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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На всіх етапах роз-

витку електрохімії розробка теоретичних уявлень 
була тісно пов’язана із вирішенням питань практич-
ного використання електрохімічних процесів і явищ. 

Одним із напрямків практичного використання 
досягнень в області теоретичної електрохімії є елек-
трохімічний електроліз необхідних компонентів 
максимальної концентрації із середовищ довільного 
складу. 

Висока точність електрохімічних методів аналізу 
визначається тим, що вони засновані на дуже точних 
закономірностях – законах Нернста і Фарадея. 
Останній закон і покладено в основу теорії електро-
хімічного електролізу  

Запропоновано технічний проект отримання ки-
сню високої концентрації (99,9 %) безпосередньо із 
повітря методом високотемпературного електрохі-
мічного електролізу з використанням високотемпе-
ратурних твердих електролітів. Проект дозволяє 
отримувати медично чистий кисень в необхідних 
кількостях, безпосередньо при його потребі, забез-

печує повну вибухобезпечність та не потребує в разі 
необхідності засобів накопичення та подальшого 
збереження отриманого кисню. 

Об’єкт дослідження належить до техніки отри-
мання нових матеріалів, вимірювальної техніки і 
може бути використаний для отримання, виміру і 
контролю вмісту кисню в газах, наприклад, при 
отриманні, вимірі і регулюванні складу газового 
середовища в різних технологічних процесах. 

Аналогом розроблюваного генератора є кисне-
вий концентратор; повітря, що помпується безмас-
ляним насосом, надходить в першу колонку, запов-
нену цеолітом. Цеоліт – це неорганічний силікат, що 
є природнім абсорбентом. При атмосферному тиску 
він вбирає вологу, а при створенні більш високого 
тиску набуває властивості утримувати азот та інші 
гази, крім кисню. В цеолітовій колонці азот та інші 
гази абсорбуються, і кисень, пройшовши через одно 
направлений перший клапан, надходить в накоплю-
вач. Після цього кисень виходить для використання 
через регулятор потоку і зволожувач (зволожувач 
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необхідний, якщо кисневий концентратор викорис-
товується для дихання). Невелика кількість кисню, 
пройшовши через відвідний канал, надходить у другу 
цеолітову колонку і разом з де сорбованими газами 
викидається у повітря із відкритого клапану. Після 
цього напівциклу процес дзеркально дублюється. 

Найбільш близьким до розроблюваного при-
строю є електрохімічний датчик , що містить в собі 
два твердо електролітні диски з нанесеними на їх 
робочих поверхнях електродами з виводами. При 
цьому диски герметично з’єднані між собою, утво-
рюючи опорний газовий простір еталонного елект-
рода, який відрізняється тим, що диски з’єднані між 
собою за допомогою електропровідної трубки з ка-
піляром, краї якої герметично з’єднані з їх боковими 
поверхнями, на які нанесений температурний демп-
фуючий матеріал, при цьому трубка електрично 
з’єднана з електродами, що розміщуються всередині 
її [1]. 

Недоліком даного електрохімічного датчика є 
неможливість використання датчика в режимі кис-
невого генератора так як кисень, що помпується 
кулонометричною частиною датчика в опорний га-
зовий простір, через капіляр викидається назад у 
вимірювальне середовище. 

Метою роботи є розробка і дослідження високо-
ефективного екологічного генератора кисню надви-
сокої чистоти методом електрохімічного електролі-
зу безпосередньо з повітря, придатного для викори-
стання у виробництві радіоелектронних пристроїв.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. По-
ставлене завдання досягається тим, що в електрохі-
мічному генераторі кисню, що містить в собі два 
твердоелектролітні диски з нанесеними на їх робо-
чих поверхнях електродами з виводами. При цьому 
диски з’єднані між собою за допомогою електроп-
ровідної трубки з капіляром, краї якої герметично 
з’єднані з їх боковими поверхнями, на які нанесений 
температурний демпфуючий матеріал, при цьому 
трубка електрично з’єднана з електродами, що роз-
міщуються в середині її, новим є те, що капіляр 
з’єднаний з каналом подачі кисню [2, 3]. 

Крім цього, в електрохімічному генераторі кис-
ню новим є те, що твердоелектролітні диски вико-
нані у вигляді пробірок або циліндрів, а електропро-
відна трубка має декілька капілярів з’єднаних з 
окремими каналами подачі кисню. 

Наявність каналу подачі кисню, з’єднаного з ка-
піляром, дозволяє відбирати отримуваний кисень із 
зовнішнього газового середовища і подавати його 
користувачу. 

Виконання дисків у вигляді пробірок або цилінд-
рів дозволяє підвищити продуктивність генератора 
за рахунок збільшення робочої площі електродів. 

Наявність декількох капілярів, з’єднаних з окре-
мими каналами подачі кисню, дозволяє підвищити 
ефективність генератора за рахунок автономних 
каналів подачі кисню, що дає можливість викорис-
тання отримуваного кисню в різних цілях одночасно 
без зміни режиму роботи генератора. 

 
 

Рисунок 1 – Конструкція чутливого елементу 

Поєднання кулонометричної і потенціометричної 
частини генератора з опорним газовим простором, 
що промивається, а також має певний розрахований 
об’єм, дозволяє створити високо стабільний (100 %-й 
за киснем газовий електрод порівняння, а парціаль-
ний тиск, концентрацію кисню вимірювати по точ-
ній характеристиці Нернста, що розраховуеться ви-

мірюванням е.р.с. потенціометричної електрохіміч-
ної зони. Використання герметичних матеріалів з 
узгодженими температурними коефіцієнтами роз-
ширення, а також особливості конструкції дозволя-
ють мінімізувати чутливий елемент, виконавши йо-
го в компактному стандартному вигляді з можливіс-
тю простої періодичної зміни в одному корпусі, що 

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14



ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 
 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2014 (87). 
182 

дасть можливість багатосерійного виробництва бло-
ку чутливого елементу [4, 5]. 

Поєднання кулонометричної і потенціометричної 
части генератора з опорним газовим простором, що 
промивається і має розрахований об’єм, а також 
наявність двох вихідних сигналів дозволяє, крім 
високоточного визначення витрат кисню через капі-
ляр, високоточного визначення парціального тиску 
кисню, за рахунок 100 %-го електроду порівняння, 
вимірювати також і температуру. По-скільки гене-
ратор має два вихідні сигнали, то відпадає необхід-
ність термостабілізації, а робочий температурний 
діапазон визначається температурним діапазоном 
роботи твердого електроліту (600–900 0С). Викорис-
тання опорної газової області обмеженого об’єму, 
замкненої між кулонометричною і потенціометрич-
ною електрохімічно активними зонами, використан-
ня матеріалів з узгодженими температурними кое-
фіцієнтами розширення і малі габарити чутливого 
елемента (зовнішній діаметр 0,5–0,8 см, довжина 
1–1,5 см) – при невеликих енерговитратах, дають 
можливість створити однакові температурні умови 
для обох електрохімічних зон, що в свою чергу, 
приводить до зниження температурної похибки (до 
0,5 %). Крім того, підвищується надійність і рівень 
уніфікації конструкції в цілому. Використання кана-
лів подачі кисню, з’єднаних із капіляром, дає мож-
ливість надійного підведення отримуваного кисню 
до користувача. 

На рис. 1 приведена конструкція електрохімічно-
го генератора кисню, що складається із двох твердо-
електролітних дисків 1 і 2 із нарощеним на їх боко-
вих поверхнях керамічним температурним демпфу-
ючим матеріалом 3, герметично закріпленим у мета-
левій електропровідній трубці 4 із виконаним у ній 
капіляром 5. Диски 1, 2 і трубка 4 утворюють опор-
ний газовий простір 6, що промивається. На диску 1 
нанесені електрод 7 і струмовідвід 8. При цьому 
електрод 7 контактує з вимірювальним середови-
щем, а струмовідвід 8 – з опорним газовим просто-
ром 6. Аналогічно на диску 2 виконані електрод 9 і 
струмовідвід 10. Струмовідводи 8 і 10 виводами 11 
з’єднані з електропровідною трубкою 4 за допомо-
гою високотемпературного припою 12. Диск 1, еле-
ктрод 7 і струмовідвід 8 утворюють кулонометричну 
електрохімічну зону. Диск 2, електрод 9, струмовід-
від 10 і опорний газовий простір 6 утворюють поте-
нціометричну електрохімічну зону. Капіляр 5 
з’єднаний з каналом подачі кисню 13, що закінчу-
ється пристроєм пневматичного з’єднання 14. Для 
забезпечення робочої температури при необхідності 
генератор оснащено нагрівачем. Генератор із нагрі-
вачем розміщено в корпусі. Нагрівач і корпус на 
рис. 1 не зображені. 

Генератор працює наступним чином. При підве-
денні напруги живлення до електроду 7 і струмовід-
воду 8 електричний заряд, що подається, йде на пе-

резарядження подвійного електричного шару, а по-
тім приймає участь в дозуванні кисню. На електроді 
7, що заряджається негативно, відбувається дисоці-
ація молекулярного кисню на атоми, їх іонізація, що 
відбувається на межі трьох фаз: твердоелектролітно-
го диску 1 – негативно зарядженого електроду 7 – 
газового середовища. Під дією електричного поля 
виникає дифузія кисню через твердий електроліт до 
позитивно зарядженого струмовідводу 8. На ньому 
йони кисню звільняються від надлишкового заряду і 
відновлюються до молекулярного кисню, підвищу-
ючи концентрацію кисню в опорному газовому про-
сторі. За рахунок перепаду загальних тисків в опор-
ному газовому просторі і вимірювальному середо-
вищі через капіляр 5 проходить вимивання атмос-
фери опорного газового простору киснем, що над-
ходить від кулонометричної електрохімічної зони. 
Після подачі кисню кількістю, що у 8–10 разів пере-
вищує об’єм опорного газового простору, початкове 
утворене середовище опорного газового простору 
повністю заміщується киснем,  утворюючи 100 %-й 
електрод порівняння. Необхідний час такої подачі 
кисню є часом підготовки генератора до роботи, що 
контролюється потенціометричною електрохіміч-
ною зоною. При подачі газу молекули кисню конта-
ктують з вимірювальним електродом 9 потенціоме-
тричної електрохімічної зони, адсорбуються на його 
поверхні. Потім відбувається дисоціація молекуляр-
ного кисню на атоми і їх іонізація, що протікає на 
межі поділу трьох середовищ: твердо електролітно-
го диска 2 – вимірювального електроду 9 – газового 
середовища, завдяки високій температурі твердого 
електроліту і каталітичним властивостям електрода 
9. Утворені йони кисню під дією різниці хімічних 
потенціалів між електродами 9 і 10, унаслідок іонної 
провідності твердого електроліту, утворюють рівно-
важний стан потенціометричної електрохімічної 
зони. В результаті між електродами виникає е.р.с., 
що визначається рівнянням Нернста [7]: 

    0 0ln / ,n bR TE p p
n F

                  (1) 

де Е – е.р.с. Нернста; R – газова стала; T – темпе-
ратура,  n – кількість електронів, необхідна для іоні-
зації однієї молекули кисню; F – стала Фарадея; 0

np    
– парціальний тиск кисню в порівняльному газовому 
середовищі, 0

bp – парціальний тиск кисню e вимі-
рювальному газовому середовищі. 

Із (1) визначається 

0 0 e x p ,b n R Tp p
E n F

   
 

             (2) 

де 0
np – 21,6 % (парціальний тиск кисню у пові-

тряній атмосфері). 
Час підготовки генератора до роботи визначаєть-

ся швидкодією кулонометричної електрохімічної 
зони і об’ємом опорного газового простору, що за-
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лежить від умов виміру. Величина струму дозування 
і визначається величиною, створюваної ним, моль-
ної витрати кисню NQ  , помноженої на електричний 
еквівалент одного моля кисню nF. 

   .Ni Q nF                         (3) 

Кількість молей кисню, перенесених в опорний 

газовий простір kN0  

 0 / ,kN it nF                    (4) 
де t – час переносу. 
Загальна мольна кількість кисню, що знаходить-

ся в опорній області, при умові, що в ній знаходить-
ся тільки кисень і відсутня підкачка, визначається із 
рівняння стану 

  
2 0 6/ / ,ON m P V RT              (5) 

де m – загальна маса кисню, що знаходиться в 
опорній газовій області; μ – маса одного моля кис-
ню; P0 – початковий тиск кисню в опорній газовій 
області; 

6V – об’єм опорної газової області. Сумар-
на кількість молей кисню в області 

6V  протягом 
деякого часу t  . 

2 2 2

0 ,k
O O ON N N                      (6) 

де 0
2ON – початкова кількість молів кисню в опо-

рній газовій області; 
2

k
ON – кількість молів кисню, 

що закачується в опорну газову область на протязі 
часу. Тоді новий тиск 

1 6 0/ ,P sR T t nF V P          (7) 

або для  
1 0P P P    маємо 

   6/ ,P sR T t nF V               (8) 

звідки час підготовки t  визначимо із умови 
1, 2 вимP P   перепад загального середовища 

при умові 10-ти разового перевищення кількості 
поданого кисню в опорну газову область об’єму га-
зової області 

6V   

610 1, 2 / .вимnFV P sRT          (9) 

Умовою нормальної роботи генератора є умова 
ламінарного витоку газу через капіляр. Тобто кіль-
кість молів, перенесених в опорну газову область, 
повинна відповідати оптимальному ламінарному 
режимові витоку газу через капіляр 

 / ,о п тs t nF N                   (10) 

де    
1

,
R e 4о п тN

s




 

  
 

                          (11) 

оптN – оптимальна кількість прокачки молів ки-
сню;  – густина кисню; Re – число Рейнольдса; 

 – динамічна в’язкість кисню. 
Звідки розміри капіляру  

4 R eD 


  при Re =600,          (12) 

де  – швидкість витоку кисню через капіляр. 

Тоді     0 10.тFN FN
s

                             (13) 

Порівнявши (9) із (13) одержимо необхідний 
об’єм опорної газової області 

   
6 .

1, 2
о п т

вим

N m RV
P




                  (14) 

де вимP – вимірювальний перепад парціального 
тиску кисню. Метод виміру полягає в створенні га-
зового електроду порівняння з повітряного середо-
вища зі вмістом кисню 21,6 %. Тоді вимірювальний 
парціальний тиск кисню, що виробляється генерато-
ром  

2

B
OP  визначається: 

2

421, 6 exp ,B
O

s

E FP
R T t

 
  

 
  

де  ts – іонне число переносу твердого електролі-
ту. 

Можливі і інші приклади виконання генератора з 
використанням інших матеріалів твердого електро-
літу, таких як 

2 2 3 2 2 2 3; ;T h O Y O T h O C a O H fO Y B O    

та інших, крім того, характеристика вихідних сигна-
лів генератора (величина струму і= 0,003–0,2 А; 
е.р.с. 0,001–0,4 В; напруга живлення кулонометрич-
ної електрохімічної зони Uжив = 0,5–2 В) дозволять 
реалізувати робочу характеристику генератора на 
серійних мікропроцесорах [6]. Запропонований ге-
нератор можна використовувати для отримання і 
виміру кисню, наприклад, контролю поточної атмо-
сфери в побутових і технічних приміщеннях, в хар-
човій промисловості, в медицині [7, 8]. 

Підвищення точності отримання і виміру кисню 
відбувається за рахунок створення високо стабільної 
опорної газової області для умов високотемператур-
ного електролізу на базі твердих електролітів. По-
хибка отримання і виміру кисню надвисокої концен-
трації (99,9 % об.) знижується до 0,5–1 %. Крім того, 
досягається температурна однорідність усіх елект-
родів, підвищується швидкодія в режимі електролізу 
і виміру кисню, а також поліпшується надійність, 
підвищується ступінь уніфікації. Підвищення швид-
кодії, надійності і мале енергопостачання, що обу-
мовлені конструктивним виконанням елементів ге-
нератора і їх габаритами, в свою чергу, дозволяє 
підвищити якість контролюючого режиму і зменшити 
енерговитрати, що забезпечують працездатність ге-
нератора в температурному діапазоні (600–900 0С), 
що визначається температурним діапазоном роботи 
твердого електроліту.  

З метою практичного використання результатів 
досліджень нами був розроблений електрохімічний 
генератор кисню з повітря для впровадження його у 
виробництві, медицині та побуті. Чистота отриму-
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ваного кисню (99,9 % об., кисень належить до кате-
горії надчистого) дозволяє використовувати цей 
прилад для виробництва кисню надвисокої чистоти. 

Високотемпературний твердоелектролітний 
нагнітач кисню високої концентрації з повітря. 

 

Рисунок 2 – Зовнішній вигляд генератору кисню 
 
Призначення. 
Отримання чистого кисню із атмосферного пові-

тря або від помпування його із газових сумішей еле-
ктрохімічною чарункою. 

Сфери вжитку: 
– медична техніка  – пункти швидкої допомоги 

на периферії; пологові будинки й акушерські пунк-
ти; польова хірургія; пристрої для обробки медич-
них інструментів; автомати „чистого повітря”; ма-
шини швидкої допомоги; пристрої „гірське повітря”; 
пристрої для консервації крові і медичних препара-
тів; 

– вакуумна техніка – прецензійні подавачі кис-
ню; вакуумні кисневі нагнітачі; адсорбери кисню у 
вакуумних пристроях; 

– харчова промисловість (збереження та консер-
вація продуктів, в тому числі винно-горілчаних ви-
робів; приготування кисневих коктейлів; виготов-
лення кисневих морсів); 

– електронна промисловість (отримання особли-
во чистих матеріалів і речовин; від помпування кис-
ню без порушення герметичності із ламп, наприклад 
із кінескопів); 

– аналітична техніка (спектральні прилади; ета-
лони для повірки аналітичних приладів). 

Переваги: 
– відсутність механічних частин; 
– можливість роботи від автономного джерела 

живлення;  
– простота експлуатації та технічного обслугову-

вання; 
– малі розміри і вага; 
– висока надійність. 
Технічні характеристики: 
Напруга живлення      220 В, 50 Гц, 
Робочий струм            1,5–2 А, 
Час виходу на робочий режим    20–30 хв., 
Отримуваний кисень, % об.     99,90, 
Продуктивність                     2–4 л/год., 

Тиск по кисню: 
робочий                      1,6 атм., 
максимальний            3,0 атм. 
ВИСНОВКИ. Одною із тем даних наукових дос-

ліджень є розвиток теорії та практики високотемпе-
ратурних твердих електролітів у сфері прикладної 
електрохімії. За цей час авторами даної роботи роз-
роблено низку чутливих елементів і приладів для 
визначення вмісту кисню в технологічних газових 
атмосферах.  

Результати розробок підтверджені двома патен-
тами України та одним патентом Російської Феде-
рації [1, 2,9]. 

25.03.03 р. на ім’я тодішнього Президента Украї-
ни Леоніда Даниловича Кучми ми направили ескізи 
проекту створення генератора кисень надвисокої 
концентрації. Проект було направлено до Міністер-
ства промислової політики в Управління оборонних 
галузей промисловості (документ № 22/033211–26 П 
від 27.03.03). З Управління оборонних галузей про-
мисловості. Нам прийшла відповідь (лист за № ¼–3–
2–370 від 23.04.03), в якій було запропоновано про-
довжити роботу над цією тематикою. На даний час 
світова технологія отримання надчистого кисню 
визначила цей напрям як один із перспективних.  

З метою практичного використання результатів 
досліджень нами був розроблений електрохімічний 
генератор кисню з повітря для впровадження його у 
виробництві, медицині та побуті [10]. Чистота отри-
муваного кисню (99,9 % об., кисень належить до 
категорії надчистого) дозволяє використовувати цей 
прилад для виробництва кисню надвисокої чистоти. 
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HING-TEMPERATURE SOLID ELEKTROLITE OXIGEN GENERATOR HIGH 
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High precision electrochemical methods of analysis determined that they are based on very precise laws - the laws 

of Faraday and Nernst. Last law and the basis of the theory of electrochemical electrolysis. A technical design of a high 
concentration of oxygen (99,9 %) directly from the atmosphere by high-temperature electrochemical electrolysis using 
high-temperature solid electrolyte. The project can receive medical and pure oxygen in adequate quantities, directly at 
their needs, provides full explosiveness and requires appropriate tools to preserve and accumulate the resulting oxygen. 

Key words: solid electrolyte, electrolysis, oxygen generator, ultra-pure oxygen. 
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