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Представлені результати дослідження синтезу водню та кисню шляхом мембранного електролізу води у ре-

акторі з використанням твердого електроліту. Розроблено полімерні протонпровідні мембрани змінного 

складу на основі модифікованого полівінілового спирту та неорганічних гідроксосполук. Запропоновано без-

платинові електрокаталітичні електродні матеріали на основі поруватого титану з покриттям оксидами 

металів. Використання запропонованих матеріалів знижує вартість виробництва електролізерів. 

 

Останні десятиліття воднева енергетика все 

частіше згадується в якості перспективної альтер-

нативи традиційній енергетиці [1]. Академік РАН 

Алдошин С.М. у своїй доповіді "Воднева енергети-

ка і паливні елементи" на Менделєєвському з'їзді 

(2007) [2] спрогнозував, що масова комерціалізація 

водневих технологій очікується у найближчі 5 - 10 

років. Серед факторів, що гальмують цей процес 

було названо як макроекономічні чинники і рішен-

ня на державному рівні, так і технологічні пробле-

ми. Для подальшого розвитку необхідне підвищен-

ня техніко-економічних показників установок.  

Одним із способів отримання водню є електро-

ліз води, зокрема, із застосуванням твердого поліме-

рного електроліту (PEM electrolysis). Типовий елек-

тролізер [3] складається з електродів з нанесеним на 

їх поверхню шаром каталізатора  – матриці з вугле-

цевих матеріалів з включенням нанорозмірних час-

тинок металів платиною групи або сплавів на їх ос-

нові, та мембрани Nafion виробництва DuPont, що 

представляє собою сополімер тетрафторетилену і 

перфторованого сульфовмісного мономеру. Основ-

ним недоліком такого електролізера є його вартість. 

Авторами отримані і досліджені протонпровід-

ні мембрани на основі полівінілового спирту (ПВС), 

допованого неорганічними гідратами. Запропонова-

но мембрани змінного складу.  

Внутрішній шар мембрани являє собою мат-

рицю гідрофільного полімеру – полівінілового 

спирту, з допантами - гідроксидами металів. Такий 

склад утримує максимальну кількість структурної 

та адсорбованої води, завдяки чому мембрана про-

являє високі транспортні властивості по відношен-

ню до протона. Зовнішні шари додатково модифі-

ковані з метою підвищення фізико-хімічних влас-

тивостей мембрани. Модифікація здійснювалася як 

шляхом хімічної зшивання полівінілового спирту 

альдегідами, так і фізичної зшивкою – термооброб-

кою. За властивостями отримана мембрана не пос-

тупається аналогам, а вартість її виробництва знач-

но нижче. 

Розроблено безплатинові електродні матеріали 

на основі поруватого титану з покриттям оксидами 

мангану, нікелю, міді, ванадію. Модифікація пове-

рхні титану такими покриттями змінює провід-

ність, а також перенапругу виділення кисню. Ви-

значені параметри каталітичної активності сплавів 

ванадію в електросинтезі кисню та водню.  
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MEMBRANE WATER ELECTROLYSIS USING SOLID ELECTROLYTE 
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The results of the study of the hydrogen and oxygen synthesis by membrane water electrolysis in reactor with solid 

electrolyte are presented. The proton-conducting polymer membranes of the variable composition are based on the modified 

polyvinyl alcohol and inorganic hydroxides. The non-platinum electrocatalytic electrode materials are porous titanium with metal 

oxides coating. Using of the proposed materials reduces the cost of the electrolyzer production. 
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