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Актуальність роботи. 

Електролітичні двох і багатокомпонентні металеві покриття є 

затребуваними, оскільки вирізняються широким спектром функціональних 

властивостей. Особливий науковий та практичний інтерес представляють 

покриття сплавами металів тріади заліза з молібденом, вольфрамом і 

цирконієм. Проте стримуючим проблемним питанням є керування складом і 

морфологією електрохімічного осадження таких систем, зокрема кобальту, з 

тугоплавкими металами. 

Нанесення електролітичних металевих покриттів заданого складу та 

структури є одним із головних критеріїв сучасної гальванотехніки. Однак, 

багатофакторність процесів співосадження двох і більше металів й 

осадження композиційних покриттів ускладнює забезпечення керованості їх 

нанесення без належної теоретичної бази. Не менш складними є процеси під 

час нанесення композиційних електролітичних покривів (КЕП), зокрема на 

основі кобальтової матриці. Наявна наукова та науково-технічна література з 

такого напряму прикладної електрохімії має, переважно, характер 

емпіричних досліджень. Тому дослідження, спрямовані на створення 

наукових основ електрохімічного осадження покриттів із 

багатокомпонентних сплавів і композитів на основі кобальту та тугоплавких 

металів керованого складу і відповідно функціональних властивостей є 
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актуальною науково-практичною проблемою, що покладено в основу 

дисертаційної роботи Ненастіної Т. О. 

Актуальність дисертаційна роботи підтверджується також її 

скерованістю  на  науково-дослідні роботи, що виконані у межах таких 

держбюджетних тем МОН України: “Створення новітніх технологій 

наноструктурних матеріалів з підвищеним ресурсом, корозійним та 

механічним опором для виробів подвійного призначення” (ДР 0116U000920), 

“Створення новітніх наноструктурних функціональних матеріалів на основі 

композитів і багатокомпонентних електролітичних сплавів металів тріади 

заліза для еко- та енерготехнологій” (№ ДР 0118U002051), “Розробка 

наукових основ технології наноструктурованих функціональних тонко-

плівкових матеріалів подвійного призначення на основі електролітичних 

сплавів і композитів” (ДР 0120U001006). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень і висновків 

дисертаційної роботи Ненастіної Т. О. забезпечена творчим аналізом джерел 

наукової та науково-технічної літератури з електрохімічного осадження 

сплавів і композитів металів підгрупи заліза з тугоплавкими металами, 

складу електролітів і режимів нанесення багатокомпонентних покривів на 

основі кобальту, особливостей спільного осадження з молібденом і 

вольфрамом. Визначено науково-технічну проблему, наведено перелік 

проблемних питань і запропоновано шляхи їх вирішення. 

Достовірність отриманих результатів і сформульованих у дисертації 

висновків  підтверджується використанням комплексу сучасних фізичних, 

фізико-хімічних й електрохімічних методів досліджень, зокрема таких: 

методу лінійної вольтамперометрії для встановлення кінетичних параметрів 

процесів сумісного осадження металів; Х-променевої флуоресцентної та 
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енергодисперсійної Х-променевої спектроскопії для визначення хімічного 

складу покриттів; сканівної електронної мікроскопії для дослідження 

морфології поверхні; хронопотенціограм та спектрів електродного імпедансу 

для визначення корозивної тривкості покриттів.  

Це дало змогу дисертантці одержати нові наукові положення, що не 

суперечать загальновідомим науковим положенням і сформулювати 

обґрунтовані висновки.  

Наукова новизна.  

Наукову новизну становить насамперед створено наукові основи 

технології електрохімічного осадження сплавів і композитів на основі 

кобальту з тугоплавкими металами, що враховують варіативність механізмів 

формування. Серед одержаних нових наукових положень, закономірностей 

та залежностей, варто відзначити такі: 

 запропонована й експериментально доведена гіпотеза щодо 

електрохімічного осадження композитів на основі сплавів кобальту з Мо, W, 

Zr з агрегативно стійких і стабільних розчинів електролітів завдяки 

утворенню фази оксидів молібдену і вольфраму безпосередньо у катодному 

процесі, що забезпечує рівномірне включення у матрицю потрійних сплавів; 

 визначенні складу і констант нестійкості цитратних, пірофосфатних і 

цитратно-пірофосфатних комплексів Со(II) i Zr(IV) та систем на основі 

вольфраматів і молібдатів, що дало змогу встановити раціональні 

співвідношення концентрацій металів і лігандів для осадження покривів 

сплавами і композитами із заданим вмістом компонентів; 

 обґрунтований принциповий механізм співвідновлення кобальту з 

тугоплавкими металами з цитратно-пірофосфатних електролітів у сплави або 

композити Со-Mo-W/Со-Mo-WOx, Сo-Мо-Zr/Сo-Мо-ZrO2, Сo-W-Zr/Сo-W-

ZrO2, як сукупність послідовних і спряжених реакцій за участю моно- і 
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білігандних комплексів, проміжних оксидів тугоплавких металів та ад-атомів 

водню, які надано узагальненою схемою; 

 доведенні можливість гнучкого керування складом потрійних 

покривів кобальту з тугоплавкими металами варіюванням густини постійного 

струму та частот імпульсного струму; 

 встановленні того, що розподіл тугоплавких компонентів за 

товщиною осадів Со-Mo-WOx, Сo-Мо-ZrO2 і Сo-W-ZrO2 має нелінійний 

характер та змінюється симбатно до товщини для Мо і антибатно – для W, 

що дає змогу керувати складом поверхневих шарів; 

 виявленні того, що зростання каталітичної активності досліджених 

покривів у анодних реакціях, а саме густини струму окиснення метанолу й 

етанолу в лужному середовищі, зумовлено участю мобільного оксиґену, що 

входить до складу проміжних оксидів тугоплавких металів. 

Практичне значення дисертаційної роботи. 

Практичну цінність одержаних результатів досліджень становить таке: 

 створені науково-технологічні засади електрохімічного формування 

покривів сплавами і композитами на основі кобальту з тугоплавкими 

металами, що склали підґрунтя для розробки технології гальванічних 

покривів Со-Mo-WOx, Сo-Мо-ZrO2, Сo-W-ZrO2 для відновлення, зміцнення та 

захисту поверхні та як електро- і фотокаталітичних матеріалів;  

 позитивні результати випробування корозивної тривкості та фізико-

механічних властивостей покривів сплавами і композитами на основі 

кобальту у виробничих умовах АТ “Харківський тракторний завод” і ТОВ 

“НВФ ДКБ ХМ”;  

 розроблений електроліт для нанесення покривів Со-Mo-WOx, який 

рекомендовано до впровадження на АТ “Харківський тракторний завод”. 
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Підтвердженням практичної значимості дисертаційної роботи є 

1 патент України на винахід, п’ять патентів України на корисну модель й 1 

патент республіки Казахстан. 

 

Оформлення дисертаційної роботи.  

У першому розділі наведено критичний аналіз науково-технічної 

інформації щодо фізико-хімічних і механічних властивостей покривів на 

основі сплавів і композитів металів підгрупи заліза з тугоплавкими металами, 

а також складу електролітів і режимів синтезу багатокомпонентних покривів 

на основі кобальту. Особливу увагу приділено особливостям спільного 

осадження у сплави з молібденом та вольфрамом. Відзначено доцільність 

використання полілігандних комплексних електролітів для синтезу 

багатокомпонентних сплавів кобальту за використання оксомолібдатів і 

вольфраматів. Сформульовано науково-технічну проблему і запропоновано 

шляхи її розв’язання. У другому розділі наведено опис установок і методів 

для електрохімічного осадження покривів, наведено характеристики 

матеріалів для експериментальних досліджень, алгоритми обробки даних та 

використану апаратуру. Третій розділ охоплює опис результатів 

експериментальних досліджень з визначення складу та констант нестійкості 

моно- і білігандних комплексів, що в електролітах і кінетики катодних 

реакцій співвідновлення кобальту, молібдену, вольфраму та цирконію у 

сплави і композити. Наведено закономірності утворення комплексів кобальту 

в таких системах: Со
2+

-P2O7
4–

, Со
2+

-Cit
3–

 та P2O7
4–

-Со
2+

-Cit
3–

; МоO4
2–

-P2O7
4–

, 

WO4
2–

-P2O7
4–

, МоO4
2–

-Cit
3–

, WO4
2–

-Cit
3–

, МоO4
2–

-P2O74–-Cit
3–

 і WO4
2–

-P2O7
4–

-

Cit
3–

; ZrО
2+

-P2O7
4–

, ZrО
2+

-Cit
3–

, ZrО
2+

-P2O7
4–

-Cit
3–

. Наведено результати 

досліджень формальної кінетики катодних процесів сумісного відновлення 

кобальту, молібдену, вольфраму і цирконію. Запропоновано такі схеми 

процесів: співосадження кобальту з вольфрамом або молібденом з цитратно-
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пірофосфатного електроліту; осадження електролітичних композиційних 

покривів на основі кобальту з тугоплавкими металами з цитратно-

пірофосфатного електроліту. У четвертому розділі наведено закономірності 

електрохімічного осадження покривів сплавами і композитами на основі 

кобальту з полілігандних електролітів. На основі експериментальних 

досліджень показано вплив складу електролітів, виду катодної поляризації, 

енергетичних і часових параметрів на елементний, фазовий склад і 

морфологію поверхні покривів. Базуючись на такому, встановлено 

раціональні режими електрохімічного осадження. Виявлено, що з цитратно-

пірофосфатних електролітів осаджуються блискучі однорідні покриви Сo-

Mo-WOx з високою адгезією до підкладки. Притім у покривів вміст 

тугоплавких компонентів і вихід за струмом закономірно знижуються зі 

зростанням співвідношення концентрації кобальту до оксометалатів 

с(Co
2+

)/с(WO4
2–

  + MoO4
2–

). Наведено особливості осадження покривів за 

імпульсного режиму електролізу. Вони проявляються в тому, що за 

збільшення амплітуди струму тугоплавкі метали співосаджуються у КЕП Сo-

Mo-WОх конкурентно внаслідок зміни швидкості парціальних реакцій 

відновлення окремих складових зі зміною поляризації. Притім вихід за 

струмом композиційного покриву Сo-Mo-WОх практично не залежить від 

густини струму імпульсу і знаходиться на досить високому рівні 70 – 80 %. 

П’ятий розділ включає результати досліджень зі встановлення взаємозв’язку 

складу зі структурою, топографією поверхні та функціональними 

властивостями осаджених покривів з наведенням результатів лабораторних 

випробувань макетних зразків. Показано, що поверхня покривів Со-Mo-WОх 

є наноглобулярною. Результати досліджень топографії КЕП Со-Mo-ZrО2 

свідчать, що підвищення густини імпульсного струму сприяє вирівнюванню 

поверхні покривів. Зменшенню параметрів шорсткості сприяє також 

імпульсний режиму електрохімічного осадження. Наведені результати 

досліджень фазового складу покривів. Так, на дифрактограмах Co-Mo-WОх 
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виявлено репліки, що відповідають фазі α-Co, інтерметалідам Co7W6, Co7Mo6. 

На покривах, осаджених імпульсним струмом виявлені рефлекси металевих 

молібдену і вольфраму, що доводить запропонований дисертанткою механізм 

відновлення проміжних оксидів тугоплавких металів ад-атомами водню під 

час переривання струму поляризації. Наведені результати випробувань 

функціональних властивостей осаджених покривів (мікротвердість, 

корозивна тривкість, електрокаталітична активність) і показана їх залежність 

від складу та структури. У шостому розділі, який акцентовано на прикладній 

частині отриманих результатів, наведено принципові технологічні схеми 

нанесення покривів Co-Мо-WOх, Co-Мо-ZrO2 і Co-W-ZrO2 та варіативні  

схему процесу електрохімічного осадження покривів Co-Мо-WOх, Co-Мо-

ZrO2 і Co-W-ZrO2. Останні включають залежності складу та властивостей 

покривів від умов їх осадження. Запропонований математичний опис, який 

пов’язує вміст компонентів у КЕП з густиною струму є вагомим 

інструментом організації керування та контролю технологічного процесу в 

модулі нанесення композиційних покривів. Результати оцінки 

мікротвердості, корозійної тривкості, фото- та електрокаталітичної 

активності дали змогу сформулювати рекомендації щодо практичного 

застосування КЕП Co-Мо-WOх, Co-Мо-ZrO2, Co-W-ZrO2. 

Дисертація написана у логічній послідовності з використанням джерел 

наукової літератури останніх 5…10 років відповідно до теми роботи.  

Повнота викладу результатів роботи в наукових фахових 

виданнях. 

Основний зміст дисертації викладено у 68 наукових працях, з яких 4 

монографії (у співавторстів), 8 статей у журналах наукометричної бази 

Scopus та Web of Sсience, 28 статей у фахових виданнях, 1 патент України, 

5 патентах України на корисну модель та 1 патенті республіки Казахстан.     
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h-index здобувача дорівнює 4, що свідчить про міжнародний рівень 

опублікованих статей, які складають основу дисертації. 

Дисертація Ненастіної Т. О. є завершеною роботою, яка присвячена 

актуальній проблемі … .  

Автореферат дисертації повністю відображає основні положення 

дисертації. 

Положення, наукові результати та висновки, що виносилися на захист 

кандидатської дисертації, не виносяться на захист докторської дисертації. 

Зауваження до дисертації.   

До розділу 1.  

1. Аналізуючи наукову літературу з електрохімічного осадження 

покривів на основі сплавів і КЕП на основі кобальту, зокрема залежності 

умови електролізу  властивості покриття, акцент зроблено на вміст 

компонентів. Мало уваги приділено впливу структури покриття, розміру 

зерен, зокрема їх нанорозмірності. Адже, часто вони є визначальними для 

функціональних властивостей покривів.  

2. На сс. 37-39 наведено аналіз джерел літератури з осадження КЕП за 

використання у розчинах наночастинок як другої фази у композиті. Після 

того, зроблено висновок (С. 40, перший абзац), що “…недостатньо висока 

седиментаційна стійкість електроліту-суспензії, викликає необхідність 

підтримання частинок у підвішеному стані спеціальними операціями…”. 

Адже, такі електроліти є фактично колоїдними розчинами. 

До розділу 2.  

1. Використання нерозчинного анода (нержавійна сталь) за тривалого 

електролізу зумовлює необхідність періодичного введення в електроліт солей 

металів, що спричиняє такі небажані наслідки: концентрування окремих 

солей (натрію сульфату), зміну співвідношення йонів осаджуваних металів. У 

розділі не показано як вирішують таке.   
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2. Не вказано на чому базувався вибір робочого діапазону тривалості 

імпульсу 110
–3

…510
–2

 с і паузи 210
–3

…510
–2

 с (С. 52). 

 До розділу 3.  

1. Не зрозумілим є фізичний зміст “…ліганди тетраедричної будови 

займатимуть чотири з шести вузлів…” (C. 75).  

2. З рис.3.1-рис.3.7 (діаграми розподілу іонних форм…)  не зрозуміло їх 

походження – з джерел літератури, чи власних досліджень. 

    До розділу 4.  

1. Відсутні дані про вплив умов електрохімічного осадження на 

розміри зерен покривів, на розміри частинок другої фази. Адже, вони 

визначають функціональні властивості покриву.   

 До розділу 5.  

1. Чому у підрозділі 5.5.2, наведено ряд послідовних стадій під час 

анодного окиснення метанолу (5.13) та окремих реакцій (5.14-5.18) без 

зазначення джерел літератури? 

 2. На С. 217 зазначено “трансформація (СО)S → CO2 не представляє 

інтересу для функціонування паливних елементів”. На підставі чого такий 

висновок. Адже, з літератури відомо, таку трансформація має місце не на 

кожному каталітичному аноді, що відповідно обмежує їх застосування. 

3.  На циклічних вольтамерограмах на електродах різної природи 

(рис.5.36, рис.5.40-5.43) є відмінність у значеннях діапазону потенціалів 

циклування. На чому базувався вибір того чи іншого діапазону?   

 До розділу 6.  

1. Зображена на рис.6.2 є скоріше принциповою схемою. 

2. На схемі (рис.6.2) передбачено контроль електроліту на значення рН 

і температури. Оскільки використовують нерозчинні аноди, змінюється склад 

електроліту. Як забезпечити стабільність його функціонування без аналізу на 

вміст компонентів і відповідного коригування? 




