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MODELING OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF HYDROGEN SYNTHESIS BY 

DISSOLUTION OF AK7 ALLOY IN ALKALINE SOLUTIONS 

 

Анотація. 

В роботі представлені дослідження фізико-хімічних процесів взаємодії сплаву алюмінію АК7 з лужно-

галогенідним розчином. В відповідності з даними математичного моделювання за програмою Statistica 6.0 

встановлений механізм дії окремих компонентів електроліту на кінетичні характеристики сплаву в за-

даних межах дії параметрів. Отримані дані свідчать про те, що оптимальними умовами виділення водню 

є концентрації компонентів електроліту NaOH 2,5 моль/дм3 та NaF 0,2 моль/дм3 при температурі 303 К. 

Результати моделювання показують лінійне збільшення питомої ваги розчинення сплаву та об`єму виді-

лення водню при одночасній дії цих компонентів. Досліджені умови виділення водню на анодах із сплаву 

АК7, які визначили густини струму стабільного протікання розчинення. 

Abstract. 

The paper presents the research of physic-chemical processes of interaction of an AK7 aluminum alloy with 

an alkali-halide solution. According to the mathematical modeling in program Statistica 6.0, the mechanism of 

action of individual electrolyte components and temperature on the kinetic characteristics of the alloy is estab-

lished within the specified range of the parameters. The obtained data indicate that the optimum conditions for 

the evolution of hydrogen are the concentrations of the electrolyte components NaOH of 2.5 mol/dm3 and NaF of 

0.2 mol/dm3 at the temperature of 303 K. The simulation results show a linear increase in the specific gravity of 

dissolution of the alloy and the volume of hydrogen evolution with the simultaneous action of these components. 

Studies based on hydrogen evolution conditions at the anodes of alloy AK7 were studied, which determined the 

flux densities of stable dissolution process. 
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Експериментальним дослідженням виробниц-

тва водню шляхом деполяризуючого циклу анод-

ного розчинення активованих алюмінієвих сплавів 

присвячені сучасні наукові розробки, вивчені деякі 

властивості електродних матеріалів, компонентів 

електролітів та режимів електролізу. 

На ефективність розчинення алюмінію в вод-

них розчинах впливають поверхневі оксидні спо-

луки гідроксидів алюмінію, які проявляють автока-

талітичний ефект [1]. В роботі [2] розглянута мож-

ливість виробництва водню з води іонізацією 

алюмінію з високими параметрами та низькими ви-

тратами за допомогою сонячних джерел струму. 
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Системні дослідження впливу складу сплавів алю-

мінію та режимів їх розчинення приведені в роботі 

[3], в якій видані рекомендації синтезу водню за до-

помогою енергоактивуючих сплавів алюмінію з ви-

користанням відновлюваної енергетики. Перспек-

тивам розвитку алюмоводневої енергетики присвя-

чено аналітичний огляд [4], де показані переваги у 

використанні водню. Разом з тим в сучасних публі-

каціях, присвячених цій проблемі, не висвітлюється 

вплив одночасної дії кінетичних параметрів на 

швидкість та енергоємність виділення водню, коро-

зії сплавів алюмінію за механізмом водневої депо-

ляризації. 

В роботі розглянуто вплив складу та поверхні 

сплаву алюмінію АК7, компонентів електроліту 

NaOH і NaF та анодної поляризації на швидкість ви-

ділення водню для заданої ваги та поверхні. 

Розчинення сплаву АК7 проводилось в розчи-

нах 2,5 моль/дм3 NaOH з домішками 0,05–

0,17 моль/дм3 NaF. Швидкість взаємодії сплаву з 

електролітом та виділення водню визначалась ваго-

вими та об’ємними вимірами. Корозійна поведінка 

сплаву оцінювалась в лужному розчині з доміш-

ками 0,1 моль/дм3 NaCl шляхом поляризації потен-

ціостатами Р-45х та ПІ-50.1.1 в трьохелектродних 

комірках ЯСЕ-2. Потенціали вимірювались за допо-

могою хлорид срібного електроду порівняння і пе-

реводились у водневу шкалу. Вплив дії концентра-

ції електроліту на швидкість корозії АК7 вивчено 

методом математичного моделювання за допомо-

гою програмного пакету Statistica 6.0. 

Зразки поверхнею 1 см2, класом чистоти 5  

(Ra=1–1,35) мкм перед дослідженнями проходили 

операції знежирення та активацію в стандартних 

розчинах.  

На рис. 1 показана залежність спаду ваги 

сплаву АК7 отриманого в результаті розчинення в 

двохкомпонентному електроліті NaOH та NaF про-

тягом 1 години. Вона являє собою поверхню, яка 

показує, що при підвищенні концентрації NaF збі-

льшується кількість розчиненого алюмінію. Ре-

зультатом такої взаємодії є виділення водню, об’єм 

якого визначається реакціями співдії алюмінію з 

NaOH та NaF. 

Залежність об’єму водню в розчинах NaOH та 

NaF (рис.2) також має вигляд площини в інтервалах 

концентрацій NaF протягом 1 години, при постій-

них температурі та класі чистоти поверхні. 

 
Рис. 1. Зміна швидкості корозії сплаву АК7 в лужних розчинах з домішками NaF протягом 1 години 



«Colloquium-journal»#33(85),2020 / TECHNICAL SCIENCE 57 

 
Рис. 2. Кількість виділеного водню в результаті розчинення АК7 в розчині NaOH з домішками NaF про-

тягом 1 години 

 

Розчинення алюмінію в розчинах NaOH відбу-

вається за механізмом корозії з водневою деполяри-

зацією коли стаціонарний потенціал іонізації алю-

мінію більш негативний за стаціонарний потенціал 

водневого електроду. Між алюмінієм та іонами во-

дню реалізується значна електрорушійна сила ко-

роткозамкнутої системи алюміній-іони, на яку 

впливає і температура хімічної активності розчину 

[5]. 

На рис. 3 приведені залежності зміни потенці-

алів сплаву АК7 в гальваностатичних умовах в ін-

тервалах густин струму 0,5–5 А/дм2 в розчині 

2,5 моль/дм3 NaOH + 0,1 моль/дм3 NaCl. В роботі 

[5] приведені дані хімічного розчинення сплаву 

АК7 в даному розчині. 

Потенціали сплаву при густинах струму 0,5–

4 А/дм2 мають негативне значення, яке не зміню-

ється при тривалій анодній поляризації (кр. 1–3), а 

поляризація густиною струму 5 А/дм2 призводить 

до зміни потенціалів в позитивну область (кр. 4). 

 
Рис. 3 Хронопотенціограми анодного розчинення сплаву АК7 в розчині 2,5 моль/дм3 NaOH з 0,1 моль/дм3 

NaCl при Т=298 К . Криві: 1–1 А/дм2; 2–2 А/дм2; 3–3 А/дм2; 4–5 А/дм2 

 

В табл. 1 приведені емпіричні рівняння розчи-

нення сплаву АК7 та виділення водню в розчинах 

NaOH з NaF. Вони свідчать про зміни швидкості ко-

розії та об’єму водню, який виділяється при взаємо-

дії сплаву з електролітом.  

Таблиця 1 

Рівняння регресії розчинення сплаву АК7 та виділення водню 

Умови розчинення 
 

Т, К 

Емпіричні рівняння розчинення сплаву АК7: 

ΔР – зміна ваги зразка, г/м2·год 

ΔV – зміна об`єму водню, см3/м2·год 
C NaOH 

моль/дм3 

C NaF 

моль/дм3 

τ, 

год 

2,5 0,05–0,17 1 298 
1.1 ΔР=546,65-11444,98С-337,7τ+41081,96С2+9783Сτ+807,39τ2 

1.2 VH2=300,15-5776,31С-339,86τ2+16476,8С2+8489,27Сτ+632,8τ2 
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Характер зміни функціональних залежностей 

показує, що при одночасній дії компонентів елект-

роліта та часу розчинення визначальними в обох ва-

ріантах є зміна концентрації NaF (1.1, 1.2), NaCl та 

NaOH [5]. Така поведінка сплаву зумовлена реакці-

ями, які мають місце при взаємодії AK7 з іонами 

OH, Cl та F. 

При контакті сплаву з електролітом поверхне-

вий оксид реагує з NaOH, а потім алюміній реагує з 

водою. Результатом цього контакту є утворення 

алюмінатів, які локалізуються на поверхні сплаву, а 

потім дифундують в приелектродний шар електро-

літу. Кінцевим продуктом цих реакцій є гідратова-

ний оксид алюмінію. Крім того, до складу АК7 вхо-

дять Si, Cu, Fe та незначна кількість Mn та Zn. Всі 

ці домішки з іонами ОН- утворюють поверхневі гі-

дроксиди, які переходять у відповідні оксиди. Такі 

сполуки локалізуються на сплаві в вигляді пористої 

плівки, яка міняє склад і поступово дифундує з по-

верхні. Розчинення сплаву супроводжується реак-

ціями утворення Na2SiO3 та SiO2. Утворення пори-

стого поверхневого шару SiO2 сприяє зменшенню 

швидкості розчинення алюмінію і об’єму виділе-

ного водню. Анодна поляризація та домішки іонів 

F прискорюють швидкість розчинення поверхневих 

оксидів. 

Приведені дані вказують, що оптимальними 

умовами проведення синтезу водню за рахунок ін-

тенсивної корозії сплаву АК7 є розчин NaOH 

2,5 моль/дм3 з домішками NaF 0,1 моль/дм3, 

Т=298 К, клас чистоти поверхні 5  та анодна по-

ляризація густинами струму ja=(0,5–4) А/дм2 в роз-

чині NaOH з домішками 0,1 моль/дм3 NaCl. 

 

Висновки 

1. Визначено вплив концентрації компонен-

тів електроліту NaOH та NaF на швидкість розчи-

нення сплаву АК7 за допомогою емпіричних зале-

жностей. 

2. Встановлені граничні величини густин 

струму анодного розчинення сплаву АК7 з виділен-

ням водню при негативних потенціалах сплаву, які 

забезпечують його синтез на аноді. 

3. Досліджені процеси дозволяють розро-

бити технологічний процес алюмодеполяризацій-

ного синтезу водню без використання мембранних 

електролізерів. 
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