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АНОТАЦІЯ 

 Єрмоленко І.Ю. Наукові основи електрохімічної технології покриттів 

тернарними сплавами заліза з тугоплавкими металами. ‒ Кваліфікаційна 

наукова праця 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 

технологій покриттів тернарними сплавами заліза та кобальту з молібденом і 

вольфрамом підвищеної функціональності. Висунуто і експериментально 

доведено гіпотезу щодо конкурентного відновлення металів тріади заліза з 

тугоплавкими компонентами, обумовленого взаємним впливом 

термодинамічних, кристалохімічних характеристик сплавотвірних металів і 

кінетичних параметрів катодного процесу.  

Визначені кінетичні параметри та характеристичні критерії 

електродних процесів при формуванні тернарних сплавів Fe-Mo-W і  

Fe-Co-W(Мо). Показано, що катодні процеси перебігають за участю 

гетероядерних комплексів [FeHCitMеO4]
−
, [FeCitMеO4]

2−
, [СоНCitМеO4]

2–
, 

[СоCitМеO4]
3–

 (де Ме  Мо, W) та комплексів [FeHCit]
+
 і [CoCit]

–
. 

Відновлення оксометалатів відбувається стадійно через утворення оксидів 

вольфраму (молібдену) змінної валентності з подальшим їх як 

електрохімічним, так і хімічним відновленням ад-атомами гідрогену.  

Встановлено конкурентне відновлення вольфраматів і молібдатів при 

співосадженні 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 співвідношення концентрацій компонентів в електролітах для 

осадження сплаву Fe-Mo-W ‒ с(Fe
3+

) : с(Cit
3–

) : с(MoO4
2–

) : с(WO4
2–

) 

= 1 : 1,5 : 0,3 : 0,3 і сплавів 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 співвідношень у бік збільшення 
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концентрації вольфрамат-іонів (для сплаву Fe-Mo-W) та МеO4
2–

  

(для Fe-Сo-Ме) змінює маршрут електрокристалізації внаслідок димерізації і 

включення Ме2O7
2–

 у гетероядерні комплекси [FeМе2O7HCit]
‒
, 

[FeМо2O7Cit]
2‒

, [СоМе2O7HCit]
2‒

, [СоМо2O7Cit]
3‒

, розряд яких ускладнюється 

попередньою дисоціацією і мономеризацією.  

Обґрунтовано механізм співосадження заліза і кобальту з вольфрамом 

та/або молібденом у тернарні сплави, як сукупність спряжених реакцій 

необоротного відновлення інтермедіатів з лімітуючою стадією розряду та 

попередньою стадією вивільнення ліганду, який є розвиненням уявлень про 

співвідновлення металів тріади заліза з d
4
-елементами. Запропоновано 

узагальнені схеми співосадження заліза і кобальту з вольфрамом та/або 

молібденом у тернарні сплави, що враховують іонні реакції гідролізу, 

утворення комплексів і поліаніонів, що перебігають у розчині за участю 

заліза (ІІІ), кобальту, цитрату і оксоаніонів MoO4
2‒

 (WO4
2‒

), кристалізацію 

заліза, кобальту, спряжені реакції відновлення молібдену і вольфраму з 

залізом і кобальтом, паралельну реакцію виділення водню, а також хімічне 

відновлення оксидів вольфраму (молібдену) змінної валентності ад-атомами 

гідрогену та можливе наводнювання покриття.  

Із застосуванням енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії 

встановлено, що співвідношення концентрацій оксоаніонів в електроліті 

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

Підвищення густини струму ік сприяє збагаченню покриття вольфрамом і 

збільшенню сумарного вмісту тугоплавких металів. Перехід до імпульсного 

струму збільшує вміст W на 3 ‒ 4 ат. % за рахунок молібдену, забезпечує 

зниження вмісту оксигену на 30 %, зменшення поруватості та рівномірний 

розподіл елементів по поверхні, що дозволило уточнити концентрації 

компонентів та раціональні параметри електролізу.  

Встановлено конкурентне співосадження 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 
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зростанні вмісту заліза в покритті 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 підвищення ефективності процесу на 30 %, 

зниження вмісту оксигену вдвічі та більш рівномірний розподіл елементів по 

поверхні порівняно з гальваностатичним. Збільшення тривалості імпульсу 

струму за фіксованої паузи змінює характер конкуренції між металами в 

напрямку збільшення ω(Со, W).  

При осадженні сплаву Fe-Сo-Мо за фіксованого співвідношення 

компонентів вміст кобальту в покритті зростає за рахунок молібдену при 

збільшенні концентрації електроліту; при підвищенні густини струму 

встановлено протилежну тенденцію змінення ω(Со) і ω(W). Надлишок цитрату 

відносно сумарної концентрації комплексотвірників збільшує вміст в 

покритті молібдену і заліза за рахунок кобальту. Підвищенням 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. 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.  

Розроблено електроліти 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 вольфраму ‒ 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 %.  

Встановлено, що розподіл вмісту тугоплавких компонентів в складі 

сплавів Fe-Co-W і Fe-Co-Мо за товщиною покриттів має нелінійний характер, 

та змінюється симбатно до товщини у випадку Мо і антибатно у випадку W.  

На підставі даних рентгеноструктурного аналізу 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 
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інтерметалідів Fe7Мо3 і Fe7W6, що підтверджують конкурентне 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 інтерметалідів 

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

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

кобальтом. Зміна фазового складу сплавів, яка полягає в додатковому 

формуванні фаз кристалічних W, Мо, Со та інтерметалідів Fe2W, обумовлює 

зростання фізико-механічних властивостей покриттів.  

За результатами електрохімічних вимірювань, енергодисперсійної 

рентгенівської спектроскопії, рентгенофлуоресцентного, рентгено-

структурного та АСМ аналізу обґрунтовано способи керування елементним, 

фазовим складом і структурою сплавів Fe-Mo-W і Fe-Co-W(Мо).  

Експериментальні дослідження функціональних властивостей довели, 

що за показниками мікротвердості одержані покриття Fe-Mo-W і  

Fe-Co-W(Мо) у 2,5 ‒ 3,5 рази переважають матеріал основи (Ст.3) та мають 

вищу мікротвердість порівняно з бінарними внаслідок формування 

інтерметалевих фаз і більш досконалого рельєфу. Осадження сплавів 

імпульсним струмом забезпечують вищу мікротвердість покриттів, порівняно 

з гальваностатичним режимом, за рахунок збільшення вмісту тугоплавких 

компонентів, зменшення неметалевих домішок і включення металевих фаз 

вольфраму та молібдену.  

Із застосуванням лінійної вольтамперометрії, спектроскопії 

електродного імпедансу та гравіметрії встановлено, що корозійна стійкість 

покриттів сплавами Fe-Мo-W, Fe-Co-W і Fe-Co-Mo на два порядки величини 

перевищує корозійну стійкість підкладки ‒ сталі Ст3. Швидкість корозії 

зменшується 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.  
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За результатами оцінки магнітних властивостей покриттів Fe-Co-W і 

Fe-Co-Мо встановлено зростання кількості феромагнітних фаз у поверхневих 

шарах W-вмісних покриттів і зменшення в Mo-вмісних, що обумовлено 

розподілом вольфраму (молібдену) за товщиною покриття. За результатами 

рентгеноструктурного і АСМ-аналізу встановлено формування в покритті  

Fe-Co-Мо двох магнітних фаз, вміст яких змінюється 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 

густиною 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 синергетичний характер властивостей тернарних 

систем.  

Розроблено технологію покриттів тернарними сплавами Fe-Mo-W,  

Fe-Co-W і Fe-Со-Mo. Запропоновано варіативні схеми електрохімічних 

процесів, які дозволяють осаджувати покриття сплавами Fe-Mo-W і Fe-Co-

W(Мо) цільового призначення та сінергетичні матеріали з комплексною 

реалізацією в поверхневих шарах підвищених фізико-механічних і фізико-

хімічних властивостей.  

Результати дослідно-промислових випробувань експериментальних 

виробів з розробленими покриттями і складів електролітів на  АТ 

«Харківський тракторний завод», ПАТ «УКРНДІХІММАШ», кафедрі фізики 

металів і напівпроводників навчально-наукового інженерно-фізичного 

інституту НТУ «ХПІ» та в Метрологічному центрі військових еталонів ЗСУ і 

довели ефективність технологій і високий рівень функціональних 

властивостей одержаних матеріалів.  

Ключові слова: вольфрам, електрохімічне осадження, залізо, 

імпульсній електроліз, каталітична активність, кобальт, магнітні матеріали, 

молібден, тернарні сплави  
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ABSTRACT  

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 

Specialty 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 

electrochemical technologies used for the application of coatings consisting of 

ternary iron and cobalt alloys combined with molybdenum and tungsten of 

improved functionality. The hypothesis was made 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 parameters and characteristic criteria of electrode processes that 

occur during the formation of ternary alloys Fe-Mo-W and Fe-Co-W(Мо) have 

been defined. It was shown that the cathode processes progress with the 

participation of heteronuclear complexes [FeHCitMеO4]
−
, [FeCitMеO4]

2−
, 

[СоНCitМеO4]
2–

, [СоCitМеO4]
3–

 (where Ме  Мо, W)  and [FeHCit]
+
 and 

[CoCit]
–
 complexes. The oxometalates show step by step reduction through the 

formation of tungsten (molybdenum) oxides of a variable valence with their 

subsequent electrochemical and chemical reduction by hydrogen ad-atoms.  

The competitive reduction of tungstates and molybdates during their co-

deposition into the Fe-Mo-W alloy and iron and cobalt into the Fe-Сo-W alloy and 

cobalt and molybdenum into the Fe-Сo-W alloy was established and it enabled the 

determination of the optimal ratio of component concentrations in the electrolytes 

for the deposition of the Fe-Mo-W alloy with concentration ratios of 

с(Fe
3+

) : с(Cit
3–

) : с(MoO4
2–

) : с(WO4
2–

) = 1 : 1,5 : 0,3 : 0,3 and Fe-Сo-Ме alloys 

with the concentration ratios of с(Fe
3+

) : с(Со
2+

) : с(Cit
3–

) : с(МеO4
2–

) 
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= 1 : 2 : 4 : 0,6 (where Ме  Мо, W). The shifting of the ratios to the side of 

increased concentrations of tungstate ions (for Fe-Mo-W alloy) and МеO4
2–

 (for 

Fe-Сo-Ме) changes the path of electrocrystallization due to the dimerization and 

inclusion of Ме2O7
2–

 to the heteronuclear complexes [FeМе2O7HCit]
‒
, 

[FeМо2O7Cit]
2‒

, [СоМе2O7HCit]
2‒

, [СоМо2O7Cit]
3‒

 whose electron transfer stage 

is complicated due to the previous dissociation and monomerization. 

A mechanism of co-deposition of iron and cobalt with tungsten and/or 

molybdenum into ternary alloys as a set of the coupled reactions of irreversible 

reduction of intermediates with the limiting stage of electron transfer and the 

previous stage of ligand release has been substantiated, which favors our ideas of 

co-reduction of iron triad metals with d
4
-elements. Generalized schemes for the co-

deposition of iron and cobalt with tungsten and/or molybdenum into the ternary 

alloys were suggested that take into account the ion reactions of hydrolysis, the 

formation of complexes and polyanions that occur in the solution with the 

participation of iron (III), cobalt, citrate and oxoanions MoO4
2‒

 (WO4
2‒

), the 

crystallization of iron and cobalt, the coupled reactions of molybdenum and 

tungsten reduction combined with iron and cobalt, the parallel hydrogen release 

reaction and also chemical reduction of tungsten (molybdenum) oxides of a 

variable valence by hydrogen ad-atoms and possible hydrogen saturation of the 

coating. 

The energy dispersion X-ray spectroscopy showed that the ratios of 

oxoanion concentrations in the electrolyte affect the total content of W and Мо and 

the content of each of them in the Fe-Mo-W alloy. An increase in the current 

density іс contributes to the enrichment of the coating with tungsten and to an 

increase in the total content of refractory metals. The use of pulsed current resul ts 

in an  increased content of W by 3 to 4 at.% due to the molybdenum and provides a 

30% decrease in the oxygen content, a decreased porosity and the uniform 

distribution of elements on the surface and it allowed us to specify the 

concentrations of components and rational parameters of the electrolysis.  
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A competitive co-deposition of iron with cobalt and tungsten into the  

Fe-Co-W alloy was established and it consists in the antibate change of the content 

of iron and cobalt, when varying the ratio of electrolyte components and when the 

content of iron is increased in the coating with an increase in іс due to Со and W. 

The dependence has an extreme character at a maximum content of cobalt equal to 

47 at. % at с(Fe
3+

) : с(Со
2+

) : с(Cit
3–

) : с(WO4
2–

) = 1,5 : 2 : 4 : 0,6. In comparison 

with the galvanostatic mode the pulsed mode provides a 30% increase in the 

process efficiency, a two-times decrease in the oxygen content and more uniform 

distribution of elements on the surface. The competition character between the 

metals is changed to the side of an increase in the content of Cо and W with an 

increase in the current pulse time ton at a fixed pause toff.  

Deposition of the Fe-Сo-Мо alloy at a fixed ratio of components results in 

an increased content of cobalt in the coating due to a decrease in the molybdenum 

content with an increase in the electrolyte concentration; an increased current 

density shows the opposite tendency of a change in ω(Со) and ω(W) . An excess of 

the citrate with regard to the total concentration of complexing agents results in an 

increased content of molybdenum in the alloy that is rised with an increase in іc, and 

at ton / toff = const an increase in ton contributes to an increased process efficiency. It 

was shown that the surface morphology of Fe-Сo-Мо coating depends on the ratio 

of alloying metals in the alloy, in addition, at ω(Со) / ω(Мо) < 2 the alloys of a 

globular structure are deposited.  

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. %, W of 

5 to 13 аt. %, 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 %.  

It was established that the distribution of the content of refractory 

components in the Fe-Co-W and Fe-Co-Мо alloys across the coating thickness has 

a nonlinear character and it is changed symbatically  to the thickness in the case of 
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Mo and antibatically in the case of W. 

The X-ray structural analysis showed the amorphous-&-crystal structure of 

Fe-Mo-W and Fe-Co-W(Мо) alloys with the zone of coherent dispersion of 2 to 

8nm and the formation of intermetallides Fe7Мо3 and Fe7W6 alongside with α-Fe, 

Fe3C phases, confirming thus the competitive deposition of tungsten and 

molybdenum into the Fe-Mo-W alloy and also Co7W6 and Fe7W6, that prove the 

competition of iron and cobalt during the formation of Fe-Co-W alloy. Availability 

of intermetal phases Fe7Мо, Fe7Co, FeCo and unavailability of the reflexes of 

intermetallides СохМоy in the Fe-Co-Мо composition are indicative of the 

competitive deposition of alloying metals (cobalt and molybdenum) and show the 

competition between iron and cobalt. A change in the phase composition of alloys 

that consists in the additional formation of the phases of crystal tungsten, 

molybdenum, cobalt and intermetallides Fe2W preconditions the improvement of 

physical and mechanical properties of the coatings.  

The data of electrochemical measurement, energy dispersion X-ray 

spectroscopy, X-ray fluorescent analysis, X-ray structured analysis and AFM 

analysis enabled the substantiation of the methods of control of elemental and 

phase composition and also the structure of Fe-Mo-W and Fe-Co-W(Мо) alloys.  

Experimental investigations of the functional properties showed that the 

microhardness of obtained Fe-Mo-W and Fe-Co-W(Мо) coatings exceeds that of 

the substrate material by a factor of 2.5 to 3.5 and have a higher microhardness in 

comparison with binary alloys due to the formation of intermetal phases and 

improved relief. Deposition of alloys using the pulse current provides a higher 

microhardness of coatings in comparison with the galvanostatic mode due to an 

increased content of refractory components, a decreased amount of nonmetal 

admixtures and inclusion of the metal phases of tungsten and molybdenum. 

The linear voltamperometry, electrode impedance spectroscopy and 

gravimetry showed that the corrosion resistance of the coatings consisting of Fe-

Мo-W, Fe-Co-W and Fe-Co-Mo alloys exceeds that of the substrate, i.e. steel St3 

by the two orders of magnitude. The corrosion rate is decreased with an increase in 
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pH of the solutions and with the enrichment of the alloys with refractory 

components. A maximum corrosion resistance was established for the Fe-Mo-W 

system (8300 Ohm/сm
2
), and it is preconditioned by the availability of two 

refractory metals.  

The assessment data of magnetic properties of Fe-Co-W and Fe-Co-Мо 

coatings showed an increase in the amount of ferromagnetic phases in the surface 

layers of W-containing coatings and a decrease in Mo-containing coatings and it is 

preconditioned by the distribution of tungsten (molybdenum) across the material 

thickness. The data of X-ray structured analysis and AFM analysis prove the 

formation of two magnetic phases in the Fe-Co-Мо coating the content of which is 

changed symbatically to the sediment thickness and it provides soft magnetic 

properties for the Fe-Co-Мо alloy worsening no microhardness indices.  

The catalytic activity of Fe-Mo-W and Fe-Co-W (Мо) alloys was estimated 

with regard to the exchange current density of the electrode reaction of hydrogen 

release and it corresponds to the analogous metal indices of platinum family and 

exceeds the indices of individual metals and binary metal coatings, which is 

indicative of the synergic character of the properties of ternary systems.  

The technology of coating with ternary Fe-Mo-W, Fe-Co-W and Fe-Со-Mo 

alloys was developed. The variation schemes of electrochemical processes were 

suggested and these allow for the deposition of target coatings Fe-Mo-W and Fe-

Co-W(Мо) alloys and synergic materials with the combined realization of 

improved physical-&-mechanical and physical-&-chemical properties in surface 

layers.  

The research and full-scale test data obtained for experimental items with 

developed coatings and electrolyte compositions at Joint Stock Company 

«Kharkov Tractor Plant», PJSC «UKRNDICHIMMASH», the Department for 

Metals and Semiconductors Physics at the Education and Science Institute for 

Engineering and Physics NTU «KhPI» and at the Metrology Center of Military 

Standards of the Armed Forces of Ukraine proved the efficiency of technologies 

and a high level of the functional properties of obtained materials.  
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