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Роботу присвячено дослідженню впливу параметрів електролізу на склад 
покривів Fe-Co-Mo, осаджених із комплексних цитратних електролітів, та 

ефективність катодного процесу.  

Покриви наносили в гальваностатичному режимі в діапазоні густин 
струму 2 – 5 А/дм2 на зразки з міді марки М1. Осадження проводили з 

цитратних 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]. Елементний склад покривів визначали рентгено-флуоресцентним 
методом з використанням портативного спектрометра «СПРУТ». Морфологію 

поверхні досліджували за допомогою СЕМ ZEISS EVO 40XVP. Обробку 

зображення проводили із застосуванням програмного середовища SmartSEM.  
Осаджені покриви мають світло-блакитне 

забарвлення, яке відбиває наявність молібдену 

в склад сплаву, і характеризуються 

рівномірним розподілом елементів по 
поверхні. На поверхні покривів 

спостерігається формування щільної мережі 

сфероїдних структур (Рис.1).  
 Максимальний вихід за струмом складає 

65 – 68 % при густині струму 2,5 – 3 А/дм2. За 

таких значень параметрів електролізу покриви 

містять 12 – 16 ат.% молібдену та 29 – 35 ат.% 
кобальту при майже незмінній кількості 

заліза. Збільшення густини струму до 5 А/дм2 

призводить до зміни складу покривів – вміст молібдену зростає до 18 – 21 ат.% 
при деякому варіюванні вмісту кобальту та заліза. Вихід за струмом процесу 

електроосадження сплаву динамічно знижується майже до 35 % внаслідок 

пришвидшення перебігу паралельної реакції виділення водню [2]. Цей факт 

може стати визначальним при тестуванні електрокаталітичних властивостей 
сплаву. Таким чином, варіювання густини струму дозволяє отримувати 

покриви сплавом Fe-Co-Mo бажаного складу з розвиненою поверхнею. 
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Рис. 1 – Морфологія 

поверхні сплаву Fe-Co-Mo  


