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Доповідь присвячено дослідженню електрокаталітичних властивостей 
тернарних сплавів на основі металів групи заліза, які цілком можуть бути 

конкурентами вже відомим платиновмісним каталізаторам. 

Покриви наносили в гальваностатичному режимі за густини струму 

3 А/дм2 на зразки зі сталі марки Ст3. Осадження здійснювали з цитратного 
електроліту складу, моль/дм3: 0,05 Fe2(SO4)3∙9H2O, 0,2 CoSО4∙7H2O, 

0,15  Na2SО4, 0,1 H3BO3, 0,4 Na3C6H5O7∙2H2O, 0,06 Na2MoO4∙2H2O, рН = 4,2 –

 4,4 [1]. Методом циклічної вольтамперометрії оцінювали каталітичну 

активність сплаву в реакціях окиснення етанолу за температури 25 °С 
у модельному лужному середовищі (0,1M NaOH + 1M C2H5OH).  

Порівняльні залежності 

циклічних вольтамперограм 

(ЦВА) електроокиснення 
етанолу на платиновому 

електроді та тернарному 

сплаві (Рис.1) свідчать про 

електрокаталітичну активність 
сплаву Fe-Co-Mo, a значення 

струму окиснення навіть вищі, 

ніж на платиновому 

електроді [2]. Наявність піків 
струму на ЦВА для сплаву 

Fe-Co-Mo та їх відсутність для 

Pt-електроду свідчить про 

електроокиснення етанолу на поверхні електроду, активним шаром якого був 
сплав Fe-Co-Mo. 

Отримані результати дозволяють дійти висновку про конкуренто-

спроможність гальванічних покривів Fe-Co-Mo в реакціях електроокиснення 

етанолу, що дозволяє розглядати їх як перспективні каталітичні матеріали для 
нової генерації паливних елементів, в яких застосування етанолу забезпечує 

підвищення енергетичних показників та реалізує екологічний імператив 

новітніх технологій.  
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Рисунок 1 – Циклічні вольтамперограми 

електроокиснення етанолу на платиновому 

електроді (1) та сплаві Fe-Co-Mo (2) 


