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Suure eripinnaga materjalide (nanopoorne süsinik, modifitseeritud süsinik) elektrokeemilised 

omadused ja elektrilise kaksikkihi ning hübriid-superkondensaatorid. Keskmisetemperatuurse 

(500-700˚C) tahkeoksiidse kütuseelemendi ja madaltemperatuurse kütuseelemendi materjalide 

süntees ja ühikrakkude omadused. Elektrilise kaksikkihi ehituse ja orgaaniliste ühendite 

adsorptsiooni seaduspärasused  tahketel elektroodidel. Elektroodi kristallograafilise struktuuri 

ning lahusti loomuse mõjust ioonide adsorptsiooni seaduspärasustele. Elektroodi geomeetrilise 

kareduse, energeetilise ebaühtluse ja poorsuse mõju faasidevahelise piirpinna 

elektrood/elektrolüüdi lahus ehituse ja adsorptsiooni seaduspärasustele. Elektrokeemiliste 

laenguülekandeprotsesside kiiruse sõltuvus elektroodimaterjali pinnastruktuurist ning 

keemilisest loomusest. Kõrgtemperatuursed elektrolüüserid ning vesiniku salvestamise alused 

modififitseeritud materjalides. 
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