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У оквиру пројекта ОИ172054 којим је у периоду од 2011-2017. године руководио Проф. Недељко
Крстајић значајан део истраживања био је посвећен развоју нових електродних материјала за
примену у хлор-алкалној електролизи и електролизи воде, тј. за катодну реакцију издвајања
водоника у алкалној и киселој средини и за анодну реакцију издвајања кисеоника у алкалној
средини. Циљеви ових истраживања односили су се на испитивање утицаја услова синтезе на
морфологију, хемијски и фазни састав и електрокаталитичку активност добијених материјала, са
посебним освртом на њихову стабилност током рада. Сви испитивани електродни материјали
класификовани су у пет различитих система на основу њиховог карактеристичног састава. То су:
1) електрохемијски исталожени композити на бази Ni и Mo-оксида, 2) електрохемијски
исталожене NiSn легуре, 3) електрохемијски исталожени композити на бази Ni и честица Ebonexa (претежно Ti4O7) декорисаних племенитим металима, 4) електрохемијски формирани талози
племенитих метала на Ti2AlC супстрату и 5) анодно формирани TiO2 нанотубуларни низови
декорисани честицама на бази племенитих метала. На предавању ће бити приказани најважнији
резултати везани за сваки од пет наведених електродних система.
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