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ИЗВОД
Да би економија заснована на водонику имала реалну и одрживу перспективу у великој
мери зависи од његове јефтине, ефикасне и довољно брзе производње која би задовољила
потребе тржишта. Најбољи пут ка остваривању ових циљева је повећање енергетске ефикасности
процеса добијања водоника алкалном електролизом, који је еколошки прихватљив и задовољава
све предуслове одрживог развоја. У том смислу испитивана је могућност повећања енергетске
ефикасности процеса алкалне електролизе кроз технолошки поједностављен процес in situ
активације, тј. растварањем одређене комбинације комплекса d-метала директно у електролит
током електролитичког процеса. Као полазна тачка у испитивањима узета је Бројерова теорија
интерметалних веза која предвиђа побољшану каталитичку активност комбинације d-метала, а у
неким случајевима и већу од активности племенитих метала за реакцију издвајања водоника.
Проучаван је механизам водоничне електродне реакције при различитим експерименталним
условима и испитиван утицај концентрације јонских активатора, радне температуре и густине
струје на потрошњу енергије. Након извршених експеримената утврђено је да се применом
одговарајуће комбинације d-метала као јонских активатора може значајно утицати на смањење
потрошње енергије у процесу алкалне електролизе, чак и до 20% у појединим случајевима.
Депозити настали на електродама након in situ активације јонским активаторима показују доста
већу активност за реакцију издвајања водоника у односу на чисте никлене електроде, што зависи
како од концентрације електроактивних врста тако и од густине струје таложења и температуре.
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