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Перспективним матеріалом для отримання водню, в основі дії якого 

лежить реакція взаємодії з водою в даний час вважається активований алюміній 

[1-3]. При гідролізі 1 г останнього виділяється 1,245 л водню. Однак в цьому 

процесі вкрай складно контролювати швидкість виділення водню. 

Поверхня алюмінію завжди покрита тонкою і щільною плівкою оскиду, 

товщина якої становить 20-200А. Ця плівка захищає метал від окислення 

киснем повітря і взаємодії з водою. Існує декілька методів механічної і хімічної 

активації алюмінію. 

Справжня робота присвячена вивченню кінетичних параметрів розчинення 

ливарного сплаву марки АК-7, активованого добавкми NaOH і NaCl з водою. 

Запаси сплаву великі, так як це типовий силумін, затребуваний в будівництві, 

авіабудуванні, машинному, автотракторному і тракторному виробництві. Він 

має в своєму складі 5-7 % силіцію, інші домішки не перевищують 1 %, що 

дозволяє бути найбільш перспективним для використання в проблемі 

алюмоводневої енергетики. 

У лужних розчинах алюміній розчиняється з утворенням алюмінату і 

комплексних гідроксідних іонів [Al(OH)4]. Реакції іонізації алюмінію 

протікають поступово і включають стадії взаємодії оксидної плівки з 

гідроксидом і розчинення металу по реакціях [4, 5]: 

Al2O3+2NaOH→2NaAlO2+H2O 

Al+OH
¯
→AlOHадс+е

¯ 

AlOHадс+2OH
¯
→AlOOH+H2O+2e

¯
 

AlOOH+OH
¯
+H2O→[Al(OH)4]

¯ 

H2O+2e→H2+2OH
¯
 

Швидкість зазначених реакцій залежить від концентрації гідроксиду, 

активаторів (Cl
¯
) і температури.  

Дані отриманих досліджень свідчать про те, що як при збільшенні 

концентрації NaOH так і при збільшенні концентрації NaCl відбувається значне 

зростання швидкості розчинення алюмінію в кілька разів і, отже, збільшується 

кількість водню, що виділився. 

На рис. 1 представлена залежність кількості виділеного водню від 

температури. 
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Рис. 1 – Залежність кількості виділеного водню від температури 

 

Швидкість розчинення алюмінію та кількість виділеного водню в розчині 

100 г/дм
3
 NaOH + 5 г/дм

3
 NaCl при температурі (30 – 40°С) збільшується в 3 

рази в порівнянні з температурою 20°С. 

Кількісні залежності споживання алюмінію для отримання заданих обсягів 

водню більш докладно описані в роботі [6]. 

Таким чином, в роботі вивчено процес отримання водню шляхом 

розчинення ливарного сплаву марки АК-7 та отримані кількісні залежності 

споживання алюмінію для синтезу водню. 
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