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Було визначено додаткову лінійну усадку при нагріванні. Результати
зведені в таблицю 1.

Таблиця 1
Ідентифікацій-

ний номер
Об’єм образця, см3 Додаткава лінійна

усадка, %до нагрівання після нагрівання
Ml 54,66 54,6 0.0
М2 54,51 54,4 -0,1
HI 56,32 56,03 -0,2
Н2 55,9 55,78 -0,1

Визначено відкриту пористість та уявну щільність. Результати вимі-
рянь зведені до таблиці 2.

Таблиця 2
Ідентифікацій-

ний номер
Відкрита пористість, % Уявна щільність, г/см3

до нагрівання після нагрівання до нагрівання після нагрівання
Ml 4,7 4,8 2,19 2,19
М2 5,9 6,2 2,13 2,13
HI 4,7 5 2,08 2,09
Н2 5,6 5,6 2,17 2,17
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Виробництво водню в кінці 20 століття складало приблизно
60 - 80 млн. т, головним чином для синтезу аміаку, метанолу, синтетичних
палив [1]. В перспективі найкрупнішим споживачем водню буде енергетична
промисловість. Згідно з прогнозом фахівців, виробництво водню в світі зрос-
те в 2010 році до 90 млн. т. У зв’язку з цим виникає проблема удосконалення
способів електросинтезу водню з лужних розчинів, тому що запаси рідкого та
газоподібного палива в світі в найближчі десятиліття можуть бути вичерпані
[2].



96

Мета даної науково-дослідницької роботи полягає в підборі матеріалу
електродів для процесу електролізу води з меншими значенням перенапруги
водню та кисню, в порівнянні з існуючими.

Досліди проводили у розчинах 10 – 30% КОН при кімнатній темпера-
турі.

Для порівняння значень напруги на електролізері були використані різ-
номанітні матеріали електродів, вибір яких аргументований мінімальним
значенням перенапруги водню. До таких електродів належать: полірований
нікель, залізо у вигляді нержавіючої сталі марки 0,8ХН9Т, електрохімічно
отримані сплави Fe – Co (90 – 10) і Sn – Ni (90 – 10), механічна сполука
Ni - Ag.

Підготовка поверхні електродів проводилася стандартними методами,
вказаними у [3], відповідно до матеріалу електроду. Електродом порівняння
використано хлорид-срібний електрод.

Катодні поляризаційні криві свідчать, що при збільшенні густини
струму потенціали майже всіх використаних електродів змінюються в нега-
тивну область. Початкова стадія поляризації супроводжується лінійною за-
лежністю від густини струму, яка потім переходить у напівлогарифмічну.
При потенціалах катоду Еі = -1,1В швидкість виділення водню значно зрос-
тає.

Анодні криві супроводжуються зміною потенціалів робочих електродів
у позитивну область зі значним зростанням швидкості при потенціалах аноду
Еі = +0,9В. Анодна поляризація характеризується більш складними залежно-
стями, зумовленими окисненням робочого електроду виділенням кисню.

На основі даних поляризаційних залежностей та розрахунку балансу
напруги отримані величини теоретично можливої напруги в умовах викорис-
тання різних варіантів анодних і катодних матеріалів. Окрім того, напруга на
електролізері при використанні цих електродів вимірювалася при проведенні
електролізу в гальваностатичному режимі. Інтегральні величини напруги
приведені в таблиці.

Таблиця
Параметри електролізу води

Матеріали
електродів,
катод/анод

Напруга на
ячейці, Uя, В

Емпіричні рів-
няння

2H = a + blgjk

Режим електролізу
Густина струму,

jk, 103А/см2
Потенціал катоду,

-Ек, В

Ni/Ni 2,13 0,57 + 0,16lgjk 5 – 15 1 – 1,2
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Fe-Co/Ni 1,98 0,58 + 0,1lgjk 5 – 15 1,1 – 1,4
Fe-Co/Fe-Co 1,83 – 5 – 15 1 – 1,1
Сталь/Сталь 2,16 – 5 – 15 1,2 – 1,3

Дані таблиці свідчать, що найменша напруга на електролізері має місце
при використанні електрохімічно отриманих залізо-кобальтових робочих
електродів.

З цього можна зробити висновок, що залізо-кобальтовий сплав перспе-
ктивний при його використанні у промисловому електролізі, тому що він
конкурентноздатний у порівнянні з нержавіючою сталлю.
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Особенности проведения процессов газоочистки и требования, предъ-
являемые к катализаторам, указывают на перспективность использования ка-
тализаторов на металлических носителях, т.к. они обладают целым рядом
преимуществ перед гранулированными катализаторами: низким гидравличе-
ским сопротивлением, высокой механической прочностью, термостабильно-
стью, возможностью изготовления катализатора практически любой формы.

В наших исследованиях были приготовлены и испытаны на каталити-
ческую активность образцы катализаторов на основе металлов платиновой
группы (Pt, Pd) для систем очистки газов от NOX и CO. В качестве носителя
использовали титан марки ВТ-1 и ОТ-4, который имеет хорошие прочност-
ные характеристики, устойчив к различным химическим воздействиям. Для
создания защитного оксидного слоя с максимально развитой поверхностью
пластины титана подвергали электрохимическому анодированию. Катализа-


