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Актуальність теми дисертаційної роботи. 

Електрохімічне осадження міді на вироби із сталі та алюмінієвих сплавів 

широко використовується в машинобудуванні, електротехніці, 

приладобудуванні та інших галузях техніки. Найбільш розповсюдженими є 

електроліти, які в своєму складі мають ціаніди, пірофосфати та амонійні 

сполуки. Такі електроліти містять токсичні речовини, які негативно впливають 

на навколишнє середовище, ускладнюють технологічні процеси і потребують 

додаткових заходів екологічної безпеки. 

Увагу привертають розчини, що містять органічні сполуки, здатні 

утворювати міцні комплекси, а саме винну кислоту та її солі, які в лужному 

середовищі утворюють з іонами міді комплексні іони з низьким значенням 

констант нестійкості, що гальмують контактне відновлення Cu2+ на 

електронегативних підкладках. Саме тому дослідження реакцій 

комплексоутворення, механізмів розряду іонів міді, кінетичних характеристик, 

удосконалення осадження міді на сталеву та алюмінієву основи, розробка 

екологічно безпечного електроліту міднення є актуальною науково-практичною 

задачею, яка визначає напрям досліджень дисертаційної роботи. 

Актуальність теми підкреслює той факт, що вона пов’язана з виконанням 

державних НДР Міністерства освіти і науки України «Створення 

модифікованих матеріалів для ефективного електрохімічного перетворювання 

сонячної енергії у водневу і отримання тепла» (ДР № 0115U000535) та 

«Функціональні матеріали в екологічно безпечних електрохімічних процесах 

відновлювальної енергетики та машинобудування для об’єктів подвійного 

призначення» (ДР № 0117U004886), в яких здобувач була виконавцем окремих 

етапів. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі 

Обґрунтування рекомендацій та висновків виконано на основі дослідних 

даних, глибокого аналізу їх результатів, які базуються на основних положеннях 
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електрохімії, кінетичних закономірностях електрохімічних реакцій осадження 

металів, електрохімічних процесах на алюмінієвих сплавах, а також аналізі 

сучасних публікацій вчених-електрохіміків. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, 

приведених в дисертаційній роботі, забезпечена аналізом сучасних наукових 

досліджень в теорії та практиці міднення з комплексних електролітів, анодних 

процесів на алюмінієвих сплавах, електродних рівноваг в умовах контакту 

металів з електролітами, використанням сучасних фізико-хімічних, 

електрохімічних та інструментальних методів аналізу. 

Вважаю, що обґрунтованість наукових положень, висновків та 

рекомендацій, приведених автором, не викликає сумнівів. 

Достовірність результатів досліджень. 

Достовірність результатів досліджень, приведених в дисертаційній роботі, 

забезпечена грамотною постановкою задач, застосуванням сучасних методів 

досліджень електродних процесів осадження металів з комплексних 

електролітів, використанням методів моделювання порівняльних показників 

при розробці технологічного процесу міднення. Наукові результати роботи 

успішно пройшли дослідно-промислові випробовування в ДНВП «Об’єднання 

Комунар» за розробленим технологічним процесом міднення сталевих деталей 

з тартратного електроліту. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Електрохімічними та фізико-хімічними дослідженнями вперше:  

– визначено розподіл координаційних сполук міді в тартратному 

електроліті в широкому діапазоні рН, а при рН, вищим за 8,5, встановлено 

переважне існування комплексного іону [Cu(ОH)2Tart]2– з малою константою 

нестійкості; 

– процес відновлення міді є незворотним, реалізується за змішаною 

кінетикою зі стадією попередньої хімічної реакції дисоціації комплексного 

іону; 

– розраховано параметри контактного обміну в системі мідь – вуглецева 

сталь при зміні концентрації іонів тартрату та величина густини струму 

контактного обміну 7,2·10–4 А/см2, яке забезпечує зчеплення осаду міді з 

основою; 

– визначені структура та електричні властивості анодних оксидних плівок 

на чистому алюмінії та його сплавах, виявлено високу корозійну стійкість 

оксидних плівок в інтервалі рН 7,4÷10,3, що дозволило оптимізувати 

підготовку основи перед осадженням міді;  
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– проведено наукове обґрунтування етапів технологічного процесу 

осадження міді з тартратного електроліту на стальну та алюмінієву основи. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання. 

Наукові положення дисертації забезпечили важливий внесок у розвиток 

електродних процесів катодного осадження міді з тартратного електроліту на 

метали та сплави, що мають негативні за мідь потенціали. Вони доповнюють 

новими результатами технологічні параметри, які вдосконалюють новий 

технологічний процес міднення. 

Практична значимість роботи полягає в створенні нового гідроксо-

тартратного електроліту міднення деталей з вуглецевих сталей та сплавів 

алюмінію. Для забезпечення якісних покрить алюмінієвих сплавів 

відпрацьовані умови підготовки поверхні перед осадженням міді. 

Підтвердженням практичної цінності роботи є дослідно-промислові 

випробування розробленої технології міднення в ДНВП «Об’єднання 

Комунар», які довели переваги її використання для отримання якісних покрить 

деталей для потреб машинобудування та електротехніки.  

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях, 

ідентичність автореферату і основних положень дисертації. 

Основні положення дисертації опубліковані в 35 наукових публікаціях, з 

них: 10 статей у наукових фахових виданнях України, 3 – в іноземних 

періодичних виданнях, 1 стаття в електронному періодичному науковому 

журналі, 2 патенти України на корисну модель, 19 – в матеріалах конференцій. 

Результати наукової праці пройшли апробацію на міжнародних та українських 

науково-технічних конференціях. Обсяг друкованих робіт та їх кількість 

відповідають вимогам МОН України щодо публікації основного змісту 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 

Наукові праці відтворюють основні результати досліджень. 

Зміст автореферату є ідентичним до змісту дисертації та достатньо повно 

відображає основні положення роботи. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи. 

Дисертаційна робота Сьомкіної Олени Володимирівни включає анотації 

двома мовами, вступ, п’ять розділів, висновки, список джерел інформації та 

додатки. 

Вступ відтворює актуальність теми дисертації, в ньому сформульовано 

мету та задачі досліджень, визначено об'єкт, предмет і методи досліджень, 

показано наукову новизну отриманих результатів, практичне значення роботи, 
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наведено дані про особистий внесок здобувача, публікації та апробації 

наукових досліджень. 

В першому розділі представлено аналіз науково-технічної інформації за 

темою роботи. Проведено огляд публікацій, присвячених простим та 

комплексним електролітам міднення, модифікації поверхні алюмінієвих сплавів 

для забезпечення зчеплення мідного покриття з основою. На основі аналізу 

літературних джерел сформульовано висновки про доцільність проведення 

досліджень удосконалення способу міднення. 

Другий розділ висвітлює методи проведення експериментів, використане 

устаткування, описує алгоритм обробки експериментальних даних. 

Дисертаційна робота виконана на високому науковому рівні з використанням 

сучасних методів досліджень. 

Третій розділ присвячено встановленню складу комплексного електроліту 

міднення, механізму розряду іонів міді з гідроксотартратного електроліту та 

кінетичним характеристикам процесу. На основі даних про будову і константи 

нестійкості комплексних сполук аніонів винної кислоти, які з іонами міді 

утворюють ряд комплексів, автором розрахована і побудована діаграма 

розподілу тартратних комплексів міді в залежності від рН розчину. В діапазоні 

високих значень рН в розчині переважно присутній комплексний іон 

[Cu(ОH)2Tart]2–, склад якого встановлено методом потенціометричного 

титрування. Також визначена величина константи нестійкості цього комплексу, 

запропоновано сумарну електродну реакцію та рівняння розрахунку 

рівноважного потенціалу системи СuTart(OH)2
2– /Cu0. Для підвищення 

стабільності роботи електроліту до нього введено домішку аніонів сульфамінової 

кислоти, дія яких полягає в утворенні вільних іонів SO3
2– при їх гідролізі, які  

гальмують окиснення компонентів електроліту. 

Дослідження анодних реакцій в тартратному електроліті показало вплив 

розчинення міді на стабільність складу розчину, а зменшення рН призводить до 

виникнення пасивних плівок на поверхні аноду. Надійність адгезії мідного 

покриття до підкладки залежить від показників контактного обміну, а величина 

максимальної густини струму контактного обміну забезпечує надійне 

зчеплення мідного осаду зі стальною підкладкою. Результати розрахунків та 

аналіз отриманих експериментальних даних дозволили розробити новий 

електроліт міднення вуглецевої сталі. 

В четвертому розділі приведені дані електрохімічної поведінки 

алюмінієвих сплавів, отримання оксидних сполук та умови осадження міді на 

поверхню оксидованого сплаву алюмінію. Для отримання оксидних покрить на 



 5 

поверхні сплавів А1070, АМц, АМг, Д16 використаний розчин оксалатної 

кислоти, широко відомий в практиці анодування. Автором роботи детально 

досліджені оптимальні умови оксидування, морфологія оксидних шарів та їх 

властивості. Електричні параметри оксидних покрить мають електронну 

складову провідності, яка суттєво впливає на процес осадження міді на 

оксидовану алюмінієву основу. Проведені в четвертому розділі дослідження 

дозволили встановити електричні характеристики модифікованої поверхні 

сплавів алюмінію та їх корозійну стійкість в електроліті міднення. 

П’ятий розділ присвячений вивченню технологічних характеристик 

електроліту міднення та властивостям отриманих покрить міддю. Важливе 

значення мають дані рівномірності розподілу безпористого мідного покриття на 

сталевій основі, без відшарування при товщинах вищих за 15 мкм. Розраховані 

катодний та анодний виходи за струмом знаходяться в межах 94÷100 %. 

Відпрацьовані режими осадження міді на оксидовану алюмінієву основу, 

які включають початкове осадження міді в глибині пористої структури з 

подальшим осадженням по поверхні катода. Отримані дані дозволили автору 

визначити оптимальний склад тартратного електроліту міднення сталевої та 

алюмінієвої основи. 

Дослідно-промислові випробування запропонованого технологічного 

процесу міднення, визначення властивостей мідних осадів показали доцільність 

використання цього процесу для міднення сталевих деталей та сплавів 

алюмінію. 

Висновки по дисертації відповідають її змісту, в повній мірі висвітлюють 

основні наукові результати. 

Список літератури є досить повним, включає 195 найменувань, які 

охоплюють сучасні вітчизняні та зарубіжні публікації за темою роботи. 

Зміст автореферату відображає основний зміст дисертації та повною мірою 

розкриває її основні результати. 

 

Зауваження по дисертаційній роботі 

1. В огляді літератури наведені різні схеми багатостадійного 

електрохімічного осадження міді з електролітів на основи із сталі та 

сплавів алюмінію. Не зовсім зрозумілий вибір об’єктів досліджень. 

Окрім того, недостатньо відображені роботи по проблемі, які 

опубліковані в періодичних виданнях за останні роки. 
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2. В розділі 2 наведена табл. 2.1 хімічного складу робочих електродів, але 

немає обґрунтованого аналізу легуючих домішок, що в них присутні. Як 

впливають домішки на осадження міді з тартратного електроліту та 

властивості покрить? 

3. На підставі дослідження механізму електроосадження міді з тартратного 

електроліту методом циклічної вольтамперометрії та хроноамперометрії 

автор робить висновок, що механізм є змішаним електрохімічним та 

хімічним з участю реакції дисоціації комплексного іону, але не пояснює 

його роль в даному процесі. 

4. На с. 1 анотації вказана константа нестійкості комплексу [Cu(ОH)2Tart]2– 

Kн = 3,89·10-20, як розрахована за результатами потенціодинамічного 

титрування. На с. 55 дисертації (табл. 3.2) Kн цього ж комплексу 

дорівнює 7,3·10-20. З якого літературного джерела взяли це значення, так 

як посилання [143-146] на цій сторінці до таких не відносяться? 

5. В роботі головним чином досліджували процеси осадження міді на 

оксидовану алюмінієву основу. Але чому не використані інші методи 

осадження міді на сплави алюмінію? Крім того, разом з іонами 

двовалентної міді можлива присутність одновалентної міді. Яким чином 

вони впливають на кінетичні характеристики катодних реакцій та 

технічні характеристики покрить? 

6. В роботі приділено увагу електронній провідності оксидних покрить на 

алюмінії. Але відомо, що оксиди алюмінію мають також іонну 

провідність. Яким чином вона впливає на процес міднення? 

7. Обговорення контактного обміну мідь-залізо на рис. 3.34 опирається на 

експериментальні дані в області потенціалів –0,2 ÷ –0,6 В. При описі 

(с. 87) автор використовує словосполучення «окремі поляризаційні 

залежності» без згадування номеру кривих. Також не зовсім зрозуміло, 

яким методом визначали площу поверхні залізного зразка, що вкритий 

міддю та вільного від неї. 

8. Відносно каталітичних властивостей Аl2O3/Cu електроду при 

відновленні пероксиду водню. Каталізатори повинні мати активні центри 

на поверхні, значно знижувати енергію активації та збільшувати 

швидкість реакції. В роботі скоріше йдеться про хімічну взаємодію 

пероксиду водню з Сu2O. Тому назвати властивості каталітичними 

можливо тільки умовно. 
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9. В чому полягає перевага розробленого електроліту та технологічного 

процесу в порівнянні з аміакатним та пірофосфатним мідненням? Які 

фактори впливають на стабільність роботи тартратного електроліту? 

10. В процесі ознайомлення з текстом дисертації та авторефератом 

виявлені описки та неточності: 

с. 2 анотації, с. 81 дисертації – «електронегативний значень» замість 

«електронегативних значень»; 

с. 65 – «електрохімічних реакції» замість «електрохімічних реакцій»; 

с. 68 – комплексних іонів [Cu(NH3)2(NH2SO3)]
2+ замість [Cu(NH3)2(NH2SO3)]

+; 

с. 86 – в підписі до рис. 3.34 вказана концентрація Cu2+ – 0,1 моль/дм3, а 

перед цим в абзаці 2 за текстом – 0,2 моль/дм3; 

с. 89 – висновок 2 до розділу 3 «попередню швидку хімічну стадію 

розряду…комплексного іону» замість «хімічну стадію розпаду»; 

с. 8 автореферату – «окиснння сталі 08кп» замість «окиснення сталі 

08кп» та інші. 

 

В цілому, наведені зауваження не зменшують загального позитивного 

враження від дисертаційної роботи. Вона виконана на високому науковому 

рівні, поставлені задачі досліджень вирішені, мета досягнута. Матеріал 

дисертації викладено грамотно, чітко та логічно, отримані результати мають 

наукову та практичну цінність для технічної електрохімії. 

 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Сьомкіної Олени Володимирівни «Удосконалення 

електрохімічного осадження функціональних покрить міддю на сплави заліза та 

алюмінію» являє собою закінчену працю, в якій вирішено науково-практичну 

задачу електрохімічного осадження міді з нетоксичного доступного електроліту 

на сталеву та алюмінієву основу, що суттєво удосконалює процес міднення 

деталей широкого асортименту в різних галузях техніки. 

Тема та зміст дисертації відповідають паспорту спеціальності 05.17.03 – 

технічна електрохімія. 

За актуальністю, рівнем виконання, новизною та достовірністю одержаних 

результатів, їх практичною значимістю дисертаційна робота «Удосконалення 

електрохімічного осадження функціональних покрить міддю на сплави заліза та 

алюмінію»  відповідає  вимогам  п.п. 9, 11, 12  «Порядку присудження наукових  
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