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Актуальність теми роботи 

Дисертаційна робота Штефан В.В. присвячена розв'язанню актуальної 

наукової та практичної проблеми – створенню наукових основ 

електрохімічного осадження сплавів кобальту с молібденом з використанням  

розробленого аміачно-пірофосфатного і аміачно-трилонатного електролітів, а 

також одержання конверсійних і композиційних покриттів, що включають 

сполуки молібдену та вольфраму на вентильних металах і сріблі. 

Розробка технологічних засад нанесення поліфункціональних покриттів на 

основі сполук молібдену та вольфраму з керованими властивостями: твердістю, 

корозійною стійкістю  та каталітичними  властивостями визначає необхідність 

розширення та систематизації уявлень про теоретичні основи цих електрохімічних 

процесів. 

Оксоаніони молібдену та вольфраму, як пасиватори при захисті металевої 

поверхні, мають значні переваги перед “хроматною” обробкою алюмінію, 

срібла, їх сплавів. Одержані конверсійні покриття (КП) демонструють 

декоративні й антикорозійні властивості. 

 Оксидування титану та його сплавів проводять з метою одержання 

каталітично-активних або корозійностійких поверхневих шарів. Введення в 

оксиди титану оксидів церію, цирконію та міді підвищує термостійкість, 

пластичність, а також інертність до багатьох хімічних середовищ. Введення до 

складу покриття оксигенвмісних сполук, до яких відносяться оксоаніони 

молібдену та вольфраму, дозволяє синтезувати анатазну модифікацію TiO2 з 

підвищеною термостійкістю. 

Одним із сучасних методів формування оксидних покриттів є метод 

мікродугового оксидування (МДО). МДО дозволяє одержувати складні оксидні 

каталітичні системи, що не вдається одержати класичними методами. 

Значний прикладний інтерес викликають дослідження, спрямовані на 

формування тонких електроізоляційних оксидних плівок на поверхні легованої 

сталі. Електрохімічно сформовані електроізоляційні оксидні плівки з вмістом 

сполук молібдену мають високу корозійну стійкість в багатьох агресивних 

середовищах. 

Таким чином, створення наукових основ електрохімічних технологій 

осадження сплавів та виявлення механізму і кінетики керованого включення 

молібдену і вольфраму до складу функціональних покриттів для підвищення 

твердості, хімічної стійкості в агресивних середовищах, антикорозійних, 



електроізоляційних та електрокаталітичних властивостей, що є актуальною 

проблемою, розв’язання якої покладено в основу дисертаційної роботи.  

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

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі технічної електрохімії  

Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 

межах науково-дослідної тематики відповідно до завдань держбюджетних тем 

МОН України: “Дослідження закономірностей електрохімічного синтезу 

функціональних покривів з прогнозованими властивостями” (ДР №0107U000596), 

“Розробка теоретичних підстав електросинтезу наноструктурованих покриттів 

нового покоління для екологічно безпечних енерго- та ресурсозберігаючих 

технологій” (ДР №0110U001244), “Електрокаталітичні наноструктуровані 

матеріали перетворення енергій в хімічних реакторах, акумуляторах, сонячних 

батареях, в виробництві хімічних продуктів” (ДР №0113U000440), “Створення 

модифікованих матеріалів для ефективного електрохімічного перетворювання 

сонячної енергії у водневу і отримання тепла” (ДР №0115U000535), “Дослідження 

кінетики електродних процесів в технічній електрохімії” (НДР №0116U000871), 

міжнародного проекту INTAS № 04-80-7219 “Holistic Strategies For Chromate 

Replacement in Aluminium Surface Treatments and Protective Coatings” (2005-2007) 

за підтримки фонду INTAS та концерну Airbus, в яких здобувач була виконавцем 

окремих етапів. 

 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків, рекомендацій 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, є високою. Вони ґрунтуються на аналізі науково-

технічної інформації з розглянутої проблеми, грамотній постановці мети і задач 

дослідження, використанні сучасних методів дослідження, критичному аналізі 

отриманих результатів комплексу експериментальних досліджень у порівнянні 

з результатами інших дослідників.  

Достовірність результатів роботи забезпечена застосуванням сучасних 

методів досліджень. Закономірності електродних реакцій, структуру поверхні 

покриттів, їх корозійну стійкість та каталітичну активність у модельних 

реакціях електрохімічного виділення водню та окиснення СО і бензолу 

досліджено із застосуванням лінійної вольтамперометрії. Елементний склад 

покриттів визначено методом рентгено-флуоресцентної спектроскопії. 

Морфологію поверхні досліджено із застосування скануючого електронного 

мікроскопу. Фазовий склад визначено методом рентгенофазового аналізу. 

Розмір зерен та асоціатів, а також ступінь розвинення поверхні досліджували 

методом атомно-силової зондової мікроскопії. Контроль фізико-механічних 

характеристик покриттів здійснювали за мікротвердістю і даними 

металографічних досліджень, оцінку корозійної стійкості – за даними 

спектроскопії електродного імпедансу. Добра кореляція результатів, отриманих 

різними методами, підтверджує достовірність наведених у роботі результатів.  

 

 



Наукова новизна результатів дисертації. 

Вперше встановлено наступне: 

- розроблено наукову концепцію керування електрохімічними процесами за 

участю молібден- та вольфрамвмісних сполук, що базується на урахуванні фізико-

хімічних властивостей оксоаніонів у залежності від рН та потенціалу; 

- запропоновано механізм співосадження кобальту та молібдену з аміачно-

трилонатного та аміачно-пірофосфатного електролітів з керованим вмістом 

молібдену; 

- запропоновано технологію одержання сплаву Со-Мо, що забезпечує 

осадження покриттів з діапазоном вмісту молібдену 10…85% мас. при виході за 

струмом 75…90%; 

- доведено, що використання електролітів пасивації на основі оксоаніонів 

молібдену та вольфраму призводить до зростання поляризаційного опору на 

одержаних конверсійних покриттях у 20…40 разів; 

- показано, що при мікродуговому оксидуванні ОТ4-0 у пірофосфатних розчинах 

морфологія поверхні покриття TiO
x
∙РO

y
∙WO

z
 залежить від співвідношення 

концентрації пірофосфату та вольфрамату. Такі покриття доцільно 

використовувати як носії каталітичних сполук на основі церію, міді та цирконію. 

Покриття Ti|TiO
x
∙CeO

y
∙ZrO

z
∙CuO

n
 сформованне на ОТ4-0 знижає температуру 

конверсії до 140 °C; 

- доведено, що при мікродуговому оксидуванні ОТ4-0 формуються оксидні 

покриття, що складаються переважно з оксиду титану з модифікацію 

кристалічної решітки типу рутил. Присутність в оксидному покритті на титані 

сполук цирконію та молібдену призводить до зниження питомої провідності 

покриття, а також забезпечує їх цілісність при температурі до 700 °С. При 

оксидуванні сталі 08Х18Н10 в розчинах оксоаніонів молібдену формується 

електроізоляційне оксидне покриття з опором 2,610
10

…3,610
10

 Ом. 

 

Характеристика дисертації 

 Дисертаційна робота складається з анотації двома мовами, вступу, 

шести розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний 

обсяг дисертації становить 361 сторінок; з них 112 рисунків по тексту; 

59 таблиць по тексту; 4 таблиці на 4 окремих сторінках; список використаних 

літературних джерел із 373 найменувань на 44 сторінках; 15 додатків на 

61 сторінці.  

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і завдання наукового дослідження, показано зв'язок 

проведених досліджень з державними науковими програмами, висвітлено 

наукову новизну та практичну значущість отриманих результатів, а також 

надано загальну характеристику роботи. 

Перший розділ присвячено комплексному критичному аналізу науково-

технічної інформації щодо електрохімічного синтезу покриттів, що містять 

молібден та вольфрам. Проаналізовано стан сучасних уявлень про утворення 



поліаніонів молібдену та вольфраму у водних розчинах в залежності від рН та 

концентрації.  

Показано, що оптимізація параметрів електролізу одержання сплавів на 

основі молібдену та вольфраму проводиться шляхом керуванням густиною 

струму та співвідношенням компонентів розчину, що в подальшому має вплив 

на склад сплаву. Застосування нестаціонарних режимів електролізу суттєво не 

розширює діапазон вмісту тугоплавкого компонента. 

Проаналізовано досягнення в розробці конверсійних та оксидних 

покриттів за участю сполук вольфраму, молібдену, церію, цирконію на 

поверхні алюмінієвих, титанових та срібних, залізних сплавів. Відзначено, що 

корозійна стійкість покриттів залежить від природи компонентів, параметрів та 

умов проведення електрохімічного синтезу. 

Зроблено висновок про необхідність розвитку науково обґрунтованих 

підходів для цілеспрямованого електрохімічного синтезу таких покриттів з 

прогнозованими властивостями. Визначена також доцільність вибору критеріїв 

керування нанесенням поліфункціональних покриттів на основі сполук 

молібдену та вольфраму. На підставі результатів аналізу літературних даних 

сформульовано наукову проблему та намічені підходи для її вирішення. 

У другому розділі наведена інформація про використані матеріали 

робочих електродів, склад розчинів електролітів та модельних середовищ, 

методику проведення експериментальних досліджень, алгоритми обробки 

отриманих даних і розрахунків із зазначенням використаної технічної 

апаратури та похибок вимірювання.  

Третій розділ присвячений термодинамічному аналізу перебігу реакцій і 

розробці теоретичних основ створення функціональних гальванічних, 

конверсійних, оксидно-композіційних покриттів на основі молібдену та 

вольфраму. 

Було показано, що окисно-відновлювальний потенціал оксоаніонів 

молібдену більш електропозитивний, ніж кобальту, а катодне осадження 

молібдену відбувається за рахунок електрохімічного відновлення, відновлення 

адсорбованими атомами водню та атомами кобальту. В той же час, іон амонію 

виконує не тільки буферні функції, але й впливає на природу електродних 

реакцій за участю кобальту. 

Характер взаємодії іонів або поліаніонних форм молібдену та вольфраму, 

склад і властивості продуктів реакції залежить від концентрацій компонентів і 

рН розчину. Зміна форми  домінуючих оксоіонів молібдену чи вольфраму 

робить можливим електрохімічний синтез багатокомпонентних покриттів із 

заданим діапазоном вмісту високовалентного елемента. Особливо чутливі до 

величини рН електродні потенціали окисно-відновних пар, що включають 

оксоаніони. Таким чином, для цілеспрямованого електрохімічного синтезу дуже 

важливим є дослідження форми іонів. 

Інші механізми мають електрохімічні процеси, що протікають при 

оксидуванні металів чи сплавів. Включення сполук молібдену чи вольфраму до 

складу оксидного шару обумовлено їх вбудовуванням під час формування 

оксидного шару та перебігу різних реакцій (гідроліз, термоліз, окисно-відновні 



реакції, гідратація, тощо). Це приводить до розширення спектру складу 

композиційних покриттів. Головним важелем при розгляді таких процесів є рН 

та склад оксоаніону, оскільки використання вольфрамвмісних електролітів при 

рН
 


 
4 неможливе внаслідок утворення нерозчинного триоксиду вольфраму. 

У четвертому розділі наведено результати застосування визначених 

теоретичних засад для розробки електролітів одержання сплаву Со-Мо із 

можливістю варіювання вмісту молібдену у сплаві в діапазоні 5…85% мас., що 

дозволить керувати каталітичною активністю, мікротвердістю та корозійною 

стійкістю таких електрохімічних сплавів. 

Досліджено вплив форми оксоаніону на кінетику катодних процесів у 

комплексних електролітах з різним рН: аміачно-пірофосфатний (рН
 


 
7) та 

аміачно-трилонатний (рН
 


 
7). 

Встановлено, що відновлення катіонів кобальту та молібдат-іонів  

перебігає стадію дисоціації, що обумовлює збільшення перенапруги и створює 

передумови для осадження сплаву з великим вмістом молібдену.  

Варіювання вмісту молібдену в покритті можливо за рахунок зміни 

температури, рН та густини струму. Це створює умови одержання сплавів з 

різною твердістю, корозійною стійкістю та каталітичними властивостями. 

Корозійні дослідження  методом вивчення годографів показали, що 

реакція окиснення кобальту описується змішаною кінетикою, процес 

лімітується стадією іонізації і відводом іонів кобальту в об'єм електроліту, а 

при ведені молібдену в покриття механізм контролю змінюється на дифузійний. 

Перенапруга виділення водню з урахуванням істинної поверхні 

каталізатора залежить від вмісту молібдену, %мас. Активність сплаву можна 

представити наступним рядом: 25>50>10>75>85. 

П’ятий розділ присвячений експериментальному опрацюванню складу 

електролітів для створення конверсійних покриттів на срібних поверхнях та 

сплавах алюмінію Д16. Було доведено, що застосування оксоаніонів молібдену 

і вольфраму як пасиваторів алюмінієвих та срібних поверхонь може бути 

альтернативою хроматам. Введення до розчину наповнення оксидної плівки 

оксоаніонів молібдену (VI) або вольфраму (VI) концентрацією 0.01÷0.05 моль/л 

приводить до формування захисного покриття в дефектах оксидної плівки на 

сплаві Д16. Зростання концентрації окисників призводить до розтравлювання 

плівки, а збільшення рН до 9÷11 приводить до формування щільної плівки з 

високими захисними властивостями. 

При обробці срібла потенціал корозії зсувається в більш негативний бік. 

Визначено, що корозія срібла перебігає с дифузійним контролем. 

Запропоновано склад електроліту та режим пасивації срібла. 

Шостий розділ присвячено розробці технології одержання 

корозійностійких, електроізоляційних та каталітично-активних оксидних 

покриттів оксидуванням сплаву титану ОТ4-0 та сталі 08Х18Н10, та вивченню 

їх властивостей. Показано, що при введені в розчин сполук молібдену або 

вольфраму підвищується корозійна стійкість та термостійкість покриттів. 

Присутність NaCl Na2MoO4 в електроліті оксідування призводить до зниження 

електропровідності композиційного покриття.  



Оксидні покриття, отримані з розчинів, що містять сполуки церію, 

цирконію і міді методом мікродугового оксидування мають пористу та 

високорозвинену структуру, що включає вказані сполуки. 

Покриття, отримані з включенням іонів міді та цирконію в церійвмісні  

оксидні композиції знижує температуру конверсії СО до СО2 до 140
о
С. 

Склади електролітів і технологічні схеми електрохімічного одержання 

функціональних молібден- та вольфрамвмісних покриттів, використані  у ННЦ 

“Харківський фізико-технічний інститут”, ПАО “УКРНАФТОХІМПРОЕКТ”, 

ВАТ “Укрспецеко”, Huawei Technologies Co., Ltd., ДП “Завод імені 

В.О. Малишева”.Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний 

процес кафедри технічної електрохімії НТУ “ХПІ”.   

У додатках наведено акти використання результатів дисертації  у 

промисловість та навчальний процес кафедри технічної електрохімії 

НТУ “ХПІ” та список опублікованих праць за темою дисертації. 

Дисертація залишає гарне враження. Разом з тим по дисертаційній 

роботі можна зробити наступні зауваження:  

1. Викликає сумнів коректність використання годографов при вивченні 

перехідних (корозійних) процесів 

2. Вибір матеріалів для нанесення різного виду покриттів логічно не 

обґрунтований 

3. Стор.38, 39. В розділі 1.3.1. та 1.3.2. перше и друге речення суперечать один 

одному: «алюміній та сплави не виявляють корозійної стійкості» та  

«плівка на поверхні алюмінію обумовлює відносну корозійну стійкість», 

але « не в змозі захистити метал від руйнівної дії корозії». 

4. Стор.68. У табл.2.2. вказана початкова концентрація компонентів. Оскільки 

електроліз ведеться в нерозчинним анодом, було б доцільно вказати і 

кінцеві концентрації. 

5. Стор.93. Якщо розмір зразка 5 мм, то як розмір зонда може бути більше 74 

мм? Де вимірюваний зразок на рис.2.6? 

6. По тексту декларується залежність потенціалу від рН з посиланням та табл. 

3.5. У таблиці наведено дані тільки для однієї величини рН. 

7. Стор. 113. Твердження, що дисоціація сірчаної кислоти починається при рН2 

не відповідає дійсності і даним, наведеним на рисунку 3.4.а. 

8.  Стор 113. Логарифм - безрозмірна величина. 

9. Стор. 114. З  використанням якої програми проведені матеріальні 

розрахунки? 

10. Стор.119. Швидкість розгортки потенціалу на рис.4.1. постійна. Тому 

нічого неможливо сказати про нелінійність функції. 

11. По рис.4.8. неможливо сказати які криві відносяться до виходу за 

струмом, чим 1 відрізняеться  від 1'? 

12. Стор.128. Згідно рисунку, Вс зменшується  при збільшенні густини 

струму не до 10, а до 6 А/дм
2
. 

13. Стор.130. Твердження, що швидкість осадження сплаву має лінійний 

характер і зменшується з ростом щільності струму не відповідає даним у 

табл.4.4. 



14. Стор.130. Із зображення, що приведено на рис. 4.12 не можна робити 

твердження, що глобулярна структура осаду не залежить від вмісту 

молібдену. 

15. Стор. 140. З рисунка не зрозуміло, яка крива відноситься до густини 

струму, яка – до коефіцієнту переносу. 

16. Стор.151. Назва таблиці «Карта процесу осадження Со-Мо». В таблиці 

йдеться про осадження срібла. 

17. Стор.153. Розділ 4.7.4. З ростом густини струму від 1 до 2,5 А/дм
2
 

швидкість осадження сплаву  зростає  в 3,2 рази (від 0,18 до 0,57 

г/(дм
2
год), а вихід за струмом при цьому зменшується з ростом густини 

струму. Як це відповідає закону Фарадея? 

18. Стор.158. Немає розшифровки позначень в таблиці 5.1.  

19. Стор. 160. На осі рисунка приведено концентрацію сульфіту натрію, по 

тексту йдеться об тіосульфаті.  

20. Не зрозумило, чому  при bk=0,306  вважається, що b→∞ (табл.5.5.) 

Логіка зміни величин в табл.5.5. відсутня. Виникає питання, скільки 

експериментів на скількох зразках проводилося, і яка відтворюваність 

даних. 

21. Стор.170. Середовище з рН 6,5 не кисле, а нейтральне. 

22. Стор.172. Дані в таблиці 5.7. не відповідають твердженням в тексті про 

екстремальну залежності опору Rp. 

23. Стор. 173. П.5.3.3. За двома точками нічого не можна говорити про 

вплив часу наповнення. Перенапруження анодної реакції не зменшується, 

як стверджується по тексту, а збільшується в 5 разів, як випливає з 

таблиці. 

24.  Стор.193. Не зрозуміло, при яких потенціалах -0,505 або 0,775 В  

пасивуються електроди. 

25. Стор.194. Згідно рисунка, потенціал виділення кисню зсувається на 400 

мВ не в позитивній, а в негативний бік (рис.6.2). 

26. Стор.200. Напруга вимірюється в В, а не А/дм
2
. 

27. Стор.206. Позначення кривих на ріс.6.26 не відповідають підпису під 

рисунком. 

28. Стор. 245. Яке співвідношення товщини плівки і глибини занурення 

пірамідки твердоміра? 

 

Висновки  

Дисертація є завершеною працею, яка містить науково обґрунтовані 

результати, що в сукупності забезпечують розв’язання важливої науково-

практичної проблеми створення наукових основ електрохімічних технологій 

сплавів кобальту с молібденом з використанням  розробленого аміачно-

пірофосфатного і аміачно-трилонатного електролітів, а також одержання 

конверсійних і композиційних покриттів, що включають сполуки молібдену та 

вольфраму на вентильних металах і сріблі с підвищеними функціональними 

властивостями. 

 



 

 


