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Al(Si. The results of the calculation indicate that, the cause of complex formation is a 

significantly decrease of the energy of the lowest singlet level, ∆Е = 3957 cm
-1

. It 

leads to conclusion, that formation of such complex between polymer and walls of a 

matrix occur only when the pore diameter is 2.8 nm. Only under this conditions 

polymer approaches to the walls of pore as much as it is possible [3,4]. 

Conclusions 

The present quantum-chemical calculations on PDHS provide the theoretical frame 

work through which the following conclusions can be obtained: 

1. The main structural factor that controls the energy characteristics of an 

investigating polymer is the twist angle of a polymeric chain, but it cannot 

explain experimental results. 

2. The solvent polarity does not influence essentially the absorption spectrum of 

polymer which is in agreement with literature data. 

3. However, the insertion of polymer in nanoporous structure appreciably 

changes the position and character of fluorescence spectrum of investigated 

compound. It is possible to conclude that such changes occur due to the 

complex formation between polymer and pore wall of the material. 
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ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО 

ВИДІЛЕННЯ ВОДНЮ 

 

Сачанова Ю.І., Проскуріна В.О., Єрмоленко І.Ю., Ведь М.В. (м. Харків) 

 

Воднева енергетика є одним з основних напрямків стійкого розвитку 

екологічно чистих енергетичних систем у світовій практиці. Відмінною 
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особливістю водню є його високі енергетичні показники, унікальні кінетичні 

характеристики, екологічна чистота і практично необмежена сировинна база. За 

питомої енергоємності водень перевершує традиційні вуглеводневі палива в 

2,5–3 рази, спирти – в 5–6 разів, амоніак – в 7 разів. Універсалізм водню 

полягає в тому, що він здатний замінити природний газ для побутових цілей, 

бензин – у двигунах внутрішнього згоряння, спеціальні види пального – у 

ракетних двигунах [1–3], ацетилен – у процесах зварювання металів, кокс – у 

металургійних процесах, метан – у паливних елементах, вуглеводні – у ряді 

мікробіологічних процесів, вуглець – у багатьох процесах, що вимагають 

відновлювача [4, 5]. Водень може бути використаний і на невеликих 

пересувних або стаціонарних енергетичних установках, у газових турбінах для 

генерування електроенергії й у великих топках і печах; може і зберігатися в 

будь-яких кількостях. Його використання як енергоносія не потребуватиме 

корінних змін у сучасних технологіях використання палива.  

Більшість водню виробляється з викопних видів палива, які 

використовують для виробництва хімічного продукту. Внаслідок згоряння 

палива нафтового походження, природного газу, вугілля, все більше і більше 

забруднюється атмосфера міст і планети в цілому, а також зменшується запас 

рідкого та газоподібного палива в світі. У зв’язку з цим виникає необхідність 

розвитку екологічних способів отримання водню. Припускають, що 

виробництво водню електролітичним способом з води або з використанням 

термохімічних процесів розкладання води може послужити основою для 

створення екологічно безпечної енергетичної системи [6].  

Головною частиною будь-якої електрохімічної системи є електроди. Від 

електродного матеріалу і конструкції електродів залежать такі технічні 

показники, як продуктивність електролізера, питома витрата електроенергії, 

тривалість безперервної експлуатації і витрати на ремонт устаткування. Усе це 

визначає економічні показники електрохімічної технології. Метою даної роботи 

є виявлення ефективних електрокаталізаторів електродних процесів.  
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При дослідженнях як катоди використовували сталь3, сталь 08КП, а 

також електроди з цих сталей, активовані сплавом Fe50Co40Mo10. Осадження 

покриттів спавом залізо-кобальт-молібден зі складом Mo – 10 масс.%; Co – 

40масс.%; Fe – 50масс.% проводили з цитратного електроліту в інтервалі 

концентрацій, моль/дм
3
: 0,07–0,08 Fe2(SO4)3∙9H2O, 0,15–0,165 CoSО4∙7H2O,  

0,3–0,33 Na2SО4, 0,1–0,11 H3BO3, 0,1–0,11 Na3C6H5O7∙2H2O, 0,08–0,09 

Na2MoO4∙2H2O при кімнатній температурі (t = 25 ºС), показник рН електроліту 

становив 4,0–5,0 [7–9].  

Чиста вода характеризується малою електричною провідністю, яка при 

температурі 25 ºС складає 6,2·10
–8

 Ом
–1

см
–1

. У зв’язку з цим в промисловому 

електролізі води до неї додають електроліти: кислоти, луги або солі. 

Електрохімічний розклад на водень і кисень можна вести практично при всіх 

pН розчину. При зміні виду реагентів відповідно змінюються значення 

потенціалу (Е, В), а також залежність потенціалу від кислотності середовища 

(Рис. 1). Лінії 1 і 2 на рис. 1 відповідають електрохімічній рівновазі води з 

продуктами її окиснення – киснем (лінія 1) та відновлення – воднем (лінія 2). 

При потенціалах і pН вище лінії 1 вода окиснюється, а нижче лінії 2 – 

відновлюється. Залежності 1 і 2 наведено для стандартних умов. 

 

 

Як відомо, основними процесами на 

електродах при електролізі води у 

лужних розчинах є: 

 

на аноді: 4ОН
– 
= О2 + 2Н2О+ 4е (1) 

на катоді: 2Н2О + 2е = Н2 + 2ОН
–
 (2) 

2H2O = 2H2 + О2 (3), 

 

а у кислих: 

 

на катоді: 2H
+
 + 2е = H2 (4) 

на аноді: 2H2O = О2 + 4Н
+
 + 4е (5) 

2H2O = 2H2 + О2 (6). 

 

Рис. 1 Залежність потенціала від рН для 

води при t=25ºС. 
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Наведені рівняння (1–6) свідчать, що, незважаючи на розходження електродних 

реакцій, кінцевим процесом, як при електролізі розчинів лугів, так і кислот, є 

розкладання води на водень і кисень. 

Незважаючи на той факт, що електрична провідність розчинів кислот 

вища за луги і солі, найпоширенішими є лужні електроліти, як менш агресивні. 

Серед електродних матеріалів частіше за все використовують сталі, але їх 

недоліками вважають перенапругу виділення водню і недостатню корозійну 

стійкість при перервах у роботі електролізерів. З метою зниження водневої 

перенапруги запропоновано активувати поверхню катодів нанесенням 

покриттів з електрокаталітичними властивостями, а саме – низькою 

перенапругою виділення газів. До кола таких матеріалів відносяться 

електролітичні сплави заліза з молібденом і вольфрамом, сплави нікелю з 

кобальтом, фосфором і сіркою.  

З цитраного електроліту на сталі отримані покриття сплавом залізо-

кобальт-молібден зі складом Mo – 10 масс.%; Co – 40масс.%; Fe – 50масс.%. 

Характер поляризаційних залежностей, одержаних у лужному електроліті 

(рН=10) при t=25 
0
С свідчить, що виділення водню на сплаві Fe50Co40Mo10 

незалежно від виду підкладки відбувається більш активно порівняно із 

реакцією на стальних електродах (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Поляризаційні залежності 

у лужному розчині (рН=10) при 

t=25
0
С на катодах: 1 – сталь 3;  

2 – сталь 08КП; 3 – сплав 

Fe50Co40Mo10 на підкладці зі 

сталі 3; 4 – сплав Fe50Co40Mo10 

на підкладці зі сталі 08КП. 
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При проведенні лужного електролізу доцільно активувати поверхню 

катоду осадженням сплаву Fe50Co40Mo10. 
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TREATED OF LAKE WATER 

Koval I.Z. (Lviv) 

In our previous investigation were used ultrasonic intensification of the natural 

water and sewage disinfection [1] and change of bacterial amount during sonication 

[2, 3]. Here is presented treating of water from lake under with conditions as 

atmospheric pressure, temperature of 298 K, processing time was 2 hours. Ultrasound 

oscillation frequency of 22 kHz low-frequency generator UZDN-2T (power 90 W) 

transmitted via magnetostriction emitter immersed in water volume study of the 

initial value of the number of known microorganisms (NM). Outputs NM machining 

water samples were in the range NM0 = 820 - 2090 CFU/cm
3
. 


