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  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Серед найбільш затребуваних матеріалів сьогодення 

чільне місце посідають сплави кобальту, для поліпшення функціональних 
властивостей яких застосовують легування тугоплавкими металами, зокрема 
вольфрамом та молібденом. Такі сплави знайшли застосування в 
мікроелектроніці, машинобудуванні, аерокосмічній галузі і ракетобудуванні, 
хімічній промисловості та природоохоронних технологіях. Оскільки введення 
до складу покриття тугоплавких компонентів дозволяє одержати  каталітичні, 
корозійностійкі, магнітні та високоміцні матеріали, нанесення таких сплавів 
здійснюється на деталі обладнання, що працює в агресивних середовищах та 
при високих температурах. Одним з перспективних напрямків отримання 
матеріалів із заданими властивостями є застосування електрохімічних методів, 
перебігом яких легко керувати варіюванням параметрів електролізу, та 
внаслідок цього – легко автоматизувати. Експериментальними дослідженнями 
виявлено, що індивідуальні покриття вольфрамом і молібденом з водних 
розчинів отримати неможливо через низьку перенапругу виділення водню та їх 
схильність до катодної пасивації, але можна наносити співосадженням з 
металами підгрупи заліза (залізо, кобальт, нікель). Такий висновок стосується 
лише подвійних сплавів, а питання електролітичного отримання тернарних 
сплавів кобальту з молібденом і вольфрамом, яким притаманний синергетичний 
ефект, потребує подальшого дослідження.  

Таким чином, створення наукових основ технології гальванохімічного 
нанесення функціональних покриттів тернарними сплавами кобальт-молібден-
вольфрам з високими фізико-хімічними та експлуатаційними характеристиками 
є актуальною науково-практичною задачею, розв’язання якої покладено в 
основу дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано на кафедрі фізичної хімії НТУ“ХПІ” в межах 
держбюджетних тем НДР України: „Розробка теоретичних підстав 
електросинтезу наноструктурних покриттів нового покоління для екологічно 
безпечних енерго- та ресурсозберігаючих технологій” (ДР № 0110U001244),  
„Розробка інноваціонних технологій функціональних наноматеріалів для 
підвищення ресурсу, корозійного і механічного опору та відновлення металевих 
виробів” (ДР №0115U000532), в якій здобувач була виконавцем окремих етапів. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – розробка 
гальванохімічної технології функціональних покриттів тернарними сплавами 
кобальту з тугоплавкими металами для підвищення фізико-хімічних та 
експлуатаційних характеристик поверхонь деталей. 

Для досягнення мети поставлені наступні задачі:  
– експериментально визначити склад і константи нестійкості комплексних 

сполук в системах Со(II) – WO4
2- – MoO4

2- з натрію цитратом, калію 
дифосфатом, хлоридом амонію та динатрієвою сіллю етилендиамінтетраоцтової 
кислоти (ЕДТА) методом потенціометрії; 
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– встановити кінетичні закономірності і механізм спільного осадження 
кобальту з вольфрамом і молібденом в сплав;  

– експериментально визначити вплив складу електролітів та параметрів 
технологічних режимів на ефективність процесу, склад, структуру і 
морфологію сплаву; 

– запропонувати варіативну технологічну схему гальванохімічного 
осадження покриттів потрійними сплавами кобальту з тугоплавкими металами;  

– встановити функціональні властивості синтезованих покриттів (корозійну 
стійкість в середовищах різної кислотності, каталітичну активність, 
мікротвердість);  

– провести дослідно - промислові випробування розробленої технології 
функціональних сплавів Co–Mo–W і матеріалів на їх основі. 

Об'єкт дослідження: хімічні та електрохімічні перетворення в об'ємі 
електроліту і на міжфазових межах при спільному осадженні тернарних сплавів 
кобальту з тугоплавкими металами.  

Предмет дослідження: механізм електроосадження сплавів кобальт-
молібден-вольфрам з полілігандних електролітів і технологічні параметри 
процесу нанесення функціональних покриттів. 

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи використано 
сучасні фізичні та фізико-хімічні методи. Кінетичні параметри процесів 
сплавотворення визначали методом лінійної вольтамперометрії (ЛВА) на 
потенціостаті ПІ-50-1.1, оснащеному платою для автоматичної реєстрації даних 
та спеціально розробленою програмою оцифровування результатів вимірювань 
і програматором ПР–8. Хімічний склад та морфологію покриттів аналізували за 
допомогою рентгенофлуоресцентного та мікрорентгеноспектрального методів, 
структуру покриттів встановлювали за даними рентгенофазового аналізу. 
Розмір зерен та асоціатів, а також ступінь розвинення поверхні досліджували 
методом атомно-силової зондової мікроскопії. Вимірювання розсіювальної 
здатності електролітів здійснювали в комірці Хулла, вихід за струмом 
визначали гравіметрично. Корозійну стійкість  синтезованих матеріалів 
встановлювали методом поляризаційного опору за результатами реєстрації 
анодних і катодних вольтамперограм. Каталітичну активність матеріалів 
тестували в модельній реакції електролітичного виділення водню. Макро- і 
мікротвердість покриттів сплавами кобальт-молібден-вольфрам, а також 
матеріалу підкладки (Ст.3) визначали методом вдавлювання алмазної піраміди 
на твердомірі ПМТ-3. Експериментальну частину дисертаційної роботи 
виконано в лабораторії кафедри фізичної хімії НТУ "ХПІ". 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше 
встановлено наступне: 

– експериментально визначено склад і константи нестійкості моно- і 
білігандних комплексних сполук в системі Со(II) – WO4

2- – MoO4
2- за сталого 

значення іонної сили розчину (Ic = 1), що склало основою розробки 
полілігандних електролітів для електроосадження сплаву Co–Mo–W; 

– обґрунтовано використання полілігандних електролітів (амонійно-цитрат- 
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ного та цитратно-дифосфатного), з яких при співвідношенні концентрацій 
сплавотвірних компонентів Со2+/(WO4

2-+ MoO4
2-)=1:1 і лігандів Сit3-/NH4Cl=1:1 

або Сit3-/P2O7
4-=1:2 синтезують потрійний сплав Co–Mo–W з діапазоном вмісту 

тугоплавких металів 20-55 мас. %;  
– на підставі комплексу кінетичних критеріїв обґрунтовано механізм 

катодного осадження тернарного сплаву Сo–Mo–W, як сукупності спряжених 
реакцій за участю моно- і білігандних гетероядерних комплексів та ад-атомів 
водню, які для цитратно-дифосфатного і амонійно-цитратного електролітів 
надано узагальненими кінетичними схемами.  

– для підвищення корозійної стійкості та мікротвердості сплаву Co–Mo–W 
запропоновано його модифікування вуглецевими нанорозмірними частинками 
(ВНЧ), отриманими екстрагуванням водних суспензій побічних продуктів 
коксування кам'яного вугілля (коксового пилу); 

– доведено нададитивне зростання каталітичної активності сплаву Co–Mo–W 
в порівнянні зі сплавотвірними компонентами та платиною в модельній реакції 
електролітичного виділення водню (lgjH

0 (Co71Mo16W13)= - 3,35, lgjH
0(Pt)= - 3,3) 

за рахунок прояву синергетичного ефекту;  
– покриття сплавом Co–Mo–W при вмісті тугоплавких металів (вольфраму 

4,6–14,5 мас.%, молібдену 14,1–34,3 мас.%) проявляють високий рівень 
мікротвердості за Вікерсом 450–1100 МН/м2, обумовлений включенням до 
складу покриттів карбідів тугоплавких металів.  

Знайшли подальший розвиток уявлення про закономірності 
електроосадження покриттів кобальту з вольфрамом та молібденом в сплав, за 
яким однією із стадій процесу є хімічне відновлення проміжних оксидів 
тугоплавких металів ад-атомами водню, накопиченню яких сприяє сповільнена 
рекомбінація на металах підгрупи заліза за високих густин струму. 

Практичне значення одержаних результатів для електрохімічної галузі 
полягає в синтезі покриттів тернарним сплавом Co–Мо–W, які підвищують 
фізико-хімічні та механічні характеристики виробів машинобудування, що 
працюють за високих температур або в агресивних середовищах. Ефективність 
розробленої технології гальванохімічного синтезу функціональних покриттів 
сплавом кобальту з тугоплавкими металами захищено 1 патентом України на 
винахід № 112040 і 4 патентамиУкраїни на корисні моделі № 80448, № 81121, 
№ 104439, № 105796 та доведено позитивними результатами дослідно-
промислових випробувань у АТ «Харківський тракторний завод" (м. Харків). 
Результати досліджень впроваджені в навчальний процес кафедри фізичної 
хімії НТУ «ХПІ» при підготовці бакалаврів напряму «Хімічні технології та 
інженерія». 

Особистий внесок здобувача. Положення і результати, що виносяться на 
захист дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. Серед них: 
обґрунтування планів і програм експериментів з визначення складу і констант 
нестійкості моно- і білігандних комплексних сполук Со(II), кінетичних 
закономірностей та механізму спільного осадження кобальту з вольфрамом і 
молібденом в сплав, визначення впливу технологічних параметрів на вихід за 
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струмом, вміст компонентів в сплаві, структуру і морфологію покриттів, 
тестування функціональних властивостей покриттів, а саме: корозійної 
стійкості у середовищах різної кислотності, каталітичної активності в 
модельній реакції електролітичного виділення водню та мікротвердості, 
обробка та узагальнення результатів, участь у впровадженні.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
роботи доповідались на V–VIII Всеукраїнських наукових конференціях 
студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні 
проблеми сьогодення» (м. Донецьк, 2011–2014 рр.); ХХІІ– ХХІV Відкритих 
науково-технічних конференціях молодих вчених і спеціалістів КМН-2011, 
2013, 2015 «Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, 
діагностичні системи» (м. Львів, 2011, 2013, 2015 рр.); XIV Міжнародній 
конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії» (м. Київ, 2013 р.); 
ІІ Всеросійській конференції «Химия  и химическая технология» (м. Кемерово, 
Росія, 2014 р.); ХХІІ–ХХІІІ Міжнародних науково-практичних конференціях 
«Казантип-Эко-2014, 2016. Инновационные пути решения актуальных проблем 
базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения» (м. Харків, 2014, 
2016 рр.); XІІ, XІІI Міжнародних конференціях з проблем корозії та 
протикорозійного захисту конструкційних матеріалів «Корозія–2014, 
2016» (м. Львів, 2014, 2016 рр.); ХXІІ – ХХІV Міжнародних науково-
практичних конференціях «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 
освіта, здоров’я» (м. Харків, 2014–2016 рр.); ІІІ та ІV Всеукраїнських 
міжвузівських конференціях «Сучасні технології в промисловому виробництві» 
(м. Суми, 2014, 2016 рр.); ІІІ Міжнародному форумі студентів, аспірантів і 
молодих учених (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); ХV Науковій конференції 
«Львівські хімічні читання-2015» (м. Львів, 2015р.); VII Міжнародній науковій 
конференції «Современные методы в теоретической и экспериментальной 
электрохимии» (м. Плес, Іванівська обл., Росія, 2015 рр.); VII Українському 
електрохімічному з’ їзді (м. Харків, 2015 р.); VІІ Міжнародній науково-
технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та 
сучасні технології» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); Всеукраїнських 
конференціях з міжнародною участю «Наукова Україна» (м. Дніпропетровськ, 
2015, 2016 рр.); VІ Міжнародній науковій конференції молодих вчених і 
студентів «Екологія. Довкілля. Молодь.» (м. Полтава, 2016 р.); ХХІІ Між-
народній науково-практичній інтернет конференції «Проблеми  та розвиток 
науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (м. Переяслав-
Хмельницкий, 2016 р.).  

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 37 наукових 
публікаціях, з них: 9 статей у наукових фахових виданнях України, 3 – у 
іноземних періодичних фахових виданнях (1 – Scopus), 4 патенти України на 
корисні моделі та 1 патент України на винахід, 20 – у матеріалах конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку джерел інформації, 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 168 сторінок; з них 71 рисунків 
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по тексту; 30 таблиць по тексту; список використаних джерел інформації 
становить 162 найменуваня на 20 сторінках; 3 додатки на 13 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано науково-технічну актуальність та практичну 
доцільність дисертаційної  роботи, сформульовано мету і задачі, визначено 
напрямки їх розв’язання, сформульовано об’єкт, предмет і методи дослідження, 
відображено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів. 

Перший розділ присвячено комплексному критичному аналізу науково-
технічної інформації щодо фізико-хімічних та механічних властивостей і 
галузей застосування покриттів сплавами кобальту з тугоплавкими металами, 
складу електролітів та режимів синтезу багатокомпонентних покриттів на 
основі кобальта, особливостей спільного осадження в сплав з молібденом та 
вольфрамом. Відзначено доцільність використання полілігандних комплексних 
електролітів для синтезу багатокомпонентних сплавів кобальту за присутності 
оксоаніонів молібдену і вольфраму. На підставі аналізу наведених матеріалів 
сформульовано мету та задачі дослідження − створення гальванохімічної 
технології функціональних покриттів тернарними сплавами кобальту з 
тугоплавкими металами з підвищенним рівнем фізико-хімічних та 
експлуатаційних характеристик та обґрунтовано напрямки їх вирішення. 

У другому розділі описано використані матеріали робочих електродів, 
склади розчинів електролітів та модельні середовища, методику проведення 
експериментальних досліджень, алгоритми обробки отриманих даних із 
зазначенням використаної технічної апаратури та похибок вимірювання. 

Покриття сплавами кобальт-молібден-вольфрам наносили на підкладки з 
міді М0 і сталі Ст.3. Для приготування електролітів та інших робочих розчинів 
використовували сертифіковані реактиви марок х.ч. і ч.д.а. Значення водневого 
показника контролювали приладом рН−150 М зі скляним електродом 
ЕСЛ−6307. Склад та константи нестійкості комплексних сполук визначали 
потенціометричним методом. Поляризаційні дослідження проводили методами 
лінійної вольтамперометрії (ЛВА) в трьохелектродній герметичній комірці за 
допомогою потенціостата ПИ-50-1.1, спорядженого платою для автоматичної 
онлайн−реєстрації даних зі спеціально розробленою програмою для 
оцифровування результатів вимірювань та програматора ПР–8 при швидкості 
розгортки потенціалу (s) 0,002–0,05 В/с. 

Хімічний склад поверхні покриттів тернарним сплавом Co–Mo–W 
визначали рентгенофлуоресцентним аналізом на портативному «СПРУТ» та 
енерго-дисперсійному INCA Energy 350 спектрометрах. Рентгенографічні 
дослідження проводили на рентгенівському дифрактометрі ДРОН—3М у 
випромінюванні Cu—Kα1 (λ = 1,5405 Å). Стан поверхні досліджували за 
допомогою атомно-силового зондового мікроскопа NT-206 (зонд СSC-37, 
кантилівер B з латеральною роздільною здатністю 3 нм.)  
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Корозійну стійкість покриттів визначали методом поляризаційного опору 
за результатами реєстрації анодних і катодних вольтамперограм у розчинах 
різної кислотності, моль/дм3 : 0,001 Н2SO4 (pH 3), 0,001 NaOH (pH 10,5) на фоні 
Na2SO4 та 3%-му розчині NaCl (рН 7). Аналіз каталітичної активності покриттів 
сплавами кобальт-вольфрам-молібден різного складу здійснювали за значенням 
густини струму обміну j0 в модельній реакції електролітичного виділення 
водню. Макро- і мікротвердість покриттів сплавами Co–Mo–W, а також 
матеріалу підкладки (Ст.3) визначали вдавлюванням алмазної піраміди на 
твердомері ПМТ-3 при навантаженні P = 0,02÷0,2 кг і часу витримки 10 с. 

У третьому розділі наведено результати експериментальних досліджень з 
визначення складу та констант нестійкості моно- і білігандних комплексів 
кобальту (ІІ) та кінетики катодних реакцій гальванохімічного співосадження 
кобальту, молібдену та вольфраму в сплав.  

Аналіз залежностей рівноважного потенціалу кобальту від концентрації 
лігандів в розчині (рис.1), свідчить, що при збільшенні концентрації с(P2O7

4-), 
с(Cit3-), с(H2Y

2-) та с(NH4
+), електрод стає більш шляхетним, тобто концентрація 

іонів Со (II) зменшується за рахунок зв'язування їх в комплексні сполуки. 
Відзначимо, що при співвідношенні концентрацій с(P2O7

4-) / с(Со2+) ≥ 10 на 
залежності E – lgс(P2O7

4-) спостерігається перегин, який вказує на зміну складу 
комплексної сполуки.  Вольфрамат- і молібдат-іони виступають не тільки в ролі 

 

 комлексотвірників, а і як ліганди. 
Системи Со–МО4

2- в яких М=Mo, 

W утворюють неміцні комплексні 
сполуки, про що свідчать розрахо-
вані значення констант нестійкості 
5,7·10-4 та 8·10-4, відповідно. 
Підвищити стійкість моноліганд-
них комплексів кобальту з вольфра-
мом і молібденом можна введенням 
додаткових лігандів – цитрату і 
дифосфату. Подальші дослідження 
комплексоутворення в системах 
Со–МO4

2-–P2O7
4- (Cit3-) проведено 

при сталому співвідношенні 
Со2+/МO4

2-=1/12, оскільки тільки 
при співвідношеннях, менших за 
1/6, утворюються гетероядерні 
коплексні сполуки, а співвідношен- 

Рисунок 1 – Залежність потенціалу 
кобальтового електроду від концентра- 
ції Cit3−(1), NH4

+ (2), Cit3-– NH4
+ (3), 

P2O7
4-(4), Cit3-– H2Y

2- (5), Cit3-–P2O7
4- (6), 

H2Y
2- (7) –іонів.  

ня концентрацій комплексотвірник / ліганд варіювали в діапазоні 1:1÷1:100.  
Значення констант нестійкості (табл. 1), розраховані за результатами 

потенціометрії, та склад комплексних сполук є доволі чітко відтворюваними і з 
високим ступенем відповідності корелюють з літературними даними, що 
свідчить про коректність запропонованих підходів до визначення складу та 
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міцності досліджуваних комплексних сполук. 

Таблиця 1 – Константи нестійкості комплексних сполук кобальту 
Ліганд Склад комплексу рН Кн

 

Cit3− [Со(Cit)2]
4− 6,5÷7,5 5∙10−6 

P2O7
4− [Со(P2O7)2 ]

6− 7,5÷9,3 1,8∙10−9 
H2Y

2− [Со(H2Y
2-)2 ]

2− 4,2÷5,4 2,14∙10−10 
NH4

+ [Со(NH3)3 ]
2+ 5,2÷6 5∙10−9 

Cit3−– P2O7
4− [Со (Cit) ( P2O7

4-)]4− 8,4÷9,6 5∙10−10 
Cit3−– H2Y

2− [Со(H2Y) (Cit)]4− 6,15÷7,2 1,36∙10−10 
WО4

2- [Со(WO4)2]
2- 6,3÷7,2 5,7·10-4   

MoО4
2- [Со(МоO4)2]

2- 6,3÷7,2 8·10-4 
WО4

2-–Cit3− [WO4Со(P2O7)]
4- 9,14÷9,9 1,8·10-10 

WО4
2-–P2O7

4− [WO4Со(Cit)]3- 8,9÷9,7 5,67·10-7 
МоО4

2-–Cit3− [MоO4Со(P2O7)]
4- 8,8÷9,7 2,82·10-10 

МоО4
2-–P2O7

4− [MоO4Со(Cit)]3- 8,2÷8,7 5,87·10-7 
 
Обґрунтування раціонального складу електролітів та режимів електролізу 

проведено на підставі аналізу кінетичних параметрів процесу (стаціонарного 
потенціалу, потенціалу піку, струму і потенціалу напівпіку, струму піку та їх 
залежності від концентрації компонентів і швидкості сканування потенціалу, а 
також ефективного числа електронів і порядків реакції) та сукупності кінетич-
них критеріїв (Семерано, концентраційного та ін.).  

Встановлено, що в системі Сo2+–Cit за присутності фонового розчину 1М 
Na2SO4 лімітуючою стадією процесу є приєднання 2-х електронів, а дисоціація 
комплексних іонів відбувається оборотно. Виділення сплаву відбувається зі 
змішаного комплексу кобальту з цитрат- і вольфрамат (молібдат)-іонами складу 
[CoCitМO4]

3−, де М = Mo та W. Введення додаткового ліганду (P2O7
4− або NH4

+) 
не змінює механізм процесу, а лише зменшує граничну густину струму і пік 
перероджується в хвилю. При співвідношенні c(МO −2

4 )/c(Со2+) ≤ 0,5 
сповільненими є стадії переносу заряду та подальша хімічна реакція за участю 
ад-атомів водню, а зростання c(МO −2

4 )/c(Со2 +) ≥ 0,5 призводить до посилення 
впливу адсорбції. 

На підставі комплексу кінетичних критеріїв обґрунтовано механізм 
катодного осадження тернарного сплаву Сo–Mo–W, як сукупності спряжених 
реакцій за участю моно- і білігандних гетероядерних комплексів різної 
стійкості та ад-атомів водню, які для амонійно-цитратного та цитратно-
дифосфатного електролітів надано узагальненими кінетичними схемами 
процесу осадження (рис. 2. а,б), які враховують vds, vd – швидкості поверхневої 
та об’ємної дифузії компонентів з розчину (x=∞) до поверхні електроду (x=0) 
або реакційного шару (x=δр); ks, kf, kb – константи швидкості електрохімічних, 
прямих і зворотних хімічних реакцій. 
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Рисунок 2 – Схема процесу осадження сплаву Co–Mo–W з амонійно-
цитратного(а) та цитратно-дифосфатного (б) електролітів. 

 
Четвертий розділ містить результати експериментальных досліджень 

впливу концентрації сплавотвірних компонентів і лігандів, рН електролітів, 
матеріалу аноду та режимів електроосадження на склад сплаву, морфологію, 
якість покриттів та обґрунтування технологічного процесу синтезу потрійних 
сплавів Со–Mo–W. 

Доведено, що для підвищення стабільності амонійно-цитратного електро- 
літу та подовження терміну його працездатності діапазон рН необхідно підтри- 
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мувати на рівні 5-8. В зазначеному інтервалі рН і співвідношенні концентрацій 
Со2+/(WO4

2-+MoO4
2-)=1:1 та лігандів Сit3-/NH4Cl=1:1 утворюються змішані 

гетероядерні комплекси кобальту та оксометалатів (вольфраматів і молібдатів), 
які забезпечують осадження дрібнокристалічних міцно зчеплених з матеріалом 
основи покриттів та вмістом сплавотвірніх компонентів, мас. %: Со-67,7÷78,9; 
Мо- 7,9÷ 17,9; W-12,7÷16,2 залежно від умов електролізу. 

Для підвищення функціональних властивостей сплаву Co–Mo–W 
здійснено його модифікування вуглецевими нанорозмірними частинками 
(ВНЧ), отриманими екстрагуванням водних суспензій побічних продуктів 
коксування кам'яного вугілля (коксового пилу). Для інтенсифікації дифузії ВНЧ 
з коксового пилу процес проводили в ультразвуковому полі. Отриману 
суспензію фільтрували на паперовому фільтрі «синя стрічка», упарювали в 10 
разів і використовували для приготування електролітів для осадження 
армованих ВНЧ покриттів. Як свідчать результати скануючої електронної 
мікроскопії (рис. 3,4), морфологія покриттів сплавами Co–Mo–W при їх 
модифікуванні ВНЧ різко змінюється.  

  
а б 

 
в 

Рисунок 3 – Морфологія покриттів сплавом Co–Mo–W (а), армованих ВНЧ (б) 
та хімічний склад (в). Режим електролізу: стаціонарний, j=4 A/дм2, 
перемішуівння та нагрів до 60 С̊  
 

Оскільки ВНЧ мають високу електричну провідність, сплав формується 
одночасно як на підкладці, так і на вбудованих в покриття вуглецевих 
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наноструктурах. У водних розчинах електролітів робота виходу електрона з 
електродів на основі ВНЧ зменшується, а зсув потенціалу електрода в катодну 
область призводить лише до подальшого її лінійного зменшення за рахунок 
створення на кінцях наноструктур і їх дефектах високої напруженості 
електричного поля. Внаслідок цього ділянки ВНЧ є центрами, на яких в 
подальшому і відбувається зростання частинок сплаву сферичної форми . 

  
а б 

 
в 

Рисунок 4 – Морфологія покриттів сплавом Co–Mo–W (а), армованих ВНЧ (б). 
та хімічний склад (в). Режим електролізу: імпульсний (ti=5⋅10-3 с , tр=5⋅10-3 с ),  
j=10 A/дм2, перемішуівння та нагрів до 60 С̊ 

Електроосадження сплаву кобальт-молібден-вольфрам з цитиратно-
дифосфатного електроліту проводять з використанням імпульсного режиму 
електролізу за двохелектродною схемою при амплітуді катодної густину струму  
4-12,5 А/дм2, тривалості імпульсу 1⋅10-3-2⋅10-2 с, тривалості паузи 2⋅10-3-2⋅10-2 с. 
Співвідношення тривалості імпульсу і паузи змінюють залежно від вимог, які 
висуваються до складу та структури покриттів, їх призначення і подальшого 
використання. Збільшення катодної густини струму (рис.5) призводить до 
збільшення вмісту вольфраму в сплаві, що зумовлює появу внутрішніх 
напружень (наявність мережі тріщин на поверхні сплаву). 

Аналіз топографії покриттів сплавом кобальт–молібден–вольфрам призво- 
дить до висновку про аморфну структуру сплаву, тому що відсутні чіткі обриси 
глобул, а поверхня досить однорідна.  



11 

 
 

а 

  
б 

  
в 

  
Рисунок 5 – Мікрофотографії поверхні (х 1000) та компонентний склад 
потрійного сплаву Co–Mo–W, осадженого в імпульсному режимі електролізу 
( ti= 5⋅10-3c., tp= 5⋅10-3 c.) при густині струму, А/дм 2 : 4 (а), 7(б), 10 (в) 

 
На рентгенівських дифрактограмах покриттів (рис.6) виявлено широке 

гало (ширина на половині висоти складає ~ 10 °) на кутах 2Θ ~ 40-50 °, що 
свідчить також про аморфну структуру.  

 
 

Незважаючи на високий 
рівень шуму, що ускладнює 
інтерпретацію дифрактограм, на 
користь висновку про формування 
аморфних структур свідчить ряд 
супутніх факторів, таких як 
ймовірність включення в сплав 
оксо- або гідроксосполук похідних 
молібдену і вольфраму, як 
продуктів їх неповного 
відновлення, що виконують роль 
аморфізаторов.     
Результати досліджень щодо 
встановлення раціонального складу 

Рисунок 6 – Дифрактограма покриття 
сплавом Co–Мо–W з масовим вмістом 
вольфраму і молібдену ≈ 25-30 мас. % 
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електролітів і режимів електролізу склали підґрунтя технологічної схеми 
процесу осадження покриттів сплавом кобальт–молібден–вольфрам (рис. 7). 
Технологічний процес синтезу сплавів включає механічну підготовку поверхні 
деталі, знежирення, травління, електроосадження сплаву кобальт–молібден–
вольфрам з полілігандних електролітів, а також завершальні операції 
(промивка, сушка). 

 
Рисунок 7 – Технологічна схема процесу осадження покриттів сплавом 

кобальт–молібден–вольфрам 
 

У п’ятому розділі представлено результати експериментальних досліджень 
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 властивостей синтезованих сплавів. Визначення корозійної стійкості покриттів 

 

сплавом Co–Mo–W в кислому сере- 
довищі показали, що швидкість коро-
зії знижується з 0,076 до 0,001 мм/рік 
із зростанням загального вмісту туго-
плавких металів в покритті від 18,8 до 
55 мас. % (рис. 8 (1)). Це обумовлено 
хімічними властивостями вольфраму 
та молібдену, здатних в присутності 
окисника утворювати оксиди кислот-
ного характеру, стійкі в кислих сере-
довищах. В той же час в нейтраль-
ному і лужному середовищах 
залежності kh = f [ω(W+Мо)] мають 
протилежний тренд (рис. 8 (2, 3)). 
Так, якщо у кислих середовищах 
глибинний показник експоненційно 
знижується із зростанням вмісту 
тугоплавких компонентів, то при  

Рисунок 8 – Залежність швидкості 
корозіі від вмісту тугоплавких металів 
в сплаві Co–Mo–W у розчині 1 М 
Na2SO4 при рН 3 (1) і 10,5 (3) та 3%-му 
NaCl (2)  
переході до нейтральної і лужної області рН спостерігається зростання 
швидкості корозії. При цьому гальмування корозії в слаболужному середовищі 
пояснюється тим, що кобальт (вміст якого зростає) здатний пасивуватись з 
утворенням оксидів, які хімічно стійкі при рН > 8. 

Каталітичну активність покриттів сплавом Co–Mo–W тестували в 
модельній реакції електролітичного виділення водню ( рис. 9.). Відзначимо, що 

 

найбільш високі значення густини 
струму обміну отримані в кислому 
середовищі (рН 3), тоді як в лужному і 
нейтральному швидкість знижується 
більш ніж на порядок величини. Для 
покриттів складу ω(Mo+W)~ 30 мас. % 
значення jН

0 навіть дещо переви-
щують рівень платинового електрода, 
що безсумнівно відображає синер-
гетичний характер електрокаталітич-
них властивостей. Отримані експери-
ментальним шляхом значення кон-
стант а і b дають можливість надати 
рівняння Тафеля (η = а + blgj), що 
описують перенапругу виділення 
водню, в формі емпіричних спів-
відношень (табл. 2), які відбивають 
вплив вмісту сплавотвірних елементів 

Рисунок 9 – Залежність густини 
струму обміну водню в розчинах 
різної кислотності від вмісту 
тугоплавких компонентів 

в покритті на гальмування / прискорення електродної реакції . 
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Таблиця 2 – Емпіричні рівняння перенапруги виділення водню в лужному 
середовищі 

Склад сплава , мас. % Емперичне рівняння перенапруги 
виділення водню Co Мo W 

74,3 10,6 15,1  η = 0,609 + 0,167 lg j 
70,1 16,1 13,8                   η = 0,682 + 0,15 lg j 
68,3 18,8 12,9  η = 0,691 + 0,159 lg j 

 
Мікротвердість покриттів Co–Мо–W (МН/м2) залежно від співвідношення 

компонентів в потрійному сплаві становить 450-1100, тоді як для окремих спла-
вотвірних металів багато нижче: Нv (Co) = 130, Нv (W ) = 350, Нv (Мо) = 150 
(рис. 10). Твердість сплавів (Hμ = 3000-3680 МПа) у двічі вища, ніж підкладки 
Ст.3. (Hμ = 1500-1600 МПа), що дає можливість рекомендувати покриття 
сплавом Co–Мо–W для зміцнення сталевих деталей. Універсальна 
пропорційність між макротвердостью Нμ і мікротвердістю НV відсутня, проте 
відоме співвідношення НV = (0,5-0,9) Нμ (залежно від прикладеного 
навантаження) дозволяє зіставити отримані і дані. 

 
Рисунок 10 – Мікротвердість  за Вікерсом гальванічних покриттів сплавом 

Co–Мо–W 
 

У додатках наведено результати дослідно-промислових випробувань 
запропонованої технології та впровадження напрацювань у навчальни й процес. 
 

ВИСНОВКИ 
 

В роботі вирішено науково-практичну задачу створення наукових основ 
гальванохімічної технології функціональних покриттів тернарними сплавами 
кобальту з тугоплавкими металами для підвищення фізико-хімічних та 
експлуатаційних характеристик поверхонь деталей. 

1. Потенціометричним методом встановлено склад і константи 
нестійкості моно- і білігандних гетероядерних комплексних сполук в системах 
Со–WO4

2- (MoO4
2-)–Cit3-–P2O7

4-(NH4
+, H2Y

2−). Визначено області їх існування, 
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показано доцільність застосування таких систем для синтезу потрійних сплавів 
кобальту з тугоплавкими металами та запропоновано склади амонійно-
цитратних та цитратно-дифосфатних електролітів. 

2. Аналіз кінетичних параметрів катодного процесу в системі Co2+–Cit–
WO4

2-–МоO4
2- свідчить про реалізацію спряжених реакцій відновлення 

гетероядерних комплексів кобальту з цитрат- і вольфрамат (молібдат)-іонами 
складу [CoCitМO4]

3-, та оксидів проміжного ступеню окиснення ад-атомами 
водню. Визначено, що введення додаткового ліганда не змінює механізм 
осадження, а лише зменшує граничну густину струму і в разі введення 
дифосфату пік відновлення вироджується в хвилю. Встановлено що, при 
співвідношенні концентрацій сплавотвірних компонентів c(МO4

2-)/c(Co2+) ≤ 0,5 
сповільненими є стадії переносу заряду і подальша хімічна реакція, а зростання 
c(МO4

2-)/c(Co2+) ≥ 0,5 призводить до посилення впливу адсорбції. 
3. Експериментально встановлено, що покриття з високими фізико-

механічними властивостями формуються при співвідношенні концентрацій 
сплавотвірних компонентів в електроліті Со2+/(WO4

2-+ MoO4
2-)=1:1, а лігандів 

Сit3-/NH4Cl=1:1 або Сit3-/P2O7
4-=1:2. При осадженні сплаву Co–Мо–W з 

амонійно-цитратного розчину вміст тугоплавких компонентів практично 
однаковий (10-18% для кожного з елементів); цитратно-дифосфатний 
електроліт дозволяє отримати покриття з вищим вмістом молібдену, ніж 
вольфраму. Управління вмістом тугоплавких металів у складі покриття і 
морфологією сплаву Co–Mo–W здійснюється варіюванням енергетичних і 
часових параметрів процесу, а саме, в стаціонарному режимі застосовують 
густину струму 2–8 A/дм2, а імпульсному 4–20 A/дм2, при цьому 
співвідношення тривалості імпульс/пауза становить 2-5/5-20 мс.  

4. Запропоновано варіативну технологічну схему процесу гальвано-
хімічного синтезу тернарного сплаву Co–Mo–W з вмістом тугоплавких 
компонентів 20-55 мас. %, що має суттєві перспективи промислового 
використання для обробки деталей обладнання, яке працює в агресивних 
середовищах та при високих температурах. 

5. Експериментальні дослідження функціональних властивостей 
електролітичних сплавів Со–Mo–W довели, що покриття є корозійно стійкими в 
кислих середовищах (рН = 3, kh = 0,076-0,001 мм/рік при вмісті тугоплавких 
металів від 30 мас. %) та вельми стійкими в нейтральних і лужних (рН = 7 і 
10,5, kh = 0,01-0,08 мм/рік), а високі значення мікротвердості (450-1100 МН/м2) 
дають підстави розглядати такі сплави як альтернативу покриттям твердим 
хромом (Нv=700-850 МН/м2). Встановлено нададитивне посилення каталітичної 
активності сплаву в реакції електролітичного виділення водню, зокрема в 
кислому середовищі густина струму обміну на сплаві Co71Mo16W13 (lgjH2= - 3,35) 
практично відповідає такій на платині (lgjH2= -3,3). 

6. Позитивні результати лабораторних і дослідно-промислових випро-
бувань функціональних властивостей тернарних покриттів сплавом Co–Mo–W 
(АТ «Харківський тракторний завод») довели їх високу технічну і економічну 
доцільність. Результати дисертаційної роботи використано в навчальному 
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процесі кафедри фізичної хімії НТУ «ХПІ» при підготовці бакалаврів напряму 
«Хімічні технології та інженерія». 
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12. Гапон Ю.К. Функціональні гальванічні покриви  багатокомпонентними 
сплавами – проектування, синтез, діагностика / М. Д. Сахненко, М. В. Ведь, 
І.Ю. Єрмоленко, Ю.К. Гапон, М.О. Козяр // Фізико-хімічна механіка матеріалів. 
– Львів: ФМІ НАН України. –2016. –Т.52, №5. – С. 71–76. 

Здобувачем проаналізовано методологічні підходи до селекції легуючих 
компонентів, спрогнозовано властивості потрійних сплавів кобальту. 

13. Патент на корисну модель № 81121, Украина, МПК С25D 3/56 
(2006.01) Електроліт для формування покриттів сплавом кобальт-молібден-
вольфрам / Сахненко М.Д., Ведь М.В., Зюбанова С.І., Гапон Ю.К.; Заявник та 
власник патенту НТУ “ХПІ”,  опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12 

Здобувачем запропоновано і опрацьовано склад амонійно-цитратного 
електроліту, обґрунтовано  оптимальне співвідношення компонентів у розчині. 

14. Патент на корисну модель № 80448, Украина, МПК С25D 3/56 
(2006.01) Спосіб нанесення покриття сплавом кобальт-молібден-вольфрам / 
Сахненко М.Д., Ведь М.В., Зюбанова С.І., Гапон Ю.К.; Заявник та власник 
патенту НТУ “ХПІ”,  опубл. 27.05.2013, Бюл.№ 10 
        Здобувачем запропоновано спосіб отримання покриттів сплавом кобальт-
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молібден-вольфрам з амонійно-цитратного електроліту, який дозволяє 
розширити діапазон вмісту тугоплавких металів в сплаві. 

15. Патент на корисну модель № 104439, Украина, МПК С25D 3/56 
(2006.01) Електроліт для електрохімічного синтезу покриттів сплавом кобальт-
молібден-вольфрам /Сахненко М. Д., Ведь М. В., Гапон Ю. К., Ненастіна Т. О.; 
Заявник та власник патенту НТУ “ХПІ”,  опубл. 25.01.2016, Бюл.№ 2. 

Здобувачем визначено оптимальний склад цитратно- дифосфатного 
електроліту для синтезу покриттів з низькими внутрвшніми напруженнями. 

16. Патент на корисну модель № 105796, Украина, МПК С25D 3/56 
(2006.01) Спосіб електрохімічного нанесення покриттів сплавом кобальт-
молібден-вольфрам / Сахненко М. Д., Ведь М. В., Гапон Ю. К., Ненастіна Т. О.; 
Заявник та власник патенту НТУ “ХПІ”, опубл. 11.04.2016, Бюл.№ 7. 

Здобувачем визначено оптимальні режими електрохімічного синтезу 
покриттів Co–Мо–W з підвищеними функціонаальними властивостями.  

17. Патент на винахід № 112040, Украина, МПК С25D 3/56 (2006.01) 
Електроліт для електрохімічного синтезу покриттів сплавом кобальт-молібден-
вольфрам / Сахненко М. Д., Ведь М. В., Гапон Ю. К., Ненастіна Т. О.; Заявник та 
власник патенту НТУ “ХПІ”,  опубл. 11.07.2016, Бюл.№ 13. 

Здобувачем обґрунтовано співвідношення сплавотвірних компонентів та 
лігандів у розчині електроліту для нанесення покриттів сплавами. 

18. Гапон Ю. К. Розсіювальна здатність комплексних електролітів на осно-
ві кобальту / М. О. Глушкова, В. О. Савченко, О. О. Тарнавська, Ю. К. Гапон, 
М.В. Ведь / Хімічні проблеми сьогодення: Тези доповідей П’ятої 
Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених з 
міжнародною участю: Донецьк, 14 – 17 березня 2011 р. – Донецьк: ДоНУ. –
2011. – С. 122. 

Здобувачем досліджено розсіювальну здатність електролітів комплексних 
електролітів. 

19. Гапон Ю. К. Магнітні властивості електролітичних покриттів сплавами 
кобальту / М. О. Глушкова, М. В. Ведь, Ю. К. Гапон, О.О. Тарнавська / Пробле-
ми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні систе-
ми: Матеріали ХХІІ Відкритої науково-технічної конференції молодих науков-
ців і спеціалістів КМН – 2011. – Львів: ФМІ НАН України. – 2011.– С. 129–132. 

Здобувачем проаналізовано поліфункціональні властивості покриттів  
багатокомпонентними сплавами кобальту . 

20. Гапон Ю. К. Корозійні та механічні властивості бінарних та тернарних 
сплавів на основі заліза та кобальту/ Г.В. Каракурчі, М.О. Глушкова, М.В. Ведь, 
І.Ю. Єрмоленко, Ю.К. Гапон / Проблеми корозійно-механічного руйнування, 
інженерія поверхні, діагностичні системи: матеріали ХХІІ Відкритої науково-
технічної конференції молодих науковців і спеціалістів «КМН –2013» : Львів, 
23–25 жовтня 2013 р. – Львiв: ФМІ iм. Г.В. Карпенка, 2013. – С. 135–137. 

Здобувачем досліджено корозійну стійкість та мікротвердість 
синтезованих покриттів Co–Мо–W на сталевих підкладках. 

21. Гапон Ю. К. Сплави кобальту з вольфрамом та молибденом як 
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альтернатива екологічно небезпечним електролітичним покриттям твердим 
хромом / Ю. К. Гапон, Т. О. Ненастіна, М. Д. Сахненко, М. В. Ведь / 
Инновационные пути решения актуальних проблем базових отраслей, екологія, 
энерго− и ресурсосбережения: Сб. трудов ХХІІ международной научно-
практической конференции «КАЗАНТИП-ЭКО-2014»: Харьков,  02 − 06 июня 
2014г.− Харьков: ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2014. – Т. 2. − С.49−52. 

Здобувачем проаналізовано структуру сплаву та доведено прояв 
синергетиного ефекту в порівнянні з окремими компонентами. 

22. Гапон Ю. К. Обоснование выбора лиганда и кислотности электролита 
для осаждения сплава кобальт-молибден-вольфрам/ Ю.К. Гапон, Т.О.Ненастіна, 
М.Д. Сахненко, М.В. Ведь / Тези доповідей II Всеросійської конференції 
«Химия и химическая технология: достижения и перспективы», 20-21 листо-
пада 2014 р. – Росія, м. Кемерово: КГТУ им. Т.Ф. Горбачева, 2014.– С. 196–198. 

Здобувачем визначено оптимальне поєднання лігандів та рН  для розробки 
комплексних електролітів. 

23. Гапон Ю. К. Особливості електроосаждення потрійних сплавів 
кобальту / Ю. К. Гапон, М. О. Козяр, М. В. Ведь, М. Д. Сахненко / Тези 
доповідей Восьмої Всеукраїнської наукової конференції студентів,  аспірантів і 
молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення», 17–20 березня 2014 р. – 
Донецьк: ДонНУ, 2014. – С. 261. 

Здобувачем проаналізовані особливості формування покриттів сплавами 
кобальту з молібденом і вольфрамом із комплексних електролітів. 

24. Гапон Ю. К. Визначення констант нестійкості комплексів в цитратно-
пірофосфатному електроліті для нанесення тернарних сплавів кобальт–
молібден–вольфрам / Ю.К.  Гапон, Т.О. Ненастіна, М.Д. Сахненко, М.В. Ведь / 
Тези доповідей VI Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів  
«Хімічні «Каразінські читання – 2014», 22–24 квітня 2014 р. – Харків: ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна, 2014. – С. 37–38. 

Здобувачем потенціометричним методом  встановлено склад  білігандних 
цитратно- дифосфатних комплексів кобальту. 

25. Гапон Ю. К. Синтез аморфних сплавів кобальту з тугоплавкими мета-
лами / Ю.К.Гапон, Т.О. Ненастіна, М.О. Козяр, М.О. Глушкова, М.Д. Сахненко, 
М. В. Ведь / Тези доповідей ІІІ Міжнародного форуму студентів, аспірантів і 
молодих учених, 23–24 квітня 2015 р. – Дніпопетровськ:ДНУ, 2015.– С. 530–
531. 

Здобувачем рентгенофазовим аналізом визначено аморфну структуру  
сплавів, що пояснює їх високі  функціональні характеристики. 

26. Гапон Ю. К. Электрохимимческий синтез тернарних сплавов на основе 
кобальта / Ю.К. Гапон, Т.А. Ненастина, М.А. Глушкова, М.А. Козяр, М.В. Ведь, 
Н.Д. Сахненко / Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-технічної кон-
ференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» 
27–29 квітня 2015 р. – Дніпопетровськ: ДВНЗ «УДХТУ», 2015. – С. 123–124. 
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Здобувачем синтезовано покриття Co–Mo–W для дослідження морфології 
та структури сплаву. 

27. Гапон Ю. К. Кинетика электродных реакций при электроосаждении 
сплавов кобальта с тугоплавкими металлами / Ю.К. Гапон, М.А. Козяр, Т.А. Не- 
настина, М. А. Глушкова, Н. Д. Сахненко, М. В. Ведь / Сборник материалов 
Всеукраинской студенческой научной конференции с международным 
участием «Научная Украина», 25 травня 2015 р. – Днепопетровск: «SeKuv 
Software» 2015. – С. 344–346. 

Здобувачем досліджено електрохімічну поведінку моно- та полілігандних 
комплексів кобальту методом лінійної вольтамперометрії.  

28. Гапон Ю. К. Застосування електролітичних сплавів кобальту з туго-
плавкими металами / Ю. К. Гапон, Т. О. Ненастіна, М. В. Ведь, М.Д. Сахненко / 
Тези доповідей ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», 20–22 
травня 2015 р. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 208. 

Здобувачем визначено спектр галузей застосування сплавів кобальту з 
вольфрамом та молібденом та перспективність напрямку досліджень.  

29. Гапон Ю. К. Дослідження кінетики сумісного розряду кобальту з туго- 
плавкими металами / М. Козяр, Ю. Гапон, М. Глушкова, Т. Ненастіна, М. Сах-
ненко, М. Ведь / Збірник наукових праць: тези доповідей ХV наукової 
конференції «Львівські хімічні читання-2015», 24-27 травня 2015 р. – Львів: 
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 
2015. –С. 173. 

Здобувачем визначено кінетичні параметри катодних реакцій при 
електроосадженні сплавів кобальту з вольфрамо та молібденом. 

30. Гапон Ю. К. Электроосаждение сплава Co-Mo-W на детали сложной 
конфигурации / Ю. К. Гапон, Т. А. Ненастина, М. В. Ведь, Н. Д. Сахненко / 
Збірник статей ІІ Всеукраїнської наукової конференції (з міжнародною участю) 
«Научная Украина», 23-24 травня 2016 р. – Дніпопетровськ: Акцент ПП, 2016.– 
С. 91–94. 

Здобувачем для функціональних випробувань розроблено установку та 
нанесено сплав кобальт-молібен-вольфрам на внутрішню поверхню труби. 

31. Гапон Ю. К. Функціональні покриття тернарними сплавами кобальту з 
тугоплавкими металами/ Ю.К. Гапон, Т.О. Ненастіна, М.Д. Сахненко, Ю.І. Дол-
женко // Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництро: Збірник 
наукових праць, 21– 25 вересня 2015. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 118–119. 

 Здобувачем встановлено переваги імпульсного електролізу перед 
стаціонарним при осадженні покриттів сплавами Co–Mo–W.  

32. Гапон Ю. К. Електроосадження корозійностійких покриттів сплавами 
кобальту з підвищеними фізико-механічними властивостями / М. О. Козяр,  
Ю.К. Гапон, Т. О. Ненастіна, М. О. Глушкова, М. В. Ведь, М. Д. Сахненко / 
Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні 
системи: матеріали ХХІV Відкритої науково-технічної конференції молодих 
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науковців і спеціалістів КМН – 2015, 20–22 жовтня 2015 р . – Львiв: ФМІ iм. 
Г.В. Карпенка, 2015. –С. 135–137. 

Здобувачем досліджено морфологію та параметри корозійної стійкості 
потрійних сплавів на основі  кобальту. 

33. Гапон Ю. К. Електроліти для гальванохімічного осадження сплавів 
кобальт-молібден-вольфрам / Ю. К. Гапон, М. В. Ведь, М.Д. Сахненко, Т.О. Не-
настіна // Тези доповідей ІV Всеукраїнської міжвузівської конференції «Сучасні 
технології у промисловому виробництві», 19-22 квітня 2016 р. – Суми: СумДУ, 
2016. – С. 107–108. 

Здобувачем встановлено закономірності осадження кобальту, вольфраму 
та молібдену в сплав з полілігандних електолітів. 

34. Гапон Ю. К. Коррозионные свойства гальванических тернарных 
сплавов / Т. А. Ненастина, Ю. К. Гапон, М. В. Ведь, Н. Д. Сахненко / Збірник 
матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової-практичної інтернет конференції молодих 
вчених і студентів «Еколоія. Довкілля. Молодь», 28-29 квітня 2016 р.– Полтава, 
2016. –С. 40–44. 

Здобувачем проаналізовано корозійні характеристики гальванічних 
покриттів тернарними сплавами кобальту з тугоплавкими металами. 

35. Гапон Ю. К. Визначення контант нестійкості комплексних сполук 
вольфраму / Ю. К. Гапон, Т. О. Ненастіна М. В. Ведь, М. Д. Сахненко / Тези 
доповідей ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні 
технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», 18-20 травня 2016 р. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 211. 

Здобувачем потенціометричним методом визначено константи 
нестійкості та склад комплексних сполук оксометалатів . 

36. Гапон Ю. К. Ресурсозаощаджувальна екологічно безпечна технологія 
нанесення покриттів сплавом Co–Mo–W з високими функціональними 
властивостями / Ю. К. Гапон, М. Д. Сахненко, М. В. Ведь, Т. О. Ненастіна // 
Инновационные пути решения актуальних проблем базових отраслей, 
экология, энерго− и ресурсосбережение: сб. трудов ХХІV международной 
научно-практической конференции « КАЗАНТИП-ЭКО-2016». − Харьков, 6-10 
июня, 2016 г. − Харьков: ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2016. − Т. 2. − 
С.110−115. 

Здобувачем запропоновано технологічну схему нанесення функціональних 
сплавів з підвищеними механічнмими властивостями. 

37. Гапон Ю. К. Гальванохімічне формування багатокомпонентного сплаву 
кобальта та тугоплавких металів / Ю.К. Гапон, Т. О. Ненастіна, М. Д. Сахненко, 
М. В. Ведь / Монографія: Перспективні матеріали та процеси в технічній 
електрохімії. – Київ: КНУДТ, 2016. – С. 117–121. 

Здобувачем обґрунтовано режими електросинтезу покриттів сплавами 
кобальту для дослідження їх функціональних властивостей. 
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АНОТАЦІЇ 
 

Гапон Ю.К. Функціональні покриття тернарними сплавами кобальту 
з тугоплавкими металами. На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія. – Національний технічний 
університет "Харківський політехнічний інститут", м. Харків, 2017 р. 

Дисертацію присвячено розробці технології гальванохімічного синтезу 
покриттів тернарними сплавами кобальт-молібден-вольфрам з полілігандних 
електролітів для одержання матеріалів з поліпшеними фізико-механічними 
властивостями. Визначено константи нестійкості та склад моно- та білігандних 
комплексів кобальту та запропоновано цитратно-дифосфатну та амонійно-
цитратну системи для осадження сплавів кобальту з вольфрамом та 
молібденом. На підставі аналізу кінетичних закономірностей встановлено 
механізм осадження сплаву. Із цитратно-дифосфатного електроліту 
відбувається  стадійне відновлення металів з гетероядерних комплексів складу 
[MO4Со(P2O7)]

4-, де М = Mo, W та Со(Cit)2
4−, а з амонійно-цитратного  

електроліту спряжений процес відновлення реалізується за участю комплексів 
[MO4Со(Cit)]3-. Обґрунтовано вплив складу електролітів та режимів осадження 
(стаціонарний та імпульсний) на вміст компонентів, морфологію, структуру, 
функціональні властивості та ефективність процесу. Запропоновано 
технологічну схему електролітичного формування функціональних покриттів 
сплавами кобальту з молібденом і вольфрамом та розроблено відповідні 
технологічні інструкції. Встановлено високу корозійну стійкість покриттів і 
нададитвне зростання мікротвердості та каталітичної активності порівняно з 
вихідними компонентами сплаву.  

Ключові слова: гальванохімічний синтез, константи нестійкості, корозійна 
стійкість, каталітична активність, мікротвердість, полілігандний електроліт, 
потрійний сплав, технологічна схема. 

 
Гапон Ю.К. Функциональные покрытия тернарными сплавами  

кобальта с тугоплавкими металлами. На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.17.03 – техническая электрохимия. – Национальный техни-
ческий университет "Харьковский политехнический институт", г. Харьков, 
2017 г. 

Диссертация посвящена разработке технологии гальванохимического 
синтеза функциональных покрытий тернарными сплавами кобальта с молибде-
ном и вольфрамом из полилигандних электролитов для получения материалов с 
высокой коррозионной стойкостью, каталитической активностью и микротвер-
достью. Определены константы нестойкости, состав моно- и билигандных 
комплексов кобальта (II) с WO4

2-, MoO4
2-, натрия цитратом, калия дифосфатом, 

аммония хлоридом и динатриевой солью ЭДТА. Из цитратно-дифосфатного 
электролита происходит стадийное восстановление гетероядерных комплексов 
состава [MO4Со(P2O7)]

4-, где М = Mo, W и [Со(Cit)2]
4−, а из аммонийно-

цитратного электролита сопряженный процесс восстановления оксометаллатов 
реализуется при участии комплексов состава [MO4Со(Cit)]3-. На основании 
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анализа кинетических закономерностей установлен механизм совместного 
осаждения кобальта с вольфрамом и молибденом в сплав. Обосновано влияние 
состава электролитов и режимов осаждения (стационарный и импульсный) на 
содержание компонентов, морфологию, структуру, свойства и эффективность 
процесса электроосаждения сплава Co–Мо–W. Из аммонийно-цитратного 
электролита при плотностях тока j=2-6 А/дм2 осаждаются покрытия с высоким 
содержанием тугоплавких металлов (Мо-7,9÷17,9 масс.%, W-12,7÷16,2 масс.% ) 
и выходом по току 62-86 %. Для повышения функциональных свойств 
тернарного сплава Co–Mo–W предложена его модификация углеродными нано-
размерными частицами (УНЧ), что позволяет повысить микротвердость покры-
тий из-за образования карбидов тугоплавких металлов. Для получения 
качественных покрытий сплавом Co–Мо–W с высокой адгезией к материалу 
основы разработан комплексный полилигандный цитратно-дифосфатный 
электролит с соотношением концентраций сплавообразующих компонентов 
с(Co2+) / с(WO4

2-+MoO4
2-)=1/1 и лигандов цитрат/дифосфат  = 1/2. Из-за низкого 

содержания вольфрама (до 5 масс. %) в сплаве, покрытия являются мелкокрис-
таллическими и ненапряженными. Использование импульсного режима осажде-
ния с соотношением длительности импульс/пауза (1·10-3-2·10-2 с)/(2·10-3-2·10-2с) 
при плотностях тока 4-20 А/дм2 позволяет наносить покрытия сплавом кобальт-
молибден-вольфрам с повышенным содержанием тугоплавких металлов по 
сравнению со стационарным режимао. Увеличение рабочих плотностей тока 
приводит к аморфизации покрытий, о которой свидетельствуют 
микрофотографии и дифрактограммы, что позволяет прогнозировать высокие 
полифункциональные свойства сплава. Экспериментальные исследования 
функциональных свойств электролитических сплавов доказали повышение 
коррозионной стойкости покрытий Со–Mo–W в кислой среде с увеличением 
общего содержания вольфрама и молибдена, что обусловлено кислотным 
характером оксидов тугоплавких компонентов. Установленная закономерность 
по увеличению скорости коррозии с повышением общего содержания 
тугоплавких металлов при переходе в нейтральную и щелочную области 
объясняется тем, что кобальт (содержание которого падает) способен 
пассивироваться с образованием оксидов, химически стойких при высоких 
значениях рН. Показана высокая каталитическая активность сплавов в реакции 
электролитического выделения водорода по сравнению со сплавообразующими 
компонентами и платиной (lgjH

0 (Co71Mo16W13)= - 3,35, lgjH
0(Pt)= - 3,3) за счет 

проявления синергетического эффекта. Данный сплав с общим содержанием 
тугоплавких компонентов 25-34 масс.% превосходит по микротвердости основу 
из стали в 2–3 раза. Предложена технологическая схема электрохимического 
формирования функциональных покрытий сплавами кобальта с молибденом и 
вольфрамом и разработаны соответствующие технологические инструкции. 

Ключевые слова: гальванохимический синтез, константы нестойкости, 
коррозионная стойкость, каталитическая активность, микротвердость, 
полилигандный электролит, тройной сплав, технологическая схема. 
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The thesis is devoted to development of technologies for galvanic coatings 
synthesis of the ternary alloys cobalt-molybdenum-tungsten from poly-ligand 
electrolytes to produce materials with improved physical and mechanical properties. 
The constant instability and composition of mono- and bi-ligand complexes of cobalt 
are determined, and both citrate-diphosphate and ammonia-citrate systems suggested 
for the deposition of cobalt alloys with tungsten and molybdenum. The mechanism of 
alloy deposition is defined based on kinetic patterns analysis. Metals recovered by 
stages from hetero-nuclear complexes of composition [MO4Со(P2O7)]

4− and mono-
nuclear Со(Cit)2

4− (where M = Mo, W) when deposited from citrate-diphosphate 
bath. Conjugate deposition of metals in alloy from ammonia-citrate electrolyte 
occurred from complexes [MO4Со(Cit)]3−. The effect of electrolytes composition and 
deposition modes (stationary and pulse) on the components content, morphology, 
structure and functional properties of alloys as well as process efficiency are 
substantiated. A technological scheme for functional electrolytic cobalt alloy coatings 
deposition with molybdenum and tungsten is offered and relevant technological 
instructions are developed. It was established high corrosion resistance coatings, 
synergic growth of microhardness and catalytic activity compared with alloying 
components.  

Key words: galvanochemical synthesis, the instability constant, corrosion 
resistance, catalytic activity, microhardness, poly-ligand electrolyte, ternary alloy, 
technological scheme. 

 

                                                                                
 

 
 
 
 


