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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І СКОРОЧЕНЬ 

a – константа Тафеля; 

b – константа Тафеля; 

c – концентрація речовини, моль/дм
3
; 

Е – електродний потенціал, В; 

Eп – потенціал піка, В; 

Eп/2 – потенціал полупіка, В; 

Ec – стаціонарний потенціал, В; 

fтер – коефіцієнт тертя; 

Iкор – струм корозії, А; 

i – густина струму, А/дм
2
; 

iкор – густина струму корозії, А/дм
2
; 

iп – густина току піка, А/дм
2
; 

HV – твердість за Вікерсом; 

Hμ – мікротвердість; 

kh – глибинний показник швидкості корозії, мм/рік; 

ks – константа швидкості електрохімічної реакції; 

ks – константа швидкості переносу заряду, см/с; 

kсп – електрохімічний еквівалент сплаву, г/А·год; 

m – маса, г; 

рН – водневий показник; 

рНп – водневий показник початку вимірювань; 

рНк – водневий показник закінчення вимірювань; 

рК – показник стійкості комплексу; 

pi  порядок електродної реакції; 

s – швидкість розгортки потенціалу, В/с; 

t – температура, °С; 

vd  швидкість об’ємної дифузії;  

vds  швидкість поверхневої дифузії; 

Хs – критерій Семерано; 

XL  кількість лігандів у комплексі, що беруть участь 

у розряді; 
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z – число електронів; 

χ – электропровідність розчину, Ом
-1

∙см
-1

; 

vф – фактична швидкість осадження сплаву, мкм/год; 

i – густина i-го компоненту сплаву, г/см
3
; 

τ  час осадження, хв.; 

τі  тривалість импульсу, мс; 

τп  тривалість паузи, мс; 

ω – вміст елементу, мас. %; 

ωi  масова доля i-го компоненту у сплаві, мас.%; 

АСМ – атомно-силова мікроскопія; 

ВС – вихід за струмом, %; 

кг – кристалічна гратка; 

ЛВА – лінійна вольтамперометрія; 

Н – навантаження, Н; 

РЗ – розсіювальна здатність, %; 

СЕМ – сканівна електронна мікроскопія. 

 



 

7 

 

ВСТУП 

Розвиток техніки і модернізація обладнання у багатьох 

галузях промисловості (хімічна, нафтопереробна, машино- 

і приладобудування) висувають підвищені вимоги до фізико-

механічних властивостей конструкційних матеріалів та сплавів. 

Не менш важливим є наявність сучасних технологій ремонту для 

швидкого та повного відновлення експлуатаційних властивостей 

матеріалів при мінімальних термінах технічного обслуговування 

та високій якості виконаних робіт. Це передбачає удосконалення 

існуючих та розвиток новітніх засобів й способів поверхневого 

зміцнення та відновлення деталей машин і механізмів. При 

цьому пошук підходів до забезпечення високих показників 

міцності, зносо- і корозійної стійкості має супроводжуватись 

дотриманням принципів екологічності та ресурсозаощадження у 

технологічних процесах виробництва матеріалів. 

Для підвищення експлуатаційних характеристик матеріалів 

доцільно використовувати технології нанесення на робочу 

поверхню виробів електролітичних тонкоплівкових металевих 

покриттів з нетоксичних електролітів. Підвищені механічні 

характеристики поверхонь деталей, економічність процесу, 

можливість формування покриттів металами і багато-

компонентними сплавами, які важко отримати металургійним або 
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хімічним способами, широке варіювання властивостей 

гальванічних осадів залежно від природи співосаджуваних 

компонентів, забезпечують перспективність використання 

гальванічних покриттів цільового призначення та їх широке 

впровадження у виробничу та ремонтну практику. 

На даний час затребувані технології зміцнення та 

відновлення зношених поверхонь за рахунок гальванохімічного 

нанесення покриттів твердим хромом, залізом, нікелем, міддю, 

цинком та ін., при цьому, враховуючи технологічні, економічні та 

екологічні чинники, найбільш перспективним вважається 

нанесення електролітичних покриттів залізом, легованих 

додатковими компонентами. Таким тонкоплівковим покриттям 

притаманний спектр унікальних властивостей, що дає 

можливість використовувати їх на заміну твердого хрому або 

коштовних матеріалів у багатьох галузях промисловості. 

Особливий інтерес викликають гальванічні покриття, які в 

процесі електроосадження мають тенденцію до аморфізації, що 

забезпечує кардинальні зміни фізико-механічних та 

експлуатаційних властивостей. Для практичного використання 

таких покриттів необхідно мати чіткі уявлення про структуру 

електролітичних легованих аморфних сплавів, яка є сполучною 

ланкою між заданими умовами осадження і одержуваними 

властивостями. 

Процесам формування електролітичних покриттів на основі 

заліза, легованих додатковими компонентами, присвячена 

значна кількість наукових робіт закордонних та вітчизняних 

дослідників та учених. Це пояснюється тим, що формування 

тонкоплівкових гальванічних осадів заліза з молібденом і 

вольфрамом на найпоширеніших конструкційних матеріалах 

(низьколегованій сталі та чавуні) дозволяє суттєво підвищити 

корозійну стійкість та фізико-механічні характеристики деталей.  
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Крім того, існує і суто технологічна проблема практичного 

застосування електролітів залізнення, пов’язана з їх 

нестабільністю, розв’язання якої також може бути суттєвим 

внеском в ресурсо- та енергозаощадження гальванохімічних 

технологій.  

Отже, створення наукових основ селекції сплавотвірних 

компонентів, обґрунтування співвідношення їх концентрацій 

в електроліті та технологічних режимів осадження покриттів 

Fe-Mo(W), Fe-Mo-W для керування складом, морфологією, 

а відтак, й експлуатаційними властивостями функціональних 

покриттів є актуальним завданням, яке визначило мету 

написання даної монографії. 
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ЧИТАЧАМ 

Зануренням заліза у пекельний жар   

Тисячоліттями гартували крицю! 

Але виробництво – не жертовний вівтар,  

Так працювати й надалі – вже не годиться! 

 

В поточний час існує тренд  

Поверхню зміцнювати вдало. 

Хоча Булат – відомий бренд, 

Але тепер – цього замало! 

 

На нанохімії підгрунтя 

Та інженéрію поверхні 

Відомі всім експерти-судді 

Вже не кивають якось зверхньо! 

 

Бо саме так в горнилі часу, 

Де переплавились знання, 

Легування поверхні набýло окрасу 

Для сьогодення і майбуття! 

 

Надбанням людства довіку однині  

Стануть відомості, нижче оприлюднені, 

Які дозволяють за законами хімії 

Створювати матеріали майбутнього! 
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РОЗДІЛ І 

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНЕ ЗАЛІЗО ТА СПЛАВИ НА ЙОГО ОСНОВІ 

Одним із найбільш ефективних технологічних шляхів 

зміцнення та відновлення зношених поверхонь і підвищення 

надійності роботи деталей машин і механізмів є модифікація 

поверхневого шару металу за рахунок нанесення на робочу 

поверхню виробів функціональних покриттів товщиною від 

декількох мікрометрів до міліметрів, які здатні забезпечити 

необхідні експлуатаційні характеристики [1 – 4]. За цих умов 

електролітичне осадження багатокомпонентних сплавів замість 

чистих металів є дуже важливим і перспективним напрямком 

у гальванотехніці. 

Завдяки поєднанню цінних характеристик індивідуальних 

металів можна формувати покриття, що надають поверхні 

виробів різноманітних фізико-хімічних та трибо-механічних 

властивостей, які неможливо отримати традиційним 

металургійним способом. 

Перевагами застосування електролітичних покриттів для 

зміцнення та відновлення зношених поверхонь деталей є [5 – 8]: 

– відсутність термічної дії на матеріал деталі, яка може 

викликати небажані зміни у структурі та фізико-механічних 

властивостях металу; 

– невеликі витрати матеріалу для проведення робіт; 
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– формування покриттів заданої товщини з мінімальним 

припуском на механічну обробку та підвищеними 

функціональними властивостями; 

– можливість автоматизації процесу та одночасне 

опрацювання великої кількості деталей, що значно зменшує 

собівартість технологічного процесу. 

Серед відомих процесів нанесення захисних покриттів 

особливе місце займає електролітичне залізнення, яке 

відрізняється високою продуктивністю, технологічною простотою 

і відносною дешевизною [9, 10]. Електролітичне залізнення –

гнучкий процес, що дозволяє формувати покриття різної 

товщини, варіювати властивості осаджених покриттів, простими 

прийомами осаджувати не тільки чисте залізо, а й сплави на 

його основі. За рахунок легування електролітичного заліза 

додатковими компонентами (C, B, P, Ni, Mo, W) можна 

одержувати гальванічні сплави з різними фізико-механічними 

властивостями та широкою сферою застосування [5, 11 – 14] 

(рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Легування заліза додатковими компонентами 
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1.1 Електроліти залізнення та фізико-хімічні 

властивості електролітичного заліза 

Дослідженню процесів електроосадження заліза 

присвячена значна кількість робіт вітчизняних та іноземних 

науковців, починаючи з експериментів Б. Якобі, Е. Ленца та 

Є. Клейна наприкінці XIX століття.  
 

 

Борис Семенович (Моріц Герман фон) Якобі 

(1801 – 1874) – фізик, винахідник гальванотехніки 

в цілому, родоначальник сучасної електрохімії. 

Якобі перший встановив технічну можливість 

і практичну значимість електролітичного осадження 

металів. Запропонована Якобі гальванопластика 

використовувалась для виготовлення точних і в 

усьому схожих між собою кліше для друкування 

державних паперів, в тому числі грошових знаків. 

 

Емілій Християнович (Генрих Фридрих Еміль) Ленц 

(1804 – 1865) – фізик, один з засновників 

електротехніки. З його ім’ям пов’язані відкриття 

законів щодо теплової дії струму та визначення 

напрямку індукційного струму, роботи з 

електромагнетизму. Найголовніші результати його 

досліджень: Закон індукції (“Правило Ленца”, 

1834 р.), “Закон Джоуля-Ленца” (1842 р.), досліди, що 

підтверджують “явище Пелет’є” (1838 р.), а також 

дослідження поляризації електродів (1847 р.) 
 

Наступний етап активного розвитку електролітичного 

залізнення відноситься до 50-х років XX століття. Питаннями 

практичного застосування покриттів залізом у різних галузях 

промисловості багато років займалися учені-практики 

А.О. Епштейн і А.С. Фрейдлін [15, 16], Ю.Н. Петров [10, 17 – 19], 

М.П. Мелков і А.Н. Швецов [9, 20 – 22], Р.С. Пиявський [6, 23], 

Ш.З. Закіров [24, 25] та інші. 

Отримані результати дозволили суттєво розширити 

уявлення щодо структури електролітичного заліза та його 

фізико-механічних властивостей, впливу різних факторів на 
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формування катодних осадів, а також шляхів інтенсифікації 

процесів одержання покриттів залізом із заданими 

властивостями. Високі показники мікротвердості та 

зносостійкості у поєднанні із доступністю, дешевизною та 

екологічною безпекою технологічного процесу дозволили 

розглядати електролітичне залізо в гальванотехніці як 

альтернативу хромовим покриттям. 

Сферами застосування електроосаджених покриттів заліза 

стали поліграфічна промисловість, машинобудування, хімічна та 

нафтопереробна галузі, ремонтні технології. Найбільш 

поширеним та затребуваним стало застосування залізнення для 

поверхневого зміцнення та відновлення зношених поверхонь 

деталей машин та механізмів [8, 9, 15, 19, 20, 24, 25]. 

Відомо, що властивості гальванічних металів та сплавів 

залежать від складу електроліту та визначаються умовами 

електроосадження [26 – 29]. При цьому електролітичні покриття 

здебільшого відрізняються вищими фізико-механічними 

властивостями за рахунок формування високодисперсних 

нерівноважних структур, насичених дефектами [30 – 34]. 

Це обумовлює підвищення твердості, корозійної стійкості, 

антифрикційних характеристик, а також інших функціональних 

властивостей порівняно із металургійними сплавами. 

Дослідження процесів електроосадження заліза довели, що 

фізико-механічні властивості сформованих тонкошарових 

покриттів залежать від складу та рН електроліту, температури та 

режиму формування гальванічних осадів [10, 17, 35 – 38]. 

Електроліти для формування покриттів заліза 

Електроліти для нанесення покриттів залізом можна 

поділити на групи: за природою основного компоненту – 

на прості та комплексні на основі Fe(II) і Fe(III); за pH – на кислі 

та лужні; за температурою – на холодні та гарячі (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Класифікація електролітів залізнення 

При цьому завдяки простому хімічному складу, високій 

електропровідності розчинів, великій швидкості осадження заліза 

та можливості формування покриттів значної товщини найбільш 

розповсюдженими в промисловості стали хлоридні 

на основі FeCl2. 

Відомо чотири типи хлоридних електролітів, які 

відрізняються концентрацією солі основного металу 

від 200 до 680 г/дм3, температурою (40–90°С) та кислотністю 

(0,6–5,0 г/дм3 HCl). Із хлоридних електролітів формуються щільні 

дрібнокристалічні осади з високими механічними властивостями, 

які оптимально підходять для відновлення спрацьованих 

поверхонь деталей машин та механізмів [20, 21, 24, 39, 40]. 

Хлоридні електроліти найбільш працездатні за високих 

температур (більше 60°С). Проте багаторічна експлуатація 

зазначених електролітів виявила ряд істотних недоліків, серед 

яких слід відмітити нестійкість через окиснення Fe(II) киснем 
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повітря і в анодному процесі, агресивність та екологічну 

небезпеку, обумовлену високою кислотністю і хімічною 

активністю хлорид-іонів. 

Використання сульфатних електролітів дозволяє 

одержувати світло-сірі осади значної товщини без пітингу. Проте 

ці електроліти мають й істотний недолік – сформовані покриття 

електролітичного заліза є надто крихкими. На відміну від 

хлоридних, сульфатні електроліти ефективні при кімнатній 

температурі [10, 12, 41]. 

Для одержання твердих покриттів електролітичним залізом 

використовують також електроліти на основі органічних 

сульфокислот [42 – 44], які дозволяють формувати блискучі 

покриття зі значно меншими внутрішніми напруженнями та 

високими механічними властивостями з виходом за струмом 

(ВС) до 75–85 %. 

Основним недоліком усіх простих електролітів на основі 

Fe(ІІ) є схильність до окиснення і утворення гідроксосполук при 

низькій буферній ємності. В результаті контакту розчинів з 

повітрям, особливо при підвищеній температурі, відбувається 

інтенсивне окиснення Fe2+ з накопиченням іонів Fe3+. Через це 

стабільність електролітів знижується, а якість осадів 

погіршується, виникає потреба у періодичному фільтруванні та 

корегуванні електролітів для одержання якісних катодних осадів. 

З метою підвищення стабільності електролітів, їх буферної 

ємності, а також для запобігання окислення Fe(ІІ) до Fe(III) до 

розчинів вводять різноманітні органічні та неорганічні речовини, 

зокрема іони амонію, оксалатну та аскорбінову кислоти, 

поверхнево-активні сполуки [10, 12, 45 – 49]. 

Із комплексних електролітів на основі Fe(ІІ) знайшли 

застосування борфторидні та фторсилікатні, аміакатні та 

пірофосфатні [50 – 54] тощо. На відміну від простих комплексні 

електроліти відрізняються стійкістю до окислення в процесі 
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експлуатації та дозволяють формувати щільні дрібнокристалічні 

покриття без використання спеціальних добавок [55]. Вони 

є значно продуктивнішими та дозволяють одержувати більш 

рівномірні та дрібнокристалічні покриття.  

Зменшення концентрації солі заліза в електроліті, 

підвищення густини струму та зниження температури сприяють 

осадженню дрібнокристалічних покриттів з вищими показниками 

мікротвердості і меншими внутрішніми напруженнями. В той же 

час при низькій температурі та значній кислотності електроліту 

відбувається наводнення покриттів, що зумовлює водневу 

крихкість катодних осадів. Підвищення температури розчинів 

забезпечує покращення покривної та розсіювальної здатності 

електролітів, однак одночасно викликає різке зростання 

напруженості катодних осадів, інтенсифікацію гідролізу 

й накопичення в розчинах окиснених форм заліза, які 

є небажаними домішками в процесі електролізу. 

Враховуючи те, що одночасно з виділенням заліза на катоді 

перебігає суміщена реакція виділення водню, катодний вихід за 

струмом ніколи не досягає 100 % і для більшості відомих 

електролітів залізнення не перевищує 80–85 %. 

Підвищені фізико-механічні властивості електролітичного 

заліза порівняно з одержаним металургійним способом, 

пов’язують з формуванням дефектів структури, що обумовлено 

особливістю перебігу процесу електрокристалізації. 

Характерною відмінністю структури електролітичного заліза 

є волокнистість, наявність тріщин та шарувата структура. Такий 

структурний стан викликаний наявністю залишкових напружень 

та електро-кристалічних дефектів, а також явищем 

перекристалізації. Слід зазначити, що внутрішні напруження 

покриттів відіграють важливу роль і для прогнозування 

зносостійкості електролітичного заліза. 
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Твердість електролітичного заліза може сягати 600 

за Вікерсом, у той час як металургійне залізо має твердість 

300–400. При цьому важливою експлуатаційною 

характеристикою є зчеплення покриттів заліза з основним 

металом. Факторами, що впливають на адгезію до основи, 

є матеріал катоду, підготовка поверхні, режим електролізу, тип 

струму, що використовується, величина внутрішніх напружень. 

Саме тому при гальванічному залізненні вирішальну роль 

у забезпеченні міцності зчеплення покриття з основою відіграє 

правильний вибір технологічного процесу осадження 

та ретельна підготовка поверхні [10, 18]. 

Характеристика технологічного процесу та 

властивості електролітичного заліза 

Процеси електролітичного залізнення проводять як на 

постійному струмі, так і з використанням нестаціонарних режимів 

електролізу [56 – 58]. Слід відзначити, що використання останніх 

дозволяє в широких межах контролювати міцність зчеплення 

покриттів з основним металом [59], а також якість та фізико-

механічні властивості катодних осадів [60, 61]. Варіювання 

параметрів електролізу в процесі електроосадження також 

дозволяє впливати на властивості покриттів.  

Відомі зносостійкі гальванічні покриття залізом [62], що 

складаються з декількох шарів різної твердості. Почергове 

нанесення покриттів низької та високої твердості здійснюють при 

температурі 50ºС із електроліту наступного складу, г/дм3: 

FeCl2·4H2O – 500; Na2C4H4O6·2H2O – 3; H2SO4 – 2; HCl – 1‒2 

(до рН 0,8‒1,2). Процес формування покриття здійснюють 

в декілька етапів: попереднє осадження покриття залізом при 

густині струму 10 А/дм2 протягом 1 години, яке служить 

металічною матрицею для другого етапу нанесення 

зносостійкого шару. 
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Шари різної твердості формують шляхом варіювання 

густини катодного струму від 10 А/дм2 до 60‒100 А/дм2, час 

нанесення ‒ 6‒18 хв. та 1‒4 хв. відповідно. Таким способом 

наносять 5‒10 пар шарів із співвідношенням твердості 4 : 8. 

Автори відмічають, що отримані покриття мають збільшену на 

30 % зносостійкість у порівнянні з матеріалом основи. Недоліком 

зазначених покриттів слід вважати невисоку стабільність 

електроліту через використання солей Fe(ІІ), значну крихкість 

отриманих покриттів, а також можливість їх розшарування через 

низьку когезію шарів. 

Електролітичні сплави на основі заліза 

Суттєво покращити якість покриттів можна електролітичним 

осадженням сплавів замість чистих металів. Враховуючи 

особливості кристалізації таких систем, можна керувати складом 

і структурою покриттів, отримувати властивості, які неможливо 

одержати іншими способами. 

Крім того, введення до складу електролітичного заліза 

легуючих компонентів приводить до виникнення нових факторів, 

які можуть впливати на міцнісні характеристики осадів. Також 

відомо, що атоми домішок, які містяться у дефектних кристалах, 

активно адсорбуються дислокаціями та закріплюють їх у гратки, 

що є додатковим фактором підвищення функціональних 

властивостей покриттів [63].  

Серед легованих гальванічних покриттів заліза на даний 

час широко обговорюються сплави  з нікелем, кобальтом, 

хромом, міддю, цинком, бором, титаном та інші, яким притаманні 

цінні експлуатаційні характеристики (магнітні властивості, 

корозійна стійкість, твердість, зносостійкість) [64 – 75]. 

Окремий науковий інтерес становить процес 

електрохімічного осадження заліза, легованого одночасно двома 

і, навіть, трьома додатковими компонентами [76 – 80]. 
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Це дозволяє одержувати матеріали з унікальними 

функціональними властивостями, які можуть замінити коштовні 

конструкційні матеріали у багатьох галузях промисловості. 

1.2 Легування сплавів заліза молібденом і вольфрамом 

Селекція компонентів для електролітичного 

сплавотворення базується на широкому досвіді використання 

легованих сталей і залежності їх функціональних властивостей 

від складу. Введення молібдену і вольфраму до складу покриттів 

прогнозовано дозволяє нівелювати властиві електролітичним 

осадам заліза високі внутрішні напруження з одночасним 

підвищенням фізико-механічних властивостей покриттів [81]. 

Характеристика легуючих компонентів 

Молібден і вольфрам є елементами VI побічної групи 

періодичної системи (рис. 1.3), в атомах яких відбувається 

заповнення електронами передзовнішнього d-підрівня. Внаслідок 

ефекту лантаноїдного стиснення ці метали мають близькі атомні 

та іонні радіуси, тому молібден і вольфрам подібні за фізико-

механічними та хімічними властивостями. 
 

  

а б 

Рис. 1.3. Загальний вигляд: а – молібдену, б – вольфраму 

 

Для них характерні тугоплавкість, висока міцність, корозійна 

стійкість, вони виявляють змінну валентність, що обумовлює 
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різноманітність хімічних сполук та їх застосування у сучасній 

техніці [82 – 86]. 

У сполуках молібден і вольфрам виявляють ступені 

окиснення від +1 до +6, стійкими з яких для W є ступінь 

окиснення +6, а для Мо – +4 та +6. Для атомів цих елементів, як 

і для інших елементів побічних груп, характерним є d2sp3– 

й d3s(sp3)–гібридизовані стани, що відповідають координаційним 

числам 6 та 4. Також відомі сполуки, в яких координаційне число 

Mo і W становить 8. Відповідно до цього катіони металів 

є акцепторами і сильними комплексотвірниками. 

Указані метали характеризуються високою температурою 

плавлення (тому і здобули назву тугоплавких) та малим 

коефіцієнтом лінійного розширення. При цьому на властивості 

металів значною мірою впливає наявність домішок. 

Молібден та вольфрам відрізняє достатньо висока стійкість 

на повітрі, температура початкової стадії окиснення становить 

400–500°С, при збільшенні температури процеси окиснення 

інтенсифікуються. 

Хоча молібден і вольфрам розташовані в ряду стандартних 

електродних потенціалів до гідрогену, проте вони виявляють 

низьку хімічну активність за рахунок того, що їх поверхня вкрита 

дуже щільними оксидними плівками кислотного характеру, що 

обумовлює підвищений хімічний опір. 

Вольфрам досить стійкий у розчинах майже всіх 

неорганічних кислот (хлоридної, сульфатної, нітратної, 

фторидної), при нагріванні до 80–100 °С помірно розчиняється у 

всіх кислотах, крім HF, активно кородує у суміші HNO3 та HF. 

Молібден менш стійкий у вказаних кислотах, швидко кородує 

суміші кислот HNO3:H2SO4:H2O, узятих в об’ємному 

співвідношенні як 5 : 2 : 2, в якій вольфрам є нерозчинним. 

У холодних розчинах лугів Mo і W є стійкими, проте при 

нагріванні відбувається незначна хімічна взаємодія. 
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Молібден і вольфрам використовують як легуючі елементи 

в сталях та компоненти жароміцних та твердих сплавів, 

більшість з яких використовується в електротехніці та 

електровакуумній техніці (рис. 1.4). 

Із значень перших потенціалів іонізації молібдену 

і вольфраму (7,10 еВ для Мо і 7,98 еВ для W) витікає, що 

у розчинах катіони указаних металів у вільному вигляді не 

існують – вони піддаються гідролізу, гідролітичній полімеризації 

та утворюють комплексні сполуки [86 – 88]. При цьому форми 

існування молібдатів і вольфраматів у водних розчинах значною 

мірою залежать від рН [89, 90]. У поєднанні з багатостадійністю 

процесів відновлення за участю молібдену і вольфраму це 

обумовлює їх складну електрохімічну поведінку. 
 

 

Рис. 1.4. Застосування молібдену і вольфраму в промисловості 
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Особливістю поведінки молібдатів і вольфраматів 

у катодних процесах є той факт, що із водних розчинів їх 

неможливо відновити до металічного стану через досить від’ємні 

потенціали та перебіг конкуруючого енергетично більш 

імовірного процесу виділення водню. Проте з металами підгрупи 

феруму вони достатньо легко співосаджуються у сплав [92 – 96]. 

Цей феномен отримав назву “індуковане співосадження” та 

вперше був введений американським ученим-дослідником 

A. Бреннером [11].  
 

 

Abner Brenner (1908 – 1998) – американський дослідник 

у галузі електрохімії, голова секції “Електроосадження” 

Національного бюро стандартів США, президент 

Американського хімічного товариства. A. Brenner автор 

значної кількості наукових праць та патентів, присвячених 

електроосадженню сплавів, зокрема металів підгрупи 

заліза з тугоплавкими компонентами. 

За значний внесок у галузі електрохімічних досліджень 

д-р. A. Brenner відзначений нагородами та престижними 

преміями.  

  

Фізико-хімічний сенс індукованого співосадження полягає 

у спряжених реакціях відновлення двох або більше металів. 

Схильність тугоплавких металів і металів підгрупи заліза 

до комплексоутворення, їх висока реакційна здатність, 

утворення проміжних інтермедіатів різного складу, а також 

дифузійні обмеження у розчинах електролітів зумовлюють 

складність та різноманітність реакцій та стадій загального 

процесу формування катодного осаду. Сформовані при цьому 

покриття у більшості випадків є аморфними 

та нанокристалічними через особливості перебігу процесів 

сплавотворення [97 – 99]. 

Питанням індукованого співосадження тугоплавких металів, 

зокрема молібдену і вольфраму, з нікелем і кобальтом 

присвячена значна кількість досліджень [100 – 110], які 
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створюють підґрунтя для керування процесами співосадження 

заліза з указаними тугоплавкими елементами.  

Моделі індукованого співосадження  

Моделі індукованого співосадження тугоплавких металів 

з металами підгрупи феруму можна класифікувати за науковими 

школами, що проводять дослідження за цим напрямком 

(рис. 1.5). 
 

 

Рис. 1.5. Наукові школи щодо дослідження електрохімічного 

осадження металів підгрупи заліза з тугоплавкими елементами 

Серед інших слід відмітити дослідження А.Т. Васько [87, 88, 

111] та В.С. Кублановського [96] (ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН 

України), E.J. Podlaha і D. Landolt [112 – 115] (USA, Northeastern 

University), N. Elias і E. Gileadi (Tel-Aviv University) [116, 117], 

а також роботи групи вчених під керівництвом О.І. Дикусара 

(Молдова, Інститут прикладної фізики АН Молдови) 

[118 – 121], які характеризують указаний процес як “аномальне 

осадження”[122 –124].  

А.Т. Васько у своїх наукових роботах запропонував 

радикально-плівкову модель [88, 111], що відбиває перебіг 

процесу електроосадження сплаву у чотири етапи через 
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утворення частинок радикального типу з неспареним 

електроном та ініціювання процесу полімеризації з утворенням 

оксидної плівки з наступним електрохімічним відновленням іонів 

металів всередині та на межі розподілу плівка – сплав. Автор 

вважає, що електроосадження металів підгрупи заліза 

відбувається через адсорбовані на катоді частинки МОНад, 

які утворюються із гідроксокатіонів МОН+ за одноелектродною 

реакцією з наступним утворенням інтермедіату складної будови. 

При цьому не було враховано, що перебіг багатоелектродних 

актів в електрохімічних системах є досить ускладненим, що не 

дозволяє повною мірою описати механізм утворення 

багатокомпонентних покриттів указаного складу. 

В той же час іншими дослідниками отримані результати, що 

частково підтверджують запропонований механізм [123]. 

Це дозволяє зробити висновок, що процесу сплавотворення 

передує стадія хімічної взаємодії гідроксоформ металів підгрупи 

заліза з іонами тугоплавких металів. 

Також запропоновано модель каталітичної дії поверхні 

катоду [11, 124], яка базується на припущенні, що процес 

електроосадження перебігає через стадію відновлення 

оксоаніону до оксиду або гідроксиду тугоплавкого металу 

з наступним його відновленням гідрогеном із гідриду металу 

підгрупи заліза, який попередньо осаджений та насичений 

гідрогеном. Враховуючи це, передбачається, що на катоді 

першим осаджується метал підгрупи заліза, після чого 

відбувається осадження тугоплавкого компоненту.  

E.J. Podlaha і D. Landolt запропонована адсорбційна модель 

[112 – 114], що характеризує механізм процесу сплавотворення 

як двостадійний через утворення проміжної адсорбованої 

сполуки M(I)Lad, (M – Ni, Co, Fe; L – ліганд), яка конкурує 

з тугоплавким компонентом, що відновлюється, за вільні активні 

центри на поверхні електроду. При цьому відновлення 
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оксоаніонів відбувається через утворення проміжного 

адсорбованого комплексу [M(II)LMoO2]ad. 

N. Elias і E. Gileadi пропонується модель метал-змішаного 

комплексу (на прикладі сплаву Ni-W), що характеризує процес 

сплавотворення із помірно лужних цитратних електролітів за 

присутності та відсутності NH3 [116, 117]. За думкою авторів 

процес сплавотворення перебігає через утворення метал-

змішаного комплексу, який є інтермедіатом цитратних комплексів 

іону підгрупи заліза і тугоплавкого металу. При цьому осадження 

металу підгрупи заліза може відбуватися також самостійно із 

будь-якого комплексу у розчині (цитратного, аміакатного і т.і.). 

Дослідниками було встановлено, що Ni і W синергетично 

впливають один на одного, а вміст вольфраму у сплаві залежить 

від рН електроліту та природи ліганду. При цьому також 

виявлено дифузійні обмеження парціальної густини струму 

відновлення тугоплавкого компоненту. 

Дослідниками НТУ “ХПІ” було встановлено стадійний 

механизм співосадження тугоплавких металів (Mo, W) з нікелем 

та кобальтом з наступною хімічною стадиєю відновлення 

проміжних оксидів молібдена та вольфрама адсорбованим 

атомарним гідрогеном [91].  

Але, на нашу думку, запропоновані механізми достатньою 

мірою не описують всі можливі реакції, що перебігають в процесі 

сплавотворення заліза з молібденом і вольфрамом, тому не 

дозволяють з великою імовірністю прогнозувати склад та 

керувати процесами формування бінарних і багатокомпонентних 

покриттів.  

Слід зазначити, що саме дослідженню механізмів 

формування покриттів сплавами на основі заліза з тугоплавкими 

компонентами присвячена зовсім незначна кількість робіт, що 

обумовлює актуальність досліджень електрохімічної поведінки 

багатокомпонентних систем Fe з Mo та W. 
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1.3 Багатокомпонентні покриття сплавами заліза 

з молібденом і вольфрамом 

Можливість осаджувати у вигляді компонентів сплавів такі 

тугоплавкі метали, як вольфрам, молібден, викликає особливий 

інтерес оскільки у чистому вигляді вони не можуть бути осаджені 

із водних розчинів, проте володіють цінними функціональними 

властивостями та можуть значно покращити якість більш 

дешевих та доступних матеріалів. 

У науковій літературі наведено достатньо велику кількість 

електролітів для формування бінарних гальванічних сплавів Fe 

з Mo і W. У більшості випадків вони базуються на відомих 

електролітах залізнення з додаванням іонів тугоплавких металів 

у вигляді оксоформ, а також цитратної кислоти, амоніаку або 

інших лігандів. Однак, за природою катіону основного 

компоненту сплаву їх можна розподіліти на розчини на основі 

Fe(II) та Fe(ІII). 

Перша група електролітів є значно більшою, оскільки 

досить тривалий час іони Fe3+ вважалися шкідливою домішкою 

електролітів залізнення та не використовувались 

в гальванотехніці. Лише останнім часом увага дослідників була 

приділена вивченню кінетики електрохімічних систем на основі 

Fe(ІII), що дозволило розробити продуктивні нетоксичні 

електроліти для одержання багатокомпонентних покриттів 

на основі заліза [94].  

Електроліти на основі солей феруму(ІІ) 

У дослідженнях, віддзеркалених у [5, 6, 12, 21], 

запропоновані склади електролітів та режими формування 

покриттів сплавами Fe-Mo і Fe-W. Звертається увага 

на підвищені механічні властивості сформованих покриттів 

завдяки включенню тугоплавкого компоненту. Але автори не 
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приділили увагу аналізу морфології та інші характеристик 

сформованих матеріалів. 

Для осадження сплаву Fe-W, який містить від 30 до 60 % 

вольфраму, запропонований цитратний електроліт (г/дм3): 

вольфрам (у вигляді Na2WO4) – 28; залізо (у вигляді FeSO4) – 2; 

Na3Cit – 66; NH3 – до рН 8. Процес електроосадження 

рекомендовано проводити за катодної густини струму 5 А/дм2 

і температури електроліту 70 °С. При підвищенні температури 

від 35 до 85 °С спостерігається збільшення вмісту W у сплаві від 

43 до 58 % та ВС від 20 до 28 %. Найкраща якість осадів та 

найвищий вихід за струмом спостерігаються при співвідношенні 

концентрацій Fe(ІІ) : Fe(ІІІ) = 1 : 1. Підвищення загальної 

концентрації заліза в електроліті дещо збільшує вихід за 

струмом, проте знижує концентрацію вольфраму в осаді та 

погіршує зовнішній вигляд покриття. Як аноди можна 

використовувати залізо і вольфрам. Залізні аноди розчиняються 

повільно, вольфрамові – з виходом за струмом до 90–100 %, але 

при цьому електроліт необхідно періодично корегувати 

додаванням солей Fe(ІІ). 

Для отримання покриттів Fe-W з високим вмістом 

вольфраму (до 70–80  %) запропонований електроліт наступного 

складу г/дм3: вольфрам – 45; залізо – 5; хлорид амонію – 300; 

тартрат калію і натрію KNaC4H4O6·4H2O – 150. Формування 

катодних осадів рекомендовано проводити з використанням 

вольфрамових анодів за температури 70 °С при катодній густині 

струму 5–10 А/дм2. Анодна густина струму при цьому становить 

0,12–0,15 А/дм2 для забезпечення поповнення вмісту вольфраму 

в електроліті. Електроліт готують у наступній послідовності, яка 

забезпечує утворення електродноактивних комплексів: оксид 

вольфраму(VI) розчиняють у надлишку гідроксиду натрію при 

нагріванні, після чого вводять розчин хлориду амонію та тартрат 

калію і натрію. Розчин сульфату заліза додають в останню чергу 
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для запобігання випаданню в осад гідроксиду заліза. Порушення 

порядку додавання компонентів при приготуванні електроліту 

може привести до його непридатності для роботи. 

Для формування сплаву Fe-Mo використовують цитратний 

електроліт наступного складу (г/дм3): молібдат натрію – 30; 

сульфат заліза – 2–10; цитратна кислота – 20; амоніак  

до рН 3–9 [12]. Процес проводять за катодної густини струму 

0,7–1 А/дм2 і температури 60 °С. Катодний вихід за струмом 

становить 40–70 %. Автори відмічають, що зміна концентрації 

заліза, як і зміна рН електроліту у межах 6–9, майже не 

впливають на склад покриттів. Більш вагомим є вплив 

концентрації молібдену та густини струму. За всіх умов покриття 

Fe-Mo мають чорний колір, сумарний вміст молібдену у сплаві 

коливається у межах від 45 до 70 %. Це свідчить, що молібден у 

покритті частково знаходиться у вигляді низки оксидів. 

П.М. Вячеславовим зі співавторами було доведено, що у цьому 

випадку молібден осаджується у вигляді MO2·nH2O, причому 

збільшення вмісту цитратної кислоти зменшує вміст окиснених 

форм молібдену у покритті. 

Також запропоновані пірофосфатні електроліти для 

нанесення покриттів Fe-Mo та Fe-W [5] (табл. 1.2).  
 

Таблиця 1.2 – Пірофосфатні електроліти для формування 

покриттів сплавами Fe-Mo та Fe-W 

Тип 

покриття 

Концентрація компонентів, г/дм
3
 

FeCl2·4H2O Na2WO4 Na2МоO4 Na4P2O7 Na2СO3 

Fe-Mo 9 – 40 45 75 

Fe-W 7–54 3–88 – 39–312 17 
 

Для сплаву Fe-Mo рН розчинів електролітів підтримують на 

рівні 8,3, а для Fe-W – 7,7–9,3. Процес формування покриттів 

проводять при перемішуванні, катодна густина струму – 
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12–16 А/дм2, температура електроліту від 30 до 90 °С. Вихід за 

струмом для покриття Fe-Mo складає 44 % з вмістом молібдену 

61 %, а для покриття сплавом Fe-W – від 13 до 65 % при вмісті 

вольфраму від 12 до 56 %. 

Також запропоновано сульфатно-цитратний електроліт 

з рН  4 для одержання покриттів Fe-Mo моль/дм3: FeSO4 – 0,01; 

Na2MoO4 – 0,01; Na3Cit – 0,02 [21]. Електроосадження проводили 

при температурі 25 °С на обертовому дисковому електроді за 

густини постійного струму 30 мА/см2. Аналіз морфології поверхні 

сформованих покриттів свідчить, що покриття є рівномірним 

з глобулярною структурою і незначною кількістю пор 

від виділення водню. 

Група учених під керівництвом В.І. Серебровського  

[125 – 127] запропонували кислі комплексні хлоридно-цитратні 

електроліти для формування гальванічних сплавів Fe-Mo 

та Fe-W (табл. 1.3). 
 

Таблиця 1.3 – Склад хлоридно-цитратних електролітів для 

формування легованих покриттів сплавами заліза 

Тип 

покриття 

Концентрація компонентів, кг/м
3
 

FeCl2·4H2O 
Na2WO4· 

4H2O 

(NH4)6Mo7O24· 

4H2O 

C6H8O7· 

H2O 
HCl 

Fe-Mo 350–400 – 0,5–2,0 4,0–5,0 1,0–1,5 

Fe-W 350–400 0,5–5,0 – 4,0–6,0 1,0–1,5 
 

Автори зазначають, що мікроструктура двокомпонентних 

осадів сильно залежить від вмісту в них легуючих компонентів. 

За даними мікроструктурного аналізу, якщо вміст 

вольфраму або молібдену становить менше 3,0% та 1,5% 

відповідно, структура покриттів однорідна та достатньо 

дрібнозерниста, вона практично не відрізняється від структури 

чистого заліза (рис. 1.6).  
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Рис. 1.6. Мікроструктура покриттів заліза з вольфрамом та 

молібденом [127]. 

 

При підвищенні концентрації легуючих елементів 

у покриттях вище зазначених показників починають з’являтися 

тріщини. Максимальна мікротвердість легованих покриттів, 

за даними дослідників, складає 8250–8300 МПа при вмісті в них 

W 1,5–2,5 % або Mo 1,0–1,5 %.  

Автори відзначають, що міцність зчеплення покриттів 

залізо-молібден і залізо-вольфрам з основним металом вище ніж 

нелегованого електролітичного заліза і достатньо сильно 

залежить від режимів електролізу. Підвищення густини 

катодного струму, як і збільшення коефіцієнту асиметрії, 

негативно впливає на цей показник. 

У роботі [128] формування покриттів Fe-Mo з вмістом 

молібдену від 12 до 40% здійснювали з використанням 

обертового дискового електроду із електроліту складу, г/дм3: 

FeSO4·7H2O – 15; Na2MoO4·2H2O – 2; Na3Cit·2H2O – 66; NaCl – 

1,1; сахарин – 0,4. Експериментально було доведено, 
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що найбільший вміст тугоплавкого компоненту в покритті 

досягається при рН 4,2, а покриття з вмістом молібдену понад 

20% крім металевих компонентів містять також певну кількість 

неметалічних домішок. 

Наукова група учених під керівництвом О.І. Дикусара 

тривалий час досліджувала процеси сплавотворення металів 

підгрупи заліза з тугоплавкими металами. Ними запропонований 

спосіб формування покриттів сплавом Fe-W із цитратних 

електролітів заліза(ІІ) наступного складу, г/дм3 [130]: електроліт 

№ 1 – FeSO4 – 49,6; Na2WO4 – 71,7; Na3Cit – 150; 

електроліт № 2 – FeSO4 – 55,6; Na2WO4 – 132; Na3Cit – 150. 

рН електролітів підтримували на рівні 7,4–7,8, а температуру – 

у межах 53–90°С. Формування покриттів проводили 

в гальваностатичному режимі при варіюванні густини струму від 

3 до 10 А/дм2. Як аноди використовували нержавіючу сталь. 

В указаних умовах можливо одержати покриття з вмістом 

легуючого компоненту від 20 до 49 % мас. з максимальним 

виходом за струмом до 30 %. На вміст вольфраму у складі 

сплаву та ефективність електролізу впливає вміст вольфрамату 

натрію, температура електроліту, густина струму та час 

осадження покриттів. Відзначається, що крім металевих 

компонентів, до складу сплаву також входить і оксиген, вміст 

якого збільшується при підвищенні температури електроліту та 

робочої густини струму. 

Одержані покриття сплавом Fe-W мають підвищені 

показники мікротвердості, які також залежать від елементного 

складу катодних осадів і режиму формування. Дослідження 

морфології одержаних тонкошарових покриттів свідчать про 

дрібнозернистість отриманих сплавів та їх структурну 

неоднорідність, яка обумовлена включенням саме легуючого 

компоненту. 
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Крім того, авторським колективом [129] було досліджено 

вплив іонів Fe(ІІІ) на стійкість запропонованих електролітів та 

процес сплавотворення, враховуючи, що іони Fe3+ 

накопичуються у робочих розчинах внаслідок окиснення на 

повітрі. Встановлено, що для отримання відтворюваних 

результатів експериментів, забезпечення стабільної роботи 

електролітів та формування покриттів достатньої якості, вміст 

сполук феруму(ІІІ) має становити не менше 60–70 % 

від загальної кількості заліза у розчині. Це дозволило зробити 

висновок про те, що на відміну від процесів одержання сплавів 

вольфраму з нікелем і кобальтом, які осаджуються 

із двозарядних іонів, процес електроосадження заліза 

з вольфрамом відбувається із іонів Fe(III). 

Отримані результати свідчать про доцільність використання 

розчинів саме заліза(III) на заміну електролітів на основі Fe(II) 

для формування покриттів сплавами заліза з тугоплавкими 

металами. 

Електроліти на основі солей Fe(ІІІ) 

Кількість робіт щодо формування електролітичних покриттів 

заліза з молібденом і вольфрамом із електролітів на основі Fe3+ 

є значно меншою, ніж для сполук Fe(II). 

У роботах В.В. Кузнєцова і К.Є. Голяніна [130 – 132] 

для формування покриттів сплавом Fe-Mo запропоновано 

аміакатно-цитратний електроліт на основі Fe(ІІІ), який містить, 

моль/дм3: Fe2(SO4)3 – 0,1; Na2MoO4 – 0,04; Na3Cit – 0,2; 

NH4Cl – 0,2; NaOH – до pH 3. Процес проводять 

в гальваностатичному режимі при густині струму 3–10 А/дм2. 

Катодний та анодний простір розділені катіонообмінною 

мембраною. Осаджений при цьому сплав містить в своєму складі 

35–40 мас.% молібдену та характеризується задовільною 

морфологією з невеликою кількістю тріщин та мікросфероїдів. 
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Сформоване на підкладці із міді покриття сплавом Fe-Mo 

є рентгеноаморфним та складається саме із металічних форм 

компонентів. Вміст оксигену в поверхневих шарах покриття 

дослідниками пояснюється контактом з атмосферним повітрям. 

Покриттям притаманні електрокаталітичні властивості в реакції 

електрохімічного виділення водню із лужних електролітів. Під 

час підбору складу електроліту авторами також було з’ясовано, 

що використання сполук Fe (II) для коплексних цитратних 

електролітів є недоцільним через побічний процес окиснення 

іонів заліза, що у підсумку не дозволяє формувати покриття 

зі значним вмістом тугоплавкого компоненту [133]. 

Додатковим обґрунтуванням необхідності використання 

цитратних електролітів саме Fe(ІІІ) є врахування констант 

нестійкості цитратних комплексів заліза з лігандом різного 

ступеня протонування (рис. 1.7). Комплекси Fe(II) порівняно 

із Fe(III) характеризуються меншими значеннями pKН, тобто 

є менш стійкими, що сприятиме окисненню сполук Fe(II) 

розчиненим киснем та оксометалатами, зокрема Mo(VI). 
 

 

Рис. 1.7. Константи нестійкості комплексів Fe  
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Враховуючи значну експериментальну базу щодо процесів 

одержання бінарних покриттів заліза з молібденом 

і вольфрамом, певний науковий інтерес викликає можливість 

поєднати цінні експлуатаційні характеристики указаних 

тугоплавких матеріалів за рахунок одночасного легування 

електролітичних покритів заліза молібденом і вольфрамом. Втім 

аналіз наукової літератури свідчить, що наразі досліджень щодо 

одержання та аналізу тернарних покриттів Fe-Mo-W 

не проводилось. Натомість дослідниками, переважно 

іноземними, пропонуються багатокомпонентні сплави молібдену 

та вольфраму з нікелем і кобальтом у різних варіаціях [134–137]. 

H. Cesiulis [137 – 139] зі співавторами запропонували 

комплексні електроліти для формування аморфних покриттів 

сплавами Fe-Ni-W і Ni-Mo-W. Сплавотвірні метали Ni(II) і Fe(II) 

вводяться у вигляді сульфату, молібден і вольфрам – 

оксоаніонів. Крім того до складу електроліту додають цитрат 

натрію, фосфатну і боратну кислоти, як блискотвірні добавки 

використовують бутандіол та миючий засіб “Рокафенол”. 

Електроосадження проводять за температури 65°С і густини 

струму 35 мА/см2 з використанням платинових анодів. Вміст 

вольфраму у сплаві Fe-Ni-W коливається від 20 до 31 ат.% при 

збільшенні співвідношення концентрації заліза до сумарної 

концентрації заліза та нікелю в електроліті. Використання 

імпульсного струму дозволяє підвищити вміст вольфраму 

у складі покриття до 35 ат.%. Зростання вмісту вольфраму 

в покритті відбувається симбатно зі збільшенням вмісту заліза. 

Автори відзначають, що введення заліза до складу покриття 

Ni-W сприяє підвищенню міцності зчеплення з матеріалом 

катоду і зменшенню внутрішніх напружень, за рахунок чого 

покращуються властивості сплаву. Мікротвердість сплаву 

Fe-Ni-W знаходиться в межах 810–1140 HV. 
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Для формування покриттів сплавом Ni-Fe-W також 

запропоновано цитратно-аміакатний електроліт [140], моль/дм3: 

NiSO4 – 0,2; FeSO4 – 0,1; Na2WO4 – 0,03; (NH4)3Cit – 0,3; 

H3Cit – 0,03;HBO3 – 0,16. Електроосадження проводять на 

підкладки із міді та сталі при температурі 75 °С і густині струму 

1 А/дм2. Вміст компонентів у сформованих покриттях становить, 

мас. %: Ni – 54,5–67,5; Fe – 24,5–27,3; W – 7,0–18,2. Покриття 

є рівномірними і дещо напруженими, про що свідчить наявна 

сітка мікротріщин. Вміст вольфраму у складі покриттів позитивно 

впливає на морфологію поверхні сплаву. Одержані тонкоплівкові 

матеріали мають кристалічну структуру з розміром зерен 

25–38 нм і виявляють магнітні властивості. 

Нанокристалічні тонкі плівки сплаву Ni-Fe-W одержували 

також на мідних підкладках із електролітів з різною 

концентрацією цитрату діамонію [141]. Авторами встановлено, 

що сформовані покриття є гладкими, нанокристалічними і мають 

хорошу адгезію з субстратом (матеріалом підкладки). 

Збільшення концентрації цитрату в електроліті викликає 

зменшення вмісту Ni і збільшення вмісту W у плівках. Покриття 

складу Ni61Fe25W14 мають м'які магнітні властивості. 

Покриття Fe-Ni-W також пропонується електроосаджувати 

із електроліту наступного складу, моль/дм3 [142]: FeSO4 – 0,01; 

NiSO4 – 0,01; Na2WO4 – 0,01; Na3Cit – 0,24 при співвідношенні 

концентрацій Fe : Ni : W = 1 : 1 : 1 і 1 : 10 : 1 за температури 

25 °С і рН 5,0. Процес формування проводять 

у гальваностатичному режимі при густині струму 30 мА/см2. 

Одержані покриття мають глобулярну тріщинувату шарувату 

поверхню та є аморфними. Автори відзначають, що поверхня 

покриттів утворена сумішшю оксидів W(VI) і (V), які леговані 

металевим залізом та нікелем.  

Покриття сплавом Ni-Fe-Mo за свідченнями авторів [143] 

можна одержувати із комплексного сульфатно-цитратного 
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електроліту наступного складу, г/дм3: NiSO4 – 60; FeSO4 – 4; 

Na2MoO4 – 2; NaCl – 10; Na3Cit – 66; C7H5NO3S – 3 на підкладках 

із міді та титану. Але вихід за струмом процесу становить лише 

10 %. Склад покриттів при варіюванні товщини від 0,6 до 2,1 мкм 

коливається в межах, мас. %: Ni – 59–69; Fe – 0,9–2,4; 

Mo – 25–40. Сформовані покриття мають кристалічну структуру 

та виявляють магнітні властивості. 

Роботи по електроосадженню багатокомпонентних сплавів 

молібдену і вольфраму з металами підгрупи заліза на даний час 

інтенсивно проводяться під керівництвом E. J. Podlaha 

[144 – 149]. Для формування покриття Ni-Fe-Mo-W дослідники 

пропонують комплексний цитратний електроліт на основі 

сульфату нікелю (0,15 моль/дм3), молібдату (0,1 моль/дм3) 

і вольфрамату (0,1 моль/дм3) натрію, цитратної (0,375 моль/дм3) 

та борної (1,0 моль/дм3) кислот з додаванням сульфату заліза(ІІ) 

варійованої концентрації до 0,15 моль/дм3, рН електроліту 

становить 7,0–7,3 та корегується додаванням сульфатної 

кислоти або гідроксиду натрію. Процес електроосадження 

проводять з використанням обертового дискового електроду за 

температури 25, 40 та 60 °С при густині струму 25–75 мА/см2. 

Втім ВС сплаву не перевищує 10 %.  

За даними авторів введення іонів заліза до складу 

електроліту викликає очікуване зменшення вмісту нікелю 

у складі покриттів (з 35 до 5%). Причому відбувається одночасне 

зменшення вмісту молібдену (з 67 до 45 %) і збільшення вмісту 

вольфраму (з 4 до 8 %), що пояснюється конкуруючим 

відновленням компонентів сплаву. Аналіз 

СЕМ-зображень сформованих покриттів свідчить, що поверхня 

є нерівномірною, з великою кількістю утворень неправильної 

форми та тріщин (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Морфологія поверхні покриттів Ni-Fe-Mo-W, одержаних 

із розчинів з варійованим вмістом іонів Fe [146] 

Серед публікацій щодо формування тернарних покриттів 

Fe-Mo-W відомі роботи [150, 151], які інформують наукову 

спільноту про можливість одержання електролітичних покриттів 

сплавами заліза з молібденом і вольфрамом із цитратних 

електролітів. Проте вміст тугоплавких компонентів у покриттях, 

як і вихід за струмом, є незначними. 

У роботах [152 – 154] наведені результати досліджень щодо 

формування тернарних сплавів заліза і кобальту з тугоплавкими 

компонентами. Для одержання покриттів Fe-Co-Mo та Fe-Co-W 

використовувались цитратні електролтіи заліза(ІІІ). Показано, що 

ці системи є багатокомпонентними, досить складними та 

гнучкими. Склад сформованих покриттів залежить від 

концентрацій компонентів та рН електроліту. Під час 

формування тернарних сплавів відбувається конкурентне 

відновлення заліза і кобальту, а вміст тугоплавкого компоненту 

в покриттях залежить від густини струму електролізу. Отримані 

результати показують, що ефективним інструментом управління 

складом і морфологією, а отже, і властивостями покриттів 

є концентрації сплавотвірних компонентів в електроліті і густина 

струму обробки. 

Таким чином, аналіз літературних даних щодо електролітів 

та способів формування багатокомпонентних покриттів 

сплавами заліза з молібденом і вольфрамом, показав, 

що використання простих електролітів та електролітів, 
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що базуються на солях Fe(ІІ) не дозволяє одержувати покриття 

зі значним вмістом тугоплавких компонентів та високою 

ефективністю процесу (ВС і швидкістю осадження). В той же час 

комплексні електроліти на основі Fe(ІІІ) є більш стабільними 

і продуктивними та забезпечують осадження якісних щільних 

дрібнокристалічних покриттів зі значним вмістом молібдену 

або / та вольфраму і високими механічними властивостями. 

Отже в даній монографії увагу авторів зосереджено 

на використанні цитратних електролітів на основі Fe(ІІІ) 

та виявленні закономірностей співосадження компонентів 

сплаву, а також впливу режимів електролізу на склад, 

морфологію поверхні, структуру та функціональні властивості 

покриттів. 

Ці матеріали ґрунтуються на багаторічному досвіді авторів 

щодо електрохімічного дизайну та технологій бінарних покриттів, 

починаючи з селекції компонентів, через системні дослідження 

кінетичних закономірностей і виявлення механізму процесів, до 

розробки технологічних регламентів і проведення дослідно-

промислових випробувань.  

Обґрунтована селекція сплавотвірних компонентів має 

давню історію, та попри накопичений досвід і багатий фактичний 

матеріал, годі шукати чітких рекомендацій до електрохімічного 

дизайну синергетичних сплавів.  

Тому вельми обґрунтованим є такий перелік утилітарних 

вимог до вибору сплавотвірних елементів: 

– наявність сировинної бази;  

– технологічні можливості рециклінгу;  

– низька токсичніть;  

– термодинамічна сумісність і можливість співосадження в 

сплав; 

– імовірність реалізації синергетичного ефекту; 
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– прогнозні оцінки очікуваних функціональних 

характеристик.  

Існує багато суттєвих відмінностей не тільки в структурі і 

властивостях металургійних і гальванічних сплавів, хоча вони 

тісно пов’язані, а й у концентраційних співвідношеннях 

компонентів у них. Під час електролітичного осадження можуть 

формуватися сплави, які суттєво різняться фазовим складом і 

властивостями від одержаних термічним шляхом, що значно 

розширює технічні можливості електролітичних сплавів. 

Дослідимо вплив головних зовнішніх і внутрішніх чинників 

(рис. 1.9) на формування властивостей багатокомпонентних 

покривів, враховуючи загальновідомий логічний кортеж:  

 

параметри синтезу → склад → будова → властивості → 

функція → галузь застосування. 

 

До найважливіших зовнішніх чинників необхідно також 

віднести поля різної природи (векторні величини), серед яких: 

– електрична (поляризація), зокрема, нестаціонарні режими 

електролізу з варіюванням амплітудних і часових характеристик; 

– температурне, що дає можливість регулювати не тільки 

температуру реакційного простору, а й агрегатний стан окремих 

елементів (розчини–розплави–газова фаза), при цьому за 

швидкістю зміни температури ΔТ/Δt вдається керувати 

маршрутами перетворень (пересиченням розчинів, утворенням 

дво- та тривимірних зародків, аморфних структур тощо); 

– магнітне (чинник в електрохімічних процесах імовірний, 

однак, вивчений недостатньо); 

– імпульс руху (штучне перемішування в окремих ланках 

системи, підведення реактантів або видалення продуктів 

електролізу); 
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– опромінювання, яке залежно від природи може 

призводити до радіолізу, змінювати умови електролізу або 

структуру і властивості поверхні та окремих фаз і навіть 

маршрутів перетворень тощо. 

До сукупності областей визначення елементів таких 

електрохімічних систем необхідно додати ще область розмірних 

ефектів, що є результатом прояву сил як різної природи, так 

і різної інтенсивності впливу – за переходу від мікро- 

до макрорівня під час створення технологічних об’єктів, а також 

реалізації переходу “зверху–вниз” до мікро- і наноструктурних 

об’єктів, зокрема, ювенільних стадій електрохімічного осадження 

покривів. 
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Рис. 1.9. Зовнішні та внутрішні чинники формування 

гальванічних сплавів 
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РОЗДІЛ ІІ  

ОСОБЛИВОСТІ КАТОДНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗА 

ІЗ ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА ОСНОВІ Fe(III) 

Обґрунтування складу електроліту є важливим аспектом 

при одержанні електролітичних покриттів. Співосадження 

металів у сплави відноситься до суміщених катодних реакцій, які 

перебігають незалежно одна від одної, або спряжених, коли 

один з металів не здатний відновлюватись без іншого, тобто 

реакції є взаємопов’язаними. Безпосередньо електрохімічною 

є стадія перенесення електронів, яка пов’язана з подоланням 

енергетичного бар’єру переходу іонів металу межі 

розчин / електрод і характеризується енергією активації 

побудови кристалічної гратки (кг). Для електрохімічних реакцій 

енергія активації залежить від різниці потенціалів на межі поділу 

електрод / розчин. Потенціал розряду іонів кожного з металів 

обумовлений їх фізико-хімічними властивостями, а відновлення 

кожного з металів можливе лише за умов досягнення цього 

потенціалу. Отже для співосадження металів у сплав необхідно 

зрівнювати їх рівноважні або стаціонарні потенціали [155]:  

. (2.1) 
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Зближення потенціалів розряду досягається шляхом зміни 

активності іонів металів у розчині і перенапруги окремих стадій. 

Для металів, що мають близькі стандартні потенціали 

і їх відновлення відбувається приблизно з однаковою 

перенапругою, зближення потенціалів досягається варіюванням 

концентрації іонів металів у розчині. Якщо мова йде про участь в 

катодному процесі різних за своєю природою електродно-

активних частинок, перебіг електрохімічних реакцій значною 

мірою ускладнюється. Це безпосередньо стосується і процесу 

електрохімічного одержання покриттів сплавами заліза 

з молібденом і вольфрамом. 

Застосування системного підходу для аналіза кінетичних 

закономірностей у багатокомпонентних системах передбачає 

послідовний аналіз іонних рівноваг у розчинах електролітів, 

починаючи з окремих сплавотвірних компонентів, і далі – 

з послідовним ускладненням системи шляхом додавання 

частинок співосаджуваних металів. Отже, в першу чергу 

необхідно розглянути іонні рівноваги і катодні процеси 

у багатокомпонентних розчинах на основі Fe3+.  

2.1 Іонні рівноваги у багатокомпонентних розчинах на 

основі Fe3+ 

Для аналізу іонних рівноваг і катодних процесів 

у багатокомпонентних системах на основі Fe3+ використовували 

розчини, наведені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Склад розчинів для досліджень  

Призначення розчину Реактив 

Інтервали 

концентрацій, 

моль/дм
3 

Фоновий Na2SO4 1,0 

Катодні процеси за участю 

Fe
3+

 

Na2SO4 

Fe2(SO4)3·9H2O 

1,0 

0,02–0,002 
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Призначення розчину Реактив 

Інтервали 

концентрацій, 

моль/дм
3 

Катодний процес в системі  

Fе
3+

 – Cit
3–

 

Na2SO4 

Fe2(SO4)3·9H2O 

Na3C6H5O7·3H2O 

1,0 

0,01 

0,02–0,06 

Катодний процес в системі  

Fе
3+

 – Cit
3–

– MoO4
2
 

Na2SO4 

Fe2(SO4)3·9H2O 

Na3C6H5O7·3H2O 

Na2MoO4·2H2O 

1,0 

0,01 

0,03 

0,005–0,008 

Катодний процес в системі  

Fе
3+

 – Cit
3–

– MoO4
2-
 – WO4

2–
 

Na2SO4 

Fe2(SO4)3·9H2O 

Na3C6H5O7·3H2O 

Na2MoO4·2H2O 

Na2WO4·2H2O 

1,0 

0,01 

0,03 

0,006 

0,004–0,008 
 

Схильність заліза до гідролізу обумовлює досить складну 

поведінку системи Fe3+–Н2О [156], яка істотно залежить від рН 

розчину і вихідної концентрації іонів Fe3+ (рис 2.1). 

 

Рис. 2.1. Діаграма 

іонних рівноваг у 

системі Fe
3+

–Н2О 

З рис. 2.1 та концентраційно-логарифмічної діаграми 

(рис. 2.2) видно, що при рН 2,2–3,3 у водному розчині 

переважають іони Fe3+ і FeOH2+ (рКн = 11,8).  
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Рис. 2.2. Концентраційно-

логарифмічна діаграма 

гетерогенної системи 

Fe
3+

–Н2О 

З розрахунку констант гідролізу встановлено, що при 

вихідній концентрації c0(Fe3+) 0,04 моль/дм3 мольна частка іонів 

FeOH2+ становить 40 %, а дійсна їх концентрація – 

0,016 моль/дм3, тоді як іонів Fe3+ – 0,024 моль/дм3 [157]. 

Цілком природно, що при зменшенні концентрації заліза(ІІІ) 

сульфату ступінь гідролізу, а, відповідно, і вміст іонів FeOH2+ 

зростає. Так, при вихідній концентраціїї іонів Fe(ІІІ) 0,01 моль/дм3 

мольна частка FeOH2+ становить 80% (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 – Залежність вмісту іонних форм феруму(ІІІ) і рН 

електроліту від вихідної концентрації Fe3+ 

Електроліт 
с

0
(Fe

3+
), 

моль/дм
3
 

рН 

електроліту 

Вміст у 

розчині, % 

Fe
3+

 FeОН
2+

 

1 0,04 2,5 60 40 

2 0,02 2,7 44 56 

3 0,01 3,3 20 80 
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При цьому слід враховувати, що зростання у розчині вмісту 

FeOH2+ сприяє перебігу гідролізу за другим ступенем:  

 (рКн [Fe(OH)2]
+ = 21,7); 

      (2.2) 

Таким чином, можна стверджувати, що катодне 

відновлення заліза відбуватиметься одночасно з декількох 

іонних форм, а внесок кожної з реакцій у загальний процес буде 

визначатися початковою концентрацією феруму(ІІІ) сульфату 

і рН розчину [158]. 

Як зазначалося, молібден і вольфрам електрохімічно 

із водних розчинів самостійно не відновлюються, але 

співосаджуються у сплав з металами підгрупи феруму. До 

складу електролітів, як правило, їх вводять у вигляді найбільш 

поширеної форми – оксоаніонів, яким притаманна схильність до 

утворення полімерних форм. 

Залежно від рН розчину і концентрації оксометалатів 

відбувається взаємний перехід іонів різного ступеню агрегації, 

причому з підвищенням концентрації і підкисленням середовища 

імовірність утворення протонованих поліоксоаніонів зростає 

(табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 – Форми оксометалатів у водних розчинах 

pH 
Концентрація, 

моль/дм
3
 

Домінуюча форма 

оксометалатів 

5,0–8,0 и pH > 8 <10
−3

 2
4MO  

4,0–5,0 

>10
−3

 


724

2
4 OHM,HMO,MO  

3,0–4,0  5
247

4
247272 OHM,OM,HOHM  

2,0–3,0 
72

4
2472

4
268 OHM ,OMH ,OM  
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Слід відзначити, що наявність у молібдену (VI) 

і вольфраму (VI) вільних орбіталей для координації з іншими 

електродонорними сполуками обумовлює їх здатність до 

утворення гетероядерних комплексів, в яких означені метали 

виступають комплексотвірниками. 

Водночас наявність оксигену в оксометалатах сприяє 

координації останнього з катіонами d-металів, зокрема Fe(III). 

Здатність молібдатів і вольфраматів до утворення 

комплексних сполук відіграє визначальну роль у вирішенні 

проблеми щодо співосадження заліза з молібденом 

і вольфрамом, а саме складає підґрунтя для використання 

комплексних електролітів.  

На наш погляд, найбільш ефективним рішенням питання 

створення нетоксичного, стійкого електроліту для одержання 

покриттів сплавами Fe-Mo і Fe-Mo-W є застосування ліганду, 

який має задовольняти наступним вимогам: 

– висока хімічна стійкість при катодній поляризації; 

– здатність до формування розчинних комплексів 

з компонентами електроліту; 

– буферна ємність; 

– нетоксичність; 

– невисока собівартість. 

Переліченим вимогам задовольняє досить вузьке коло 

сполук, серед яких в першу чергу привертають увагу цитрат-іони. 

Однак слід зважати на те, що, ступінь їх протонування зростає 

зі зменшенням рН розчину (рис. 2.3). 
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Рис.2.3. Діаграма іонних 

рівноваг системи Cit
3–

–H2O 

 

 

Вибір цитратів обумовлений, зокрема, здатністю 

утворювати розчинні комплексні сполуки з ферум(ІІІ), 

молібденом(VI) і вольфрамом(VI). Крім того, з катодних 

вольтамперограм, одержаних у розчині 1 моль/дм3 Na2SO4 і при 

додаванні 0,03 моль/дм3 натрію цитрату (рис. 2.4), витікає, що 

цитрат-іони інертні по відношенню до матеріалу катоду 

і виявляють стійкість при катодній поляризації.  

 

Рис. 2.4. Катодні 

вольтамперограми електрода 

зі сталі 3 у розчинах 

1 моль/дм
3
 Na2SO4 (1) та за 

присутності натрію цитрату 

концентрацією с(Cit
3–

) 

0,03 моль/дм
3
 (2).  

Швидкість розгортки 

потенціалу s, В/с: 2∙10
–2

 

Особливу увагу при створенні цитратних електролітів на 

основі Fe(ІІІ) слід звернути на тенденції змінення кислотності 

розчину внаслідок гідролізу катіонів і аніонів. Так перебіг рекції 

гідролізу цитратів викликає залуження, а Fe3+, навпаки – 

підкислення електроліту. Отже послідовність введення реактивів 
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при складанні розчину набуває в такому випадку важливого 

значення.  

Незважаючи на певну кількість досліджень, питання 

обґрунтування співвідношення концентрацій сплавотвірних 

металів і ліганду, вивчення кінетичних закономірностей 

катодного відновлення феруму, як основного компоненту сплаву, 

та відновлення Fe(ІІІ) разом з молібденом і вольфрамом 

залишається на порядку денному.  

На підставі аналізу інформаційних джерел і вищенаведених 

іонних рівноваг можна сформулювати робочу гіпотезу (рис. 2.5) 

про можливість електрохімічного осадження сплавів заліза з 

молібденом і вольфрамом із комплексних цитратних електролітів 

на основі солей ферум(III) і оксометалатів та керування 

їх складом, морфологією і властивостями шляхом змінення 

співвідношення концентрацій сплавотвірних компонентів 

і ліганду, варіювання енергетичних і часових параметрів 

електролізу. 

 

ci і cj – концентрації сплавотвірних металів і лігандів,  

Ik(t) – катодний струм. 

Рис. 2.5. Робоча гіпотеза щодо формування покриттів.  

2.3 Катодні реакції в системі Fe3+ ‒ H2O 

Дослідження кінетичних закономірностей катодного 

відновлення заліза проводили на електроді зі сталі 3 

із цитратних електролітів на основі Fe(ІІІ) (таблиця 2.4).  
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Таблиця 2.4 – Склад електролітів на основі Fe(ІІІ) 

Покриття/ 

№ електроліту 

Компоненти електроліту, моль/дм
3
 

Fe2(SO4)3 Na2MоO4 Na2WO4 Na3C6H5O7 Na2SO4 H3BO3 

Fe-Mo / №1 0,1 0,08 – 0,3 0,1 0,1 

Fe-W / №2 0,1 – 0,06 0,3 0,1 0,1 

Fe-Mo-W / №3 0,1 0,08 – 0,3 0,1 0,1 

 

Поляризаційні вимірювання при дослідженні кінетики 

електродних реакцій, проводили з використанням потенціостату 

ПІ-50-1.1 в термостатованих комірках за трьохелектродною 

схемою. Значення робочого потенціалу, форму сигналу 

поляризації задавали програматором ПР-8. Швидкість розгортки 

потенціалу s варіювали в інтервалі 2·10–3–1·10–1 В/с. Динамічні 

залежності фіксували за допомогою спеціально розробленого 

модуля і програмного забезпечення. 

Катодні поляризаційні залежності, одержані із розчинів 

варійованої концентрації Fe2(SO4)3 на фоні 1 моль/дм3 Na2SO4 

(рис. 2.6), мають класичну форму з двома хвилями, які 

відбивають стадійне відновлення Fe(ІІІ) за реакціями:  

Fe
3+

 + e = Fe
2+

;  Ep = 0,77 + 0,059 lg[c(Fe
3+

)/c(Fe
2+

)],  (2.3) 

Fe
2+

 + 2e = Fe
0
;  Ep = −0,44 + 0,0295 lgc(Fe

2+
).  (2.4) 

На поляризаційній залежності 1 (рис. 2.6) при 

c0(Fe3+) = 0,04 моль/дм3 (pH 2,5) в інтервалі потенціалів 

−0,34...−0,60 В спостерігається зростання густини струму, 

ділянка граничного струму при потенціалах −0,60...−0,68 В 

та наступне пришвидшення відновлення металу з чітко 

вираженим піком при потенціалі Еп = −0,86 В. Враховуючи той 

факт, що при pH 2,5 в електроліті існують переважно іони Fe3+, 

внесок реакції (2.3) на першій стадії процесу буде домінуючим.  
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В інтервалі вихідних концентрацій іонів c0(Fe3+) 0,02–0,004 

моль/дм3 (залежності 2 – 4 на рис. 2.6) спостерігається 

закономірний зсув стаціонарного потенціалу та потенціалу 

початку хвилі в катодну область, що характерно для процесів 

з дифузійними і адсорбційними обмеженнями.  

 

Рис. 2.6. Катодні 

вольтамперограми електрода зі 

сталі 3 у розчинах 1 моль/дм
3
 

Na2SO4 при різних 

концентраціях Fe2(SO4)3; 

c
0
(Fe

3+
), моль/дм

3
: 0,04 (1);  

0,02 (2); 0,01 (3); 0,004 (4). 

Швидкість розгортки потенціалу 

s, В/с: 2∙10
‒2

 

 

При зменшенні концентрації Fe3+ густина струму 

зменшується у 2,5 рази, а хвиля стає більш пологою, що також 

свідчить про адсорбцію реагенту. Враховуючи той факт, що pH 

електроліту в межах цих вихідних концентрацій c0(Fe3+) 

становить 3,3, можна стверджувати, що в загальному катодному 

процесі зростає внесок реакцій за участю гідроксокатіонів 

(див. табл. 2.2): 

     (2.5) 

,   (2.6) 

     (2.7) 

     (2.8) 

При концентрації c0 (Fe3+) 0,04 моль/дм3 густина струму піка 

другої хвилі при потенціалах −0,70...−0,92 В, за яких 

відбувається відновлення Fe2+ до Fe0, значно менша за густину 
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струму піка першої хвилі відновлення Fe3+ до Fe2+. На відміну від 

електроліту 1, в електролітах 2–4 густина струму піка другої 

хвилі вдвічі перевищує струм першої (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Кількісні характеристики катодного відновлення 

заліза у розчині Fe2(SO4)3 на фоні 1 моль/дм3 Na2SO4 

c
0
(Fe

3+
), 

моль/дм
3
 

І-ша хвиля ІІ-га хвиля 

Eп, B 

(H2) 
іп, A/см

2
 

Eп, B 

(H2) 
іп, A/см

2
 

0,04 –0,61 0,046 –0,86 0,035 

0,02 –0,60 0,016 –0,92 0,029 

0,01 –0,54 0,008 –0,84 0,016 

0,004 –0,50 0,004 –0,82 0,009 

Це пов’язано із розширенням кола іонних форм Fe(ІІІ), які 

беруть участь в елементарному акті електродної реакції 

відновлення Fe(ІІІ) до Fe(ІІ). Отже, під час першої стадії 

одночасно утворюється більше іонів Fe2+ або їх похідних, які 

розряджаються при потенціалах другої хвилі –0,75…–0,90 В 

до Fe0. Водночас, відзначається зменшення вдвічі густини 

струму піка обох хвиль в інтервалі вихідних концентрацій c0(Fe3+) 

0,01–0,004 моль/дм3 порівняно з c0(Fe3+) 0,02 моль/дм3. 

Вочевидь, домінування гідроксокатіонів  у більш 

розведених розчинах приводить до посилення адсорбційних 

ускладнень і наступної хімічної реакції вивільнення гідроксид-іона, 

що супроводжують катодний процес [158]. Інтенсифікація 

катодного процесу у більш концентрованих розчинах викликана 

одночасним розрядом заліза з декількох іонних форм, 

зокрема і Fe3+.  

На користь такого припущення свідчить характер 

концентраційних залежностей струму (рис. 2.7), нахил яких 

зростає з вихідним вмістом c0(Fe3+) у розчинах. Розрахований 
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усереднений уявний порядок реакції за іонами Fe3+ при 

потенціалах −0,54 В та −0,78 В становить 0,55 та 0,50 відповідно, 

що також підтверджує факт відновлення феруму з різних іонних 

форм. 

 

Рис. 2.7. Залежність 

густини струму 

електрохімічного 

відновлення Fe(III) від 

вихідної концентрації іонів 

Fe
3+

 при потенціалах:  

–0,54 В (1); –0,78 В (2) 

Лінеарізація обох хвиль вольтамперограм для 

c0(Fe3+) ≥ 0,02 моль/дм3 у координатах змішаної кінетики 

зкутовим коефіцієнтом більше 59 мВ (рис. 2.8) свідчить про 

необоротність процесу і наявність хімічної стадії [159].  
 

 

Рис. 2.8. Залежності Тафеля 

для першої (1) і другої (2) 

хвиль катодної 

вольтамперограми в розчині 

моль/дм
3
: c (Na2SO4) – 1; 

c
0
(Fe

3+
) – 0,02.  

Швидкість розгортки 

потенціалу s, В/с: 2∙10
–2

 

 

Для детального обґрунтування механізму відновлення 

і стадійності процесу доцільно використовувати алгоритм аналізу 

поляризаційних залежностей, який базується на визначенні 

характеристичних параметрів електрохімічних реакцій [160].  
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Характер залежності іп /√s – s (рис. 2.9 а) свідчить 

про необоротність катодного процесу, а зменшення іп /√s при 

невеликих швидкостях розгортки, як і залежність Еп від s, 

вказують на адсорбцію реагента, що відповідає  

реакціям (2.5) і (2.7). 

Розраховані характеристичні критерії відновлення Fe3+ 

в інтервалі потенціалів −0,34...−0,60 В, зокрема Семерано 

XS = 0,5 і концентраційний Xс = 1, свідчать про гальмування 

реакції розряду. 

 

  

а б 

Рис. 2.9. Залежність характеристичного критерію іп / √s (а) і густини 

струму піка (б) першої хвилі вольтамперограми електрохімічного 

відновлення феруму(ІІІ) від швидкості розгортки потенціалу в 

розчині Fe2(SO4)3 на фоні 1 моль/дм
3
 Na2SO4, c

0
 (Fe

3+
), моль/дм

3
: 

0,04 (1); 0,02 (2) 

Зниження XS до 0,13 при збільшенні швидкості розгортки 

в зазначених межах потенціалів, як і характер залежності іп /с – с 

(рис. 2.10 а), вказують на наступну каталітичну хімічну реакцію. 

Наявність наступної хімічної стадії також підтверджується 

нелініним характером залежностей в координатах іп – √s 

(рис. 2.9 б) та іп – c (рис 2.10 б). 
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а б 

Рис. 2.10 Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і густини 

струму піка (б) першої хвилі вольтамперограм від вихідної 

концентрації іонів Fe
3+

 на фоні 1 моль/дм
3
 Na2SO4; s = 2∙10

–2
 В/с 

Хід залежності Еп – lg s відображає внесок наступної 

хімічної реакції, а її лінеарізація при збільшенні швидкості 

розгортки (0,02–0,1 В/с) свідчить про адсорбцію продуктів на 

поверхні електроду (рис. 2.11 а). Крім цього, прямопропорційна 

залежність Еп від lg s для другої хвилі вольтамперограми 

(рис. 2.11 б) підтверджує наявність на поверхні електроду 

адсорбованих частинок. 

Водночас, сінусоідальний характер залежності Еп першої 

хвилі від lg s (рис. 2.11 а), по-перше, підтверджує каталітичний 

характер наступної хімічної реакції; по-друге, може вказувати на 

перебіг електрохімічної реакції одночасно за кількома 

механізмами, що цілком узгоджується з припущенням про 

розряд різних іонних форм Fe(III).  

Отже, одночасно з реакціями (2.3, 2.5–2.8) перший етап 

відновлення включає стадію:  

     (2.9) 
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а б  

Рис. 2.11. Залежність потенціалу піка першої (а) і другої (б) хвилі 

вольтамперограм від швидкості розгортки потенціалу в розчині на 

фоні 1 моль/дм
3
 Na2SO4 при с

0
(Fe

+
) 0,02 моль/дм

3
 

 

Критерій Семерано Xs в інтервалі потенціалів 

–0,70…–0,92 В становить 0,5, що вказує на гальмування стадії 

розряду. Зменшення характеристичного критерію іп/√s другої 

хвилі вольтамперограми катодного відновлення заліза при 

невеликих швидкостях розгортки потенціалу (рис. 2.12 а) та 

зростання параметру іп/c при зниженні c0(Fe3+) (рис. 2.13 а), 

підтверджують адсорбцію електродноактивних частинок на 

поверхні електроду. 

  
а б 

Рис. 2.12. Залежність характеристичного критерію іп / √s (а) і густини 

струму піка (б) другої хвилі вольтамперограм від швидкості розгортки 

потенціалу на фоні 1 моль/дм
3
 Na2SO4; c

0
(Fe

3+
), моль/дм

3
: 

0,04 (1); 0,02 (2) 
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Зростання густини струму іп при збільшенні початкової 

концентрації іонів Fe3+, як і нелінійний характер залежностей 

в координатах іп – √s (рис. 2.12 б) та іп – c (рис 2.13 б) вказує на 

внесок хімічної реакції. Цілком імовірно, що при потенціалах 

другої хвилі −0,70…−0,92 В реакція (2.4) супроводжується 

паралельною реакцією відновлення адсорбованих на поверхні 

катоду частинок, які за природою наближаються до фазового 

оксиду:  

    (2.10) 

що обумовлює зростання густини струму і швидкості процесу в 

цілому. 
 

  
а б 

Рис. 2.13. Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і густини 

струму піка (б) другої хвилі вольтамперограм від вихідної 

концентрації іонів Fe
3+

 на фоні 1 моль/дм
3
 Na2SO4 при швидкості 

розгортки потенціалу 2∙10
–2

 В/с  

На підставі аналізу результатів лінійної вольтамперометрії 

можна стверджувати, що катодний процес відновлення 

феруму(ІІІ) з водних кислих розчинів лімітується стадією 

переносу першого електрона, яка ускладнена адсорбцією іонів 

FeOH2+ на поверхні електрода і хімічною стадією диссоціації 

відновлених іонів FeOH+. Механізм процесу можна представити 
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у вигляді загальної схеми, яка дозволяє враховувати можливі 

маршрути електродної реакції відновлення Fe(ІІІ) залежно від 

вихідної концентрації іонів Fe3+ і рН електроліту (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Узагальнена схема механізму катодного відновлення 

Fe(ІІІ): vd – швидкість об’ємної дифузії, ks – константа 

швидкості переносу заряду 

Результати дослідження цілком підтверджують робочу 

гіпотезу і створюють передумови для керування процесом 

катодного відновлення феруму(III) шляхом варіювання 

концентрації основного компоненту в розчині, pH середовища, 

а також введення ліганду, що утворюватиме з Fe(ІІІ) розчинні 

комплекси і сприятиме стабілізації електроліту.  

2.3 Катодні реакції в системі Fe3+ ‒ Cit3- ‒ H2O 

Дослідження катодних реакцій за участю феруму(ІІІ) 

в присутності цитрат-іонів проводили у розчинах натрію цитрату 

варійованої концентрації (табл. 2.6). Насамперед слід відзначити 

суттєву залежність рН розчинів від концентрації цитрат-іонів при 

сталому вмісті іонів Fe3+. Така поведінка системи Fe3+–Cit3-–H2O 

цілком прогнозована, оскільки цій системі притаманне 

конкурування реакцій гідролізу Fe3+ та протонування цитрат-

іонів. Тобто, на показник рН електроліту впливає не тільки 
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концентрація окремих компонентів розчину, а й, переважно, 

співвідношення цих концентрацій. Ступінь протонування цитрату 

зменшується з ростом рН розчину (рис. 2.3), тому кожен 

з електролітів буде відрізнятись складом іонних форм катіонів 

(Fe3+, FeOH2+, FeO+ тощо) і лігандів (Сit3−, HCit2−), що, в свою 

чергу, буде визначати сценарій електрохімічного процесу для 

різних електролітів. Але водночас присутність аніону слабкої 

багатоосновної кислоти та багатозарядного катіону слабкої 

основи є передумовою підвищення буферної ємності розчину.  

Таблиця 2.6– Склад розчинів для досліджень 

Склад розчинів 
№ електроліту 

1 2 3 4 

фон, Na2SO4, моль/дм
3
 1 1 1 1 

с(Fe
3+

), моль/дм
3
 0,02 0,02 0,02 0,02 

с(Cit
3-

), моль/дм
3
 0,02 0,03 0,04 0,06 

рН електроліту 3,1 3,4 4,4 5,3 

Оскільки схильність заліза та цитрату до гідролізу 

є вагомим чинником характеристик робочого розчину, 

послідовність введення речовин до електроліту при його 

приготуванні суттєво впливає на рН розчину та спектр іонних 

форм компонентів. Так, при додаванні до 1 моль/дм3 Na2SO4 

з розчиненим Fe2(SO4)3 (рН 2,5–3,0) натрію цитрату (рН 7,5–8,0) 

у співвідношенні c(Fe3+) / c(Сit3−) = 1:1 показник рН електроліту 

встановлюється на рівні 2,3. Навпаки, при додаванні розчину 

Fe2(SO4)3 до розчину натрію цитрату в 1 моль/дм3 Na2SO4 у таких 

самих пропорціях рН робочого розчину стає більшим – 3,1. 

Аналогічно, при приготуванні електроліту при співвідношенні 

концентрацій с(Fe3+):с(Cit3−) = 1:1,5 за першим варіантом 

змішування встановлюється рН 3,1, а за другим – 3,4; при 

с(Fe3+):с(Cit3−) = 1:2 показник зростає до 3,8 і 4,4 відповідно. 

На підставі одержаних результатів можна стверджувати, 
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що відбувається взаємодія гідролізованих сполук феруму(III) 

з цитрат-аніонами різного ступеню протонування та утворення 

комплексних частинок варійованого складу, який залежить від 

співвідношення комплексотвірника і ліганду та впливає на 

кінцеве значення pH електроліту. Реакції, які відбуваються при 

змішуванні:  

Cit3− + Fe3+ ↔ [FeCit]     (2.11) 

HCit2− + FeOH2+ ↔ [FeCit] + H2O,   (2.12) 

HCit2− + Fe(OH)2
+ ↔ [FeOHCit]− + H2O,  (2.13) 

H2Cit− + FeOH2+ ↔ [FeHCit]+ + H2O,   (2.14) 

H2Cit− + Fe(OH)2
+ ↔ [FeCit] + 2H2O,   (2.15) 

слід враховувати при встановленні механізму відновлення 

феруму(III) з цитратних електролітів. 

Підвищення концентрації ліганду відносно вмісту 

комплексотвірника сприяє залуженню середовища, тобто вплив 

реакції гідролізу і протонування цитрат-іонів є домінуючим. 

Таким чином, варіювання способу приготування робочого 

розчину дає можливість створювати електроліт з бажаними для 

процесу співосадження металів характеристиками та іонним 

складом. 

Діаграма іонних рівноваг системи Cit3−–H2O (рис. 2.3) 

дозволяє досить точно визначити форму цитрат-іонів, 

що переважатиме в розчині залежно від рН. Так, у розчині 1 

очевидна присутність іонів H2Cit– і недиссоційованої форми 

цитратної кислоти у співвідношенні ~50:50 (табл. 2.7). 

З підвищенням вихідної концентрації натрію цитрату 

відбувається збільшення частки іонів H2Cit– в електролітах 2 і 3 

до 65 %. В розчині 4 переважають іони HCit2–. 
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Таблиця 2.7 – Співвідношення іонних форм цитрату в розчині 

залежно від складу електроліту 

Вміст іонної форми, % 
Електроліт 

1 2 3 4 

Cit
3−

 – – – 6 

HCit
2−

 2 3 34 76 

H2Cit
−
 47 63 62 18 

H3Cit 51 34 4 – 

Катодні поляризаційні залежності, отримані для електроду 

зі сталі 3 за присутності цитрату, суттєво відрізняються від 

аналогічних у розчині без ліганду. При співвідношенні вихідних 

концентрацій іонів Fe3+ і Cit3– 1:1 і 1:1,5 стаціонарний потенціал 

стає позитивнішим (залежності 2, 3 на рис. 2.15) за потенціал 

сталевого електроду в розчині Fe2(SO4)3, що, з огляду 

на залуження цитрат-вмісних розчинів, можна пояснити 

перебігом реакцій (2.12, 2.14) та адсорбцією утворених 

комплексів на поверхні електроду. 

 

Рис. 2.15. Катодні поляризаційні 

залежності відновлення 

феруму(ІІІ) у розчині 1 моль/дм
3
 

Na2SO4, c
0
(Fe

3+
) = 0,02 моль/дм

3
, 

с(Cit
3–

), моль/дм
3
: 0 (1); 0,02 (2); 

0,03 (3); 0,04 (4); 0,06 (5). 

Швидкість розгортки потенціалу 

2∙10
−2

 В/с 

З іншого боку, за зниження концентрації вільних катіонів 

Fe3+ внаслідок реакцій (2.11–2.15) гальмується процес 

безструмового окиснення матеріалу підкладки: 

Fe + 2Fe3+ = 3Fe2+,     (2.16) 
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який відбувається при встановленні стаціонарного потенціалу 

електрода через відмінність стандартних потенціалів відповідних 

систем (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 – Стандартні потенціали систем феруму 

Система Fe
3+

/Fe Fe
2+

/Fe Fe
3+

/Fe
2+

 

Стандартний потенціал E
0
, В −0,037 −0,44 +0,77 

При збільшенні концентрації цитрат-іонів (електроліти 3, 4) 

зростає рН розчину і змінюється співвідношення іонних форм 

цитрату в електроліті, а відповідно, і склад комплексів. 

Домінуючою стає реакція (2.13) і стаціонарний потенціал 

сталевого електроду Ес зсувається в катодну область 

(залежності 4, 5 на рис. 2.15). Але слід відзначити, що, 

незалежно від концентрації цитрат-іонів, електродна поляризація 

за присутності цитрату збільшується порівняно з електролітом 

без ліганду, що вказує на участь в електродному процесі саме 

комплексних сполук феруму.  

Характер вольтамперограм в розчині 1 відрізняється 

збільшеною густиною струму в інтервалі потенціалів 

–0,35...–0,70 В, який відповідає стадії відновлення Fe(ІІІ) до 

Fe(ІІ). Слід відзначити, що при співвідношенні концентрацій іонів 

Fe3+ і Cit3– 1:1 формування цитратних комплексів заліза FeHCit+ 

(рКн=6,3) відбувається за участі лише половини іонів феруму(ІІІ) 

(рівняння 2.14), іншими іонами, які відновлюються на катоді 

залишаються FeOH2+ (рКн =11,8).  

При потенціалах –0,35...–0,70 В вольтамперограми стають 

більш пологими, що свідчить про ускладнення катодного процесу 

процесу адсорбцією. Отже, процес відновлення на даному етапі 

можна представити реакціями, які відбуваються паралельно:  

[FeHCit]+L ↔ [FeHCit]+S     (2.17) 

[FeHCit]+S +e → [FeHCit]S    (2.18) 
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FeOH2+
S + e → FeOH+

S    (2.19) 

Підвищення концентрації цитрат-іонів по відношенню до 

вихідної концентрації іонів Fe3+ приводить до закономірного 

зниження густини струму у зазначеному інтервалі потенціалів 

(залежності 3, 4, 5 на рис. 2.15). 

Така поведінка обумовлена збільшенням частки цитратних 

комплексів феруму, які безпосередньо беруть участь у стадії 

розряду, ускладненій адсорбцією і хімічною дисоціацією 

комплексних сполук. 

В межах потенціалів –0,70...–0,96 В спостерігається суттєве 

зростання густини струму з яскраво вираженим піком 

з наступним зменшенням перед ракцією виділення водню. 

Очевидно, таке прискорення пов’язане з відновленням 

проміжних сполук феруму(ІІ) до металічного заліза. Найбільша 

густина струму піка спостерігається у розчинах 

із співвідношенням концентрацій іонів феруму до 

цитрату 1 : 1 і 1 : 1,5 (табл. 2.9). 

Зниження густини струму після піка може бути викликано 

дифузійними обмеженнями, пов’язаними з відведенням ліганду 

з приелектродного простору в об’єм електроліту. Враховуючи 

співвідношення іонних форм компонентів у робочому розчині 

можна стверджувати, що в електролітах 2 і 3 буде переважати 

реакція (2.14).  

Виходячи з одержаних результатів, подальше підвищення 

концентрації ліганду слід вважати недоцільним, оскільки 

це приводить до збільшення кількості лігандів у складі 

комплексних сполук і викликає посилення дифузійних 

і адсорбційних ускладнень електродного процесу, а, отже, 

і зниження густини струму і, як наслідок, процес відновлення 

феруму гальмується. Визначення характеристичних критеріїв 

електрохімічних реакцій дозволяє більш коректно інтерпретувати 

отримані результати. 
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Таблиця 2.9 – Кількісні характеристики катодного відновлення 

феруму з розчину с, моль/дм3: Na2SO4 – 1; Fe3+ – 0,02) за 

присутності цитрат-іонів 

Е
л

е
кт

р
о
л

іт
 

с
(C

it
3

−
),

 

м
о
л

ь
/д

м
3
 

р
Н

п
 

р
Н

к 

Е
с
, 
В

 

s
, 
В

/с
 

Е
п
, 

В
 

Е
п
/2
, 

В
 

і п
, 

А
/д

м
2
 

α
z
 

1 0,02 3,1 1,7 −0,34 

2∙10
–3

 −0,97 –0,74 0,19 0,21 

1∙10
–2

 −0,96 –0,72 0,30 0,25 

2∙10
–2

 −0,99 –0,66 0,41 0,15 

5∙10
–2

 −1,02 –0,74 0,63 0,17 

1∙10
–1

 −1,02 –0,77 0,85 0,19 

2 0,03 3,4 2,3 −0,37 

2∙10
–3

 −0,91 –0,76 0,14 0,32 

1∙10
–2

 −0,94 –0,80 0,28 0,34 

2∙10
–2

 −0,95 –0,82 0,41 0,37 

5∙10
–2

 −1,00 –0,86 0,60 0,34 

1∙10
–1

 −1,05 –0,93 0,67 0,40 

3 0,04 4,4 3,5 −0,39 

2∙10
–3

 −0,90 –0,77 0,13 0,37 

1∙10
–2

 −0,95 –0,83 0,26 0,40 

2∙10
–2

 −0,94 –0,81 0,33 0,37 

5∙10
–2

 −0,98 –0,87 0,53 0,44 

1∙10
–1

 −1,06 –0,88 0,68 0,27 

4 0,06 5,3 4,1 −0,41 

2∙10
–3

 −0,92 –0,78 0,14 0,34 

1∙10
–2

 −0,93 –0,81 0,25 0,40 

2∙10
–2

 −0,96 –0,84 0,35 0,40 

5∙10
–2

 -1,01 –0,89 0,53 0,40 

1∙10
–1

 -1,01 –0,91 0,61 0,48 
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Так, розрахований критерій Семерано Xs при катодному 

відновленні заліза за присутності цитрат-іонів незалежно від 

концентрації ліганду становить 0,4, що свідчить про уповільнену 

стадію розряду. Розрахований за рівнянням Мацуди-Аябе [160] 

добуток коефіцієнту переносу на число електронів αz 

необоротної стадії в електроліті 1 свідчить про уповільнену 

стадію переносу одного електрону. 

Водночас, збільшення концентрації цитрату приводить 

до підвищення αz удвічі (табл. 2.9), що може бути пов’язано 

з одночасним відновленням декількох комплексів феруму(ІІІ).  

При цьому зростання густини струму зі швидкістю розгортки 

потенціалу (рис. 2.16, а) підтверджує факт адсорбції частинок, 

які відновлюються, на поверхні електроду. 
 

  

а б 

Рис. 2.16. Залежність густини струму піка (а) і характеристичного 

критерію іп / √s (б) вольтамперограм відновлення феруму(III) від 

швидкості розгортки потенціалу у розчині,  

c, моль/дм
3
: Na2SO4 – 1; (Fe

3+
) – 0,02; (Cit

3–
) – 0,03 

 

Лінеаризація залежності потенціалу піка від √s (рис. 2.17, а) 

дозволяє зробити припущення про формування на поверхні 

електроду фазової плівки, імовірно – гідроксосполук феруму(ІІ) 

за реакцією (2.19). 
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а б 

Рис. 2.17. Залежність потенціалу піка вольтамперограм 

відновлення феруму(ІІІ) від швидкості розгортки потенціалу в 

розчині складу, c, моль/дм
3
: Na2SO4 – 1; (Fe

3+
) – 0,02; (Cit

3–
) – 0,03 

Зростання критерію іп/с при зменшенні концентрації ліганду 

і відсутність залежності густини струму піку від с при низьких 

концентраціях ліганду свідчать на користь впливу адсорбції 

реагенту та участі в електродній реакції саме комплексів 

феруму(III) (рис. 2.18). 

Нелінійний характер залежності іп – √s і зменшення 

характеристичного критерію іп/√s при підвищенні швидкості 

розгортки потенціалу (рис. 2.16, б), як і нелінійність залежності  

Еп – lgs (рис. 2.17, б), підтверджують внесок у загальний процес 

наступної хімічної реакції.  

Виходячи з того, що уявний порядок реакції по цитрат-

іонам, розрахований з концентраційних залежностей густини 

струму за фіксованої поляризації, є негативним (р = –0,18), 

резонно припустити, що цією хімічною стадією є реакція 

вивільнення лігандів з цитратних комплексів феруму(ІІ) 

з подальшим відведенням у об’єм електроліту.  
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а б 

Рис. 2.18. Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і 

густини струму піка (б) вольтамперограм відновлення Fe(ІІІ) від 

концентрації цитрат-іонів при c
0
(Fe

3+
) 0,02 моль/дм

3
 на фоні 

1 моль/дм
3
 Na2SO4. Швидкість розгортки потенціалу 2∙10

–2
 В/с 

На підставі аналізу сукупності отриманих результатів 

процес відновлення Fe(III) за присутності цитрат-іонів слід 

вважати необоротнім з лімітуючою стадією розряду 

(рівняння 2.17), яка ускладнена адсорбцією реагенту на поверхні 

електроду. Відновлення феруму(ІІ) з різних адсорбованих форм 

до металу супроводжується стадією вивільнення ліганду або 

гідроксид-іону і може бути представлено у вигляді реакцій:  

[FeHCit]S + 2е ↔ Fe0
S+ [HCit]2–

L   (2.20) 

FeOH+
S +2е ↔ Fe0

S + ОH–
L   (2.21) 

 



 

69 

 

РОЗДІЛ ІІІ  

ФОРМУВАННЯ БІНАРНИХ ПОКРИТТІВ Fe-Mo ІЗ ЦИТРАТНИХ 

ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА ОСНОВІ Fe (III) 

Дослідження кінетичних закономірностей електрохімічного 

відновлення металів в сплав із цитратних електролітів та 

встановлення принципового механізму катодного процесу 

співосадження заліза та молібдена є передумовою 

обґрунтування й вибору складу електролітів, визначення 

інтервалів концентрацій компонентів, кислотності і температури 

робочих розчинів. 

В сукупності всі перераховані фактори можуть бути 

використані для розробки стабільних продуктивних електролітів, 

опрацювання режимів електролізу, визначення способів 

керування складом покриттів та ефективністю процесу 

сплавотворення. 

3.1 Особливості катодних реакцій в системі 

Fe3+ ‒ Cit3- ‒ MoO4
2– 

Для дослідження особливостей кінетичних закономірностей 

катодного співосадження заліза з молібденом із цитратних 

електролітів на основі Fe(ІІІ) готували наступні робочі розчини, 

моль/дм3: 
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Na2SO4 1,0; 

Fe2(SO4)3·9H2O 0,01; 

Na3C6H5O7·3H2O 0,03; 

Na2MoO4·2H2O 0,005–0,008. 

 

Відомо, що відновлення оксометалатів, зокрема, молібдатів 

та вольфраматів, відбувається лише за присутності металів 

родини феруму. 

Для підтвердження правомірності такого висновку 

проаналізовано характер катодних поляризаційних залежностей 

на електроді зі сталі 3 у фонову розчині Na2SO4, за присутності 

Cit3− (залежність 2 на рис. 2.4) та в системі 

Cit3−–MoO4
2− (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Катодні поляризаційні 

залежності на електроді 

зі сталі 3 у розчині 1 моль/дм
3
 

Na2SO4 (1) та за присутності 

0,03 моль/дм
3
 Cit

3−
 при 

концентрації MoO4
2−

, моль/дм
3
: 

0,006 (2); 0,008 (3) 

Як свідчать результати досліджень, геометрія 

вольтамперограм на сталевому електроді у фоновому розчині та 

за присутності молібдатів будь-якої концентрації (рис. 3.1) 

практично однакова. 

На підставі цього можна зробити висновок, що катодні 

процеси за участю цих оксоаніонів не відбуваються. 

Рівноважні потенціали стадійного відновлення Fe(ІІІ) Ер 

(див. рівняння 2.3 і 2.4) близькі до Ер молібдатів:  
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    (3.1) 

       

     (3.2) 

що створює передумови для співвідновлення металів у сплав. 

Істотно можливий і інший варіант відновлення молібдатів 

за реакціями: 

       

  (3.3) 

  (3.4) 

однак в обох випадках термодинамічна імовірність 

співосадження заліза з молібденом у сплав достатньо велика. 

Також слід звернути увагу і на той факт, що молібдат(VI)-іони під 

час відновлення до сполук молібдену(ІІІ) можуть відновлюватись 

атомарним гідрогеном (3.4), і ця реакція може мати місце 

в загальному катодному процесі.  

Дослідження кінетики електрохімічного осадження сплаву 

Fe-Mo проводили за методом лінійної вольтамперометрії 

на сталевому електроді у розчинах наступного складу, моль/дм3: 

Na2SO4 – 1; Fe3+ – 0,02; Cit3– – 0,03; MoO4
2– – 0,005 – 0,008. 

Цікавим виявився той факт, що рН означених електролітів 

становить 3,3 і не змінюється при варіюванні концентрації 

молібдат-іонів. 

Вольтамперограми відновлення металів до сплаву 

характеризуються наявністю одного піка при потенціалах –

0,80…–0,90 В (рис. 3.2), перед яким при потенціалах 

 –0,40…–0,80 В спостерігається доволі полога передхвиля, що 

вказує на адсорбційні ускладнення процесу. 
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Рис. 3.2. Поляризаційні 

залежності катодного 

відновлення Fe(ІІІ) 

та молібдену з розчину складу, 

моль/дм
3
:  

Na2SO4 – 1; Fe
3+

 – 0,02;  

Cit
3−

 – 0,03; MoO4
2−

 – 0,005 (1); 

0,006 (2); 0,008 (3);  

s = 2∙10
−2

 В/с 

 

Стаціонарні потенціали сталевого електрода 

в молібдатвмісних електролітах зсуваються у позитивному 

напрямку відносно Eс у системі Fе3+–Cit3–, що пояснюється 

пасивацією підкладки за присутності окисника – оксометалату 

(див. 3.1 і 3.3).  

На відміну від вольтамперограм катодного відновлення 

феруму(ІІІ) в системі Fe3+–Cit3–, (залежність 2 на рис. 2.4), при 

введенні в електроліт оксомолібдату для співосадження Fe(ІІІ) 

і молібдену у сплав спостерігається зсув потенціалу піка 

у позитивний бік (залежність 4 на рис. 3.3), тобто осадження 

сплаву відбувається з деполяризацією.  

При підвищенні концентрації молібдат-іонів до 

0,006 моль/дм3 (табл. 3.1) (співвідношення компонентів у розчині 

становить Fe3+ : Cit3– : MoO4
2– = 1:1,5:0,3) спостерігається 

зростання густини струму піка, тобто процес прискорюється. 

Втім подальше збільшення вмісту молібдатів у розчині 

 недоцільним, оскільки густина струму піка при цьому 

знижується. 
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Рис. 3.3. Катодні поляризаційні 

залежності на сталевому 

електроді в електроліті на 

основі 1 M Na2SO4 (1) при 

концентраціях компонентів, 

моль/дм
3
: 2 –0,03 Cit

3–
, 0,02 

Fe
3+

; 3 – 0,03 Cit
3–

, 0,006 MoO4
2–

; 4 – 0,03 Cit
3–

, 0,02 Fe
3+

, 

0,006 MoO4
2–

; s = 2·10
–2

 В/с 

 

Таблиця 3.1 – Кінетичні параметри катодної реакції в системі 

Fe3+–Cit3––MoO4
2– (с, моль/дм3: Na2SO4 – 1; Fe3+ – 0,02; 

Cit3– – 0,03) 

с(MoO4
2–

),  

моль/дм
3
 

s, В/с іп, А/дм
2
 Еп, В Еп/2, В Xs 

αz 

[161] [160] 

0,005 

2·10
–3

 0,12 –0,84 –0,70 

0,43 

0,34 

0,35 

1·10
–2

 0,26 –0,88 –0,78 0,48 

2·10
–2

 0,35 –0,91 –0,79 0,40 

5·10
–2

 0,50 –0,93 –0,82 0,48 

1·10
–1

 0,65 –0,98 –0,82 0,30 

0,006 

2·10
–3

 0,14 –0,84 –0,72 

0,44 

0,40 

0,35 

1·10
–2

 0,29 –0,87 –0,79 0,80 

2·10
–2

 0,42 –0,90 –0,82 0,60 

5·10
–2

 0,53 –0,95 –0,81 0,34 

1·10
–1

 0,79 –1,01 –0,86 0,32 

0,008 

2·10
–3

 0,12 –0,85 –0,64 

0,50 

0,23 

0,36 

1·10
–2

 0,28 –0,87 –0,78 0,53 

2·10
–2

 0,39 –0,90 –0,82 0,60 

5·10
–2

 0,57 –0,93 –0,83 0,48 

1·10
–1

 0,70 –0,98 –0,84 0,34 
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Така поведінка досліджуваної системи є цілком 

передбачуваною. За рН електроліту 3,3 надлишок молібдат-іонів 

димеризується (див. табл. 3.2), а відповідно істинна 

концентрація мономолібдатів, які беруть участь у формуванні 

гетероядерних комплексів [FeНCitMoO4]
2–, з яких, як відомо 

[114, 155] молібден співосаджується до сплаву, зменшується.  

Значення критерію Семерано Xs (табл. 3.1), 

концентраційного критерію Xc (табл. 3.2), як і характер 

залежності іп – √s (рис. 3.4 а) вказують на необоротність процесу 

в системі Fe3+–Cit3––MoO4
2–.  

Розраховані за рівнянням Мацуди і Аябе значення добутку 

коефіцієнта переносу на число електронів αz необоротної стадії 

(табл. 3.1) та визначений за концентраційними залежностями 

(∆lg і(E)) / (∆lg c) уявний порядок реакції по молибдат-іонам pi 

(табл. 3.2) дають підстави стверджувати, що в елементарному 

акті лімітуючої стадії бере участь саме моноформа молібдат-

аніонів, причому уповільненою є стадія перенесення двох 

електронів, тобто відновлення молібдену(VI) відбувається 

стадійно (рівн. 3.1, 3.2).  
 

Таблиця 3.2 – Кінетичні параметри катодної реакції в системі 

Fe3+–Cit3––MoO4
2– (1 моль/дм3 Na2SO4, s = 2·10–2 В/с, рН = 3,3)  

с(Fe
3+

), 

моль/дм
3
 

с(Cit
3–

), 

моль/дм
3
 

с(MoO4
2–

),  

моль/дм
3
 

Xс pi 

0,02 0,03 
≤ 0,006 1 0,33 

≥ 0,006 0,3 0,24 
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Зменшення характеристичного критерію іп /√s (рис. 3.4 б) 

при збільшенні швидкості розгортки потенціалу та нелінійність 

залежності Еп – lg s (рис. 3.6 а) говорить про внесок хімічної 

стадії у загальний процес. 
  

  

а б 

Рис. 3.4. Залежність густини струму піка (а) та характеристичного 

критерію іп/√s (б) осадження сплаву Fe-Mo від швидкості розгортки 

потенціалу з розчину, моль/дм
3
: 1 Na2SO4, 0,02 Fe

3+
, 0,03 Cit

3–
; 

с(MoO4
2–

), моль/дм
3
: 1 – 0,005; 2 – 0,006; 3 – 0,008 

 

Підвищення критерію іп/с при низьких концентраціях 

молібдат-іонів (рис. 3.5 а) і зростання густини струму піку при 

збільшенні швидкості розгортки потенціалу свідчать про 

адсорбцію реагенту, але, виходячи з характеру залежності 

в координатах іп – с (рис. 3.5 б) (незалежність струму піка 

від концентрації), ці ускладнення можна вважати несуттєвими.  

Лінеаризація залежності в координатах Еп – √s (рис. 3.6 б) 

свідчить про утворення на поверхні електроду фазового оксиду, 

що цілком збігається з висновком щодо стадійного механізму 

відновлення молібдену(VI) через формування оксидів змінної 

валентності.  

Крім того, саме на металах родини феруму спостерігається 

тенденція до зміни механізму паралельної реакції відновлення 
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гідрогену, при якому за високих густин струму відбувається 

гальмування стадії рекомбінації гідрогену [155]. 

  

а б 

Рис. 3.5. Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і густини 

струму піка (б) осадження сплаву Fe-Mo від концентрації іонів 

MoO4
2–

 з розчину, моль/дм
3
: 1 Na2SO4, 0,02 Fe

3+
, 0,03 Cit

3–
;  

s, В/с: 1 – 1·10
–1

, 2 – 5·10
–2

, 3 – 2·10
–2

 

 

  

а б 

Рис. 3.6. Залежність потенціалу піка осадження сплаву  

Fe-Mo від швидкості розгортки потенціалу в розчині, моль/дм
3
:  

1 Na2SO4, 0,02 Fe
3+

, 0,03 Cit
3–

; 0,006 MoO4
2–

 

Очевидно, що наступною хімічною реакцією за таких умов 

буде взаємодія ад-атомів гідрогену з продуктами неповного 

електрохімічного відновлення молібдатів на поверхні електроду. 
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Критичною є концентрація молібдату (0,006 моль/дм3), 

при перевищенні якої відбувається інверсія залежності 

∆lg і(E) – ∆lg c, уявний порядок реакції по молібдат-іонам 

і концентраційний критерій Xс стають негативними (табл. 3.2). 

Враховуючи схільність молібдатів до утворення ізополіаніонів 

у кислому середовищі (див. табл. 2.3), можна зробити висновок, 

що саме при c(MoO4
2–) ≥ 0,006 моль/дм3 виникає надлишок 

молібдат-іонів щодо співвідношення концентрацій сплавотвірних 

металів і ліганду, який відповідає утворенню гетероядерного 

комплексу. Цей надлишок переважає концентрації, наведені 

у табл. 2.3, внаслідок чого зростає імовірність утворення 

димолібдатів, участь яких в катодному процесі 

є проблематичною.  

На підставі аналізу отриманих експериментальних даних з 

урахуванням значень кінетичних параметрів електродної реакції 

можна вважати, що паралельно з реакціями (2.17–2.21) 

відбувається співосадження молібдену з залізом у сплав за 

наступним механізмом:  

[FeHCitMoO4]
–

L ↔ [FeHCitMoO4]
–

S,    (3.5) 

[FeHCitMoO4]
–

S + 3e  + 3H+ → [FeMoO2Cit]–S + 2H2O, (3.6) 

[FeMoO2Cit]–S  ↔ [FeMoO2]
2+

S + Cit3–
L,   (3.7) 

[FeMoO2]
2+

S + 4H+ + 6e ↔ Fe|Mo + 2H2O.   (3.8) 

Очевидно, що частина проміжного оксиду молібдену(IV) 

може відновлюватись у наступній хімічній реакції з ад-атомами 

гідрогену: 

[Fe|MoO2]S +4Hад ↔ FeMo + 2H2O.    (3.9)  

За результатами аналізу кінетичних і характеристичних 

параметрів запропоновано механізм катодного співосадження 

заліза з молібденом, згідно якого формування сплаву 

відбувається за двома маршрутами, перший – 
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стадійне відновлення металів з гетероядерних комплексів складу 

[FeHCitMoO4]
−, розряд яких супроводжується хімічною реакцією 

вивільнення ліганду, а другий – відновлення Fe(ІІІ) за 

вищезгаданим механізмом.  

Виходячи із результатів досліджень встановлено, що реакції 

гідролізу і протонування цитрат-іонів є домінуючим чинником 

кислотності розчину, тому послідовність приготування електроліту 

дозволяє керувати іонним складом і одержувати комплекси, що 

забезпечують співосадження металів до сплаву [161]. Показано, 

що співвідношення концентрацій сплавотвірних компонентів 

і ліганду в електроліті с0(Fe3+) : с0(Cit3–) : с0(MoO4
2–) = 1:1,5:0,3 

є оптимальним для формування гетероядерних комплексів, 

а гальмування катодного процесу при збільшенні концентрації 

молібдатів обумовлено утворенням димолібдатів.  

3.2 Електроліти для формування покриттів сплавом 

Fe-Mo 

Розробка електроліту для формування покриттів сплавом 

Fe-Mo, виходячи з рекомендованого у п. 3.1 співвідношення 

вмісту сплавотвірників і ліганду, передбачає опрацювання 

робочих концентрацій солей. Крім того, необхідно встановити 

послідовність змішування реагентів при приготуванні розчинів, 

враховуючи константи дисоціації, нестійкості, розчинність солей 

тощо. 

Концентрації компонентів електроліту обирали на підставі 

аналізу іонних рівноваг у водних розчинах, враховуючи області 

стійкого існування комплексів в робочому діапазоні рН, що 

підтверджено результатами кінетичних досліджень катодного 

осадження сплавів. Співвідношення солей сплавотвірних 

компонентів в електроліті є одним з факторів керування складом 

покриттів для варіювання вмісту легуючого компоненту. 
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Іони Fe(ІІІ) до складу електроліту вводили у вигляді 

сульфату, а молібден – у вигляді найбільш поширеної форми 

оксосолей – молібдату натрію, ліганд – цитрату натрію. Для 

забезпечення високої електропровідності та покращення 

розсіювальної здатності до складу електролітів додавали 

сульфат натрію. Буферні властивості електролітів підтримували 

введенням боратної кислоти. 

Результати кінетичних досліджень довели, що оптимальним 

співвідношенням компонентів у розчині є Fe3+ : Cit3– : MoO4
2–

 = 1:1,5:0,3, тому для опрацювання складу електроліту з метою 

уточнення концентрацій компонентів було обрано електроліт 

складу, моль/дм3: Fe2(SO4)3 – 0,1; Na2MoO4 – 0,06; Na3C6 H5O7 – 

0,3; Na2SO4 – 0,1; H3BO3 – 0,1. 

Із електроліту указаного складу (pH 3,0) 

в гальваностатичному режимі при i = 3,5 А/дм2, t = 25°C 

протягом 15 хв одержано блискуче з характерним для молібдену 

голубуватим відтінком покриття товщиною 5 мкм із вмістом 

тугоплавкого металу до 35 мас.% (у перерахунку на метал) 

(рис. 3.7) при виході за струмом – 79%.  
 

 

Рис. 3.7. Вплив 

концентрації Fe(III) в 

електроліті на склад 

покриттів Fe-Mo, 

сформованих із 

електроліту, моль/дм
3
: 

Fe2(SO4)3, 0,06 Na2MоO4; 

0,3 Na3C6H5O7; 0,1 

Na2SO4; 0,1 H3BO3; 

i = 3,5 А/дм
2
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Підвищення вмісту сульфату Fe(III) в електроліті з 0,1 до 

0,15 моль/дм3 приводить до закономірного зменшення вмісту 

молібдену у сплаві до 21,0–22,0 мас.% на тлі підвищення вмісту 

заліза.  

Зниження концентрації Fe2(SO4)3 нижче 0,1 моль/дм3 

призводить до зменшення виходу за струмом. Причин такої 

поведінки принаймні дві: по-перше при зниженні концентрації 

падає і гранична густина струму, тому при фіксованому 

параметрі i інтенсифікується виділення водню. По-друге, при 

розведенні електроліту зростає ступінь гідролізу, тому 

утворюється більша кількість гідроксокатіонів складу Fe(OH)2
+, 

які відновлюються з більшим гальмуванням.  

Ці факти разом зі схильністю іонів Fe3+ до гідролізу 

обумовлюють концентрацію сульфату заліза(ІІІ) в електроліті 

і дозволили рекомендувати інтервал 0,1–0,15 моль/дм3 як 

раціональний.  

При фіксованій концентрації Fe3+ 0,2 моль/дм3 і збільшенні 

вмісту MoO4
2– з 0,06 до 0,08 моль/дм3 вміст тугоплавкого 

компоненту у сплаві збільшується до 40,0–41,0 мас.% 

(у перерахунку на метал) (рис. 3.8). 

 

 

Рис. 3.8. Вплив 

концентрації MoO4
2–

 в 

електроліті на склад 

покриттів Fe-Mo, 

сформованих із 

електроліту, моль/дм
3
: 

Na2MоO4; 0,1 Fe2(SO4)3; 

0,3 Na3C6H5O7; 0,1 

Na2SO4; 0,1 H3BO3; 

i = 3,5 А/дм
2
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Виходячи із досліджень кінетики катодного осадження 

сплаву, подальше збільшення вмісту молібдатів у розчині 

недоцільно, що підтверджується фактичним вмістом компонентів 

у покриттях. Оптимальним інтервалом концентрацій молібдату 

натрію в електроліті слід вважати 0,06 – 0,08 моль/дм3.  

Дослідження впливу концентрації ліганду в електроліті на 

вміст сплавотвірних компонентів у покриттях показали, що 

зменшення концентрації цитрату до 0,2 моль/дм3 викликає 

зменшення вмісту молібдену. Така поведінка пояснюється 

недостатньою кількістю цитрат-іонів для формування 

гетероядерних комплексів, з яких відбувається співосадження 

металів. Збільшення концентрації Cit3– понад 0,3 моль/дм3 

істотно не впливає на склад покриттів та ефективність процесу, 

тому оптимальним інтервалом концентрацій цитрату натрію 

в електроліті слід вважати 0,2–0,3 моль/дм3, що корелює 

з дослідженнями кінетики процесу сплавотворення. 

Введення до складу електроліту сульфату натрію та 

боратної кислоти на рівні 0,1 моль/дм3 забезпечують необхідну 

електропровідність ( = 0,06 Ом –1
см –1) та буферну ємність 

електроліту для високої розсіювальної здатності та буферування 

прикатодного шару. В цілому це сприяє підвищенню стабільності 

електроліту та подовженню терміну його працездатності. 

Дослідження впливу рН електроліту 

Фактор pH, як і співвідношення концентрацій сполук 

сплавотвірних металів в розчині, може бути використаний для 

керування складом сплаву [163]. 

Електроліт для формування покриттів Fe-Mo базового 

складу, моль/дм3: 0,1–0,15 Fe2(SO4)3; 0,06–0,08 Na2MоO4; 

0,03–0,04 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 0,1 H3BO3 має рН в межах 

2,8–3,0. За цих рН молібдат-іони MoO4
2– схильні до утворення 

полімерних форм, з яких відновлення молібдену відбувається 
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з ускладненнями. Тому доцільно дослідити вплив рН електроліту 

на вихід за струмом та вміст молібдену у сплаві. 

Було встановлено, що поступове збільшення рН до 5,0–6,0 

приводить до збільшення вмісту молібдену у покритті 

до 48 мас.% (у перерахунку на метал) з одночасним зниженням 

виходу за струмом (рис. 3.9). Втім зростання вмісту молібдену 

викликає появу мікротріщин на поверхні покриття (рис. 3.10). 
 

 

Рис. 3.9. Вплив рН 

електроліту на вихід за 

струмом та вміст молібдену 

у покриттях Fe-Mo, 

отриманих із базового 

електроліту 

За рахунок інтенсивного протікання гідролізу Fe(III) та 

часткового включення гідроксидів заліза до складу покриття, 

останнє втрачає якість, а в електроліті після 2–3 годин роботи 

ванни утворюється нерозчинна суспензія гідроксиду феруму(ІІІ) 

червоно-бурого кольору. Це викликає необхідність проводити 

заходи щодо очищення та корегування електроліту. 

 

Рис. 3.10. Вплив рН електроліту на морфологію поверхні покриттів 

Fe-Mo, отриманих із електроліту, моль/дм
3
: 0,1 Fe2(SO4)3; 

0,08 Na2MоO4; 0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 0,1 H3BO3 (рН 5,0–6,0). 

Збільшення: а – ×200, б – ×500, а – ×1000. 
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Такі інтервали pH не дозволяють одержувати покриття 

достатньої якості, вони є крихкими, втрачають металевий блиск, 

темніють на повітрі за рахунок утворення окиснених форм заліза. 

Враховуючи отримані результати, для забезпечення вмісту 

молібдену у сплаві на рівні 30,0–40,0 мас.% та оптимального 

співвідношення ефективності процесу та стабільності 

електроліту, перевагу слід віддати робочому інтервалу рН 

3,0–4,0 для формування бінарних покриттів заліза з молібденом. 

Корегування кислотності електроліту здійснюється додаванням 

сульфатної кислоти або гідроксиду натрію. 

Таким чином, проведені дослідження є підґрунтям для 

вибору концентрацій компонентів та кислотності нетоксичного 

високопродуктивного електроліту з метою одержання 

електролітичних покриттів сплавами заліза з молібденом 

варійованого складу. 

Для формування покриттів сплавом Fe-Mo з вмістом Mo до 

40 мас. % (у перерахунку на метал) розроблено електроліт 

наступного складу [164], моль/дм3: 

Fe2(SO4)3 0,1–0,15 

Na2MoO4 0,06–0,08 

Na3C6 H5O7 0,2 –0,3 

Na2SO4 0,1 

H3BO3 0,1 

рН 3,0–4,0 

Концентрації компонентів електроліту не перевищують 

0,3 моль/дм3 для ліганду та 0,1 моль/дм3 для решти речовин, 

включаючи іони сплавотвірного металу. Це дає змогу вважати 

розроблений електроліт ресурсозаощаджувальним за вмістом 

компонентів [165]. Указаний електроліт є стабільним при роботі 

протягом 40 – 50 А·год/дм3 без корегування по концентраціям 

основних компонентів та рН. 
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Слід зазначити, що методика приготування електроліту 

відіграє значну роль у забезпеченні формування рівномірних 

якісних покриттів заявленого складу в указаних умовах. 

Порушення порядку введення до складу електроліту реагентів 

може стати передумовою порушення роботи гальванічної ванни 

з негативним впливом на її стабільність. 

Вплив температури на розсіювальну здатність 

електроліту 

Однією з основних експлуатаційних характеристик 

електролітів є показник розсіювальної здатності РЗ, який 

характеризує рівномірність нанесення покриттів на поверхні 

різної конфігурації. Розсіювальну здатність можливо визначати 

з використанням кутової електрохімічної комірки Хулла [166]. 

Перевагою даного методу є можливість в ході одного 

експерименту визначити оптимальні показники для проведення 

електроосадження.  

Для досліджень використовували комірку з кутом 

розташування катода до анода 51°. Катод – розбірний, 

складається із п’яти пластин, з’єднаних струмопровідною 

штангою. Як анод використовували гофровану пластину 

нержавіючої сталі Х18Н10Т. Розроблені електроліти для 

нанесення покриттів Fe-Mo [164] при t – 25°C забезпечують 

РЗ по металу 75%, що корелює з даними для електролітів 

залізнення, для яких показник розсіювальної здатності 

не перевищує 70% [6, 12].  

Враховуючи, що на РЗ впливають склад та концентрація 

компонентів електроліту, його електропровідність, а також 

величина катодної поляризації при формуванні покриттів, 

варіюванням указаних параметрів можна досягти підвищення 

рівномірності формування гальванічних покриттів. 
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Цілком прогнозовано підвищення температури електроліту 

забезпечить підвищення електропровідності розчинів, а також 

пришвидшення хімічних стадій катодного процесу формування 

сплаву, що в підсумку дозволить покращити РЗ та буде служити 

додатковим фактором стабілізації роботи електролітів. 

Варіювання температури електролітів від 18 до 40 °С 

дозволило оцінити вплив температурного фактору на ВС сплавів 

та показник РЗ (рис. 3.11). 
 

 

Рис. 3.11. Залежність 

виходу за струмом та 

розсіювальної здатності 

електролітів Fe-Mo від 

температури 

 

Обраний інтервал температур спирається на вимоги до 

якості покриттів: за температур нижче 20°С катодні осади тьмяні, 

нерівномірно розподілені по поверхні внаслідок недостатньої 

рухливості іонів. Підвищення температури до 25–30°С позитивно 

впливає як на якість покриттів (покриття рівномірне і блискуче), 

так і на показники розсіювальної здатності і виходу за струмом. 

Величина РЗ збільшується з 75 % до 85 %, вихід за струмом 

становить 83–85%. Електроліти стабільні в роботі протягом 

заявленого терміну. За температур вище 35°С якість покриттів 

поступово погіршується, електроліт залужується за рахунок 

інтенсифікації гідролізу Fe(III).  

Отримані результати дозволяють рекомендувати 

раціональний температурний інтервал 22–30°C для формування 
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покриттів Fe-Mo із цитратних електролітів на основі сульфату 

феруму(ІІІ) в різних режимах електролізу. 

3.3. Електросинтез бінарних покриттів Fe-Mo 

З огляду наукової літератури щодо електрохімічного 

формування багатокомпонентних покриттів заліза 

з тугоплавкими металами (розділ 1) можна зробити висновок, що 

процеси осадження ведуть як на постійному струмі, так 

і з використанням нестаціонарних режимів електролізу. При 

цьому обґрунтованих доказів переваг саме того чи іншого 

режиму для формування покриттів заліза з тугоплавкими 

компонентами, зокрема молібденом, не наводиться. Як правило, 

дослідження обмежуються доступним апаратурним 

забезпеченням та колом наукових інтересів авторів. 

Отримані нами результати щодо кінетичних 

закономірностей процесів сплавотворення бінарних покриттів 

Fe-Mo, близькість потенціалів їх відновлення дають підстави 

вважати, що співосадження компонентів покриття можна 

ефективно проводити як в гальваностатичному, так 

і в імпульсному режимі (при поляризації уніполярним імпульсним 

струмом). 

Факторами впливу на ефективність процесу, якість 

сформованих покриттів, вміст легуючих компонентів 

та швидкість осадження при цьому будуть густина струму, час 

електролізу, тривалість імпульсу та паузи поляризації, 

шпаруватість імпульсів. Враховуючи більш широкі можливості 

імпульсного режиму щодо впливу на перебіг процесу 

сплавотворення, можна вважати його більш привабливим як з 

енергетичної, так і з економічної точки зору, особливо, якщо 

врахувати багатостадійність окреслених електродних процесів, 

ускладнених адсорбцією і наступними або попередніми 

хімічними реакціями. 
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Слід зазначити, що особливістю досліджень кінетики 

катодного процесу сплавотворення є аналіз розведених розчинів 

для мінімізації дифузійних та концентраційних впливів. Тому 

з метою адаптації результатів кінетичних досліджень 

у модельних розчинах до реальних електролітів, на наш погляд, 

доцільно проаналізувати та визначити робочі області потенціалів 

та густин струму, за яких відбувається ефективне формування 

покриттів сплавами заліза з молібденом і вольфрамом. 

Катодні поляризаційні залежності на зразках Ст3 

одержували у розчині електроліту, який містить компоненти 

у співвідношенні, обґрунтованому під час дослідження 

кінетичних закономірностей співосадження заліза та молібдену, 

та має наступний склад, моль/дм3: Fe2(SO4)3 − 0,1; 

Na2MoO4 − 0,06; Na3Cit − 0,3; Na2SO4 −0,1; H3BO3 −0,1. 

Як видно із одержаної залежності (рис. 3.12), співосадження 

металів у сплав Fe-Mo стає можливим лише за умови 

Е < –0,85 В. В інтервалі потенціалів –0,5…–0,8 В на залежностях 

спостерігається площадка граничного струму, яка обумовлена 

концентраційними і дифузними обмеженнями. Ймовірно, при 

Е – 0,6…– 0,8 В відбуваються процеси неповного відновлення 

Fe(ІІІ) та/або Mo(VI) з одночасним виділенням водню. 
 

 

Рис. 3.12. Катодні 

поляризаційні залежності на 

сталі в електроліті 

формування покриттів 

сплавом Fe-Mo. 

Швидкість розгортки 

потенціалу s, В/с: 2∙10
–3
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Отримані результати цілком узгоджуються з даними, що 

отримані для процесів електроосадження покриттів сплавом 

Fe-Mo із електролітів іншого складу [128, 130]. 

З підвищенням густини струму i потенціал електрода під 

струмом Ei зсувається у негативному напрямку, а поляризація 

зростає незалежно від режиму (табл. 3.2). В той же час, 

у гальваностатичному режимі потенціал робочого електрода за 

тієї самої густини струму є більш позитивним порівняно 

з імпульсним на 0,06–0,13 В. В період імпульсу струму потенціал 

робочого електрода зменшується (табл.3.3), а в паузі релаксує 

до більших значень. Істотно, що з підвищенням амплітуди 

струму поляризація закономірно зростає [167]. 

Таблиця 3.3 – Залежність потенціалу катода зі Ст3 під стумом 

від густини струму в електроліті формування покриттів Fe-Mo 

Потенціал катода, 

Е, В 

Густина струму (i), А/дм
2
 

2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 

гальваностатичний –0,95 –1,15 –1,28 –1,39 –1,48 – – 

імпульсний 
імпульс –1,07 –1,28 –1,34 –1,45 –1,56 –1,71 –1,86 

пауза –0,80 –0,95 –1,17 –1,23 –1,31 –1,45 –1,69 

 

Під час переривання струму процес відновлення не 

припиняється, що свідчить на користь висновку щодо перебігу 

хімічних стадій, зокрема відновлення проміжних оксидів 

тугоплавких компонентів адсорбованими атомами гідрогену або 

дисоціації комплексів. 

Поляризація при формуванні покриттів сплавами Fe-Mo 

з підвищенням густини струму зростає від 0,75 до 1,5 В, що 

забезпечує формування щільних дрібнокристалічних покриттів. 

Як відомо, осадження електролітичного заліза із розчинів 

його солей ведуть з використанням розчиннних анодів із 
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маловуглецевої сталі, що забезпечує поповнення витрат заліза 

у розчині в процесі електролізу [9, 10, 12]. Також можливо 

використання нерозчинних анодів для підвищення якості 

покриттів та ефективності процесу [168]. 

З метою обгрунтування вибору анодів для електросинтезу 

бінарних покриттів заліза з молібденом було проведено 

дослідження анодної поведінки маловуглецевої та нержавіючої 

сталей в робочому електроліті. Встановлено, що анод зі сталі 

Ст3 розчиняється з високою швидкістю практично без 

поляризації (рис. 3.13) з утворенням катіонів Fe2+, як витікає 

з нахилу анодних поляризаційних залежностей. В той же час, 

на анодах зі сталі Х18Н10Т (рис. 3.13 залежність 2) в широкому 

інтервалі потенціалів (до +1,6 В) відсутні будь-які активні 

процеси, тому їх можна розглядати як інертні.  

Для забезпечення стабільної роботи електроліту анодну 

густину струму слід підтримувати на рівні 0,2–0,3 А/дм2, тобто 

співвідношення площі аноду Sа до площі катоду Sк має 

становити Sа : Sк = 10:1 – 5:1, при використанні обох сталей як 

анодних матеріалів. 
 

 

Рис. 3.13. Анодні 

поляризаційні залежності Ст 3 

в розчині електроліту для 

формування покриттів 

сплавом Fe-Mo. 

Швидкість розгортки 

потенціалу s, В/с: 2∙10
–3

 

 

Дослідження впливу основних параметрів електролізу 

на ефективність електроосадження, морфологію поверхні та 
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функціональні властивості одержаних тонкоплівкових матеріалів 

є неодмінною складовою оптимізації процесів. 

Опрацювання режимів електросинтезу покриттів 

Fe-Mo 

Опрацювання режимів електроосадження покриттів 

бінарним сплавом заліза з молібденом проводили в електроліті 

складу, наведеного у п. 3.2 при t = 25°C, час осадження τ – 15 хв. 

Формування покриттів Fe-Mo у гальваностатичному режимі 

здійснювали за допомогою джерела постійного струму Б5-50, 

а електроосадження в імпульсному режимі проводили 

з використанням потенціостату ПІ-50-1.1 з програматором ПР-8. 

Хімічний склад одержаних покриттів визначали 

рентгенофлуоресцентним методом з використанням 

портативного спектрометра “СПРУТ”. Результати верифікували 

шляхом реєстрації характеристичного рентгенівського спектру, 

отриманого за допомогою енергодисперсійного спектрометра 

INCA Energy 350. 

Вихід сплавів за струмом визначали гравіметрично, виходячи 

з припущення, що метали, які входять до складу покриття, 

знаходяться у повністю відновленому стані. Теоретичний приріст 

маси в результаті електроосадження розраховували із закону 

Фарадея. Товщину отриманого покриття розраховували, виходячи 

з фактичного приросту ваги зразка [169]. 

При осадженні покриттів Fe-Mo на зразки зі Ст3 

в гальваностатичному режимі було встановлено (рис. 3.14 а), що 

варіювання густини струму від 2,5 А/дм2 до 6,5 А/дм2 дозволяє 

формувати рівномірні покриття з вмістом молібдену 

(у перерахунку на метал) до 35 мас %. 

При цьому спостерігається поступове збільшення 

концентрації молібдену в покритті з 30,0 до 34,5 мас.% при 

підвищенні i з 2,5 до 5,0 А/дм2. При подальшому підвищенні 
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густини струму вміст тугоплавкого металу різко падає 

до 22,0 мас. % з одночасним зростанням вмісту заліза внаслідок 

перерозподілу швидкостей парціальних реакцій у бік 

відновлення Fe2+ до Fe0. Найбільший вміст легуючого 

компоненту спостерігається при i = 3,5–4,5 А/дм2 [170]. 

Вихід за струмом покриттів, сформованих 

у гальваностатичному режимі, також залежить від густини 

струму, причому ця залежність подібна до попередньо 

розглянутої. Закономірне зростання виходу за струмом до 85 % 

з підвищенням густини струму змінюється поступовим 

зменшенням при i вище 5,5 А/дм2 (рис. 3.14 а), а максимум 

спостерігається при 4,0–4,5 А/дм2. 

  

а б 

Рис. 3.14. Вплив густини струму на ефективність процесу (ВС) 

та склад покриттів Fe-Mo, сформованих в гальваностатичному (а) 

та імпульсному (б) режимі (τі/τп = 10/20 мс) на сталі. Електроліт, 

моль/дм
3
: 0,1 Fe2(SO4)3; 0,08 Na2MоO4; 0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 

0,1 H3BO3; рН 3,0; t = 25°C 
 

Низька ефективність процесу та незначний вміст 

тугоплавкого компоненту у покритті при малих густинах струму 

пояснюється тим, що не досягається потенціал виділення 

металевого молібдену, внаслідок чого до складу покриття 

можуть включатися його проміжні оксиди. При великих густинах 

струму покриття починає “підгорати” по краях та 
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інтенсифікується суміщена реакція виділення водню. Її перебіг 

викликає додаткове залуження прикатодного шару, що 

пришвидшує утворення гідроксоформ феруму(ІІІ) і призводить 

до погіршення якості покриття.  

Таким чином, раціональним робочим діапазоном густин 

струму для одержання покриттів Fe-Mo на зразках зі Ст3 

в гальваностатичному режимі з виходом за струмом 79,0–84,5% 

та вмістом легуючого компоненту 29,3–34,6 мас.% 

(в перерахунку на метал) слід вважати i = 3,5–5,0 А/дм2 [169]. 

Залежність вмісту молібдену та виходу за струмом сплавів 

Fe-Mo на підкладках зі Ст 3 і Ст 20 від амплітуди густини 

імпульсного струму менш екстремальна (рис. 3.14 б). В першу 

чергу це пов’язано з особливостями перерозподілу між 

імпульсом та паузою електрохімічних і хімічних стадій, що мають 

місце при співвідновленні металів до покриття. Загальний вихід 

за струмом імпульсного режиму (60–76%) поступається 

гальваностатичному, але виникає можливість застосування 

більш широкого діапазону густин струму – від 2,5 до 8,5 А/дм2. 

Саме за підвищенних густин струму вміст легуючого компоненту 

в покритті зростає до 42 мас. %. Це відбувається завдяки 

наявності паузи між поляризуючими імпульсами, в період якої 

більш повно перебігають реакції дисоціації комплексів та 

особливо – відновлення оксидів молібдену ад-атомами 

гідрогену. Несуттєве зниження показника ВС є наслідком 

інструментальних обмежень, які ведуть до неповного 

відпрацьовування амплітуди струму під час імпульсу, що 

особливо помітно при низькій тривалості проходження струму. 

Загальний вигляд залежності ВС – i майже ідентичний 

до ω(Mo) – i. Вміст молібдену при варіюванні густин струму 

змінюється від 30 до 42 мас % з максимумом при 5,5–6,5 А/дм2.  

Варіювання тривалості імпульсу та паузи уніполярного 

імпульсного струму в інтервалі τі/τп = 5–10/10–20 мс несуттєво 
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впливає на указані характеристики процесу і приводить 

до коливань ВС та ω(Mo) в межах 2–3 % [171].  

Вплив густини струму на морфологію та 

топографію поверхні покриттів  

В той же час вплив густини струму, а також відмінності 

гальваностатичного та імпульсного режиму повною мірою 

відображає морфологія поверхні покриттів з урахуванням 

розподілу компонентів на виступах та в упадинах рельєфу.  

Оцінку морфології поверхні електролітичних покриттів 

проводили на базі наукового комплексу загального використання 

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка Національної 

академії наук України (м. Львів) за допомогою сканівного 

електронного мікроскопу (СЕМ) ZEISS EVO 40XVP. 

При цьому, на наш погляд, крім металевих компонентів 

покриттів доцільно розглядати і вміст адсорбованих 

неметалічних домішок, особливо оксигену. Урахування його 

кількості при поверхневому EDX-аналізі складу покриттів 

надасть можливість більш повно оцінити внесок параметрів 

електролізу в формування топографії поверхні катодних осадів 

та розподіл компонентів сплаву. 

 Оцінку морфології та топографії поверхні покриттів 

сплавами заліза Fe-Mo проводили на зразках, які сформовані 

в гальваностатичному та імпульсному режимах та витримані не 

менш ніж 48 годин в умовах лабораторії. 

Електролітичні покриття сплавами Fe-Mo, сформовані на 

підкладках зі сталі в гальваностатичному режимі при 

i = 3,5 А/дм2, мають шорстку порувату поверхню (рис. 3.15 а) за 

рахунок інтенсивного виділення водню та значну кількість 

оксигену у складі покриттів [172]. 



 

94 

Покриття, що нанесені в імпульсному режимі за тієї 

ж густини струму при τі/τп = 5/20 мс (рис. 3.15 б), 

характеризуються більш рівномірним рельєфом поверхні, 

схильністю до аморфізації, меншою кількістю неметалічних 

домішок. При цьому розподіл компонентів покриття на виступах 

та в упадинах рельєфу є більш рівномірним. 

На виступах покриттів, нанесених як в гальваностатичному, 

так і в імпульсному режимах, вміст молібдену є вищим через 

реалізацію більш високих густин струму і більш повний перебіг 

процесів відновлення згідно опрацьованої схеми 

сплавотворення. В той же час, підвищений вміст оксигену 

в упадинах покриттів пояснюється не достатньо повним 

перебігом процесів відновлення проміжних оксидів молібдену та 

додатковою адсорбцією оксигену з повітря. 

З підвищенням катодної густини струму морфологія 

поверхні покриттів стає більш згладженою (рис. 3.15 а', 3.15 б'), 

хоча істотно її загальний вигляд не змінюється. Кількість 

оксигену дещо зростає, ймовірно, за рахунок включення 

гідроксоформ заліза у покриття при залуженні прикатодного 

шару за більш високих густин струму. Варіювання часу імпульса 

та паузи нестаціонарного режиму майже не змінює зовнішній 

вигляд покриттів та розподіл основних компонентів. 

Враховуючи одержані результати можна зробити висновок, 

що електроосадження покриттів бінарним сплавом Fe-Mo 

на підкладки із низьколегованої сталі можна проводити 

як в гальваностатичному, так і в імпульсному режимі (при 

поляризації уніполярним імпульсним струмом). 

Використання нестаціонарного електролізу дозволяє 

наносити більш рівномірні покриття з вищим вмістом 

тугоплавкого компоненту, що прогнозовано, буде позитивно 

впливати на підвищення їх функціональних властивостей. 
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Рис. 3.15. Вплив режимів електролізу та густини струму на морфологію 

та склад покриттів сплавом Fe-Mo, сформованих в гальваностатичному 

(а, а') та імпульсному режимі [τі/τп = 5/20 мс] (б, б') на зразках зі Ст 3. 

Збільшення × 1000. i = 3,5 А/дм
2
 (а, б) і 5,5 А/дм

2
 (а', б').Електроліт, 

моль/дм
3
: 0,1 Fe2(SO4)3; 0,08 Na2MоO4; 0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 

0,1 H3BO3. рН 3,0; t – 25°C 
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3.4. Функціональні властивості покриттів Fe-Mo 

Вивчення функціональних властивостей електрохімічно 

синтезованих покриттів Fe-Mo проводили на зразках із різним 

вмістом компонентів. 

Топографія поверхні покриттів 

Оцінку шорсткості та вивчення поверхні гальванічних 

покриттів на нанорівні здійснювали контактним методом із 

застосуванням сканівного зондового мікроскопу АСМ NT-206 

(Microtestmashine Co., Республіка Білорусь). 

Для досліджень використовували зонд СSC-37 (кантилівер 

B, латеральна розподільна здатність 3 нм), схематичне 

креслення та СЕМ-зображення якого наведено на рис. 3.16 та 

3.17 відповідно. Сканування поверхні зразків проводили 

контактним методом не менш як на трьох ділянках у різних 

частинах зразків для ототожнення результатів дослідження на 

зразок в цілому [173]. 

 

 
 

Рис. 3.16. Схематичне креслення зонду СSC-37 
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Рис. 3.17. Зображення зонду на сканівному електронному 

мікроскопі: а – загальний вид кантилівера, б – крупний план зонда. 
 

За одержаними 2D- та 3D-картами поверхні оцінювали 

розмір зерен кристалітів, рівень шорсткості та ступінь 

розвинення поверхні покриттів, їх рівномірність та суцільність.  

Дослідження методом контактної силової мікроскопії 

топографії та шорсткості поверхні сплавів, осаджених в різних 

режимах електролізу, співвідносяться з результатами сканівної 

електронної мікроскопії та підтверджують більшу шорсткість 

сформованих на постійному струмі покриттів (рис. 3.18 а) 

порівняно з осадженими уніполярним імпульсним струмом 

(рис. 3.18 б), що пояснюється особливостями 

електрокристалізації у нестаціонарних умовах [174]. 

Покриття, осаджені на постійному струмі, незалежно від 

складу, відрізняються значною шорсткістю та більшим розміром 

зерен порівняно з одержаними нестаціонарним електролізом. 

Результати аналізу розподілу висот, орієнтації нормалі до 

поверхні, та розподілу кутів нахилу нормалі до поверхні 

покриттів Fe-Mo (рис. 3.19) підтверджують, що поверхня 

характеризується наявністю достатньо гострих виступів і упадин. 
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Рис. 3.18. 2D-, 3D-карта поверхні і профіль перетину покриттів 

Fe-Mo, одержаних в гальваностатичному (а) та імпульсному 

режимах (б). Площа сканування АСМ 5×5 мкм.  
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Рис. 3.19. Гістограми 

розподілу висот, орієнтації 

нормалі до поверхні, та 

розподіл кутів нахилу 

нормалі до поверхні 

сформованих покриттів 

Fe-Mo. Площа сканування 

АСМ 5×5 мкм. 

 

Топографія поверхні покриттів сплавами заліза 

з молібденом складає підґрунтя для прогнозування підвищення 

як корозійного опору, так і мікротвердості покриттів порівняно 

з матеріалом підкладки [175]. 

Фазовий склад електролітичних покриттів Fe-Mo 

Відомо, що електролітичні сплави за своїми фізико-

хімічними властивостями можуть відрізнятися від отриманих 

металургійним способом і за фазовою будовою не відповідають 

діаграмам рівноваг термічних сплавів. Умови електроосадження 

та склад електролітів є визначальними чинниками у формуванні 

певної структури електролітичного осаду. 

Для дослідження фазового складу гальванічні покриття 

Fe-Mo наносили із цитратних електролітів на основі Fe(ІІІ) на 

зразки із Ст 3 та міді марки М1, що дозволило встановити 
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структуру тонкоплівкових матеріалів та визначити вплив 

підкладки на її побудову. 

Фазовий склад електрохімічних покриттів досліджували 

методом аналізу з використанням рентгенівського дифрактометру 

ДРОН-2.0 у випромінюванні залізного аноду. Дифрактограму 

реєстрували у дискретному режимі з інтервалом 0,1° під час 

експозиції у кожній точці 15–20 с. Для дослідження зразки 

витримували після формування протягом 24 год. 

На рентгенівській дифрактограмі покриттів Fe-Mo 

(рис. 3.20 а) із вмістом (в перерахунку на метал) до 40 мас. % Mo 

на сталевій підкладці виявлена лише система дифракційних 

ліній α-Fe та досить широке гало (ширина на половині висоти 

складає ~ 10°) на кутах 2θ ~ 57°, що є свідченням аморфної 

структури одержаного сплаву. 

 

  

а б 

Рис. 3.20. Рентгенівські дифрактограми покриттів Fe-Mo 

на підкладках зі Ст 3 (а) та Cu (б)  
 

Покриття Fe-Mo, сформоване на підкладці із міді марки М1 

із вмістом легуючих компонентів в перерахунку на метал 

35 мас. % (рис. 3.20 б) також має аморфну структуру. На 

дифрактограмі виявляється лише система ліній Cu і широке гало 

на тих же кутах, що і для покриттів, одержаних на сталі. 
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Ідентичність дифрактограм на підкладках із різних 

матеріалів виключає її вплив на процес формування фазового 

складу і є свідченням того, що структура сплавів визначається 

саме умовами електрокристалізації. 

Процес аморфізації покриттів стає можливим завдяки 

різниці розмірів атомів та параметрів кристалічної гратки 

основного металу (заліза) та легуючого компоненту (Mo), якщо 

концентрація останніх досягає певного критичного значення 

(понад 20–25 мас.%) [175], що і спричиняє перехід від 

кристалічного до аморфного стану. 

Додатковим фактором формування аморфної структури 

багатокомпонентних покриттів заліза з молібденом є також 

протікання процесу електроосадження з одночасним розрядом 

на катоді водню, що ускладнює та гальмує процес побудови 

кристалічної структури [176, 177]. 

Результати аналізу фазового складу зазначених сплавів 

узгоджуються з даними, отриманими рядом інших дослідників 

[128, 132] для покриттів заліза з тугоплавкими металами 

з високим вмістом легуючого компоненту (до 30 мас.%). 

На відміну від заданих структур тонкоплівкових матеріалів з 

незначним вмістом тугоплавкого компоненту (до 3 мас.%) 

є кристалічною шаруватою [64].  

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що 

саме молібден у високих концентраціях виступає у ролі 

аморфізатора та забезпечує формування аморфної структури 

покриттів сплавом Fe-Mo, електроосаджених із цитратних 

електролітів на основі Fe(ІІІ) як в гальваностатичному, так 

і в імпульсному режимах. 

Підвищення фізико-механічних та триботехнічних 

властивостей покриттів порівняно з показниками основного 

металу забезпечується внаслідок значного вмісту легуючого 

елементу, що спричиняє подрібнення структури сплавів. 
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Аморфна структура сплаву Fe-Mo є передумовою підвищення 

корозійної стійкості отриманих покриттів через відсутність 

структурних дефектів, що можуть виступати осередками корозії. 

Морфологія поверхні електролітичних сплавів 

Морфологія поверхні покриттів багатокомпонентними 

сплавами у поєднанні з вмістом легуючих компонентів 

є визначальним фактором впливу на функціональні властивості 

тонкоплівкових матеріалів. Фізико-механічні властивості 

та хімічний опір електролітичних покриттів визначаються 

ступенем рівномірності та однорідності поверхні, її шорсткістю та 

поруватістю. Як було показано у п. 3.3, впливати на указані 

чинники можна зміною режиму електролізу, так і густини струму. 

Морфологія покриття, осадженого в стаціонарному режимі 

на сталь (рис. 3.20), відрізняється від рельєфу поверхні сплаву, 

електрокристалізація якого відбувалась під дією імпульсного 

струму (рис. 3.21). Так у першому випадку покриття є більш 

шорстким, спостерігається доволі явно визначена кристалічна 

структура, тоді як в другому – наявна тенденція до вирівнювання 

й розгладження поверхні. Вміст Mo є вищим у покриттях, 

одержаних в імпульсному режимі. 

Як зазначалося, процес формування сплаву включає стадії 

хімічних перетворень, швидкість яких очікувано менша 

за електрохімічні, внаслідок чого наявність паузи між імпульсами 

струму сприяє більш повному перебігу саме хімічних стадій 

та адсорбції-десорбції, що є спряженими в загальній схемі 

процесу. У підсумку це забезпечує формування більш 

рівномірної поверхні, збагаченої тугоплавким компонентом. 
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а б в 

Рис. 3.20. Морфологія поверхні сформованих на сталі в 

гальваностатичному режимі (i = 3,5 А/дм
2
) покриттів Fe-Mo 

(ɷMo = 34 мас.% в перерахунку на метал). 

Збільшення 200 (а), 500 (б), 5000 (в) 
 

   

а б в 

Рис. 3.21. Морфологія поверхні сформованого на сталі в  

імпульсному режимі (i = 5,5 А/дм
2
, τі/τп = 5/20 мс) покриття Fe-Mo 

(ɷMo = 42 мас. % в перерахунку на метал). 

Збільшення 200 (а), 500 (б), 5000 (в) 
 

Порівнюючи поверхню покриттів, можна зробити висновок, 

що кількість мікропор у покритті, сформованому імпульсним 

струмом, є значно меншою, ніж для осадженого на постійному 

струмі. Це дає підстави вважати, що покриття, одержані 

в нестаціонарних умовах, будуть мати вищі показники хімічного 

опору в агресивних середовищах та фізико-механічні 

властивості порівняно зі сплавами, які осаджені 

в гальваностатичних умовах [178]. 

Більш наочно вплив режиму електролізу на характер 

поверхні сплаву можна прослідкувати для покриттів Fe-Mo, 

осаджених на підкладки із сірого чавуну. У гальваностатичних 

умовах (рис. 3.22) формується дуже неоднорідна поверхня 
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з великою кількістю наростів неправильної форми. Можна 

припустити, що ріст зародків відбувається переважно на 

виступах поверхні, де густина струму є дещо вищою. 

Як відмічалося, саме на виступах покриття вміст молібдену 

є збільшеним у порівнянні зі всією поверхнею. У порівнянні 

зі сформованими на сталі покриття сплавом Fe-Mo на чавуні 

мають значно більшу поруватість, що обумовлено інтенсивнішим 

виділенням водню через зменшення перенапруги. 
 

   

а б в 

Рис. 3.22. Морфологія поверхні сформованого на чавуні в 

гальваностатичному режимі (i = 3,5 А/дм
2
) покриття Fe-Mo 

(ɷMo = 32 мас. % в перерахунку на метал). 

Збільшення 200 (а), 500 (б), 5000 (в) 
 

Застосування нестаціонарного електролізу (рис. 3.23) 

сприяє вирівнюванню рельєфу поверхні, кількість наростів 

суттєво зменшується, покриття стає дещо світлішим. 

Поруватість зменшується, проте при значному збільшенні 

(5000 разів) візуалізується певна кількість не наскрізних 

нанорозмірних пор. 

Враховуючи отримані результати, можна зробити висновок, 

що використання імпульсного електролізу дозволяє отримувати 

більш рівномірні бінарні покриття Fe-Mo з меншою поруватістю, 

що прогнозовано буде впливати на функціональні властивості. 
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а б в 

Рис. 3.23 Морфологія поверхні сформованого на чавуні в 

імпульсному режимі (i = 5,5 А/дм
2
, τі/τп = 5/20 мс) покриття Fe-Mo 

(ɷMo = 35 мас. % в перерахунку на метал). 

Збільшення 200 (а), 500 (б), 5000 (в) 

Корозійна стійкість покриттів 

Для визначення експлуатаційного призначення 

електролітичних покриттів необхідно встановити швидкість та 

характер корозійних процесів основного металу (сталі та чавуну) 

та провести порівняльну оцінку з корозійною поведінкою Fe-Mo 

у розчинах різної агресивності. 

Корозійну стійкість покриттів визначали методом 

поляризаційного опору [179] та за результатами гравіметрії 

зразків, експонованих у модельованих умовах [180]. 

Поляризаційні вимірювання для визначення корозійної 

стійкості матеріалів здійснювали у потенціостатичному режимі 

зі швидкістю розгортки потенціалу не більше 2 мв/с. Густину 

струму корозії iкор і потенціал корозії Екор визначали графічним 

методом в точці перетину лінійних ділянок анодних і катодних 

поляризаційних залежностей у напівлогарифмічних координатах 

lgi–∆Е. Струм корозії уточнювали з використанням рівняння 

Штерна-Гірі: 

  пa

кa
кор

3,2 Rbb

bb
i

к 


 , (3.10) 

де iкор – густина струму корозії, А/м2; 
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ba і bк – коефіцієнти Тафеля анодної та катодної реакцій, 

відповідно; 

RП – питомий поляризаційний опір, Ом·м2, який розраховували 

при потенціалі корозії як 

кор
)/(п EiER  . (3.11) 

Коефіцієнти ba і bк визначали за лінійним ділянкам 

поляризаційних залежностей в логарифмічних координатах, 

отриманих за даними паралельних вимірювань для одного і того 

ж матеріалу в ідентичних умовах при відхиленні від потенціалу 

корозії більше 50 мВ. 

При гравіметричних дослідженнях корозійної стійкості 

покриттів сплавами зразки з нанесеним покриттям підвішували 

в ексикаторах над модельними корозійними середовищами, 

що забезпечувало моделювання вимог стандартних методик 

за ГОСТ 28207 та ГОСТ 9.908. Для прискорення корозійних 

процесів та забезпечення режиму періодичної конденсації 

вологи ексикатори підігрівали до температури 40°С 

та витримували 48 годин у термокамері, після чого цикл підігріву 

повторювали. Загальна тривалість випробувань становила 

60 діб. Контроль поверхні та маси зразків проводили через 

10, 20, 40, 60 діб. Оновлення корозійного середовища 

здійснювали під час контрольного зважування зразків. Перед 

зважуванням продукти корозії знімали травленням 

в інгібованому 10 %-ому розчині HCl протягом 1 хв., після чого 

фіксували масу зразків на аналітичних вагах з похибкою 1⋅10−4 г. 

Глибинний показник корозії kh, мм/рік [168] визначали як 

,
tS

mm
k t
h 100 







 (3.12) 

де  m0 – маса зразка до випробувань, г; 
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mt – маса зразка після експонування у модельному 

середовищі та зняття продуктів корозії, г; 

ρ – густина сплаву, г·см−3; 

S – поверхня зразка, см2; 

t – час випробувань, рік. 

Порівняльні дослідження швидкості корозії здійснювали на 

зразках із сталі 3 (розмір 10×10×1 мм) кваліметричним 

(візуально) та гравіметричним методом. 

Для дослідження корозійної стійкості використовували 

наступні модельні середовища: 

– 0,001 моль/дм3 натрію гідроксид (рН 10) на фоні 

1 моль/дм3 натрію сульфату; 

– 0,001 моль/дм3 сульфатна кислота (рН  3) на фоні 

1 моль/дм3 натрію сульфату; 

– 3% розчин хлориду натрію (рН 7). 

Дослідження корозійної стійкості покриттів Fe-Mo 

в розчинах різної кислотності показали, що у кислому 

середовищі корозійний процес перебігає переважно з водневою 

деполяризацією, тоді як в нейтральному та лужному – 

з кисневою [181]. 

Раніше (п. 3.2) було встановлено, що нестаціонарний 

режим електролізу дозволяє формувати покриття з більш 

досконалою морфологією і топографією поверхні та вищим 

вмістом легуючих компонентів, що сприятиме підвищенню, 

корозійної стійкості покриттів, одержаних імпульсним 

електролізом. Це припущення цілком підтверджують показники 

корозії матеріалу підкладки та покриттів Fe-Mo, сформованих 

на сталі (табл. 3.4) і чавуні (табл. 3.5). 

Слід відзначити, що покриття сплавом залізо-молібден 

незалежно від умов і параметрів осадження мають високу корозійну 

стійкість в агресивних середовищах різної кислотності [182]. 
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Таблиця 3.4 – Показники корозії сталі та покриттів Fe-Mo  

Середовище 

Сталь 
Покриття Fe-Mo 

постійний струм імпульсний струм 

Екор, 

В 

lg iкор, 

А/дм2 

Екор, 

В 

lg iкор, 

А/дм2 

Екор, 

В 

lg iкор, 

А/дм2 

рН 3 –0,34 –2,8 –0,26 –3,3 –0,28 –3,5 

рН 7 –0,35 –3,0 –0,49 –3,2 –0,50 –3,6 

рН 10 –0,32 –2,8 –0,67 –3,3 –0,7 –3,4 

Таблиця 3.5 – Показники корозії чавуну та покриттів Fe-Mo  

Середовище 

Чавун 

Покриття Fe-Mo 

постійний струм 
імпульсний 

струм 

Екор, 

В 

lg iкор, 

А/дм2 

Екор, 

В 

lg iкор, 

А/дм2 

Екор, 

В 

lg iкор, 

А/дм2 

рН 3 –0,34 –2,6 –0,30 –3,2 –0,31 –3,3 

рН 7 –0,55 –2,6 –0,47 –3,0 –0,49 –3,1 

рН 10 –0,35 –2,7 –0,58 –3,2 –0,60 –3,25 
 

У кислому середовищі потенціали корозії покриттів, 

осаджених як на сталь, так і на чавун, зсуваються у позитивний 

бік, що свідчить про анодний контроль корозійного процесу. 

Швидкість корозії зменшується порівняно із матеріалом 

підкладки завдяки зростанню схильності до пасивації 

за присутності легуючого компоненту, а також формуванню 

на поверхні електролітичних сплавів щільної плівки кислотного 

оксиду молібдену, яка забезпечує захисну дію та гальмує 

руйнування.  

У нейтральному середовищі потенціал корозії Eкор для сталі 

та чавуну дорівнює – 0,35 В, в той же час lg i для сталі 

на порядок нижче, ніж для чавуну, що можна пояснити 

структурними та хімічними відмінностями матеріалів підкладки. 

Потенціали Eкор покриттів зсуваються у негативний бік, що 

є свідченням катодного контролю корозійного процесу. 
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Причиною гальмування катодної реакції є ускладнення доставки 

деполяризатора (кисню) внаслідок формування пасивної плівки 

оксидів легуючих компонентів навіть за присутності іонів-

депасиваторів Cl–. Причому корозійна стійкість осаджених 

на сталь покриттів Fe-Mo є дещо вищою у порівнянні 

зі сформованими на чавуні за рахунок вищого вмісту тугоплавких 

компонентів та меншої поруватості. 

У лужному середовищі залежності аналогічні до одержаних 

у нейтральному хлорид-вмісному, тобто корозійний процес 

перебігає з катодним контролем. Гальмування катодної реакції 

відбувається додатково завдяки формуванню на поверхні 

сплавів нерозчинних оксидів заліза, що ускладнює доступ 

деполяризатора. Проте корозійна стійкість в лужному 

середовищі менша, ніж у нейтральному, оскільки відбувається 

хімічне розчинення кислотних оксидів легуючого компоненту. 

Результати тестування корозійного опору покриттів, 

визначені поляризаційним методом, верифіковані натурними 

гравіметричними корозійними випробуваннями. За результатами 

гравіметрії визначено глибинні показники корозії матеріалів 

підкладки та покриттів (рис. 3.25). Одержані різними методами 

показники добре корелюють між собою. 
 

 

Рис. 3.25. Залежність 

глибинного показника 

корозії від рН середовища 

для матеріалу основи та 

сплаву Fe-Mo 
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Швидкість корозії покриттів сплавами Fe-Mo, сформованих 

на підкладках зі сталі та чавуну, є меншою порівняно з металом 

підкладки. Істотно, що на корозійну стійкість покриттів впливає 

не тільки режим електролізу, але і вміст легуючих компонентів. 

З огляду на глибинний показник корозії kh  можна зробити 

висновок, що в запропонованих режимах електролізу (п. 3.2) при 

варіюванні вмісту легуючих компонентів (в перерахунку 

на метал) до 40 мас.% Mo в бінарному сплаві, дане покриття 

можна віднести до категорії “вельми стійкі” та рекомендувати як 

захисні в агресивних середовищах для низьколегованих сталей 

та чавунів. 

Фізико-механічні властивості покриттів Fe-Mo 

Для електролітичних покриттів на основі заліза 

визначальним фактором якості є міцність зчеплення 

з матеріалом підкладки та мікротвердість. Саме ці показники 

обумовлюють сфери застосування електролітичних сплавів 

на основі заліза (розділ 1). Значне залуження прикатодного шару 

під час електролізу та неякісна підготовка поверхні негативно 

впливають на адгезію до основного металу та погіршують якість 

сформованих катодних осадів. 

Дослідження фізико-механічних властивостей покриттів 

сплавами заліза проводили з використанням мікротвердоміра 

ПМТ-3 з навантаженням на індентор 50 і 100 г 

та металографічного мікроскопу NEOPHOT-21 (збільшення 

×100–500). 

Міцність зчеплення покриттів сплавами з основним 

металом визначали за ГОСТ 9.302 методами полірування 

колами із бязі, фетру та інших матеріалів з використанням паст 

на основі оксиду хрому з органічними домішками, при зламі під 

кутом 90°, а також при нагріванні до температури 100–200°С 
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з витримкою покриття за цієї температури протягом не менш 

1 год і наступним охолодженням на повітрі. 

Мікротвердість основного металу та сформованих покриттів 

досліджували за допомогою приладу ПМТ-3 методом 

вдавлювання алмазної піраміди при навантаженні 50 та 100 г. 

з витримкою 10 с. відповідно до ГОСТ 9450. Дослідження 

проводили після витримки покриттів протягом 24 годин після 

нанесення. Вимірювання проводили не менш як у трьох точках 

на поверхні зразків з наступним усередненням даних. Товщина 

покриттів для досліджень складала 25–30 мкм. 

Використання цитратних електролітів на основі сульфату 

феруму(ІІІ) та ведення електролізу при рекомендованих рН, 

густинах струму та температурі дозволяють одержувати 

рівномірні, без тріщин покриття з високою адгезією до матеріалу 

підкладки та мінімальним вмістом небажаних домішок, які 

можуть знижувати показники твердості електролітичних сплавів. 

Товщину покриття визначали під час металографічних 

досліджень поперечного перерізу зразків при збільшенні 

×100–300 на мікроскопі МБС-9. Для цього зразки з покриттям 

запресовували у тефлон та робили поперековий переріз 

на відстані 10–15 мм від краю. Товщину покриття визначали 

по торцевій (вузькій) поверхні після зняття шару шляхом 

шліфування ~0,6–0,7 мм. 

При дослідженнях міцності зчеплення покриттів 

встановлено, що сформовані покриття є рівномірними по всій 

поверхні, мають високу адгезію до основного металу, стійкі 

під час полірування, зламу під кутом 90 °, підготовки 

поперекових зрізів, інших видів механічної обробки. Підвищення 

температури до 200 °С не впливає на величину адгезії 

та не викликає розтріскування покриттів. 

Одержані результати підтверджені металографічними 

дослідженнями зразків (рис. 3.26).  
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Рис. 3.26. Металографічні дослідження покриттів: 

загальний вигляд покриття (а), поперековий переріз зразка (б). 

Збільшення ×54 рази 

Мікротвердість покриттів Fe-Mo є вищою порівняно 

із матеріалом підкладки (низьколегованою сталлю та сірим 

чавуном) (рис. 3.27). 

Електролітичні сплави переважають за мікротвердістю 

основу зі сталі у 2–3 рази, а чавуну – у 4–5 разів, 

що пояснюється особливостями морфології та топографії 

покриттів, причому режим нанесення впливає на мікротвердість 

покриттів. 
 

 

Рис. 3.27. Мікротвердість 

покриттів Fe-Mo 

 

Так, покриття сплавами заліза з молібденом, нанесені 

в імпульсному режимі, характеризуються більш високими 

показниками мікротвердості за рахунок вищого вмісту легуючих 
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компонентів, більш досконалого рельєфу поверхні та меншою 

кількістю адсорбованих домішок [178]. 

Триботехнічні характеристики покриттів Fe-Mo 

Триботехнічні властивості гальванічних покриттів сплавами 

заліза з тугоплавкими металами оцінювали за антифрикційними 

характеристиками (коефіцієнтом тертя fтер), а також показниками 

зносостійкості у порівнянні зі зразками СЧ 18 без покриття. 

Випробування триботехнічних властивостей покриттів, 

сформованих на зразках із СЧ18, проводили на серійній машині 

тертя 2070 СМТ-1 і спеціально виготовленому стенді для 

випробувань деталей циліндро-поршневої групи дизельних 

двигунів, що імітує зворотньо-поступальний рух. 

Для випробувань на машині тертя 2070 СМТ-1 покриття 

наносили на робочу поверхню “дисків” при випробуваннях за 

схемою “диск – колодка”. Випробування проводили  в діапазоні 

загальних навантажень 0,2–1,0 кН при швидкості ковзання 

1,3 м/с [183]. Змащення здійснювали одноразово перед початком 

випробувань. 

Дослідження на машині тертя зі зворотно-поступальним 

рухом (МТЗПР) проводили для визначення зносостійкості 

електролітичних покриттів, які сформовані на поршневих кільцях 

із сірого легованого чавуну. Дослідження проводили при 

загальному навантаженні 50 Н у діапазоні швидкостей ковзання 

0–1,3 м/с протягом 5 год. Змащення здійснювали мастилом 

М14В2 крапельним методом з подачею мастила 1–2 краплі/хв. 

Величину зношування визначали методом зважування зразків 

до та після випробувань на аналітичних терезах AXIS AD100. 

Як спряжені контртіла у парах тертя при випробуваннях 

використовували зразки із сірого чавуну. 

Відомо, що на триботехнічні характеристики контактних 

поверхонь і особливо вузлів тертя безпосередньо впливають 
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шорсткість, ступінь дисперсності та фазовий склад поверхневих 

шарів [184]. 

Дослідження на серійній машині 2070 СМТ-1 при 

ступеневому навантаженні супряжених зразків від 0,2 кН 

до 0,8 кН за схемою “диск – колодка” довели, що коефіцієнт 

тертя для покриттів у 3–4 рази нижчий, ніж для основного металу 

(сірого чавуну) (рис. 3.28). При збільшенні навантаження понад 

0,8 кН спостерігається початок задироутворення на зразках 

із гальванічними покриттями, що обумовлює незначне зростання 

fтер з наступним руйнуванням поверхневого шару. 
 

 

Рис. 3.28. Коефіцієнт тертя 

підкладки із чавуну СЧ 18 та 

покриття Fe-Mo, сформованого 

в імпульсному режимі 

(i = 4,5 А/дм
2
, τі/τп = 5/20 мс) 

протягом 30 хв. 

 

Вищі антифрикційні властивості електролітичних покриттів 

Fe-Mo пояснюються включенням тугоплавких металів до складу 

сплавів та їх фазовою структурою. Крім того особливості 

морфології, топографії катодних осадів та їх поруватість 

є додатковими факторами підвищення антифрикційних 

властивостей за рахунок додаткового утримання матеріалів 

змащення в заглибленнях та порах покриттів. 

Таким чином, подвійні електролітичні сплави Fe-Mo можна 

рекомендувати як захисні та зносостіки покриття для сталі 

та чавуну для підвищення корозійного опору та зміцнення 

поверхні деталей машин і механізмів, які експлуатуються 

в середовищах різної агресивності [185]. 
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РОЗДІЛ ІV 

ФОРМУВАННЯ БІНАРНИХ ПОКРИТТІВ Fe-W 

ІЗ ЦИТРАТНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА ОСНОВІ Fe(III) 

4.1. Особливості катодних реакцій в системі 

Fe
3+

 ‒ Cit
3-

 ‒ WO4
2-

 

Процес відновлення вольфрамат-іонів, як і молібдатів, 

відбувається принаймні у дві стадії:  

WO4
2– + 4H+ + 2e = WO2 + 2H2O,      

E0 = 0,386 – 0,1182 pH + 0,2951 lg c(WO4
2–);     (4.1) 

WO2 + 4H+ + 4e = W + 2H2O,       

E0 = –0,119 – 0,0591 pH,         (4.2) 

Дослідження кінетики електрохімічного осадження сплаву  

Fe-W здійснювали в розчинах з фіксованою концентрацією 

заліза(ІІІ) і ліганду, концентрацію вольфрамат-іонів варіювали в 

інтервалі 0,004–0,008 моль/дм3. На відміну від електроліту, що 

містить молібдат-іони, додавання вольфрамат-аніонів викликає 

симбатне змінення рН розчину з підвищенням концентрації 

вольфрамат-іонів (табл. 4.1). 

Причина такої відмінності поведінки молібдат- і 

вольфрамат-аніонів пов'язана зі схильністю оксометалатів до 

полімеризації, яка визначається не тільки концентрацією та 



 

116 

величиною рН, але й будовою електронної оболонки, внаслідок 

чого, порівняно з молібдатами, димеризація вольфраматів 

відбувається за менших концентрацій. 

При цьому підвищується імовірність перебігу реакції (4.3). 

що викликає підвищення рН розчину до 4,14,3.  

2WO4
2– + 2H+ = W2O7

2– + H2O      (4.3) 

Таблиця 4.1  Кінетичні параметри відновлення сплаву Fe-W  

(с, моль/дм3: Na2SO4 – 1; Fe3+ – 0,02; Cit3– – 0,03; s = 2·10–2 В/с)  

с(WO4
2–

), 

моль/дм
3
 

рН до  

електролизу 

рН після  

електролизу 

іп, 

А/дм
2
 
Еп, В Еп/2, В Xs αz 

0,004 3,65 4,1 0,41 –0,95 –0,83 0,45 0,40 

0,006 4,00 4,2 0,33 –0,93 –0,81 0,44 0,40 

0,008 4,3 4,3 0,29 –0,89 –0,75 0,45 0,34 

Вольтамперограми відновлення вольфраму в системі  

Fe3+
Cit3–

WО4
2– за характером ідентичні до поляризаційних 

залежностей для систем Fe3+
Cit3– и Fe3+

Cit3–
МоO4

2–, проте, за 

рівних вихідних концентраціях вольфрамат- і молібдат-аніонів 

(0,006 моль/дм3), у випадку співвідновлення заліза з 

вольфрамом в досліджуваном інтервалі потенціалів густина 

струму нижче (рис. 4.1).  

Показово, що за присутності як молібдат-, так і 

вольфрамат-іонів спостерігається зсув стаціонарних потенціалів 

сталевого електроду в бік більш негативних значень по 

відношенню до системи Fe3+
Cit3, що, ймовірно, пов'язано з 

пасивацією сталевої підкладки аніонами-окислювачами.  

При цьому спостерігається зсув потенціалів піку в область 

більш позитивних значень, тобто спільне відновлення заліза з 

оксометалатами відбувається з деполяризацією. 
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Рис. 4.1. Катодні 

поляризаційні залежності 

на сталевому електроді на 

фоні 1 моль/дм
3
 Na2SO4 за 

присутності, моль/дм
3
:   

1 – 0,02 Fe
3+

, 0,03 Cit
3–

;  

2 – 0,02 Fe
3+

, 0,03 Cit
3–

, 

0,006 MoO4
2–

;  

3 – 0,02 Fe
3+

, 0,03 Cit
3–

, 

0,006 WO4
2–

; s = 2∙10
–3

 В/с 

 

Приймаючи до уваги схильність вольфраматів до утворення 

ізополіаніонов, ступінь якої визначається не тільки рН, але 

й концентрацією вольфраматів, а також наявність 

в досліджуваному інтервалі рН моно- і депротонованих 

цитратних комплексів заліза(ІІІ) [FeHCit]+ (рКн=6,3) и [FeCit] 

(рКн=11,7) [186], цілком логічне припущення щодо взаємодії двох 

зазначених груп частинок з утворенням гетероядерних 

комплексів варійованого складу:  

[FeCit] + WO4
2– = [FeWO4Cit]2–     (4.4) 

[FeHCit]+ + WO4
2– = [FeWO4HCit]–    (4.5) 

[FeCit] + W2O7
2– = [FeW2O7Cit]2–    (4.6) 

[FeHCit]+ + W2O7
2– = [FeW2O7HCit]–    (4.7)  

На користь припущення про утворення димеризованих 

форм вольфраматів свідчить і той факт, що в досліджуваному 

інтервалі концентрацій вольфрамату максимальна густина 

струму піка зафіксована при найменшому їх вмісті в електроліті 

(табл. 4.1). Збільшення вмісту вольфраматів прогнозовано 

призводить до утворення димеризованих форм W2O7
2 

і комплексів [FeW2O7HCit]–. При цьому концентрація комплексів 

[FeW2O7HCit]–, з яких, як відомо [187], вольфрам 
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співвідновлюється в сплав, зменшується і, як наслідок, 

спостерігається істотне зниження швидкості процесу (табл. 4.1).  

Розраховані значення добутку коефіцієнта переносу на 

число електронів αz для необоротної стадії вказують на 

гальмування електродної реакції перенесення двох електронів, 

що свідчить про стадійне відновлення вольфраму(VI). 

Зростання значень критерію іп/с при низьких концентраціях 

вольфрамат-іонів і зростання густини струму піка при збільшенні 

швидкості розгортки потенціалу (рис. 4.2, а), аналогічно системі 

 Fe3+
Cit3–

МоO4
2–, вказує на адсорбцію реагенту. Відхилення 

форми залежності іп – √s від лінійної зі збільшенням концентрації 

вольфрамат-іонів в розчині (рис. 4.2, б), як і негативні значення 

концентраційного критерію, є свідченням наявності хімічної 

стадії. 

  

а б 

Рис. 4.2. Залежність густини струму піка від: (а) концентрації 

WO4
2–

, при s, В/с: 1 – 5·10
–2

, 2 – 2·10
–2

, 3 – 2·10
–3

; 

(б) швидкості розгортки потенціалу при с(WO4
2–

), моль/дм
3
: 

1 – 0,004; 2 – 0,006; 3 – 0,008 

Крім того, від’ємне значення концентраційного критерію та 

інверсія значень уявного порядку реакції по вольфрамат-іонам 

(табл. 4.2) вказують на наявність граничної концентрації 

вольфрамат-іонів, перевищення якої підвищує ймовірність 
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протікання попередньої хімічної реакції. З огляду на наявність 

сумісної реакції виділення водню, в результаті якої відбувається 

залуження приелектродного шару, і той факт, що розряд 

комплексів з меншим числом лігандів відбувається легше, 

логічно буде зробити припущення, що в зазначених умовах 

такою реакцією є утворення гетероядерного моновольфраматно-

цитратного комплексу:  

[FeW2O7HCit] + 2OH = [FeWO4HCit] + (WO4
2) + H2O   (4.8) 

Таблиця 4.2 – Кінетичні параметри катодної реакції в системі  

Fe3+
Cit3–

WO4
2– (фон 1 моль/дм3 Na2SO4, s = 2∙10–2 В/с)  

с(Fe
3+

),  

моль/дм
3
 

с(Cit
3–

),  

моль/дм
3
 

с(WO4
2–

),  

моль/дм
3
 

Xс pi 

0,02 0,03 
≤ 0,006 

–0,5 
0 

≥ 0,006 0,5 

Водночас, нелінійний характер залежності Еп – lgs 

і тенденція до лінеаризації залежності Еп – √s при збільшенні 

концентрації вольфрамат-іонів (рис. 4.3) вказує на наявність 

наступної хімічної реакції і утворення поверхневих фазових 

оксидів, що є підтвердженням стадійного механізму відновлення 

вольфрамат-іонів. 

Оскільки на металах підгрупи заліза за високих густин 

струму відбувається гальмування реакції рекомбінації водню, 

очевидно, що наступною хімічною реакцією є взаємодія на 

поверхні електрода оксидів вольфраму змінної валентності і 

ад-атомів водню з відновленням вольфраму до металу. 
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а б 

Рис. 4.3 Залежність потенціалу піка осадження сплаву Fe-W  

від швидкості розгортки потенціалу з розчину, моль/дм
3
: 1 Na2SO4, 

0,02 Fe
3+

, 0,03 Cit
3–

; при варійованій концентрації с(WO4
2–

):  

1 – 0,004; 2 – 0,006; 3 – 0,008  

Результати аналізу експериментальних даних, 

з урахуванням отриманих значень кінетичних параметрів 

електродної реакції, дають підстави вважати, що, разом з (4.8), 

співвідновлення вольфраму в сплав відбувається за наступним 

механізмом:  

[FeHCitWO4]
–

L ↔ [FeHCitWO4]
–

S,      (4.9) 

[FeHCitWO4]
–

S + 3e  + 3H+ → [FeWO2Cit]–S + 2H2O, (4.10) 

[FeWO2Cit]–S  ↔ [FeWO2]
2+

S + Cit3–
L,    (4.11) 

[FeWO2]
2+

S + 4H+ + 6e ↔ Fe|W + 2H2O.   (4.12) 

де індекси ()L і ()S відносяться до частинок відповідно в об'ємі 

розчину та на поверхні електроду.  

При цьому, частина оксиду вольфраму(IV) може 

відновлюватись ад-атомами гідрогену в наступній хімічній 

реакції: 

[Fe|WO2]S +4Hад ↔ Fe|W + 2H2O.   (4.13) 
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Таким чином, при електроосадженні сплаву Fe-W катодний 

процес відбувається за участю комплексів [FeHCitWO4]
–, 

а відновлення вольфрамат-аніонів перебігає стадійно через 

утворення оксидів вольфраму змінної валентності.  

Встановлено оптимальне співвідношення концентрацій 

компонентів електроліту c(Fe3+):c(Сit3–):c(WO4
2–) = 1:1,5:0,3. 

Порушення даного співвідношення в бік збільшення концентрації 

вольфрамат-іонів викликає утворення димерних форм W2O7
2- 

та комплексів [FeW2O7HCit]–, що призводить до зниження 

концентрації електродноактивних частинок [FeHCitWO4]
–, 

а, отже, гальмування катодного процесу в цілому [188]. 

4.2. Формування бінарних покриттів Fe-W 

Покриття сплавом Fe-W одержували із електролітів складу, 

моль/дм3: Fe2(SO4)3 – 0,1…0,15; Na2WO4 – 0,04…0,06; 

Na3Сit – 0,2…0,3; Na2SO4 – 0,1; H3BO3 – 0,1.  Кислотність 

електроліту регулювали додаванням NaOH або H2SO4 

і підтримували в інтервалі рН 3,0 ... 4,0 [189]. 

Електроосадження проводили в двох режимах: 

гальваностатичному при густині струму i 3,0…9,0 А·дм−2; 

та імпульсному при варіюванні амплітуди уніполярного струму 

3,5…9,5 А·дм−2, тривалості імпульсу τі 5…10 мс та паузи 

τп 10…20 мс, при температурі електроліту 20...25 ºC. 

Варіювання концентрацій сульфату заліза(ІІІ) (рис. 4.4 а) та 

вольфрамату натрію (рис. 4.4 б) в робочих розчинах показало, 

що найвищий вміст вольфраму у покриттях можливо одержати 

при електроосадженні із електроліту, який містить 0,1 моль/дм3 

Fe2(SO4)3 та 0,06 моль/дм3 Na2WO4. Підвищення вмісту 

вольфраматів в електроліті понад 0,06 моль/дм3 недоцільно, 

оскільки сформоване покриття розтріскується та відшаровується 

від підкладки через високі внутрішні напруження. 
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а б 

Рис. 4.4. Вплив концентрації Fe(III) (а) та WO4
2–

 в електроліті на 

склад покриттів Fe-W, сформованих із базового цитратного 

електроліту на основі сульфату заліза (ІІІ), i = 4,5 А/дм
2
. 

 

Збільшення рН електроліту до 5,0...6,0, при якому 

в електроліті домінують монооксометаллати складу WO4
2- і має 

забезпечуватися більш високий вміст легуючих компонентів 

у сплаві за рахунок полегшення їх розряду в порівнянні 

з конденсованими формами (W2O7
2– та ін.), не призводить 

до очікуваного ефекту. 

Навпаки, значно зростає вміст оксигену, істотно знижується 

вихід за струмом (до 50,0...60,0%) та стабільність електролітів. В 

той же час значно погіршується якість одержуваних покриттів: 

з'являються тріщини, покриття місцями відшаровується від 

основного металу через низьку адгезію (рис. 4.6). Це 

відбувається через підвищення швидкості гідролізу й утворення 

гідроксоформ Fe(III) у вказаному інтервалі рН і включенням їх до 

складу покриттів. 

Проведені дослідження щодо опрацювання режимів 

формування бінарного сплаву підтвердили можливість 

отримання щільних покриттів Fe-W із запропонованих 
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електролітів на основі заліза(III) як в гальваностатичному 

режимі, так і нестаціонарним електролізом. 
 

 

Рис. 4.6. Вплив рН електроліту на морфологію покриттів Fe-W, 

одержаних із електроліту, моль/дм
3
: 0,1 Fe2(SO4)3; 0,06 Na2WO4; 

0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 0,1 H3BO3 (рН 5,0–6,0). 

Склад, якість покриттів, як і ефективність процесу (ВС), 

залежать від співвідношення солей сплавотвірних компонентів 

в електроліті, рН і температури, а також від режиму електролізу. 

В цілому простежується закономірність, встановлена для 

бінарного сплаву Fe-Mo (п. 4.2). Слід зазначити, що покриття 

Fe-W є досить напруженими і мають більшу кількість дефектів 

(тріщин, здуття) з тенденцією до відшарування. Така особливість 

визначається співвідношенням радіусів атомів співосаджуваних 

металів, що в цілому характерно для електролітичних сплавів 

вольфраму [190]. 

Залежність вмісту вольфраму у складі бінарних покриттів, 

як і ВС від густини струму електроосадження мають 

екстремальний характер. В той же час оптимальні показники 

процесу електроосадження як для гальваностатичного, так і 

імпульсного режимів (рис. 4.5) спостерігаються при більш 

високих густинах струму: в інтервалі від 4,5 до 8,5 А/дм2. При 

цьому за і > 6,5 А/дм2 cформовані на постійному струмі покриття 

розтріскуються та відшаровуються від матеріалу підкладки через 

включення гідроксоформ заліза(ІІІ) до складу поверхневих шарів. 

Використання нестаціонарного режиму електролізу дозволяє 

розшиити робочий діапазон густин струму до 8,0 А/дм2 , за яких 
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відбувається формування електролітичних покриттів достатньої 

якості зі значним виходом за струмом та вмістом тугоплавкого 

компоненту [191].  
 

 
 

а б 

Рис. 4.5. Вплив густини струму на ефективність процесу (ВС) 

та склад (у перерахунку на метал) покриттів Fe-W, сформованих в 

гальваностатичному (а) та імпульсному (б) режимі 

(τі/τп = 10/20 мс) на сталі. 
 

Аналіз складу і морфології сформованих гальванічних 

покриттів свідчить, що крім основних компонентів (Fe, W) 

(рис. 4.6), покриття містять також деяку кількість оксигену за 

рахунок адсорбції кисню і вуглекислого газу з повітря. 

При цьому слід констатувати нерівномірний розподіл 

компонентів сплаву по поверхні покриттів, отриманих на 

постійному струмі: на виступах рельєфу відзначається 

підвищений вміст металів, а в упадинах – оксигену (рис. 4.6 а). 

Такий концентраційний профіль обумовлений декількома 

причинами: по-перше, підвищена густина струму на виступах 

покриття забезпечує його збагачення металами, в той час як в 

упадинах при низьких густинах струму повне відновлення 

оксометаллатов ускладнено, а, отже, до складу осадів можуть 

включатися проміжні оксиди тугоплавких елементів. По-друге, 

процеси адсорбції / десорбції і дифузії, як і хімічні стадії 
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дисоціації поверхневих комплексів, які ускладнюють брутто-

процес електрохімічного сплавоутворення, протікають зі свідомо 

більшою швидкістю на виступах рельєфу, а в упадинах можуть 

залишатися оксоформи компонентів електроліту. 
 

  

  

а б 

Рис. 4.6. Вплив режимів електролізу на морфологію та склад 

покриттів Fe-W, сформованих в гальваностатичному режимі (а) та 

уніполярним імпульсним струмом (б). Збільшення × 1000. 

Електроліт, моль/дм
3
: 0,1 Fe2(SO4)3; 0,06 Na2WO4; 0,3 Na3C6H5O7; 

0,1 Na2SO4; 0,1 H3BO3. рН 3,0; t – 25°C.  
 

Покриття, отримані з електролітів аналогічного складу, але 

в імпульсному режимі, мають більш рівномірний розподіл 

компонентів по поверхні, а також містять меншу кількість 

оксигену (рис. 4 б), що пояснюється особливостями 

електрокристалізаціі сплавів в умовах нестаціонарного 

електролізу. Під час імпульсу відбувається відновлення 

заліза(ІІІ) до заліза(ІІ). В період паузи реалізуються процеси 

адсорбції реагентів, відновлення Fe2+ до металічного стану, 

хімічного відновлення проміжних оксидів вольфраму ад-атомами 
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гідрогену та хімічна реакція вивільнення лігандів. Отже, 

застосування режиму програмованого електролізу дозволяє 

одержувати більш рівномірні покриття за рахунок прискорення 

уповільнених хімічних стадій та розряду сплавотвірних 

компонентів. 

В той же час варіювання тривалості імпульсу (5…10 мс) 

і паузи (10…20 мс) нестаціонарного режиму суттєво не впливає 

на вміст тугоплавкого компоненту та вихід за струмом. Тому 

саме ці діапазони рекомендовані як оптимальні для 

електросадження покриттів сплавом Fe-W [191]. 

4.3. Функціональні властивості бінарних покриттів Fe-W 

Оцінка топографії поверхні електролітичних сплавів за 

результатами досліджень зразків, сформованих в імпульсному 

режимі на сталі, дозволяє зробити висновок, що покриття Fe-W 

мають виражену мілкокристалічну поверхню, що складається із 

множини зерен розміром 200-400 нм (рис. 4.7 а, б). Отримані 

дані 2D- та 3D-карт поверхні добре корелюють 

із СЕМ-зображенням (рис. 4.6 б). 

В той же час аналіз профілю перетину основного металу 

(підкладки) та сформованого покриття (рис. 4.7 в) свідчить, що 

в процесі електроосадження сплаву Fe-W відбувається значний 

розвиток поверхні саме завдяки включенню вольфраму до складу 

покриття. Це є передумовою підвищення функціональних 

властивостей одержаного матеріалу. 

Дослідження фазового складу гальванічних покриттів заліза 

з вольфрамом встановило, що на дифрактограмі покриття Fe-W 

на сталі 3 (рис. 3) проглядається дві системи дифракційних ліній, 

що відповідають фазам з ОЦК-гратками, характерними для 

сплавотвірних компонентів. 

Одна система більш вузьких ліній – α-Fe (основний метал), 

а друга – відповідає твердому розчину вольфраму в α-Fe. 
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а б 

 
в 

Рис. 4.7. 2D- (а) та 3D-карти (б) поверхні і профіль перетину (в) 

покриття Fe-W. Площа сканування АСМ 39,9 × 39,9 мкм 
 

Саме особливості електрокристаізації сплаву Fe-W 

зумовлюють відмінності фазового складу тонкоплівкового 

покриття у порівнянні з аморфним Fe-Mo. 

Отримані дані фазового складу покриттів Fe-W з 

урахуванням досить високого (до 25...30 мас.%) вмісту 

вольфраму в сплаві пояснюють високий рівень внутрішньої 

напруги, і, як наслідок, схильність сформованого покриття до 

утворення тріщин і слабку адгезію з основним металом. 
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Рис. 4.8. Рентгенівська дифрактограма покриття Fe-W на підкладці  

зі Ст3. 
 

Дослідження корозійної стійкості покриттів Fe-W 

підтверджує підвищений хімічний опір зазначених сплавів у всіх 

досліджуваних середовищах в порівнянні з основним металом 

(Ст 3) (табл. 4.3), що виявилося цілком прогнозованим 

експериментальним підтвердженням робочої гіпотези, 

покладеної в основу синтезу сплавів. 

Слід особливо відзначити підвищення корозійної стійкості 

зазначених сплавів в кислому середовищі і в присутності Cl-, що 

забезпечується наявністю в складі покриттів легуючого 

компоненту (W), що підвищує як опір пітинговій корозії, так 

і схильність до пасивації. 

Фізико-механічні властивості покриттів оцінювали за якістю 

зчеплення з основним металом, показниками мікротвердості 

і коефіцієнта тертя. Встановлено, що гальванічні покриття 

сплавами заліза з вольфрамом, отриманими в запропонованих 

режимах електролізу, мають високу адгезію до основного металу 

і зберігають її при механічних (вигин, полірування, поперечний 

зріз з подальшим шліфуванням) і температурних (нагрів до 

150-200°С) впливах. 
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Таблиця 4.3 – Показники корозії основного металу та покриттів 

Fe-W, сформованих в імпульсному режимі 
 

pH 
Показники 

корозії 

Підкладка 

Ст. 3 

Покриття 

Fe-W 

3 
Eкор, В −0,62 –0,24 

kh, мм/год 1,85 0,040 

7 
Eкор, В −0,56 –0,35 

kh, мм/год 0,93 0,039 

11 
Eкор, В −0,43 –0,037 

kh, мм/год 0,12 0,028 

 

Мікротвердість покриттів електролітичними сплавами заліза 

з вольфрамом на сталі Ст 3 в 3,0 ... 4,0 рази вище, а на чавуні 

СЧ 18 - в 4,5 ... 4,7 рази вище показників основного металу 

(рис. 4.9). 
 

 

Рис. 4.9. Мікротвердість 

покриттів Fe- W, 

сформованих в 

гальваностатичному та 

імпульсному режимах 

 

Дослідження залежності коефіцієнта тертя і схильності 

пов'язаних матеріалів до задіроутворення при ступінчастому 

навантаженні показало, що fтер досліджуваних покриттів 

в 3,0 ... 4,0 рази менше в порівнянні з чавуном (рис. 4.10), 

що свідчить про високі антифрикційні властивості покриттів. 
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Рис. 4.10. Коефіцієнти 

тертя підкладки сірого 

чавуну і покриттів  

Fe-W, сформованих в 

імпульсному режимі 

 

Таким чином, комплекс корозійних і фізико-механічних 

властивостей гальванічних покриттів сплавами Fe-W дозволяє 

розглядати їх як перспективні матеріали в технологіях зміцнення 

деталей з чавуну і маловуглецевої сталі, а також в ремонтному 

виробництві при відновленні зношених поверхонь [192]. 
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РОЗДІЛ V 

ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ Fe-Mo-W 

ІЗ ЦИТРАТНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА ОСНОВІ Fe(III)  

Фізико-хімічний сенс механізму "індукованого 

співосадження", який досить часто згадується в світовій науковій 

літературі [114], полягає у взаємопов'язаному та 

взаємообумовленому електровідновленні двох і більше металів. 

Такий процес також позиціонується як спряжений, 

і є характерним саме для заліза з молібденом і вольфрамом, 

оскільки означені тугоплавкі метали не відновлюються з водних 

розчинів оксометалатів до металу.  

Передумови для формування електролітичного сплаву  

Fe-Mo-W, аналогічно сплавам Fe-Mo і Fe-W, базуються 

на близьких значеннях рівноважних потенціалів електродних 

реакцій стадійного відновлення заліза(ІІІ), молібдатів 

і вольфраматів (розділ ІІІ, ІV).  

З аналізу результатів досліджень електрохімічної поведінки 

систем  Fe3+–Cit3––MoO4
2––H2O і Fe3+–Cit3––WO4

2––H2O (п.3.1 та 

4.1), як і виявлених закономірностей катодних реакцій в них, 

цілком обґрунтовано витікає припущення про конкурентне 

відновлення молібдатів і вольфраматів при формуванні 

тернарного (потрійного) сплаву Fe-Mo-W. Стандартні потенціали 

реакцій відновлення вольфраматів (4.1, 4.2) негативніші за 
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молібдати, отже, й імовірність перебігу цих реакцій за однакових 

концентрацій оксоаніонів буде нижчою. 

Наявність у всіх сплавотвірних компонентів однакових 

об'ємноцентрованих кубічних (ОЦК) кристалічних граток 

сприятиме більш енергетично легкій спільній кристалізації. 

З іншого боку, відмінність параметрів ґраток буде, безсумнівно, 

викликати деформацію і гальмування лінійного росту кристалів, 

тому слід очікувати формування соматоїдних (сфероїдних) 

структур. Атомні радіуси молібдену і вольфраму перевищують 

атомний радіус заліза на 11 і 20 % відповідно (табл. 5.1), отже, 

при утворенні моноатомного шару відбуватиметься зсув 

з рівноважних положень атомів, які приєднуються, що підвищить 

ймовірність реалізації переходу "полікристалічне  аморфне" 

в одержуваних електролітичних сплавах [193]. Враховуючи 

близькі значення перших потенціалів іонізації заліза 

і вольфраму, які є передумовою утворення координаційних 

зв'язків між атомами, не варто виключати імовірність 

співоосадження вольфраму і заліза в сплав з утворенням 

інтерметалідів. 

Таблица 5.1  Кристалохімічні параметри сплавотвірних 

компонентів  

Параметри Fe Mo W 

Атомний радіус, нм 0,117 0,130 0,141 

Енергія іонізації, еВ 7,87 7,10 7,98 

Структура ґратки ОЦК ОЦК ОЦК 

Параметри ґратки, Å 2,866 3,147 3,160 

Системи Fe3+–Cit3––MoO4
2––H2O, Fe3+–Cit3––WO4

2––H2O 

і Fe3+–Cit3––MoO4
2––WO4

2––H2O є надзвичайно рухливими з точки 

зору іонних рівноваг. Виділити парціальні струми відновлення 

молібдену і вольфраму із загального катодного струму 
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не можливо, оскільки самостійно з водних розчинів у вигляді 

індивідуальних металів вони не відновлюються. Тому, на наш 

погляд, коректно говорити про формальну кінетику процесів за 

участю молібдену і вольфраму. 

5.1 Катодні реакції в системі Fe3+‒Cit3
MoO4

2
WO4

2  

Дослідження кінетики катодного осадження тернарного 

сплаву проводили на фоні 1М Na2SO4, при сталому вмісті іонів 

Fe3+, Cit3–, MoO4
2– і варійованій концентрації вольфрамат-іонів 

(табл. 5.2). Слід зазначити, що при введенні в базовий розчин 

вольфраматів, подібно системі Fe3+–Cit3––WO4
2–, спостерігається 

істотне підвищення рН електроліту (табл. 5.2). В зазначеному 

інтервалі рН більш імовірне утворення моно форм 

оксометалатів, які можуть включатися до складу 

електродноактивних комплексів. 

Таблица 5.2  Залежність рН електроліту від концентрації 

вольфрамат-іонів  

с(Fe
3+

),  

моль/дм
3
 

с(Cit
3–

),  

моль/дм
3
 

с(MoO4
2–

),  

моль/дм
3
 

с(WO4
2–

),  

моль/дм
3
 

pH  

0,02 0,03 0,006 

0,004 4,40 

0,006 4,55 

0,008 5,35 

На поляризаційних залежностях співвідновлення заліза з 

молібденом і вольфрамом спостерігаються піки, густина струму 

яких нижче порівняно з отриманими для бінарних сплавів Fe-Mo 

і Fe-W (рис. 5.1), а при швидкостях розгортки потенціалу 1∙10–

1 В/с і 2∙10–3 В/с пік вироджується у хвилю. В інтервалі 

потенціалів –0,40...–0,90 В поляризаційні залежності стають 

більш пологими, що свідчить про збільшення кінетичних і 

адсорбційних ускладнень, а при потенціалах –0,90...–1,00 В 

починається сумісна реакція виділення водню. 
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Рис. 5.1. Катодні вольтамперограми в 

системі Fe
3+
Cit

3MoO4
2WO4

2  

на сталевому електроді.  

Склад розчину, моль/дм
3
: 0,02 Fe

3+
, 

0,03 Cit
3–

, 0,006 MoO4
2–

, 0,004 WO4
2–

. 

Швидкість розгортки потенціалу s, 

В/с: 1 – 1∙10
–1

; 2 – 5∙10
–2

; 3 – 2∙10
–2

;  

4 – 1∙10
–2

; 5 – 2∙10
–3

 

Розраховані значення критерію Семерано Xs вказують на 

необоротність катодного процесу, а розраховані по [161] та [160] 

значення αz цілком корелюють між собою (табл. 5.3) і свідчать 

про уповільнене перенесення двох електронів, що, як було 

відмічено раніше, характерно для стадійного відновлення 

вольфраму за реакціями (4.1, 4.2). 

Таблица 5.3  Кінетичні параметри катодної реакції в системі 

Fe3+
Cit3MoO4

2
WO4

2 (склад розчину відповідає рис. 5.1) при 

варійованій концентрації WO4
2–  

с(WO4
2–

), 

моль/дм
3
 

s, В/с 
іп, 

А/дм
2
 

Еп, В 
Еп/2, 

В 
Xs 

αz 

[161] [160] 

0,004 

2·10
–3

 0,12 –0,84 –0,62 

0,45 

0,22 

0,32 

1·10
–2

 0,24 –0,86 –0,70 0,30 

2·10
–2

 0,34 –0,91 –0,76 0,32 

5·10
–2

 0,58 –0,92 –0,80 0,40 

1·10
–1

 0,68 –0,96 –0,78 0,27 

0,006 

2·10
–3

 0,13 –0,85 –0,64 

0,39 

0,23 

0,33 

1·10
–2

 0,27 –0,86 –0,74 0,40 

2·10
–2

 0,36 –0,92 –0,80 0,40 

5·10
–2

 0,52 –0,98 –0,80 0,27 

1·10
–1

 0,64 –1,04 –0,84 0,24 
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с(WO4
2–

), 

моль/дм
3
 

s, В/с 
іп, 

А/дм
2
 

Еп, В 
Еп/2, 

В 
Xs 

αz 

[161] [160] 

0,008 

2·10
–3

 0,09 –0,82 –0,60 

0,50 

0,22 

0,30 

1·10
–2

 0,21 –0,85 –0,70 0,32 

2·10
–2

 0,28 –0,87 –0,72 0,32 

5·10
–2

 0,47 –0,96 –0,80 0,30 

1·10
–1

 0,61 –0,96 –0,78 0,27 

 

На необоротність катодного процесу також вказує 

і характер залежностей у координатах іп – √s, і іп/√s – s (рис. 5.2). 

При цьому зменшення критерію іп/√s зі збільшенням швидкості 

розгортки потенціалу свідчить про наявність хімічної стадії.  

  

а б 
Рис. 5.2. Залежність густини струму піка (а) і характеристичного 

критерію іп/√s (б) від швидкості розгортки потенціалу при катодній 

поляризації сталевого електроду у розчині, моль/дм
3
:  

1 Na2SO4, 0,02 Fe
3+

, 0,03 Cit
3–

; 0,006 MoO4
2–

; с(WO4
2–

): 

 1 – 0,004; 2 – 0,006;  3 – 0,008.  

Визначені за експериментальними даними концентраційний 

критерій Xс і уявний порядок реакції pi по вольфрамат-іонам 

дозволили встановити оптимальне співвідношення концентрацій 

компонентів в електроліті на рівні с(Fe3+) : с(Cit3–) : 

 с(MoO4
2–) : с(WO4

2–) = 1 : 1,5 : 0,3 : 0,3. Якщо ймовірність 
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включення оксометалатів до складу гетероядерних комплексів 

[FeНCitМO4]
– використовувати як критерій прогнозування, то 

можна припустити, що домінанта концентрації молібдатів над 

вольфраматами в електроліті сприятиме перевазі перших 

у конкуренції за місце в комплексі. Дійсно, негативні значеннями 

рi по вольфрамат-іонам  при концентраціях ≤ 0,006 моль/дм3 

(табл. 5.4) підтверджують зроблене припущення. Навпаки, 

збільшення концентрації вольфраматів підвищує ймовірність 

утворення комплексів за їх участю, отже, і число частинок 

[FeНCitWO4]
– зростатиме (див. табл. 5.4, с(WO4

2–)≥ 0,006 

моль/дм3). 

Таблица 5.4  Кінетичні параметри електродної реакції в системі 

Fe3+‒Cit3MoO4
2
WO4

2 (фон 1 моль/дм3 Na2SO4, s = 2·10–2 В/с) 

Концентрації компонентів с, моль/дм
3
 

Xс pi 
Fe

3+
 Cit

3–
 MoO4

2–
 WO4

2–
 

0,02 0,03 0,006 
≤ 0,006 0,2 –0,33 

≥ 0,006 –1 0,5 

Зазначимо, що при збільшенні вмісту вольфраматів 

в електроліті концентраційний критерій Xс знижується від 0,2 до 

1, що пов'язано з підвищенням імовірності перебігу реакцій 

(4.3), (4.6) і (4.7). Критерій Xс, як і відхилення залежності іп – с 

від лінійного характеру при збільшенні концентрації с(WO4
2–) 

свідчать про наявність попередньої хімічної реакції, а зростання 

іп / с (рис. 5.3) при низьких концентраціях вольфрамату вказує на 

адсорбцію реагенту, як це спостерігали і для систем 

Fe3+–Cit3––MoO4
2– і Fe3+‒Cit3WO4

2. Зважаючи на підвищення рН 

приелектродного простору внаслідок перебігу паралельної 

реакції виділення водню, цілком логічно припустити, що 

попередньою хімічною реакцією буде (4.8). 
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а б 

Рис. 5.3. Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і густини 

струму піка (б) від концентрації іонів WO4
2–

 в розчині, моль/дм
3
: 

1 Na2SO4, 0,02 Fe
3+

, 0,03 Cit
3–

; 0,006 MoO4
2–

; s, В/с: 

1 – 5·10
–2

, 2 – 2·10
–2

 

Нелінійна залежність Еп від lgs, саме як і прямо пропорційна 

залежність Еп від √s, які спостерігаються для подвійного сплаву 

Fe-W, зберігаються і для тернарного Fe-Mo-W (рис. 5.4, а, б). 

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що 

відновлення вольфраматів при осадженні покриттів бінарним 

Fe-W і тернарним Fe-Mo-W сплавами відбувається схоже і може 

бути описано системою рівнянь реакцій (4.94.13).  

  

а б 

Рис. 5.4. Залежність потенціалу піка від швидкості розгортки 

потенціалу в розчині, моль/дм
3
: 1 Na2SO4, 0,02 Fe

3+
, 0,03 Cit

3–
; 

0,006 MoO4
2–

; с(WO4
2–

): 1 – 0,004; 2 – 0,006; 3 – 0,008  
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Сукупність результатів, отриманих при дослідженні 

процесів електрохімічного відновлення окремих компонентів 

і електрокристалізації покриттів Fe-Mo, Fe-W і Fe-Mo-W з 

модельних розчинів, дозволяє надати механізм співосадження 

металів у потрійний сплав у вигляді узагальненої схеми 

(рис. 5.5). 

Схема відображає співосадження заліза з молібденом 

і вольфрамом у сплав Fe-Mo (Fe-W, Fe-Mo-W), як необоротне 

відновлення інтермедіатів з уповільненою стадією розряду 

і попередньою хімічною стадією вивільнення ліганду. 

 

 

Рис. 5.5. Схема електроосадження сплаву Fe-Mo-W  
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Запропонована схема враховує також іонні реакції гідролізу, 

утворення комплексів і полианионов, що перебігають у розчині 

за участю Fe(ІІІ), цитрату, оксоаніонів MoO4
2– і WO4

2–
 

(рис. 5.5, маршрути А1, А2, А3), електрокристалізацію заліза 

(В1), спряжені реакції відновлення молібдену і вольфраму 

з залізом (В2, В3), паралельну реакцію виділення водню (С), 

а також хімічне відновлення проміжних оксидів молібдену 

і вольфраму ад-атомами гідрогену і можливе наводнювання 

покриття [188]. 

5.2 Електроліти для формування покриттів сплавом 

Fe-Mo-W  

Алгоритм розробки електролітів для осадження бінарних 

сплавів Fe-Мо і Fe-W, з урахуванням результатів досліджень 

електрохімічної поведінки системи Fe3+–Cit3––MoO4
2–

WO4
2і запропонованого механізму співвідновлення заліза(ІІІ), 

молібдену і вольфраму, було використано при розробці 

електроліту для осадження покриття Fe-Mo-W. За результатами 

кінетичних досліджень (п. 5.1) встановлено конкурентне 

відновлення молібдат- і вольфрамат-іонів та визначено 

оптимальне співвідношення концентрацій компонентів 

в електроліті для формування потрійного сплаву заліза 

з молібденом і вольфрамом.  

Результати опрацювання концентрацій компонентів 

електролітів для бінарних сплавів заліза з молібденом 

і вольфрамом дають підстави передбачити, що для сплаву 

Fe-Mo-W будуть справедливими такі самі інтервали 

концентрацій сульфату заліза(ІІІ) (0,1–0,15 моль/дм3) та ліганду 

(0,2–0,3 моль/дм3) в електроліті, а співвідношення концентрацій 

оксоаніонів MoO4
2– і WO4

2– буде впливати як на сумарний вміст 

легуючих компонентів у сплаві, так і окремо на вміст 

кожного з них. 
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Проведені дослідження повністю підтвердили цю гіпотезу. 

Із електроліту складу, моль/дм3: Fe2(SO4)3 – 0,1; Na2МоO4 – 0,06; 

Na2WO4 – 0,04; Na3Cit – 0,3; Na2SO4 – 0,1; H3BO3 – 0,1 (pH 3,5) 

при i 3,5–4,0 А/дм2 осаджуються рівномірні світлі блискучі 

покриття з характерним голубувато-сірим відливом. Вихід 

за струмом сягає 79–83 %.  

За даними мікроренгеноспектрального аналізу покриття 

містять (у перерахунку на метал) до 40,5 мас. % молібдену і до 

14,0 мас. % вольфраму. Збільшення вмісту вольфрамату натрію 

в електроліті до 0,06 моль/дм3 при сталій концентрації молібдат-

іонів дозволяє формувати покриття з вмістом вольфраму 

до 19,0 мас. %, при цьому вміст молібдену зменшується 

на 4,0–4,5 мас. % (рис. 5.6 а). Подальше збільшення 

концентрації Na2WO4 приводить до різкого падіння вмісту 

вольфраму у покриттях, яке обумовлено схильністю 

вольфрамат-іонів до димеризації за реакцією (4.3) з утворенням 

W2O7
2–, що ускладнює процес формування вольфрамвмісних 

гетероядерних комплексів. 

  
а б 

Рис. 5.6. Вплив концентрації WO4
2–

 (а) і MoO4
2–

 (б) на склад 

покриттів Fe-Mo-W, сформованих із електроліту, моль/дм
3
: 

Na2MоO4; Na2WO4; 0,1 Fe2(SO4)3; 0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 

0,1 H3BO3; рН 3,5–4,0; і = 4,0 А/дм
2
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При збільшенні концентрації молібдат-іонів 

до 0,08 моль/дм3 при фіксованому на рівні 0,06 моль/дм3 вмісті 

Na2WO4 (рис. 5.6, б) спостерігається незначне збагачення 

покриття молібденом за рахунок вольфраму при сумарному 

вмісті тугоплавких компонентів 55,0–56,0 мас.%. Подальше 

підвищення концентрації молібдату і вольфрамату в електроліті, 

а, відповідно, і їх вмісту в покритті, приводить до розтріскування 

та відшарування покриття внаслідок різкого зростання внутрішніх 

напружень. Це дає підстави рекомендувати раціональний 

інтервал концентрацій молібдатів і вольфраматів у розчині, 

моль/дм3: Na2MоO4 – 0,06–0,08; Na2WO4 – 0,04–0,06. 

Дослідження впливу рН електроліту 

Варіювання рН електроліту, як і при осадженні сплаву 

Fe-Mo, не приніс позитивних результатів щодо одержання 

покриттів з вищим вмістом тугоплавких компонентів. 

З підвищенням рН розчину вміст молібдену и вольфраму 

в покритті практично не змінюється, проте, суттєво до 

50,060,0% знижується вихід за струмом (рис. 5.7, а). 

 

Рис. 5.7. Вплив рН електроліту 

на вихід за струмом та 

співвідношення тугоплавких 

компонентів у покриттях 

Fe-Mo-W, одержаних із 

базового електроліту 

Це можна пояснити підвищенням імовірності утворення 

гідроксосполук заліза(III) і відповідним зменшенням кількості 

гетероядерних комплексів, які забезпечують включення 

молібдену і вольфраму до складу покриття. Електроліт стає 
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нестабільним в роботі, подібно до електроліту для осадження 

покриття Fe-Mo, потребує очищення та корегування. Покриття, 

отримане з такого електроліту, тьмяніє на повітрі, розтріскується 

та відшаровується від основного металу (рис. 5.8). 
 

 

Рис. 5.8. Вплив рН електроліту на морфологію покриттів Fe-Mo-W, 

одержаних із електроліту, моль/дм
3
: 0,1 Fe2(SO4)3; 0,08 Na2MоO4; 

0,06 Na2WO4; 0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 

 0,1 H3BO3 (рН 5,0–6,0). Збільшення × 1000  
 

Таким чином, для формування рівномірних покриттів 

потрійним сплавом Fe-Mo-W з сумарним вмістом тугоплавких 

металів на рівні 55,0–56,0 мас. % (у перерахунку на метал) та 

забезпечення стабільної роботи електроліту до 120 А·год/дм3 

раціональним слід вважати діапазон рН електроліту 3,0–4,5. 

Проведені дослідження щодо уточнення інтервалів 

концентрацій компонентів електроліту та робочих показників рН 

дозволили запропонувати цитратний електроліт на основі 

сульфату заліза(ІІІ) для формування покриттів сплавом Fe-Mo-W 

наступного складу [194], моль/дм3: 

Fe2(SO4)3 0,1–0,15 

Na2MoO4 0,06–0,08 

Na2WO4 0,04–0,06 

Na3C6H5O7 0,2 –0,3 

Na2SO4 0,1 

H3BO3 0,1 

рН 3,0–4,5. 
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Електропровідність електроліту становить 0,07 Ом –1
см –1. 

Оскільки наявність конкуруючих реакцій гідролізу заліза(ІІІ) 

і протонування цитрат-іонів відіграють визначальну роль 

у встановленні іонних рівноваг у розчині і рівня рН електроліту 

(розділ 3), порядок введення реагентів у розчин, так саме, як при 

формуванні бінарних сплавів, є важливим у забезпеченні 

стабільності і відтворюваності результатів.  

Враховуючи, що електрохімічна поведінка молібдатів 

і вольфраматів є подібною, а електроосадження оксомолібдатів 

(вольфраматів) відбувається із змішаних цитратних комплексів, 

при приготуванні електроліту на етапі введення цитрату натрію 

він розподіляється між сульфатом заліза(ІІІ), молібдатом та 

вольфраматом натрію. 

Загальний порядок приготування електроліту для 

формування покриттів сплавом Fe-Mo-W можна представити 

наступним чином: розраховану кількість компонентів електроліту 

розчиняють під час помірного нагрівання окремими порціями 

в невеликій кількості дистильованої (деіонізованої) води. 

Додавання реагентів у ванну здійснюється в наступній 

послідовності: сульфат заліза(ІІІ) змішують з ⅓ порції цитрату 

натрію; натрію молібдат та натрію вольфрамат окремо змішують 

з ⅓ порції цитрату натрію і після розчинення додають до ванни; 

потім додають сульфат натрію та боратну кислоту, після чого 

доводять об’єм ванни до розрахованого. 

Показник рН електроліту корегують розчином натрію 

гідроксиду (насиченого) або сульфатної кислоти до 

оптимального значення. 

Для забезпечення оптимальних показників стабільності 

електроліт витримують не менш як 8–10 год після приготування.  
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Вплив температури на розсіювальну здатність 

електроліту 

З метою визначення раціональних режимів 

електроосадження та впливу температури на ефективність 

процесу, оцінку розсіювальної здатності РЗ здійснювали 

з використанням кутової електрохімічної комірки Хулла в 

інтервалі температур від 18С до 40С (п. 3.2). Результати 

досліджень РЗ електроліту для формування тернарного сплаву 

очікувано виявились подібними до електроліту осадження 

покриття Fe-Mo. 

Залежність виходу за струмом і РЗ від температури має 

екстремальний характер з максимумом, що відповідає інтервалу 

2530 С (рис. 5.9). Подальше підвищення температури знижує 

ефективність процесу та погіршує якість покриттів, що 

обумовлене збільшенням ступеня гідролізу заліза(ІІІ) та 

включенням до складу покриттів гідроксидів заліза.  

 

Рис. 5.9. Залежність виходу  

за струмом та розсіювальної 

здатності електроліту 

осадження сплаву Fe-Mo-W 

від температури 

На підставі одержаних температурних залежностей 

розсіювальної здатності для одержання покриттів Fe-Mo-W 

із цитратних електролітів на основі сульфату заліза(ІІІ) можна 

рекомендувати температурний інтервал 25–30°C. 
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5.3 Електросинтез трьохкомпонентних покриттів Fe-Mo-W 

Для опрацювання режимів формування покриттів сплавом 

Fe-Mo-W на підкладках зі Ст 3 (Ст 20) було обрано електроліт 

наступного складу, моль/дм3: Fe2(SO4)3 – 0,1; Na2MоO4 – 0,08 ; 

Na2WO4 – 0,06; Na3C6H5O7 – 0,3 0,1 Na2SO4; 0,1 H3BO3; 

pH електроліту 3,5 – 4,0, t = 20–25 С. 

Рівномірні світлі блискучі покриття голубувато-сірого 

кольору з вмістом Mo – 35–38 мас. % та W – 14–19,2 мас.% 

(у перерахунку на метал) осадженні на Ст 3 (Ст 20) постійним 

струмом варійованої густини від 2,5 до 6,5 А/дм2. Нижня і верхня 

межа густини струму обумовлені вимогами до якості покриття, 

що осаджується. При струмі менше 2,5 А/дм2 покриття має 

коричнево-синє забарвлення, притаманне оксидам молібдену 

і вольфраму проміжних ступенів окиснення. При і > 6,5 А/дм2 

покриття має розводи чорного кольору, “підгорає” по краях, що 

спричинено перевищенням граничної густини струму. 

Показовим є поступове зростання вмісту W у сплаві за 

рахунок зменшення ω (Мо) при збільшенні ік, що цілком 

підтверджує механізм конкурентного осадження тугоплавких 

металів (рис. 5.10, а).  
 

  

а б 

Рис. 5.10. Вплив густини струму на склад (а) та вихід за струмом (б) 

покриттів Fe-Mo-W, осаджених на Ст3 у гальваностатичному режимі. 
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При цьому сумарний вміст легуючих компонентів 

коливається в межах 52,0–54,5 мас.% (у перерахунку на метал). 

Максимальний сумарний вміст молібдену і вольфраму 

досягається при густинах струму 4,5 –5,5 А/дм2. 

Вихід за струмом покриття Fe-Mo-W в гальваностатичному 

режимі становить 66,0–83,0%. Це є дещо меншим порівняно із 

бінарним сплавом заліза з молібденом, що пояснюється більш 

складним механізмом катодного процесу. Залежність впливу 

густини струму на ВС сплаву є екстремальною з максимумом 

при 4,5 А/дм2 (рис. 5.9, б). Вихід за струмом перевищує 80 % при 

і = 3,5–5,5 А/дм2 [172]. 

Покриття, одержані в гальваностатичному режимі на 

зразках зі сталей, мають певну поруватість, яка збільшується 

з підвищенням густини струму, вірогідніше, за рахунок 

інтенсифікації суміщеної реакції виділення водню. 

Покриття, осаджені уніполярним імпульсним струмом 

з електроліту аналогічного складу, мають меншу поруватість 

і містять більше вольфраму – до 24,0 мас.% (у перерахунку на 

метал) порівняно із покриттями, сформованими на постійному 

струмі, що узгоджується з даними по сплавам вольфраму [190]. 

Використання нестаціонарного електролізу дозволяє вести 

електроосадження при більш високих робочих густинах струму 

і забезпечує формування покриттів, збагачених тугоплавкими 

компонентами (рис. 5.11).  

Сумарний вміст тугоплавких металів у покритті 

залишається практично постійним, збільшення вмісту 

вольфраму в сплаві відбувається за рахунок зниження вмісту 

молібдену, що узгоджується з припущенням про конкуренцію 

реакцій відновлення молібдатів і вольфраматів при 

сплавотворенні [195]. 
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а б 

Рис. 5.11. Вплив густини струму на склад (а) та вихід за 

струмом (б) покриттів Fe-Mo-W, одержаних в 

 імпульсному режимі на сталі (τі/τп = 10/20 мс).  
 

Таким чином, використання підкладок із низьколегованої 

сталі (Ст 3, Ст 20) для формування електролітичних покриттів 

Fe-Mo-W в різних режимах електролізу виявило відмінності 

хімічного складу одержаних сплавів, різний хід залежностей 

технологічних параметрів, що характеризують процеси 

сплавотворення.  

Вплив густини струму на морфологію та 

топографію поверхні покриттів  

Для процесів формування покриттів потрійним сплавом 

 Fe-Mo-W, враховуючи подібний механізм сплавотворення, 

будуть характерні ті ж самі закономірності, які встановлені для 

подвійного сплаву Fe-Mo. 

Проте, з огляду на конкуруючу реакцію включення 

молібдену і вольфраму до складу тернарного осаду, особливий 

інтерес викликає залежність розподілу тугоплавких компонентів 

по поверхні покриттів залежно від режиму електроосадження. 

Цілком очікувано поруваті покриття з достатньо значним 

вмістом оксигену – 10,0–14,0 мас.% осаджуються на сталь 

(рис. 5.12 а) на постійному струмі при і = 4,0 А/дм2.  
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а б 

  

  

а' б' 

Рис. 5.12. Вплив густини струму на морфологію та склад покриттів 

сплавом Fe-Mo-W, сформованих в гальваностатичному (а, а') та 

імпульсному режимі [τі/τп = 5/20 мс] (б, б') на зразках із сталі. 

Збільшення × 1000. і = 4,0 А/дм
2
 (а, б) і 5,5 А/дм

2
 (а', б'). 
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Підвищення густини постійного струму не викликає 

значного збільшення вмісту тугоплавких компонентів, хоча 

концентрація оксигену закономірно збільшується через 

залуження прикатодного шару та імовірного включення 

до складу покриттів гідроксосполук заліза (рис. 5.12, а'). 

Покриття стає більш рівномірним, проте і більш поруватим.  

Очікувано використання нестаціонарного режиму дозволяє 

формувати покриття з вищим вмістом легуючих компонентів та 

меншою концентрацією адсорбованих неметалічних домішок. 

Аналіз морфології та топографії поверхні покриттів тернарним 

сплавом Fe-Mo-W на зразках зі сталі (рис. 5.12 б) підтверджує, 

що розподіл компонентів сплаву стає більш рівномірним, хоча 

вміст вольфраму на виступах є вищим за рахунок реалізації 

більш високої густини уніполярного імпульсного струму. При 

цьому поверхня сплавів характеризується наявністю агломератів 

зерен сферичної форми, що пояснюється саме включенням 

вольфраму [181]. 

Підвищення густини імпульсного струму сприяє збільшенню 

розмірів агломератів та незначному підвищенню вмісту 

тугоплавких компонентів (рис. 5.12, б'). Вміст оксигену, як 

і кількість пор від виділення водню є значно меншою порівняно 

із гальваностатичним режимом. 

5.4 Функціональні властивості покриттів Fe-Mo-W  

Топографія поверхні покриттів 

Покриття Fe-Mo-W, одержані у гальваностатичному режимі, 

є дрібнокристалічними, а поверхня відрізняється наявністю 

множини гострих зерен усередненого розміру 70–100 нм 

(рис. 5.13, а). 
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а б 

Рис. 5.13. 2D-, 3D-карта поверхні і профіль перетину між 

маркерами 1 і 2 покриттів Fe-Mo-W, одержаних в 

гальваностатичному (а) та імпульсному режимах (б). 

Площа сканування АСМ 5×5 мкм. 
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В імпульсному режимі формується більш згладжена 

глобулярна поверхня з агломератами зерен розміром 

0,2–0,4 мкм, сформованих зі сфероїдів ~ 0,2 мкм (рис. 5.13, б). 

З огляду на те, що виступи рельєфу поверхні Fe-Mo-W збагачені 

вольфрамом, можна зробити висновок, що саме він сприяє 

вирівнюванню поверхні.  

Гістограми розподілу висот, орієнтації нормалі до поверхні 

та розподіл кутів нахилу нормалі до поверхні підтверджують 

більш рівномірне розподілення пласких агломератів стероїдної 

структури на поверхні покриттів Fe-Mo-W, сформованих 

в імпульсному режимі (рис. 5.14).  

 

 

Рис. 5.14. Гістограми 

розподілу висот, орієнтації 

нормалі до поверхні,  

та розподіл кутів нахилу 

нормалі до поверхні 

сформованих в 

імпульсному режимі 

покриттів Fe-Mo-W.  

Площа сканування АСМ  

5×5 мкм. 

 

 

Аналіз топографії поверхні покриття Fe-Mo-W дає підстави 

очікувати підвищення корозійної стійкості та мікротвердості 

тернарного сплаву, подібно з бінарними Fe-Mo і Fe-W.  
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Фазовий склад електролітичних покриттів Fe-Mo-W 

Для дослідження фазового складу було обрано зразки 

тернарного покриття Fe-Mo-W, осадженого на підкладки з низько 

вуглецевої сталі, з вмістом (у перерахунку на метал) 

25 мас.% Mo і 18 мас.% W.  

На відміну від бінарного сплаву Fe-W, дифрактограми 

покриття Fe-Mo-W ідентичні до Fe-Mo та характеризуються 

наявністю дифракційних ліній підкладки α-Fe і широкого гало на 

кутах 2θ = 55–57 º (рис. 5.15), що свідчить про аморфність 

покриття тернарними сплавами.  
 

 

Рис. 5.15. Рентгенівські 

дифрактограми покриття  

Fe-Mo-W на підкладці зі 

Ст 3 

 

Морфологія поверхні покриттів Fe-Mo-W 

Морфологія поверхні покриттів тернарним сплавом 

Fe-Mo-W, який сформовано на підкладках зі сталі 

(рис. 5.16, 5.17) та чавуну (рис. 5.18, 5.19), суттєво відрізняється 

від рельєфу поверхні бінарних Fe-Mo і Fe-W, одержаних на тій 

самій підкладці (п. 3.3, 4.2). 

На відміну від подвійних сплавів, нанесені на сталь на 

постійному струмі покриття Fe-Mo-W (рис. 5.15) мають більш 

рівномірну гомогенну за складом поверхню з незначною 

кількістю пор від виділення водню. 
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Використання імпульсного струму (рис. 5.16) сприяє 

утворенню агломератів зерен, що вкривають всю поверхню 

сплаву. Така особливість електрокристалізації пояснюється саме 

включенням вольфраму до складу сплаву за рахунок реалізації 

більш високих густин струму на виступах покриття 

й підтверджується даними аналізу хімічного складу на виступах 

та в упадинах (п. 4.2). 
 

   

а б в 

Рис. 5.16. Морфологія поверхні покриття Fe-Mo-W на сталі; 

ωMo = 36 мас. % і ωW = 17,5 мас. % у перерахунку на метал. 

Гальваностатичний режим і = 4,0 А/дм
2
.  

Збільшення ×200 (а), 500 (б), 5000 (в) 
 

   

а б в 

Рис. 5.17. Морфологія поверхні покриття Fe-Mo-W на сталі; 

ωMo = 31 мас.% і ωW = 24 мас.% у перерахунку на метал. 

Імпульсний режим (і = 5,5 А/дм
2
, τі/τп = 5/20 мс). 

Збільшення ×200 (а), 500 (б), 5000 (в). 

Схожий процес електрокристалізації відбувається і при 

формуванні покриттів Fe-Mo-W на підкладках із чавуну. 
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Відносно однорідна поверхня, одержана на постійному 

струмі (рис. 5.17), трансформується на глобулярну, більш 

агломеровану (рис. 5.18), з високим ступенем гомогенності при 

застосуванні імпульсного режиму. При переході 

з гальваностатичного до імпульсного режиму зменшується також 

і поруватість покриттів. 
 

   

а б в 

Рис. 5.18. Морфологія поверхні покриття Fe-Mo-W на чавуні; 

ωMo = 36 мас. % і ωW = 15 мас. % у перерахунку на метал. 

Гальваностатичний режим, і = 4,0 А/дм
2
.  

Збільшення ×200 (а), 500 (б), 5000 (в). 

 

   

а б в 

Рис. 5.19. Морфологія поверхні покриття Fe-Mo-W на чавуні;  

ωMo = 36,5 мас.% і ωW = 20мас. % у перерахунку на метал.  

Імпульсний режим i = 5,5 А/дм
2
, τі/τп = 5/20 мс.  

Збільшення ×200 (а), 500 (б), 5000 (в) 

Таким чином, аналіз морфології і рельєфу поверхні 

покриттів Fe-Mo-W на підкладках зі сталі та чавуну дозволяє 

зробити наступні висновки:  
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 в імпульсному режимі осаджується більш гомогенне 

покриття, що позитивно впливає на його термодинамічну 

стабільність і сприяє зростанню хімічного опору;  

 катодне відновлення тугоплавких компонентів (Mo, W) 

з оксометалатів, яке перебігає через проміжну стадію утворення 

оксидів, при застосуванні уніполярного імпульсного струму 

відбувається більш повно і з більшим виходом цільового 

продукту, порівняно з електролізом в стаціонарних умовах [178]. 

Корозійна стійкість покриттів Fe-Mo-W 

Відмінності у складі, морфології та топографії поверхні 

бінарних Fe-Mo і тернарних покриттів сплавами Fe-Mo-W, 

обумовлені введенням до складу додаткового легуючого 

компоненту  вольфраму, прогнозовано будуть впливати на їх 

корозійну поведінку у розчинах різної агресивності.  

Результати досліджень показали, що корозійна поведінка 

як бінарного, так і тернарного сплавів є ідентичною: у кислому 

середовищі корозійний процес перебігає переважно з водневою 

деполяризацією, тоді як в нейтральному та лужному – 

з кисневою.  

Як видно із поляризаційних залежностей, у кислому 

середовищі (рис. 5.20, а, а/) потенціали корозії обох покриттів, 

осаджених як на сталь, так і на чавун, зсуваються у позитивний 

бік, що свідчить про анодний контроль корозійного процесу. 

Така поведінка пов'язана з утворенням оксидів тугоплавких 

металів кислотної природи, які збільшують схильність 

до пасивації, а також корозійну стійкість до піттингової корозії.  
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а а
/
 

  

б б
/
 

  

в в
/
 

Рис. 5.20. Поляризаційні залежності сформованих на сталі (а, б, в) та 

чавуні (а
/
, б

/
, в

/
) покриттів Fe-Mo і Fe-Mo-W у корозійних 

середовищах складу: а, а
/
 – 0,001 моль/дм

3
 H2SO4 на фоні 

1М Na2SO4 (рН 3); б, б
/
 – 3 % NaCl (рН 5); в, в

/
 – 0,001 моль/дм

3
 

NaOH на фоні 1М Na2SO4 (pH 10). 
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У нейтральному (рис. 5.20, б, б/) та лужному (рис. 5.20, в, в/) 

середовищах хід поляризаційних залежностей для сформованих 

на сталі та чавуні покриттів є подібним. Потенціали Eкор покриттів 

зсуваються у негативний бік, що є свідченням катодного 

контролю корозійного процесу.  

Реалізація ускладнення доставки деполяризатора  кисню 

в нейтральному середовищі відбувається завдяки формуванню 

пасивної плівки оксидів легуючих компонентів навіть 

за присутності хлорид-іонів. У лужному середовищі, навпаки, 

гальмування катодної реакції забезпечується за рахунок 

формування на поверхні сплавів нерозчинних гідроксидів заліза, 

які ускладнюють доступ деполяризатора. 

Різниця в значеннях потенціалів та струму корозії для 

бінарних та тернарних гальванічних сплавів на однакових 

підкладках, вочевидь, зумовлена різною морфологією 

та топографією поверхні покриттів.  

Результати корозійних тестувань (табл. 5.5, 5.6) доводять, 

що корозійна стійкість як покриттів Fe-Mo, так і Fe-Mo-W, 

сформованих імпульсним електролізом, перевищує корозійну 

стійкість тих, які осаджені в режимі постійного струму, що можна 

пояснити більш рівномірним розподілом легуючих компонентів 

в поверхневому шарі та вищим вмістом легуючих компонентів.  

Проте, корозійна стійкість бінарного сплаву Fe-Mo є дещо 

вищою, порівняно з тернарним, що пояснюється їх більш 

досконалою поверхнею і меншою шорсткістю, а, отже, 

формуванням рівномірної плівки, яка ускладнює доступ 

деполяризатора до поверхні.  
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Таблиця 5.5 – Показники корозії сталі та покриттів Fe-Mo-W  

Середовище 

Сталь 

Покриття Fe-Mo-W 

постійний  

струм 

імпульсний 

струм 

Екор, 

В 

lg iкор, 

А/дм
2
 

Екор, 

В 

lg iкор, 

А/дм
2
 

Екор, 

В 

lg iкор, 

А/дм
2
 

рН 3 –0,34 –2,8 –0,28 –3,1 –0,29 –3,2 

рН 7 –0,35 –3,0 –0,43 –3,25 –0,45 –3,3 

рН 10 –0,32 –2,8 –0,54 –3,0 –0,55 –3,1 

Таблиця 5.6 – Показники корозії чавуну та покриттів Fe-Mo-W  

Середовище 

Чавун 

Покриття Fe-Mo-W 

постійний  

струм 

імпульсний 

струм 

Екор, 

В 

lg iкор, 

А/дм
2
 

Екор, 

В 

lg iкор, 

А/дм
2
 

Екор, 

В 

lg iкор, 

А/дм
2
 

рН 3 –0,34 –2,6 –0,29 –2,8 –0,30 –2,9 

рН 7 –0,36 –2,6 –0,49 –2,9 –0,50 –3,0 

рН 10 –0,35 –2,7 –0,57 –3,1 –0,58 –3,2 

 

Визначені за результатами гравіметричних випробувань 

значення глибинного показника корозії kh для тернарного сплаву 

співвідносяться з аналогічним показником для бінарного Fe-Mo 

(рис. 5.21).  
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Рис. 5.21. Залежність 

глибинного показника корозії  

від рН середовища  

для покриттів Fe-Mo і Fe-Mo-W  

 

Аналіз отриманих результатів експериментальних 

досліджень дають підстави, поряд з подвійними сплавами Fe-Mo 

і Fe-W, віднести покриття Fe-Mo-W з вмістом вольфраму 

до 25 мас.% при сумарному вмісті тугоплавких компонентів 

до 58 мас.% (в перерахунку на метал) до категорії “вельми стійкі” 

та рекомендувати як захисні в агресивних середовищах для 

низьколегованих сталей та чавунів [182]. 

Фізико-механічні властивості покриттів Fe-Mo-W 

Результати металографічних досліджень довели, що 

покриття Fe-Mo-W, як і подвійні Fe-Mo та Fe-W, є рівномірними 

по всій поверхні та мають високу адгезію до підкладки.  

Показово, що як бінарні Fe-Mo, так і тернарні Fe-Mo-W 

покриття, нанесені в імпульсному режимі, характеризуються 

більш високими показниками мікротвердості за рахунок вищого 

вмісту легуючих компонентів, більш досконалого рельєфу 

поверхні та меншій кількості адсорбованих домішок (рис. 5.22). 

Мікротвердість потрійних сплавів Fe-Mo-W закономірно 

перевершує бінарні Fe-Mo незалежно від режимів електролізу і 

природи підкладки саме завдяки присутності вольфраму у складі 

сплаву. 
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а б 

Рис. 5.22. Мікротвердість покриттів Fe-Mo і Fe-Mo-W 

на підкладках зі сталі (а) та чавуну (б) 
 

Аналіз отриманих результатів дозволяє рекомендувати 

багатокомпонентні покриття сплавами заліза з молібденом 

і вольфрамом для зміцнення поверхонь із низьколегованих 

сталей і, особливо, сірих чавунів, що дозволить суттєво 

підвищити їх характеристики в умовах експлуатації [196]. 

Триботехнічні характеристики покриттів Fe-Mo-W 

Порівняльний аналіз триботехнічних характеристик 

покриттів Fe-Mo і Fe-Mo-W довів доцільність введення 

вольфраму, як додаткового легуючого компоненту, в сплав. 

Найменший коефіцієнт тертя та найвищі антифрикційні 

властивості при всіх значеннях ступеневого навантаження 

в дослідженому інтервалі мають тернарні сплави Fe-Mo-W 

з вмістом вольфраму 20,0 мас.% (у перерахунку на метал) 

(рис. 5.23).  
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Рис. 5.23. Коефіцієнт тертя 

підкладки із чавуну СЧ 18  

та покриттів Fe-Mo і  

Fe-Mo-W сформованих 

в імпульсному режимі 

(і = 4,5 А/дм
2
, τі/τп = 5/20 мс) 

протягом 30 хв. 

 

При дослідженні супряжених пар тертя “поршневе кільце –

 гільза циліндру” встановлено, що покриття Fe-Mo-W мають 

характеристики зносостійкості, що перевищують зносостійкість 

як сірого чавуну, так і бінарного сплаву Fe-Mo (рис. 5.24), 

де Δm – зміна маси зразків під час випробувань. 

 

 

Рис. 5.24. Порівняльна 

характеристика показників 

зносостійкості сірого чавуну  

та покриттів Fe-Mo і Fe-Mo-W  

при випробуваннях зразків 

супряження “поршневе 

кільце – гільза циліндру”  
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Отже, покриття Fe-Mo-W мають найменше зношування, 

що узгоджується з даними антифрикційних характеристик 

та показників мікротвердості для багатокомпонентних 

електролітичних сплавів заліза з молібденом 

і вольфрамом [178, 181]. 

Отримані результати обумовлюють доцільність 

використання електролітичних покриттів Fe-Mo, Fe-W і Fe-Mo-W 

у парах тертя, особливо за умови нанесення покриття 

на контактні поверхні супряжених деталей. Це забезпечить 

раціональні триботехнічні характеристики контактних деталей 

з мінімальним зношуванням і антифрикційною взаємодією 

та забезпечить подовження терміну експлуатації матеріалів.  
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РОЗДІЛ VІ  

ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ ПІДКЛАДКИ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ 

ПОКРИТТІВ 

Одним з найбільш проблемних місць даного дослідження 

є вплив матеріалу підкладки на процес електроосадження. 

Це пов'язано з тим, що для електролітичних покриттів 

ключовими факторами, які визначають їх якість, є рівномірність 

нанесення і міцність зчеплення з основним металом – носієм. 

Наявність забруднень і неоднорідностей поверхні 

оброблюваного матеріалу істотно знижує адгезійні 

характеристики сформованих електролітичних покриттів, 

є причиною їх здуття і відшарування. 

Тому в процесі підготовки поверхні матеріалу перед 

нанесенням електроітичних покриттів особлива увага 

приділяється видаленню технічних і жирових забруднень, 

продуктів корозії і м'якому травленню (освітленню). 

Для виявлення закономірностей впливу матеріалу 

підкладки на процес електроосадження гальванопокриття 

проводилося дослідження з метою вивчення процесів 

формування покриттів сплавами заліза (на прикладі сплавів  

Fe-Mo та Fe-Mo-W) на сірому чавуні СЧ18 (ГОСТ 1412-85). 

 



 

164 

6.1 Особливості електроосадження покриттів Fe-Mo та 

Fe-Mo-W на сірих чавунах 

Процеси формування гальванічних покриттів на зразках 

із сірого чавуну протікають з ускладненнями через значний вміст 

вуглецю в складі основного металу і його пухкої пористої 

неоднорідної поверхні [197]. Висока поруватість чавуну збільшує 

фактичну поверхню оброблюваного матеріалу, що вимагає 

корегування сили струму електролізу. Також значна кількість 

мілкоподрібненого графіту у вільному стані по краях зерен 

ускладнює процес відновлення металів на поверхні через 

різницю величин перенапруги. 

На підставі результатів досліджень по формуванню 

покриттів заліза з молібденом і вольфрамом на підкладках з міді 

і низьковуглецевої сталі з цитратних електролітів заліза(ІІІ) 

(розділи ІІІ – V) електроліти цього типу були обрані для 

формування покриттів на сірих чавунах СЧ18. Це дозволить 

адаптувати запропоновані технологічні рішення і розширити 

сферу застосування покриттів заліза з тугоплавкими металами. 

Нанесення електролітичних покриттів сплавом Fe-Mo 

на зразки із сірого чавуну СЧ 18 здійснювалось із базового 

електроліту складу, моль/дм3: 0,1 Fe2(SO4)3; 0,08 Na2MоO4; 

0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 0,1 H3BO3; рН електроліту 3,0; 

t = 25°C, час осадження τ – 15 хв. Електросинтез проводили 

в гальваностатичному режимі при варіюванні i в межах від 2,5 до 

6,5 А/дм2 та імпульсним струмом i = 2,5–8,5 А/дм2, τі/τп = 10/20 мс. 

В указаних умовах на сірому чавуні одержані рівномірні блискучі 

покриття з характерним для молібдену голубуватим відливом. 

Результати аналізу хімічного складу свідчать, що при 

збільшенні густини струму від 2,5 до 4,5 А/дм2 спостерігається 

поступове збагачення покриття тугоплавким компонентом 

в діапазоні від 28,6 до 32,5 мас.% (рис. 6.1 а). Подальше 
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підвищення густини струму до 6,5 А/дм2 призводить до деякого 

зменшення вмісту молібдену в покритті в межах 2,0 мас.%. 

Найбільший вміст молібдену, як і показники виходу по струму 

(82,0-87,0%), отримані при i = 3,5-5,0 А/дм2. Тому саме цей 

інтервал густини струму можна вважати оптимальним для 

нанесення покриттів Fe-Mo на підкладках з СЧ18 

в гальваностатичному режимі. 
 

  
а б 

Рис. 6.1. Вплив густини струму на вихід за струмом та склад 

покриттів Fe-Mo, сформованих в гальваностатичному (а) та 

імпульсному (б) режимах (τі/τп = 10/20 мс) на СЧ 18. 

Електроліт, моль/дм
3
: 0,1 Fe2(SO4)3; 0,08 Na2MоO4; 

0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 0,1 H3BO3; рН 3,0; t = 25°C. 
 

Формування покриттів Fe-Mo при поляризації уніполярним 

імпульсним струмом дозволяє використовувати більш широкий 

інтервал густини струму i = 2,5–8,5 А/дм2 (τі/τп = 10/20 мс). 

Нестаціонарний електроліз сприяє підвищенню вмісту молібдену 

в покриттях, сформованих на підкладках з сірого чавуну СЧ18. 

Хід залежностей (рис. 6.1 б) аналогічний гальваностатичному 

режиму, але при цьому ефективність процесу (ВС) виявляється 

трохи нижче. Максимальний вміст молібдену – 35,8 мас.%, 

як і найвищий вихід за струмом (75–77,5%), відповідають 

інтервалу густин струму i = 4,5-6,5 А/дм2. Варіювання 
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співвідношення імпульсу і паузи нестаціонарного режиму 

в інтервалі 5-10 / 10-20 мс не призводить до суттєвих змін вмісту 

тугоплавкого компонента і показників виходу за струмом. 

Описані залежності корелюють з даними, отриманими раніше 

для підкладок з низьколегованої сталі (п. 4.2, 5.2). 

Покриття тернарним сплавом Fe-Mo-W формували із 

базового електроліту, моль/дм
3
: Fe2(SO4)3 – 0,1; Na2МоO4 – 0,06; 

Na2WO4 – 0,04; Na3Cit – 0,3; Na2SO4 – 0,1; H3BO3 – 0,1, рН 4,0 на 

зразках із СЧ18 в гальваностатичному режимі в тому ж інтервалі 

густин струму, що і для бінарного сплаву. При цьому сумарний 

вміст легуючих компонентів становить 52 мас.% (рис. 6.2 а), 

причому Мо – до 37,1 мас.%, W – до 15,3 мас.%. 
 

  
а б 

Рис. 6.2. Вплив густини струму на склад покриттів Fe-Mo-W, 

сформованих в гальваностатичному режимі, на чавуні (а) та вихід 

за струмом (б). Електроліт, моль/дм
3
: 0,1 Fe2(SO4)3; 0,08 Na2MоO4; 

0,06 Na2WO4;0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 0,1 H3BO3. рН 3,5; t – 25°C 
 

Слід зазначити, що сумарний вміст молібдену і вольфраму 

в цьому випадку нижче на 3,0-4,0 мас.%, ніж спостерігалося при 

формуванні покриттів на підкладках із низьколегованої сталі 

(розділ 5, п. 5.3).  

Також відрізняється і хід залежностей вмісту молібдену і 

вольфраму в покритті від густини струму. В даному випадку при 
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підвищенні густини катодного струму сумарний вміст тугоплавких 

компонентів в покритті зростає від 49,3 до 52,4 мас.%. 

Вихід за струмом для сплавів, сформованих на підкладках 

із СЧ18, становить 69,0-85% (рис. 6.2 б). Максимальні значення 

виходу за струмом відповідають густинам струму 3,5-4,5 А/дм2, 

при подальшому збільшенні i ефективність процесу 

істотно падає. 

Як і в випадку бінарного сплаву, використання 

нестаціонарного електролізу розширює інтервал 

використовуваних густин струму зі збагаченням поверхневих 

шарів тугоплавкими компонентами (рис. 6.3 а), сумарний вміст 

молібдену і вольфраму в покритті досягає 60 мас.%. При цьому 

вихід за струмом падає в порівнянні з гальваностатичним 

режимом і становить для робочих густин струму 70–74 % 

(рис. 6.3 б). 
 

  
а б 

Рис. 6.3. Вплив густини струму на склад (а) та вихід за струмом (б) 

покриттів Fe-Mo-W, сформованих в імпульсному режимі 

(τі/τп = 10/20 мс) на чавуні. Електроліт, моль/дм
3
: 0,1 Fe2(SO4)3; 

0,08 Na2MоO4; 0,06 Na2WO4;0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4;  

0,1 H3BO3; рН 4,0; t = 25°C 
 

Таким чином, використання підкладок сірого чавуну СЧ18 

для формування електролітичних покриттів Fe-Mo і Fe-Mo-W в 

гальваностатичному та імпульсному режимах виявило 
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відмінності хімічного складу отриманих сплавів і різний хід 

залежностей технологічних параметрів, що характеризують 

процеси сплавоутворення. 

За результатами дослідження швидкості електрохімічного 

осадження покриттів заліза на підкладках з сірого чавуну СЧ18 

було встановлено, що розрахунковий показник осадження 

сплавів Fe-Mo і Fe-Mo-W знаходиться в межах 25–30 мкм/год, як 

і для покриттів на сталі (п. 4.3, п. 5.3) [198]. 

Дослідження морфології та топографії поверхні покриттів 

багатокомпонентними сплавами Fe-Mo (рис. 6.4) та Fe-Mo-W на 

зразках із сірого чавуну (рис. 6.5) підтверджують закономірності, 

виявлені для покриттів, сформованих на сталі. Сплави Fe-Mo та 

Fe-Mo-W, сформовані на СЧ18 на постійному струмі i = 3,5 А/дм2 

(рис. 6.4 а) та i = 4,0 А/дм2 (рис. 6.5 а), мають шорстку 

нерівномірну поверхню, пронизану значною кількістю дрібних пір 

від виділення водню. Аналіз розподілу компонентів по поверхні 

покриття показує, що на виступах переважає тугоплавкий 

компонент, в упадинах – оксиген. З підвищенням густини струму 

(рис. 6.4 б, рис. 6.5 б) поверхня покриття згладжується, стає 

більш рівномірною, однак пористість осадів зростає за рахунок 

інтенсифікації процесу виділення водню в процесі електролізу. 

Вміст тугоплавких компнентів, як і їх розподіл по поверхні, майже 

не змінюється, кількість оксигену зростає як на виступах, так і в 

упадинах покриття в межах 2,0-3,5 мас.%. В умовах 

нестаціонарного електролізу (імпульсний режим) формується 

більш рівномірне покриття з меншим вмістом адсорбованих 

неметалічних домішок, зокрема оксигену (рис. 6.4 б, рис. 6.5 б). 

Поруватість катодних осадів є також меншою у порівнянні із 

гальваностатичним режимом. 
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а б 

  

  

а' б' 

Рис. 6.4. Вплив режимів електролізу та густини струму на 

морфологію та склад покриттів сплавом Fe-Mo, сформованих в 

гальваностатичному (а, а') та імпульсному режимі [τі/τп = 5/20 мс] 

 (б, б') на зразках із СЧ18. Збільшення × 1000. i = 3,5 А/дм
2
 (а, б)  

і 5,5 А/дм
2
 (а', б').Електроліт, моль/дм

3
: 0,1 Fe2(SO4)3; 0,08 Na2MоO4; 

0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 0,1 H3BO3. рН 3,0; t – 25°C 
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а б 

  

  

а' б' 

Рис. 6.5. Вплив режимів електролізу та густини струму на 

морфологію та склад покриттів сплавом Fe-Mo-W, сформованих в 

гальваностатичному (а, а') та імпульсному режимі [τі/τп = 5/20 мс] 

(б, б') на зразках із СЧ18. Збільшення × 1000. i = 4,0 А/дм
2 
(а, б) 

 і 5,5 А/дм
2
 (а', б').Електроліт, моль/дм

3
: 0,1 Fe2(SO4)3; 0,08 Na2MоO4; 

0,06 Na2WO4; 0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 0,1 H3BO3. рН 3,5; t – 25°C 
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6.2 Варіативність технології формування 

Проведені дослідження спрямовані на встановлення зв’язку 

в кортежі «режим електролізу» – «склад / структура покриття» – 

«морфологія поверхні» – «функціональні властивості». Виходячи 

з комплексу отриманих результатів, обгрунтований склад 

електролітів і режими формування електролітичних сплавів 

заліза з тугоплавкими компонентами різного призначення 

(табл.6.1 ) [199]. 

Таблиця 6.1 – Варіативність технологічної схеми формування 

покриттів сплавами заліза з молібденом і вольфрамом 

Параметр 
Область використання 

Захист від корозії 
Зміцнення 
поверхні 

Відновлення 
зношеної поверхні 

Використання в 
парах тертя 

Покриття Fe-Mo 
Fe-W або 

Fe-Mo-W 

Fe-Mo або Fe-W 

або Fe-Mo-W 

Fe-W або 

Fe-Mo-W 

Основа електроліту, 

моль/дм3 
Na3Cit 0,3; Na2SO4 0,1; Н3ВО3 0,1 

Концентрація 

додаткових 

компонентів, 

моль/дм3 

Fe2(SO4)3 0,10; 

Na2MoO4 0,08 

Fe2(SO4)3 0,10; 

Na2WO4 0,06 

або 

Fe2(SO4)3 0,10; 

Na2MoO4 0,08; 

Na2WO4 0,06 

Fe2(SO4)3 0,15  

+ Na2MoO4 0,06 

або 

+ Na2WO4 0,04 

або 

+ Na2MoO4 0,06, 

Na2WO4 0,04 

Fe2(SO4)3 0,10; 

Na2WO4 0,06 

або 

Fe2(SO4)3 0,10; 

Na2MoO4 0,04; 

Na2WO4 0,06 

рН електроліту 3,0…3,5 3,5…4,5 3,0…4,5 3,5…4,5 

Температура 

електроліту, оС 
25 30 20…25 25…30 

Режим формування гальваностатичний імпульсний 
гальваностатичний 

/ імпульсний 
імпульсний 

Швидкість 

осадження, мкм/хв 
30 25..27 25…30 25…27 

Вихід за струмом, % 80…85 75…85 75…80 75…80 

Вміст тугоплавкого 

компоненту, 

ω мас.% 36,0…40,0 

W – 28,0…30,0 

або 

Mo – 30,0…35,0; 

W – 16,0…19,0 

Mo – 26,0…30,0 

або 

W – 20,0…25,0 

або 

Mo – 20,0…25,0; 

W – 14,0…16,0 

W – 28,0…30,0 

або 

Mo – 20,0…24,0; 

W – 25,0…28,0 

 

Варіативність технологічної схеми передбачає гнучке 

управління складом і властивостями покриттів за рахунок зміни 

часових і енергетичних параметрів електролізу при незначному 

коригуванні складу робочих електролітів. 
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6.3. Характеристика технологічного процесу формування 

покриттів сплавами заліза 

Проведені дослідження дозволили запропонувати 

узагальнену технологічну схему осадження багатокомпонентних 

електролітичних покриттів сплавами заліза з молібденом і 

вольфрамом на підкладках із низьколегованих сталей та сірих 

чавунів (рис. 6.6). 

Технологічний процес електрохімічного осадження сплавів 

включає механічну підготовку поверхні, хімічне знежирення та 

травлення підкладок, промивки теплою та холодною водою, етап 

електрохімічного осадження покриттів, заключне промивання 

водою та сушку деталей (рис. 6.6). 

Ванни для нанесення сплавів повинні бути виготовлені зі 

склопластику, поліпропілену, інших подібних матеріалів або з 

листової сталі з наступним футеруванням хімічно стійкими 

матеріалами: резиною, поліетиленом, тощо. Підвіски для 

завішування деталей повинні бути сконструйовані для ванн та 

деталей конкретних розмірів, конфігурацій та типів та мати 

ізоляцію пластизолем або іншими спеціальними матеріалами. 

Також ванни обов’язково оснащуються бортовими 

відсмоктувачами, латунними (мідними) шинами, нагрівальними 

елементами та випрямляючим агрегатом. Вибір типу бортового 

відсмоктувача визначається вимогами до санітарно-гігієнічних 

умов праці, конструкцією та техніко-економічними розрахунками 

обладнання. Відсмоктувачі виготовляють з вініпласту, 

поліпропілену або інших хімічно стійких матеріалів. Як правило, 

застосовують випрямляючі агрегати від 12 до 36 В. Точність 

стабілізації напруги та сили струму ± 5 %. 

Етапи знежирення та травлення підкладок забезпечують 

очищення поверхні від органічних забруднень та активацію 

металу.  
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Рис. 6.6. Узагальнена схема технологічного процессу 

формування електролітичних покриттів сплавами заліза 

з молібденом і вольфрамом 
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Особливу увагу при цьому слід звернути на повноту 

видалення травильного шламу, залишки якого на поверхні 

негативно впивають на міцність зчеплення гальванічних 

покриттів з матеріалом підкладки. Досягається це достатньою 

кількістю промивань після кожного із етапів технологічного 

процесу. 

В той же час під час роботи гальванічної вани можуть 

виникати певні неполадки (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 – Ймовірні неполадки в роботі гальванічних ванн та 

способи їх усунення 

Вид неполадок Ймовірні причини Спосіб усунення 

1. Відшарування 

покриття 

а) недостатня 

підготовка поверхні 

а) забезпечити якісну 

підготовку поверхні 

б) надто велика 

тривалість обробки 

б) зменшити тривалість 

обробки 

2. Покриття не  

осаджується 

а) занижено або 

завищено рН 

електроліту 

а) довести рН 

електроліту до 

оптимального значення 

б) неправильно 

обрано спосіб 

підготовки поверхні 

металу, що 

обробляється 

б) змінити спосіб 

підготовки 

поверхні 

в) не перебігає 

електрохімічний 

процес на ванні 

в) перевірити контакти 

кріплення деталей та 

електричний ланцюг 

3. Покриття 

“підгоріло” 

по краях 

Завищено катодну 

густину струму 

Зменшити катодну 

густину струму 

4. Покриття має 

по поверхні 

плямки від 

виділення 

водню 

а) занижено рН 

електроліту 

а) довести рН 

електроліту до 

оптимального значення  

б) завищено катодну 

густину струму 

б) зменшити катодну 

густину струму 
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Коригування електролітів 

В процесі електроосадження необхідно звертати увагу на 

рН робочого електроліту, оскільки у процесі роботи він може 

значно мінятися. Коригування проводять розчином натрію 

гідроксиду (нас.) або сульфатної кислоти. 

Визначення вмісту основних сплавотвірних компонентів 

(заліза, молібдену або / та вольфраму) рекомендовано 

проводити відповідно до стандартного спектрофотометричного 

методу за допомогою спектрофотометра для видимої області з 

точністю визначення до 5 % або рентгенофлуоресцентним 

методом з використанням портативного спектрометру СПРУТ. 

Коригування проводять додаванням солей сплавотвірних 

компонентів із обов’язковим контролем рН електроліту. 

Контроль покриттів 

Методи контролю покриттів включають: 

– контроль зовнішнього виду – візуально. Покриття повинно 

бути рівномірного матово-сірого кольору та повністю покривати 

поверхню; 

– контроль міцності зчеплення покриттів з основним 

металом – методами полірування, зламу та нагріву.  

Контроль міцності зчеплення покриттів товщиною до 30 мкм 

з основним металом проводять методом полірування. Для 

випробувань використовують кола із бязі, фетру та інших 

матеріалів, а також пасту на основі окису хрому з органічними 

доданками. Полірування зразків здійснюють не менш 15 с при 

швидкості полірування 20-30 м/с. Після випробувань на 

контрольованій поверхні не повинно спостерігатися здуття або 

відшарування покриття. 

Контроль міцності зчеплення покриттів методом зламу 

проводять на деталях, виготовлених із матеріалу товщиною не 

більше 3 мм. Для здійснення контролю деталь (зразок) з 
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нанесеним покриттям згинають вручну або за допомогою 

плоскогубців під кутом 90° в одну сторону, потім в іншу до зламу. 

На місці зламу не повинно спостерігатися відшарування 

покриття. Розтріскування покриття при цьому не враховується. 

Методом нагріву контролюють міцність зчеплення покриттів 

на будь-яких деталях, за винятком тих, що мають паяні 

з’єднання, які виконані низькотемпературними припоями. Для 

здійснення контролю деталь (зразок) з покриттям нагрівають до 

температури 100-200°С та витримують за цієї температури 

протягом 1 год. з наступним охолодженням на повітрі. На 

контрольованій поверхні не повинно спостерігатися здуття та 

відшарування покриття. 

Відпрацьований розчин електроліту підлягає 

електрохімічній обробці для вилучення заліза та молібдену або / 

та вольфраму. Промивні води спеціальних методів очистки не 

потребують та направляють одразу в кислотно-лужні стоки. 

Персонал, який працює з робочим розчином електроліту, 

повинен бути забезпечений спецодягом, гумовими рукавицями 

та захисними окулярами. 
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ЗАКІНЧЕННЯ 

У монографії висвітлено вирішення науково-практичної 

задачі створення наукових основ технології електрохімічного 

нанесення функціональних покриттів сплавами заліза 

з молібденом і вольфрамом з високою корозійною стійкістю, 

фізико-механічними та трибологічними характеристиками.  

На підставі аналізу кінетичних закономірностей 

встановлено механізми електрохімічного формування сплавів 

Fe-Mo(W) та Fe-Mo-W із цитратних електролітів. 

Обґрунтовано вибір компонентів електроліту 

та співвідношення концентрацій сплавотвірних компонентів 

і ліганду в електроліті, що дозволяє одержувати компактні світлі 

блискучі покриття сплавами заліза з тугоплавкими 

компонентами. Керування складом і морфологією поверхні 

бінарних і тернарних сплавів здійснюють за рахунок змінення 

співвідношення концентрацій сплавотвірних компонентів.  

Доведено можливість керування складом 

багатокомпонентних покриттів на основі заліза та морфологією 

їх поверхні застосуванням різних режимів та параметрів 

електролізу: постійного та уніполярного імпульсного струму 

з варіюванням густини струму, тривалості імпульсу/паузи, які 

забезпечують формування покриттів із вмістом легуючих 

компонентів Mo – до 40 мас.%, W – до 30 мас.% при швидкості 

осадження 25–30 мкм/год. та ефективності електролізу 60–85%.  

Експериментальні дослідження функціональних 

властивостей електролітичних сплавів довели, що покриття 

Fe-Mo(W) і Fe-Mo-W володіють підвищеною корозійною стійкістю 

у кислому середовищі, що зумовлене кислотним характером 

оксидів тугоплавких компонентів, у нейтральному – опором 

пітинговій корозії, що загалом перевищує хімічний опір сталі 

та чавуна. 
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Запропоновані електролітичні сплави переважають 

за мікротвердістю основу зі сталі у 2–3 рази, а чавуну –  

у 4–5 разів, причому підвищення вмісту вольфраму забезпечує 

підвищення механічних характеристик, фізико-механічні та 

триботехнічні властивості електролітичних сплавів також 

зростають за рахунок утворення аморфної структури покриттів. 

За результатми експериментальних досліджень 

запропоновано технологічну схему електрохімічного синтезу 

функціональних покриттів сплавами заліза з молібденом і 

вольфрамом з широким спектром функціональних властивостей. 

Високі технічна та економічна доцільність результатів 

роботи підтверджені лабораторними і дослідно-промисловими 

випробуваннями. Встановлено, що запропоновані тонкоплівкові 

покриття сплавами заліза з тугоплавкими компонентами можуть 

ефективно використовуватись для зміцнення поверхонь зі сталі 

та чавуну, а також у ремонтних технологіях для відновлення 

спрацьованих деталей із указаних матеріалів з наданням 

поверхні підвищених фізико-механічних і трибологічних 

властивостей та корозійної стійкості. 

Авторський колектив висловлює вдячність колегам за 

участь у проведенні випробувань, а саме: 

канд. техн. наук Корнію Сергію Андрійовичу, Фізико-

механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НAН України (м. Львів); 

канд. техн. наук Сніжко Дмитру Вікторовичу, Харківський 

національний університет радіоелектроніки (м. Харків); 

співробітникам кафедри фізики металів та напівпровідників 

НТУ «ХПІ». 
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