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Останнім часом в різних країнах ретельно вивчається одержання сплавів з 

кращими властивостями, аніж метали з яких був створений цей сплав. 

Одержання сплавів необхідного складу, структури та відповідних властивостей 

грає важливу роль для сучасної  техніки й технологій. Актуальність теми 

зумовлена тим, що створення електродних каталітично-активних матеріалів, є 

суттєвим внеском у розв’язання багатьох проблем сучасної хімії.  

Для каталізу, у тому числі для електрокаталізу становлять інтерес сплави 

на основі Мо та металів групи заліза, що мають не лише каталітичну 

активність, а й міцність, корозійну стійкість та інші властивості. Гальванічні 

сплави Со-Мо є одними з найбільш перспективних матеріалів, що 

використовують в мікроелектроніці та технології мікроелектромеханічних 

пристроїв [1–3]. 

Метою даної роботи є одержання кобальт-молібденових покриттів на 

мідній підкладці з подальшим визначенням мікротвердості, а також виявлення 

впливу pH електроліту та густини струму на кількісні характеристики, такі як 

вміст Мо у сплаві, вихід за струмом та швидкість осадження покриття.  

У роботі наведені дані про вивчення процесу електролітичного осадження 

сплаву Co-Mo з полілігандного електроліту. Показано, вплив pH електроліту та 

густини струму на кількісні характеристики сплаву, досліджено структуру та 

мікротвердість покриттів.  

У результаті роботи запропоновано режими електролізу при яких 

одержано покриття з вмістом молібдену до 85 мас. %. 
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