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Бизмут (III) оксид (Bi2O3) je значајно једињење јер има примену у многим областима, као што су: 

микроелектроника, технологија сензора, оптоелектроника, наноелектроника,  фото- и електрокатализа. 

Избором начина синтезе и параметара процеса, може се контролисати кристална модификација, величина и 

морфологија зрна Bi2O3, као и дебљина и структура превлака Bi2O3. Развијени су многобројни поступци 

синтезе Bi2O3, у којима се као полазни материјал користи метални бизмут (Bi) или неко једињење бизмута. 

Највећи број поступака обухвата неку врсту термичког третмана прекурсора, где долази до оксидације у 

случају Bi, или декомпозиције и трансформације у случају једињења Bi. Развијени су и електрохемијски 

поступци добијања Bi и Bi2O3 у виду праха и превлака, у којима се избором параметара електрохемијског 

добијања може утицати на квалитет и карактеристике добијеног материјала.  

Ово истраживање се бави синтезом Bi2O3 заснованој на катодној електродепозицији металног Bi из киселог 

раствора нитрата Bi и потоњом термичком оксидацијом истог до Bi2O3. Циљ истраживања је испитивање 

утицаја густине струје, потенцијала радне електроде и врсте металног супстрата на карактеристике добијеног 

материјала након обе фазе синтезе: електрохемијске и термичке, и могућност избора параметара у циљу 

добијања производа жељених карактеристика. Електродепозиција је вршена на константној густини струје, као 

и на константном потенцијалу.  Као супстрат за електродепозицију су коришћени прокронски челик и Тi. 

Превлаке добијене електродепозицијом из киселог раствора нитрата Bi су термички третиране у ваздуху на 

две различите температуре. Карактеризација превлака је вршена техникама  SEM,  EDX,  TG  и  XRD. 

Показало се да густина струје и потенцијал радне електроде  утичу  на  механичку стабилност, дебљину, 

површинску морфологију и хемијски састав добијених превлака пре и након термичке оксидације на 350°С, 

као и на кристалну структуру након термичке оксидације на 350°С. Исти примењени параметри 

електродепозиције утичу  на  механичку  стабилност, дебљину и површинску морфологију превлака термички 

третираних на 600°С, али не утичу на хемијски састав и  кристалну  структуру  истих. Електродепозицијом на 

константној густини струје од 10, 30 i 50 mA cm-2 и константном потенцијалу од 0,3 и 0,6 V настају превлаке 

монокристала ромбоедарског металног Bi. Превлаке имају различиту морфологију. Електродепозицијом на 

константној густини струје од 100 mA cm-2
 и константном потенцијалу од  0,1 V добијају се превлаке које, 

поред металног Bi, имају и висок садржај оксидованих Bi(III) врста, махом базних нитрата и оксинитрата Bi. 

Ове превлаке имају међусобно сличну морфологију и значајан удео аморфне фазе. Све превлаке након 

термичког третмана на 600°С се састоје од чистог моноклиничког Bi2O3, с тим што се путеви трансформације 

Bi2O3 добијенoг на различитим густинама струје, односно различитим потенцијалима међусобно разликују. 

Врста примењеног металног супстрата нема утицаја ни на једну од испитаних карактеристика превлака пре, 

као и након термичких третмана.  
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