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Ефективне функціонування багатьох галузей промисловості передбачає удо-

сконалення існуючих та розробку нових матеріалів підвищеної функціональності. 

Серед різноманітних матеріалів, що розроблюються і використовуються сьогодні, 

особливу увагу привертають електролітичні покриття, які відрізняються підвищени-

ми фізико-механічними властивостями, а також можливістю нанесення покриттів 

при низьких температурах, не викликаючи зміни структури й властивостей матеріа-

лу основи. Найбільш високі властивості серед електролітичних покриттів мають бі-

нарні та тернарні сплави, зокрема, металів підгрупи заліза з вольфрамом.  

Робота присвячена дослідженню впливу режимів електролізу на вихід за стру-

мом та швидкість катодного осадження сплавів Fe-Co-W.  

Попередні дослідження дозволили обґрунтувати склад цитратного електроліту 

на основі заліза(ІІІ), який дозволяє здійснювати формування покриттів з розширеним 

діапазоном вмісту тугоплавкого компоненту.  

Формування покриттів сплавами Fe-Co-W здійснювали на сталі марки 08Кп з 

цитратних комплексних електролітів на основі заліза(ІІІ) варійованого складу; рН 

(3,65…4,0). Перед формуванням покриттів поверхню зразків ретельно готували за 

загальноприйнятою методикою. Катодне осадження сплавів проводили в скляній 

комірці за двохелектродною схемою із застосуванням радіально розташованих ано-

дів з нержавіючою сталі марки Х18Н10Т в гальваностатичному режимі при варійо-

ваній густині струму 2–6 А/дм2 від стабілізованих джерел постійного струму серії 

Б5-47. Дослідження впливу імпульсної гальваностатичної поляризації на ефектив-

ність електролізу здійснювали при катодній густині струму 2–6 А/дм2, в робочому 

діапазоні тривалості імпульсу 210–2–510–2 с і паузи 510–3–510–2 с. Форму сигналу 

поляризації, значення струму та тривалість імпульсу і паузи задавали програматором 

ПР 8 та відпрацьовували потенціостатом ПІ-50-1. Елементний склад зразків визнача-

ли рентгенофлуоресцентним аналізом за допомогою портативного спектрометра 

"СПРУТ". Швидкість осадження та вихід за струмом контролювали гравіметрично.  

За результатами досліджень в гальваностатичному режимі одержані рівномірні, 

матові покриття, з низькою поруватістю, вмістом вольфраму 16–26 мас.% та вихо-

дом за струмом 45–55%. Відновлення вольфраму в сплав відбувається конкурентно 

із залізом, а вміст кобальту в покритті практично не змінюється і становить 38–

40 мас.%. Максимальний вихід за струмом спостерігається при j=3 А/дм2, подальше 

підвищення j призводить до зниження ефективності електролізу внаслідок інтенси-

фікації процесу виділення водню. При застосуванні імпульсної гальваностатичної 

поляризації вихід за струмом має значно кращі показники порівняно із стаціонарним 

режимом, змінюється залежно від співвідношення тривалості імпульсу та паузи 

tп / tі  і шпаруватості струму q та становить 64–78%.  

Встановлено, що застосування імпульсного електролізу для катодного оса-

дження сплаву Fe-Co-W дозволяє підвищити вихід за струмом та контролювати від-

новлення сплавотвірних компонентів. Запропонований склад електроліту та режими 

електролізу дозволяют одержувати каталітично активні, магнітні покриття тернар-

ними сплавами Fe-Co-W з вмістом сплавотвірних компонентів Fe 47–34% мас., 

Co 37–40% мас., W 16–26% мас.  
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