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АНОТАЦІЯ 

 

Сьомкіна О.В. Удосконалення електрохімічного осадження функціональних 

покрить міддю на сплави заліза та алюмінію. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.17.03 – «Технічна електрохімія» (161 – Хімічні технології та 

інженерія). – Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» МОН України, Харків, 2018. 

Дисертацію присвячено удосконаленню технологічного процесу нанесення 

функціональних мідних покриттів, які використовуються для поліпшення 

електро- і теплопровідності, забезпечення надійності контактних з’єднань, 

додання поверхні каталітичних властивостей та інших технічних цілей, на 

поверхні з вуглецевої сталі та сплавів алюмінію. 

В роботі визначено іонний склад тартратного розчину для осадження 

мідних покриттів в широкому діапазоні рН. Методом потенціометричного 

титрування встановлено, що в лужному середовищі існує переважно комплексна 

сполука [Cu(ОH)2Tart]2–, розрахована константа нестійкості якої Kн = 3,89·10–20, що 

створило підстави розробки електроліту для осадження покриттів на основи, що 

більш негативні за мідь. 

Встановлено кінетику і механізм відновлення міді з гідроксотартратного 

комплексу. На підставі аналізу залежностей лінійної та циклічної 

вольтамперометрії, діагностичних критеріїв, низького значення гетерогенної 

константи швидкості перенесення заряду, даних температурно-кінетичного 

методу встановлено, що катодний процес протікає незворотно, контролюється  

змішаною кінетикою та включає хімічну стадію дисоціації комплексного іона. 

Анодні вольтамперограми вказують, що швидкість розчинення міді 

максимальна при значеннях рН 8-10, тобто в діапазоні, що рекомендован для 

осадження покриттів. Значення критерію Семерано, діагностичні кінетичні 

критерії в координатах Еп – lgV, jп – V1/2, jп – c, зміщення потенціалу піка 
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окиснення в позитивний бік із зменшенням рН, хроноамперометричні 

дослідження свідчать про виникнення пасивності, обумовленої створенням на 

поверхні електроду оксидних сполук CuO та Cu(OH)2, які формуються на плівці 

Cu2O. 

Розроблено склад електроліту міднення, який при співвідношенні [Tart] : 

[Cu] > 2,5 забезпечує осадження покриттів з міцної адгезією до виробів з 

вуглецевої сталі, що обумовлено зміщенням потенціалу відновлення Сu (II) в 

сторону електронегативний значень завдяки комплексоутворенню. Отриманий 

розчин відрізняється екологічністю та стійкістю при тривалій експлуатації, 

додаткова стабілізація відбувається за рахунок введення до складу 0,1 моль/дм3 

сульфамат-іона, який гальмує окиснення компонентів електроліту. Вивчено вплив 

параметрів електролізу та концентрації компонентів на якість одержуваних 

покриттів, визначено морфологію осадів, що формуються. Міцність адгезії 

підтверджено розрахунком параметрів процесу контактного обміну та значенням 

максимальної густини струму корозії, що знаходиться в діапазоні 0,72 – 

0,85 мА/см2. 

Для покращення зчеплення мідного осаду з виробами із сплавів алюмінію 

А1070, АМц, АМг, Д16 запропоновано методику формування на їх поверхні 

анодної оксидної плівки з розвиненою поруватою структурою в розчині 

0,5 моль/дм3 оксалатної кислоти. Розраховано геометричні розміри пор, їх 

кількість та товщину безпористої частини оксидного шару в залежності від умов 

синтезу, що також підтверджено даними скануючої електронної мікроскопії. 

Методами вольтамперометрії та імпедансної спектроскопії виявлено 

корозійні і електричні характеристики електродів з сформованим оксидом. 

Показано, що корозійні процеси на алюмінієвій основі відбуваються з мінімальній 

швидкістю. Підібрана еквівалентна схема, що адекватно моделює процеси на межі 

розділу оксид/електроліт. Визначено, що додавання в електроліт міднення 

домішки 0,02 – 0,05 моль/дм3 фториду амонію, який має активуючу дію, сприяє 

більш рівномірному розподілу металу по поверхні сплавів алюмінію. 
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Розглянуто технологічні характеристики електроліту міднення (буферну 

ємність, виходи за струмом 94 – 100 %, розсіювальну здатність 56 – 72 %) та 

властивості синтезованих мідних покриттів. Мікроскопічні дослідження виявили 

глобулярну структуру осадів на поверхні сталі 08кп. Рентгенофазовий аналіз міді 

на поверхні сплавів алюмінію показав, що мідні осади мають гранецентровану 

кубічну кристалічну решітку з розмірами кристалітів 2 – 5 нм. Дані 

енергодисперсійної рентгенівської мікроскопії, імпедансні спектри та омічні 

вимірювання свідчать про високу електропровідність мідного покриття. 

Синтезований Al2O3/Cu електрод проявив електрокаталітичну активність в реакції 

відновлення пероксиду водню. За результатами досліджень запропоновано карти 

технологічних процесів нанесення мідних покриттів на деталі з вуглецевої сталі 

та сплавів алюмінію. 

Лабораторні та дослідно-промислові випробування на ДНВП «Об’єднання 

Комунар» показали технічну доцільність використання результатів дисертаційної 

роботи при нанесенні одношарових і багатошарових функціональних покриттів з 

тартратного електроліту на деталі електротехнічного призначення. Запропонована 

технологія дозволяє підвищити екологічну безпеку на гальванічному виробництві 

та забезпечує створення осадів з міцною адгезією та рівномірним розподілом по 

основам, що електронегативні за мідь. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес кафедри 

технічної електрохімії НТУ «ХПІ» при підготовці бакалаврів та магістрів за 

спеціалізаціями 161.03 «Технічна електрохімія» та 161.09 «Хімічні технології 

рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі». 

Основні положення та наукові результати дисертаційної роботи 

опубліковано в 35 наукових працях, зокрема 10 статей у наукових фахових 

виданнях України, 3 статті у закордонних виданнях, 1 стаття в електронному 

періодичному науковому журналі, 2 патенти України на корисну модель, 19 

матеріалів конференцій. 

Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, 

додатків, списку літератури. Загальний обсяг дисертації становить 172 сторінки; з 
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них – 93 рисунки по тексту, 16 таблиць по тексту, список використаних джерел з 

195 найменувань на 20 сторінках, 5 додатків на 12 сторінках.  

Ключові слова: електрохімічне відновлення, мідні покриття, тартратні 

комплекси, анодне оксидування, сплави заліза і алюмінію, технологічні 

параметри. 
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ABSTRACT 

 

Semkina O.V. Improvement of electrochemical deposition of functional copper  

coatings on alloys of iron and aluminum. – Qualification scientific work on the rights of 

the manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.17.03 – 

“Technical Electrochemistry” (161 – chemical technology and engineering). – National 

Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. 

The thesis is devoted to the improvement of the technological process of 

deposition of functional copper coatings, which are used to improve the electrical and 

thermal conductivity, ensure the reliability of contact joints, impart catalytic properties 

to the surface, and other technical purposes, on the surface of carbon steel and 

aluminum alloys. 

The ionic composition of the tartrate solution was determined for the deposition of 

copper coatings in a wide pH range. By the method of potentiometric titration, it was 

found that in the alkaline medium there is predominantly the complex compound 

[Cu(ОH)2Tart]2–, the instability constant was calculated to Kins = 3.89·10–20, which 

created the basis for the development of an electrolyte for deposition of coatings on the 

bases, more negative copper. 

The kinetics and mechanism of copper recovery from the hydroxarthrate complex 

has been established. Based on the analysis of linear and cyclic voltammetry 

dependencies, diagnostic criteria, low heterogeneous charge transfer rate constant, 

temperature-kinetic method data, it was found that the cathodic process is irreversible, 

controlled by mixed kinetics and includes the chemical dissociation stage of the 

complex ion. Anodic voltamperograms indicate that the dissolution rate of copper is 

maximum at pH values from 8 to 10, that is, in the range recommended for the 

deposition of coatings. The value of the Semerano criterion, diagnostic kinetic criteria 

in the coordinates Еp – lgV, jp – V1/2, jp – c, displacement of the potential of the oxidation 

peak in the positive direction with decreasing pH, chronoamperometric studies indicate 

the occurrence of passivity caused by the creation of CuO and oxide compounds on the 
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electrode surface Cu(OH)2, which are formed on the Cu2O film. The composition of the 

copper-plating electrolyte has been developed, which, at a ratio of [Tart]:[Cu] > 2.5, 

ensures the deposition of coatings with strong adhesion to carbon steel products, which 

is caused by a shift in the recovery potential of Cu (II) towards electronegative values 

due to complex formation. The resulting solution is environmentally friendly and 

resistant to long-term operation, additional stabilization occurs due to the introduction 

of 0.1 mol/dm3 of sulphamate ion, which inhibits the oxidation of electrolyte 

components. The influence of electrolysis parameters and the concentration of 

components on the quality of the coatings obtained was studied, the morphology of the 

precipitates was determined and formed. The adhesion strength is proved by calculating 

the parameters of the contact exchange process and the value of the maximum corrosion 

current density, is in the range of 0.72 – 0.85 mA/cm2. To improve the cohesion of the 

copper sediment with aluminum alloy products A1070, AMц, AMг, Д16, a method was 

proposed for forming an anodic oxide film on their surface with a developed porous 

structure in a solution of 0.5 mol/dm3 oxalic acid. The geometrical pore sizes, their 

number and thickness of the non-porous part of the oxide layer, depending on the 

synthesis conditions, were calculated, also confirmed by scanning electron microscopy 

data. 

Using the methods of voltammetry and impedance spectroscopy, the corrosion and 

electrical characteristics of the electrodes of the oxide were detected. It is shown that 

aluminum-based corrosion processes occur at a minimum rate. The selected equivalent 

circuit adequately models the processes at the oxide/electrolyte interface. It was 

determined that the addition of impurity 0.02 – 0.05 mol/dm3 of ammonium fluoride to 

the electrolyte, which has an activating effect, contributes to a more uniform 

distribution of the metal over the surface of aluminum alloys. 

The technological characteristics of copper plating electrolyte (buffer capacity, current 

outputs 94–100%, dissipating ability 56 – 72%) and properties of synthesized copper 

coatings are considered. Microscopic studies revealed a globular structure of 

precipitation on the surface of 08кп steel. X-ray analysis of copper on the surface of 

aluminum alloys showed that copper deposits have a face-centered cubic crystal lattice 
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with crystallite sizes of 2 – 5 nm. Energy dispersive X-ray microscopy data, impedance 

spectra and ohmic measurements indicate a high electrical conductivity of the copper 

coating. The synthesized Al2O3/Cu electrode showed electrocatalytic activity in the 

reaction of hydrogen peroxide reduction. According to the research results, maps of 

technological processes for deposition of copper coatings on parts made of carbon steel 

and aluminum alloys have been proposed. 

Laboratory and pilot-industrial tests at the State Scientific Production Enterprise 

“Kommunar Association” showed the technical feasibility of using the results of the 

dissertation work when applying single-layer and multi-layer functional coatings from 

tartrate electrolyte to electrical parts. The proposed technology allows to increase 

environmental safety at the electroplating industry and ensures the creation of sediments 

with strong adhesion and even distribution on the basis of electronegative copper. 

The results of the thesis were introduced into the educational process of the 

Department of Technical Electrochemistry of NTU “KhPI” in the preparation of 

bachelors and masters in the specialties 161.03 “Technical Electrochemistry” and 

161.09 Chemical Technologies of rare scattered elements and materials based on them." 

The main provisions and scientific results of the thesis were published in 

35 scientific papers, including 10 articles in scientific journals of Ukraine, 3 articles in 

foreign journals, 1 article in the electronic periodical scientific journal, 2 patents of 

Ukraine for useful model, 19 conference proceedings. 

The thesis consists of an introduction, five chapters, conclusion, supplements, 

bibliography. The total volume of the thesis is 172 pages, which contains 93 figures in 

the text, 16 tables in the text, a list of references from 195 titles on 20 pages, 

5 applications on 12 pages. 

Keywords: electrochemical reduction, copper coatings, tartrate complexes, anodic 

oxidation, alloys of iron and aluminum, technological parameters. 
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