение на проблема с неговото натрупване и на 

употребата му като суровина. Едно от възможните приложения на глицерола е 

използването му в директни алкохолни горивни клетки. Каталитичните материали, 

използвани за окисление на глицерол, най-често се основават на благородни метали като 

платина, паладий и злато в комбинация и с други неблагородни метали, например никел. 

Дълго време се считаше, че платиновите катализaтори са най-ефективни за тази реакция, 

но с развитието на методите на синтез интересът към паладиевите катализатори се 

възобновява и обуславя от факта, че земните залежи от Pd са около 50 пъти по-изобилни 

от тези на Pt. 

Настоящата дисертация е посветена на своеoбразен експериментален подход за 

получаване на паладиеви нанокаталитични системи с висока дисперсност на металната 

фаза, основаващ се на използване на електронно проводящи полимерни покрития и 

спонтанен, безтоков процес на метално отлагане. 

 

2. Литературен преглед 

Прегледът на литературата разглежда основните характеристики на поли(3.4-

етолендиокситофен) (PEDOT) като един от основните представители не електронно 

проводящите полимери (ЕПП). Разгледани са досегашните изследвания по безтоково 

отлагане на метали в електронно проводящи полимерни слоеве като е диференциран 

методът на спонтанно безтоково отлагане при използване на оксиредукционните 
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свойства на ЕПП от класическото безтоково отлагане в присъствие на разтворим 

редуктор и галваничното заместване. Обсъдени са изследвания на системата Pd/PEDOT 

във връзка с разнообразни електрокаталитични приложения. Накрая са представени и 

паладиеви каталитични материали, използвани за електроокисление на глицерол. 

Направен е изводът, че паладиеви катализатори, синтезирани по различен начин и 

ползващи различни носещи подложки, имат перспектива за приложение в горивни 

клетки, както и като сензорен материал в електроаналитични устройства. Безтоковото 

отлагане на Pd в електронно проводящи полимери предлага една от възможностите за 

получаване на тези каталитични материали. 

 

3. Цел и задачи 

Целта на настоящото изследване е да бъдат изучени факторите, които влияят 

върху безтоковия процес на отлагане на Pd в проводящи полимерни слоеве от 

PEDOT и да се оцени перспективата за използване на катализатори от Pd/PEDOT, 

отложени върху графитни електроди, за окисление на глицерол. 

За постигане на целта на дисертацията са решавани следните задачи: 

1. Изследване на ролята на носещата подложка – стъкловиден въглерод или спектралнo 

чист графит за безтоково отлагане на Pd върху слоеве от PEDOT. 

2. Изследване на влиянието на вида на дотиращите йони, PSS или SDS, използвани в хода 

на синтеза на PEDOT, за безтоково отлагане на Pd. 

3. Изследване на ролята на степента на предварителна редукция на полимерното 

покритие за процеса на безтоково отлагане на Pd върху PEDOT. 

4. Изследване на електрокаталитичната активност на получените покрития от Pd/PEDOT 

за окисление на глицерол. 

 

4. Експериментална постановка 

Подробно описание на използваните разтвори, електрохимични клетки и електроди, 

електрохимични измерителни процедури, както и на други физикохимични методи, 

използвани за характеризиране на покритията от Pd/PEDOT е представено в 

дисертационния труд. Тук е представена информация само за вида на въглеродните 
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подложки, типа на дотиращите йони, използвани в хода на експерименталното 

изследване и процедурата на редукция предхождаща металното отлагане:  

За работни електроди са използвани стъкловиден въглерод (GCE) (Sigradur®) с 

работна повърхност S = 0.08 cm2 и електроди от спектралнo чист графит (SGE) 

(Ringsdorff-Werke GMBH, Германия) с работна повърхност S = 0.071 cm2. За 

електрохимичен синтез на слоеве от PEDOT, е използван 10 mМ воден разтвор на 

мономера EDOT, съдържащ 34 mМ натриев полистиренсулфонат (PSS) или натриев 

додецилсулфат (SDS). Синтезираните полимерни слоеве са обозначени с PEDOT-PSS 

или съответно PEDOT-SDS. Предварителната редукция на слоевете от PEDOT е 

осъществена чрез задържане на електрода при постоянен потенциал за определено време. 

В изследванията са приложени два различни редукциони потенциала Е= - 0.62 V и              

Е = -1.4 V за време от 1200 s. Тези две условия за предварително редуциране на слоевете 

от PEDOT са наречени „мека“ (при E = -0.62 V) и съответно „дълбока“ (при E = -1.4 V) 

редукция. 

 

5. Резултати и обсъждане 

5.1 Роля на носещата подложка за процеса на безтоково отлагане на Pd в PEDOT. 

Сравнително изследване на стъкловиден и спектрално чист графит 

С оглед получаване на информация за капацитивното поведение на въглеродни 

електроди от GCE и SGE е изследвано електрохимичното им поведение в индиферентен 

електролит (воден разтвор на 0.1 М LiClO4). Получените резултати (Фиг.7*) показват, че 

въпреки приблизително еднаквата им геометрична площ, двата въглеродни електрода 

имат различна повърхностна грапавост. Освен това, при SGE реакцията на отделяне на 

водород е по-силно изразена, което също е свързано с по-голямата грапавост на 

електрода. Това наблюдение е подкрепено и от допълнителни компютърни 3D 

томографски измервания, които показват, че SGE има 21.7% порьозност при само 0.2 % 

затворени пори докато GCE се характеризира с плътна, хомогенна и изотропна 

структура, без порьозност. 

 

___________ 

*Номерацията на фигурите в автореферата следва номерацията на фигурите в 

дисертационния труд. 
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Фиг.7* Циклични волтамперометрични криви, получени във воден разтвор на 0.1М 

LiClO4 при използване на SGЕ (плътна линия) и GCЕ (прекъсната линия) (a). Токът, 

измерен при GCЕ, е умножен с коефициент 50 (b).  

 

По-нататъшните изследвания са насочени към изясняване на ролята на въглеродните 

електроди върху процесите на електрохимична полимеризация и безтоково паладиево 

отлагане. За тази цел върху електродите от SGЕ и GCЕ са отложени слоеве от PEDOT-

PSS, които са с еднакъв полимеризационен заряд, Qpoly = 5.6 mC. Кривите на 

полимеризация на EDOT върху двата вида електроди показват различна кинетика на 

образуване на полимерното покритие, особено в началния етап (Фиг. 9). 
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Фиг.9 Полимеризационни транзиенти, получени при E = 0.36 V спрямо MSE във воден 

разтвор, съдържащ 10 mM EDOT и 34 mM PSS при използване на SGE (плътна линия) и 

GCЕ (прекъсната линия). 
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Наблюдава се забавено иницииране на полимеризацията при GCE, докато при 

SGЕ процесът е дифузионно ограничен още от самото начало. Този ефект би трябвало да 

произхожда от много по-голямата ефективна повърхност на SGЕ.  

За да се установи дали разликата в кинетиката на полимеризацията води и до 

разлика в степента на окисление на PEDOT-PSS е проведена серия от експерименти на 

електрохимична полимеризация на слоеве от PEDOT-PSS с различни полимеризационни 

времена и съответно полимеризационни заряди, от 1 mC до 10 mC. Сравнението между 

двата вида електроди показва, че РEDOT/SGE има по-голяма оксиредукционна 

активност в псевдокапацитивната потенциална област, но също така и много по-голяма 

пропускливост за водород и съответна активност за реакцията на отделяне на водород. 

Чрез тази серия експерименти са получени данни за ефективния оксиредукционен заряд 

Q*redox в зависимост от полимеризационния заряд Qpoly за PEDOT/GCE и PEDOT/SGE, 

които показват, че съотношението Q*redox/Qpoly остава постоянно, независимо от това, че 

двата въглеродни електрода се различават по своята структура и кинетика на 

полимеризация. Този резултат трябва да се разглежда като индикация за запазената 

степен на окисление и по този начин за идентичната молекулна структура на 

полимерните вериги при двете подложки, използвани за полимеризация. 

Следващите експериментални серии са проведени, за да се установи дали 

разликата в повърхностната структура на двата въглеродни електрода влияе върху 

процеса на безтоково отлагане на паладий. За тази цел са синтезирани слоеве от PEDOT-

PSS с Qpoly = 5.6 mC, след което те са редуцирани при Е = -1.4 V за 1200 s. Веднага след 

това се извършва безтоково отлагане на паладий като се регистрира изменението на 

потенциала на отворена верига (OCP) (Фиг. 13). 
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Фиг.13 OCP транзиенти, получени по време на безтоково отлагане на Pd върху 

PEDOT-PSS/SGE (черна линия) и PEDOT-PSS/GCE (прекъсната черна линия). 

Референтни OCP криви, получени след редукция на PEDOT-PSS/SGE и PEDOT-

PSS/GCE в електролит не съдържащ Pd2+ йони (сиви линии). 

Установена е съществена разлика в кинетиката на процеса на безтоково паладиево 

отлагане при двата електрода като нарастването на ОСР се забавя значително, когато се 

използва порестият SGЕ. Това може да бъде указание за различна морфология на 

слоевете от РEDOT-PSS на надмолекулно ниво, произтичаща от много различната 

кинетика на полимеризация, или за по-специфичното поведение на SGE, дължащо се на 

бавни дифузионни процеси вътре в порестата му структура. 

Данни за количеството на отложената паладиева фаза са получени чрез анодно 

волтамперометрично разтваряне в солна киселина. Получени криви на разтваряне (Фиг. 

15) показват, че токовете, измерени при GCE, са много ниски, въпреки индикацията за 

идентично оксиредукционно поведение на PEDOT-PSS, отложен върху SGE и GCE. 

Стойностите за количеството на отложената метална фаза са получени след отлагане на 

Pd върху PEDOT-PSS/SGE при различни полимеризационни заряди (Qpoly от 2.6 mC до 

8.6 mC). Установено е, че за много тънки полимерни слоеве количеството заряд 

съответстващ на отложената метална фаза надвишава полимеризационния заряд и 

съответно теоретично възможния заряд на полимерното покритие, който би могъл да 

участва в спонтанния безтоков процес на метално отлагане. За да се изясни този 

неочакван резултат, е проведен допълнителен експеримент с SGЕ, в отсъствие на 
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полимерен филм и е извършена същата последователност от стъпки, както при 

електродите покрити с PEDOT. Експериментът с волтамперометрично разтваряне, 

показва, че и в този случай се наблюдава добре изразен пик на разтваряне на метална 

фаза. Очевидно е, че при порестия SGE може да се осъществи безтоково метално 

отлагане дори при липса на PEDOT. Това най-вероятно се дължи на окислението на 

предварително редуцирани водородни атоми, вградени в порестата му структура. 
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Фиг.15 Криви на разтваряне на паладий, отложен върху  (b) PEDOT-PSS/SGE при Qpoly 

от 2.6 mC до 8.6 mC. Сивата линия в (b) показва разтваряне на Pd при използване на 

непокрит с полимер SGE. 

Изследванията, представени в тази част на дисертацията, показват, че 

въглеродният електрод-подложка, използван за полимеризация на PEDOT, играе 

съществена роля за кинетиката на полимеризация и протичането на съпътстващи 

реакции като например редукцията на водород върху покритите с полимер електроди. 

Въпреки че при използването на двата типа въглеродни електроди (GCE и SGE) 

присъщата електрохимична активност на PEDOT изглежда незасегната, безтоковото 

отлагане на паладий протича по съществено различен начин върху двете електродни 

подложки. Количеството метал, отложен при използване на покрити с PEDOT SGЕ, е 

значително по-голямо от това при използване на GCE. Установено е, че в случая на SGЕ 

принос към процеса на безтоково отлагане има и самата пореста въглеродна подложка, а 

количеството на отложения паладий върху PEDOT-PSS/SGE не се дължи само на 

оксиредукционното поведение на полимерното покритие.  
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5.2. Роля на дотиращите йони и на степента на редукция на PEDOT за 

процеса на безтоково отлагане на Pd  

Ръководейки се от данните получени за двата електрода GCЕ и SGЕ в точка 5.1, 

като работен електрод по-нататък е използван само SGE. Предварителното третиране на 

полимерните покрития е провеждано при т.нар. „мека“ (Е = -0.62 V, t = 1200 s) или 

съответнo „дълбока“ (Е = -1.4 V, t = 1200 s) редукция. Получени са слоеве от              

PEDOT-PSS и PEDOT-SDS с еднакъв полимеризационен заряд (Qpoly = 5.6 mC). 

Промяната на OCP при безтоковия процес на метално отлагане след „мека“ редукция на 

полимерните покрития и съответните волтамперометрични криви на разтваряне на 

металната фаза са показани на Фиг. 20.  
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Фиг. 20 (а) OCP транзиенти, измерени в разтвор на PdSO4 и (b) криви на анодно 

разтваряне на Pd, измерени в разтвор на HCl, при използване на PEDOT-PSS/SGE 

(плътна линия) и PEDOT-SDS/SGE (прекъсната линия), след редукция в „меки“ условия. 

(Qpoly = 5.6 mC) 

Установено е, че след „мека“ редукция на полимерните покрития количеството на 

отложения Pd е сходно за двата вида PEDOT, но има разлика в позицията на пиковете на 

разтваряне, което може да се дължи на различно свързване или различно 

местоположение на Pd частиците върху/в полимерния слой (фиг. 20 b). SEM изображения 

с висока резолюция на образци от Pd/PEDOT-PSS и Pd/PEDOT-SDS (Фиг. 21), разкриват 

хомогенно разпределени Pd частици, отложени върху полимерната повърхност. 

Размерът им варира между 3 и 7 nm за PEDOT-PSS и между 3 и 15 nm за PEDOT-SDS. В 

последния случай се наблюдават не отделни, а по-скоро групи от малки кристалчета, 

плътно разположени едно до друго. 
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Фиг. 21 SEM на Pd/PEDOT-PSS (a) и Pd/PEDOT-SDS (b) образци след безтоково 

отлагане на Pd при „мека“ предварителна редукция на PEDOT. Увеличение 200000Х.  

Аналогични измервания са извършени и чрез прилагане на условия за „дълбока“ 

предварителна редукция. В този случай OCP транзиентите, измерени в хода на безтоково 

Pd отлагане (Фиг. 22 а) показват и за двете проби, PEDOT-PSS и PEDOT-SDS, че 

потенциалът на електрода остава много по-дълго при стойности значително по-

отрицателни от равновесния потенциал на Pd/Pd2+ в сравнение със случая на „мека“ 

редукция. Освен това се забелязва съществена разлика в OCP транзиентите за двата вида 

PEDOT със значително забавяне на окислителния процес в случая на PEDOT-SDS (Фиг. 

22 а). Така става ясно, че окислението на PEDOT след дълбока редукция зависи силно от 

вида на противойоните, използвани при синтез на полимера. Кривите на разтваряне на 

Pd (Фиг. 22 b) показват много по-високи заряди за разтваряне от тези, наблюдавани след 

„мека“ предварителна редукция. 
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Фиг. 22 OCP транзиенти, измерени в разтвор на PdSO4 (а) и криви на анодно 

разтваряне на Pd, измерени в разтвор на HCl (b) при електроди покрити с PEDOT-

PSS- (плътна линия) и PEDOT-SDS- (прекъсната линия) след „дълбока“ предварителна 

редукция. (Qpoly = 5.6 mC) 
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SEM изображенията (Фиг. 23) на повърхността на PEDOT разкриват по-голям 

брой повърхностно разположени Pd наночастици в сравнение със случая на „мека“ 

редукция (Фиг. 21). Особено в случая на PEDOT-SDS повърхността е изцяло покрита с 

плътно разположени Pd наночастици. Средният размер на отделните наночастици остава 

в диапазона от няколко нанометра, подобно на „меките“ условия на предварителна 

редукция.  

  

 

Фиг. 23 SEM на образци от PEDOT-PSS (a) и PEDOT-SDS (b) след безтоково отлагане 

на Pd при дълбока предварителна редукция на PEDOT. Увеличение 200 000Х. 

Изследванията, представени дотук, показват, че дотиращите йони (PSS и SDS), 

използвани при синтеза на PEDOT, оказват съществено влияние върху повърхностната 

структура на полимерните покрития и съответно върху скоростта на процеса на 

безтоково метално отлагане и количеството на отложената метална фаза.  

Следващите изследвания, представени в дисертацията целят да се разкрие ролята 

на дебелината на полимерното покритие за безтоковото отлагане на паладий, както и да 

се установи подробно връзката между полимеризационния заряд (Qpoly) на полимерните 

покрития и заряда (QPd), използван за редукция на паладиеви йони в процеса на безтоково 

метално отлагане. Данни за това съотношение са получени от експериментални 

измервания, проведени при полимеризационни заряди между 2 и 13 mC за двата вида 

слоеве от PEDOT (Фиг. 26). Както може да се очаква с увеличаване на 

полимеризационния заряд и с това на окислителния капацитет на полимерния слой, 

отложен върху повърхността на електрода, се увеличава и количеството на отложения 

метал. Получените данните показват, слаба зависимост на QPd от Qpoly. При тънките 

слоеве от PEDOT стойностите на QPd надвишават тези на Qpoly. Имайки предвид, че 
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обратимият оксиредукционен заряд на полимерния слой и следователно окислителният 

му капацитет е между 10 и 20% от полимеризационния заряд очевидно е, че процесът на 

безтоково отлагане не се дължи само на окислението на PEDOT. Може да се предположи, 

че при „дълбока“ редукция може има отделяне на водород, както върху SGE, така и върху 

SGE, покрит с PEDOT. Поради това в следващ етап от изследванията бяха измерени 

редукционните токове, протичащи по време на тази стъпка от експеримента (Фиг. 27). 
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Фиг.26 Зависимост на заряда на разтваряне (QPd) на Pd, от полимеризация заряд (Qpoly), 

получен при „дълбока“ редукция на PEDOT-PSS (●) и електроди, покрити с PEDOT-SDS 

(■). Данни за SGE без полимерно покритие са показани по оста Y (►). 

Резултатите за редукционните токове на непокрити с полимер SGE, показват 

голямо разсейване (● на Фиг. 27). Това трябва да се дължи на установената голяма 

порьозност на SGE, което води до висока електроактивна повърхност. Стойностите на 

покрити с PEDOT-PSS електроди, се намират между границите установени за SGE, което 

означава, че този тип слоеве от PEDOT не представляват бариера за протичане на 

водородната реакция. От друга страна, всички данни, измерени с електроди, покрити с 

PEDOT-SDS, показват по-малки редукционни токове от тези, измерени за SGE. Това 

означава, че PEDOT-SDS има плътна полимерна структура, която инхибира йонния 

транспорт и по този начин редукцията на водород.  
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Фиг. 27 Редукционни токове, измерени в хода на дълбока редукция (E = -1.4 V), при 

използване на SGE (●) и на SGE, покрити със слоеве от PEDOT-PSS (□,○,∆) и PEDOT-

SDS (●,■,▲) с различен полимеризационен заряд: 2.6 mC (○,●), 4.2 mC (□,■) и 8.5 (∆,▲) 

mC. 

Представените изследвания показват, че върху предварително редуциран графит, 

може да се извърши директно безтоково отлагане на Pd. Както е показано в 

дисертационния труд, това води до образуването на големи метални кристали върху 

графитната повърхност от порядъка на няколко стотин нанометра. Същевременно 

високата ефективност на безтоково метално отлагане върху PEDOT/SGE и възможността 

за отлагане на паладиеви частици с размери само от няколко нанометра се дължи от една 

страна на фината порьозна структура на полимера и от друга - на порьозната структура 

на графитната подложка, която от своя страна предоставя най-вероятно възможност за 

окислително редукционно взаимодействие между водородните йони и металните йони в 

разтвора. Водородните йони получени при прилагане на сравнително висок отрицателен 

потенциал в процеса на предварителна редукция, вероятно играят ролята на 

допълнителен редуктор за безтоково метално отлагане. 
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5.3. Физикохимично характеризиране на слоеве от PEDOT преди и след редуктивно 

третиране.  

Данни за повърхностната морфология на слоеве от PEDOT след „мека“ и 

„дълбока“ редукция и безтоково отлагането на Pd са получени чрез SEM (Фиг. 29). 

Повърхностната морфология на слоевете от PEDOT-PSS (Фиг. 29 а, b) остава незасегната 

от „дълбоката“ редукционна процедура. Изображенията показват подобна груба 

структура с много различни по размер и дълбочина пори. За разлика от тях, слоевете от 

PEDOT-SDS (Фиг. 29 c и d) показват съществена разлика в повърхностната морфология 

в зависимост от условията на редукция – слоят, третиран при „мека“ редукция, има фина 

грапава структура, докато при подлагане на „дълбока“ редукция се получава плътна 

зърнеста структура. 

 

 

  

 

Фиг. 29 SEM изображения на покрития от PEDOT-PSS (a, b) и PEDOT-SDS (c, d) с 

отложен Pd след третиране при „мека“(a, c) и „дълбока“(b, d) редукция.  

Увеличение 30 000 Х. 
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За да се получи допълнителна информация за влиянието на процеса на 

предварителна редукция върху слоевете от PEDOT, са извършени ex-situ раманови 

изследвания на слоеве PEDOT-PSS и PEDOT-SDS, след синтез и след „мека“ и „дълбока“ 

предварителна редукция (Фиг. 32).  

 

 

Фиг. 32. Раманови спектри на слоеве от PEDOT-PSS и PEDOT-SDS след синтез (PSS и 

SDS), след „мека“ редукция (PSS-mild и SDS-mild) и след „дълбока“ редукция (PSS-deep 

и SDS-deep). 

Рамановите спектри показват, че основните пикове на слоевете от PEDOT-SDS, 

както на синтезирани, така и на предварително редуцираните проби, са по-тесни от 

съответните пикове на образците от PEDOT-PSS, което е индикация за по-подредена 

структура в случая на PEDOT-SDS. В резултат на процеса на „дълбока“ редукция се 

наблюдава съществено стесняване на най-силния раманов пик, съответстващ на 

симетрично разтягане на връзката νS (Cα=Cβ(-O)), което най-вероятно означава, че се 

извършва пренареждане на полимерните вериги и за двата вида PEDOT, особено 

изразено в случая на PEDOT-SDS. 

Получените в тази част на дисертацията допълнителни сведения за 

физикохимичните свойства на слоевете от PEDOT, показват, че дълговременната 

електрохимична редукция на PEDOT-SDS при потенциал, осигуряващ пълно редуциране 

на полимера, води до необратима промяна на полимерната структура и до формиране на 

компактна зърнеста повърхностна морфология. Тя затруднява йонната/атомна дифузия 



15 
 

и обуславя натрупването на метални частици на външната полимерна повърхност при 

безтоковия процес на метално отлагане поради което най-вероятно затрудняват в 

полимерното покритие от този вид. 

 

5.4. Изследване реакцията на окисление на глицерол в алкална среда 

Следващата част от дисертацията е свързана с изследвания, целящи да се оцени 

перспективата за използване на получените нанокаталитични материали от Pd/PEDOT, 

за окисление на глицерол. 

5.4.1. Окисление на глицерол при използване на покрития от Pd-PEDOT, получени 

с различни дотиращи йони и еднакъв полимеризационен заряд 

Първоначално окислението на глицерол е изследвано върху композитни слоеве от 

Pd/PEDOT-PSS и Pd/PEDOT-SDS, получени при еднакъв полимеризационен заряд на 

полимерното покритие (Qpoly = 4.3 mC). Безтоковото отлагане на паладий е извършено 

след прилагане на „дълбока“ предварителна редукция (E = -1.4 V за 1200 секунди). 

Окислението на глицерол е изследвано с помощта на циклична волтамперометрия във 

воден разтвор на 0.5 М глицерол и 0.5 М КОН. Фиг. 33 показва серии от 20 

последователни волтамперометрични цикъла, измерени в този разтвор за двата 

електрода. 
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Фиг. 33 Двадесет последователни волтамперометрични сканирания за окисление на 

глицерол, получени в 0.5 М глицерол и 0.5 М KOH за (а) Pd/PEDOT-PSS и (b) Pd/PEDOT-

SDS . Скорост на сканиране на потенциала 50 mVs -1. (Qpoly = 4.3 mC.) 
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Волтамперограмите показват, че при сканиране на потенциала в положителна 

посока се получава пик на тока, дължащ се на реакцията на окисление на глицерол, а в 

обратна посока на сканиране се наблюдава втори окислителен пик, който се дължи на 

окисление на вторични продукти на реакцията. Както се вижда, и при двата слоя, 

PEDOT-SDS и PEDOT-PSS, токът, дължащ се на окислението на глицерол, и този, 

дължащ се на окислението на вторичните продукти на реакцията, нараства с броя на 

волтамперометричните цикли като достига насищане при десетия цикъл. Важно е да се 

подчертае, че в хода на по-нататъшните волтамперометрични сканирания (до 60 в 

разтвор съдържащ глицерол), пикът дължащ се на окисление на глицерол, остава 

стабилен в рамките на 2% от максималната му стойност. Що се отнася до стабилността 

на PEDOT в алкални разтвори, сравнителните измервания, проведени в разтвор на 

LiClO4, преди и след 30 волтамперометрични сканирания в KOH, показват, че слоевете 

от PEDOT при тези условия, не претърпяват значителна промяна.  
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Фиг. 36 Сравнение на стабилизираните (при двадесети скен) волтамперометрични 

криви на окисление на глицерол при Pd/PEDOT-PSS (плътна линия), Pd/PEDOT-SDS 

(прекъсната линия) и Pd/SGE електроди (плътна сива линия). Количеството на 

отложен Pd е 20 μgcm-2 за електродите, покрити с PEDOT-PSS и PEDOT-SDS и 6.5 

μgcm-2 за непокрит с полимер SGE електрод. 

Директното сравнение на стабилизираните волтамперометрични криви, получени 

при двата вида PEDOT и непокрит SGE (Фиг. 36), показва за PEDOT-PSS и PEDOT-SDS 

дванадесет пъти и съответно шест пъти по-високи токове, дължащи се на окисление на 

глицерол, в сравнение с тези за Pd/SGE. Извършените разтваряния на отложената 

паладиева фаза след експериментите за окисление на глицерол показват, сравними 
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количества на отложения Pd, възлизащи на 20 μgcm-2 за PEDOT-PSS и PEDOT-SDS и три 

пъти по-ниско количество (6.5 μgcm-2) за Pd/SGE. Това означава, че разликата в токовете 

на пиковете на трите материала не се дължи само на количесвото на каталитичния метал. 

Освен това, се наблюдава изместване (с повече от 60 mV) в началния потенциал на 

волтамперометричния пик и за двата Pd/PEDOT материали, което показва по-добри 

електрокаталитични характеристики в сравнение с Pd/SGE. 

 

5.4.2. Окисление на глицерол върху Pd/PEDOT при промяна на дебелината на 

полимерните покрития. 

За да се изясни ролята на количеството Pd за реакцията на окисление на глицерол 

са извършени изследвания, при които слоевете от PEDOT са синтезирани с различни 

полимеризациони заряди (от 2.6 mC до 12.6 mC). При тези серии от експерименти, с 

увеличаването на полимеризациония заряд на слоевете от PEDOT, масата на отложения 

метал, mPd, постепенно се увеличава за PEDOT-PSS, докато тази тенденция не се 

наблюдава за PEDOT-SDS. В същото време е важно да се отбележи, че електроактивната 

повърхност EASA на Pd наночастици (Фиг. 38) се увеличава значително с увеличаване 

количеството на Pd при PEDOT-PSS и показва тенденция за намаляване при PEDOT-

SDS. Последният резултат показва, че има припокриване и агрегиране на Pd 

наночастици. 
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Фиг. 38. EASA в зависимост от количеството метал за Pd/PEDOT-PSS ( ) и Pd/ 

PEDOT-SDS (○). Плътна (за PSS) и прекъсната (за SDS) линии съответстват на 

линейна регресия на съответните данни. 
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Стойностите на EASA, нормирани към геометричната площ (GA) на електрода, 

предоставят възможност за сравнение с други каталитични паладиеви материали, 

използвани за окислението на глицерол. Отношението EASA/GA, получено в 

настоящото изследване, за каталитичните материали от Pd/PEDOT варира между 70 и 

357 и е значително по-високи от стойности получени за Pd нанокатализатори, отложени 

върху пореста въглеродна хартия и въглеродна нанопяна. 

Изследвания за реакцията на окисление на глицерол, проведени при  четири 

различни стойности на полимеризационния заряд на двата вида покрития от PEDOT, 

показват, че токът на окислителните пикове се увеличава с увеличаване на количеството 

Pd в случая на PEDOT-PSS. Във всички случаи пиковете, измерени с покритията от 

Pd/PEDOT-SDS остават около три пъти по-ниски от тези, измерени с Pd/PEDOT-PSS. 

Данните за масовата активност (МА), изчислени като съотношение на плътността на 

токовия пик (в положителна посока на сканиране на потенциала) към количеството метал 

е показано и за трите Pd катализатора на Фиг. 40. 
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Фиг. 40 Масова активност за окисление на глицерол като функция на: (а) 

количеството Pd и (b) EASA получена при Pd/PEDOT-PSS (●), Pd/PEDOT-SDS (○) и Pd-

SGE (▲). Плътните и пунктирани линии съответстват на линейна регресия на 

съответните данни. 

При едно и също количество паладий, каталитичният материал на основата на 

PEDOT-PSS показва три пъти по-високи стойности на MA в сравнение с PEDOT-SDS. 

Зависимостта на MA от EASA е показана на Фиг. 40 b. Вижда се, че МА намалява слабо 

с увеличаване на EASA в случая на PEDOT-PSS. Този ефект вероятно се дължи на 
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възпрепятстван достъп на молекулите на глицерола до повърхността на паладиевите 

наночастици с увеличаване на дебелината на полимерното покритие, тъй като се очаква 

Pd наночастици да се отлагат и дълбоко в полимерната структура.  Обратна тенденция е 

наблюдавана в случая на PEDOT-SDS, но това е само привиден ефект като най-ниската 

стойност на EASA в този случай съответства на най-дебелия полимерен слой. Така и за 

PEDOT-SDS, с увеличаване дебелината на полимерния слой, MA намалява поради 

засиленото агрегиране и припокриване на Pd наночастици, отлагащи се преимуществено 

на границата полимер/разтвор.  

Допълнителни сведения за електрокаталитичните характеристики на 

каталитичните материали от Pd/PEDOT може се получава въз основа на 

експерименталните данни за съотношението на токовете на пиковете, Iforward/Ibackward, 

получени при сканиране на потенциала в права и обратна посока (Фиг. 41). Това 

съотношение често се използва като мярка толерантност на катализатора към натрупване 

на продукти на реакцията. Вижда се, че съотношението е по-благоприятно за електроди 

от Pd/PEDOT-SDS. Може да се предположи, че в случая на PEDOT-PSS, поради 

наличието на Pd наночастици вътре в полимерната структура, междинни продукти на 

реакцията, образувани при сканиране на потенциала в положителна посока, не могат 

лесно да напуснат полимерната структура и се окисляват при сканиране на потенциала в 

обратна посока. За разлика от това, плътно разположените паладиеви наночастици, 

намиращи се предимно на външната повърхност на PEDOT-SDS, осигуряват 

възможността за по-лесна дифузия на междинни окислителни продукти на глицерол 

далеч от повърхността на електрода, поради което не се наблюдават големи окислителни 

токове при обратната реакция.  

Данните за МА за окисление на глицерол на изследвани в литературата 

катализатори, използващи Pd, са обобщени в Таблица 2 в дисертацията. Сравнението 

показва, че резултатите за МА, получени за Pd/PEDOT-PSS, значително надвишават 

стойностите, получавани досега. Само някои би- или триметални сплавни материали 

(например AgPd и CuPdPt) осигуряват по-високи стойности на МА, но това най-вероятно 

се дължи на промяна в механизма на реакцията и постигането на друга степен на 

окисление на глицерол. 
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Фиг.41 Съотношение на токовете на пиковете, Iforward/Ibackward, получени при сканиране 

на потенциала в положителна и отрицателна посока за Pd-PEDOT/PSS ( ), Pd-

PEDOT/SDS (○) и Pd/SGE (▲). 

Изследванията на окисление на глицерол върху слоеве от Pd/PEDOT показват, че 

от решаваща роля за масовата активност на получените композитни материали е видът 

на дотиращите йони, използвани при синтеза на проводящия полимерен слой. Както бе 

показано в предходните части на дисертацията, дотиращите йони влияят съществено 

върху морфологичните характеристики на полимерните слоеве от PEDOT и от там върху 

количеството и разположението на отложените паладиеви частици в/върху полимерната 

повърхност. Вследствие на тези разлики при композитния материал Pd/PEDOT-PSS се 

наблюдават по-високи електроактивни площи на каталитичната фаза и около и три пъти 

по-висока масова активност, в сравнение с тази на Pd/PEDOT-SDS. Получените 

резултати за MA за окисление на глицерол на слоевете от Pd/PEDOT-PSS надвишават 

стойностите, намерени до сега в литературата, за паладиеви монометални катализатори.  

При това, количеството на каталитичната фаза е относително малко (15-30 μgcm-2) в 

сравнение с други паладиеви катализатори, използвани за окисление на глицерол. 
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6. Изводи 

Настоящият дисертационен труд е посветен на изследвания на процеса на 

спонтанно безтоково отлагане на паладий върху въглеродни електроди, покрити с тънки 

слоеве от електронно проводящия полимер PEDOT. Макар и този подход за отлагане на 

благородни метали върху проводящи полимерни покрития да е използван и преди, 

настоящото изследване разкрива редица особености на процеса и възможности за 

влияние върху количеството на отложената метална фаза и разпределението на 

частиците в/върху полимерния материал. 

Подробните сравнителни изследвания, проведени върху две въглеродни 

подложки с различна степен на порьозност (плътен стъкловиден въглерод и порьозен 

спектрално чист въглерод), показват съществена роля на подложката  носител за процеса 

на метално отлагане. При едни и същи експериментални условия порьозният спектрален 

графит позволява да се отложат много по-големи количества метална фаза в сравнение с 

плътния стъкловиден въглерод. Резултатите, получени при това изследване, насочват 

към специалната роля на въглеродната подложка за процеса на безтоково метално 

отлагане, която е проследена в по-нататъшни серии от експерименти, проведени при 

различни дебелини на полимерните покрития и различен потенциал на предварително 

редуктивно третиране на покритите с полимерен слой порьозни електроди. Слабата 

зависимост на количеството на отложена метална фаза от дебелината на полимерното 

покритие, както и сравнението на зарядите, този, използван за редукция на паладиеви 

йони и този, дължащ се на оксиредукционното поведение на полимерното покритие, 

показва, че в разглежданата система присъства втори редуктор. Установена е съществена 

зависимост на количеството на отложената метална фаза от електрохимичния потенциал, 

използван за предварителна редукция, както и значителни разлики в измерените токове 

по време на този процес. Поради това е предположено, че ролята на допълнителен 

редуктор за металните йони играе атомарният водород, получен и захванат в порьозната 

въглеродна структура в хода на редуктивната предварителна стъпка. При това 

полимерното покритие спомага процеса на метално отлагане не само със собствения 

окислителен капацитет, но и като фина мембрана, която отчасти възпрепятства 

дифузията на водородните атоми или молекули от въглеродната структура. Именно 

наличието на полимерно покритие от PEDOT води до висока дисперсност на металната 

фаза и получаването на наночастици с размери обикновено от 3 до 15 nm. При директно 



22 
 

безтоково отлагане на паладий върху порьозен графит се получават паладиеви частици с 

размери от порядъка на 100 nm.  

 Друг важен аспект на проведените изследвания е разкриването на ролята на 

противойоните, използвани при синтеза на PEDOT, за безтоковия процес на метално 

отлагане. Използвани са два типа дотиращи йони - полистиренсулфонатни, които са с 

гъвкав скелет и хидрофилен характер и додецилсулфатни, които са с хидрофобен 

характер. С помощта на раманова спектроскопия е показано, че слоевете от PEDOT-SDS 

имат по-подреденa и по-компактна структура от тази на PEDOT-PSS, поради което най-

вероятно затрудняват в по-голяма степен йонната/атомна дифузия в полимерното 

покритие. Установено е, че и за двата вида слоеве от PEDOT предварителната 

редукционна стъпка оказва влияние върху структурата на полимерното покритие и води 

до получаване на по-подредена полимерна структура като ефектът е особено изразен при 

покритията от PEDOT-SDS, при които ясно се наблюдава необратимо изменение на 

повърхностната структура. Получаването на компактна зърнеста повърхностна 

морфология води до натрупване на метални частици на външната полимерна повърхност 

при безтоковия процес на метално отлагане за този тип полимерни покрития. В случая 

на PEDOT-PSS след редукция, продължават да се наблюдават единични наночастици 

(без агрегиране) като не може да се изключи наличие на метална фаза и във вътрешността 

на полимерната структура.  

 Важно е да се отбележи, че разработеният експериментален подход за получаване 

на паладиеви нанокатализатори може лесно да се разшири до формиране на би- или 

триметални катализатори чрез последващо отлагане на други метали с достатъчно 

положителни равновесни потенциали, напр. Ag или Pt, или да се комбинира с 

електроотлагане на неблагородни метали като мед и др. В по-общ аспект представеното 

изследване открива нови възможности за извършване на процеси на спонтанно, 

безтоково метално отлагане чрез подходяща комбинация от окислително-редукционно 

активни повърхностни слоеве и допълнително използване на умишлено получени 

„вторични“ редуктори, имобилизирани в структурата на електрода-подложка. 

 Последната част на дисертацията е посветена на използването на синтезираните 

паладиеви нанокатализатори за окисление на глицерол в условия близки до тези, 

използвани в директни горивни клетки. Изследванията, проведени с двата вида 

покрития, PEDOT-PSS и PEDOT-SDS, показват, че съществен фактор за масовата 

активност на получените материали е електрохимичната активна площ на металната 
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фаза. В това отношение покритията от PEDOT-PSS предоставят по-благоприятна 

възможност поради наличието на отделни (неагрегирани) наночастици, чиято 

електроактивна площ се оказва до три пъти по-голяма от тази на паладия в PEDOT-SDS. 

Оттук следва и около три пъти по-голямата масова активност, получена в случая на 

Pd/PEDOT-PSS при нисък разход на каталитичната фаза (около 15-30 μg cm-2). В 

сравнение с други монометални паладиеви катализатори, изследвани в литературата, 

електрокаталитичните измервания с покрития от Pd/PEDOT-PSS показват много висока 

стойност за масовата активност. Добавянето на втори метал, например Ag, би могло да 

доведе до още по-добри резултати. 

 Една от възможните перспективи за бъдещи изследвания на базата на получените 

тук резултати е спонтанно, безтоково отлагане на метали върху покрити с проводящи 

полимерни слоеве печатни въглеродни електроди с различни въглеродни структури 

(нановлакна, нанотръбички или мезопорьозен графит). Това би дало възможност за 

намиране на разнообразни електроаналитични приложения на електроди, получени с 

помощта на разработения тук подход за модифициране на въглеродни носители. 
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7. Приноси 

1. Доказано е, че при спонтанен, безтоков процес на отлагане на паладий в електронно 

проводящо полимерно покритие количеството на отложения метал се определя не 

само от окислително-редукционното поведение на полимера, но и от допълнителен 

редуктор, свързан с въглеродната подложка-носител на полимерното покритие. 

Участието на въглеродната подложка в спонтанния оксиредукционен процес зависи 

от процедурата на редуктивно електрохимично третиране, предхождаща металното 

отлагане. 

2. Установено е, че продължителното потенциостатично третиране на слоеве от 

полиетилендиокситиофен, дотирани с додецилсулфатни йони, проведено при 

потенциали, отговарящи на пълна редукция на полимера, води до необратима 

структурна промяна на полимерния слой, характеризираща се с по-подредена 

структура и плътна повърхностна морфология. 

3. Показано е, че чрез промяна на дотиращите йони (полистиренсулфонатни или 

додецилсулфатни), използвани при синтеза на полиетилендиокситиофен, може да се 

влияе съществено върху полимерната структура и оттам върху количеството и 

разположението на паладиевите частици, получени чрез спонтанно метално отлагане. 

По този начин се получават полимерни слоеве със значима разлика в 

електроактивната площ на металната електрокаталитична фаза.  

4. Получени са електродни покрития от паладиеви наночастици, отложени спонтанно в 

полиетилендиокситиофен, дотиран с полистиренсулфонатни йони с ниско 

съдържание на метал. Тези метал/полимерни покрития показват висока масова 

активност за окисление на глицерол, сравнима с тази на монометални паладиеви 

катализатори, получени чрез други методи на синтез.  
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