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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сталий розвиток сучасної промисловості передбачає 

використання матеріалів, що поєднують підвищені мікротвердість, зносо- і ко-

розійну стійкість, каталітичні властивості. Незважаючи на цілий ряд технічних 

проблем, споживчі переваги покриттів сплавами, порівняно з монометалевими 

аналогами, обумовлюють перспективи їх широкого застосування. Об’єктивна 

необхідність розробки і впровадження аморфних і наноструктурованих покрит-

тів сприяє трансформації практичної гальванотехніки, яка полягає в поступо-

вому переході від монометалевих структур до багатокомпонентних сплавів.  

Особливу увагу дослідників і технологів привертають багатокомпонентні 

покриття сплавами металів тріади заліза з тугоплавкими елементами (W, Mo та 

ін.), що надають можливість вирішення прикладних задач створення технологій 

покриттів, функціональні властивості і експлуатаційні характеристики яких іс-

тотно перевищують характеристики індивідуальних металів. Реалізація в тон-

ких шарах комплексу функціональних властивостей відкриває перспективи для 

розширення сфер практичного застосування таких покриттів, зокрема, здійсни-

ти заміну токсичного хромування, створити ефективні електрокаталітичні ма-

теріали, більш доступні в порівнянні з традиційними платинідами, та ін.  

Незважаючи на достатню кількість представлених у вітчизняній та закор-

донній науково-технічній літературі відомостей щодо створення технологій ба-

гатокомпонентних покриттів сплавами металів тріади заліза з тугоплавкими 

компонентами, більшість з них присвячена бінарним сплавам. Позитивний дос-

від одержання бінарних сплавів, вагомий внесок в створення технологій яких 

зроблено А. Васько, В.С. Кублановським, О.Л. Берсіровою, Ф.І. Даниловим 

(Україна), О.І. Дикусаром, Н.І. Цинцару (Молдова), Серебровським В.В, Кузне-

цовим В.В., Голяніним К.Є. (Росія), E.J. Podlaha-Murphy (США), H. Cesiulis 

(Литва), E. Gómez, E. Pellicer, E. Vallés (Іспанія), H. Feng-jiao, L. Jing-tian, L. Xin 

(Китай) та ін., створює підґрунтя для формування багатокомпонентних сплавів, 

яким притаманне нададитивне підвищення функціональних властивостей. Про-

те, відсутність в наукових колах єдиного уявлення щодо механізму співоса-

дження металів тріади заліза з d
4
-елементами та чітких алгоритмів проектуван-

ня багатокомпонентних сплавів з наперед заданим рівнем споживчих властиво-

стей віддзеркалюють сенс науково-практичної проблеми створення 

тонкоплівкових гальванічних покриттів, зокрема тернарними сплавами, з ком-

плексом підвищених фізико-хімічних і фізико-механічних властивостей, вирі-

шення якої є, безумовно, актуальним для багатьох галузей промисловості Укра-

їни, що і визначає напрямок дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційну роботу виконано на кафедрі загальної та неорганічної хімії НТУ «Харків-

ський політехнічний інститут» в межах держбюджетних тем МОН України 

«Розробка інноваційних технологій функціональних наноматеріалів для підви-

щення ресурсу, корозійного і механічного опору та відновлення металевих ви-
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робів» (ДР № 0115U000532), «Створення новітніх технологій наноструктурних 

матеріалів з підвищеним ресурсом, корозійним та механічним опором для ви-

робів подвійного призначення» (ДР № 0116U000920), в яких здобувач брала 

участь у виконанні окремих етапів, та МО України «Захисні покриття сплавами 

заліза для захисту вузлів та агрегатів озброєння та засобів військ радіаційного, 

хімічного, біологічного захисту від корозії» (шифр «НАДІЙНІСТЬ»), «Наност-

руктуровані електродні матеріали для систем автономного та резервного енер-

гозабезпечення» (шифр «АВАНГАРД», ДР № 0117U004130), в яких здобувач 

була науковим керівником.  

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – створення наукових ос-

нов електрохімічної технології функціональних покриттів тернарними сплава-

ми заліза і кобальту з вольфрамом або молібденом. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні задачі:  

‒ встановити зв’язок між фундаментальними характеристиками сплавот-

вірних елементів (заліза, кобальту, вольфраму та молібдену) та закономірнос-

тями їх співосадження в тернарні сплави;  

‒ визначити кінетичні параметри та характеристичні критерії електродних 

реакцій і обґрунтувати механізм співосадження заліза і кобальту з вольфрамом 

та / або молібденом у сплави Fe-Mo-W, Fe-Co-W і Fe-Co-Mo; 

‒ визначити вплив складу електролітів, характеру поляризації та парамет-

рів електролізу на елементний склад і морфологію покриттів;  

‒ визначити вплив режимів електролізу на фазовий склад сплавів  

Fe-Mo-W, Fe-Co-W і Fe-Co-Mo; 

‒ обґрунтувати способи керування складом і структурою покриттів; 

‒ дослідити зв’язок кількісного та фазового складу і морфології покриттів 

з їх функціональними властивостями (корозійними, мікротвердістю, магнітни-

ми характеристиками, каталітичною активністю);  

‒ розробити технологію покриттів тернарними сплавами Fe-Mo-W, Fe-Co-

W і Fe-Co-Mo;  

‒ визначити властивості одержаних матеріалів у модельних середовищах 

та провести їх випробування в умовах промислового виробництва.  

Об’єкт дослідження ‒ хімічні та електрохімічні процеси в об’ємі елект-

роліту та на міжфазових межах, що перебігають при утворенні тернарних спла-

вів заліза і кобальту з вольфрамом або молібденом. 

Предмет дослідження – кінетичні закономірності та технологічні пара-

метри електроосадження тернарних сплавів заліза і кобальту з вольфрамом або 

молібденом з комплексних цитратних електролітів на основі заліза (ІІІ), склад, 

структура та функціональні властивості одержаних покриттів.  

Методи досліджень. При виконанні дисертаційної роботи застосовано 

комплекс сучасних електрохімічних, фізичних і фізико-хімічних методів. Для 

дослідження закономірностей електродних реакцій, корозійної стійкості та ка-

талітичної активності покриттів у модельних реакціях електрохімічного виді-

лення водню застосовано лінійну вольтамперометрію. Елементний склад пок-
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риттів визначено методами рентгено-флуоресцентної, за допомогою портатив-

ного спектрометра («СПРУТ»), та енергодисперсійної рентгенівської 

копії із застосуванням електронно-зондового мікроаналізатора Oxford INCA 

Energy 350, інтегрованого в систему скануючого електронного мікроскопа 

(СЕМ). Морфологію поверхні досліджено із застосування скануючого елект-

ронного мікроскопу СЕМ ZEISS EVO 40XVP (ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ). 

Фазовий склад визначено методом рентгеноструктурного аналізу; дослідження 

топології покриттів проводили на базі лабораторії «Аналітичної оптохемотро-

ніки» кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем Харківського на-

ціонального університету радіоелектроніки за допомогою скануючого атомно-

силового зондового мікроскопу NT-206. Контроль фізико-механічних характе-

ристик покриттів здійснювали за мікротвердістю і даними металографічних до-

сліджень; оцінку корозійної стійкості ‒ за даними гравіметрії та поляризацій-

ним опором, який розраховували зі спектрів електродного імпедансу (СЕІ). Ма-

гнітні характеристики вимірювали за допомогою вібраційного магнітометра. 

Обробку результатів здійснено статистичними та інтерполяційними методами.  

Наукова новизна одержаних результатів.  
Запропоновано принципи технологій електроосадження тернарних спла-

вів заліза і кобальту з вольфрамом або молібденом, що враховують варіатив-
ність механізмів формування. Вперше:  

 висунуто та експериментально доведено гіпотезу щодо конкурентного 
відновлення металів тріади заліза з тугоплавкими компонентами при співоса-
дженні в тернарні покриття, обумовленого взаємним впливом термодинамічних 
і кристалохімічних характеристик сплавотвірних металів та кінетичних параме-
трів катодного процесу; 

 встановлено конкурентне відновлення вольфраматів і молібдатів у 
сплав Fe-Mo-W, заліза і кобальту ‒ в сплав Fe-Сo-W та кобальту з молібденом ‒ 
в сплав Fe-Сo-W і визначено оптимальне співвідношення концентрацій сплаво-
твірних компонентів в електролітах, порушення якого підвищенням концентра-
ції оксометалатів змінює маршрут співвідновлення внаслідок їх димеризації 

Ме2O7
2– 

(де Ме  Мо, W) і утворення гетероядерних комплексів [FeHCitМе2O7]
‒
, 

[FeCitМо2O7]
2‒

, [СоHCitМе2O7]
2‒

, [СоCitМо2O7]
3‒

, розряд яких ускладнено попе-
редніми дисоціацією і мономеризацією.  

 запропоновано узагальнену схему співосадження заліза і кобальту з мо-
лібденом і вольфрамом з цитратних електролітів на основі заліза (ІІІ) в тернарні 
сплави, яка є розвиненням уявлень про співвідновлення металів тріади заліза з 
d

4
-елементами, з урахуванням вірогідності формування сплавів через утворення 

інтермедіатів з наступним хімічним відновленням оксидів тугоплавких металів 
ад-атомами гідрогену, що склала інформаційно-методологічну основу для роз-
робки складів стабільних нетоксичних електролітів, з яких осаджені тернарні 
покриття Fe-Мо-W з вмістом вольфраму 5 ‒ 11 ат. %, молібдену 26 ‒ 32 ат. %, 
Fe-Со-W з вмістом кобальту 32 ‒ 47 ат. %, вольфраму 5 ‒ 13 ат. % і Fe-Со-Mo з 
вмістом кобальту 26 ‒ 48 ат. % і молібдену 15 ‒ 31 ат. %;  
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‒ встановлено, що співвідношення концентрацій оксоаніонів в електроліті 

впливає на сумарний вміст W і Мо та вміст кожного з них у сплаві Fe-Mo-W; 

застосування імпульсного струму в умовах конкурентного відновлення забез-

печує збільшення вмісту W в сплаві на 3 ‒ 4 ат. % за рахунок молібдену, зни-

ження вмісту оксигену на 30 % і формування покриттів з меншою поруватістю 

та рівномірним розподілом елементів по поверхні, що дозволило уточнити робочі 

концентрації компонентів та визначити раціональні параметри електролізу;  

‒ доведено, що застосування імпульсного режиму, порівняно з гальваноста-

тичним, забезпечує підвищення ефективності процесу осадження сплаву Fe-Co-W 

на 30 %, більш рівномірний розподіл елементів по поверхні та зниження вмісту 

оксигену вдвічі; збільшення тривалості імпульсу струму tі за фіксованої паузи 

змінює співвідношення вмісту металів у сплаві в напрямку збільшення ω(Со, 

W);  

‒ встановлено зростання вмісту кобальту в покритті Fe-Сo-Мо при збіль-

шенні концентрації електроліту за фіксованого співвідношення компонентів та 

збагачення покриття молібденом при підвищенні густини струму ік. Підвищення tі 

забезпечує збільшення вмісту молібдену в сплаві тим більше, чим вище ік, а при 

tі / tп = const збільшення tі сприяє підвищенню ефективності процесу. Доведено, 

що морфологія поверхні покриття Fe-Сo-Мо залежить від співвідношення ле-

гуючих металів у сплаві, зокрема при ω(Со) / ω(Мо) < 2 осаджуються сплави 

глобулярної структури. Запропоновано технологію сплаву Fe-Сo-Мо, що забез-

печує осадження покриттів з діапазоном вмісту Сo 26 ‒ 48 ат. % і Мо 

15 ‒ 31 ат. % та виходом за струмом до 82 %. 

‒ встановлено, що розподіл вмісту тугоплавких компонентів за товщиною 

сплавів Fe-Co-W і Fe-Co-Мо має нелінійний характер і змінюється симбатно до 

товщини у випадку Мо і антибатно у випадку W, що дозволяє розглядати час 

електролізу як ефективний інструмент керування складом одержуваних пок-

риттів;  

‒ встановлено аморфно-кристалічну структуру сплавів Fe-Mo-W і  

Fe-Co-W(Мо) з зоною когерентного розсіювання 2 ‒ 8 нм і формування поряд з 

фазами α-Fe, Fe3C інтерметалідів Fe7Мо3 і Fe7W6, що підтверджують конкурен-

тне осадження вольфраму і молібдену в сплав Fe-Mo-W, а також Co7W6 і Fe7W6, 

які доводять конкуренцію заліза і кобальту при формуванні сплаву Fe-Co-W. 

Наявність інтерметалевих фаз Fe7Мо, Fe7Co, FeCo та відсутність ліній інтерме-

талідів СохМоy в складі Fe-Co-Мо доводять конкурентне осадження легуючих 

металів (кобальту і молібдену), а також конкуренцію між залізом і кобальтом;  

‒ встановлено, що застосування уніполярного імпульсного струму, на ві-

дміну від стаціонарного, зумовлює зміну фазового складу тернарних сплавів і 

додаткове формування фаз кристалічних вольфраму, молібдену, кобальту та ін-

терметалідів Fe2W, що забезпечує покращення фізико-механічних властивостей 

покриттів;  

‒ встановлено зростання кількості феромагнітних фаз у поверхневих ша-

рах покриттів Fe-Co-W і зменшення в Fe-Co-Мо, що обумовлюється розподілом 
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вольфраму (молібдену) за товщиною покриття, та формування в сплаві Fe-Co-

Мо двох магнітних фаз, вміст яких змінюється симбатно до товщини покриття, 

що саме і забезпечують м’якомагнітні властивості сплаву Fe-Co-Мо без зни-

ження мікротвердості. 
Практичне значення одержаних результатів для електрохімічної, ма-

шинобудівної, електротехнічної, хімічної галузей промисловості полягає в 
створенні наукових основ електрохімічної технології покриттів тернарними 
сплавами заліза з тугоплавкими компонентами, що склали підґрунтя для розро-
бки технологій гальванічних покриттів сплавами Fe-Mo-W, Fe-Сo-W і Fe-Со-
Mo як матеріалів для захисту і зміцнення поверхні, каталітичних матеріалів в 
реакціях електролітичного виділення водню, які конкурентоздатні з металами 
родини платини. Запропоновано технологію магнітотвердих Fe-Сo-W і магні-
том’яких Fe-Со-Mo покриттів з підвищеною мікротвердістю. Випробування ко-
розійної стійкості та фізико-механічних властивостей покриттів тернарними 
сплавами Fe-Mo-W, Fe-Сo-W і Fe-Со-Mo, що пройшли випробування у ПАТ 
«УКРНДІХІММАШ» і АТ «Харківський тракторний завод», за показниками 
переважають матеріал основи у 2 ‒ 2,5 рази, за показниками корозійної стійкос-
ті відносяться до стійких у кислому середовищі та вельми стійких у нейтраль-
ному та лужному середовищах і можуть бути рекомендовані для зміцнення та 
захисту поверхонь із маловуглецевих сталей з наданням поверхні підвищених 
фізико-механічних властивостей. Оцінка магнітних властивостей Fe-Сo-W  
і Fe-Со-Mo на кафедрі фізики металів і напівпроводників НТУ «ХПІ» та в Мет-
рологічному центрі військових еталонів ЗСУ довела, що сплав Fe-Сo-W є маг-
нітотвердим, а Fe-Со-Mo магнітом’яким, що дозволяє рекомендувати одержані 
матеріали для застосування у виробництві деталей МЕМС вимірювальної тех-
ніки і пристроїв для запису та відтворення інформації. Запропоновано схеми 
варіативності електрохімічних технологій тернарних покриттів заліза і кобальту 
з молібденом і вольфрамом з цитратних електролітів на основі заліза (ІІІ), що 
дозволяють одержувати тонкоплівкові покриття з розширеним діапазоном вміс-
ту металів та бажаними функціональними властивостями.  

Теоретичні матеріали та практичні результати наукових досліджень вико-
ристано у навчальному процесі факультету військової підготовки НТУ «ХПІ» 
для курсантів напряму підготовки 6.040101 «Хімія» кафедри хімії та бойових 
токсичних хімічних речовин під час навчальних та факультативних занять. 

Науково-технічна новизна розробок підтверджена 9-ма патентами Украї-
ни на корисну модель та 2-ма патентами України на винахід.  

За патент України 108610 «Електроліт для нанесення покриттів сплавом 
залізо-кобальт-молібден» колектив авторів нагороджений дипломом III ступеня 
переможця Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року 2016» у номінації 
«Матеріально-технічне забезпечення». За патент України 114980 «Спосіб одер-
жання гальванічних покриттів тернарними сплавами заліза та кобальту з воль-
фрамом або молібденом» колектив авторів нагороджений дипломом III ступеня 
переможця Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року 2017» у номінації 
«Стрілецьке озброєння та боєприпаси». 
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Особистий внесок здобувача. Всі наукові положення і результати, наве-

дені в дисертації, отримані особисто здобувачем, яка брала безпосередню 

участь в усіх етапах роботи. На основі аналізу науково-технічної інформації си-

стематизовано дані з електрохімічного одержання багатокомпонентних сплавів 

заліза і кобальту з вольфрамом або молібденом, сучасний погляд на механізм і 

кінетику процесу співосадження металів тріади заліза з d
4
-елементами. Висуну-

то і обґрунтовано гіпотезу щодо конкурентного відновлення металів тріади за-

ліза з тугоплавкими компонентами при співосадженні в тернарні покриття, 

обумовленого взаємним впливом термодинамічних, кристалохімічних характе-

ристик сплавотвірних металів і кінетичних параметрів катодного процесу; об-

ґрунтовано вибір об’єктів та складено плани і програми досліджень; проведено 

комплекс вимірювань і осадження покриттів тернарними сплавами, інтерпрета-

цію і узагальнення експериментальних даних; визначено кінетичні закономір-

ності та механізм катодних процесів; проведено оцінку фізико-хімічних, елект-

рохімічних, магнітних властивостей одержаних покриттів та їх технологічні ха-

рактеристики; сформульовано висновки та рекомендації; запропоновано 

технології електрохімічного осадження тернарних покриттів і розроблено тех-

нологічні схеми для їх реалізації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

роботи доповідались та обговорювались на Всеукраїнських та Міжнародних 

науково-практичних конференціях: «Проблеми корозійно-механічного руйну-

вання, інженерія поверхні, діагностичні системи» (Львів, 2013, 2015, 2017); 

«Проблемні питання розвитку та озброєння військової техніки» (Київ, 2013); 

«Наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія і 

практика)» (Харків, 2014); «Сучасні технології у промисловому виробництві» 

(Суми, 2014); «Инновационные пути решения актуальных проблем базовых от-

раслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения» (Харків, 2014); «Хімічні про-

блеми сьогодення» (Вінниця, 2016, 2017); «Nanostructured 

biocompatible / bioactive materials» (Kyiv, 2016); «Інформаційні технології: нау-

ка, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2016); «Перспективи розвитку 

озброєння та військової техніки Сухопутних військ» (Львів, 2016); з актуальних 

питань хімії (Харків, 2016); «Nanotechnology and nanomaterials» (Lviv, 2016; 

Chernivtsi, 2017); з хімії та хімічної технології (Київ, 2016); «КОРОЗІЯ» ‒ 2016 

(Львів, 2016); «Современные проблемы физики конденсированного состояния, 

нанотехнологий и наноматериалов» (Алматы, 2016); Україно-Польській конфе-

ренції «Проблеми забруднення та очистки повітря: контроль, моніторинг, ката-

літичні, фото каталітичні та сорбційні методи очистки» (Київ, 2016); «Актуаль-

ні проблеми хімії і хімічної технології» (Київ, 2016); «Львівські хімічні читання 

 2017» (Львів, 2016); «Хімія та сучасні технології» (Дніпро, 2016); Global 

Conference on Polymer and Composite Materials (Guangzhou, China, 2017); 

Streszczenia XIV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików (Warszawa, 

2017); VII Українському з’їзді з електрохімії (Харків, 2015); виїзній сесії Нау-

кової ради НАН України з проблем «Електрохімія» (Київ, 2017). 
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Публікації. Основні положення і наукові результати дисертації опубліко-

вано у 58 наукових працях, зокрема: 2 монографії (у співавторстві); 25 статей у 

провідних фахових виданнях України та закордонних періодичних фахових ви-

даннях, серед яких 12 ‒ у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus; 

20 ‒ у матеріалах конференцій.  

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації двома 
мовами, вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, дода-
тків. Повний обсяг дисертації становить 350 сторінок; з них 109 рисунків по те-
ксту; 40 таблиць по тексту; 20 рисунків і 8 таблиць на 15 окремих сторінках; 
список використаних літературних джерел із 328 найменувань на 41 сторінці;  
9 додатків на 37 сторінках.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, показано зв’язок з науко-

вими темами, сформульовано мету і завдання дослідження, висвітлено наукову 

новизну та практичну значущість одержаних результатів, особистий внесок 

здобувача та апробацію результатів.  

Перший розділ присвячено системному аналізу науково-технічної інфо-

рмації з проблем електрохімічного синтезу бінарних і тернарних покриттів ме-

талів тріади заліза з d
4
-елементами, висвітлено стан найважливіших питань, 

пов’язаних з темою дисертації. Висвітлено здобутки наукових колективів в 

Україні та за її межами щодо електрохімічного синтезу бінарних і тернарних 

сплавів заліза та кобальту с вольфрамом і молібденом. Окреслено науково-

технічну проблему та коло невирішених питань і запропоновані шляхи їх вирі-

шення. 

У другому розділі наведено характеристику матеріалів, електролітів, мо-

дельних середовищ, методику проведення експериментів, аналізу складу, мор-

фології та топографії поверхні, визначення властивостей покриттів із зазначен-

ням характеристики апаратурного оформлення для проведення досліджень; на-

ведено алгоритм обробки експериментальних даних і розрахунків.  

Покриття Fe-Mo-W, Fe-Со-W і Fe-Со-Mo наносили на підкладки з міді 

марки М1 (ГОСТ 859) і маловуглецевих сталей Ст 3 (ГОСТ 380), 08КП (ГОСТ 

1050). Для приготування електролітів осадження покриттів та інших робочих 

розчинів використовували реактиви кваліфікації «х.ч.» і «ч.д.а.». Значення вод-

невого показника робочих розчинів контролювали pН-метром pH-150 М зі 

скляним електродом ЕСЛ6307. Під час досліджень використовували стандар-

тну комірку для електрохімічних вимірювань ЯСЕ-2 (ТУ 25-05). Вимірювання 

стаціонарного потенціалу електродів проводили за допомогою високоомних 

вольтметрів В2-36 і В7-35. З використанням потенціостата ПІ-50-1.1 з програ-

матором ПР-8 проводили поляризаційні вимірювання та осадження покриттів 

імпульсним струмом. Нанесення покриттів у гальваностатичному режимі здій-

снювали з використанням джерела постійного струму Б5-47.  
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Таблиця 1 ‒ Термодинамічні і кристалохімічні  

параметри сплавотвірних металів 

Параметри Fe Со Mo W 

Енергія  

іонізації, еВ 
7,87 7,86 7,10 7,98 

Енергія зв’язку  

M–O, кДж/моль 
218,0 238,0 274,0 223,0 

Атомний  

радіус, нм 
0,117 0,125 0,130 0,141 

Структура  

гратки 
ОЦК 

гекса- 

гональна 
ОЦК ОЦК 

Параметри  

гратки, Å 
2,866 

a = 2,505,  

c = 4,089 
3,147 3,160 

 

Хімічний склад покриттів визначали з використанням портативного спек-

трометра «СПРУТ» та електронно-зондового мікроаналізатора Oxford INCA 

Energy 350. Морфологію поверхні досліджували за допомогою скануючого еле-

ктронного мікроскопа СЕМ ZEISS EVO 40XVP (ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ); 

топографію ‒ скануючого атомно-силового зондового мікроскопа (ACM) NT–

206 (ХНУРЕ). Фазовий склад покриттів визначали із застосуванням рентгенів-

ського дифрактометра ДРОН-2 (УДХТУ).  

Дослідження механічних властивостей сплавів проводили з використан-

ням мікротвердоміра ПМТ-3 та металографічного мікроскопа NEOPHOT-21 

згідно з ГОСТ 2999-75 і ISO 6507-1:2005. Корозійну тривкість покриттів визна-

чали методами аналізу поляризаційних залежностей і гравіметрії при експозиції 

зразків з покриттям у розчинах різної мінералізації: 0,001 моль/дм
3
 NaOH 

(pH 9,5), 0,001 моль/дм
3
 Н2SO4 (pH 3,0) на фоні 1 моль/дм

3
 Na2SO4 та 3 %-му 

розчині NaCl (рН 5,5); верифікацію результатів корозійних тестів здійснювали 

методом спектроскопії електродного імпедансу (СЕІ) з використанням електро-

хімічного модуля Autolab-30 PGSTAT301N Metrohm Autolab, оснащеного мо-

дулем FRA-2 (Frequency Response Analyzer) (ІЗНХ ім. Вернадського НАНУ). 

Магнітні властивості досліджували із застосуванням вібраційного магнітомет-

ра. Оцінку електрокаталітичних властивостей здійснювали за кінетичними па-

раметрами модельної реакції електрохімічного виділення водню в середовищах 

різної кислотності.  

Третій розділ присвячено обґрунтуванню теоретичних передумов фор-

мування покриттів сплавами Fe-Mo-W, Fe-Co-W, Fe-Co-Mo із залученням гіпо-

тези щодо конкурентного відновлення металів тріади заліза з тугоплавкими 

компонентами при співосадженні в тернарні покриття, обумовленого взаємним 

впливом термодинамічних, кристалохімічних характеристик сплавотвірних ме-

талів і кінетичних параметрів катодного процесу.  

Електроосадження металів тріади заліза з молібденом і вольфрамом зале-

жить від термодинамічних, кристалохімічних характеристик сплавотвірних ме-

талів і кінетичних параметрів катодного процесу. До кола термодинамічних ві-

дносяться потенціали мета-

лів, електронегативність і 

спорідненість до оксигену 

(табл. 1), схильність до гід-

ролізу і комплексотворення; 

кристалохімічні відбивають 

будову і параметри гратки, 

розміри катіонів або оксоме-

талатів, які в значній мірі 

впливають на взаємне роз-

ташування і вбудовування 

атомів у кристалічну гратку 

сплаву. Близькі значення ві-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC
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дносної електронегативності металів вказують на практично однакову 

рну активність. Проте, за міцністю зв’язків з оксигеном, який є донором 

ронів при формуванні гетероядерних комплексів, метали відрізняються та роз-

ташовується в ряд: Fe < W < Со < Mo (табл. 1). Молібден, якому притаманна 

найвища енергія ЕМ‒О, буде виштовхувати вольфрам із координаційної сфери 

заліза і кобальту. З огляду на це, обґрунтованим вбачається припущення про 

конкурентне відновлення вольфраматів і молібдатів при співосадженні в сплав 

Fe-Mo-W; при осадженні сплавів Fe-Co-W переважно між залізом і кобальтом 

та залізом і вольфрамом, а для Fe-Co-Mo як між залізом і кобальтом, так і між 

легуючими металами. Серед чинників подолання енергетичного бар’єру та 

впливу на склад покриття можна виділити варіювання концентрації сплавотвір-

них компонентів в електроліті та введення ліганду, причому більш впливовим 

чинником є саме співвідношення концентрацій солей цих металів.  

Близькі значення перших потенціалів іонізації заліза, кобальту та вольф-

раму є передумовою утворення координаційних зв’язків, отже, не варто виклю-

чати ймовірність співосадження цих металів у сплав з утворенням інтерметалі-

дів. Наявність у всіх сплавотвірних компонентів однакових ОЦК кристалічних 

ґраток сприяють енергетично більш легкої спільної кристалізації в сплав  

Fe-Mo-W. Відмінність кристалічної ґратки кобальту від заліза, вольфраму та 

молібдену, як і різниця параметрів кристалічних ґраток, викликає деформацію 

ґратки сплаву та гальмування лінійного росту кристалів, що обумовлює форму-

вання соматоїдних структур. Атомні радіуси кобальту, молібдену та вольфраму 

перевищують атомний радіус заліза відповідно на 7, 11 і 20 %, що викликає 

зсув атомів з рівноважного стану при формуванні моноатомного шару та під-

вищує ймовірність реалізації переходу «полікристалічне ‒ аморфне» відносно 

структури плівок. Факторами впливу на процес зародження та зростання крис-

талів в таких сплавах слід вважати енергетичні і часові параметри електролізу. 

Додатковим фактором аморфізації покриттів є паралельна реакція виділення 

водню, що ускладнює та гальмує процес побудови кристалічної ґратки.  

Наявність конкуруючих реакцій гідролізу катіонів заліза і комплексо-

утворення в водних розчинах, константи нестійкості цитратних комплексів за-

ліза і кобальту, форми існування оксометалатів вказують на імовірність участі в 

катодному процесі різних за природою частинок. Аналіз концентраційно-

логаріфмічних діаграм гетерогенних систем і констант нестійкості цитратних 

комплексів заліза і кобальту, з урахуванням констант гідролізу, дає підстави 

вважати, що катодне відновлення заліза відбуватиметься одночасно з декількох 

іонних форм, а внесок кожної з реакцій у загальний процес буде визначатися 

початковою концентрацією заліза (ІІІ) сульфату і рН розчину, розряд кобальту 

відбуватиметься переважно з цитратного комплексу. 

Введення в склад електроліту цитрат-іонів як ліганду сприяє його стабілі-

зації за рахунок здатності до утворення координаційних зв’язків з багатьма ка-

тіонами різних ступенів окиснення та високій буферній ємності, що дозволяє 

підтримувати сталий рівень кислотності розчину навіть для процесів, які відбу-
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ваються зі значним виділенням водню. Цитрат-іони індиферентні до електрохі-

мічних реакцій окиснення і відновлення в робочому діапазоні потенціалів, що 

підтверджується результатами вольтамперометричних досліджень. З аналізу ді-

аграми іонних рівноваг системи Cit
3−

 – H2O визначено форму цитрат-іонів, що 

переважає в розчині залежно від рН, та імовірні іонні реакції в розчині.  

Окремого врахування потребує оцінка вірогідності утворення гетерояде-

рних комплексних сполук варійованого складу, в яких d
4
-метали та їх оксоспо-

луки виконують роль як комплексотвірників, завдяки високій акцепторній єм-

ності, так і лігандів, що обумовлено донорними властивостями оксигену (−2). 

Здатність вольфраматів і молібдатів до утворення комплексних сполук відіграє 

визначальну роль у вирішенні проблеми співосадження заліза з молібденом і 

вольфрамом і складає підґрунтя для використання комплексних електролітів.  

Порівняльний аналіз результатів досліджень кінетичних закономірностей 

відновлення металів в системах Fe
3+

 – MoO4
2–

(WO4
2–

) і Со
2+

 – MoO4
2–

(WO4
2–

) за 

наявності цитрату в розчинах доводить схожість механізмів формування по-

двійних сплавів Fe-W(Мо) і Со-W(Мо). Нелінійність залежностей Еп – lg s 

(рис. 1, а, в) і тенденція до лінеаризації залежності Еп – √s (рис. 1, б, г) зі збіль-

шенням концентрації оксометалатів вказує на наявність хімічної реакції та 

утворення поверхневих фазових оксидів, що підтверджує стадійний механізм 

відновлення вольфрамат і молібдат-іонів.  

Характерними ознаками електродного процесу в досліджуваних системах 

є розряд цитратних комплексів заліза (кобальту) і гетероядерних цитратних 

комплексів заліза (кобальту) і оксоаніонів молібдену або вольфраму та хімічна 

стадія вивільнення ліганду, що підтверджується експериментально визначени-

ми значеннями критерію Семерано.  

Порівняно з системою Fe
3+

 – MoO4
2–

, рН якої становить 3,3 в усьому інте-

рвалі досліджуваних с(MoO4
2–

), збільшення с(WO4
2–

) в системі Fe
3+

 – WO4
2–

 ви-

кликає симбатне змінення рН електроліту. Відмінність поведінки оксометалатів 

обумовлена їх схильністю до утворення ізополіаніонів, яка визначається не 

тільки концентрацією та значеннями рН, але й будовою електронної оболонки, 

внаслідок чого димеризація вольфраматів відбувається за менших концентра-

цій, ніж молібдатів. При цьому зростає ймовірність перебігу реакції (1), що ви-

кликає підвищення рН розчину від 3,6 до 4,3. Тенденція до змінення рН елект-

роліту при підвищенні концентрації як вольфраматів, так і молібдатів встанов-

лена для систем Со
2+

 – MoO4
2–

 і Со
2+

 – WO4
2–

, що є свідченням перебігу в об’ємі 

електроліту реакцій (1), (2). 

2WO4
2–

 + 2H
+
 = W2O7

2–
 + H2O;      (1) 

2МоO4
2–

 + 2H
+
 = Мо2O7

2–
 + H2O.      (2) 

Зменшення характеристичного критерію іп / √s при збільшенні швидкості 

розгортки потенціалу, негативні значення концентраційного критерію Хс та уя-

вних порядків реакцій рі по вольфрамат- і молібдат-іонам досліджуваних сис-

тем вказують на наявність попередньої хімічної реакції. 
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а)            б) 

      
в)            г) 

Рисунок 1 ‒ Залежність потенціалу піка співосадження Fe і W (а, б) та Со і Мо (в, г)  

від швидкості розгортки потенціалу в розчині, моль/дм
3
: 1 Na2SO4, 0,02 Fe

3+
, 0,03 Cit

3–
; 

с(МеO4
2–

): 1 – 0,004; 2 – 0,006; 3 – 0,008 

Враховуючи підвищення рН приелектродного простору внаслідок суміс-

ної реакції відновлення гідрогену і той факт, що розряд комплексів з меншою 

кількістю лігандів відбуватиметься легше, очевидно, що в зазначених умовах 

цією реакцією буде утворення гетероядерних комплексів:  

[FeW2O7HCit]
‒
 + 2OH

‒
 = [FeWO4HCit]

‒
 + (WO4

2‒
) + H2O;   (3) 

[СоМо2O7HCit]
2‒

 + 2OH
‒
 = [СоМоO4НCit]

2‒
 + (МоO4

2‒
) + H2O.  (4) 

На підставі аналізу отриманих експериментальних даних з урахуванням 

значень кінетичних параметрів електродних реакцій і характеристичних крите-

ріїв співвідновлення заліза і кобальту з оксометалатами можна представити як 

сукупність реакцій:  
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[FeHCitMеO4]
–

L ↔ [FeHCitMеO4]
–

S;      (5) 

[FeHCitMеO4]
–

S + 3e + 3H
+
 → [FeMеO2Cit]

–
S + 2H2O;  (6) 

[FeMеO2Cit]
–

S  ↔ [FeMеO2]
2+

S + Cit
3–

L;     (7) 

[FeMеO2]
2+

S + 4H
+
 + 6e ↔ Fe|Mе + 2H2O;     (8) 

[CoНCitМеO4]
2

L ↔ [CoCitМеO4]
2

S;        (9) 

[CoНCitМеO4]
2

S + 2e + 2H2O → [CoHCitМеO2]S + 4OH

; (10) 

[CoHCitМеO2]S + 2e ↔ Co|МеO2 + HCit
2

;     (11)
 

Co|H2O + e ↔ Co|Hад + OH

;       (12) 

Co|МеO2 + 4Hад ↔ Co|Ме + 2H2O,      (13) 

де Ме – (Мо, W); індекси ()L и ()S відносяться до частинок в об’ємі електроліту і 

на поверхні електроду відповідно.  

При цьому частина оксидів вольфраму (IV) і молібдену (IV) буде віднов-

люватись ад-атомами гідрогену:  

[М|МеO2]S +4Hад ↔ М|Ме + 2H2O,     (14) 

де М – (Fe, Co). 

Характеристичні критерії і кінетичні параметри електродних реакцій сис-

теми Fe-Мо-W свідчать про розряд гетероядерних цитратних комплексів заліза і 

оксоаніонів молібдену і вольфраму. Від’ємне значення Хс та інверсія значень рі 

за вольфрамат-іонами вказують на наявність граничної концентрації вольфра-

мат-іонів, перевищення якої підвищує ймовірність перебігу попередньої хіміч-

ної реакції (табл. 2). Якщо вірогідність включення оксометалатів до складу ге-

тероядерних комплексів прийняти за параметр оптимізації, то домінанта конце-

нтрації молібдатів над вольфраматами прогнозовано призведе до переваги 

перших в конкуренції за місце в гетероядерному комплексі [FeНCitМеO4]

. Збі-

льшення концентрації вольфраматів підвищує імовірність утворення комплек-

сів за їх участю, що сприятиме збільшенню вмісту вольфраму в сплаві.  

Таблиця 2 ‒ Кінетичні параметри електродних реакцій в системах Fe
3+

–MoO4
2–

–WO4
2–

–Cit
3–

, 

Fe
3+

–Co
2+

–WO4
2–

–Cit
3–

 і Fe
3+

–Co
2+

–МоO4
2–

–Cit
3–

 (фон 1М Na2SO4, s = 2·10
–2

 В/с) 

с(Fe
3+

), 

моль/дм
3
 

с(Со
2+

), 

моль/дм
3
 

с(Cit
3–

), 

моль/дм
3
 

с(MoO4
2–

), 

моль/дм
3
 

с(WO4
2–

), 

моль/дм
3
 

Xс pi 

0,02 ‒ 0,03 0,006 
≤ 0,006 0,2 –0,33* 

≥ 0,006 –1 0,5* 

0,01 0,02 0,04 ‒ 0,004‒0,008 ‒0,5 ‒1,00* 

0,01 0,02 0,04 
≤0,006 ‒ 0,45 0,67** 

>0,006 ‒ ‒1,25 ‒1,50** 

* ‒ по вольфрамат-іонам, ** ‒ по молібдат-іонам  



13 

 

 

 
Рисунок 2 ‒ Вольтамперограми сталевого 

електроду в розчинах, моль/дм
3
: 1 Na2SO4; 

0,01 Fe
3+

; 0,02 Со
2+

; 0,04 Cit
3–

;  

1 ‒ 0,006 WO4
2–

; 2 ‒ 0,006 МоO4
2–

; s = 2·мВ/с 

Встановлено тотожність 

рохімічної поведінки систем Fe
3+

 –

 Co
2+

 – WO4
2–

 і Fe
3+

 – Co
2+

 – МоO4
2–

 

(рис. 2); значення критерію Семерано, 

близькі до 0,5, як і лінійний характер 

залежностей в координатах іп – √s 

вказують на необоротність катодного 

процесу. Лінеаризація залежності  

Еп – √s в потрійних системах іденти-

чна подвійним Fe
3+

(Со
2+

) – WO4
2–

 і 

Fe
3+

(Со
2+

) – МоO4
2–

 і підтверджує 

стадійний механізм відновлення ок-

сометалатів через утворення оксидів 

вольфраму (молібдену) змінної вале-

нтності. Тенденція до зниження хара-

ктеристичного критерію іп / √s зі збі-

льшенням розгортки потенціалу 

(рис. 3) та відхилення від лінійної форми залежності Еп – lg s, яка відбиває ная-

вність попередньої хімічної реакції, при відновленні металів у тернарні систе-

ми, зберігається. Інверсія значень Хс та рі по молібдат-іонам в системі Fe
3+

 –

 Co
2+

 – МоO4
2–

 при концентрації молібдат-іонів понад 0,006 моль/дм
3
, доводить 

змінення маршруту катодного процесу, обумовленого перебігом попередньої 

реакції мономеризації комплексів [СоCitМо2O7]
3–

 і [СоНCitМо2O7]
2–

. У системі 

Fe
3+

 – Co
2+

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 перебіг попередньої реакції дисоціації і мономериза-

ції комплексу [FeW2O7HCit]
–
, як свідчать значення Хс і рі по вольфрамат-іонам, 

відбувається в усьому інтервалі досліджуваних концентрацій вольфраматів 

(табл. 2). 

  
а) б) 

Рисунок 3 ‒ Залежність характеристичного критерію іп / √s осадження сплаву Fe-Сo-W (а) 

Fe-Сo-Мо (б) від швидкості розгортки потенціалу на фоні 1 моль/дм
3
 Na2SO4 при c(МO4

2–
), 

моль/дм
3
: 0,004 (1); 0,006 (2); 0,008 (3) 
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Сукупність отриманих результатів дозволяє представити механізм спла-
воутворення Fe-Mo-W і Fe-Со-W(Мо) у вигляді узагальненої схеми, яка відо-
бражує співосадження заліза і кобальту з молібденом і вольфрамом у тернарні 
сплави як необоротне відновлення інтермедіатів з уповільненою стадією розря-
ду та попередньою хімічною стадією вивільнення ліганду. 

Схема враховує іонні реакції гідролізу, утворення комплексів і поліаніонів, 
що перебігають у розчині за участю заліза (ІІІ), кобальту, цитрату і оксоаніонів 
MoO4

2‒
 (WO4

2‒
) (рис. 4, маршрути А1, А2, А3), кристалізацію заліза (В1), коба-

льту (В2), спряжені реакції відновлення молібдену і вольфраму з залізом і коба-
льтом (В3), паралельну реакцію виділення водню (С), а також хімічне віднов-
лення проміжних оксидів вольфраму і молібдену ад-атомами гідрогену та мож-
ливе наводнювання покриття. 

 
Рисунок 4 ‒ Узагальнена схема осадження сплавів Fe-Мo-W і Fe-Co-W(Мо) з цитратного  

електроліту на основі заліза (ІІІ) 

Запропонована схема дозволяє окреслити шляхи керування процесами 
сплавотворення, а саме: варіювання складу електроліту (співвідношення конце-
нтрацій сплавотвірних компонентів, комплексотвірників і ліганду, рН розчину) 
і вибір режимів електролізу (густини струму поляризації, тривалості імпульсу і 
паузи ті їх співвідношення, та ін.), які сприяють більш повному перебігу як хі-
мічних, так і електрохімічних реакцій. 

Результати рентгеноструктурного аналізу сплавів Fe-Мo-W, Fe-Мo-
W(Мо) свідчать про утворення інтерметалідів різного складу. Дифракційні спе-
ктри характеризуються наявністю досить широкого гало, що дозволяє зробити 
висновок про аморфно-кристалічну структуру одержаних покриттів.  

Fe-Mo-Wкг 

Fe-Co-Meкг 
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Виявлені рефлекси інтерметалевих фаз Fe3Мо і Fe7W6 на дифракційних 

спектрах Fe-Мo-W доводять конкуренцію вольфраму і молібдену. На дифракто-

грамах Fe-Co-W спостерігаються лінії фаз інтерметалідів Co7W6 і Fe7W6. Це дає 

підстави стверджувати, що конкуренція заліза з кобальтом переважає над кон-

курентним відновленням легуючих компонентів. Дифракційні спектри сплаву 

Fe-Co-Mo характеризуються наявністю рефлексів Fe7Мо, Fe7Co, FeCo, проте ві-

дсутні лінії фаз складу СохМоy, що віддзеркалює конкурентне відновлення саме 

легуючих металів (кобальту і молібдену) з гетероядерних комплексів. Отримані 

результати підтверджують обґрунтованість висунутої гіпотези та запропонова-

ний механізм співосадження заліза і кобальту з молібденом і вольфрамом у те-

рнарні сплави.  

Четвертий розділ присвячений аналізу результатів експериментальних 

досліджень впливу зовнішніх чинників (складу електролітів, виду катодної по-

ляризації, енергетичних і часових параметрів електролізу, та ін.) на елементний, 

фазовий склад і морфологію поверхні осаджених покриттів та раціоналізації 

режимів електролізу.  

Обґрунтовано застосування інертних анодів з нержавіючої сталі, темпера-

турний режим електролізу на рівні 25 ‒ 30 °С, об’ємна густина струму в межах 

1,5 ‒ 2,0 А/дм
3
 та співвідношення площин катоду і аноду як Sк : Sа = 1 : 10.  

Встановлено, що при осадженні сплаву Fe-Mo-W співвідношення концен-

трацій оксоаніонів впливають як на сумарний вміст тугоплавких компонентів у 

покритті, так і на вміст кожного з них. За густин струму 3,5 ‒ 4,0 А/дм
2
 з елект-

роліту з вмістом заліза (ІІІ) сульфату 0,1 моль/дм
3
 та співвідношенням 

с(Fe
3+

) : с(МоO4
2–

) : с(WO4
2–

) : с(Cit
3–

) = 1 : 0,3 : 0,2 : 1,5 осаджуються рівномірні 

блискучі покриття Fe-Mo-W з вмістом вольфраму 5 ‒ 6 ат. % та молібдену 

32 ат. % при ефективності катодного процесу 79 – 83 %. Зі збільшенням конце-

нтрації вольфрамату в електроліті до 0,06 моль/дм
3
 при фіксованій кількості 

молібдату 0,06 моль/дм
3
 вміст вольфраму в покритті підвищується до 

8,0 ‒ 9,0 ат. % за рахунок молібдену. Підвищення густини струму в інтервалі 

2,5 – 6,5 А/дм
2
 також сприяє збагаченню покриття вольфрамом. Максимальний 

сумарний вміст молібдену і вольфраму спостерігається в інтервалі  

і = 4,5 – 5,5 А/дм
2
 і складає 35 ‒ 37 ат. % (в перерахунку на метал). Застосуван-

ня уніполярного імпульсного струму не впливає на сумарний вміст тугоплавких 

металів, але дозволяє підвищити вміст вольфраму в сплаві на 3 ‒ 4 ат. % при не-

значному зниженні ефективності процесу. Коливання виходу за струмом в ме-

жах 58 ‒ 75 % пов’язане з відхиленням істинної густини струму від амплітуди 

та наявністю паузи між імпульсами, що зменшує ефективний час електролізу. 

Збагачення покриття вольфрамом відбувається за рахунок молібдену, що підт-

верджує конкуренцію реакцій відновлення молібдатів і вольфраматів при спла-

вотворенні та дозволяє керувати складом покриття шляхом варіювання густини 

струму поляризації. Варіювання співвідношення сплавотвірних компонентів в 

електроліті підтвердило припущення про конкурентне відновлення вольфраму 

та молібдену і дозволило уточнити робочі концентрації оксоаніонів.  
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Покриття Fe-Mo-W, осаджені стаціонарним електролізом, мають певну 
поруватість, яка збільшується з підвищенням густини струму та містять неме-
талічні домішки, зокрема оксиген у кількості 10,0 – 14,0 мас. %. Перехід до уні-
полярного імпульсного струму дозволяє осаджувати покриття з меншою пору-
ватістю та меншою концентрацією адсорбованих неметалічних домішок (до 
10 ат. %). Аналіз морфології поверхні покриттів Fe-Mo-W підтверджує більш 
рівномірний розподіл компонентів, хоча вміст вольфраму на виступах є вищим 
за рахунок реалізації більш високої густини струму при електроосадженні. З 
огляду на отримані результати, для осадження покриттів сплавом Fe-Mo-W з пі-
двищеним вмістом тугоплавких компонентів, низкою поруватістю і рівномірним 
розподілом елементів по поверхні, вбачається доцільним рекомендувати імпульс-
ний струм амплітудою 4,0 ‒ 5,5 А/дм

2
 в робочому діапазоні тривалості імпульсу 

5 ‒ 10 мс і паузи 10 ‒ 20 мс.  
При формуванні сплаву Fe-Co-W відбувається конкурентне осадження за-

ліза з кобальтом і вольфрамом, про що свідчить антибатне змінення вмісту залі-
за і кобальту в покритті при варіюванні співвідношення концентрацій компоне-
нтів електроліту та зростання вмісту заліза при підвищенні ік, яке відбувається 
за рахунок легуючих компонентів. Залежність складу покриття від концентрації 
ліганду в електроліті, моль/дм

3
: 0,075 Fe2(SO4)3; 0,2 СоSO4; 0,06 Na2WO4; 

0,15 Na2SO4; 0,1 H3BO3
 
(рис. 5, а) віддзеркалює тенденцію до збагачення пок-

риття вольфрамом зі збільшенням с(Cit
3–

) у розчині та більш виражену конку-
ренцію між залізом та кобальтом, яка має екстремальний характер з максиму-
мом вмісту Со при с(Cit

3–
) = 0,4 моль/дм

3
. Вихід за струмом осадження сплаву 

Fe-Co-W постійним струмом в інтервалі досліджуваних концентрацій електро-
літів не перевищує 45 %. Підвищення ік до 7 А/дм

2
 призводить до зниження Вс 

до 27 % внаслідок збільшення внеску паралельної реакції виділення водню.  
Застосування імпульсного струму забезпечує зростання вмісту вольфраму в 

покритті та практично вдвічі підвищує ефективність процесу. Вихід за струмом 
становить 70 – 75 % и 63 – 68 % за густин струм 3 А/дм

2
 і 4 А/дм

2
 відповідно.  

Поверхня покриттів, одержаних імпульсним струмом, є глобулярною і 
більш рівномірною за розподілом компонентів. Збільшення тривалості імпульсу 
струму за фіксованої паузи сприяє зміненню характеру конкуренції осадження 
сплавотвірних металів в напрямку зменшення вмісту заліза в покритті.  

Конкуренте відновлення кобальту з молібденом при формуванні сплаву 
Fe-Сo-Мо віддзеркалюється збагаченням покриття кобальтом за рахунок моліб-
дену при збільшенні концентрації електроліту за фіксованому співвідношенні 
компонентів (рис. 6). Підвищення густини струму сприяє збільшенню вмісту мо-
лібдену за рахунок кобальту і поступового зниження вмісту заліза.  

Підвищення концентрації ліганду з 0,3 моль/дм
3
 до 0,5 моль/дм

3
 при фік-

сованій концентрації сплавотвірних компонентів в електроліті за однакових 

умов електролізу (і = 4 А/дм
2
) сприяє збагаченню покриття молібденом з 

9 ат. % до 14 ат. %; конкуренція заліза з кобальтом стає найбільш вагомою 

(рис. 5, б). При концентрації цитрату 0,5 моль/дм
3
 вміст кобальту в сплаві зни-

жується до 27 ат. %. 
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а)        б) 

Рисунок 5 ‒ Залежність складу Fe-Со-W (а) і Fe-Сo-Мо (б) покриттів, осаджених 

в гальваностатичному режимі, від концентрації ліганду. Густина струму і = 4,0 А/дм
2
 

 

Надлишок ліганду у розчину відносно сумарної концентрації 

комплексотвірників підвищує імовірність утворення, поряд з більш стійкими 

цитратними комплексами заліза [FeHCit]
+
 (рКн = 6,3), комплексів [CoCit]

–
 

(рКн = 4,8). При надлишку цитрат-іонів зменшується і кількість не залучених до 

комплексотворення гідратованих іонів кобальту (ІІ), внаслідок чого 

зменшується парціальний струм і швидкість відновлення кобальту та 

включення його до сплаву. В той же час, зростає кількість гетероядерних ком-

плексів [FeHCitMoO4]
–
 і внесок реакцій розряду комплексів [FeHCit]

+
 і 

[FeHCitMoO4]
–
 у загальний катодний процес зростає, що забезпечує зростання 

вмісту заліза і молібдену в покритті.  

Отримані результати підтверджують запропонований механізм співвіднов-

лення заліза з кобальтом і молібденом та дозволяють керувати складом покриття 

шляхом варіювання концентрацій сплавотвірних компонентів, а також співвідно-

шенням комплексотвірників і ліганду в електроліті. 

В умовах імпульсного електролізу підвищення тривалості імпульсу сприяє 

збагаченню сплаву молібденом тим більше, чим вище густина струму. Аналіз 

елементного складу сплаву вказує на збагачення сплаву молібденом в робочому 

діапазоні імпульсу 2 ‒ 20 мс і паузи 10 ‒ 50 мс. Виявлено тенденцію зменшення 

вмісту заліза зі збільшенням густини струму. За результатами серії експеримен-

тів встановлено,що при сталому співвідношенні tі / tп збільшення тривалості ім-

пульсу сприяє зростанню виходу за струмом у всьому інтервалі густин струму; 

з підвищенням густини струму (при tі / tп = const) ефективність процесу знижу-

ється. Максимальний вихід за струмом 80 – 82 % зафіксовано при густині стру-

му 2 А/дм
2
 і співвідношенні tі / tп = (5 мс / 5 мс; 10 мс / 20 мс).  
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 6 ‒ Вплив концентрації 

електроліту та густини постійного стру-

му на вміст Со (а), Мо (б) і Fe (в)  

в покритті Fe-Сo-Мо 

Морфологія покриттів Fe-Сo-Мо, 

осаджених стаціонарним струмом, змі-

ється від дрібнокристалічної до глобу-

лярної з підвищенням густини струму і 

залежить від співвідношення легуючих 

металів у сплаві. Встановлено, що саме 

при співвідношенні вмісту кобальту з мо-

лібденом у сплаві ω(Со) / ω(Мо) < 2 пове-

рхня одержаних покриттів має глобуляр-

ну структуру. Покриття характеризуються 

макронеоднорідністю, про що свідчить 

істотна відмінність вмісту компонентів на 

виступах та упадинах. Перехід до імпуль-

сного струму дозволяє одержувати більш 

рівномірні покриття та зменшити вміст 

оксигену в сплаві.  

Результати дослідження розподілу 

сплавотвірних металів за товщиною пок-

риття на зразках, осаджених постійним 

струмом на підкладках з міді, демонстру-

ють протилежний характер розподілу W 

та Мо у покриттях Fe-Сo-W(Мо) залежно 

від часу осадження. Встановлено тенден-

цію до зменшення вмісту вольфраму в на-

прямку від підкладки до поверхні покрит-

тя та збагачення кобальтом порівняно з 

внутрішніми шарами плівки, а вміст залі-

за залишається незмінним (рис. 7, а). Ма-

ксимум вмісту вольфраму на перших хви-

линах осадження обумовлюється взаємо-

дією проміжних оксидів вольфраму з Над 

через гальмування стадії рекомбінації гід-

рогену, яка характерна для реакції виді-

лення водню на міді. Зменшення вмісту 

вольфраму зі зростанням товщини пок-

риття, очевидно, пов’язане зі зміною ме-

ханізму відновлення гідрогену на тернар-

ному сплаві на уповільнену стадію розря-

ду, при цьому внесок хімічної реакції вза-

ємодії Над з оксидами вольфраму (IV) в 

загальний катодний процес зменшується, 

а паралельної реакції виділення водню ‒ 

зростає. 
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а)         б) 

Рисунок 7 ‒ Склад і товщина покриттів (а) Fe-Сo-W, ік = 4,0 А/дм
2
;  

(б) Fe-Сo-Мо, ік = 3,5 А/дм
2
 від часу осадження  

На відміну від сплаву Fe-Сo-W, поверхня покриття Fe-Co-Mo збагачена 

молібденом порівняно із внутрішніми шарами, які контактують з підкладкою 

(рис. 7, б). Зростання вмісту молібдену в покритті, як і вольфраму, викликано 

хімічною реакцією відновлення проміжних оксидів вольфраму ад-атомами Над. 

Молібден має меншу за вольфрам спорідненість до гідрогену і більш позитивні 

потенціали відновлення, отже, логічне припущення, що формування каталітич-

но активної поверхні Мо-вмісного покриття сприяє електрохімічній десорбції 

водню, що віддзеркалюється поступовим зниженням виходу за струмом при то-

вщині осадженого сплаву понад 1 мкм. Вихід за струмом сплаву Fe-Co-Mo пе-

ревищує показники для Fe-Сo-W, що пов’язане з більшою каталітичною 

ністю останнього в реакції виділення водню. Приріст молібдену уповільнюєть-

ся, але його вміст в покритті при товщині більше ніж 1 мкм суттєво не 

змінюється, отже швидкість відновлення гідрогену, імовірно не є критичною 

для зменшення вмісту молібдену в покритті.  

За результатами рентгеноструктурного аналізу зразків покриттів тернар-

ними сплавами однакового кількісного складу, осаджених з аналогічних за 

складом електролітів статичним і імпульсним струмом, встановлено, що пере-

хід до нестаціонарних режимів електролізу викликає істотні зміни в фазовому 

складі покриттів (рис. 8).  

На дифрактограмах покриттів Fe-Мo-W, осаджених імпульсним струмом, 

виявлена система дифракційних ліній, що відповідають інтерметалевим фазам 

Fe7Мо3 і Fe7W6, α-Fe, Fe3C і FeВ, а також W і Мо (рис. 8, а). На кутах 2θ 

40 ‒ 60  виявлено гало шириною 10, що підтверджує формування більш амо-

рфної структури покриття порівняно зі стаціонарними умовами електролізу.  

X-ray спектри сплаву Fe-Сo-W, осаджених імпульсним струмом, відріз-

няються наявністю додаткових ліній фаз інтерметаліду складу Fe2W і кристалі-

чного вольфраму (рис. 8, б).  
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Рисунок 8 ‒ Дифрактограми покриттів 

сплавами, ат. %: (а) Fe73Мo21W6, 

(б) Fe54Сo35W11, (в) Fe51Сo36Mo13, осаджених 

(1) постійним та (2) імпульсним струмом 

 

 

 

 

 

 

Формування фаз залізовмісних 
інтерметалідів дають підстави ствер-
джувати, що під час паузи відбуваєть-
ся реалізація енергетично більш легкої 
спільної кристалізації металів з одна-
ковою кристалічною граткою (заліза і 
вольфраму). З огляду на те, що співо-
садження заліза та вольфраму в по-
двійний сплав Fe-W відбувається з 
утворенням твердого розчину вольф-
раму в α-Fe, наявність ліній металіч-
ного вольфраму може свідчити про 
комбінацію інтерметалідів та твердого 
розчину при формуванні сплаву Fe-
Сo-W в умовах нестаціонарного елек-
тролізу. 

Застосування імпульсного стру-
му, як свідчать результати рентгено-
фазового аналізу, істотно впливає на 
фазовий склад покриття Fe-Co-Mo 
(рис. 8, в). На дифрактограмі візуалі-
зуються лінії, що відповідають мета-
левим кобальту і молібдену та зника-
ють лінії інтерметалевих сполук заліза 
з кобальтом, що доводить конкурент-
не осадження як заліза з легуючими 
металами (Со і Мо), так і кобальту з 
молібденом між собою.  

Отримані результати співвідно-
сяться з результатами АСМ-аналізу 
топографії поверхонь і підтверджують 
ґрунтовність припущення щодо засто-
сування режимів електролізу як ефек-
тивного інструменту для керування 
фазовим складом одержаних покрит-
тів. 

П’ятий розділ присвячено вста-
новленню зв’язку між складом, струк-
турою і функціональними властивос-
тями одержаних покриттів та висвіт-
лює результати лабораторних і дослі-
дно-промислових випробувань макет-
них зразків.  

Методом контактної силової мікроскопії встановлено, що топографія та 

морфологія поверхні покриттів сплавом Fe-Мo-W при переході від стаціонар-
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Рисунок 9 ‒ 2D-, 3D-карта поверхні, профіль перетину між маркерами 1 і 2 сплаву  

(а) Fe-Мo-W, (б) Fe-Сo-W і (в, г) Fe-Co-Mo, осаджених імпульсним електролізом  

ного до імпульсного режиму змінюється від дрібнозернистої з розміром зерен 

70 ‒ 100 нм до згладженої більш глобулярної з агломератами зерен розміром 

0,2 – 0,4 мкм, за формою наближених до сфероїдної (рис. 9, а). Застосування 

імпульсного режиму сприяє формуванню більш розвиненої поверхні покриття з 

параметрами Ra = 0,25 і Rq = 0,3, що відповідає 9-му класу шорсткості.  
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Покриття Fe-Co-W відрізняються більш розвиненою та упорядкованою 

структурою поверхні (порівняно з матеріалом основи), що складається з плас-

ких агломератів еліптичної форми розміром 3 ‒ 5 мкм, поверхня яких утворю-

ється меншими за розміром (0,3 ‒ 0,5 мкм) сфероїдами (рис. 9, б). Аналіз гісто-

грами розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок поверхні та кутів 

орієнтації для покриття на різних площах сканування (50 × 50, 20 × 20, 10 × 10, 

5 × 5 мкм) дає підстави стверджувати про наявність локальної анізотропії, яка 

нівелюється взаємним впливом локальних ділянок при переході до «макро» ре-

льєфу. За показниками Ra = 0,42 і Rq = 0,58 покриття Fe-Co-W відносяться  

до 8-го класу шорсткості.  

На відміну від покриттів Fe-Мо-W і Fe-Co-W, результати АСМ-аналізу 

поверхні Fe-Co-Мо вказують на анізотропію властивостей в межах всієї області 

сканування. Додатковою відмінністю тернарних покриттів Fe-Co-Mo слід вва-

жати наявність ділянок різної морфології: глобулярной структури з середнім 

розміром зерен 0,2 ‒ 0,5 мкм основної поверхні з окремо розташованими кону-

соподібними виступами з діаметром основи ~3 μm і висотою 0,4 мкм та діля-

нок, сформуваних з дрібних конусоподібних зерен розміром 0,2 ‒ 0,3 мкм, 

об’єднаних в кристаліти розміром 0,5 ‒ 3,5 мкм (рис. 9, в, г). Реєстрація особли-

востей закручування (torsion) вимірювальної консолі в межах однієї області 

сканування демонструє істотну зміну поверхневого тертя на цих ділянках, що 

підтверджує негомогенність складових поверхні. Величина параметру Ra = 0,15 

дозволяє віднести покриття Fe-Co-Мо до 10-го класу шорсткості.  

Спостережувані відмінності рельєфу поверхні тернарних покриттів за ін-

ших рівних умов пов’язані, зокрема, і з різницею фазового складу тонко плів-

кових матеріалів. Так, наприклад, рельєф поверхні покриттів Fe-Mo-W дещо 

подібний до Fe-Сo-W. Це пояснюється наявністю інтерметалідів заліза з обома 

тугоплавкими металами Fe7Мо3 і Fe7W6 у складі Fe-Mo-W і сполуками вольф-

раму Co7W6 і Fe7W6 – у складі Fe-Сo-W, тобто метали – аморфізатори (молібден 

і вольфрам) сприяють формуванню рівномірної мікроглобулярної поверхні. В 

той же час у складі сплаву Fe-Co-Mo наявні лише сполуки заліза з молібденом 

Fe7Мо, які є чинниками формування глобулярної поверхні, та інтерметаліди 

Fe7Co, FeCo  кристалічної структури. Саме тому на поверхні покриттів Fe-Co-

Mo візуалізуються ділянки відмінної морфології.   

Результати металографічних досліджень довели, що всі досліджені терна-

рні покриття, осаджені у відпрацьованих режимах, мають хорошу адгезію до 

матеріалу основи та зберігають її за механічних навантажень (полірування, 

зламу під кутом 90°, підготовки шліфів та інших видів механічної обробки).  
Мікротвердість одержаних покриттів за показниками мікротвердості у 

2,5 ‒ 3,5 рази переважають матеріал основи (Ст.3) та мають більш високі показ-
ники мікротвердості порівняно з бінарними за рахунок формування інтермета-
левих фаз і більш досконалого рельєфу. Мікротвердість тернарних сплавів, оса-
джених імпульсним струмом, вища за покриття, одержаних в гальваностатич-
ному режимі, що забезпечується більшим вмістом легуючих компонентів у 
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а)        б) 

 
в) 

Рисунок 10 ‒ СЕІ у координатах (а) Найквіста, (б) Боде та (в) еквівалентна схема  

заміщення досліджуваних систем  

сплавах і меншим вмістом неметалевих домішок, а також включенням до спла-
вів металічних фаз вольфраму та молібдену. За показниками мікротвердості те-
рнарні покриття можна розташувати в ряд: Fe-Co-W > Fe-Mo-W > Fe-Co-Mo.  

Корозійна стійкість покриттів сплавами Fe-Мo-W, Fe-Co-W і Fe-Co-Mo 
суттєво переважає корозійну стійкість матеріалу підкладки ‒ сталі Ст3. Швид-
кість корозії зменшується в напрямку зростання рН розчинів, а також зі збага-
ченням сплаву легуючими тугоплавкими компонентами (табл. 3).  

Таблиця 3 ‒ Показники корозії сталі та покриттів Fe-Co-Mo, Fe-Co-W і Fe-Mo-W 

Склад покриттів, 

ω, ат.% 

рН 3 рН 5 рН 9,5 

Екор, В lg iкор, А/cм
2
 Екор, В lg iкор, А/cм

2
 Екор, В lg iкор, А/cм

2
 

Сталь 3 –0,34 –2,8 –0,35 –3,0 –0,32 –2,8 

Fe51Co36Mo13 –0,25 –3,7 –0,3 –4,9 –0,46 –5,5 

Fe31Co31Mo38  –0,16 –4,5 –0,31 –4,8 –0,32 –5,1 

Fe59Co33W8 –0,42 –4,5 –0,41 –5,0 –0,49 –5,4 

Fe54Co36W10 –0,54 –4,7 –0,36 –5,1 –0,53 –5,2 

Fe73Mo21W6 –0,32 –4,1 –0,39 –4,8 –0,36 –5,5 

Із застосуванням спектроскопії електродного імпедансу (СЕІ) проведено 
верифікацію результатів щодо визначення корозійної поведінки досліджуваних 
покриттів. Спектри електродного імпедансу (СЕІ), одержані в 3 % розчині NaCl 
(рис. 10, а, б), дозволяють описати досліджувані системи модифікованою екві-
валентною схемою Войта, характерною для мультифазних систем, з елемента-
ми: R1 – опір електроліту, L1 – індуктивна складова імпедансу, CPE1 – ємність 
межі розділу фаз електроліт / оксид на поверхні електроду, R2 – опір оксидного 
шару, CPE2 – ємність межі розділу фаз електроліт / метал і R3 – опір, еквівале-
нтний фарадеєвському опору (рис. 10, в).  
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Рисунок 11 ‒ Петлі гістерезису сплавів 

Fe-Co-W (а, б) і Fe-Co-Мо (в, г). Час 

електролізу: 1 хв. (а, в); 10 хв. (б, г). 

Корозійна стійкість тернарних сплавів визначається, зокрема і формуван-
ням плівки оксидів тугоплавких металів. Опір корозії R3 сплавів Fe-Co-W і Fe-
Co-Мо становить 3200 Ом і 3400 Ом відповідно. На зразках з покриттям Fe-Мо-
W відбувається формування двох шарів з власною ємністю, один з яких більш 
недосконалий (СРЕ = 0,72), ніж другий (СРЕ = 0,93), а опір корозії покриття Fe-

Мо-W найвищий в ряду досліджуваних 
сплавів (R3 = 8300 Ом), що обумовлено 
наявністю двох тугоплавких металів. На 
підставі одержаних параметрів СЕІ мож-
на констатувати, що за механізмом захи-
сної дії тернарні сплави Fe-Mo-W, Fe-Сo-
W(Мо) є бар’єрно-захисними.  

Опір індуктивності L1 обумовлений 

виникненням гальваномагнітних ефектів 

Холла в області високих частот, що підт-

верджується переходом фазового кута в 

сторону позитивних значень на діаграмах 

Боде (рис. 10, б). Індуктивна складова ім-

педансу для сплаву Fe-Co-Mo становить 

5,5·10
–7

 Ом, Fe-Со-W ‒ 1,2·10
–6

 Ом, Fe-

Mо-W ‒ 1,6·10
–6

 Ом і доводить наявність 

у тернарних покриттів магнітних власти-

востей.  

За результатами оцінки магнітних 

властивостей зразків покриттів Fe-Co-W і 

Fe-Co-Мо, сформованих на мідній підк-

ладці імпульсним струмом за різної три-

валості електролізу встановлене неліній-

не зростання магнітних моментів (M/S) зі 

збільшенням часу осадження. У Fe-Co-W 

покриттях кількість феромагнітних фаз 

зростає у поверхневих шарах покриття, у 

Mo-вмісних зменшується, що якісно від-

дзеркалює змінення вмісту вольфраму 

(молібдену) за профілем перерізу покрит-

тя по нормалі до поверхні. Аналіз петель 

гістерезису свідчить про суттєві відмін-

ності магнітної поведінки сплавів Fe-Co-

W і Fe-Co-Мо (рис. 11). Ефект згладжу-

вання петлі гістерезису сплаву Fe-Co-Mo 

в інтервалі насичення, що підтверджує 

формування аморфної структури, менш 

виражений, ніж для Fe-Co-W покриття.  
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Таблиця 4 ‒ Залежність електрокаталі-

тичних характеристик різних  

матеріалів від складу 

Електродний  

матеріал, 

Вміст  

металу, ат. % 

Середовище 

рН 3 рН 5 рН 9,5 

–lg
0
Hi   

[А/см
2
] 

–lg
0
Hi   

[А/см
2
] 

–lg
0
Hi   

[А/см
2
] 

Pt100 3,33* ‒ 3,10* 

Fe100 5,83* ‒ 6,91* 

Co100 4,43* ‒ 4,29* 

Mo100 8,25* ‒ 4,79* 

Co76Mo24 4,10* ‒ 4,20* 

Fe73Mo21W6 3,50 3,40 3,85 

Fe59Co33W8 3,60 3,20 3,20 

Fe54Co36W10 3,60 3,60 3,80 

Fe51Co36Mo13 2,83 2,40 4,10 

Fe31Co31Mo38 3,20 3,76 3,28 

* ‒ значення наведені за літературними  

даними  

Коерцитивна сила НС сплаву Fe-Co-W зменшується з часом осадження від 

70 Ое до 30 Ое (рис. 11, а, б).  

Форма петлі гістерезису покриття Fe-Co-Mo змінюється з часом електро-

лізу: спостерігається ступінчастий характер насичення намагнічування / розма-

гнічування, більш виражений зі збільшенням часу осадження (рис. 11, в, г), що 

свідчить про формування в покритті двох магнітних фаз симбатно товщині оса-

ду та корелює з результатами рентгеноструктурного та АСМ-аналізу поверхні 

покриття. Величина НС сплаву Fe-Co-Mo істотно зменшується при осадженні 

понад 3 хв і не перевищує 10 Ое.  

Отримані результати дозволяють віднести одержані сплави Fe-Co-W до 

магнітотвердих, а Fe-Co-Mo до магнітом’яких матеріалів, що в поєднанні з ви-

сокою мікротвердістю дає підстави рекомендувати використання цих систем у 

виробництві магнітних елементів головок для запису і відтворення інформації 

та МЕМС.  

Результати тестування каталітич-

ної активності покриттів тернарними 

сплавами в модельній реакції виділення 

водню з розчинів різної кислотності вка-

зують на синергетичний характер одер-

жаних покриттів (табл. 4). Густина 

струму обміну водню на тернарних 

сплавах вище, ніж на індивідуальних 

металах і бінарних сплавах, що обумов-

лено співосадженням в сплав металів, 

розташованих по різні боки лінії тренду 

залежності струму обміну водню від рі-

зниці енергії зв’язку «метал ‒ гідроген» і 

«метал ‒ оксиген», яке забезпечує фор-

мування системи, близької за властивос-

тями до платини і паладію.  

У шостому розділі наведено хара-

ктеристику запропонованих технологій 

покриттів Fe-Mo-W, Fe-Co-W(Mo). Уза-

гальнена схема технологічного процесу 

відображує послідовність загальноприйнятих у гальванохімічних виробництвах 

процесів і враховує особливості приготування електролітів залежно від компо-

нентного складу. Розроблено варіативність технологічних параметрів процесу 

електроосадження покриттів сплавами Fe-Mo-W, Fe-Co-W(Mo) (табл. 5).  

За результатами оцінки мікротвердості, корозійної тривкості, електрока-

талітичної активності та магнітних властивостей сформульовано рекомендації 

щодо практичного застосування одержаних Fe-Мo-W, Fe-Co-W(Мо) покриттів.  
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Таблиця 5 ‒ Варіативна схема електрохімічного процесу осадження покриттів сплавами 

Fe-Co-W і Fe-Co-Mo 

Параметр 

Сфера застосування 

Захист 

від корозії 

Зміцнення 

поверхні 

Електро- 

каталітичні 

матеріали 

Пристрої для запису  

та відновлення  

інформації , МЕМС 

Покриття 
Fe-Co-W 

(Fe-Co-Mo) 

Fe-Co-W  

(Fe-Co-Mo) 

Fe-Co-W 

(Fe-Co-Mo) 

Fe-Co-W 

(Fe-Co-Mo) 

Електроліт,  

згідно з патентом, №  
104444; 109909 / 108610; 110884; 114980 

рН електроліту  
4,3 – 4,5  

(4,2 – 4,8) 

3,8 – 4,6  

(4,80 – 4,85) 

3,8 – 4,6  

(4,0 – 4,8) 

4,3 – 4,6  

(4,5 – 4,8) 

Температура електроліту, С  25 – 30 

Форма струму  

поляризації  
с / і (с) і (с / і) с / і  і  

Густина  

струму, А/дм
2
  

4,0 – 5,5  

(2,5 – 3,5) 

4,5 – 5,5  

(3,0 – 4,5) 

4,5 ‒ 5,5  

(2,5 ‒ 5,0) 

4,0 ‒ 4,5  

(3,5‒4,0) 

Тривалість  

імульс / пауза, мс  

(5 ‒ 10) / 

(10 – 20) 

(5 ‒ 10) / 

(10 – 20) 

(5 – 10)/ 

(10 – 20) 

(10 ‒ 20) /  

(10 ‒ 20) 

Швидкість  

осадження, мкм/год  

20 – 25  

(15 – 20) 

25 – 30  

(25 – 27) 
20 – 30 

25 – 30  

(15 – 20) 

Вихід  

за струмом, %  

40 – 45  

(40 – 62) 

40 – 75  

(50 – 83) 

40 – 75  

(40 – 83) 

63 – 75  

(55 – 80) 

Вміст вольфраму (молібдену), 

ω ат. %  

6 – 12  

(17 –31) 

9 – 12  

(9 – 12) 

6 – 12  

(9 – 31) 

9 – 12  

(9 – 12) 

Примітки: с – сталий струм; і – імпульсний струм.  

У додатках наведено технологічні інструкції на одержання покриттів те-
рнарними сплавами Fe-Mo-W, Fe-Co-W і Fe-Сo-Мо, акти експериментальних та 
дослідно-промислових випробувань розроблених матеріалів, акт впровадження 
в навчальний процес, список публікацій здобувача за темою дисертації.  

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розв’язано важливу науково-практичну проблему 
створення наукових основ електрохімічних технологій покриттів тернарними 
сплавами заліза та кобальту з вольфрамом або молібденом підвищеної функці-
ональності.  

1. Встановлено зв’язок між фундаментальними характеристиками сплаво-
твірних металів і їх конкурентним відновленням при співосадженні в тернарні 
сплави, обумовленим взаємним впливом термодинамічних і кристалохімічних 
характеристик сплавотвірних елементів та кінетичними параметрами електрод-
них реакцій.  

2. Визначено кінетичні параметри та характеристичні критерії електрод-
них процесів при формування тернарних сплавів Fe-Mo-W і Fe-Co-W(Мо); по-
казано, що катодні процеси перебігають за участю гетероядерних комплексів 
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[FeHCitMеO4]
−
, [FeCitMеO4]

2−
, [СоНCitМеO4]

2–
, [СоCitМеO4]

3–
 (де Ме  Мо, W) 

та комплексів [FeHCit]
+
 і [CoCit]

–
; відновлення оксометалатів відбувається ста-

дійно через утворення оксидів вольфраму (молібдену) змінної валентності з по-
дальшим їх електрохімічним і хімічним відновленням ад-атомами гідрогену.  

Встановлено конкурентне відновлення вольфраматів і молібдатів при спі-
восадженні в сплав Fe-Mo-W, заліза і кобальту ‒ в сплав Fe-Сo-W та кобальту з 
молібденом ‒ в сплав Fe-Сo-W, що дозволило визначити оптимальне співвід-
ношення концентрацій компонентів в електролітах осадження сплавів:  
Fe-Mo-W ‒ с(Fe

3+
) : с(Cit

3–
) : с(MoO4

2–
) : с(WO4

2–
) = 1 : 1,5 : 0,3 : 0,3; Fe-Сo-Ме ‒ 

с(Fe
3+

) : с(Со
2+

) : с(Cit
3–

) : с(МеO4
2–

) = 1 : 2 : 4 : 0,6 (де Ме  Мо, W). Зсув цих 
співвідношень у бік збільшення с(WO4

2–
) (для сплаву Fe-Mo-W) та с(МеO4

2–
) 

(для Fe-Сo-Ме) змінює маршрут електрокристалізації внаслідок димеризації і 
включення Ме2O7

2–
 у гетероядерні комплекси [FeМе2O7HCit]

‒
, [FeМо2O7Cit]

2‒
, 

[СоМе2O7HCit]
2‒

, [СоМо2O7Cit]
3‒

, розряд яких ускладнюється попередньою ди-
соціацією і мономеризацією.  

Обґрунтовано механізм співосадження заліза і кобальту з вольфрамом 
та / або молібденом у тернарні сплави, як сукупність спряжених реакцій необо-
ротного відновлення інтермедіатів з лімітуючою стадією розряду та поперед-
ньою стадією вивільнення ліганду, який є розвиненням уявлень про співвіднов-
лення металів тріади заліза з d

4
-елементами та запропоновано узагальнені схе-

ми з урахуванням всієї сукупності реакцій в розчинах і на міжфазовій межі. 
3. Визначено вплив складу електролітів, характеру поляризації та параме-

трів електролізу на елементний склад і морфологію покриттів. Встановлено, за 
результатами енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії, що співвідно-
шення концентрацій оксоаніонів в електроліті впливає на сумарний вміст W і 
Мо та вміст кожного з них у сплаві Fe-Mo-W; підвищення ік сприяє збагаченню 
покриття вольфрамом і збільшенню сумарного вмісту тугоплавких металів; пе-
рехід до імпульсного струму збільшує вміст W на 3 ‒ 4 ат. % за рахунок моліб-
дену, забезпечує зниження вмісту оксигену на 30 %, рівномірний розподіл еле-
ментів по поверхні та зменшує поруватість, що дозволило уточнити концентра-
ції компонентів та раціональні параметри електролізу, які забезпечують 
осадження покриття Fe-Mo-W з вмістом вольфраму 5 ‒ 11 ат. %, молібдену 
26 ‒ 32 ат. % і виходом за струмом 58 ‒ 83 %. 

Встановлено конкурентне осадження заліза з кобальтом і вольфрамом в 
сплав Fe-Co-W, яке полягає в антибатному зміненні вмісту заліза і кобальту при 
варіюванні співвідношення компонентів електроліту та зростанні вмісту заліза 
в сплаві з підвищенням ік за рахунок Со і W. Залежність носить екстремальний 
характер з максимумом вмісту кобальту 47 ат. % при с(Fe

3+
) : с(Со

2+
) : с(Cit

3–
) 

: с(WO4
2–

) = 1,5 : 2 : 4 : 0,6. Застосування імпульсного режиму забезпечує підви-
щення ефективності процесу на 30 %, більш рівномірний розподіл елементів по 
поверхні та зниження вмісту оксигену вдвічі порівняно з гальваностатичним; збі-
льшення тривалості імпульсу струму за фіксованої паузи змінює характер кон-
куренції між металами в напрямку збільшення ω(Со, W). Розроблені електролі-
ти та режими формування забезпечують осадження покриттів Fe-Co-W з вміс-
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том кобальту 32 ‒ 47 ат. %, вольфраму 5 ‒ 13 ат. % та виходом за струмом  
70 – 75 %. 

При осадженні сплаву Fe-Сo-Мо за фіксованого співвідношення компонен-

тів вміст кобальту в покритті зростає за рахунок молібдену при збільшенні кон-

центрації електроліту; при підвищенні густини струму встановлено протилежну 

тенденцію змінення ω(Со) і ω(W). Надлишок цитрату відносно сумарної концен-

трації комплексотвірників збільшує вміст в покритті молібдену і заліза за раху-

нок кобальту. Підвищення тривалості імпульсу струму tі забезпечує збільшення 

вмісту молібдену в сплаві тим більше, чим вище ік, а при tі / tп = const збільшення 

tі сприяє підвищенню ефективності процесу. Встановлено, що розподіл вмісту 

тугоплавких компонентів у сплавах Fe-Co-W і Fe-Co-Мо за товщиною покрит-

тів має нелінійний характер, та змінюється симбатно до товщини у випадку Мо 

і антибатно у випадку W. Доведено, що морфологія поверхні покриття Fe-Сo-

Мо залежить від співвідношення легуючих металів у сплаві, зокрема при 

ω(Со) / ω(Мо) < 2 осаджуються сплави глобулярної структури. Запропонована 

технологія забезпечує осадження покриттів Fe-Сo-Мо з діапазоном вмісту Сo 

26 ‒ 48 ат. % і Мо 15 ‒ 31 ат. % та виходом за струмом до 82 %.  

4. Визначено вплив режимів електролізу на фазовий склад сплавів Fe-Mo-

W і Fe-Co-W і Fe-Co-Мо. Встановлено, на підставі даних рентгеноструктурного 

аналізу, аморфно-кристалічну структуру осадів Fe-Mo-W і Fe-Co-W(Мо) з зо-

ною когерентного розсіювання 2 ‒ 8 нм і формування поряд з фазами α-Fe, Fe3C 

інтерметалідів Fe7Мо3 і Fe7W6, що підтверджують конкурентне осадження во-

льфраму і молібдену в сплав Fe-Mo-W, а також Co7W6 і Fe7W6, які доводять 

конкуренцію заліза і кобальту при формуванні сплаву Fe-Co-W. Наявність фаз 

Fe7Мо, Fe7Co, FeCo та відсутність ліній фаз інтерметалідів СохМоy в складі Fe-

Co-Мо доводять конкурентне осадження кобальту і молібдену, а також заліза з 

кобальтом. Зміна фазового складу при застосуванні імпульсного струму, яка 

полягає в додатковому формуванні фаз кристалічних W, Мо, Со і інтерметалі-

дів Fe2W, обумовлює зростання фізико-механічних властивостей покриттів.  

5. Обґрунтовано, з урахуванням результатів електрохімічних вимірювань, 

енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії, рентгенофлуоресцентного, 

рентгеноструктурного та АСМ аналізу, способи керування елементним, фазо-

вим складом і структурою сплавів Fe-Mo-W і Fe-Co-W(Мо) шляхом варіювання 

співвідношення концентрацій комплексотвірників і ліганду в електролітах і за-

стосуванням гальваностатичного та імпульсного режимів електролізу з варію-

ванням густини струму 2,5 ‒ 6,5 А/дм
2
, тривалості імпульсу / паузи 

5 ‒ 10 / 5 ‒ 20 мс.  

6. Досліджено зв’язок кількісного та фазового складу і морфології пок-

риттів з їх функціональними властивостями та встановлено, що за показниками 

мікротвердості покриття Fe-Mo-W і Fe-Co-W(Мо) у 2,5 ‒ 3,5 рази переважають 

матеріал основи (Ст.3), мають вищу мікротвердість порівняно з бінарними 

сплавами, внаслідок формуванням інтерметалевих фаз і більш досконалого ре-

льєфу. Застосування імпульсного струму забезпечує підвищення мікротвердості 
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покриттів за рахунок збільшення вмісту тугоплавких компонентів, зменшення 

неметалевих домішок і включення металевих фаз W та Mo.  
Корозійна стійкість покриттів Fe-Мo-W, Fe-Co-W і Fe-Co-Mo на два по-

рядки величини перевищує корозійну стійкість підкладки ‒ сталі Ст3, підвищу-
ється при зростанні рН розчинів, а також зі збагаченням сплавів тугоплавкими 
компонентами. Максимальний опір корозії встановлено в системі Fe-Mo-W 
(8300 Ом/см

2
), що обумовлено наявністю двох тугоплавких металів. т 

За результатами оцінки магнітних властивостей встановлено зростання 
кількості феромагнітних фаз у поверхневих шарах Fe-Co-W покриттів і змен-
шення в Fe-Co-Мо, що обумовлено розподілом вольфраму (молібдену) за тов-
щиною покриття. За результатами рентгеноструктурного і АСМ-аналізу вста-
новлено формування в покритті Fe-Co-Мо двох магнітних фаз, вміст яких змі-
нюється симбатно до товщини осаду, що забезпечує м’якомагнітні властивості 
сплаву Fe-Co-Мо без зниження показників мікротвердості.  

Каталітична активність сплавів Fe-Mo-W і Fe-Co-W(Мо), оцінена за гус-
тиною струму обміну електродної реакції виділення водню, співвідноситься з 
аналогічними показниками металів родини платини та перевищує показники 
індивідуальних металів і покриттів бінарними сплавами, що свідчить про сине-
ргетичний характер властивостей тернарних систем.  

7. Розроблено технологію покриттів сплавами Fe-Mo-W, Fe-Co-W і Fe-Со-
Mo; запропоновано схеми варіативності електрохімічних технологій, які дозво-
ляють осаджувати покриття сплавами Fe-Mo-W і Fe-Co-W(Мо) як цільового 
призначення, так і синергетичні матеріали з комплексною реалізацією в повер-
хневих шарах підвищених фізико-механічних і фізико-хімічних властивостей.  

8. Результати дослідно-промислових випробувань експериментальних ви-
робів з розробленими покриттями і складів електролітів на АТ «Харківський 
тракторний завод», ПАТ «УКРНДІХІММАШ», кафедрі фізики металів і напів-
проводників навчально-наукового інженерно-фізичного інституту НТУ «ХПІ» 
та в Метрологічному центрі військових еталонів ЗСУ і довели ефективність те-
хнологій і високий рівень функціональних властивостей одержаних матеріалів.  
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V.O. Proskurina] // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry: 

Monograph / Editor-in-chief V.S. Barsukov. ‒ Kyiv, 2017. ‒ Р. 8997.  
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Здобувачем встановлено зв’язок складу і морфології покриттів з функці-
ональними властивостями одержаних матеріалів. 

3. Єрмоленко І.Ю. Ресурсозаощаджувальна технологія відновлення зно-
шених деталей / [М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, Г.В. Каракуркчі, І.Ю. Єрмоленко, 
С.І. Зюбанова] // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків, 2013.  
– № 2. – С. 9–13.  

Здобувачем узагальнено експериментальні дані досліджень фізико-
механічних властивостей покриттів сплавом заліза з молібденом і вольфрамом 
і визначені перспективи їх застосування. 

4. Єрмоленко І.Ю. Корозійна поведінка гальванічних сплавів вольфраму 
і молібдену з металами підгрупи феруму в умовах експлуатації / [М.В. Ведь, 
М.Д. Сахненко, Г.В. Каракуркчі, М.А. Глушкова, І.Ю. Єрмоленко, Ю.К. Гапон] 
// Фізико-хімічна механіка матеріалів. – Львів: ФМІ, 2014. – Спецвипуск № 10. 
– Т. 1. – С. 223–227.  

Здобувачем інтерпретовано та узагальнено експериментальні дані дос-
ліджень корозійної стійкості покриттів сплавами.  

5. Єрмоленко І.Ю. Інтенсифікація відновлення зношених деталей озбро-
єння та військової техніки електролітичними сплавами феруму / 
[Г.В. Каракуркчі, В.М. Щокін , І.Ю. Єрмоленко, М.В. Ведь, М.Д. Сахненко] // 
Системи озброєння і військова техніка. – Х.: ХУПС, 2014. – № 2(38). – С. 2–5.  

Здобувачем узагальнено результати досліджень фізико-механічних влас-
тивостей покриттів Fe-Mo і Fe-Mo-W і сформульовано висновки.  

6. Ермоленко И.Ю. Исследование особенностей катодного восстановле-
ния железа из электролитов на основе Fe (ІІІ) / И.Ю. Ермоленко // Технологиче-
ский аудит и резервы производства. – Харьков, 2014. – № 4/1(18). – С. 44–48.  

7. Єрмоленко І.Ю. Ресурсозаощаджувальна технологія формування бага-
токомпонентних покриттів на основі заліза для зміцнення деталей / 
[М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, Г.В. Каракуркчі, І.Ю. Єрмоленко] // Інтегровані те-
хнології та енергозбереження. – Харків, 2014. – № 4. – С. 25–28.  

Здобувачем досліджено вплив складу електроліту на швидкість оса-
дження та ефективність процесу.  

8. Yermolenko I.Yu. Electroplating and functional properties of Fe-Mo and 
Fe-Mo-W coatings / [M.V. Ved, N.D. Sakhnenko, A.V. Karakurkchi, 
I.Yu. Yermolenko] // Вопросы химии и химической технологии. – Днепропет-
ровск: ГВУЗ УГХТУ, 2014. – Т. 5-6, № 98. – С. 53–60.  

Здобувачем визначено концентраційні інтервали концентрацій компоне-
нтів електроліту.  

9. Єрмоленко І.Ю. Електрохімічне відновлення заліза з електролітів на 
основі Fе (III) / [М.В. Ведь, І.Ю. Єрмоленко, Г.В. Каракуркчі, Т.О. Ільяшенко] // 
Вісник НТУ «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – № 51(1093). – С. 16–24.  

Здобувачем обґрунтовано використання електроліту на основі заліза (ІІІ) 
для осадження тернарних покриттів заліза з тугоплавкими компонентами.  

10. Єрмоленко І.Ю. Ресурсозберігаючі технології відновлення зношених 
поверхонь гальванічними сплавами феруму з тугоплавкими металами // 
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[Г.В. Каракуркчі, М.В. Ведь, М.Д. Сахненко, І.Ю. Єрмоленко] // Экология и 
промышленность. – Харьков: ДП «УкрНТЦ «Энергосталь», 2015. – № 1.  
– С. 66–70.  

Здобувачем визначено оптимальні режими електролізу для одержання 
покриттів з підвищеною мікротвердістю та високим виходом за струмом.  

11. Ермоленко И.Ю. Особенности соосаждения железа (ІІІ) с молибденом 
из цитратных электролитов / [И.Ю. Ермоленко, М.В. Ведь, Н.Д. Сахненко, 
А.В. Каракуркчи, Т.Ю. Мирная] // Вопросы химии и химической технологии.  
– Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2015. – Т. 6, № 104. – С. 47–54.  

Здобувачем встановлено механізм і запропоновано узагальнену схему 
співвідновлення заліза (ІІІ) і молібдену в сплав.  

12. Ермоленко И.Ю. Функциональные покрытия сплавами железа с моли-
бденом и вольфрамом / [А.В. Каракуркчи, М.В. Ведь, И.Ю. Ермоленко, 
Л.П. Фомина] // Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво: 
збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 104–105.  

Здобувачем досліджено вплив складу та рН електроліту на склад сплаву, 
інтерпретовано експериментальні дані.  

13. Єрмоленко І.Ю. Електроосадження тернарних покриттів Fe-Co-W з 
цитратного електроліту / І.Ю. Єрмоленко, М.В. Ведь, М.Д. Сахненко // Вісник 
НТУ «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ», 2017. – № 48(1269). – С. 102–108.  

Здобувачем досліджено вплив складу електроліту та режимів осаджен-
ня на склад і структуру сплаву Fe-Co-W, встановлено зв’язок склад 
‒ властивості.  

14. Yermolenko I.Yu. Electrochemical behavior of Fe
3+
WO4

2–
Cit

3–
 and 

Fe
3+
MoO4

2–
WO4

2–
Cit

3–
 systems / [I.Yu. Yermolenko, M.V. Ved’, 

A.V. Karakurkchi, N.D. Sakhnenko, Z.I. Kolupaieva] // Вопросы химии и химиче-
ской технологии. – Днепропетровск: ГВУЗ УГХТУ, 2017. – № 2(111). – С. 4–14.  

Здобувачем визначено кінетичні закономірності процесу осадження тер-
нарного сплаву та запропоновано узагальнену схему співосадження металів.  

15. Yermolenko I. Research into influence of the electrolysis modes on the 
composition of galvanic Fe-Co-Mo coatings / [I. Yermolenko, M. Ved’, 
A. Karakurkchi, V. Proskurina, I. Sknar, Ya. Kozlov, O. Sverdlikovska, O. Sigunov] 
// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Materials Science.  

– Kharkiv, 2017. – No. 3/12(87). – Р. 915.  
Здобувачем встановлено вплив параметрів імпульсного електролізу на 

склад і морфологію покриттів і встановлено зв’язок кристало-хімічних пара-
метрів металів з конкурентним співосадженням у тернарний сплав.  

16. Yermolenko I.Yu. AFM surface analysis of Fe-Co-Mo electrolytic coatings 
/ [I.Yu. Yermolenko, M.V. Ved’, N.D. Sakhnenko, S.I. Zubanova, O.N. Tychyna] // 

Хімія, фізика та технологія поверхні. – Київ, 2017. – Т. 8, № 1. – С. 9197.  
Здобувачем інтерпретовано результати досліджень морфології, топо-

графії і встановлено зв’язок структура  магнітні властивості покриття.  
17. Ермоленко И.Ю. Электроосаждение двойных и тройных сплавов же-

леза из цитратных электролитов / [А.В. Каракуркчи, М.В. Ведь, Н.Д. Сахненко, 
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С.И. Зюбанова, И.Ю. Ермоленко] // Нанотехнологии: Наука и производство.  
– Москва: ИП Левлюх Ю.А. – 2014. – № 3(30). – С. 24–27.  

Здобувачем проведено електроосадження покриттів сплавами та дослі-
джено вплив співвідношення концентрацій комплексотвірників і ліганду в роз-
чині на склад покриттів.  

18. Yermolenko I.Yu. Functional properties of multicomponent galvanic alloys 
of iron with molybdenum and tungsten / [A.V. Karakurkchi, M.V. Ved’, 
N.D. Sakhnenko, I.Yu. Yermolenko, S.I. Zyubanova, Z.I. Kolupayeva] // Funct. 

Mater. – 2015. – Vol. 22, No. 2. – Р. 181187.  
Здобувачем синтезовано тернарний сплав Fe–Mo–W та досліджено ко-

розійну стійкість покриття у модельних середовищах різної кислотності.  

19. Ermolenko I.Yu. Electrodeposition of IronMolybdenumTungsten 
Coatings from Citrate Electrolytes // [A.V. Karakurkchi, M.V. Ved’, 
N.D. Sakhnenko, and I.Yu. Ermolenko] // Russ. J. Appl. Chem. – 2015. – Vol. 88, 

No. 11. – pp. 18601869.  
Здобувачем узагальнено експериментальні дані, встановлено зв’язок між 

вмістом тугоплавких компонентів та властивостями покриттів.  
20. Ermolenko I.Yu. Electrochemical Deposition of Fe–Mo–W Alloy Coatings 

from Citrate Electrolyte / [A.V. Karakurkchi, M.V. Ved’, I.Yu. Ermolenko, and 
N.D. Sakhnenko] // Surf. Eng. Appl. Electrochem. – 2016. – Vol. 52, No. 1.  

– Р. 4349.  
Здобувачем обґрунтовано співвідношення концентрацій оксометалатів у 

розчині та послідовність приготування електроліту.  
21. Yermolenko I. Iron binary and ternary coatings with molybdenum and 

tungsten / [G. Yar-Mukhamedova, M. Ved’, N. Sakhnenko, A. Karakurkchi, 
I. Yermolenko] // Appl. Surf. Sci. – 2016. – Vol. 383. – Р. 346–352.  

Здобувачем проведено інтерпретацію експериментальних даних.  
22. Yermolenko I.Yu. Functional Properties of Fe-Mo and Fe-Mo-W Galvanic 

Alloys / [M.V. Ved’, M.D. Sakhnenko, H.V. Karakurkchi, I.Yu. Yermolenko, 

L.P. Fomina] // Mater. Sci. – 2016. – Vol. 51, No. 5. – Р. 701710.  
Здобувачем інтерпретовано експериментальні дані та узагальнено ре-

зультати.  
23. Yermolenko I.Yu. Surface analysis of Fe-Co-Mo electrolytic coatings / 

[G.Sh. Yar-Mukhamedova, N.D. Sakhnenko, M.V. Ved’, I.Yu. Yermolenko, and 
S.I. Zyubanova] // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – 2017.  
– No. 213. – 6 p.  

Здобувачем досліджено вплив режимів електролізу на топографію, об-
ґрунтовано вплив співвідношення вмісту легуючих металів у сплаві на струк-
туру покриттів.  

24. Yermolenko I.Yu. Internal stresses and magnetic properties of Fe-Co 
electrolytic coatings / [V.O. Proskurina, I.Yu. Yermolenko, S.I. Zyubanova, 
I.G. Shipkova , B.A. Avramenko, Yu.I. Sachanova] // Funct. Mater. – 2017.  

– Vol. 24, No. 3. – Р. 17.  
Здобувачем узагальнено експериментальні дані, сформульовано висновки.  

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=19824
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25. Ermolenko I.Yu. Design, synthesis, and diagnostics of functional galvanic 
coatings made of multicomponent alloys / [M.D. Sakhnenko, M.V. Ved’, 
I.Yu. Ermolenko, Yu.K. Hapon, M.O. Kozyar] // Mater. Sci. – 2017. – Vol. 52, 

No. 5. – March. – Р. 680686.  
Здобувачем проаналізовано вплив складу електроліту на склад покрит-

тів, узагальнено експериментальні дані.  
26. Ermolenko I.Yu. Methods for controlling the composition and morphology 

of electrodeposited Fe–Mo and Fe-Co-Mo coatings / [M.V. Ved’, I.Yu. Ermolenko, 
N.D. Sakhnenko, S.I. Zyubanova, Yu.I. Sachanova ] // Surf. Eng. Appl. 
Electrochem. – 2017. – Vol. 53, No. 6. – Р. 525–532.  

Здобувачем обґрунтовано використання імпульсного електролізу як ін-
струменту керування складом і морфологією покриттів.  

27. Yermolenko I.Yu. Composition, Morphology, and Topography of Galvanic 
Coatings Fe-Co-W and Fe-Co-Mo / [I.Yu. Yermolenko, M.V. Ved, N.D. Sakhnenko, 
Y.I. Sachanova] // Nanoscale Research Letters. – 2017. –Vol. 12. – Р. 352.  

Здобувачем досліджено вплив режимів електролізу на склад, морфологію 
та топографію покриттів і інтерпретовано експериментальні дані.  

28. Пат. на винахід 111232 Україна, МПК C25D 3/20 (2006.01). Спосіб на-
несення гальванічного покриття сплавами заліза для зміцнення поверхні дета-
лей зі сталі та чавуну / Ведь М.В.; Каракуркчі Г.В.; Сахненко М.Д.; Зюбанова 
С.І.; Єрмоленко І.Ю.; заявник та власник патенту НТУ «ХПІ». – а201404353; 
заявл. 22.04.2014; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.  

Здобувачем визначено вплив режимів електролізу на склад покриттів.  
29. Пат. на винахід 114980 Україна, МПК C25D 5/10 (2006.01) C25D 3/56 

(2006.01). Спосіб одержання гальванічних покриттів тернарними сплавами залі-
за та кобальту з вольфрамом або молібденом / Єрмоленко І.Ю., Ведь М.В., Сах-
ненко М.Д., Сачанова Ю.І., Лагдан І.В.; заявник та власник патенту НТУ 
«ХПІ». – а2016 03868; заявл. 11.04.2016; опубл. 28.08.2017, Бюл. № 16.  

Здобувачем обґрунтовано використання нестаціонарних режимів елект-
ролізу для розширення діапазону вмісту сплавотвірних металів у покритті.  

30. Пат. на корисну модель 93318 Україна, МПК С25D 3/20. Гальванічне 
покриття сплавами заліза для зміцнення поверхні деталей зі сталі та чавуну / 
Єрмоленко І.Ю., Ведь М.В., Каракуркчі Г.В., Сахненко М.Д., Зюбанова С.І.; за-
явник і патентовласник НТУ «ХПІ». – u201404347; заяв. 22.04.2014; опубл. 
25.09.14, Бюл. № 18.  

Здобувачем досліджено вплив параметрів електролізу на склад і вихід за 
струмом сплаву.  

31. Пат. на корисну модель 103356 Україна, МПК С25D 3/56. Електроліт 
для нанесення сплаву залізо-кобальт / Єрмоленко І.Ю., Ведь М.В., Сахнен-
ко М.Д., Зюбанова С.І., Каракуркчі Г.В., Лагдан І.В.; заявник і патентовласник 
НТУ «ХПІ». – u201506445; заяв. 30.06.2015; опубл. 10.12.15, Бюл. № 23.  

Здобувачем обґрунтовано співвідношення концентрацій компонентів в 
електроліті.  

 

https://link.springer.com/journal/11987
https://link.springer.com/journal/11987
https://link.springer.com/journal/11987
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32. Пат. на корисну модель 104444 Україна, МПК С25D 3/56. Електроліт 
для нанесення покриттів сплавом залізо-кобальт-вольфрам / Єрмоленко І.Ю., 
Ведь М.В., Сахненко М.Д., Зюбанова С.І., Каракуркчі Г.В., Лагдан І.В.; заявник 
і патентовласник НТУ «ХПІ». – u201508501; заяв. 31.08.2015; опубл. 25.01.16, 
Бюл. № 2.  

Здобувачем обгрунтовано послідовність приготування електроліту, 
сформульовано формулу винаходу.  

33. Пат. на корисну модель 104690 Україна, МПК С25D 3/56. Спосіб оде-
ржання електролітичних покриттів залізо-кобальт / Єрмоленко І.Ю., Ведь М.В., 
Сахненко М.Д., Зюбанова С.І., Каракуркчі Г.В., Галак О.В.; заявник і патентов-
ласник НТУ «ХПІ». – u201508500; заяв. 31.08.2015; опубл. 10.02.16, Бюл. № 3.  

Здобувачем визначено раціональні режими електролізу.  
34. Пат. на корисну модель 108610 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). 

Електроліт для нанесення покриттів сплавом залізо-кобальт-молібден / Єрмо-
ленко І.Ю., Ведь М.В., Сахненко М.Д., Сачанова Ю.І., Каракуркчі Г.В., Зюба-
нова С.І.; заявник і патентовласник НТУ «ХПІ». – u2016 00398; заявл. 
18.01.2016; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14.   

Здобувачем досліджено вплив концентрації компонентів електроліту на 
склад і вихід за струмом сплаву.  

35. Пат. на корисну модель 109909 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). 
Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-кобальт-вольфрам / Єрмо-
ленко І.Ю., Ведь М.В., Сахненко М.Д., Зюбанова С.І., Лагдан І.В.; заявник і па-
тентовласник НТУ «ХПІ». – u2016 03936; заявл. 14.04.2016; опубл. 12.09.2016, 
Бюл. № 17.   

Здобувачем запропоновано формулу винаходу.  
36. Пат. на корисну модель 110884 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). 

Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-кобальт-молібден / Єрмо-
ленко І.Ю., Ведь М.В., Сахненко М.Д., Сачанова Ю.І.; заявник і патентовласник 
НТУ «ХПІ». ‒ u2016 03871; заявл. 11.04.2016; Оопубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.  

Здобувачем досліджено вплив режимів електролізу на склад і вихід за 
струмом сплаву.  

37. Пат. на корисну модель 117689 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). 
Електроліт для нанесення покриттів сплавом залізо-вольфрам / Ведь М.В., Сах-
ненко М.Д., Єрмоленко І.Ю., Каракуркчі Г.В., Яр-Мухамедова Г.Ш.; заявник і 
патентовласник НТУ «ХПІ». ‒ u201612340; заявл. 05.12.2016; опубл. 
10.07.2017, Бюл. № 13.   

Здобувачем запропоновано формулу винаходу.  
38. Пат. на корисну модель 117690 Україна, МПК C25D 3/56 (2006.01). 

Спосіб одержання електролітичних покриттів залізо-вольфрам / Ведь М.В., Са-
хненко М.Д., Єрмоленко І.Ю., Каракуркчі Г.В., Яр-Мухамедова Г.Ш.; заявник і 
патентовласник НТУ «ХПІ». ‒ u201612357; заявл. 05.12.2016; опубл. 
10.07.2017, Бюл. № 13.   

Здобувачем обґрунтовано застосування уніполярного імпульсного струму 
для формування покриттів.  
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39. Єрмоленко І.Ю. Корозійні та механічні властивості бінарних та терна-
рних сплавів на основі заліза та кобальту / [Г.В. Каракуркчі, М.О. Глушкова, 
М.В. Ведь, І.Ю. Єрмоленко, Ю.К. Гапон ] // Проблеми корозійно-механічного 
руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи КМН-2013: XXIII Відк-
рита наук.-техн. конф., 23‒25 жовтня 2013 р.: матер. конф. ‒ Львів: ФМІ ім. Г.В. 
Карпенка НАН України, 2013. ‒ С. 135‒137.  

Здобувачем досліджено корозійні властивості покриття Fe-Mo-W.  
40. Єрмоленко І.Ю. Підходи щодо підвищення корозійної стійкості вузлів 

та агрегатів ОВТ військ РХБ захисту / [Г.В. Каракуркчі, І.Ю. Єрмоленко, 
М.В. Ведь, М.Д. Сахненко] // Проблемні питання розвитку озброєння та війсь-

кової техніки Збройних Сил України: ІV наук.-техн. конф., 1620 грудня 
2013 р.: тези доп. ‒ К: ЦНДІ ОВТ ЗСУ, 2013. ‒ С. 472‒473. 

Здобувачем узагальнено результати досліджень корозійної стійкості по-
криттів у середовищах різної кислотності, сформульовано висновки.  

41. Єрмоленко І.Ю. Функціональні властивості електролітичних сплавів 
заліза з тугоплавкими металами / [Г.В. Каракуркчі, І.Ю. Єрмоленко, М.В. Ведь, 
М.Д. Сахненко] // Наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних 
підрозділів (теорія і практика): Всеукраїнська наук.-практ. конф., 12 березня 
2014 р.: збірн. матер., ‒ Х.: НУЦЗУ, 2014. ‒ Ч. 1. ‒ С. 144‒146.  

Здобувачем встановлено вплив вмісту тугоплавких компонентів у сплаві 
на корозійну стійкість покриттів.  

42. Єрмоленко І.Ю. Функціональні покриття сплавами феруму з молібде-
ном і вольфрамом / [Г.В. Каракуркчі, М.В. Ведь, М.Д. Сахненко, 
І.Ю. Єрмоленко] // Сучасні технології у промисловому виробництві: ІІІ Всеук-
раїнська наук.-техн. конф., 22−25 квітня 2014 р.: матер. конф.: у двох частинах / 
редкол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. ‒ Суми: Сумський державний університет, 
2014. ‒ Ч. 1. ‒ С. 87‒88. 

Здобувачем досліджено вплив режимів електролізу на склад і морфологію 
покриттів сплавами Fe-Mo і Fe-Mo-W. 

43. Ермоленко И.Ю. Ресурсосберегающие технологии модификации по-
верхностей гальваническими покрытиями железа / [А.В. Каракуркчи, 
М.В. Ведь, Н.Д. Сахненко, И.Ю. Ермоленко] // Инновационные пути решения 
актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения 
КАЗАНТИП-ЭКО-2014: XXII Междунар. научн.-практ. конф., июнь 2014 г.: 
сборн. труд. ‒ Харьков: НТМТ, 2014. ‒ С. 96‒99.  

Здобувачем встановлено вплив режимів електролізу на ефективність 
процесу осадження покриттів.  

44. Yermolenko I.Yu. Electroplatingand functional properties of amorphous 
Fe-Mo(W) and Fe-Mo-W coatings / [A.V. Karakurkchi, M.V. Ved, N.D. Sakhnenko, 
I.Yu. Yermolenko, S.I. Zyubanova] // «Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии»: VII Междунар. научн. конф., 2125 сентяб-
ря 2015 г.: матер. конф. ‒ Иваново: Институт химии растворов им. Г.А. Кресто-
ва РАН., 2015. ‒ С. 81.  

Здобувачем обґрунтовано застосування нестаціонарних режимів елект-
ролізу для одержання наноструктурованих покриттів сплавами.  
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45. Єрмоленко І.Ю. Функціональні електролітичні покриття заліза та ко-
бальту з тугоплавкими металами / [Г.В. Каракуркчі, М.В. Ведь, 
І.Ю. Єрмоленко, М.Д. Сахненко, Ю.І. Сачанова] // Проблеми корозійно-
механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи КМН-2015: 

ХХІV Відкрита наук.-техн. конф., 2022 жовтня 2015 р.: матер. конф. ‒ Львів: 
ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2015. ‒ С. 157‒160.   

Здобувачем узагальнено експериментальні дані, сформульовано висновки.  
46. Єрмоленко І.Ю. Функціональні електролітичні покриви сплавами залі-

за з тугоплавкими металами / [Ю.І. Сачанова, І.В. Лагдан, М.Д. Сахненко, 
М.В. Ведь, І.Ю. Єрмоленко, Г.В. Каракуркчі] // Хімічні проблеми сьогодення: 

Дев’ята Українська наук. конф., 2930 березня 2016 р.: тези доп. ‒ Вінниця: 
ТОВ «Нілан -ЛТД», 2016. ‒ С. 201.  

Здобувачем обґрунтовано доцільність введення в склад сплавів кобальту 
для одержання покриттів з підвищеною електрокаталітичною активністю.  

47. Єрмоленко І.Ю. Вплив концентрації електроліта і режимів електролізу 
на склад і морфологію покривів Fe-Co-Mo / [Ю.І. Сачанова, М.Д. Сахненко, 
М.В. Ведь, І.Ю. Єрмоленко, Г.В. Каракуркчі] // VІ Міжнар. конф. з хімії та хі-

мічної технології, 2022 квітня 2016 р.: тези доп. ‒ Київ, 2016. ‒ С. 112.  
Здобувачем встановлено зв’язок між термодинамічними характеристи-

ками і конкурентним співосадженням сплавотвірних металів і визначено фак-
тори керування складом сплаву. 

48. Yermolenko I.Yu. Composition and morphology of Fe-Co-Mo electrolytic 
alloys / [Y.I. Sachanova, I.Yu. Yermolenko, N.D. Sakhnenko, M.V. Ved] // 
Chemistry, physics and technology of surface: Proceedings of Ukrainian conference 
with international participation devoted to the 30th anniversary of the founding of 
Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine and Workshop 
«Nanostructured biocompatible / bioactive materials», 17‒18 May 2016: book of 
abstracts. ‒ Kyiv, 2016. ‒ Р. 160.  

Здобувачем встановлено взаємозв’язок між морфологією покриттів 
сплавами та функціональними властивостями.   

49. Єрмоленко І.Ю. Параметри електролізу як фактор керування складом 
покриттів Fе-Cо-Мо / [Ю.І. Сачанова, М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, 
І.Ю. Єрмоленко] // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров’я: ХXІV міжнародна наук.-практ. конф., 1820 травня 2016р.: тези доп. / 
за ред. проф. Сокола Є.І. ‒ Харків: НТУ «ХПІ», 2016. ‒ Ч.II. ‒ С. 230.   

Здобувачем обґрунтовано застосування уніполярного імпульсного струму 
як фактору впливу на склад і морфологію сплаву.   

50. Єрмоленко І.Ю. Захисні електролітичні покриття для підвищення екс-
плуатаційного ресурсу військової техніки спеціальних військ / 
[І.Ю. Єрмоленко, Ю.І. Сачанова, М.Д. Сахненко, М.В. Ведь] // Перспективи ро-
звитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Міжнар. наук.-техн. 

конф., 1820 травня 2016 р.: тези доп. ‒ Львів: НАСВ, 2016. ‒ С. 252‒253.   
Здобувачем обґрунтовано використання гальванічних покриттів Fе-Cо-

Мо для захисту та зміцнення поверхні деталей техніки спеціальних військ.    
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51. Yermolenko I.Yu. Morphology of thin film coatings Fe-Co-W and  
Fe-Co-Mo / [I.Yu. Yermolenko, M.V. Ved`, N.D. Sakhnenko, Yu.I. Sachanova] // 
Nanotechnology and nanomaterials NANO-2016: International research and practice 

conference, 2427 August 2016: book of abstract. ‒ Lviv, 2016. ‒ Р. 370.   
Здобувачем досліджено структуру та фазовий склад покриттів і сфор-

мульовано висновки.  
52. Yermolenko I.Yu. Surface morphology of Fe-Co-Mo electrolytic coatings / 

[N.D. Sakhnenko, M.V. Ved’, I.Yu. Yermolenko, S.I. Zubanova] // Современные 
проблемы физики конденсированного состояния, нанотехнологий и наномате-

риалов: ІV Международная научн. конф., 1012 октября 2016 г.: сборник тру-
дов. ‒ Алматы, 2016. ‒ С. 20‒24.  

Здобувачем інтерпретовані та узагальнені дані АСМ-досліджень морфо-
логії поверхні сплаву.   

53. Єрмоленко І.Ю. Бінарні та тернарні покриття d-металами для каталі-
тичної нейтралізації газових викидів / М.В. Ведь, М.Д. Сахненко, І.Ю. Єрмоле-
нко // «Проблеми забруднення та очистки повітря: контроль, моніторинг, ката-
літичні, фотокаталітичні та сорбційні методи очистки»: Україно-Польська 

конф., 68 листопада 2016 р.: матер. конф. ‒ Дніпро: Середняк Т.К., 2016.  
‒ С. 57‒58.  

Здобувачем узагальнено дані досліджень каталітичної активності і об-
ґрунтовано доцільність використання одержаних сплавів як каталітичних 
матеріалів для знешкодження газових викидів.  

54. Єрмоленко І. Морфологія і магнітні характеристики покриттів тернар-
ними сплавами заліза і кобальту з молібденом і вольфрамом / І. Єрмоленко, 
М. Ведь, М. Сахненко // «Актуальні проблеми хімії і хімічної технології»: ІІ 

Всеукраїнська наук.–практ. конф., 2123 листопада 2016 р.: матер. конф. ‒ К.: 
НУХТ, 2016. ‒ С. 140‒141.   

Здобувачем показано вплив структури електролітичних плівок Fe-Co-Mo 
і Fe-Co-W на магнітні властивості та визначені сфери застосування покрит-
тів сплавами.  

55. Єрмоленко І.Ю. Магнітні властивості гальванічних покриттів  
Fe-Co-Mo / [Ю.І. Сачанова, І.Ю. Єрмоленко, М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, 
В.О. Савченко] // «Хімія та сучасні технології»: VIII Міжнар. наук.-техн. конф.,  

2628 квітня 2017 р.: тези доп. ‒ Дніпро, 2017. ‒ С. 70.  
Здобувачем інтерпретовано та узагальнено експериментальні дані ви-

значення магнітних властивостей сплаву.   
56. Єрмоленко І.Ю. Вплив складу електроліту та параметрів стаціонарно-

го електролізу на склад покриттів Fe-Co-W / [І.В. Лагдан, М.Д. Сахненко, 
І.Ю. Єрмоленко, М.В. Ведь] // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2017): Деся-

та Українська наук. конф., 2729 березня 2017 р.: тези доп. / Донецький націо-
нальний університет ім. Василя Стуса; редколегія: О.М. Шендрик (відп. ред.) 
[та ін.]. ‒ Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. ‒ С. 205.  

Здобувачем встановлено вплив густини струму на склад покриттів і об-
ґрунтовано застосування імпульсного електролізу для підвищення ефективно-
сті процесу осадження.   

http://link.springer.com/article/10.1007/s11003-016-9893-5#author-details-4
http://link.springer.com/article/10.1007/s11003-016-9893-5#author-details-2
http://link.springer.com/article/10.1007/s11003-016-9893-5#author-details-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s11003-016-9893-5#author-details-4
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57. Yermolenko I.Y. The electrosynthesis and diagnostics of ternary iron alloys 
/ I.Y. Yermolenko // XIV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików, 
9 czerwca 2017: Streszczenia. ‒ Warszawa, 2017. S. 191.  

58. Yermolenko I.Yu. The effect of the electrolysis regime on the composition 
and morphology of Fe-Co-Mo(W) coatings / [I.Yu. Yermolenko, M.V. Ved’, 
N.D. Sakhnenko, A.V. Karakurkchi]. // Nanotechnology and nanomaterials NANO-

2017: International research and practice conference, 2326 August 2017: book of 
abstract. ‒ Chernivtsi, 2017. ‒ Р. 464.  

Здобувачем запропоновано розширення діапазону вмісту металів у пок-
ритті і керування морфологією поверхні сплавів шляхом варіювання часових 
параметрів імпульсного електролізу.  

 

АНОТАЦІЇ  

Єрмоленко І.Ю. Наукові основи електрохімічної технології покрит-
тів тернарними сплавами заліза з тугоплавкими металами. ‒ На правах 
рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 
спеціальністю 05.17.03 ‒ технічна електрохімія. ‒ Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2018.  

Дисертацію присвячено розробці наукових основ електрохімічних техно-
логій покриттів тернарними сплавами заліза та кобальту з молібденом і вольф-
рамом підвищеної функціональності. Експериментально доведено гіпотезу що-
до конкурентного відновлення металів тріади заліза з тугоплавкими компонен-
тами, обумовленого взаємним впливом термодинамічних, кристалохімічних 
характеристик сплавотвірних металів і кінетичних параметрів катодного проце-
су. Встановлено кінетичні закономірності співвідновлення в системах 
Fe

3+
 ‒ MoO4

2‒
 ‒ WO4

2‒
 ‒ Cit

3‒
, Fe

3+
 ‒ Со

2+
 ‒ WO4

2‒
 (MoO4

2‒
) ‒ Cit

3‒
 і обґрунтовано 

механізм осадження тернарних сплавів Fe-Mo-W, Fe-Co-W(Mo). Визначено 
вплив складу електролітів і режимів електролізу на елементний, фазовий склад 
і морфологію поверхні одержаних покриттів. Доведено можливість керування 
складом та морфологією багатокомпонентних покриттів на основі заліза і коба-
льту варіюванням складу електроліту (співвідношення концентрацій компонен-
тів, співвідношення ліганду і комплексотвірників) і застосуванням гальваноста-
тичного та імпульсного режимів електролізу з варіюванням густини струму 
2,5 ‒ 6,5 А/дм

2
, тривалості імпульсу / паузи 5 ‒ 10 / 5 ‒ 20 мс. Розроблено елект-

роліти та режими осадження, що забезпечують осадження покриттів Fe-Co-W з 
вмістом Со 32 ‒ 47 ат. %, W 5 ‒ 13 ат. %, покриттів Fe-Mo-W з вмістом вольф-
раму 5 ‒ 11 ат. %, молібдену 26 ‒ 32 ат. % і покриттів Fe-Сo-Мо з діапазоном 
вмісту Сo 26 ‒ 48 ат. % і Мо 15 ‒ 31 ат. % та виходом за струмом до 58 – 82 %. 
Розроблено варіативні схеми електрохімічних процесів осадження покриттів 
сплавами Fe-Mo-W, Fe-Co-W(Mo) залежно від їх практичного застосування. За 
результатами експериментальних досліджень і тестувань функціональних влас-
тивостей покриттів в модельних середовищах і технологічних умовах визначе-
но перспективні напрямки застосування одержаних матеріалів. 
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Ермоленко И.Ю. Научные основы электрохимической технологии 

покрытий тернарными сплавами железа с тугоплавкими металлами.  
‒ На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.17.03 ‒ техническая электрохимия. ‒ Национальный техниче-
ский университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, 2018. 

Диссертация посвящена разработке научных основ электрохимических 
технологий покрытий тернарными сплавами железа и кобальта с молибденом и 
вольфрамом повышенной функциональности. Экспериментально доказана ги-
потеза о конкурентном восстановлении металлов триады железа с тугоплавки-
ми компонентами, обусловленном взаимным влиянием термодинамических, 
кристаллохимических характеристик сплавообразующих металлов и кинетиче-
ских параметров катодного процесса. Установлены кинетические закономерно-
сти совместного восстановления в системах Fe

3+
 ‒ MoO4

2‒
 ‒ WO4

2‒
 ‒ Cit

3‒
, 

Fe
3+

 ‒ Со
2+

 ‒ WO4
2‒

 (MoO4
2‒

) ‒ Cit
3‒

. Обоснован механизм осаждения тернарных 
сплавов Fe-Mo-W, Fe-Co-W(Mo), как совокупность сопряженных реакций не-
обратимого восстановления интермедиатов с лимитирующей стадией разряда и 
предшествующей стадией высвобождение лиганда, являющийся развитием 
представлений о соосаждении металлов триады железа с d

4
-элементами. Пред-

ложены обобщенные схемы соосаждения железа и кобальта с вольфрамом 
и/или молибденом в тернарные сплавы с учетом всей совокупности реакций в 
растворах и на межфазовой границе. Определено влияние состава электролитов 
и режимов электролиза на элементный, фазовый состав и морфологию поверх-
ности полученных покрытий. Доказана возможность управления составом и 
структурой многокомпонентных покрытий на основе железа и кобальта путем 
варьирования состава электролита (соотношение концентраций компонентов, 
соотношение лиганда и комплексообразователей), а также использованием по-
стоянного и униполярного импульсного тока с варьированием плотности тока 
2,5 ‒ 6,5 А/дм

2
, длительности импульса / паузы 5 ‒ 10 / 5 ‒ 20 мс. На основании 

результатов исследований определены рациональные составы электролитов и 
режимы электролиза, обеспечивающие осаждение покрытий Fe-Mo-W с содер-
жанием вольфрама 5 ‒ 11 ат. %, молібдена 26 ‒ 32 ат. %; Fe-Co-W с содержани-
ем Со 32 ‒ 47 ат. %, W 5 ‒ 13 ат. %; Fe-Сo-Мо с диапазоном содержания Сo 
26 ‒ 48 ат. % і Мо 15 ‒ 31 ат. % при эффективности процесса 58 ‒ 83 %. Разра-
ботаны вариативные схемы электрохимических процессов, позволяющие осаж-
дать покрытия сплавами Fe-Mo-W, Fe-Co-W(Mo) целевого назначения и синер-
гетические материалы с комплексной реализацией в поверхностных слоях по-
вышенных физико-механических и физико-химических свойств. По 
результатам экспериментальных исследований и тестирований коррозионной 
стойкости, микротвердости, каталитической активности в реакциях електрохи-
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мического выделения водорода, магнитных свойств покрытий тернарными 
сплавами в модельных средах и технологических условиях определены пер-
спективные направления применения полученных материалов. 

Ключевые слова: вольфрам, электрохимическое осаждение, железо,  
импульсный электролиз, каталитическая активность, кобальт, магнитные  
материалы, молибден, тернарные сплавы  

 

Yermolenko I.Yu. Scientific Basics of Electrochemical Technology For 

Applying Coatings Consisting of Ternary Iron Alloys with Refractory Metals. 
Manuscript.  

Dissertation for the Degree of the Doctor of Engineering Sciences in the Spe-
cialty of 05.17.03 – Technical Electrochemistry. – National Technical University 
«Kharkіv Polytechnic Institute», Kharkіv, 2018.  

This doctoral thesis is devoted to the development of scientific basics for elec-
trochemical technologies used for the application of coatings consisting of ternary 
iron and cobalt alloys combined with molybdenum and tungsten of improved func-
tionality. The hypothesis as for the competitive reduction of iron ternary metals with 
refractory components preconditioned by the mutual interaction of thermal-&-
dynamic and crystal-&-chemical characteristics of the alloy-forming metals and the 
kinetic parameters of cathode process and it was proved experimentally. The kinetic 
regularities of the co-reduction in Fe

3+
 ‒ MoO4

2‒
 ‒ WO4

2‒
 ‒ Cit

3‒
, 

Fe
3+

 ‒ Со
2+

 ‒ WO4
2‒

 (MoO4
2‒

) ‒ Cit
3‒

 systems have been defined and the mechanism 
of deposition of ternary Fe-Mo-W, Fe-Co-W (Mo) alloys has been substantiated. The 
influence of composition of electrolytes and modes of electrolysis on elemental, 
phase composition and surface morphology of the obtained coatings has been deter-
mined. The possibility of controlling the composition and morphology of multicom-
ponent coatings on the basis of iron and cobalt by varying the composition of the 
electrolyte (the ratio of component concentrations, the ratio of ligand and complexing 
agent), and by used of galvanostatic and pulsed electrolysis regimes with a ranging of 
current density 2.5 ‒ 6.5 A/dm

2
, and durations pulse/pause 5 ‒ 10 / 5 ‒ 20 ms, has 

been proved. The electrolytes and the deposition modes were developed that provide 
the deposition of Fe-Co-W coatings with the Co content of 32 to 47 аt. %, and W of 
5 to 13 аt. %, and Fe-Mo-W coatings with the tungsten content of 5 to 11 at. %, and 
the molybdenum contents of 26 to 32 at. %, and the Fe-Сo-Мо coatings with the Co 
content ranging from 26 to 48 at. %, and Mo content ranging from 15 to 31 at. %, and 
the current efficiency ranging from 58 to 82 %. The variation schemes of electro-
chemical processes were suggested and these allow for the deposition of Fe-Mo-W 
and Fe-Co-W(Мо) coatings depending on their practical application. The perspective 
directions of the application of the obtained materials according to the results of ex-
perimental researches and tests of functional properties in model environments and 
technological conditions are determined. 

Key words: tungsten, the electrochemical deposition, iron, the pulse  
electrolysis, catalytic activity, cobalt, magnetic materials, molybdenum, ternary  
alloys 
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