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ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРОСИНТЕЗІ ВОДНЮ БЕЗ 
ВИДІЛЕННЯ КИСНЮ 

 
Показана можливість використання відновлюваних джерел енергії при електросинтезі водню. Наведено характеристики електричних пара-
метрів сонячної батареї типу YH 21 при зміні зовнішнього опору в інтервалі 20 – 200 Ом. При штучному освітленні ці параметри складають 
30 – 50 % від потужності сонячного випромінювання. Деполяризація анодного процесу сплавами цинку дозволяє знизити напругу на елект-
ролізері на 1,2 – 1,5 В порівняно з воднолужним електролізом, що призводить до економії електроенергії до 50 %. Відсутність виділення 
кисню робить даний процес більш безпечним. 

Ключові слова: безпека, водень, деполяризація, економія, електросинтез, відновлювані джерела. 
 
Показана возможность использования возобновляемых источников энергии при электросинтезе водорода. Приведены характеристики элек-
трических параметров солнечной батареи типа YH 21 при изменении внешнего сопротивления в интервале 20 – 200 Ом . При искусственном 
освящении эти параметры составляют 30 – 50 % от мощности солнечного излучения. Деполяризация анодного процесса сплавами цинка 
позволяет снизить напряжение на электролизере на 1,2 – 1,5 В по сравнению с воднощелочным электролизом, что приводит к экономии 
электроэнергии до 50 %. Отсутствие выделения кислорода делает данный процесс более безопасным. 

Ключевые слова: безопасность, водород, деполяризация, экономия, электросинтез, возобновляемые источники. 
 
The potential usage of renewable energy sources for hydrogen synthesis is described. Electrical parameters dependences (current strength, voltage, 
specific power) on external resistance change in the interval 20 – 200 Om are received for type YH-21 solar battery. Under artificial sanctification, the 
values of these parameters are 30 – 50 % of the solar radiation power. .Dependences on time of electrolysis voltage changing in investigated solutions 
are presented Hydrogen electrosynthesis under these conditions can be carried out at current densities of 1 – 1,5 A/dm2. Voltage reduction at the 
electrolyzer for 1,2 – 1,5 V in comparison with alkaline electrolysis, which leads to electricity saving up to 50 %, can be reached by zinc alloys depo-
larization of anode process. The depolarization effect is based on aluminum alloy dissolution on anode instead of oxygen discharge. 0,5 dm3 of hydro-
gen are obtained by using 1 A·h of energy in electrolysis with depolarization. The zinc consumption is 1,3 – 1,4 g. This process is safer because of 
absence of oxygen discharge and can be used to produce cheaper heat, when hydrogen is burned.  

Keywords: depolarization, economy, electrosynthesis, hydrogen, safety, renewable energy sources. 
 
Вступ. Перевагами методу одержання водню 

електролізом води є його екологічна чистота, можли-
вість створення установок з великим діапазоном про-
дуктивності,  простота експлуатації і зручність в робо-
ті, висока чистота одержуваного водню [1, 2].  

Сучасні розробки технологій одержання водню 
електролізом спрямовані на пошук нових електро-
дних матеріалів, процесів, що здатні підвищувати 
ефективність електросинтезу водню за рахунок зни-
ження енерговитрат [3, 4] 

Методика. При проведенні електрохімічних дос-
ліджень використовували полікристалічні кремнієві  
батареї типу YH 21, з робочою площею поверхні  
1 дм2. Зміну напруги на електролізері досліджували за 
допомогою електрохімічної схеми, яка складається з 
джерела струму, амперметра, електролізера з робочим 
та допоміжним електродом, срібно-хлоридного елект-
рода порівняння.  Електроліт –  розчин 3  %  NH4Cl  
(30 г/дм3), робоча поверхня електродів 0,5 – 2 см2. 

Результати та обговорення. На рисунку 1,  ри-
сунку 2 та рисунку 3 приведені електричні параметри 
батареї типу YH 21 при зміні зовнішнього  опору  
(R = 0 – 200 Ом). Сила струму батареї в інтервалі 
опору 1 – 20 Ом має величину 0,2 – 0,6 А, а при 
опорах, що мають значення 40 – 200 Ом сила струму  
 

не перевищує 0,1 А (рис. 1). Напруга на батареї при 
опорі 50 – 200 Ом має величину 3,1 – 3,2 В, а при опо- 
рі від 1  до 20  Ом робоча напруга різко падає до  
2 В (рис. 2). 
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Рис. 1 – Залежність струму від зовнішнього опору 
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Рис. 2 – Залежність напруги від зовнішнього опору 
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Максимальна потужність, яка може бути отрима-
на від такої батареї при малому опорі 1  –  20  Ом має 
величину 0,2 – 1,5 Вт, а при значних опорах вона  
падає до величини менше 0,1 Вт (рис. 3).  

Такі параметри можливо отримати від даної 
батареї при прямому сонячному випромінюванні, при 
штучному випромінюванні параметри (струм і 
потужність) складають 30 – 50 % від потужності 
сонячного випромінювання. 
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Рис. 3 – Залежність потужності від зовнішнього опору 

 
На основі досліджених електродних матеріалів в 

роботі [3] визначено, що найбільшу деполяризуючу 
дію на баланс напруги отримання водню має викорис-
тання цинкового аноду та катоду з нікелю або титану 
ВТ6.  

Напруга електролізу (рис. 4, кр. 1) змінюється від 
U = 0,1 до 0,6 В, що менше на 1,2 – 1,5 В у порівнянні 
зі зміною напруги при лужному електролізі на ОРТА 
анодах [1]. При зростанні густини струму майже лі-
нійно зростає і напруга на електролізері. 

Також показана зміна балансу  напруги на елект-
ролізері електросинтезу водню (рис. 4) в 3 % розчині 
NH4Cl, в якому катоди брали зі сплаву ВТ-1, а анодами 
були електроди з цинку (кр. 2). 

При використанні цинку напруга на електролізері 
зменшується до величини U = 0,5 – 1 В, що пов’язано з 
ефектом деполяризації анодної реакції. В розчині 
NH4Cl на цинковому аноді замість виділення кисню 
протікає реакція розчинення цинку, що дає можли-
вість зменшення витрат енергії до 50 %. 

Стабілізація густини струму викликає також і 
стабілізацію балансу напруги з незначними коливан-
нями ΔU = 0,1 – 0,2 В (рис. 5).  

Використання сонячних джерел струму не впли-
ває на режими електросинтезу водню, а тому на основі 
таких залежностей можливо зробити висновок, що при 
використанні відновлюваних джерел енергії можливо 
вести гальваностатичний електросинтез водню при 
напрузі U  =  0,4  –  0,9  B  та густинах струму від  
(1 – 1,5) А/дм2. 

На основі проведених досліджень рекомендується 
електрохімічний модуль синтезу водню з подальшим 
його спалюванням, схема якого приведена на рис. 6. 
Він складається з:  джерела струму на сонячній  
енергії (1), акумулятора (2), камери спалювання  
водню (3), електролізера отримання Н2 (4) і ємності 
утилізації розчину [Zn(NH3)2]Cl2 (5). Отримання тепла 
відбувається шляхом подачі електричної енергії на 
електроліз від сонячної батареї або енергії накопи-
ченої в акумуляторі. 
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Рис. 4 – Баланс напруги електролізу при використанні сонячної батареї з різними парами електродів: 1 – катод ВТ-6, 

анод – Zn; 2 – катод Ni, анод – Zn. 
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Отриманий водень подається на очистку від 
вологи, а потім до камери спалювання. Продукти 
спалювання Н2 виводяться в навколишнє середовище. 
Відпрацьований розчин амонійних солей цинку 
збирають и регенерують у вигляді цинкового порошку, 
використовують повторно в якості аноду.  

В даному модулі за рахунок деполяризації 
анодної реакції кисень не виділяється, що збільшує 
екологічну безпеку процесу. Даний модуль отримання 
екологічно безпечного тепла має велику перспективу 
використання в побутових умовах. 

Розрахунки витрат електроенергії на отримання 
тепла свідчать, що при використанні 1 А·год ємності 
електролізом з деполяризацією отримують 0,5 дм3 Н2. 

Можливо вести гальваностатичний електросинтез 
водню при напрузі U = 0,4 – 0,9 B та густинах струму 
від 1 А/дм2 до 1,5 А/дм2. Витрати цинку для реалізації 
цього процесу складають 1,3 – 1,4 г/Вт·год.  

Враховуючи ці показники, використання соняч- 
них батарей при електросинтезі водню з деполяриза-
цією анодного процесу, дає змогу отримати екологіч-
но безпечне тепло з економією майже 50 % затрат ма-
теріалів та електроенергії 
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Рис. 5 – Зміна напруги електролізу у часі при синтезу водню  з різними парами електродів: 1 – катод ВТ-6,  

анод – ЦАМ; 2 – катод ВТ-6, анод – Zn; 3 – катод Ni, анод – ЦАМ; 4 – катод Ni, анод – Zn. 
 

 
 

Рис.  6  –  Схема отримання і спалювання водню:  1  –  сонячна батарея;  2  –  акумулятор;  3  –  камера спалювання Н2;  
4 – електролізер; 5 – ємність для відпрацьованого розчину. 
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Висновки. 
Встановлена можливість використання відновлю-

ваних джерел енергії в електросинтезі водню без виді- 
лення кисню. 
Електросинтез водню з деполяризацією анодного 

процесу цинком та його сплавами дає змогу заощаджу- 
вати електроенергію на 30 – 50 %.  

Запропоновано модуль електросинтезу водню в 
електрохімічному реакторі без діафрагми та без 
виділення кисню.  

Відсутність виділення кисню робить даний 
процес більш безпечним. 
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	Рис. 5 – Зміна напруги електролізу у часі при синтезу водню  з різними парами електродів: 1 – катод ВТ-6, анод – ЦАМ; 2 – катод ВТ-6, анод – Zn; 3 – катод Ni, анод – ЦАМ; 4 – катод Ni, анод – Zn.
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