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СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛОВ І СКОРОЧЕНЬ 

a – стала Тафеля, В; 

b – стала Тафеля, В; 

ci – концентрація іонів, моль/дм
3
; 

cL – концентрація лігандів, моль/дм
3
; 

cM – концентрація іонів металу, моль/дм
3
; 

Е – електродний потенціал, В; 

E
0
 – стандартний потенціал, В; 

Ec – стаціонарний потенціал, В; 

Eп – потенціал піка, В;  

F – число Фарадея, А∙год/моль; 

f – частота імпульсів, Гц; 

ік – густина катодного струму, А/дм
2
; 

і
0
 – густина струму обміну, А/дм

2
; 

іпа – густина струму анодного піка, А/дм
2
; 

іі – густина імпульсного струму, А/дм
2
;  

Кн – константа нестійкості комплексних сполук; 

kbі – константа швидкості зворотної хімічної реакції;  

kfі – константа швидкості прямої хімічної реакції  

kh – глибинний показник швидкості корозії, мм/рік; 

ksі – константа швидкості електрохімічної реакції; 

ks – стандартна константа швидкості переносу заряду, см/с; 

kе – електрохімічний еквівалент металу або сплаву, г/(А∙год); 

m – маса зразка, г; 

pi – порядок електрохімічної або хімічної реакції; 

q  шпаруватість; 

Q – кількість електрики; 

R – універсальна газова стала, Дж/(моль∙К); 

S – площа поверхні електрода, см
2
; 

s – швидкість розгортки потенціалу, В/с; 

T – термодинамічна температура, °С; 
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t – час обробки, хв; 

ti – тривалість імпульсу, с; 

tп  – тривалість паузи, с; 

vd – швидкість об’ємної дифузії; 

Xс – концентраційний критерій;   

Хs – критерій Семерано; 

αz – добуток коефіцієнта переносу на число електронів 

z – число електронів; 

 – густина металу, г/см
3
 

ω – атомна (масова) частка, %; 

κ – електропровідність розчину, Ом
−1

·см
−1

; 

Сіt – цитрат; 

HC – коерцитивна сила, Ое;  

НV – мікротвердість за Віккерсом, кгс/мм
2
;  

L – розмір ділянок когерентного розсіювання, нм; 

pH – водневий показник середовища; 

pKі – показник константи нестійкості або стійкості комплексів; 

Вс – вихід за струмом, %; 

АСМ – атомно-силова мікроскопія; 

КЛД – концентраційно-логарифмічна діаграма;  

ЛВА – лінійна вольтамперометрія; 

ЦВА – циклічна вольтамперометрія.  
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ВСТУП 

Сталий розвиток сучасної промисловості передбачає використання 

матеріалів, що поєднують підвищені мікротвердість, зносо- і корозійну 

стійкість, каталітичні властивості. Незважаючи на цілий ряд технічних 

проблем, споживчі переваги покриттів сплавами, порівняно з 

монометалевими аналогами, обумовлюють перспективи їх широкого 

застосування. Об’єктивна необхідність розробки і впровадження 

аморфних і наноструктурованих покриттів сприяє трансформації 

практичної гальванотехніки, яка полягає в поступовому переході від 

монометалевих структур до багатокомпонентних і синергетичних 

покриттів.  

Особливу увагу дослідників і технологів привертають 

багатокомпонентні покриття сплавами металів родини феруму з 

тугоплавкими елементами (W, Mo та ін.), що надають можливість 

вирішення прикладних задач створення технологій покриттів, 

функціональні властивості і експлуатаційні характеристики яких 

істотно перевищують характеристики індивідуальних металів. 

Реалізація в тонких шарах комплексу функціональних властивостей 

відкриває перспективи для розширення сфер практичного застосування 

таких покриттів, зокрема, здійснити заміну токсичного хромування, 

створити ефективні електрокаталітичні матеріали, більш доступні в 

порівнянні з традиційними платинідами, та ін.  

Незважаючи на достатню кількість представлених у вітчизняній та 

закордонній науково-технічній літературі відомостей щодо створення 

технологій багатокомпонентних покриттів сплавами металів тріади 

заліза з тугоплавкими компонентами, більшість з них присвячена 

бінарним сплавам Fe(Co, Ni)-W(Mo). Позитивний досвід одержання 

бінарних сплавів, вагомий внесок в створення технологій яких зроблено 

А. Васько, В.С. Кублановським, О.Л. Берсіровою, Ф.І. Даниловим 

(Україна), О.І. Дикусаром, (Молдова), В.В. Серебровським, 

В.В. Кузнецовим, К.Є. Голяніним (Росія), E.J. Podlaha-Murphy (США), 
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H. Cesiulis (Литва), E. Gómez, E. Pellicer, E. Vallés (Іспанія), та ін., 

створює підґрунтя для формування багатокомпонентних сплавів, яким 

притаманне нададитивне підвищення функціональних властивостей. 

Проте, відсутність в наукових колах єдиного уявлення щодо механізму 

співосадження металів тріади заліза з d
4
-елементами та чітких 

алгоритмів проектування багатокомпонентних сплавів з наперед 

заданим рівнем споживчих властивостей віддзеркалюють сенс науково-

практичної проблеми створення тонкоплівкових гальванічних 

покриттів, зокрема тернарними сплавами, з комплексом підвищених 

фізико-хімічних і фізико-механічних властивостей, вирішення якої є, 

безумовно, актуальним для багатьох галузей промисловості України.  

Аналіз науково-технічної інформації дозволив означити деякі 

ключові моменти стосовно формування таких покриттів:  

• додавання до заліза вольфраму і молібдену дозволяє нівелювати 

притаманні електролітичним покриттям заліза внутрішні напруження, 

низьку адгезію, а також підвищити фізико-механічні властивості;  

• тернарні системи заліза та кобальту з тугоплавкими 

компонентами недостатньо досліджені як в України, так і за її межами; 

більшість представлених результатів стосується електроосадження 

бінарних покриттів;  

• бінарні системи Fe ‒ Mo(W) спрямовані на створення, 

переважно, зносо- та корозійностійких покриттів для захисту 

поверхонь, а Co ‒ Mo(W) ‒ каталітичних і магнітних матеріалів. Отже, 

перспективними з практичної точки зору, на думку авторів, слід 

вважати тернарні сплави Fe-Mo-W і Fe-Co-Mo(W), оскільки реалізація в 

тонких шарах одночасно підвищених зносо- і корозійної стійкості та 

магнітних і каталітичних властивостей робить такі покриття 

універсальними і дозволяє суттєво розширити галузі їх застосування;  

• використання простих електролітів і електролітів, що базуються 

на солях феруму (ІІ), не дозволяє одержувати покриття зі значним 

вмістом тугоплавких компонентів та високою ефективністю процесу 

(Вс і швидкістю осадження); такім електролітам притаманні невисокі 
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агрегативна стійкість і ресурс внаслідок окиснення Fe (ІІ) киснем 

повітря і в анодному процесі, а також низька буферна ємність; в той час 

як комплексні електроліти на основі Fe (ІІІ) є більш стабільними і 

продуктивними, а також забезпечують осадження щільних 

дрібнокристалічних покриттів достатньої якості зі значним вмістом 

молібдену (вольфраму) і високими механічними властивостями; 

• недостатньо висвітлені системні дослідження залежності 

елементного складу і морфології поверхні покриттів від режимів 

електролізу та їх кореляції з показниками фізико-хімічних параметрів і 

функціональних властивостей, зокрема мікротвердості, каталітичної 

активності і магнітних характеристик;  

• в літературі повністю або частково відсутні дані про фазовий 

склад покриттів і його залежність від характеру поляризації (постійний 

або імпульсний струм).  

Отже, в монографії автори зосередили увагу на встановленні 

зв’язку між фундаментальними характеристиками сплавотвірних 

елементів (Fe, Co, W, Mo) і закономірностями їх співосадження в 

тернарні сплави, впливу складу електролітів, характеру поляризації та 

параметрів електролізу на елементний, фазовий склад і морфологію 

покриттів; зв’язку кількісного та фазового складу і морфології 

покриттів з їх функціональними властивостями. Ці матеріали 

ґрунтуються на багаторічному досвіді авторів щодо електрохімічного 

дизайну та технології бінарних покриттів, починаючи з селекції 

сплавотвірних компонентів і аналізу іонних рівноваг у розчинах 

електролітів, через системні дослідження кінетичних закономірностей і 

визначення механізму процесів, до розробки технологічних регламентів 

і проведення дослідно-промислових випробувань.  

Автори сподіваються, що монографія стане в нагоді фахівцям в 

області хімічних технологій, а також викладачам, аспірантам і 

студентам вищих навчальних закладів.  
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РОЗДІЛ 1 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ СПЛАВІВ МЕТАЛІВ 

ТРІАДИ ФЕРУМУ ТА ОСОБЛИВОСТІ  

ЇХ ЕЛЕКТРООСАЖДЕННЯ 

Проблема формування функціональних покриттів, що поєднують 

корозійну тривкість, твердість, зносостійкість і каталітичну активність, 

є вирішальною в створенні новітніх матеріалів, застосування яких 

значною мірою зумовило прогрес у багатьох галузях сучасних 

технологій. До переваг електрохімічних методів осадження 

тонкоплівкових багатокомпонентних систем, безумовно, відноситься 

можливість гнучкого керування вмістом компонентів, швидкістю 

осадження, станом поверхні шляхом змінення складу електролітів і 

режимів поляризації (статичні або імпульсні, зворотний струм або 

зменшення потенціалу) [1, 2], що дозволяє одержувати покриття різного 

якісного та кількісного складу та з бажаним комплексом 

функціональних властивостей [3-5]. Простота електрохімічного 

осадження, доступність контролю та управління складом матеріалу та 

технологічним процесом, порівняно з іншими методами, а також 

можливість створення локальних технологічних модулів дозволяє 

вважати такий метод найбільш зручним і економічно вигідним [6].  
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Підвищений інтерес дослідників і технологів до електролітичних 

тонкоплівкових покриттів сплавами металів тріади феруму з  

d
4
-елементами, зокрема молібденом і вольфрамом, обумовлено 

можливістю одержання матеріалів, функціональні властивості і 

експлуатаційні характеристики яких істотно перевищують 

характеристики сплавотвірних металів [7-10]. Це відкриває перспективи 

для розширення галузей застосування таких покриттів і вирішення цілої 

ланки практичних задач, серед яких створення нових і вдосконалення 

вже існуючих електрохімічних технологій зміцнення [11-13] та захисту 

від корозії [14, 15] поверхонь деталей машин, до переваг яких 

відносяться відсутність термічної дії на матеріал деталі, яка може 

викликати небажані зміни у структурі та фізико-механічних 

властивостях металу; невеликі витрати матеріалу для проведення робіт; 

осадження 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.  

Другим, не менш важливим, вектором застосування 

багатокомпонентних покриттів сплавами на основі феруму та кобальту є 

електрокаталітичні матеріали, більш доступні порівняно з традиційними 

матеріалами на основі металів платинової групи, але не менш 

ефективні, зокрема для синтезу водню. Стрімкий розвиток 

відновлювальних джерел енергії, таких як вітряної та сонячної, 

потребує нових підходів до зберігання електричної енергії. Водень 

вважається найбільш перспективним енергоносієм завдяки його високій 

енергетичній ємності 33,3 кВтч/кг. Надлишок електроенергії 

перетворюється на водень шляхом електролізу води і може зберігатись, 

а за необхідності розповсюджуватись через газову мережу та 

перетворюватись на електрику із застосуванням паливних елементів 

[16]. Демонстрація пілотних проектів довела технічну можливість 

реалізації концепції електростанцій, що працюють на газі [17], але 
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основною умовою для повномасштабної комерціалізації цієї технології 

є зменшення витрат на виробництво водню [18], важливий аспект якого 

‒ це підвищення ефективності реакції відновлення водню та 

довготривала стійкість електродних матеріалів. До найсучасніших 

технологій наразі відносяться лужний (AEL), мембранний (MEL) і 

протоно-обмінний мембранний (PEMEL) електролізи, вирішальним 

недоліком яких залишається необхідність застосування як каталізаторів 

благородних металів [19, 20]. З огляду на це, саме наявність в сплавах 

Fe(Co)-Mo(W) металів з різною спорідненістю до гідрогену та оксигену 

створює передумови для використання таких систем як 

електрокаталітичних матеріалів для синтезу водню [21], каталізаторів і 

електродних матеріалів для паливних елементів і Red-Ox проточних 

батарей [22-24]. Також доведена можливість використання 

багатокомпонентних покриттів як матеріалів для каталітичних 

нейтралізаторів токсичних емісій [25].  

Притаманні металам тріади феруму магнітні властивості 

обумовлюють незамінність цих металів, зокрема кобальту і його 

сплавів, як м’якомагнітних і твердомагнітних матеріалів у виробництві 

магнітопроводів, пристроїв для запису та відтворення інформації, 

ланцюгів захисту від зовнішніх магнітних полів магнітних тонерів, 

датчиків тощо [26-29]. Висока вартість кобальту зумовлює необхідність 

контролю його вмісту в покриттях, отже, актуальним вбачається заміна 

чистого кобальту кобальтвмісними сплавами без істотних втрат 

функціональних властивостей.  

1.1 Селекція сплавотвірних компонентів для створення 

багатокомпонентних систем на основі феруму 

Серед відомих процесів нанесення захисних покриттів особливе 

місце займає електролітичне залізнення, яке відрізняється високою 

продуктивністю, технологічної простотою і відносно низькою 

собівартістю [30, 31]. Загальновідомо, що гальванічні плівки заліза 

відрізняються більш високими показниками твердості, порівняно з 
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одержаними металургійним шляхом, проте суттєвий вплив на твердість 

залізних покриттів оказує вміст оксигену, який входить до їх складу у 

вигляді ферум (ІІ) гідроксиду. Максимальна твердість залізних 

покриттів становить 7600 МПа, але такі покриття характеризуються 

наявністю сітки мікротріщин, подібно до хромових, через високі 

внутрішні напруження. Відсутність тріщин спостерігається у залізних 

покриттів з твердістю нижче ніж 3000 МПа. Для збільшення твердості 

осадів заліза проводять процес цементації [32, 33]. Також для 

підвищення зносостійкості деталей пропонується проводити зміцнення 

електролітичних покриттів наступною хіміко-термічною обробкою 

шляхом сульфоціанування [34], але цей спосіб передбачає 

використанням агресивних реагентів.  

Електролітичне залізнення – дуже гнучкий процес, який дозволяє 

осаджувати покриття різної товщини, а світовими тенденціями є 

варіювання характеру поверхневих шарів за рахунок легування 

додатковими компонентами (вуглецем, бором, фосфором, нікелем, 

кобальтом, молібденом, вольфрамом), що дозволяє одержувати 

гальванічні сплави з різними фізико-механічними властивостями та 

широкою сферою застосування [35-39].  

Бінарні сплави заліза з кобальтом демонструють яскравий приклад 

систем, що поєднують комплекс фізико-хімічних функціональних 

властивостей. Легування електролітичного заліза кобальтом дозволяє 

одержувати сплав Fe-Co з високодисперсною структурою та високими 

зносо- і корозійною стійкістю, порівняно з індивідуальними металами.  

Плівки Fe-Co характеризуються низькими внутрішніми 

напруженнями, близькими до електролітичного заліза, які зберігаються 

в доволі широкому інтервалі вмісту кобальту в сплаві ‒ до 70 мас. %, що 

пояснюється наявністю в сплавах зазначеного складу 

об’ємноцентрованої кубічної (ОЦК) кристалічної ґратки [40]. В плівках 

Fe-Co з вмістом кобальту більше ніж 70 мас. % переважає фаза з 

гексагональною структурою, що викликає збільшення внутрішніх 

напружень у покритті [41].  
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За кристалічною структурою система Fe ‒ Co ‒ це твердий розчин 

на основі α-Fe з безперервною розчинністю компонентів [42]. Кобальт, 

який є феромагнетиком, має досить високу розчинність в α-Fe  

(до 46 мас. %) і значно підвищує точку Кюрі. Ці властивості кобальту 

обумовлюють високе магнітомеханічне загасання сплавів Fe-Co. 

Збільшення вмісту кобальту до 25% мас. супроводжується одночасним 

збільшенням демпфуючої здатності та міцності та зниженням 

пластичності сплаву [43].  

Тверді розчини Fе1−ХСоХ характеризуються структурним фазовим 

переходом типу «порядок» ‒ «невпорядкованість» і явищем великої 

магнітострикції в bcc-фазе Fе1−ХСоХ, яка обумовлюється магнітним 

порядком [44]. Коерцитивна сила сплавів Fe-Co визначається розміром і 

формою кристалів феромагнітної (доменної) фази та внутрішнім 

напруженням на межах фаз. Y. Guo і J. Wang [45] одержані плівки  

Fe-Co з високими намагніченістю насичення, температурою Кюрі та 

низькою коерцитивною силою. Сплави Fe-Co з вмістом кобальту в 

межах 29 ‒ 70 мас. % і ОЦК кристалічною ґраткою мають м’які 

феромагнітні властивості зі ступенем намагніченості насичення, який 

перевищує намагніченість насичення чистого заліза на 15 %, та 

знаходяться в стійкій α-фазі. Намагніченість насичення плівок Fe-Co 

лінійно зростає зі збільшенням вмісту заліза в сплаві [46]. B. Zon і 

P. James в своїх роботах [47, 48] відмічають залежність коерцитивної 

сили і намагніченості насичення плівок Fe-Co від розміру зерен сплаву: 

намагніченість насичення знижується зі зменшенням розміру зерен, а 

коерцитивна сила, навпаки, зростає, сягаючи максимуму при розмірі 

зерна 15 нм.  

Система Fe – Co характеризується широким концентраційним 

діапазоном: від легування заліза кобальтом до бінарного сплаву з 

вмістом кобальту в α-Fe 50 ‒ 90 мас. % і складає основу найважливіших 

матеріалів, що використовуються в багатьох галузях промисловості.  

Інтерес до вольфраму і молібдену, як легувальних компонентів, 

базується на широкому досвіді використання легованих сталей і 
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залежність їх функціональних властивостей від складу [49]. Молібден і 

вольфрам є елементами VI побічної групи періодичної системи, в яких 

відбувається добудова електронного d-підрівня. Внаслідок ефекту 

лантаноїдного стиснення ці метали мають близькі атомні та іонні 

радіуси, тому подібні за фізико-механічними та хімічними 

властивостями [50-52]. Вольфрам і молібден відносяться до основних 

елементів, які забезпечують формування в сучасних матеріалах таких 

експлуатаційних характеристик, як високі зносо-, термо- і корозійна 

стійкість, твердість і міцність при стисканні та вигині, що обумовлює 

різноманітність застосування вольфраму, молібдену та їх сплавів у 

сучасній техніці [53-58].  

Ще одна з причин пильної уваги до композицій, утворених 

металами тріади заліза саме з молібденом і вольфрамом, полягає в тому, 

що попри надзвичайну затребуваність монометалевих покриттів 

тугоплавкими металами у різноманітних галузях, добре відомо, що 

індивідуальні покриття вольфрамом і молібденом з водних розчинів 

отримати неможливо, тоді як з металами родини феруму (Fe, Co, Ni) 

вони можуть співосаждуватись у сплав [59-62] з утворенням переважно 

аморфних і нанокристалічних систем через особливості перебігу 

процесів сплавотворення [63-65]. 

Основною перешкодою для широкого впровадження технологій 

електрохімічного синтезу подвійних і потрійних сплавів родини феруму  

з d
4
-елементами залишається проблема прогнозування складу та 

властивостей отриманих покриттів, пов’язана з досить складними і 

неоднозначними процесами, що протікають як в електроліті, так і на 

межі електроліт / електрод при катодній поляризації. 

1.2 Основні погляди на механізм сплавотворення 

У світовій практиці значна кількість досліджень присвячена 

розробці нових і удосконаленню існуючих електрохімічних технологій 

сплавів Fe(Ni, Co)-Mo (W), серед яких слід відзначити вагомі здобутки 

А. Васько [66, 67], В.С. Кублановського [15, 21], В.В. Серебровського, 
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В.В. Кузнецова  [68, 69], E.J. Podlaha і D. Landolt [8, 70, 71], N. Eliaz і 

E. Gileadi [72, 73], а також роботи вчених під керівництвом 

О.І. Дикусара [74-76], E. Pellicer [77-79] та ін. (рис. 1.1). Більшість 

представлених в науковій літературі робіт присвячена бінарним сплавам 

з електролітів різного якісного і кількісного складу, проте єдиного 

уявлення про механізм співосадження зазначених металів у сплави в 

наукових колах досі не існує.  

 

Рисунок 1.1 ‒ Географія досліджень електроосадження покриттів сплавами 

Fe(Ni, Co)-Mo (W) 

Ґрунтуючись на результатах досліджень хімічного [66, 67] та 

електрохімічного [80] співосадження вольфраму з гідроксоформами 

феруму (кобальту, нікелю) та кореляції між ними, А.Т. Васько в своїх 

роботах запропонував радикально-плівкову модель [81], згідно з якою 

електроосадження подвійного сплаву відбувається через утворення 

реакційно здатних частинок радикального типу металу родини феруму 

та тугоплавкого металу і формуванням плівки з гетерополівольфраматів 

(гетерополімолібдатів) з наступним електрохімічним відновленням іонів 



 

18 

 

металів на межі плівка / сплав; при цьому відновлення металів родини 

феруму відбувається через адсорбовані на катоді частинки МОНад, які 

утворюються із гідроксокатіонів МОН
+
 за одноелектродною реакцією 

з наступним утворенням інтермедіату складної будови [81]. Часткове 

підтвердження даної точки зору було отримано в роботах I. Epelboin і 

R. Wiart [82] та В.С. Рачинскаса [83]. Це дозволяє зробити висновок, що 

процесу сплавотворення передує хімічна реакція взаємодії 

гідроксоформ металів тріади феруму з оксоаніонами.  

Запропонована американським дослідником А. Brenner [84] і 

активно підтримана в роботах M.A. Ibrahim та S.S Abd El Rehim [85] 

модель каталітичної дії поверхні катоду заснована на припущенні про 

перебіг процесу електроосадження через стадію відновлення оксоаніону 

або гідроксиду тугоплавкого металу з наступним його відновленням 

гідрогеном із гідриду металу родини феруму. Враховуючи це, 

передбачається, що на катоді першим осаджується метал родини 

феруму, після чого відбувається осадження тугоплавкого компоненту.  

На думку E. Gomez і E. Pellicer [86] найбільш вірогідним при 

співосадженні кобальту з молібденом є механізм відновлення 

оксоаніону до проміжного оксиду МоО2 за наявності цитратних 

комплексів кобальту, які виконують роль каталізатору:  

              CoCit
–
 

MoO4
2–

 + 2H2O + 2e → MoO2 + 4OH
–
,   (1.1) 

з наступним утворенням адсорбованого інтермедіату за механізмом, 

запропонованим E.J. Podlaha і D. Landolt, 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 [87-89]:  

CoCit
–
 + 2e → Co + Cit

3–
      (1.2)  

CoCit
–
 + MoO2 → [MoO2 – CoCit

–
]ad     (1.3) 

[MoO2 – CoCit
–
]ad + 2H2O + 4e → Mo + CoCit

–
 + 4OH

–
. (1.4) 
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 O. Younes та ін. [90] висловили припущення про формування в 

розчині або на поверхні електрода електродноактівного змішаного 

цитратного комплексу нікелю з вольфрамом, який є прекурсором при 

синтезі сплаву Ni-W, однак наявність цих частинок в розчині не була 

доведена. Проте, в роботі [91] були наведені непрямі докази утворення 

змішаного нікель-вольфрамат-цитратного комплексу за рівнянням 

реакції: 

[(Ni)(Cit)]
–
 + [(WO4)(Cit)(H)]

4–
 → [(Ni)(WO4)(Cit)(H)]

2–
 + Cit

3–
.  (1.5) 

N. Elias і E. Gileadi на прикладі сплаву Ni-W також була 

запропонована модель метал-змішаного комплексу, що характеризує 

процес сплавотворення з помірно лужних цитратних електролітів за 

наявності та відсутності NH3 [72, 73]. На думку авторів, відновлення 

сплавотвірних компонентів відбувається через утворення метал-

змішаного комплексу, який є інтермедіатом цитратних комплексів іону 

металу родини феруму та вольфраму. За цим механізмом осадження 

заліза (кобальту, нікелю) може відбуватися також самостійно із будь-

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

синергетичний взаємовплив Ni і W і залежність  вмісту вольфраму у 

сплаві від рН електроліту та природи ліганду за рахунок відмінності 

констант нестійкості. N. Elias і E. Gileadi також виявлено дифузійні 

обмеження парціальної густини струму відновлення вольфраму.  

На користь гіпотези про формування змішаних комплексів 

свідчать і результати гель-хроматографічного розділення цитратного 

[92] і глюконатного [93] електролітів на складові з різними 

молекулярними масами, проведені групою дослідників під 

керівництвом А.І. Дікусара, які дозволили зробити висновок про 

утворення кобальт-цитратних і багатоядерних гетерометалевих 

комплексів, що виступають прекурсорами при осадженні сплавів 

кобальт-вольфрам. За результатами досліджень авторами [92, 93] 

зроблено припущення, що елементний склад осадів Co-W визначається, 

по-перше, складом гетерополіядерного комплексу, по-друге ‒ рН 
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приелектродного простору, яка залежить від швидкості паралельної 

реакції виділення водню. Підвищення рН електроліту зумовлює зсув 

рівноваги комплексотворення в напрямку утворення продуктів з 

високою молекулярною масою.  

Слід зазначити, що запропоновані механізми, з одного боку, 

певною мірою є віддзеркаленням наукових поглядів різних 

електрохімічних шкіл, а з іншого, ґрунтуються на результатах 

досліджень електрохімічних систем з конкретними вихідними даними 

(концентрації компонентів та їх співвідношення в розчинах, рН 

електроліту тощо), а отже, достатньою мірою не описують всі можливі 

реакції під час сплавотворення. На окрему увагу заслуговує процес 

осадження електролітичних сплавів заліза, наприклад, тернарних  

Fe-Mo-W, Fe-Сo-W(Mo), принципова відмінність якого полягає  

в можливості використання електролітів як на основі феруму (ІІ), так і 

феруму (ІІІ) [62]. А схильність іонів феруму (ІІ, ІІІ) до гідролізу суттєво 

впливає на іонні рівноваги у водних розчинах, рН електроліту, а отже, 

на природу електродноактивних частинок [94, 95].  

В силу зазначених причин керування процесом осадження 

покриттів бінарними і тернарними сплавами заданого складу хоча і 

базується на загальних закономірностях гальванотехніки, але значною 

мірою є емпіричним і потребує доопрацювання багатьох 

методологічних аспектів.  

1.3  Бінарні і тернарні електролітичні сплави заліза  

з d
4
-елементами  

Введення до складу покриттів тугоплавких компонентів, зокрема 

вольфраму та молібдену дозволяє нівелювати притаманні 

електролітичним сплавам заліза внутрішні напруження та низьку 

адгезію [96], та підвищити фізико-механічні властивості покриттів [97].  

Найбільш поширеними для осадження як бінарних, так і 

тернарних покриттів заліза з вольфрамом і молібденом є хлоридні 

електроліти на основі солей феруму (ІІ) [68, 98, 99]. Суттєвими 
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недоліками простих електролітів на основі солей феруму (ІІ) є 

нестабільність іонів Fe
2+

 та їх окиснення киснем повітря до Fe
3+

, в 

анодному процесі, а також за наявності іонів-окисників, агресивність до 

матеріалу електролізерів і електродів за наявності у розчині вільної 

кислоти та хлорид-аніонів. Крім того, висока схильність іонів 

феруму (ІІІ) до гідролізу ускладнює інтерпретацію отриманих 

результатів. Для запобігання зазначених явищ використовують 

електроліти, кислотність яких не перевищує 2 [100]. Однак такий підхід 

значно ускладнює співосадження заліза з вольфрамом і молібденом, 

оксоаніони яких у кислому середовищі існують переважно у вигляді 

ізополіаніонов складу [H2W12O40]
6−

 і [Mo7O24]
6−

, що істотно знижує 

швидкість їх відновлення. [101]. За таких умов вміст вольфраму і 

молібдену в осаджуваних сплавах не перевищує 3 мас. % [102].  

В.І Серебровським з групою учених для легування заліза 

вольфрамом і молібденом і осадження потрійного сплаву Fe-Mo-Co 

запропоновано кислі електроліти, що містять FeCl2·4H2O, C6H8O7·H2O, 

HCl, Na2WO4·4H2O та (NH4)6Mo7O24·4H2O, CoSO4·7H2O (для сплавів 

залізо-молібден і залізо-молібден-кобальт) [69, 98, 103]. Процес 

осадження проводять при температурі 20 – 40 С із застосуванням 

змінного асиметричного струму з інтервалом катодних густин струму 

35 – 40 А/дм
2
 і коефіцієнтом асиметрії 1,2 – 6,0, рН 0,8. Вміст 

вольфраму в одержаних бінарних покриттях становить 3 %, а молібдену 

‒ 1,5 %. Автори звертають увагу на дрібнозернисту однорідну структуру 

осаджених покриттів, яка практично не відрізняється від структури 

електролітичного заліза, та схильність покриттів до розтріскування при 

збільшенні вмісту тугоплавкого компоненту в сплавах. За даними 

дослідників, застосування змінного асиметричного струму дозволяє 

одержувати покриття з мікротвердістю 8250 – 8300 МПа при вмісті 

вольфраму 1,5 – 2,5 % та молібдену 1,0 – 1,5 %. Але, адгезія покриттів 

залежить від режиму електролізу та знижується з підвищенням густини 

струму та коефіцієнту асиметрії.  

Для стабілізації катіонів Fe
2+

 та підвищення буферної ємності до 

складу електролітів додають органічні та неорганічні речовини, зокрема 
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солі амонію, оксалатну та аскорбінову кислоти, інші поверхнево-активні 

сполуки [31, 104-106]. Найбільш дієвим способом підвищити 

стабільність електролітів є використання лігандів, оскільки комплексні 

електроліти відрізняються стійкістю до окиснення в процесі 

експлуатації та дозволяють осаджувати щільні дрібнокристалічні 

покриття без використання спеціальних добавок [38].  

 Вагомий внесок в створення технологій покриттів сплавами Fe-W 

було зроблено науковою групою під керівництвом О.І. Дикусара, якою 

запропоновано формування покриттів залізо-вольфрам з цитратних 

електролітів різного складу [107]. Кислотність електролітів 

підтримували на рівні 7,4 ‒ 7,8. Електроліз проводили при варіюванні 

статичного струму в межах 3,0 ‒ 10 А/дм
2
 і температурі 53 ‒ 90° С. В 

зазначених умовах одержані покриття з вмістом тугоплавкого 

компоненту 20 ‒ 49 мас. % і максимальним виходом за струмом 30 %. 

Позитивний досвід осадження рівномірних нанокристалічних покриттів 

Fe-W з вмістом вольфраму 23 ‒ 30 ат. % з цитратно-аміакатних 

електролітів висвітлено в [108]. Показано, що з підвищенням густини 

струму вище ніж 5 А/дм
2
 в покриттях утворюються мікропори та 

збільшується вміст оксигену. Мікротвердість одержаних покриттів 

становить 13 ГПа, що обумовлене, як свідчить аналіз результатів 

досліджень морфології поверхні, нанокристалічною структурою 

покриттів і високим вмістом вольфраму в сплаві.  

M. Donten [109] було показано, що при електроосаджені сплавів 

вольфраму з нікелем, кобальтом або залізом можуть утворюватись 

аморфноподібні термодинамічно стабільні інтерметаліди Ni4W, Co3W и 

Fe2W. Практично через десять років В. Кублановський, О. Берсірова, 

A.I. Dikusar та інші [74, 75] показали, що перехід від структури твердого 

розчину до аморфної в подвійних сплавах Co-W і Fe-W відбувається 

при вмісті вольфраму більше ніж 18 % та довели перспективність 

використання цитратно-аміакатного електроліту (рН 7,5 ‒ 9,0; 

Т = 20 ‒ 70° С; і 15 ‒ 30  мА/см
2
) для осадження покриттів сплавами 

залізо-вольфрам на підкладках з попередньо нанесеним підшаром 
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нікелю [110]. Запропонований спосіб дозволив осадити покриття Fe-W 

з виходом за струмом 80 % та вмістом вольфраму до 40 ат. %. Автори 

відзначають формування нанокристалічної структури одержаних 

покриттів та виражені електрокаталітичні властивості сплаву Fe-W по 

відношенню до окиснення етанолу в лужному середовищі.  

В роботі [111] з цитратних і пірофосфатних електролітів різного 

складу з рН 8,5 при температурі 70 °С на постійному струмі 30 мА/см
2
 

були осаджені Fe-W і Fe-W-P з вмістом вольфраму 24 ‒ 25 ат. %, які 

відрізняються високими зносостійкістю та корозійним опором. За 

даними авторів, найвища мікротвердість притаманна сплаву Fe-W 

(725 НV), осадженого з цитратного електроліту. Проте найбільш 

корозійностійкими виявились покриття Fe-W-P. Також автори 

акцентують увагу на менших значеннях коефіцієнтів тертя тернарних 

покриттів Fe-W-P порівняно з Fe-W.  

В роботі [112] наведені результати досліджень впливу параметрів 

електролізу на трибологічні властивості бінарних покриттів заліза і 

кобальту з вольфрамом. Проведено порівняльну характеристику 

зносостійкості та мікротвердості покриттів Fe-W, одержаних з 

цитратного на основі Fe (ІІ) [113] електроліту з додаванням цитратної 

кислоти та Co-W [114], осадженого з хлоридно-глюконатного 

електроліту, при 2 А/дм
2
 та Т = 60 ‒ 80 °С. Автори відзначають 

підвищену зносостійкість покриттів, одержаних за низьких величин 

об’ємної густини струму (1,6 мА/дм
3
) та показують, що мікротвердість 

покриттів НV = 390, що перевищує показники індивідуальних металів, 

але знижується з підвищенням об’ємної густини струму, при цьому 

мікротвердість сплаву Fe-W у 1,5 рази вища за покриття Co-W [76, 115].  

Враховуючі той факт, що внаслідок окиснення іонів Fe
2+

 киснем 

повітря, в робочих розчинах відбувається накопичення іонів Fe
3+

, 

колективом [107] було досліджено вплив іонів феруму (ІІІ) на стійкість 

запропонованих електролітів та встановлено, що стабільна робота 

електролітів і відтворення результатів експериментів відбувається при 

вмісті сполук феруму (ІІІ) не менше ніж 60 ‒ 70 % від загальної 
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концентрації феруму в розчині. На підставі отриманих результатів 

авторами було зроблено висновок про те, що співосадження заліза з 

вольфрамом відбувається з іонів як Fe
2+

, так і Fe
3+

, на відміну від 

кобальту і нікелю з вольфрамом.  

Представлені результати свідчать про доцільність створення 

електролітів для осадження покриттів Fe-W і Fe-Мо саме на основі 

солей феруму (ІІІ). Доцільність застосування цитратних електролітів на 

основі Fe (ІІІ) ґрунтується також на менших значеннях констант 

нестійкості цитратних комплексів [FeCit]
‒
 (Кн = 4,4), [FeHCit] (Кн = 2,65) 

порівняно з [FeCit] (Кн = 11,85), [FeHCit]
+
 (Кн = 6,3), що є передумовою 

окиснення сполук феруму (ІІ) розчиненим киснем і оксо-аніонами 

вольфраму та молібдену за робочих величин рН електролітів.  

Доцільність осадження покриттів Fe-W із цитратного електроліту 

на основі феруму (ІІІ) при рН 3,0 ‒ 4,0 [116] із застосуванням як 

статичного, так уніполярного імпульсного струму доведено [49]. 

Оптимальні показники електроосадження стаціонарним електролізом 

спостерігаються в інтервалі густин струму 4,5 ‒ 6,5 А/дм
2
, подальше 

підвищення густини струму ік призводить до розтріскування та 

відшаровування покриття від матеріалу основи через включення 

гідроксоформ феруму (ІІІ) до поверхневих шарів покриття. 

Застосування імпульсного електролізу дозволяє розширити робочий 

діапазон густин струму до 8 А/дм
2
, за яких формуються покриття 

задовільної якості з вмістом вольфраму до 30 ат. % та виходом за 

струмом 75 ‒ 78 %. Покриття сплавом залізо-вольфрам, осаджені 

імпульсним струмом, характеризуються більш рівномірним розподілом 

елементів по поверхні та меншою кількістю оксигену, що пов’язане з 

особливостями електрокристалізації сплавів в умовах нестаціонарного 

електролізу [117]. За даними рентгеноструктурного аналізу осаджені 

покриття є твердим розчином вольфраму в α-Fe, а результати контактної 

силової мікроскопії підтверджують формування дрібнокристалічної 

поверхні з розміром зерен 200 ‒ 400 нм. Одержані в запропонованих 

режимах покриття мають високі антифрикційні, антикорозійні 
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властивості та характеризуються високими адгезією до матеріалу 

підкладки та мікротвердістю.  

П.М. Вячеславовим зі співавторами [36] для осадження сплаву  

Fe-Mo запропоновано цитратний електроліт, що містить натрій 

молібдат, ферум (ІІ) сульфат, цитратну кислоту та аміак до рН 3 ‒ 9. 

Покриття формували статичним струмом густиною 0,7 – 1,0 А/дм
2
 при 

температурі 60 °С. Ефективність процесу, за даними авторів, 

коливається в межах 40 ‒ 70 %. Автори підкреслюють, що зміна рН 

розчину в досліджуваному інтервалі, як і концентрації солей 

феруму (ІІ), суттєво не впливає на склад покриттів. Проте, більш 

вагомим виявляється вплив густини струму (що цілком очікувано). 

Осаджені зі всіх означених умов плівки Fe-Mo чорного кольору, вміст 

молібдену коливається в межах 45 ‒ 70 %. П.М. Вячеславовим зі 

співавторами було доведено, що в цьому випадку молібден 

співосаджується в сплав у вигляді MO2·nH2O, а збільшення концентрації 

цитратної кислоти в електроліті сприяє зменшенню кількості окиснених 

форм молібдену в сплаві. Використання пірофосфатних електролітів з 

рН в інтервалі 7,7 ‒ 8,3 [36] дозволило одержати при густині струму 

12 ‒ 16 А/дм
2
 та варійованій температурі в інтервалі 30 ‒ 90 °С осади  

Fe-Mo з вмістом молібдену 61 % і виходом за струмом 44 %, та Fe-W  

з вмістом вольфраму від 12 до 56 % при ефективності катодного 

процесу від 13 до 65 %.  

Покриття Fe-Мо осаджені N. Elezović і B.N. Grgur в режимі 

асиметричного струму в інтервалі 10 – 100 мА/см
2
 з пірофосфатного 

електроліту [118]. Як свідчать представлені авторами результати, з 

підвищенням середньої густини струму відбувається збагачення сплаву 

залізом. Максимальний вихід за струмом становить 50 % при вмісті 

молібдену 47 мас. %.  

І.М. Ковенский і Є.В. Корешкова [119] відмічають формування 

змішаної аморфно-кристалічної структури сплаву Fe-Mo при вмісті 

молібдену у сплаві 18 ‒ 21 % і перехід структури до аморфної при вмісті 

молібдену 22 % і вище. Автори висловлюють припущення про те, що 
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формуванню аморфного стану, поряд із збільшенням вмісту в сплаві 

легуючого компоненту, сприяє включення до структури покриття 

неметалічних домішок, зокрема оксигену та гідрогену, але, будь-які 

переконливі докази цієї гіпотези в опублікованих матеріалах відсутні. 

Автори констатують більшу захисну дію сплавів Fe-Mo, порівняно  

з Fe-P, і підвищення корозійної стійкості зі збільшенням вмісту 

молібдену в сплаві, завдяки відсутності активних центрів корозії  

(меж зерен, дислокацій, дефектів упаковки) у покриттів аморфної 

структури [120].  

В.В. Кузнєцов, К.Є. Голянін, Т.В. Пшеничкіна пропонують для 

одержання покриттів сплавом Fe-Mo аміакатно-цитратний електроліт на 

основі Fe (ІІІ), що містить, моль/дм
3
: Fe2(SO4)3 – 0,1; Na2MoO4 – 0,04; 

Na3Cit – 0,2; NH4Cl – 0,2; NaOH – до pH 3 [121-123]. Осаджені за густин 

струму 3 – 10 А/дм
2
 покриття містять 35 ‒ 40 мас. % молібдену та 

характеризуються наявністю невеликої кількості тріщин. Вміст 

оксигену в поверхневих шарах покриття автори пов’язують з 

абсорбційними явищами при контакті з повітрям. Одержані покриття 

Fe-Mo виявляють підвищені каталітичні властивості в реакції 

електрохімічного виділення водню.  

Позитивний досвід електроосадження бінарних покриттів з 

електролітів різного складу із застосуванням як гальваностатичного, так 

і нестаціонарних режимів електролізу складає підґрунтя для створення 

багатокомпонентних систем металів родини феруму з тугоплавкими 

елементами, зокрема вольфрамом і молібденом.  

F. Safizadeh та ін. [124] осаджували покриття Fe-Mo і Fe-Mo-P з 

електроліту, що містить FeSO4∙7H2O, Na2MoO4∙2H2O, Na3C6H5O7∙2H2O 

та NaH2PO2∙H2O відповідно. Електроліз здійснюють протягом шести 

годин при температурі 30 °С і густині струму 20 мА/см
2
. 

Запропонованим способом осаджені покриття Fe-Mo з вмістом 

молібдену 47 % і Fe-Mo-P з вмістом молібдену 21 ‒ 30 % та фосфору 

9 ‒ 16 % аморфної структури, що підтверджено результатами XRD-

аналізу. Автори відзначають більшу шорсткість фосфоровмісних 
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покриттів і покращення каталітичних властивостей на 16,5 %, порівняно 

з бінарним Fe-Mo, в реакції електролітичного виділення водню в 

модельному середовищі для виробництва хлорату: 300 г/л NaCl, 

4 г/л K2Cr2O7, при 80 °С, рН 6,4 і магнітному перемішуванні 80 об/хв. 

Перенапруга виділення водню на електроді Fe54Mo30P16, порівняно з 

електродом із маловуглецевої сталі, за представленими даними, 

зменшується на 30 %. 

E.P. Barbano, F.S. Da Silva [125] з електролітів феруму (ІІІ) 

осаджені також збагачені тугоплавким компонентом покриття Fe-Mo і 

Fe-Mo-P. Автори звертають увагу на рівномірність сформованих 

поверхневих шарів і їх корозійну тривкість в агресивних середовищах.  

H. Cesiulis [126-128] із співавторами запропонували комплексні 

пирофосфатні електроліти для одержання аморфних покриттів сплавами 

Fe-Ni-W і Ni-Mo-W. Електроосадження проводять при температурі 

65 °С і густині струму 35 мА/см
2
 із використанням платинових анодів. 

Представлені результати свідчать про коливання вмісту вольфраму в 

сплаві Fe-Ni-W в інтервалі 20 ‒ 31 ат. %, застосування імпульсного 

струму дозволяє підвищити відсоток тугоплавкого компоненту до 

35 ат. %. Звертається увага на зростання вмісту вольфраму в покривах 

симбатно концентрації заліза. Автори підкреслюють, що інкорпорація 

заліза у склад покриттів Ni-W сприяє підвищенню міцності зчеплення з 

матеріалом катода і зменшенню внутрішніх напружень, за рахунок чого 

покращуються властивості сплаву. Мікротвердість сплаву Fe-Ni-W 

знаходиться у межах 810 – 1140 Hv. 

Роботи щодо електроосадження багатокомпонентних сплавів 

металів підгрупи заліза з молібденом і вольфрамом інтенсивно 

проводяться під керівництвом E.J. Podlaha [70, 71, 129, 130]. Для 

осадження покриттів Ni-Fe-Mo-W запропонований цитратний 

електроліт, рН 7,0 – 7,3. Процес проводять з використанням обертового 

дискового електроду за температурного інтервалу 25 ‒ 60 °С і густині 

струму поляризації 25 – 75 мА/см
2
. Втім, вихід за струмом не перевищує 

10 %, що є неприйнятним для практичного використання, а становить 
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лише науковий інтерес. Аналіз морфології поверхні одержаних 

покриттів за даними СЕМ-зображень свідчить, що вони є 

нерівномірними, з великою кількістю структур неправильної форми і 

тріщинуваті. 

Доволі ретельно вивчено процес отримання сплаву Ni-Fe-W з 

дифосфатного електроліту при молярному співвідношенні головних 

компонентів P2O7
4–

/Ni та P2O7
4–

/Fe відповідно 2,5 та 3,5; рН 9,0. Катодна 

густина струму 1 – 6 А/дм
2
. Температура розчину 60°С, анод – платина. 

Для покриттів характерна дрібнокристалічна структура. Потрійні 

сплави виходять більш якісні, ніж бінарні (Ni-W, Fe-W) [131, 132]. 

В літературі наявні дані щодо одержання покриттів потрійними 

сплавами Fe-Ni-Mo [133, 134] з мікротвердістю 3,9 ‒ 6,2 ГПа. Автори 

відмічають несуттєві внутрішні напруження і стабільні магнітні 

характеристики одержаних покриттів, які зберігаються протягом 

тривалого часу та при температурах до 350 °С.  

Покриття тернарним сплавом Ni-Fe-Mo кристалічної структури з 

магнітними властивостями осаджені [135] на підкладках із міді з 

сульфатно-цитратного електроліту. Автори звертають увагу на змінення 

вмісту молібдену в одержаних покриттях від 25 мас. % до 40 мас. % при 

товщині від 0,6 до 2,1 мкм відповідно.  

N. Paulo, S. Casciano та ін. [136] опубліковано результати 

досліджень корозійної стійкості нанокристалічних Ni-W і аморфних  

Ni-Mo-W покриттів, осаджених в гальваностатичному режимі. Введення 

молібдену до складу сплаву сприяє зниженню струму корозії тернарних 

покриттів у нейтральному середовищі. Покращення антикорозійних 

властивостей сплаву Ni-Mo-W порівняно з подвійним Ni-W автори, 

ґрунтуючись на результатах спектроскопії електрохімічного імпедансу, 

пов’язують з утворенням в потрійних покриттях шару оксидів і 

гідроксидів, що є продуктами корозії, поверх сформованого шару 

фазових оксидів.  

Практичний інтерес представляють результати досліджень з 

електрохімічного синтезу тернарних сплавів Fe-Сo-W з підвищеними 
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фізико-механічними та антикорозійними властивостями [12]. Покриття 

осаджували з цитратно-аміакатного електроліту на основі феруму (ІІ) 

(рН 8,0) постійним струмом при і = 5 А/дм
2
 та температурі 80 °С. 

Представлені результати свідчать про формування аморфних покриттів 

з вмістом заліза, кобальту та вольфраму в сплаві 50,4 мас. %, 

32,7 мас. % і 16,9 мас. % відповідно. Показано, що після термічної 

обробки покриттів за температур 800 °С і 900 °С відбувається 

поступовий перехід від аморфної до кристалічної структури сплаву з 

ідентифікацією на дифрактограмах кристалічних фаз α-Fe, Co та 

Fe6W6C. Дослідники відмічають підвищення мікротвердості покриття 

від 827 до 1154 (за Вікерсом) з підвищенням температури обробки, а 

при Т ≥ 600 °С мікротвердість покриття Fe-Сo-W перевищує показники 

мікротвердості електролітичного хрому.  

1.4 Бінарні і тернарні електролітичні сплави кобальту  

з d
4
-металами 

Для осадження бінарних і тернарних сплавів кобальту з 

вольфрамом і молібденом частіше використовують розчини цитратних, 

хлоридно-цитратних, дифосфатних і дифосфатно-цитратних комплексів, 

а введення до складу електролітичної ванни ЕДТА сприяє збільшенню 

вмісту в сплаві тугоплавких компонентів [137]. В переважній більшості 

електролітів сплавотвірні метали входять у вигляді кобальт сульфату і 

натрій вольфрамату / молібдату, а як ліганди і ПАР використовують 

органічні речовини , зокрема бутиндіол, натрій олеат та ін. 

У ряді робіт [138-140] досліджено вплив температури та 

гідродинамічних умов (іонного масопереносу) на склад, морфологію та 

функціональні характеристики покриттів і на підставі результатів 

проведених досліджень запропоновано оптимальний склад електроліту 

(моль/л): Na2WO4 – 0,2; СoSO4 – 0,2; C6H8O7 (кислота цитратна) – 0,04; 

Na3C6H5O7 (натрій цитрат) – 0,25; H3BO3 – 0,65, температура осадження 

– 60 °С, середня густина струму 0,5–3 А/дм
2
, рН 6,8. При швидкості 

перемішування 400 об/хв вихід за струмом становив близько 90%,  
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а вміст вольфраму в сплаві близько 40 мас. %. За цих умов осаджені 

покриття з максимальною мікротвердістю 570 кг/мм
2
.  

Бінарні Co-W і тернарні Co-W-Fe покриття одержані в 

гальваностатичному режимі з глюконатно-хлоридного електроліту при 

температурі 80 °С [35]. Автори відзначають, що подвійні сплави Co-W 

за показниками зносо- та корозійної стійкості конкурують з 

електролітичним хромом; твердість тернарних сплавів Co-W-Fe з 

вмістом вольфраму ≈ 30 мас. % близька до твердості хромових 

покриттів, а корозійна стійкість значно вища.  

Покриття Co-W одержані з комплексного електроліту на основі 

регенерованих солей вольфраму із застосуванням цитратної кислоти як 

ліганду [141]. За результатами досліджень автори роблять висновки, що 

щільні аморфні покриття Co-W з максимальним вмістом вольфраму 

44,2 мас. % і твердістю 550 Hv можна одержати з запропонованого 

електроліту з рН 7 при температурі 60 С в гальваностатичному режимі 

при густині струму 500 мА/дм
2
. Автори відзначають достатньо високу 

ефективність процесу ‒ 3,487 г/(м
2
∙ч) і 65 %.  

Суттєвого впливу на перебіг процесу електроосадження сплавів 

можна досягти застосуванням імпульсного струму, який є одним з 

найбільш ефективних методів, оскільки дозволяє шляхом регулювання 

його параметрів оперативно керувати електродним потенціалом і 

перерозподілом парціальних струмів розряду компонентів електроліту 

та, тим самим, змінювати склад і властивості сплаву в бажаному 

напрямку у відносно широких межах [52]. Ці та інші чинники 

обумовлюють незаперечні переваги імпульсних режимів перед 

стаціонарними. Автори провели порівняльний аналіз впливу 

стаціонарного та імпульсного режимів на вміст домішок у сплаві Co-W.  

В стаціонарному режимі при густині струму 1 А/дм
2
 отримано сплав, 

який містить 2,4 мас. % неметалевих домішок та 5,3 мас. % вольфраму. 

При збільшенні густини струму до i = 10 А/дм
2 
вміст домішок зростає до 

35 мас. %, а вольфраму знижується до 1,1 мас. %. В той же час для 

покриттів, отриманих в імпульсному режимі, вміст домішок суттєво 
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зменшується до 0,33 мас. %, а вольфраму зростає до 28,2 мас. %. Вихід 

за струмом залишається на рівні 80 %. Таким чином, зроблено висновок, 

що використання імпульсного струму порівняно з постійним сприяє 

помітному зменшенню вмісту неметалевих домішок у покриттях Co-W 

та зростанню відсотку вольфраму при незмінній ефективності процесу.  

Автори [142] одержали сірі матові покриття Co-W на постійному 

струмі при температурі 60 °С, причому підвищення густини струму 

сприяє зростанню виходу за струмом, але майже не впливає на його 

хімічний склад. Зниження температури електроліту до 20 °С викликає 

падіння ефективності процесу до 20 %, однак вміст вольфраму в сплаві 

залишається на рівні 30 %. Використання імпульсного режиму суттєво 

не впливає на вихід за струмом, а залежність вмісту вольфраму від 

амплітуди імпульсу має максимум ω(W) = 27 % при 10 А/дм
2
.  

У роботі [143] зроблено висновок щодо доволі низької 

ефективності процесу нанесення сплаву Co-W зі значним вмістом 

вольфраму за кімнатної температури як в стаціонарному, так і в 

імпульсному режимах. Збільшення температури електроліту до 60 °С, 

зниження частоти уніполярних імпульсів (шпаруватість q = 11) та 

одночасне збільшення амплітуди дозволяє підвищити вихід за струмом. 

Із скороченням тривалості паузи вихід за струмом сплаву при високих 

значеннях амплітуди струму зменшується, тоді як при низьких – 

зростає. Крім того, підвищення тривалості паузи веде до зростання 

вмісту вольфраму в широкому діапазоні густин струму, що, імовірно, 

пов’язано з вирівнюванням концентрації гідроген-іонів у прикатодному 

просторі, як необхідної передумови реалізації багатостадійного процесу 

відновлення іонів вольфраму (VI). Оскільки відомо, що молібден і, 

особливо, вольфрам є ефективними аморфізаторами структури сплавів, 

цей аспект також обумовлює значну увагу до них, оскільки в таких 

системах можна очікувати значне підвищення споживчих властивостей 

тонко-плівкових матеріалів і покриттів. Автори [143] довели, що з 

підвищенням вмісту вольфраму до 45 мас. % мікротвердість осадів  

Со-W зростає до 500 – 600 Hv, що можна порівняти з електролітичним 
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хромом. Водночас зростає і корозійний опір покриттів у агресивних 

середовищах, втім, лише до концентрації вольфраму у сплаві не вище 

ніж 40 мас. %. Це пояснюють появою сітки тріщин на поверхні зразків з 

підвищеним вмістом тугоплавкого компоненту. 

Групою науковців під керівництвом М.Д. Сахненко [144] 

запропоновано одержувати покриття Co-W з цитрат-хлоридних 

електролітів на основі феруму (ІІІ) уніполярним імпульсним струмом. 

Доведено, що при однаковому складі осадів застосування 

нестаціонарного електролізу дозволяє підвищити мікротвердість 

покриттів в середньому на 15 %, порівняно зі стаціонарним. Поряд з 

підвищеною мікротвердістю (400 ‒ 700 Нv), відзначається нададитивне 

підвищення каталітичної активності одержаних покриттів порівняно зі 

сплавотвірними металами в модельних реакціях виділення 

електролітичного водню та каталітичного окиснення бензолу [145]. 

Максимальний каталітичний ефект, за представленими даними, 

досягається при вмісті вольфраму в сплавах 25 ‒ 35 мас. %. Автори 

звертають увагу на те, що в зазначеному діапазоні вмісту тугоплавкого 

компоненту в покритті Co-W реєструються не тільки максимальні 

значення густини струму обміну гідрогену, а й найнижча температура 

запалювання Тз в реакції безполум’яного окиснення бензолу [25, 146].  

Необхідно підкреслити, що в забезпеченні функціональних 

властивостей покриттів значну роль відіграє не тільки якісний і 

кількісний склад, а й мікроструктура покриттів, що в комплексі 

забезпечує високі споживчі властивості матеріалів [4, 147].  

Дослідженню властивостей нанокристалічних покриттів Co-W, 

осаджених з електроліту, що містить кобальт сульфат, натрій 

вольфрамат, натрій глюконат, натрій хлорид і боратну кислоту, 

присвячено роботу D.P. Weston, S.J. Harris і H. Capel [148]. Показано, 

що варіювання густини струму в інтервалі 1 – 5 А/дм
2
 дозволяє 

осаджувати покриття різного складу та морфології поверхні. За низьких 

густин струму осаджуються покриття кристалічної структури, при 

підвищенні густини струму до 5 А/дм
2
 – аморфні. Очевидно, що це 

пов’язане зі збільшенням вмісту тугоплавкого компоненту в сплаві при 



 

33 

 

підвищенні густини струму, який виконує роль аморфізатора, як це було 

показано авторами [119].  

Для зменшення шорсткості та підвищення мікротвердості 

покриттів Co-W Ж.І. Бобановою, В.І. Петренко, Д.З. Грабко та ін. 

запропоновано до електроліту складу, г/л: кобальт сульфат CoSO4∙7Н2О 

– 56,2, цитратна кислота С6Н8О7 – 7,68, натрій цитрат Na3C6H5O7∙2H2O – 

73,5, боратна кислота Н3BO3 – 40, натрій вольфрамат Na2WO4∙2H2O – 

66,0 додавати натрій олеат і бутиндіол [149]. Електроліз проводили при 

густині струму 1 А/дм
2
 та температурі 60 °С. Автори відмічають 

формування сфероїдної структури та зниження параметрів шорсткості 

покриття за наявності добавок у розчині; збільшення концентрації 

добавок в електроліті призводить до зниженням виходу за струмом. 

Проте, при збільшенні концентрації ПАВ у розчині в 2 ‒ 2,5 рази 

мікротвердість покриттів зменшується втричі.  

Колективом [15] з цитратно-пірофосфатного електроліту з вмістом 

CoSO4 ‒ 0,1; Na2WO4 ‒ 0,2; Na3Cit ‒ 0,2; K4P2O7 ‒ 0,2; Na2SO4 ‒ 

0,5 моль/л одержані покриття Co-W та досліджено вплив 

вирівнювальних добавок (водорозчинної смоли неонолу концентрацією 

2 мл/дм
3
 і ОП-10) на склад і морфологію осадів. Покриття містять 

22 ат. % вольфраму незалежно від наявності або відсутності ПАР у 

розчині та в усьому досліджуваному інтервалі густин струму 

поляризації, але відрізняються морфологією поверхні та ефективністю 

процесу. Додавання неонолу до електроліту дозволяє при і = 5 мА/см
2
 

осаджувати компактні блискучі покриття та підвищити вихід за 

струмом до 68 %, а ОП-10 сприяє утворенню сферолітів і розвиненню 

поверхні. Відзначається, що одержаним за запропонованим способом 

сплавам притаманна висока корозійна стійкість у хлоридних розчинах, 

яка співвідноситься зі стійкістю електролітичного хрому. Автори 

підкреслюють значне зниження перенапруги виділення водню в 

лужному середовищі на сплавах Co-W (на 360 мВ при і = 30 мА/см
2
), 

порівняно з електролітичним кобальтом. Водночас звертається увага на 

небажаний вплив добавок в розчинах електроліту на електрокаталітичні 

властивості сформованих осадів, через вирівнювальну дію ПАР, яка 
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сприяє покращенню механічних і антикорозійних властивостей, але 

зменшує істинну площу поверхні покриттів.  

N. Fathollahzade і K. Raeissi [150] повідомляють про одержання 

покриття Co-W з вмістом вольфраму 35 мас. % і розміром зерен 15 нм з 

мікротвердістю 360 Hv.  

Для дослідження корозійних та каталітичних властивостей в  

роботі [151] осаджено сплав Со-W з цитратно-дифосфатного 

електроліту, який в своєму складі в середньому містить 22 ат. % 

вольфраму. Вимірювання імпедансу в модельному розчині 3,5 % NaCl 

показали, що годографи імпедансу, отримані при стаціонарному 

потенціалі в корозійному середовищі, можуть бути описані схемою, яка 

включає омічний опір розчину, опір переносу заряду (корозії) і елемент 

сталої фази. Сплави Co-W мають високу корозійну стійкість у 

хлоридних розчинах, порівняну зі стійкістю електролітичного хрому. 

Крім того, покриття демонструють електрокаталітичну активність в 

реакції виділення водню в лужному середовищі. І навіть тріщинуваті 

покриття, які займають проміжне положення між покриттями 

дрібнокристалічної і сфероїдної морфології поверхні, мають низьку 

швидкість корозії і пасивуються в лужному розчині. 

Результати досліджень [14, 152] механічних та трибологічних 

властивостей покриттів сплавами Co-Мо і Co-W показують, що 

підвищення густини струму iк від 2 А/дм
2
 до 9 А/дм

2 
 сприяє істотному 

зростанню мікротвердості покриттів у діапазоні 450 – 780 кг/мм
2
, 

незважаючи на відносно невисоку концентрацію молібдену у покритті 

(трохи вище ніж 6 ат. %), а між мікротвердістю і концентрацією 

молібдену в покритті спостерігається яскраво виражена залежність.  

N. Tsyntsaru та ін. [153] осаджували покриття Co-W в 

гальваностатичному режимі з цитратно-боратного електроліту 

варійованого рН 5; 6,7 та 8 при температурі 60 °С та густині струму 

3 ‒ 10 мА/см
2
. За представленими даними, при співвідношенні 

кобальт/вольфрам в електроліті 1 : 1 вміст вольфраму в покритті 

збільшується від 3 ат. % до 36 ат. % з підвищенням густини струму та 
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збільшенням рН. Дослідники звертають увагу на перехід від 

кристалічної до глобулярної структури покриттів при підвищенні 

кислотності розчину від 5 до 8 і суттєве зменшення розміру кристалітів, 

що обумовлене зростанням вмісту вольфраму в покритті. Автори 

звертають увагу на екстремальну залежність мікротвердості сплаву  

Co-W від кількості тугоплавкої складової, максимум якої 

спостерігається при вмісті вольфраму 25 ат. % і становить 13 GПа. 

Також N. Tsyntsaru та ін. [153] відмічають збільшення коерцитивної 

сили від 170 Ое для чистого кобальту до 470 Ое для плівок, що містять 

2 ‒ 3 ат. % вольфраму, та пов’язують таке збільшення НС з формуванням 

твердомагнітних кластерів Со3W, які частково можуть відповідати за 

напівтверду феромагнітну поведінку. Коерцитивна сила НС знижується 

зі зростанням вмісту вольфраму, що, на думку авторів, може бути 

обумовлено поступовим зменшенням магнітокристалічної анізотропії 

при переході покриттів до нанокристалічної або аморфної структури.  

Авторами [154] наведені результати осадження бінарних Cu-W,  

Co-W і тернарних Co-Cu-W покриттів з цитратно-боратного електроліту 

в потенціостатичному режимі при температурі 20 °С і 60 °С. Автори 

стверджують, що на ефективність процесу осадження як бінарних, так і 

тернарного Co-Cu-W сплаву більший вплив оказує вміст вольфраму, ніж 

підвищення температури. При вмісті вольфраму в покритті Co-W 

14 ‒ 20 ат. % ефективність процесу близька до 50 %, що більше, ніж 

оголошених в [155] 27,5 % при вмісті вольфраму 20 ат. %. Втім, автори 

відмічають, що при збільшенні вмісту вольфраму до 30 ат. % вихід за 

струмом не перевищує 20 %.  

E. Gomez, E. Pellicer, та ін. [77] на прикладі бінарних кобальт-

молібденових сплавів також відмічають суттєвий вплив на властивості 

не тільки співвідношення сплавотвірних металів у покритті, а й 

структури осадів. Покриття сплавами Co-Мо з вмістом молібдену до 

20 ‒ 23 мас. % осаджували з сульфатно-цитратних розчинів за 

фіксованої концентрації натрій цитрату 0,2 моль/дм
3
 і варійованій 

кількості кобальт сульфату та натрій молібдату [78]. Вміст молібдену в 
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сплаві збільшується зі зростанням катодної поляризації. Структура 

осадів щільно-упакована гексагональна, але змінюється на змішану 

кристалічно-аморфну зі зростанням густини струму [79]. Автори 

відзначають, що ступінь кристалічності залежить від товщини осадів: 

аморфна структура характерна для тонких плівок. Включення 

молібдену до осадів кобальту призводить до істотного зниження 

коерцитивної сили, зокрема покриття з вмістом молібдену 6 ‒ 10 ат. % 

характеризуються більш низькими значеннями НС, порівняно з 

кобальтом, та високою намагніченістю насичення покриттів [77]. 

Відомо [156], що намагніченість насичення електролітичних осадів  

Fe-Co контролюється співвідношенням іонів феруму і кобальту в 

розчині та, відповідно, співвідношенням металів у покритті. Водночас, 

результати досліджень E. Gomez, E. Pellicer демонструють тенденцію до 

прояву м’яко магнітних властивостей у бінарних Co-Mo покриттів при 

переході від кристалічної до сфероїдної структури сплаву.  

При нанесенні сплаву кобальт-молібден автори [157] 

використовували співвідношення сплавотвірних компонентів у розчині 

с(Co
2+

) : с(MoO4
2–

) = 8 : 1, що дозволило осаджувати сплави з вмістом 

5 – 25 мас. % молібдену (залежно від параметрів електролізу). При 

збільшенні концентрації молібдат-іонів в розчині електроліту з метою 

осадити покриття з вищим вмістом тугоплавкого металу спостерігали 

різке погіршення якості покриттів, зменшення виходу за струмом та 

швидкості осадження сплаву. Введення до цитратного електроліту 

аміаку сприяє підвищенню вмісту молібдену, але вихід за струмом у 

сплаві не перевищує 20 % в кислому середовищі, а з залуженням 

розчину ефективність процесу стає ще меншою. 

Адгезовані суцільні покриття Co і Co-Mo (з 1 – 8 мас. % Mo) 

осаджені на мідні підкладки з різних іонних рідин евтектичного складу 

на основі холін хлориду (ChCl) : ChCl – карбамід та ChCl –

 етиленгліколь за густин струму 7 – 25 мА/см
2
, при 90 – 100 °C [158]. 

Для отримання аморфних сплавів Со-Мо було застосовано 

уніполярний струм з максимальною амплітудою 20 А/дм
2
, тривалість 
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імпульсу 1 мс. Вміст молібдену в покриттях, осаджених як постійним, 

так і імпульсним струмом, залежить від співвідношення Мо / (Мо + Со) 

у розчині. Встановлено, що в досліджених режимах вміст молібдену в 

покритті не перевищує 40 мас. %. Імпульсний режим забезпечує вищій 

ступінь гомогенності аморфної фази. Автори вважають, що осадження 

аморфних сплавів Со-Мо відбувається шляхом утворення і адсорбції 

проміжного гідратованого комплексу СоО·хМоО2·уН2О [159]. 

Перспективи використання електролітичних сплавів Со-Мо і  

Со-W, одержаних з цитратно-пірофосфатних електролітів, в реакції 

електрохімічного виділення водню показані в [21].  

Відомі тернарні електролітичні сплави кобальту з молібденом 

(вольфрамом), до яких у незначній кількості інкорпоруються з 

електроліту неметалічні домішки – бор, фосфор, вуглець.  

Аморфні електролітичні сплави Co51Mo47B2 з високими 

мікротвердістю, корозійною тривкістю, зносостійкістю та достатньою 

пластичністю були осаджені з цитратно-фосфатно-аміакатного 

електроліту [160]. Катодний вихід за струмом не перевищує 29 – 65 %. 

Покриття сплавами Co-Mo-P з вмістом 8 % Mo, 20 % P, та залишок для 

балансу – Co, одержано з цитратно-фосфатного електроліту [161] та 

рекомендовано для використання як проміжний шар на заміну 

електролітичному нікелю.  

Оскільки перенапруга виділення водню на молібдені та його 

сплавах низька, істотно знижуються швидкість осадження і вихід за 

струмом Mo-вмісних сплавів. У деяких випадках для прискорення 

процесу електроосадження до складу електролітів вводять гідразин 

[162-164]. Відомі роботи [165, 166], в яких натрій гіпофосфіт виступає в 

ролі прискорювача, оскільки введення до сплаву невеликої кількості 

фосфору не викликає зміни морфології та функціональних властивостей 

матеріалу. Втім, інкорпорація фосфору в сплав змінює кінетику 

співосадження молібдену з кобальтом. Аналогічний ефект було 

виявлено в разі включення фосфору до складу гальванічних покриттів 

тернарними сплавами вольфраму з Co, Ni і P [159, 167-170]. 
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Аморфні покриття Co-Mo-C одержано електроосадженням у 

магнітному полі при орієнтації силових ліній паралельно до робочого 

електроду [171]. Наголошується, що вміст молібдену у покриттях 

коливається від 27,6 ат. % до 34,2 ат. %, що забезпечує зменшення 

перенапруги виділення водню на означених матеріалах.  

Особливу увагу в науково-технічній літературі приділяється 

дослідженню магнітних властивостей електролітичних тернарних 

систем на основі кобальту. В роботі Jie Gong зі співавторами [172] 

показано підвищення коерцитивної сили покриттів Co-Ni-Fe сімбатно 

шорсткості поверхні. Звертається увага на екстремальну залежність 

коерцитивної сили від товщини покриття в діапазоні 5 ‒ 50 нм з 

максимумом при товщині плівки 20 нм. Таку залежність автори 

пов’язують з регуляцією механізму коерцитивності анізотропією, як то 

зміненням елементного складу, розміром зерен, шорсткості поверхні та 

внутрішніми напруженнями під час формування плівки.  

H. Kockar та ін. [173] при дослідженні магнітних властивостей 

сплавів Co-Fe-Cu відзначили зростання намагніченості насичення с 1210 

до 1413 emu/cm
3
 і коерцитивності с 29 до 39 Ое з підвищенням рН 

електроліту від 2,4 до 3,4.  

За представленими даними [174-176], з цитратних електролітів 

осаджені рівномірні покриття Co-W з вмістом вольфраму 

30 ‒ 40 мас. %. Автори відмічають, що склад покриттів практично не 

залежить від густини струму, проте, з підвищенням ік мікроструктура 

осаджених плівок стає більш досконалою, що викликає змінення 

коерцитивної сили. Згідно з даними [7, 177, 178], за низьких густин 

струму відбувається формування твердо-магнітної фази Co3W, 

підвищення густини струму сприяє формуванню аморфних Co-W плівок 

з одночасним зменшенням коерцитивності покриттів. При 

електрокристалізації Co3W [178] спостерігали формування ОЦК-

структури, що створює умови для твердої феромагнітної поведінки 

сплаву, а аморфні сплави Co-W з текстурою ГЦК характеризуються 

м’якомагнітною поведінкою [175, 177, 179].  
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A.M.P. Sakita і E.C. Passamani зі співавторами [180] дослідили 

залежність магнітних властивостей покриттів тернарним сплавом  

Co-Ni-W від густини струму осадження сплаву. S.I. Tanase та ін. [181] 

висловили припущення, що висока коерцитивність сплавів Co-Ni-Mo 

обумовлена вмістом у сплаві елементу вольфрамової групи, у даному 

випадку молібдену.  

Z. Ghaferi і S. Sharafi з колегами [182] досліджували магнітні 

властивості тернарних покриттів Co-Fe-W, осаджених з цитратно-

боратних електролітів при варіюванні рН розчину в межах від 2 до 4. 

Автори відзначають, що коерцитивна сила покриттів коливається в 

діапазоні 21 ‒ 76 Ое залежно від рН електроліту, тренд зростання 

намагніченості насичення пов’язаний зі збільшенням вмісту вольфраму 

в сплаві до 55 мас. % і відповідає покриттям, одержаним з електроліту з 

найбільшою кислотністю. В [183] автори пов’язують зменшення 

коерцитивної сили сплавів Fe-Co-W від 65 до 37 Ое з формуванням 

більш досконалої структури за високих густин струму, що також 

підтверджується результатами досліджень R.D. Noce та ін. [184]. 

Автори повідомляють, що, попри більш високі поверхневі дефекти при 

осадженні сплаву Co-Fe-W при менших значеннях рН електроліту, саме 

цим покриттям притаманна максимальна мікротвердість на рівні 

260 Hv, обумовлена найвищим вмістом вольфраму в сплаві [182].  

Відомі спроби отримання потрійного сплаву Co-Mo-W з розчину 

наступного складу, г/дм
3
: кобальт сульфат – 35,7; натрій вольфрамат – 

47; натрій молібдат – 14,5; кислота цитратна – 65, рН 4, густина струму 

5 А/дм
2
, температура 25 °С. При дотриманні всіх технологічних 

параметрів, синтезований сплав містить: 66 % – кобальту, 21 % – 

молібдену та 13 % вольфраму. Вихід за струмом становить 75 % [185].  

 Доцільність застосування нестаціонарних режимів електролізу при 

електроосадженні потрійних синергетичних сплавів кобальту з 

молібденом і вольфрамом підтверджується дослідженнями [186, 187]. 

Дрібнозернисті покриття сплавом Co-Mo-W осаджені з полілігандного 

цитрат-пірофосфатного електроліту при співвідношенні сплавотвірних 

компонентів с(Co
2+

) / с(WO4
2

 + MoO4
2

) = 1 : 1 і цитрат / пірофосфат 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433216305086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433216305086
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433216305086
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лігандів 1 : 2 із застосуванням уніполярного імпульсного струму 

амплітудою 4,0 ‒ 27,5 А/дм
2
 і частотах в інтервалі f = 19 ‒ 910 Гц. 

Авторами встановлено, що зі збільшенням сумарного вмісту 

тугоплавких металів у сплаві Co-Mo-W швидкість корозії покриттів 

зменшується в кислому середовищі та збільшується в лужному через 

нестійкість оксидів вольфраму та молібдену.  

Слід відзначити значне збільшення кількості публікацій щодо 

електросинтезу покриттів заліза і кобальту з тугоплавкими металами за 

останні десять років порівняно з попередніми роками, що свідчить про 

суттєве зростання зацікавленості дослідників електролітичними 

багатокомпонентними системами металів родини феруму з 

тугоплавкими елементами, що обумовлено можливістю осадження 

синергетичних покриттів, які поєднують цілий комплекс унікальних 

властивостей, притаманних сплавотвірним компонентам, а в деяких 

випадках – нададитивне посилення експлуатаційних характеристик. 

Однак різноманітність іонних форм компонентів електроліту, наявність 

ряду конкуруючих реакцій при встановленні іонних рівноваг, як і 

багатостадійність електродного процесу значно ускладнюють 

інтерпретацію результатів для визначення механізму формування та 

прогнозування складу та властивостей осаджуваних сплавів.  

Таким чином, зважаючи на складність процесів формування 

багатокомпонентних покриттів і невизначеність умов щодо досягнення 

екстремальних значень їх споживчих властивостей, розв’язання таких 

завдань має чітко визначену утилітарну спрямованість на задоволення 

потреб промислового комплексу в створенні новітніх матеріалів і 

покриттів з високим рівнем функціональних характеристик. Попри 

значну кількість досліджень у цьому напрямку, актуальними 

залишаються питання контролю та керування складом, морфологією 

поверхні, а, відповідно, і властивостями покриттів.  
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РОЗДІЛ 2 

КІНЕТИКА КАТОДНИХ ПРОЦЕСІВ  

І МЕХАНІЗМ СПІВОСАДЖЕННЯ ЗАЛІЗА, КОБАЛЬТУ, 

ВОЛЬФРАМУ ТА МОЛІБДЕНУ В ТЕРНАРНІ СПЛАВИ 

Електрохімічне співосадження металів тріади феруму  

з тугоплавкими компонентами в тернарні покриття залежить від 

термодинамічних, кристалохімічних характеристик сплавотвірних 

металів і кінетичних параметрів катодного процесу. Взаємний вплив 

перелічених факторів обумовлює конкуренте відновлення 

сплавотвірних компонентів, що дає підстави для керування процесом 

електроосадження. До кола термодинамічних, в першу чергу, 

відносяться потенціали сплавотвірних металів, електронегативність і 

спорідненість до оксигену, здатність до комплексотворення і гідролізу. 

Кристалохімічні параметри відбивають будову і параметри кристалічної 

ґратки окремих металів, розміри катіонів, оксометалатів тощо, які в 

значній мірі впливають на взаємне розташування і вбудовування атомів 

у кристалічну ґратку сплаву. Співвідношення концентрацій солей 

сплавотвірних металів, режими і параметри електролізу є 

інструментами, які забезпечують подолання енергетичної та 

геометричної відмінності металів, що відновлюються спряжено.  
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По-перше, передумови для формування тернарних покриттів 

базуються на зближенні потенціалів електродних реакцій відновлення 

феруму, кобальту, вольфраматів і молібдатів, які можуть перебігати 

стадійно відповідно до напівреакцій, наведених у табл. 2.1.  

Таблиця 2.1 ‒ Рівноважні потенціали електродних реакцій 

№ з/п Реакція Електродний потенціал Е, В 

1 Fe
3+

 + e = Fe
2+

 0,77 + 0,059 lg[c(Fe
3+

)/c(Fe
2+

)] 

2 Fe
2+

 + 2e = Fe
0
 −0,44 + 0,0295 lgc(Fe

2+
) 

3 Со
2+

 +2е = Со ‒0,277 ‒ 0,02951 lgc(Со
2+

) 

4 Со(ОН)2 + 2Н
+
 + 2е = Со + 2Н2О 0,095 ‒ 0,059 рН 

5 MoO4
2–

 + 4H
+
 + 2e = MoO2 + 2H2O 

0,606  0,1182 pH +  

+ 0,0295 lgc(MoO4
2–

) 

6 MoO4
2–

 + 8H
+
 + 3e = Mo

3+
 + 4H2O 

0,508  0,1576 pH +  

+ 0,0197 lg[c(MoO4
2–

)/c(Mo
3+

)] 

7 MoO2 + 4H
+
 + 4e = Mo + 2H2O 0,072  0,059 pH 

8 WO4
2–

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

0,386 – 0,1182 pH +  

+ 0,2951 lg c(WO4
2–

) 

9 WO2 + 4H
+
 + 4e = W + 2H2O –0,119 – 0,0591 pH 

 

Дані в таблиці наведені за [52, 188, 189] 

Конкуренція металів також обумовлена їх акцепторною здатністю, 

яка кількісно характеризується електронегативністю і спорідненістю до 

оксигену. Остання віддзеркалюється енергією зв’язку метал ‒ оксиген 

(табл. 2.2). Досить близькі значення відносної електронегативності 

металів вказують на практично однакову акцепторну активність 

металів. Втім, міцність зв’язків з оксигеном, який є донором електронів 

при формуванні гетероядерних комплексів за участі перелічених 

металів, буде відрізнятись, оскільки енергія зв’язку з оксигеном суттєво 

відмінна (табл. 2.2). З аналізу даних ЕМ‒О витікає, що молібден, якому 

притаманна найвища енергія ЕМ‒О, буде виштовхувати вольфрам із 

координаційної сфери феруму і кобальту. Тобто, чим вища, на наш 

погляд, ЕМ‒О, тим вище вірогідність утворення гетероядерного 
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комплексу складу [М1
z
CitM2O4]

(z‒5)
 (де М1  Fe, Со; М2  Мо, W) [190]. 

Таким чином, за міцністю зв’язку ЕМ‒О метали можна розташувати в ряд 

[52]: Fe < W < Со < Mo.  

Таблиця 2.2 ‒ Термодинамічні характеристики сплавотвірних металів 

Параметри Fe Со Mo W 

ЕМ‒О, кДж/моль 218,0 238,5 274,5 223,0 

ЕМ‒Н, кДж/моль 222,2 238,5 295,4 305,4 

Електронегативність, Х 1,8 1,9 1,8 1,7 
 

Дані в таблиці наведені за [52, 188, 189] 

З аналізу даних табл. 2.2 цілком обґрунтованим вбачається 

припущення про конкурентне відновлення вольфраматів і молібдатів 

при їх співосадженні в сплав Fe-Mo-W. При осадженні сплавів Fe-Co-W 

і Fe-Co-Mo слід очікувати конкуренцію між усіма сплавотвірними 

металами, причому для сплаву Fe-Co-W переважно між залізом і 

кобальтом та залізом і вольфрамом, а для Fe-Co-Mo як між залізом і 

кобальтом, так і між легуючими металами. Отже, серед факторів впливу 

на склад покриття можна виділити концентрації сплавотвірних 

компонентів у розчині, причому більш впливовим чинником буде 

співвідношення концентрацій солей цих металів.  

По-друге, при електросинтезі тернарних сплавів необхідно 

враховувати відмінність кристалохімічних параметрів сплавотвірних 

металів (табл. 2.3). Зокрема, при формуванні сплаву Fe-Mo-W наявність 

у всіх сплавотвірних компонентів однакових об’ємноцентрованих 

кубічних (ОЦК) кристалічних ґраток сприятиме енергетично більш 

легкої спільної кристалізації. Проте, відмінність кристалічної ґратки 

кобальту від заліза, вольфраму та молібдену, як і різниця параметрів 

кристалічних ґраток сплавотвірних металів, очевидно, буде 

зумовлювати деформацію ґратки сплаву та гальмування лінійного росту 

кристалів. При цьому слід очікувати формування соматоїдних структур. 

Атомні радіуси молібдену та вольфраму перевищують атомні радіуси 
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феруму та кобальту на ~ 9 % (табл. 2.3), що викликатиме зсув атомів з 

рівноважного стану при формуванні моноатомного шару. Це підвищує 

ймовірність реалізації переходу «полікристалічне ‒ аморфне» відносно 

стану плівок одержуваних сплавів [191]. 

Таблиця 2.3 ‒ Кристалохімічні параметри сплавотвірних металів 

Параметри Fe Со Mo W 

Атомний радіус, нм 0,126 0,125 0,139 0,140 

Енергія іонізації, еВ 7,87 7,86 7,10 7,98 

Структура ґратки ОЦК гексагональна ОЦК ОЦК 

Параметри ґратки, Å 2,866 a = 2,505, c = 4,089 3,147 3,160 
 

Дані в таблиці наведені за [52, 188, 189] 

Процес аморфізації покриттів стає можливим завдяки різниці 

розмірів атомів та параметрів кристалічних ґраток основного металу 

(заліза) та легуючих компонентів (Со, Mo, W), якщо концентрація 

останніх досягає певного критичного значення (понад 20 – 25 мас. %) 

[192], що і спричиняє перехід від кристалічного до аморфного стану. 

Додатковим фактором формування аморфної структури 

багатокомпонентних покриттів заліза і кобальту з молібденом і 

вольфрамом є перебіг процесу електроосадження з одночасним 

розрядом на катоді гідрогену, що ускладнює та гальмує процес 

побудови кристалічної структури [193, 194]. Близькі значення перших 

потенціалів іонізації феруму, кобальту і вольфраму створюють 

передумови для утворення донорно-акцепторних і ковалентних зв’язків 

між атомами і атомів з лігандами, отже існує ненульова імовірність 

співосадження цих металів у сплав з утворенням інтерметалідів.  

Факторами впливу на процес зародження і зростання кристалів в 

таких сплавах слід вважати енергетичні і часові параметри електролізу.  

Наявність конкуруючих реакцій гідролізу катіонів феруму (ІІІ) і 

комплексоутворення у водних розчинах, константи нестійкості 

цитратних комплексів феруму (ІІ, ІІІ) (рис. 2.1, а, б) і кобальту 

(рис. 2.1, в), форми існування оксометалатів вказують на ймовірність 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC
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участі в катодному процесі частинок різної природи [195, 196]. Іонні 

рівноваги в таких системах є досить рухливими, а виділити парціальні 

залежності відновлення вольфраму і молібдену не виявляється 

можливим, оскільки, як відомо, самостійно з водних розчинів у вигляді 

індивідуальних металів вони не відновлюються.  

  

а б 

Рисунок 2.1 ‒ Константи нестійкості 

комплексів феруму (ІІ, ІІІ) (а, б), 

кобальту (в) 

 

в 

Очевидно, що визначення кінетичних закономірностей у 

багатокомпонентних системах потребує застосування системного 

підходу, який на першому етапі передбачає аналіз іонних рівноваг у 

розчинах електролітів, починаючі з окремих сплавотвірних 

компонентів, і далі – з послідовним ускладненням системи шляхом 

додавання частинок співосаджуваних металів (рис. 2.2).  
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Рисунок 2.2 ‒ Системи для дослідження іонних рівноваг і кінетичних 

закономірностей співвідновлення заліза та кобальту з молібденом  

і вольфрамом 

2.1 Іонні рівноваги в багатокомпонентних розчинах  

Схильність іонів феруму (ІІІ) до гідролізу обумовлює досить 

складну поведінку системи Fe
3+

 – Н2О [197], яка істотно залежить від рН 

розчину та вихідної концентрації іонів Fe
3+

 (рис 2.3). З діаграми іонних 

рівноваг (рис. 2.3) та концентраційно-логарифмічної діаграми (далі –

 КЛД) гетерогенної системи Fe
3+

 – Н2О (рис. 2.4, а) видно, що при рН 

2,2 – 3,3 у водному розчині переважають іони Fe
3+

 і FeOH
2+

 (рКн = 11,8). 

З розрахунку констант гідролізу встановлено, що за вихідної 

концентрації іонів феруму (ІІІ) у розчині c
0
(Fe

3+
) 0,04 моль/дм

3
 мольна 

частка іонів FeOH
2+

 становить 40 %, а дійсна їх концентрація – 

0,016 моль/дм
3
, тоді як іонів Fe

3+
 – 0,024 моль/дм

3
 [198]. Цілком 

природно, що при зменшенні концентрації ферум (ІІІ) сульфату ступінь 

гідролізу, а, відповідно, і вміст іонів FeOH
2+

 зростає. Так, за вихідної 

концентрації іонів Fe
3+

 0,01 моль/дм
3
 мольна частка FeOH

2+
 становить 

80 % (табл. 2.4). При цьому слід враховувати, що зростання в розчині 

вмісту іонів FeOH
2+

 сприяє перебігу гідролізу за другим ступенем: 
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FeOH
2+

 + H2O ↔ Fe(OH)2
+
 + H

+
, (рКн [Fe(OH)2]

+
 = 21,7); 

Fe(OH)2
+
 ↔ FeO

+
 + H2O. 

Таким чином, можна стверджувати, що катодне відновлення 

феруму відбуватиметься одночасно з декількох іонних форм, а внесок 

кожної з реакцій у загальний процес буде визначатися початковою 

концентрацією ферум (ІІІ) сульфату і рН розчину [199]. 

Рисунок 2.3 – Діаграма іонних 

рівноваг у системі Fe
3+

 – Н2О 

 

 

    

а      б 

Рисунок 2.4 – Концентраційно-логарифмічні діаграми гетерогенних систем 

Fe
3+

 − H2O (а) і Co
2+

 − H2O (б)  

  

(2.1)

.1) 
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Таблиця 2.4 Залежність вмісту іонних форм ферум (ІІІ) і рН електроліту  

від вихідної концентрації іонів Fe
3+

 

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 

Аналіз КЛД системи Co
2+

 − H2O (рис. 2.4, б) та розрахунок 

констант гідролізу доводить, що при рН ≤ 6 мольна частка іонів CoOH
+
 

y розчині не перевищує 0,05 %, отже, у досліджуваному інтервалі рН 

катодне відновлення кобальту відбуватиметься переважно з простих 

гідратованих іонів.  

Крім того, слід зважати на вплив кислотності розчину і 

концентрації легуючих домішок (вольфраматів і молібдатів) на іонні 

рівноваги за участю оксометалатів, оскільки останні схильні до 

утворення поліоксосполук у кислому середовищі [101]. Залежно від рН 

розчину і концентрації оксометалатів відбувається взаємний перехід 

іонів різного ступеню агрегації, з підвищенням концентрації і 

підкисленням середовища імовірність утворення протонованих 

поліоксоаніонів зростає (табл. 2.5). З табл. 2.5 видно, що вільна 

концентрація оксометалатів, не залучених до утворення гетероядерних 

комплексів має не перевищувати 0,001 моль/дм
3
, для запобігання 

утворенню сполук, що не здатні розряджатися на катоді.  

Таблиця 2.5 – Вплив pH розчину і концентрації оксометалатів c  

на ступінь їх полімеризації (M – W, Mo) 

pH c, моль/дм
3
 Домінуюча форма оксометалатів 

pH > 5 < 10
−3

 МО4
2‒ 

4 – 5 

> 10
−3

 

МО4
2‒

, НМО4
‒
, НМ2О7

‒ 

3 – 4 НМ2О7
‒
, Н2М7О24

4‒
, НМ7О24

5‒ 

2 – 3 М8О26
4‒

, Н2М7О24
4‒

, НМ2О7
‒ 
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Окремого врахування потребує оцінка можливості утворення 

гетероядерних комплексних сполук варійованого складу, в яких  

d
4
-метали та їх оксосполуки відіграють роль не тільки 

комплексотвірників, завдяки високій акцепторній ємності, а й лігандів, 

що обумовлено донорними властивостями оксигену (‒2). Здатність 

вольфраматів і молібдатів до утворення комплексних сполук відіграє 

визначальну роль у вирішенні проблеми співосадження заліза та 

кобальту з молібденом та/або вольфрамом, а саме складає підґрунтя для 

використання комплексних електролітів.  

Створення стабільного нетоксичного електроліту базується на 

відповідності цілої ланки вимог з боку обраного ліганду, зокрема 

високої хімічної стійкості при катодній поляризації, здатності до 

утворення розчинних комплексів з компонентами електроліту, буферної 

ємності, нетоксичності та невисокої собівартості. 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. 2.5). 

Визначальними чинниками при виборі цитрат-іонів як ліганду 

стали:  

‒ здатність до утворення координаційних зв’язків з багатьма 

катіонами різних ступенів окиснення;  

‒ індиферентність до електрохімічних реакцій окиснення і 

відновлення;  

‒ висока буферна ємність, завдяки якій цитрат-іони здатні 

підтримувати сталий рівень кислотності розчину навіть для процесів, 

які відбуваються зі значним виділенням водню.  

Аналіз катодних вольтамперограм сталевого електрода, одержаних 

у розчині 1 моль/дм
3
 Na2SO4 і при додаванні 0,03 моль/дм

3
 натрій 

цитрату (рис. 2.6) підтверджує, що цитрат-іони інертні по відношенню 

до матеріалу катода та проявляють стійкість при катодній поляризації.  

Особливу увагу при створенні цитратних електролітів на основі 

Fe (ІІІ) слід звернути на тенденції змінення кислотності розчину 
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внаслідок гідролізу катіонів і аніонів. Так, перебіг реакції гідролізу 

цитратів викликає залуження, а іонів Fe
3+

, навпаки – підкислення 

електроліту. Отже послідовність введення реактивів при складанні 

розчину набуває в такому випадку важливого значення. 

  

Рисунок 2.5 – Діаграма іонних 

рівноваг у системі Cit
3–

 – H2O 

[52] 

Рисунок 2.6 – Катодні 

вольтамперограми сталевого 

електрода в розчинах Na3Cit на фоні 

1 моль/дм
3
 Na2SO4, с(Cit

3–
) моль/дм

3
: 

1 – 0; 2 – 0,03; s = 2∙10
–2

 В/с 

Для досліджень кінетики та встановлення механізмів електродних 

процесів співосадження заліза та кобальту з вольфрамом та/або 

молібденом використовували розведені розчини зі сталою іонною 

силою на фоні 1 моль/дм
3
 натрій сульфату, а концентрацію компонентів 

варіювали в межах, моль/дм
3
:  

Fe2(SO4)3·9H2O  0,002  0,02;  

СоSO4·7H2O  0,005  0,02;  

Na2MoO4·2H2O  0,004  0,008;  

Na2WO4·2H2O  0,004  0,008;  

Na3C6H5O7·2H2O 0,02  0,06.  
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2.2 Катодні реакції в системах Fe
3+

 ‒ H2O, Fe
3+

 ‒ Cit
3

 ‒ H2O  

Для коректної інтерпретації електрохімічної поведінки 

досліджуваних систем і детального обґрунтування механізму 

відновлення і стадійності процесу доцільно застосовувати алгоритм 

аналізу поляризаційних залежностей, який базується на визначенні 

характеристичних критеріїв і кінетичних параметрів електрохімічних 

реакцій [200, 201]: потенціал піка Еп і напівпіка Еп/2, В; густина струму 

піка іп, А/дм
2
; добуток коефіцієнта переносу на число електронів αz; 

уявні порядки реакцій рi; критерій Семерано Xs, концентраційний 

критерій Xc.  

Для верифікації результатів добуток αz необоротної стадії 

визначали двома способами:  

 – за кутом нахилу залежності в координатах Eп – lg s  

zF

RT

s

E



303,2

lg

п 



;       (2.2) 

 – за рівнянням Мацуди та Аябе:  

Еп  Еп/2 = 1,85
zF

RT


,    (2.3) 

де s – швидкість розгортки потенціалу, В/с;  

 R – універсальна газова стала,  

 T – термодинамічна температура, К.  

Уявні порядки електродних реакцій рi [202] розраховували з 

концентраційних залежностей швидкості необоротної електродної 

реакції за окремими компонентами при незмінному вмісті інших 

речовин за кутом нахилу в координатах lg іЕ – lg сi:  

i

Е
i

c

і
p

lg

lg




 ,     (2.4)  

де  іЕ – густина струму при фіксованому потенціалі; 

  сi – концентрація i-го виду іонів у розчині.  
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 Значення критерію Семерано Xs визначали за кутом нахилу в 

координатах lg іп – lg s при сталому значенні концентрації електродно 

активних частинок:  

c

s
s

i
X 














lg

lg п
.     (2.5) 

Значення концентраційного критерію Xс визначали за кутом 

нахилу в координатах lg іп – lg с при фіксованому значенні швидкості 

розгортки потенціалу:  

s

c
c

i
X 














lg

lg п
.     (2.6) 

Катодні вольтамперограми, одержані на сталевому електроді (Ст3) 

з розчинів на фоні 1 моль/дм
3
 Na2SO4 за варійованої концентрації 

Fe2(SO4)3·9H2O в межах 0,002  0,020 моль/дм
3
 (рис. 2.7), мають 

класичну форму з двома хвилями, які відбивають стадійне відновлення 

феруму (ІІІ).  

 

 

Рисунок 2.7 – Катодні 

вольтамперограми сталевого 

електроду у розчинах 1 моль/дм
3
 

Na2SO4 за концентрації c
0
(Fe

3+
), 

моль/дм
3
: 0,04 (1); 0,02 (2); 0,01 (3); 

0,004 (4); s = 2∙10
‒2

 В/с 

 

На поляризаційній залежності 1 (рис. 2.7) за вихідної концентрації 

c
0
(Fe

3+
) = 0,04 моль/дм

3
 (pH 2,5) в інтервалі потенціалів −0,34...−0,60 В 

спостерігається зростання густини струму, ділянка граничного струму 

за потенціалів −0,60...−0,68 В та наступне пришвидшення процесу 

відновлення металу з чітко вираженим піком при Еп = −0,86 В. 

Враховуючі той факт, що при pH 2,5 в електроліті існують переважно 
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Fe
3+

-іони, внесок реакції (1) (див. табл. 2.1) на першій стадії процесу 

буде домінуючим. 

В інтервалі вихідних концентрацій c
0
(Fe

3+
) 0,02 – 0,004 моль/дм

3
 

(залежності 2 – 4 на рис. 2.7) спостерігається закономірний зсув 

потенціалу початку хвилі в катодну область, порівняно з концентрацією 

c
0
(Fe

3+
) = 0,04 моль/дм

3
, що характерно для процесів з дифузійними  

і адсорбційними обмеженнями. При цьому густина струму зменшується 

в 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 c
0
(Fe

3+
) становить 3,3, можна стверджувати, 

що в загальному катодному процесі зростає внесок реакцій за участю 

гідроксокатіонів (див. табл. 2.4):  

[FeOH]
2+

L ↔ [FeOH]
2+

S,     (2.7) 

[FeOH]
2+

S + e → [FeOH]
+

S,     (2.8) 

FeO
+

L ↔ FeO
+

S,       (2.9) 

FeO
+

S + e → FeOS.             (2.10) 

За вихідної концентрації c
0
(Fe

3+
) 0,04 моль/дм

3
 густина струму піка 

другої хвилі іп2 при потенціалах −0,70...−0,92 В, за яких відбувається 

відновлення Fe
2+

 до Fe
0
, значно менша за густину струму піка першої 

хвилі іп1 відновлення Fe
3+

 до Fe
2+

. На відміну від електроліту 1, в 

електролітах 2 – 4 іп2 вдвічі перевищує іп1 (табл. 2.6). Це пов’язано з 

розширенням кола іонних форм феруму (ІІІ), які беруть участь в 

елементарному акті електродної реакції відновлення Fe (ІІІ) до Fe (ІІ). 

Отже, під час першої стадії одночасно утворюється більше іонів Fe
2+

 або 

їх похідних, які розряджаються при потенціалах другої хвилі  

–0,75…–0,90 В до Fe
0
. Водночас, відзначається зменшення вдвічі 

густини струму піка обох хвиль в інтервалі вихідних концентрацій 

c
0
(Fe

3+
) 0,01–0,004 моль/дм

3
 порівняно з c

0
(Fe

3+
) 0,02 моль/дм

3
.  

Вочевидь, домінування гідроксокатіонів [FeOH]
2+

L у більш 

розведених розчинах приводить до посилення адсорбційних ускладнень 
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і наступної хімічної реакції вивільнення ОН
–
-іона, що супроводжують 

катодний процес [203]. Інтенсифікація катодного процесу в більш 

концентрованих розчинах викликана одночасним розрядом феруму з 

декількох іонних форм, зокрема й Fe
3+

. На користь такого припущення 

свідчить характер концентраційних залежностей густини струму 

(рис. 2.8), нахил яких зростає зі збільшенням c
0
(Fe

3+
) у розчинах. 

Розрахований за рівнянням (2.4) уявний порядок реакції за іонами Fe
3+

 

за потенціалів −0,54 В та −0,78 В становить 0,55 та 0,50 відповідно, що 

також підтверджує факт відновлення феруму з різних іонних форм. 

Таблиця 2.6 – Кількісні характеристики катодного відновлення феруму 

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

Електроліт, № 
c

0
(Fe

3+
),  

моль/дм
3
 

І-ша хвиля ІІ-га хвиля 

Eп, B (H2) іп1, A/см
2
 Eп, B (H2) іп2, A/см

2
 

1 0,04 –0,61 0,046 –0,86 0,035 

2 0,02 –0,60 0,016 –0,92 0,029 

3 0,01 –0,54 0,008 –0,84 0,016 

4 0,004 –0,50 0,004 –0,82 0,009 

Лінеаризація обох хвиль вольтамперограм, одержаних при 

c
0
(Fe

3+
) ≥ 0,02 моль/дм

3
, у координатах змішаної кінетики з кутовим 

коефіцієнтом більше ніж 59 мВ (рис. 2.9) свідчить про необоротність 

процесу і наявність хімічної стадії [204].  

Характер залежності іп / √s – s (рис. 2.10, а) свідчить про 

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

(2∙10
-3

 – 1∙10
-2

 В/с) швидкостях розгортки, як і залежність Еп від s, 

вказують на адсорбцію реагенту, що відповідає реакціям (3.2) і (3.4). 

Розраховані характеристичні критерії відновлення Fe
3+

 в інтервалі 

потенціалів −0,34...−0,60 В, зокрема Семерано Xs = 0,5 і 

концентраційний Xс = 1, свідчать про гальмування реакції розряду. 

Зниження Xs до 0,13 при збільшенні швидкості розгортки в зазначених 

межах потенціалів, як і характер залежності іп / с – с (рис. 2.11, а), 

вказують на наступну каталітичну хімічну реакцію. Наявність наступної 
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хімічної стадії також підтверджується нелінійним характером 

залежностей в координатах іп – √s (рис. 2.10, б) та іп – c (рис 2.11, б).  

  

Рисунок 2.8 – Залежність густини 

струму електрохімічного 

відновлення Fe (III) від вихідної 

концентрації іонів Fe
3+

 при 

потенціалах: –0,54 В (1); –0,78 В (2) 

Рисунок 2.9 – 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; s = 2∙10

-2
 В/с  

 

  

а б 

Рисунок 2.10 – 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) 
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Хід залежності Еп – lg s відображає внесок наступної хімічної 

реакції, а її лінеаризація при збільшенні швидкості розгортки  

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

(рис. 2.12, а). Крім цього, прямо пропорційна залежність Еп від lg s для 

другої хвилі вольтамперограми (рис. 2.12, б) підтверджує наявність на 

поверхні електроду адсорбованих частинок. 

  

а б 

Рисунок 2.11 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 

 

  

а б  

Рисунок 2.12 – Залежність потенціалу піка першої (а) і другої (б) хвилі 

вольтамперограм відновлення заліза (ІІІ) від швидкості розгортки потенціалу 

в розчині на фоні 1 моль/дм
3
 Na2SO4 при с

0
(Fe

+
) 0,02 моль/дм

3
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Водночас, синусоїдальний характер залежності Еп першої хвилі від 

lg s (рис. 2.12, 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 (1, табл. 2.1) і (2.7) – (2.8) перший 

етап відновлення феруму (ІІІ) включає стадію:  

FeOH
+

S ↔ Fe
2+

S +OH
–

L.     (2.11) 

Величина критерію Семерано Xs в інтервалі потенціалів  

–0,70…–0,92 В дорівнює 0,5, що вказує на гальмування стадії розряду. 

Зменшення характеристичного критерію іп / √s другої хвилі 

вольтамперограми катодного відновлення феруму при невеликих 

швидкостях розгортки потенціалу (рис. 2.13, а) та зростання параметру 

іп / c при зниженні c
0
(Fe

3+
) (рис. 2.14, а), підтверджують наявність 

адсорбованих частинок на поверхні електроду. А зростання густини 

струму іп при збільшенні вихідної концентрації іонів Fe
3+

, як і 

нелінійний характер залежностей в координатах іп – √s (рис. 2.13, б) та 

іп – c (рис 2.14, б) вказує на внесок хімічної реакції.  

Цілком імовірно, що при потенціалах другої хвилі −0,70…−0,92 В 

реакція (2, табл. 2.1) супроводжується паралельною реакцією 

відновлення адсорбованих на поверхні катоду частинок, які за 

природою наближаються до фазового оксиду:  

FeOS + 2e + 2H
+
 ↔ Fe + H2O,    (2.12) 

що обумовлює зростання густини струму і швидкості процесу в цілому.  

На підставі аналізу результатів ЛВА можна стверджувати, що 

катодний процес відновлення феруму (ІІІ) з водних кислих розчинів 

лімітується стадією переносу першого електрона, яка ускладнена 

адсорбцією іонів FeOH
2+

 на поверхні електрода та хімічною стадією 

дисоціації відновлених іонів FeOH
+
. Механізм процесу можна 

представити у вигляді загальної схеми, яка дозволяє враховувати 

можливі маршрути електродної реакції відновлення Fe (ІІІ) залежно від 

вихідної концентрації іонів Fe
3+

 і рН електроліту (рис. 2.15). 
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а б 

Рисунок 2.13 – Залежність характеристичного критерію іп / √s (а) і густини 

струму піка (б) другої хвили вольтамперограм відновлення заліза (ІІІ)  

від швидкості розгортки потенціалу на фоні 1 моль/дм
3
 Na2SO4;  

c
0
(Fe

3+
), моль/дм

3
: 0,04 (1); 0,02 (2) 

 

  

а б 

Рисунок 2.14 – Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і густини 

струму піка (б) другої хвилі вольтамперограм відновлення заліза (ІІІ)  

від вихідної концентрації іонів Fe
3+

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

–2
 В/с 

Результати дослідження цілком підтверджують робочу гіпотезу і 

створюють передумови для керування процесом катодного відновлення 

феруму (III) шляхом варіювання концентрації основного компонента в 
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розчині, pH середовища, а також введення ліганду, що утворюватиме з 

Fe (ІІІ) розчинні комплекси і сприятиме стабілізації електроліту. 

 

Рисунок 2.15 – Узагальнена схема механізму катодного відновлення Fe (ІІІ) 

Дослідження катодних реакцій відновлення феруму (ІІІ) за 

наявності цитрат-іонів проводили методом ЛВА у розчинах натрій 

цитрату варійованої концентрації (табл. 2.7). Насамперед слід звернути 

увагу на істотну залежність рН робочих розчинів від концентрації 

цитрат-іонів при сталому вмісті іонів Fe
3+

. Така поведінка системи  

Fe
3+

 – Cit
3‒

 – H2O цілком прогнозована, оскільки цій системі 

притаманний конкурентний перебіг реакцій гідролізу іонів Fe
3+

 та 

протонування цитрат-іонів. Тобто, на показник рН електроліту впливає 

не тільки концентрація окремих компонентів розчину, а й, переважно, 

співвідношення цих концентрацій.  

Таблиця 2.7– 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 

Ступінь депротонування цитрату збільшується з ростом рН 

розчину (рис. 2.5), тому кожен з електролітів буде відрізнятися складом 

іонних форм сплавотвірних компонентів (Fe
3+

, FeOH
2+

, FeO
+
 тощо) і 

лігандів (Сit
3−

, HCit
2−

), що, в свою чергу, буде визначати сценарій 
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електрохімічного процесу для різних електролітів. Водночас наявність 

аніону слабкої багатоосновної кислоти та багатозарядного катіону 

слабкої основи є передумовою підвищення буферної ємності розчину.  

Схильність іонів феруму (ІІІ) та цитрат-іонів до гідролізу є 

вагомим чинником характеристик робочого розчину, отже послідовність 

введення речовин до електроліту при його приготуванні суттєво 

впливає на рН розчину та спектр іонних форм компонентів. Так, при 

додаванні натрій цитрату (рН 7,5 – 8,0) до 1 моль/дм
3
 Na2SO4 з 

розчиненим ферум (ІІІ) сульфатом (рН 2,5 – 3,0) у співвідношенні 

c
0
(Fe

3+
) : c(Сit

3−
) = 1 : 1 показник рН електроліту встановлюється на 

рівні 2,3. Навпаки, при додаванні розчину Fe2(SO4)3 до розчину натрій 

цитрату на фоні 1 моль/дм
3
 Na2SO4 у таких самих пропорціях рН 

робочого розчину стає більшим – 3,1. Аналогічно, при приготуванні 

електроліту при співвідношенні концентрацій с
0
(Fe

3+
) : с(Cit

3−
) = 1 : 1,5 

за першим варіантом змішування встановлюється рН 3,1, а за другим – 

3,4; при с
0
(Fe

3+
) : с(Cit

3−
) = 1 : 2 водневий показник зростає до 3,8 і 4,4 

відповідно. На підставі отриманих результатів можна стверджувати, 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:  

Cit
3‒

 + Fe
3+

 ↔ [FeCit]      (2.13) 

HCit
2−

 + FeOH
2+

 ↔ [FeCit] + H2O,   (2.14) 

HCit
2−

 + Fe(OH)2
+
 ↔ [FeOHCit]

−
 + H2O,  (2.15) 

H2Cit
−
 + FeOH

2+
 ↔ [FeHCit]

+
 + H2O,   (2.16) 

H2Cit
−
 + Fe(OH)2

+
 ↔ [FeCit] + 2H2O.   (2.17) 

Підвищення концентрації ліганду відносно вмісту 

комплексотвірника сприяє залуженню середовища, тобто вплив реакції 

гідролізу і протонування цитрат-іонів є домінуючим. Таким чином, 
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варіювання способу приготування робочого розчину дає можливість 

створювати електроліт з бажаними для процесу співосадження металів 

характеристиками та іонним складом. 

Діаграма іонних рівноваг системи Cit
3−

 – H2O (рис. 2.5) дозволяє 

досить точно визначити форму цитрат-іонів, що переважатиме в розчині 

залежно від рН. Так, у розчині 1 очевидна наявність іонів H2Cit
–
  

і недисоційованої форми цитратної кислоти у співвідношенні ~ 50 : 50 

(табл. 2.8). З підвищенням вихідної концентрації натрій цитрату 

відбувається збільшення частки іонів H2Cit
–
 в електролітах 2 і 3 до 65 %. 

В розчині 4 переважають іони HCit
2–

.  

Таблиця 2.8 – 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 з 

маловуглецевої сталі марки Ст3 за наявності натрій цитрату, суттєво 

відрізняються від аналогічних у розчині 1 моль/дм
3
 натрій сульфату. 

При співвідношенні вихідних концентрацій іонів с
0
(Fe

3+
) : с

0
(Cit

3–
) 

= {1 : 1; 1 : 1,5} стаціонарний потенціал приймає більш позитивні 

значення (залежності 2, 3 на рис. 2.16) відносно потенціалу сталевого 

електроду в розчині Fe2(SO4)3, що, з огляду на залуження цитрат-

вмісних розчинів, можна пояснити перебігом реакцій (2.14) і (2.16) та 

адсорбцією утворених комплексів на поверхні електроду. З іншого боку, 

за зниження концентрації вільних катіонів Fe
3+

 внаслідок реакцій  

(2.13) – (2.17) гальмується процес безструмового окиснення матеріалу 

підкладки:  

Fe + 2Fe
3+

 = 3Fe
2+

,      (2.18) 
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який відбувається при встановленні стаціонарного потенціалу 

електрода. Підтвердженням такої точки зору є відмінність стандартних 

потенціалів у відповідних системах (табл. 2.9)  

 

Рисунок 2.16 – 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);  

s = 2∙10
–2

 В/с  

Таблиця 2.9 – 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) 

відбувається зростання рН розчину і зміна співвідношення іонних форм 

цитрату в електроліті, а відповідно, і складу комплексів. Домінуючою 

стає реакція (2.17) і стаціонарний потенціал сталевого електроду Ес 

зсувається в катодну область (залежності 4, 5 на рис. 2.16). Але слід 

відзначити, що, незалежно від концентрації цитрат-іонів, електродна 

поляризація за наявності цитрату збільшується порівняно з фоновим 

електролітом, тобто відновлення Fe (ІІІ) відбувається з 

надполяризацією. Це вказує на участь в електродному процесі саме 

комплексних сполук феруму.  

Вольтамперограма в розчині 1 (табл. 2.7), на відміну від 

розчинів 2, 3, 4, характеризується більш високими значеннями густини 

струму в інтервалі потенціалів –0,35...–0,70 В, який відповідає стадії 

відновлення Fe (ІІІ) до Fe (ІІ). Слід відзначити, що за співвідношення 

концентрацій іонів с(Fe
3+

) : с(Cit
3–

) = 1 : 1 формування цитратних 
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комплексів феруму FeHCit
+
 (рКн = 6,3) відбувається за участі лише 

частини іонів феруму (ІІІ) (рівняння 2.16), інші іони, що відновлюються 

на катоді – FeOH
2+

 (рКн = 11,8).  

За потенціалів –0,35...–0,70 В нахил вольтамперограми стає більш 

пологим, що свідчить про ускладнення процесу адсорбційними 

явищами. Отже, процес відновлення на даному етапі можна представити 

у вигляді реакцій, що перебігають паралельно:  

[FeHCit]
+

L ↔ [FeHCit]
+

S     (2.19) 

[FeHCit]
+

S +e → [FeHCit]S    (2.20) 

FeOH
2+

S + e → FeOH
+

S    (2.21) 

Підвищення концентрації с(Cit
3‒) відносно вихідної концентрації 

с
0
(Fe

3+
) викликає закономірне зниження густини струму в зазначеному 

інтервалі потенціалів (залежності 3, 4, 5 на рис. 2.16), що обумовлене 

збільшенням частки цитратних комплексів феруму, які безпосередньо 

беруть участь у стадії розряду, ускладненій адсорбцією і хімічною 

дисоціацією комплексних сполук. За потенціалів –0,70...–0,96 В 

спостерігається інтенсивне підвищення густини струму з яскраво 

вираженим піком і деяким зменшенням ік перед процесом виділення 

водню. Очевидно, таке прискорення пов’язане з відновленням 

проміжних сполук феруму (ІІ) до металевого заліза. Найвища густина 

струму піка зафіксована у розчинах із співвідношенням концентрацій 

іонів феруму (ІІІ) до цитрату 1 : 1 і 1 : 1,5 (табл. 2.10). 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 

переважає реакція (2.16). Подальше підвищення концентрації ліганду 

недоцільно, оскільки приводить до збільшення кількості лігандів у 

складі комплексних сполук, посилення дифузійних і адсорбційних 

ускладнень електродного процесу, а, отже, викликає зниження густини 

струму і, як наслідок, процес відновлення феруму гальмується.  
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Визначений критерій Семерано Xs при катодному відновленні 

феруму за наявності в розчині цитрат-іонів, незалежно від концентрації 

ліганду, становить 0,4, що свідчить про уповільнену стадію розряду.  

Таблиця 2.10 – Кількісні характеристики катодного відновлення феруму в 

розчині Fe2(SO4)3 за наявності цитрат-іонів (с, моль/дм
3
: Na2SO4 – 1; Fe

3+
 – 0,02) 

Е
л
ек

тр
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 

Розрахований за рівнянням Мацуди та Аябе (2.3) добуток 

коефіцієнта переносу на число електронів αz необоротної стадії в 

електроліті 1 свідчить про уповільнену стадію переносу одного 
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електрона. Водночас, збільшення концентрації цитрат-іонів у розчині 

приводить до підвищення αz удвічі (табл. 2.10), що може бути пов’язано 

з одночасним відновленням декількох комплексів феруму (ІІІ). А 

нелінійне зростання густини струму зі швидкістю розгортки потенціалу 

(рис. 2.17, а) свідчить про наявність наступної хімічної реакції.  

Лінеаризація залежності потенціалу піку від √s (рис. 2.18, а) 

дозволяє зробити припущення про формування на поверхні електроду 

фазової плівки, імовірно – гідроксосполук феруму (ІІ) за реакцією 

(2.21). Нелінійний характер залежності іп – √s і зменшення 

характеристичного критерію іп / √s при збільшенні швидкості розгортки 

потенціалу (рис. 2.17, б), як і нелінійність залежності в координатах Еп –

 lg s (рис. 2.18, б), також підтверджують внесок наступної хімічної 

реакції у загальний катодний процес. Зростання критерію іп / с при 

зменшенні концентрації ліганду та незалежність 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. 2.19).  

  

а б 

Рисунок 2.17 – Залежність густини струму піка (а) і характеристичного 

критерію іп / √s (б) вольтамперограм відновлення феруму (ІІІ) 

від швидкості розгортки потенціалу в розчині, c, моль/дм
3
:  

Na2SO4 – 1; (Fe
3+

) – 0,02; (Cit
3–

) – 0,03 
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Враховуючи, що уявний порядок реакції за цитрат-іонами, 

розрахований з концентраційних залежностей густини струму за 

фіксованої поляризації, є негативним (р = –0,18), логічне припущення, 

що цією хімічною стадією є реакція вивільнення лігандів з цитратних 

комплексів феруму (ІІ) з подальшим їх відведенням у об’єм електроліту. 

  

а б 

Рисунок 2.18 – 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 

 

  

а б 

Рисунок 2.19 – 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; s = 2∙10

–2
 В/с 
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На підставі аналізу сукупності отриманих результатів процес 

відновлення Fe (III) за наявності цитрат-іонів є необоротнім і 

лімітується стадією розряду (рівняння 2.20), 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 

конкурентного перебігу реакцій:  

[FeHCit]S + 2е ↔ Fe
0

S+ [HCit]
2–

L,   (2.22) 

FeOH
+

S +2е ↔ Fe
0

S + ОH
–

L,    (2.23)  

внесок кожної з них залежить від рівноважних концентрацій комплексів 

[FeHCit] (pKн = 2,12), [FeOH]
+
 (pKн = 3,9) і pH електроліту, що 

співвідноситься з даними [205].  

2.3 Катодні реакції в системах Co
2+

 – H2O, Со
2+

 ‒ Cit
3

 ‒ H2O, 

Fe
3+

 ‒ Со
2+

 ‒ Cit
3

 ‒ H2O 

Вольтамперограми, одержані на сталевому електроді з розчинів на 

фоні 1 моль/дм
3
 за варійованої концентрації іонів Со

2+
 (рис. 2.20) мають 

класичну форму з ділянкою поступового зростання густини струму в 

інтервалі потенціалів ‒0,4...‒0,58 В, пришвидшенням процесу 

відновлення кобальту за потенціалів ‒0,58...‒0,63 В з чітко вираженим 

піком при Еп = −0,63 В і наступним зменшенням густини струму за 

потенціалів ‒0,63...‒0,80 В, обумовленим, вочевидь, дифузійними 

обмеженнями, пов’язаними з відведенням продуктів реакції з 

приелектродного простору в об'єм електроліту та гальмуванням стадії 

рекомбінації гідрогену [52].  

Розраховані за рівнянням (2.3) значення добутку коефіцієнта 

переносу на число електронів αz необоротної стадії та значення 

критерію Семерано Xs (табл. 2.11), як і характер залежності іп / √s ‒ s 

(рис. 2.21, а), свідчать про необоротність катодного процесу, а суттєве 

зменшення αz зі збільшенням швидкості розгортки потенціалу вказують 

на гальмування стадії перенесення заряду.  
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Рисунок 2.20 ‒ Вольтамерограми 

сталевого електроду  

на фоні 1М Na2SO4,  

с(Со
2+

), моль/дм
3
: 1 ‒ 0,02; 2 ‒ 0,01; 3 

‒ 0,0075; 4 ‒ 0,005; s = 1∙10
–2

 В/с 

 

Таблиця 2.11 – Кінетичні параметри катодних реакцій в системі  

Co
2+

 – H2O (фон 1М Na2SO4) 

с(
C

o
2

+
),

 

м
о

л
ь/

д
м

3
 

р
Н

 

Е
с,

 В
 

s,
 В

/с
 

Е
п
, 
В

 

Е
п

/2
, 
В

 

і п
, 
А

/д
м

2
 

α
z 

X
s 

X
с 

0,02 5,7 −0,40 

2∙10
–3

 −0,60 –0,57 0,20 1,60 

0,40 

0,67 

2∙10
–2

 −0,67 –0,63 0,52 1,20 

5∙10
–2

 −0,71 –0,64 0,68 0,68 

0,01 5,7 −0,40 

2∙10
–3

 −0,60 –0,58 0,13 2,40 

0,43 2∙10
–2

 −0,67 –0,63 0,35 1,20 

5∙10
–2

 −0,72 –0,66 0,44 0,80 

0,0075 5,7 −0,42 

2∙10
–3

 −0,60 –0,56 0,10 1,20 

0,40 2∙10
–2

 −0,65 –0,61 0,25 1,20 

5∙10
–2

 −0,67 –0,63 0,37 1,20 

0,005 5,7 −0,42 

2∙10
–3

 −0,59 −0,57 0,08 2,40 

0,38 2∙10
–2

 −0,68 −0,63 0,18 0,96 

5∙10
–2

 −0,71 −0,64 0,27 0,68 

Значення концентраційного критерію Xс (табл. 2.11), як і характер 

залежностей в координатах іп ‒ √s (рис. 2.21, б) і іп ‒ с (рис. 2.22, б) 

свідчать про наявність наступної хімічної реакції, внесок якої в 

загальний катодний процес зростає зі збільшенням концентрації іонів 

кобальту в розчині.  
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а      б 

Рисунок 2.21 – Залежність характеристичного критерію іп / √s (а) і густини 

струму піка (б) відновлення кобальту від швидкості розгортки потенціалу на 

фоні 1М Na2SO4; с(Со
2+

), моль/дм
3
: 1– 0,005, 2 ‒ 0,0075, 3 ‒ 0,01, 4 ‒ 0,02 

   

а      б 

Рисунок 2.22 ‒ Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і 

густини струму піка (б) відновлення кобальту від с(Со
2+

) з розчину на фоні 

1М Na2SO4; s, мВ/с: 1 – 2, 2 – 20, 3 – 50  

За невеликих концентрацій Со
2+

-іонів (0,005 ‒ 0,0075 моль/дм
3
) 

спостерігається відхилення лінійної залежності іп ‒ √s від початку 

координат (рис. 2.21, б), а характеристичний критерій іп / с зростає 

(рис. 2.21, а), що свідчить про адсорбцію реагенту. Наближення до 

лінійної залежності потенціалу піка від lg s (рис. 2.23) також 



 

70 

 

підтверджує наявність адсорбційних ускладнень. Лінеаризація 

вольтамперограм, одержаних при c
0
(Со

2+
) = 0,005 ‒ 0,020 моль/дм

3
, у 

тафелевських координатах з кутовим коефіцієнтом більше ніж 59 мВ 

свідчить про квазіоборотний перебіг стадії перенесення заряду і 

наявність хімічної стадії [206]. 

 

Рисунок 2.23 ‒ Залежність  

потенціалу піка відновлення 

кобальту від швидкості розгортки 

потенціалу в розчині на фоні  

1 моль/дм
3
 Na2SO4;  

c(WO4
2–

), моль/дм
3
: 1– 0,005,  

2 ‒ 0,0075, 3 ‒ 0,01, 4 ‒ 0,02 

 

Приймаючи до уваги схильність кобальту до гідролізу та 

збільшення рН приелектродного простору внаслідок паралельної реакції 

виділення водню, цілком очевидно утворення в зазначених умовах 

комплексів СоОН
+
 (рКн = 4,35), розряд яких буде супроводжуватися 

наступною реакцією вивільнення гідроксид-іонів. 

Отже, загальний процес катодного відновлення кобальту, окрім 

реакції (3, табл. 2.1), можна представити у вигляді послідовних реакцій:  

CoOH
+
 + 2e   CoOH

–
    (2.24) 

CoOH
–
 



f

b

k

k

Co + OH
–
,
 
    (2.25) 

що співпадає з результатами, представленими [207].  

Додавання натрій цитрату до розчинів з варійованою 

концентрацією кобальту прогнозовано викликає суттєве змінення рН 

антибатно збільшенню концентрації Со
2+

-іонів внаслідок 

депротонування цитрат-іонів (табл. 2.12). З урахуванням константи 
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гідролізу кобальту та аналізу КЛД гетерогенної системи Со
2+

 ‒ Н2О  

і діаграми іонних рівноваг в системі Cit
3−

 ‒ Н2О в зазначеному інтервалі 

рН найбільш вірогідним є утворення цитратних комплексів:  

Cit
3−

 + Со
2+

 ↔ [СоCit]
‒
    (2.26) 

HCit
2−

 + Со
2+

 ↔ [СоHCit],    (2.27) 

HCit
2−

 + СоOH
+
 ↔ [СоCit]

−
 + H2O,  (2.28)  

Стаціонарні потенціали сталевого електроду в розчинах за 

наявності цитра-іонів зсуваються в бік більш негативних значень, 

порівняно з системою Со
2+

 ‒ Н2О, густина катодного струму знижується 

в 1,5 рази, а піки на поляризаційних залежностях вироджуються в хвилі 

(рис. 2.24). Нахил вольтамперограм стає більш пологим, що вказує на 

уповільнення стадії розряду та адсорбційні ускладнення процесу; 

інтервал потенціалів, що відповідає відновленню кобальту, стає вдвічі 

більшим (‒0,60...‒0,70 В), а в інтервалі ‒0,70...‒0,90 В виникає плато 

граничного струму.  

Розраховані значення αz необоротної стадії зменшуються зі 

збільшенням швидкості розгортки потенціалу тим більше, чим менше 

співвідношення с(Cit
3–

) : с(Со
2+

) (табл. 2.12), що вказує на гальмування 

реакції перенесення заряду та імовірну зміну механізму катодної реакції 

при концентрації кобальту в розчині більше ніж 0,02 моль/дм
3
. 

Наближення концентраційного критерію до 1 зі збільшенням 

концентрації іонів кобальту до 0,02 моль/дм
3
 вказує на дифузійний 

контроль катодного процесу. 

Лінійний характер залежності в координатах іп ‒ √s, як і 

незалежність іп / √s  від швидкості розгортки потенціалу (рис. 2.25) 

свідчать про оборотність катодного процесу та наступну хімічну стадію. 

Зростання іп / с за невеликих концентрацій іонів Со
2+

 та характер 

залежності в координатах іп ‒ с (рис. 2.26) вказують на адсорбційні 

ускладнення процесу.  
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Таблиця 2.12 ‒ Кінетичні параметри катодних реакцій в системі  

Co
2+

 – Cit
3‒

 ‒ H2O (с, моль/дм
3
: Na2SO4 – 1; Cit

3–
 – 0,03) 

с(
C

o
2

+
),

 

м
о

л
ь/

д
м

3
 

р
Н

 

Е
с,

 В
 

s,
 В

/с
 

Е
п
, 
В

 

Е
п

/2
, 
В

 

і п
, 
А

/д
м

2
 

α
z 

X
s 

X
с 

0,02 6,30 −0,45 

2∙10
–3

 −0,58 –0,55 0,08 1,60 

0,46 

0,8 

2∙10
–2

 −0,73 –0,62 0,26 0,44 

5∙10
–2

 −0,75 –0,66 0,35 0,53 

0,01 6,30 −0,46 

2∙10
–3

 −0,65 –0,62 0,06 1,60 

2∙10
–2

 −0,72 –0,60 0,15 0,40 

5∙10
–2

 −0,74 –0,68 0,26 0,80 

0,0075 6,85 −0,48 

2∙10
–3

 −0,66 –0,60 0,05 0,80 

0,4 

2∙10
–2

 −0,71 –0,66 0,13 0,96 

5∙10
–2

 −0,77 –0,68 0,21 0,53 

0,005 7,00 −0,50 

2∙10
–3

 −0,68 −0,63 0,04 0,96 

2∙10
–2

 −0,75 −0,66 0,11 0,53 

5∙10
–2

 −0,79 −0,71 0,17 0,60 

 

 

Рисунок 2.24 ‒ Катодні 

вольтамперограми сталевого 

електроду в розчинах складу, 

моль/дм
3
: Na2SO4 ‒ 1 ; Cit

3‒
 ‒ 0,03; 

Co
2+

 ‒ 0,005 (1), 0,0075 (2), 0,01 (3), 

0,02 (4); s = 2·10
–2

 В/с  
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а б 

Рисунок 2.25 – Залежність характеристичного критерію іп / √s (а) і густини 

струму піка (б) відновлення Со від швидкості розгортки потенціалу  

з розчину, моль/дм
3
: 1 Na2SO4; 0,03 Cit

3–
; с(Со

2+
), моль/дм

3
:  

1– 0,005, 2 ‒ 0,0075, 3 ‒ 0,01, 4 ‒ 0,02  

 

  

а б 

Рисунок 2.26 ‒ Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і густини 

струму піка (б) відновлення кобальту від с(Со
2+

) з розчину, моль/дм
3
: 

1 Na2SO4; 0,03 Cit
3–

; s, мВ/с: 1 – 2, 2 – 20, 3 – 50  

Сукупність отриманих експериментальних даних, з урахуванням 

іонних рівноваг у системі Co
2+

 ‒ Cit
3‒

, значень констант нестійкості 

гідроксо- і цитратних комплексів кобальту та представлених в науковій 

літературі результатів [52, 208], дозволяє дійти висновку, що 
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відновлення кобальту з цитратного електроліту відбувається переважно 

з цитратних комплексів [СоHCit] (рКн = 3,02) і [СоCit]
‒
 (рКн = 4,8) та 

може бути представлено як комплекс послідовних реакцій:  

[СоHCit]L → [СоHCit]S    (2.29) 

[СоCit]
‒

L → [СоCit]
‒

S     (2.30) 

[СоHCit]S +2e → [СоHCit]
2‒

S   (2.31) 

[СоHCit]
2‒

S → Co + HCit
2‒

    (2.32) 

[СоCit]
‒

S +2е → [СоCit]
3‒

S    (2.33) 

[СоCit]
3‒

S → Со + Cit
3‒

.    (2.34) 

На відміну від катодних поляризаційних залежностей відновлення 

феруму (ІІІ) (рис. 2.16) і кобальту (рис. 2.20) з цитратних електролітів, 

вольтамперограми сумісного відновлення феруму (ІІІ) і кобальту з 

цитратного електроліту (рис. 2.27) характеризуються більш пологим 

нахилом як за потенціалів –0,42...–0,70 В, так і в інтервалі активного 

відновлення металів за потенціалів –0,70...–0,85 В, що вказує на 

гальмування процесу сплавотворення. Водночас, вольтамперограми 

сталевого електроду, одержані в розчинах зі співвідношенням 

концентрацій компонентів с
0
(Fe

3+
) : с(Со

2+
) : с(Cit

3–
) = 1 : (0,75 – 2) : 3   

і аналіз кінетичних параметрів катодних реакцій в системах  

Fe
3+

 – Cit
3‒

 ‒ H2O, Co
2+

 – Cit
3‒

 ‒ H2O і Fe
3+

 – Co
2+

 – Cit
3‒

 ‒ H2O 

(табл. 2.10, 2.12, 2.13) доводять, що, порівняно з індивідуальним 

відновленням феруму і кобальту з розчинів ідентичного складу, 

відновлення феруму (ІІІ) відбувається з деполяризацією, а кобальт 

відновлюється з надполяризацією.  

Розраховані за (2.5) значення критерію Семерано Xs (табл. 2.13)  

і лінійний характер залежності іп – √s (рис. 2.28, а) свідчить про 

необоротність катодного процесу. Зменшення іп / √s з ростом швидкості 

розгортки потенціалу (рис. 2.28, б) та відхилення іп – √s від початку 

координат вказують на наявність хімічної стадії, вклад якої зростає зі 

збільшенням концентрації іонів Со
2+

 у розчині. 
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Рисунок 2.27 ‒ Катодні 

вольтамперограми сталевого 

електроду в розчинах складу, 

моль/дм
3
: Na2SO4 ‒ 1 ;  

Fe
3+

 ‒ 0,01; Cit
3‒

 ‒ 0,03;  

Co
2+

 ‒ 0,005 (1), 0,0075 (2),  

0,01 (3), 0,02 (4); s = 2·10
–2

 В/с  

Таблиця 2.13 ‒ Кінетичні параметри катодних реакцій в системі  

Fe
3+

 – Co
2+

 – Cit
3‒

 ‒ H2O (с, моль/дм
3
: Na2SO4 – 1; Fe

3+
 ‒ 0,01; Cit

3–
 – 0,03) 

с(
C

o
2

+
),

 

м
о

л
ь/

д
м

3
 

р
Н

 

Е
с,

 В
 

s,
 В

/с
 

Е
п
, 
В

 

Е
п

/2
, 
В

 

і п
, 
А

/д
м

2
 

α
z 

X
s 

X
с 

0,02 4,7 −0,45 

2∙10
–3

 −0,82 –0,68 0,18 0,34 

0,43 

0,7 

2∙10
–2

 −0,86 –0,71 0,46 0,32 

5∙10
–2

 −0,87 –0,72 0,67 0,32 

0,01 4,8 −0,46 

2∙10
–3

 −0,81 –0,64 0,11 0,28 

0,43 2∙10
–2

 −0,82 –0,66 0,28 0,30 

5∙10
–2

 −0,84 –0,67 0,42 0,28 

0,0075 4,8 −0,48 

2∙10
–3

 −0,83 –0,70 0,10 0,37 

0,40 

0,25 

2∙10
–2

 −0,82 –0,73 0,26 0,53 

5∙10
–2

 −0,90 –0,75 0,39 0,32 

0,005 4,9 −0,50 

2∙10
–3

 −0,83 −0,70 0,09 0,37 

0,40 2∙10
–2

 −0,85 −0,73 0,24 0,40 

5∙10
–2

 −0,88 −0,76 0,36 0,40 

Наближення залежності в координатах Еп – lg s (рис. 2.29) при 

збільшенні концентрації іонів Со
2+

 у розчині свідчить про адсорбційні 

ускладнення катодного процесу, а збільшення іп / с при невеликих 

концентраціях с(Со
2+

) (рис. 2.30, а) вказує на адсорбцію реагенту. 
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а б 

Рисунок 2.28 – Залежність густини струму піка (а) і характеристичного 

критерію іп / √s (б) співвідновлення Fe і Со від швидкості розгортки 

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

3+
 ‒ 0,01; 0,03 Cit

3–
; с(Со

2+
), 

моль/дм
3
: 1– 0,005, 2 ‒ 0,0075, 3 ‒ 0,01, 4 ‒ 0,02  

 

 

Рисунок 2.29 ‒ Залежність 

потенціалу піка співвідновлення  

Fe і Со від швидкості розгортки 

потенціалу з розчину, моль/дм
3
: 

1 Na2SO4; Fe
3+

 ‒ 0,01; 0,03 Cit
3–

; 

с(Со
2+

), моль/дм
3
: 1– 0,005,  

2 ‒ 0,0075, 3 ‒ 0,01, 4 ‒ 0,02 

Збільшення концентрації іонів Со
2+

 при надлишку цитрат-іонів по 

відношенню до сумарної концентрації комплексотвірників (феруму і 

кобальту) у розчині створює умови для утворення, поряд з комплексами 

[FeHCit]
+
 (рКн = 6,3) і [FeCit] (рКн = 11,7), комплексів [СоHCit] 

(рКн = 3,02) і [СоCit]
‒
 (рКн = 4,8), а зростання густини струму піка при 

збільшенні концентрації кобальту за фіксованому вмісті іонів Fe
3+

 в 

розчині (рис. 2.30, б) підтверджує зроблений вище висновок про 

відновлення кобальту переважно з цитратних комплексів. 
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а б 

Рисунок 2.30 ‒ Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і густини 

струму піка (б) співвідновлення Fe і Со від с(Со
2+

) з розчину, моль/дм
3
: 

1 Na2SO4; Fe
3+

 ‒ 0,01; 0,03 Cit
3–

; s, мВ/с: 1 – 2, 2 – 20, 3 – 50  

Аналіз кінетичних параметрів і характеристичних критеріїв 

реакцій індивідуального і сумісного відновлення феруму (ІІІ) і кобальту 

з простих і комплексних електролітів дозволяє представити механізм 

співосадження заліза і кобальту в сплав у вигляді узагальненої схеми 

(рис. 2.31). Отримані результати добре корелюють з представленими в 

науково-технічній літературі [206-208], що підтверджує обґрунтованість 

і коректність використаних методів досліджень.  

 

Рисунок 2.31 ‒ Узагальнена схема співвідновлення заліза і кобальту в сплав  

з цитратного електроліту 
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2.4 Особливості катодних реакцій в системах  

Fe
3+

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O, Fe
3+

 – MoO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O  

Дослідження кінетики електрохімічних реакцій в системах  

Fe
3+

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O, Fe
3+

 – MoO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O проводили в 

розчинах з фіксованою концентрацією феруму (ІІІ) і ліганду. 

Концентрацію оксоаніонів змінювали в межах 0,004 ‒ 0,008 моль/дм
3
. 

Слід зазначити, що за наявності молібдатів у розчині рН становить 3,3  

і не змінюється при варіюванні концентрації молібдату. Введення в 

електроліт вольфраматів сприяє підвищенню кислотності розчину, при 

збільшенні концентрації вольфрамат-іонів спостерігається симбатне 

змінення рН (табл. 2.14).  

Таблиця 2.14 ‒ Вплив концентрації оксоаніонів на рН електроліту  

Концентрація 

оксоаніону 

с(WO4
2–

), моль/дм
3
 с(МоO4

2–
), моль/дм

3
 

0,004 0,006 0,008 0,005 0,006 0,008 

рН  3,65 4,00 4,3 3,3 3,3 3,3 

Причина такої відмінності поведінки оксометалатів обумовлена їх 

схильністю до утворення ізополіаніонів, яка визначається не тільки 

концентрацією оксометалатів у розчині та значеннями рН, але й 

будовою електронної оболонки, внаслідок чого димеризація 

вольфраматів відбувається за менших концентрацій, ніж молібдатів 

[101, 209]. При цьому зростає ймовірність перебігу реакції (2.35), що 

викликає підвищення рН розчину до 4,1 ‒ 4,3:  

2WO4
2–

 + 2H
+
 = W2O7

2–
 + H2O    (2.35) 

За наявності в робочому розчині як молібдат-, так і вольфрамат-

іонів спостерігається зсув стаціонарних потенціалів сталевого електроду 

в область більш негативних значень відносно системи Fe
3+

 ‒ Cit
3-

, що, 

імовірно, пов’язане з пасивацією сталевої підкладки аніонами 

‒ окисниками. При цьому потенціали піків зсуваються в бік більш 

позитивних значень, тобто спільне відновлення феруму з 

оксометалатами відбувається з деполяризацією (рис. 2.32).  
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Рисунок 2.32 ‒ Вольтамперограми 

сталевого електроду в розчинах на 

фоні 1M Na2SO4 складу, моль/дм
3
: 1 – 

0,03 Cit
3–

, 0,02 Fe
3+

; 2 – 0,03 Cit
3–

, 

0,02 Fe
3+

, 0,006 MoO4
2–

; 3 – 0,03 Cit
3–

, 

0,02 Fe
3+

, 0,006 WO4
2–

; s = 2·10
–2

 В/с 

Підвищення концентрації молібдат-іонів до 0,006 моль/дм
3
 

(табл. 2.15) (за співвідношення компонентів у розчині  

с
0
(Fe

3+
) : с(Cit

3–
) : с(MoO4

2–
) = 1 : 1,5 : 0,3) викликає зростання густини 

струму піка, тобто процес прискорюється. Втім, подальше збільшення 

вмісту молібдатів у розчині є недоцільним, оскільки густина струму 

піка при цьому знижується. 

Така поведінка досліджуваної системи є цілком передбачуваною. 

За рН електроліту 3,3 надлишок молібдат-іонів димеризується 

(див. табл. 2.3), а відповідно істинна концентрація мономолібдатів, які 

беруть участь у формуванні гетероядерних комплексів [FeНCitMoO4]
2–

, 

з яких, як відомо [52, 88] молібден співосаджується до сплаву, 

зменшується.  

Значення критерію Семерано Xs (табл. 2.15), концентраційного 

критерію Xc (табл. 2.16), як і характер залежності іп – √s (рис. 2.33, а) 

вказують на необоротність процесу в системі Fe
3+

 – Cit
3–

 – MoO4
2–

. 

Розраховані за рівнянням Мацуди і Аябе (2.3) значення добутку 

коефіцієнта переносу на число електронів αz необоротної стадії 

(табл. 2.15) та визначений за концентраційними залежностями 

(∆lg і(E)) / (∆lg c) уявний порядок реакції за молібдат-іонами (табл. 2.16) 

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. (5), (7), табл. 2.1). 



 

80 

 

Таблиця 2.15 – Кінетичні параметри катодної реакції в системі  

Fe
3+

 – Cit
3–

 – MoO4
2–

 (с, моль/дм
3
: Na2SO4 – 1; Fe

3+
 – 0,02; Cit

3–
 – 0,03) 

с(MoO4
2–

), 

моль/дм
3
 

s, В/с 
іп, 

А/дм
2
 

Еп, В Еп/2, В Xs 
αz 

(2.12) (2.11) 

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 

Таблиця 2.16 – Кінетичні параметри катодної реакції в системі  

Fe
3+

 – Cit
3–

 – MoO4
2–

 (1 моль/дм
3
 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 p(MoO4

2–
) 

0,02 0,03 
≤ 0,006 1 0,33 

≥ 0,006 0,3 0,24 

Зменшення характеристичного критерію іп / √s (рис. 2.33, б) при 

збільшенні швидкості розгортки потенціалу та нелінійність залежності  

Еп – lg s (рис. 2.34, а) говорить про внесок хімічної стадії у загальний 

процес. Підвищення критерію іп / с за низьких концентрацій молібдат-

іонів (рис. 2.35, а) і зростання густини струму піку при збільшенні 

швидкості розгортки потенціалу свідчать про адсорбцію реагенту, але, 
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враховуючи характер залежності в координатах іп – с (рис. 2.35, б) 

(незалежність струму піку від концентрації), ці ускладнення можна 

вважати несуттєвими. 

  

а б 

Рисунок 2.33 ‒ 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 

 

  

а б 

Рисунок 2.34 – 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–
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а б 

Рисунок 2.35 – Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і густини 

струму піка (б) осадження сплаву Fe-Mo від с(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

 

Лінеаризація залежності в координатах Еп – √s (рис. 2.34, 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 тріади феруму спостерігається 

тенденція до зміни механізму паралельної реакції відновлення 

гідрогену, при якому за високих густин струму відбувається 

гальмування стадії рекомбінації гідрогену [52]. Очевидно, що 

наступною хімічною реакцією за таких умов буде взаємодія ад-атомів 

гідрогену з продуктами неповного електрохімічного відновлення 

молібдатів на поверхні електроду. 

Критичною є концентрація молібдату 0,006 моль/дм
3
, 

перевищення якої викликає інверсію залежності ∆lg і(E) – ∆lg c, а уявний 

порядок реакції по молібдат-іонам і концентраційний критерій Xс 

стають негативними (табл. 2.16). Враховуючи схильність молібдатів до 

утворення ізополіаніонів у кислому середовищі (див. табл. 2.3), можна 

зробити висновок, що саме при c(MoO4
2–

) ≥ 0,006 моль/дм
3
 виникає 

надлишок молібдат-іонів щодо співвідношення концентрацій 

сплавотвірних металів і ліганду, яке відповідає утворенню 
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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 експериментальних даних, з урахуванням 

значень кінетичних параметрів електродної реакції, можна вважати, що, 

паралельно з реакціями (2.19) – (2.23), відбувається співосадження 

молібдену із залізом у сплав за наступним механізмом [210]:  

[FeHCitMoO4]
–

L ↔ [FeHCitMoO4]
–

S,    (2.36) 

[FeHCitMoO4]
–

S + 3e  + 3H
+
 → [FeCitMoO2]

–
S + 2H2O, (2.37) 

[FeMoO2Cit]
–

S  ↔ [FeMoO2]
2+

S + Cit
3–

L,    (2.38) 

[FeMoO2]
2+

S + 4H
+
 + 6e ↔ Fe|Mo + 2H2O.   (2.39) 

Очевидно, що частина проміжного оксиду молібдену (IV) може 

відновлюватись у наступній хімічній реакції з ад-атомами гідрогену: 

[Fe|MoO2]S +4Hад ↔ FeMo + 2H2O.    (2.40)  

Поляризаційні залежності відновлення вольфраму в системі  

Fe
3+

 – WО4
2–

 – Cit
3–

 за формою подібні вольтамперограмам для систем 

Fe
3+

 – Cit
3–

 і Fe
3+

 – МоO4
2–

 – Cit
3–

, однак, за однакових вихідних 

концентрацій вольфрамат- і молібдат-іонів (0,006 моль/дм
3
) у разі 

співвідновлення феруму з вольфрамом в досліджуваному інтервалі 

потенціалів густина струму нижче (рис. 2.32). Розширення піку 

(залежність 3 на рис. 2.32) і його виродження в хвилю свідчать про 

наявність попередньої хімічної реакції та адсорбційні ускладнення 

процесу. 

Приймаючи до уваги схильність вольфраматів до утворення 

ізополіаніонов, ступінь якої визначається не тільки рН, але 

концентрацією вольфраматів, а також наявність в досліджуваному 

інтервалі рН моно- і депротонованих цитратних комплексів феруму (ІІІ) 

[FeHCit]
+
 (рКн = 6,3) і [FeCit] (рКн = 11,7) [211], логічне припущення про 

взаємодію двох зазначених груп частинок з утворенням гетероядерних 

комплексів варійованого складу:  
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[FeCit] + WO4
2–

 = [FeCitWO4]
2–

    (2.41) 

[FeHCit]
+
 + WO4

2–
 = [FeHCitWO4]

–
   (2.42) 

[FeCit] + W2O7
2–

 = [FeCitW2O7]
2–

    (2.43) 

[FeHCit]
+
 + W2O7

2–
 = [FeHCitW2O7]

–
   (2.44) 

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. 2.17). 

Збільшення концентрації вольфраматів прогнозовано призводить до 

утворення димерних форм W2O7
2

 і комплексів [FeHCitW2O7]
–
, при 

цьому концентрація комплексів [FeHCitWO4]
–
, з яких, як відомо [95], 

вольфрам співосаджується в сплав, зменшується, внаслідок чого 

спостерігається суттєве зниження швидкості процесу (табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 ‒ Кінетичні параметри катодної реакції в системі  

Fe
3+

 – Cit
3–

 – WO4
2–

 (с, моль/дм
3
: 1 Na2SO4; 0,02 Fe

3+
; 0,03 Cit

3–
; s = 2·10

–2
 В/с) 

с(WO4
2–

), моль/дм
3
 іп, А/дм

2
 Еп, В Еп/2, В Xs αz 

0,004 0,41 –0,95 –0,83 0,45 0,40 

0,006 0,33 –0,93 –0,81 0,44 0,40 

0,008 0,29 –0,89 –0,75 0,45 0,34 

Розраховані значення αz дають підстави вважати, що лімітуючою 

стадією електродної реакції є перенесення двох електронів, а, отже 

підтверджують стадійний механізм відновлення вольфраму (VI). 

Зростання критерію іп / с при низьких концентраціях вольфрамат-іонів і 

зростання густини струму піка при збільшенні швидкості розгортки 

потенціалу (рис. 2.36, а), подібно системі Fe
3+

–Cit
3–

–MoO4
2–

, вказує на 

адсорбцію реагенту. Відхилення залежності іп – √s від лінійної форми зі 

збільшенням концентрації вольфрамат-іонів у розчині (рис. 2.36, б) та 

негативні значення концентраційного критерію свідчать про наявність 

хімічної стадії. Крім того, негативне значення Xs та інверсія значень 

уявного порядку реакції по вольфрамат-іонам (табл. 2.18) вказують на 
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наявність граничної концентрації вольфрамат-іонів (за фіксованої 

концентрації інших компонентів електроліту), перевищення якої 

підвищує імовірність перебігу попередньої хімічної реакції. 

Враховуючи підвищення рН приелектродного простору внаслідок 

паралельної реакції відновлення гідрогену і той факт, що розряд 

комплексів з меншою кількістю лігандів відбуватиметься легше, логічне 

припущення, що в зазначених умовах цією реакцією буде утворення 

гетероядерного моновольфраматно-цитратного комплексу:  

[FeHCitW2O7]
‒
 + 2OH

‒
 = [FeHCitWO4]

 ‒
 + WO4

2‒
 + H2O (2.45)  

Водночас, нелінійність залежності Еп – lg s (рис. 2.37, а) і тенденція 

до лінеаризації залежності Еп – √s зі збільшенням концентрації 

вольфрамат-іонів (рис. 2.37, б) вказує на наявність наступної хімічної 

реакції та утворення поверхневих фазових оксидів, що також 

підтверджує стадійний механізм відновлення WO4
2–-іонів. 

  

а б 

Рисунок 2.36 ‒ Залежність густини струму піка осадження сплаву Fe-W: а –

від концентрації WO4
2–

, при s, В/с: 1 – 5·10
–2

, 2 – 2·10
–2

, 3 – 2·10
–3

; б –  

від швидкості розгортки потенціалу при с(WO4
2–

), моль/дм
3
:  

1 – 0,004; 2 – 0,006; 3 – 0,008 
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Таблиця 2.18 ‒ Кінетичні параметри катодної реакції в системі  

Fe
3+

 – WО4
2–

 – Cit
3–

 (фон 1 моль/дм
3
 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 p(WO4

2–
) 

0,02 0,03 
≤ 0,006 

–0,5 
0 

≥ 0,006 0,5 

  

  

а б 

Рисунок 2.37 ‒ Залежність потенціалу піка співосадження Fe і W від 

швидкості розгортки потенціалу в розчині, моль/дм
3
: 1 Na2SO4,  

0,02 Fe
3+

, 0,03 Cit
3–

; с(WO4
2–

): 1 – 0,004; 2 – 0,006; 3 – 0,008  

На підставі аналізу експериментальних даних, з урахуванням 

отриманих значень кінетичних параметрів електродної реакції, можна 

припустити, що разом з реакцією (2.45), співосадження вольфраму з 

залізом у сплав відбувається за наступним механізмом:  

[FeHCitWO4]
–

L ↔ [FeHCitWO4]
–

S,     (2.46) 

[FeHCitWO4]
–

S + 3e  + 3H
+
 → [FeCitWO2]

–
S + 2H2O, (2.47) 

[FeCitWO2]
–

S ↔ [FeWO2]
2+

S + Cit
3–

L,    (2.48) 

[FeWO2]
2+

S + 4H
+
 + 6e ↔ Fe|W + 2H2O.    (2.49) 

де індекси ()L и ()S відносяться до частинок в об’ємі електроліту і 

на поверхні електроду відповідно.  

 



 

87 

 

При цьому частина оксиду вольфраму (IV) буде відновлюватись  

ад-атомами гідрогену за реакцією:  

[Fe|WO2]S +4Hад ↔ Fe|W + 2H2O.            (2.50) 

Таким чином, співосадження заліза з молібденом (вольфрамом) 

відбувається за двома маршрутами: перший – стадійне відновлення 

металів з гетероядерних комплексів складу [FeHCitMoO4]
−
 

([FeHCitWO4]
–
), розряд яких супроводжується хімічною реакцією 

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

механізмом. З огляду на це, при осадженні тернарного сплаву Fe-Mo-W 

варто очікувати конкурентне відновлення легуючих компонентів [212].  

2.5 Особливості катодних реакцій в системі  

Fe
3+

 – MoO4
2–

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O  

Введення в систему Fe
3+

 – MoO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O вольфрамат-іонів 

викликає істотне підвищення рН електроліту симбатно збільшенню 

концентрації вольфраматів (табл. 2.19) подібно до системи Fe
3+

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O. З огляду на поведінку вольфраматів і молібдатів у водних 

розчинах (розділ 2.1), в зазначеному інтервалі рН найбільш імовірним є 

утворення моноформ оксометалатів, які включатимуться в склад 

електродноактивних комплексів.  

Таблиця 2.19 ‒ 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 феруму з 

молібденом і вольфрамом спостерігаються піки, густина струму яких 

нижче порівняно з отриманими залежностями для бінарних систем 

Fe
3+

 – МоO4
2–

 – Cit
3–

 і Fe
3+

 – WО4
2–

 – Cit
3–

 (рис. 2.38), а при швидкостях 

розгортки потенціалу 1∙10
1

 В/с і 2∙10
3

 В/с пік вироджується в хвилю. 
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Нахил вольтамперограм в інтервалі потенціалів 0,40...0,90 В стає 

більш пологим, що є свідченням збільшення кінетичних і адсорбційних 

ускладнень, а процес за потенціалів 0,90...1,00 В відповідає перебігу 

пов’язаних реакцій відновлення молібдену, вольфраму і гідрогену.  

 

Рисунок 2.38 ‒ Вольтамперограми 

сталевого електроду в розчині, 

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 за (2.2) і (2.3) значення 

αz цілком корелюють між собою (табл. 2.20) і свідчать про уповільнене 

перенесення двох електронів, що, як зазначалося вище, характерно для 

стадійного відновлення вольфраму за рівняннями (8) і (9) (табл. 2.1). На 

необоротність катодного процесу вказує і характер залежностей іп – √s  

і іп/√s – s (рис. 2.39), а зменшення значень іп / √s з ростом s свідчить про 

наявність хімічної стадії.  

Отримані значення концентраційного критерію Xс і уявного 

порядку реакції pi по вольфрамат-іонам дозволяють уточнити 

оптимальне співвідношення концентрацій компонентів електроліту  

с(Fe
3+

) : с(Cit
3–

) :с (MoO4
2–

) :с (WO4
2–

) як 1 : 1,5 : 0,3 : 0,3 відповідно. 

Дійсно, якщо як параметр оптимізації використовувати ймовірність 

включення оксометалатів до складу гетероядерних комплексів, то 

домінанта концентрації молібдатів над вольфраматами прогнозовано 

призведе до переваги перших в конкуренції за місце в гетероядерному 

комплексі [FeНCitМO4]

, про що свідчать, зокрема, негативні 

значеннями рi по вольфрамат-іонам (табл. 2.21). В іншому випадку 
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збільшення концентрації вольфраматів підвищує імовірність утворення 

комплексів з їх участю, отже, і число частинок [FeНCitWO4]

 

зростатиме [49, 212]. 

Таблиця 2.20 ‒ Кінетичні параметри катодних реакцій системи  

Fe
3+

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O (с, моль/дм
3
: 1 Na2SO4; 0,02 Fe

3+
; 0,03 Cit

3–
) 

с(WO4
2–

), 

моль/дм
3
 

s, В/с іп, А/дм
2
 Еп, В Еп/2, В Xs 

αz 

(2.12) (2.11) 

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 

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 

Отримані значення концентраційного критерію Xс і уявного 

порядку реакції pi по вольфрамат-іонам дозволяють уточнити 

оптимальне співвідношення концентрацій компонентів електроліту  

с(Fe
3+

) : с(Cit
3–

) :с (MoO4
2–

) :с (WO4
2–

) як 1 : 1,5 : 0,3 : 0,3 відповідно. 

Дійсно, якщо як параметр оптимізації використовувати ймовірність 

включення оксометалатів до складу гетероядерних комплексів, то 

домінанта концентрації молібдатів над вольфраматами прогнозовано 

призведе до переваги перших в конкуренції за місце в гетероядерному 

комплексі [FeНCitМO4]

, про що свідчать, зокрема, негативні 

значеннями рi по вольфрамат-іонам (табл. 2.21). В іншому випадку 
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збільшення концентрації вольфраматів підвищує імовірність утворення 

комплексів з їх участю, отже, і число частинок [FeНCitWO4]

 

зростатиме [49, 212].  

  

а б 

Рисунок 2.39 ‒ Залежність густини струму піка (а) і характеристичного 

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

потенціалу з електроліту, 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 

Таблиця 2.21 ‒ Кінетичні параметри катодної реакції в системі  

Fe
3+

 – MoO4
2–

 – WO4
2–

 – Cit
3– 

(фон 1 моль/дм
3
 Na2SO4, s = 2·10

–2
 В/с) 

с(Fe
3+

),  

моль/дм
3
 

с(Cit
3–

),  

моль/дм
3
 

с(MoO4
2–

),  

моль/дм
3
 

с(WO4
2–

),  

моль/дм
3
 

Xс p(WO4
2–

) 

0,02 0,03 0,006 
≤ 0,006 0,2 –0,33 

≥ 0,006 –1 0,5 

Концентраційний критерій Xс знижується з 0,2 до ‒1 зі 

збільшенням концентрації вольфраматів, що пов’язане з ростом 

вірогідності реалізації реакцій (2.35), (2.43) і (2.44). Значення Xс і 

відхилення від лінійної залежності іп – с зі збільшенням концентрації 

вольфраматів (рис. 2.40, а) свідчать про наявність попередньої хімічної 

реакції, а зростання іп / с при невеликих концентраціях вольфрамат-іонів 

(рис. 2.40, б) вказує на адсорбцію реагенту. Внаслідок підвищення рН 

приелектродного простору через паралельну реакцію відновлення 
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гідрогену вбачається логічним припущення про природу попередньої 

хімічної реакції (2.45). 

  

а б 

Рисунок 2.40 ‒ Залежність густини струму піка (а) і характеристичного 

критерію іп / с (б) осадження сплаву Fe-Mo-W від с(WO4
2–

), 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

 

Відхилення залежності Еп – lg s від лінійної форми, так само як і 

лінеаризація Еп – √s, що спостерігаються при відновленні сплавотвірних 

металів у подвійній системі Fe
3+

 – WО4
2–

 – Cit
3–

, у разі осадження 

тернарного сплаву Fe-Mo-W зберігаються (рис. 2.41, а, б). 

  

а б 

Рисунок 2.41 ‒ Залежність потенціалу піка виділення сплаву Fe-Mo-W від 

швидкості розгортки потенціалу з розчину, 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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Отримані результати дозволяють зробити висновок, що 

відновлення вольфраматів в системах Fe
3+

 – WО4
2–

 – Cit
3–

  

і Fe
3+

 – МоО4
2–

 – WО4
2–

 – Cit
3–

 відбувається ідентично і може бути 

описано системою рівнянь реакцій (2.46) ‒ (2.50).  

2.6 Особливості катодних реакцій в системах  

Co
2+

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O, Co
2+

 – MoO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O  

Катодні вольтамперограми, отримані на сталевому електроді в 

розчині з постійною концентрацією кобальту і цитрату та варійованим 

вмістом вольфрамат-іонів (рис. 2.42), відрізняються між собою за 

характером та величиною кінетичних параметрів залежно від 

співвідношення концентрацій кобальту і вольфраматів. При 

концентрації вольфрамат-іонів у розчині 0,004 моль/дм
3
 спостерігається 

зсув стаціонарного потенціалу в бік позитивних значень порівняно з 

системою Co
2+

 – Cit
3–

 – H2O, але за формою вольтамперограми 

практично ідентичні. Підвищення вмісту вольфраматів у розчині 

суттєво змінює характер поляризаційних залежностей. Враховуючи 

наявність в досліджуваному інтервалі рН у розчині цитратних 

комплексів кобальту [СоCit]

 і [СоНCit], доцільне припущення про 

утворення в електроліті гетероядерних комплексів кобальту з 

вольфраматами:  

[СоCit]

 + WO4

2–
 = [СоCitWO4]

3–
    (2.51) 

[СоCit]

 + W2O7

2–
 = [СоCitW2O7]

3–
   (2.52) 

[СоНCit]+ WO4
2–

 = [СоНCitWO4]
2–

   (2.53) 

[СоНCit] + W2O7
2–

 = [СоНCitW2O7]
2–

   (2.54)  

 Імовірність утворення димовольфрамат-іонів підвищується зі 

збільшенням концентрації вольфраматів у розчині, перебіг реакцій за 

рівняннями (2.52) і (2.54) буде переважати при встановленні іонних 

рівноваг, отже, можна прогнозувати ускладнення катодного процесу 

адсорбційними і дифузійними ускладненнями, внаслідок чого густина 

струму піка суттєво знижується, як видно з рис. 2.42.  
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Рисунок 2.42‒ Катодні 

вольтамперограми сталевого 

електроду в розчинах складу, 

моль/дм
3
: Na2SO4 ‒ 1 ;  

Со
2+

 ‒ 0,02; Cit
3‒

 ‒ 0,03;  

WO4
2–

 ‒ 0,004 (1), 0,006 (2), 

0,008 (3); s = 2·10
–2

 В/с 

  

Дійсно, визначені значення критерію Семерано Хs для різних 

концентрацій вольфрамату в електроліті (табл. 2.22) свідчать про 

необоротність катодного процесу, але водночас доводять наявність 

критичної концентрації вольфрамат-іонів (0,006 моль/дм
3
), при 

перевищенні якої Хs = 0,8, що вказує на переважання адсорбційних 

ускладнень в катодному процесі. При збільшенні вмісту вольфраматів у 

розчині до 0,008 моль/дм
3
 спостерігається зростання відношення 

іп / √s при збільшенні швидкості розгортки потенціалу (рис. 2.43, а) і 

зростання критерію іп / с за низьких концентрацій вольфрамат-аніонів 

(рис. 2.44, а), що також є підтвердженням збільшення впливу адсорбції 

деполяризатора на загальний катодний процес.  

Таблиця 2.22 ‒ Кінетичні параметри катодної реакції в системі  

Co
2+

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O (с, моль/дм
3
: 1Na2SO4; 0,02 Со

2+
; 0,03 Cit

3–
) 

с(WO4
2–

), моль/дм
3
 s, В/с іп, А/дм

2
 Еп, В Еп/2, В αz Xs 

0,004 

2·10
–3

 0,10 –0,69 –0,57 0,40 

0,37 2·10
–2

 0,24 –0,75 –0,64 0,44 

5·10
–2

 0,38 –0,86 –0,72 0,34 

0,006 

2·10
–3

 0,07 –0,71 –0,59 0,40 

0,32 2·10
–2

 0,17 –0,69 –0,57 0,40 

5·10
–2

 0,28 –0,74 –0,59 0,32 

0,008 

2·10
–3

 0,04 –0,70 –0,60 0,48 

0,80 2·10
–2

 0,18 –0,77 –0,63 0,34 

5·10
–2

 0,44 –0,90 –0,76 0,35 
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а б 

Рисунок 2.43 ‒ Залежність характеристичного критерію іп / √s піка (а)  

і густини струму (б) співвідновлення Со і W від швидкості розгортки 

потенціалу з електроліту, моль/дм
3
: 1 Na 2SO4, 0,02 Со

2+
, 0,03 Cit

3–
; с(WO4

2–
): 

1 – 0,004; 2 – 0,006; 3 – 0,008  

 

  

а б 

Рисунок 2.44 ‒ Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і густини 

струму піка (б) співвідновлення Со і W від с(WO4
2–

) з розчинів, моль/дм
3
: 

1 Na2SO4, 0,02 Со
2+

, 0,03 Cit
3–

; 0,004‒0,008 WO4
2–

; s, мВ/с: 1 – 2, 2 – 20; 3 ‒ 50 

Відхилення від лінійної форми залежностей в координатах іп – √s, 

іп – с і Еп – lg s свідчать про наявність хімічної стадії, вплив якої стає 

більш відчутним при збільшенні концентрації вольфрамат-іонів 

(рис. 2.43, б; 2.44, б; 2.45, б). Крім того, при перевищенні означеної 
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граничної концентрації вольфраматів у розчині концентраційний 

критерій Хс і уявний порядок реакції за вольфрамат-іонами приймають 

від’ємні значення (табл. 2.23), що підтверджує перебіг хімічної реакції.  

Водночас, наближення до лінійної залежності Еп – √s (рис. 2.45, а) 

вказують на утворення поверхневих фазових сполук на поверхні 

електроду, що як було відмічено раніше (розділи 2.4, 2.5), віддзеркалює 

стадійне відновлення вольфраматів через утворення оксидів вольфраму 

змінної валентності.  

  

а б 

Рисунок 2.45 ‒ Залежність потенціалу піка співвідновлення Со і W  

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

1 Na 2SO4, 0,02 Со
2+

, 0,03 Cit
3–

; с(WO4
2–

): 1 – 0,004; 2 – 0,006; 3 – 0,008 

Таблиця 2.23 ‒ Кінетичні параметри катодної реакції в системі  

Co
2+

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O (с, моль/дм
3
: 1 Na2SO4; 0,02 Со

2+
; 0,03 Cit

3–
) 

с(Со
2+

), моль/дм
3
 с(Cit

3–
), моль/дм

3
 с(WO4

2–
), моль/дм

3
 Xс p(WO4

2–
) 

0,02 0,03 
≤ 0,006 0,5 0 

≥ 0,006 –0,9 ‒1,0 

Дослідження електрохімічної поведінки системи  

Co
2+

 – MoO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O проводили методом ЛВА на сталевому 

електроді у розчинах наступного складу, моль/дм
3
: Na2SO4 – 1;  

Со
3+

 – 0,02; Cit
3–

 – 0,03; MoO4
2–

 – 0,004 – 0,008. На відміну від системи 
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Fe
3+

 – MoO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O, рН електролітів означеного складу незначно, 

але змінюється від 6,1 при с(MoO4
2–

) = 0,004 моль/дм
3
 до 6,2 при 

с(MoO4
2–

) = 0,008 моль/дм
3
, що вказує на імовірність перебігу в об’ємі 

електроліту реакції:  

2МоO4
2–

 + 2H
+
 = Мо2O7

2–
 + H2O     (2.55) 

Молібдати, подібно до вольфраматів, схильні до утворення 

ізополіаніонів, що визначається як рН розчину, так і концентрацією 

молібдатів, отже, можна припустити взаємодію цитратних комплексів 

кобальту та молібдат-іонів з утворенням гетероядерних комплексів 

варійованого складу:  

[СоCit]

 + МоO4

2–
 = [СоCitМоO4]

3–
   (2.56) 

[СоCit]

 + Мо2O7

2–
 = [СоCitМо2O7]

3–
   (2.57) 

[СоНCit]+ МоO4
2–

 = [СоНCitМоO4]
2–

   (2.58) 

[СоНCit] + Мо2O7
2–

 = [СоНCitМо2O7]
2–

   (2.59) 

Максимум густини струму піка в досліджуваному інтервалі 

потенціалів зафіксовано при найменший концентрації молібдат-іонів в 

електроліті, що також свідчить на користь припущення про утворення 

димерних форм молібдатів (табл. 2.24). Збільшення концентрації МоO4
2–

-іонів прогнозовано призводить до утворення димерних форм Мо2O7
2–

 і 

комплексів [СоCitМо2O7]
3–

, [СоНCitМо2O7]
2–

, при цьому концентрація 

електродноактивних комплексів [СоНCitМоO4]
2–

 зменшується, що 

викликає істотне зниження швидкості процесу (табл. 2.24).  

Розраховані характеристичні критерії (табл. 2.24) та аналіз 

поляризаційних залежностей у координатах iп – √s, iп / √s – s і Еп – lg s 

свідчать про кінетичні ускладнення катодного процесу, на який 

додатково впливає попередня хімічна реакція і адсорбція 

(рис. 2.46 ‒ 2.48). Характер залежності іп – √s і значення критерію 

Семерано Xs  свідчать про необоротність катодного процесу. Зменшення 

характеристичного критерію іп / √s при збільшенні швидкості розгортки 

потенціалу (рис. 2.46, а), як і негативні значення критерію Xс та уявного 
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порядку реакції по молібдат-іонам (табл. 2.24) вказують на наявність 

попередньої хімічної реакції. Розряд комплексів з меншим числом 

лігандів відбувається легше, тому в зазначених умовах попередньою 

хімічною реакцією, очевидно, буде утворення гетероядерних 

мономолібдатно-цитратних комплексів:  

[СоCitМо2O7]
3‒

 + 2OH
‒
 = [СоCitМоO4]

3‒
 + (МоO4

2‒
) + H2O  (2.60) 

[СоНCitМо2O7]
2‒

 + 2OH
‒
 = [СоНCitМоO4]

2‒
 + (МоO4

2‒
) + H2O (2.61) 

Таблиця 3.24 – Кінетичні параметри катодної реакції в системі  

Co
2+

 – MoO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O (с, моль/дм
3
: 1 Na2SO4; 0,02 Со

2+
; 0,03 Cit

3–
) 

с(MoO4
2–

),  

моль/дм
3
 

s, В/с 
іп,  

А/дм
2
 

Еп, В Еп/2, В αz Xs Xс p(MoO4
2–

) 

0,004 

2·10
–3

 0,10 –0,73 –0,65 0,60 

0,46 

‒0,3 ‒0,4 

1·10
–2

 0,18 –0,73 –0,59 0,34 

2·10
–2

 0,27 –0,77 –0,65 0,40 

5·10
–2

 0,43 –0,79 –0,69 0,48 

1·10
–1

 0,61 –0,96 –0,80 0,30 

0,006 

2·10
–3

 0,09 –0,70 –0,61 0,53 

0,40 

1·10
–2

 0,17 –0,74 –0,61 0,37 

2·10
–2

 0,24 –0,77 –0,62 0,34 

5·10
–2

 0,41 –0,84 –0,71 0,37 

1·10
–1

 0,46 –0,86 –0,69 0,28 

0,008 

2·10
–3

 0,09 –0,70 –0,59 0,44 

0,48 
1·10

–2
 0,18 –0,74 –0,60 0,34 

2·10
–2

 0,26 –0,80 –0,67 0,37 

5·10
–2

 0,41 –0,85 –0,69 0,3 
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а б 

Рисунок 2.46 ‒ Залежність характеристичного критерію іп / √s піка (а) і густини 

струму (б) співвідновлення Со і Мо від швидкості розгортки потенціалу з 

електроліту, моль/дм
3
: 1 Na 2SO4, 0,02 Со

2+
, 0,03 Cit

3–
; с(МоO4

2–
): 1 – 0,004;  

2 – 0,006; 3 – 0,008 

 

  

а б 

Рисунок 2.47 ‒ Залежність потенціалу піка співвідновлення Со і Мо від 

швидкості розгортки потенціалу з розчину, моль/дм
3
: 1 Na 2SO4, 0,02 Со

2+
,  

0,03 Cit
3–

; с(МоO4
2–

): 1 – 0,004; 2 – 0,006; 3 – 0,008 
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а б 

Рисунок 2.48 ‒ Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і густини 

струму піка (б) співвідновлення Со і Мо від с(МоO4
2–

) з розчинів, моль/дм
3
: 

1 Na2SO4, 0,02 Со
2+

, 0,03 Cit
3–

;0,004 ‒ 0,008 МоO4
2–

; s, мВ/с: 1 – 2, 2 – 20; 3 ‒ 50 

Таким чином, на підставі аналізу сукупності даних і характеру 

поляризаційних залежностей можна зробити висновок про гальмування 

катодного процесу на стадіях перенесення заряду, попередньої та 

наступної хімічної реакції, які ускладнені адсорбцією реагенту. 

Вищенаведені чинники є підставою для висновку, що процес 

співідновлення кобальту з вольфрамом або моліденом відбувається, 

поряд з (2.29) ‒ (2.34), як послідовний перебіг реакцій:  

[CoCitМO4]
3

L ↔ [CoCitМO4]
3

S     (2.62) 

[CoCitМO4]
3

S + 2e + 2H2O  s
k

[CoCitМO2]


S + 4OH

 (2.63) 

[CoCitМO2]


S + 2e ↔ Co|МO2 + Cit
3

    (2.64)
 

[CoНCitМO4]
2

L ↔ [CoCitМO4]
2

S     (2.65) 

[CoНCitМO4]
2

S + 2e + 2H2O  s
k

[CoHCitМO2] + 4OH

(2.66) 

[CoHCitМO2] + 2e ↔ Co|МO2 + HCit
2

    (2.67)
 

Co|H2O + e ↔ Co|Hад + OH

      (2.68) 

Co|МO2 + 4Hад ↔ Co + М + 2H2O, де М – Мо, W.  (2.69) 



 

100 

 

2.7 Особливості катодних реакцій в системах  

Fe
3+

 – Co
2+

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O і Fe
3+

 – Co
2+

 – МоO4
2–

 – Cit
3–

 – H2O  

Дослідження електрохімічної поведінки тернарних систем 

проводили в розчинах з фіксованим вмістом іонів феруму (ІІІ), кобальту 

та цитрат-іонів. Концентрацію легуючих домішок (вольфраматів і 

молібдатів) змінювали в межах 0,004 ‒ 0,008 моль/дм
3
. При введенні в 

електроліт вольфраматів (молібдатів) рН розчину змінюється симбатно 

з підвищенням концентрації оксоаніонів в межах 4,8 ‒ 5,3. 

Вольтамперограми, одержані на сталевому електроді в досліджуваних 

розчинах за однакових концентрацій оксометалатів, ідентичні, але 

мають деякі відмінності. По-перше, потенціал електроду у розчині, що 

містить молібдати, має більш позитивне значення (рис. 2.49). По-друге, 

поляризаційні залежності, одержані у розчині за наявності молібдатів, 

характеризуються більш пологим нахилом в інтервалі потенціалів 

‒0,60...‒0,80 В, що свідчить про більші адсорбційні ускладнення, а при 

збільшенні розгортки потенціалу до 1∙10
‒1

 В/с відбувається виродження 

піка в хвилю. За потенціалів ‒0,80...‒0,95 В спостерігається незначне 

зниження густини струму, викликане дифузійними обмеженнями 

відведення продуктів реакції від межі розподілу електрод/електроліт і 

адсорбцією атомарного гідрогену на поверхні електроду.  

Значення густини струму піка за концентрації оксометалатів 

0,06 моль/дм
3
 і швидкості розгортки потенціалу 2·10

–2
 В/с для систем 

Fe
3+

 – Co
2+

 – WO4
2–

(МоO4
2–

) – Cit
3–

 співпадають (рис. 2.49), але в 

розчинах за наявності вольфраматів максимум густини струму 

зафіксовано за меншої концентрації WO4
2–

-іонів – 0,04 моль/дм
3
 

(табл. 2.25). Для системи Fe
3+

–Co
2+

–МоO4
2–

 найбільша швидкість 

процесу відповідає концентрації молібдату на рівні 0,06 моль/дм
3
.  

Аналіз кінетичних параметрів і характеристичних критеріїв 

катодних реакцій дає підстави вважати механізм співвідновлення 

металів в системах Fe
3+

 – Co
2+

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 і Fe
3+

 – Co
2+

 – МоO4
2–

 –

 Cit
3–

 подібним. Дійсно, значення критерію Семерано, близькі до 0,5, як 

і лінійний характер залежностей в координатах іп – √s вказують на 
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необоротність катодного процесу (рис. 2,50, а, б) Лінеаризація 

залежності Еп – √s в тернарних системах ідентична бінарним 

Fe
3+

(Со
2+

) – WO4
2–

 – Cit
3–

 і Fe
3+

(Со
2+

) – МоO4
2–

 – Cit
3–

 і підтверджує 

стадійний механізм відновлення оксометалатів через утворення оксидів 

вольфраму (молібдену) змінної валентності (рис. 2.51, а; 2.52, а).  

Рисунок 2.49 ‒ Вольтамперограми 

сталевого електроду в розчинах, 

моль/дм
3
: 1 Na2SO4; 0,01 Fe

3+
; 

0,02 Со
2+

; 0,04 Cit
3–

; 1 ‒ 0,006 WO4
2–

, 

2 ‒ 0,006 МоO4
2–

; s = 2·10
–2

 В/с  

 

 Тенденція до зниження характеристичного критерію іп / √s зі 

збільшенням розгортки потенціалу (рис. 2.53) та відхилення від лінійної 

форми залежності Еп – lg s, яка відбиває наявність попередньої хімічної 

реакції, при відновленні металів у тернарні системи, зберігається  

(рис. 2.51, б; 2.52, б). Проте, як свідчать значення концентраційних 

критеріїв Хс і уявних порядків реакцій за вольфрамат- і молібдат-іонами 

(табл. 2.26), в системі Fe
3+

 – Co
2+

 – МоO4
2–

 вірогідність зміни механізму 

катодного процесу, пов’язаному з перебігом попередньої хімічної 

реакції зростає при перевищенні граничної концентрації молібдат-

аніонів у розчині (0,006 моль/дм
3
), а в системі Fe

3+
 – Co

2+
 – WO4

2–
 

перебіг реакції за рівнянням (2.35), імовірно, відбувається в усьому 

інтервалі досліджуваних концентрацій вольфраматів. Така відмінність 

електрохімічної поведінки систем Fe
3+

 – Co
2+

 – WO4
2–

 і Fe
3+

 – Co
2+

 –

 МоO4
2–

 пов’язана з притаманною оксометалатам схильністю до 

утворення ізополіаніонів, причому за однакової кислотності розчинів 

димеризація вольфраматів, вочевидь, починається за менших 

концентрацій, порівняно з молібдатами. 
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Таблиця 2.25 – Кінетичні параметри електродних реакцій в системах  

Fe
3+

–Co
2+

–WO4
2–

–Cit
3–

 і Fe
3+

–Co
2+

–МоO4
2–

–Cit
3–

 

Склад електроліту,  

моль/дм
3
 

рН s, В/с Еп, В Еп/2, В 
іп,  

А/дм
2
 

αz Xs 

1Na2SO4;  

0,01Fe
3+

;  

0,02Со
2+

;  

0,04Cit
3–

;  

0,004 WO4
2–

 

4,8 

2∙10
–3

 −0,78 –0,65 0,22 0,37 

0,42 2∙10
–2

 −0,84 –0,66 0,52 0,27 

5∙10
–2

 −0,96 –0,72 0,84 0,20 

1Na2SO4;  

0,01Fe
3+

;  

0,02Со
2+

;  

0,04Cit
3–

;  

0,006 WO4
2–

 

5,1 

2∙10
–3

 −0,74 –0,65 0,18 0,53 

0,34 2∙10
–2

 −0,82 –0,67 0,38 0,32 

5∙10
–2

 −0,83 –0,69 0,53 0,34 

1Na2SO4;  

0,01Fe
3+

;  

0,02Со
2+

;  

0,04Cit
3–

;  

0,008 WO4
2–

 

5,3 

2∙10
–3

 −0,72 –0,62 0,15 0,48 

0,42 2∙10
–2

 −0,82 –0,68 0,39 0,34 

5∙10
–2

 −0,85 –0,70 0,57 0,32 

1Na2SO4;  

0,01Fe
3+

;  

0,02Со
2+

;  

0,04Cit
3–

;  

0,004 МоO4
2–

 

4,9 

2∙10
–3

 −0,74 ‒0,58 0,12 0,30 

0,46 2∙10
–2

 ‒0,80 ‒0,65 0,31 0,32 

5∙10
–2

 ‒0,90 ‒0,75 0,55 0,32 

1Na2SO4;  

0,01Fe
3+

;  

0,02Со
2+

;  

0,04Cit
3–

;  

0,006 МоO4
2–

 

5,25 

2∙10
–3

 ‒0,76 ‒0,64 0,14 0,40 

0,45 2∙10
–2

 ‒0,82 ‒0,71 0,38 0,44 

5∙10
–2

 ‒0,89 ‒0,76 0,60 0,37 

1Na2SO4;  

0,01Fe
3+

;  

0,02Со
2+

;  

0,04Cit
3–

;  

0,008 МоO4
2–

 

5,35 

2∙10
–3

 ‒0,76 ‒0,60 0,11 0,30 

0,42 2∙10
–2

 ‒0,81 ‒0,66 0,29 0,32 

5∙10
–2

 ‒0,84 ‒0,70 0,42 0,34 
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а б 

Рисунок 2.50 ‒ Залежність густини струму піка осадження сплаву Fe-Сo-W (а) 

і Fe-Сo-Мо (б) від швидкості розгортки потенціалу на фоні 1 моль/дм
3
 Na2SO4 

при c(МO4
2–

), моль/дм
3
: 0,004 (1); 0,006 (2); 0,008 (3) 

 

  

а б 

Рисунок 2.51 ‒ Залежність потенціалу піка осадження сплаву Fe-Сo-W 

від швидкості розгортки потенціалу в розчині, моль/дм
3
 на фоні 1 моль/дм

3
 

Na2SO4; c(WO4
2–

), моль/дм
3
: 0,004 (1); 0,006 (2); 0,008 (3) 
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а б 

Рисунок 2.52 ‒ Залежність потенціалу піка осадження сплаву Fe-Сo-Мо від 

швидкості розгортки потенціалу в розчині, моль/дм
3
 на фоні 1 моль/дм

3
 

Na2SO4; c(МоO4
2–

), моль/дм
3
: 0,004 (1); 0,006 (2); 0,008 (3) 

 

  

а б 

Рисунок 2.53 ‒ Залежність характеристичного критерію іп / √s осадження 

сплаву Fe-Сo-W (а) Fe-Сo-Мо (б) від швидкості розгортки потенціалу на фоні 

1 моль/дм
3
 Na2SO4 при c(МO4

2–
), моль/дм

3
: 0,004 (1); 0,006 (2); 0,008 (3)  
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Таблиця 2.26 ‒ Кінетичні параметри електродних реакцій в системах  

Fe
3+

 – Co
2+

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 і Fe
3+

 – Co
2+

 – МоO4
2–

 – Cit
3–

 

с(Fe
3+

), 

моль/дм
3
 

с(Со
2+

), 

моль/дм
3
 

с(Cit
3–

), 

моль/дм
3
 

с(MoO4
2–

), 

моль/дм
3
 

с(WO4
2–

), 

моль/дм
3
 

Xс pi 

0,01 0,02 0,04 

‒ 0,004 ‒ 0,008 ‒0,5 ‒1,00* 

≤ 0,006 ‒ 0,45 0,67** 

> 0,006 ‒ ‒1,25 ‒1,50** 

* ‒ по вольфрамат-іонам; 

** ‒ по молібдат-іонам  

Як свідчить аналіз поляризаційних залежностей в координатах 

іп / с ‒ с та іп ‒ с, для досліджуваних потрійних систем характерні 

адсорбційні ускладнення, причому зростання іп / с при невеликих 

концентраціях як вольфраматів, так і молібдатів (рис. 2.54, 2.55) вказує 

на адсорбцію реагенту.  

Залежність густини струму піка від швидкості розгортки 

потенціалу та концентрації оксоаніонів дозволяє визначити раціональні 

концентрації вольфраматів (0,004 ‒ 0,006 моль/дм
3
) і молібдатів 

(0,006 моль/дм
3
) у розчинах. 

  

а б 

Рисунок 2.54 ‒ Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і густини 

струму піка (б) осадження сплаву Fe-Сo-W від с(WO4
2–

) з розчину, моль/дм
3
: 

1 Na2SO4, 0,01 Fe
3+

, 0,02 Со
2+

, 0,04 Cit
3–

; s, мВ/с: 1 – 2, 2 – 20, 3 – 50 
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а б 

Рисунок 2.55 ‒ Залежність характеристичного критерію іп / с (а) і густини 

струму піка (б) осадження сплаву Fe-Сo-Мо від концентрації молібдат-іонів з 

розчину, моль/дм
3
: 1 Na2SO4, 0,01 Fe

3+
, 0,02 Со

2+
, 0,04 Cit

3–
;  

s, мВ/с: 1 – 2, 2 – 20, 3 – 50 

Аналіз результатів досліджень відновлення окремих компонентів і 

електроосадження покриттів Fe-Mo-W, Fe-Со-W і Fe-Со-Mo дозволяє 

представити механізм співвідновлення металів у тернарні сплави 

узагальненою схемою (рис. 2.56).  

Схема відображає співосадження заліза і кобальту з вольфрамом і 

молібденом у сплави Fe-Mo-W, Fe-Со-W і Fe-Со-Mo, як необоротне 

відновлення інтермедіатів з уповільненою стадією розряду і 

попередньою хімічною стадією вивільнення ліганду. Запропонована 

схема враховує іонні реакції гідролізу, утворення комплексів і 

поліаніонов, що перебігають у розчині за участю феруму (ІІІ), цитрату і 

оксоаніонів MoO4
2‒

(WO4
2‒

) (рис. 2.56, маршрути А1, А2, А3), 

кристалізацію заліза (В1), кобальту (В2), спряжені реакції відновлення 

молібдену і вольфраму з ферумом і кобальтом (В3), паралельну реакцію 

виділення водню (С), а також хімічне відновлення проміжних оксидів 

вольфраму та молібдену ад-атомами гідрогену і можливе наводнювання 

покриття.  

Сукупність отриманих результатів і запропонований механізм 

складає інформаційно-методологічну базу для розробки складу 
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електролітів  і режимів електрохімічного синтезу покриттів тернарними 

сплавами заліза і кобальту з молібденом і вольфрамом [116, 213-216]. 

 

Рисунок 2.56 ‒ Узагальнена схема електроосадження тернарних покриттів 

Таким чином, сукупність результатів експериментальних 

досліджень, з урахуванням іонних рівноваг в системах Fe
3+

 ‒ Cit
3‒

і 

Co
2+

 ‒ Cit
3‒

, значень констант нестійкості гідроксо- і цитратних 

комплексів феруму (ІІІ) і кобальту та представлених в науковій 

літературі результатів дозволяє дійти низки важливих висновків: 

‒ співвідношення комплексотвірників і ліганду та послідовність 

введення реагентів у розчин суттєво впливає на рН розчину та спектр 

іонних форм компонентів; 

‒ варіювання способу приготування робочого розчину дає 

можливість створювати електроліт з бажаними для процесу 

співосадження металів характеристиками та іонним складом;  
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‒ катодний процес формування тернарних сплавів Fe-Mo-W  

і Fe-Сo-W(Мо) відбувається за двома напрямками:  

1) за участю гетероядерних комплексів [FeМO4HCit]
‒
, 

[FeМO4Cit]
2‒

, [СоМO4HCit]
2‒

, [СоМO4Cit]
3‒

, (де М  Мо, W), зі 

стадійним відновленням оксометалатів через утворення оксидів 

вольфраму (молібдену) змінної валентності з подальшим їх як 

електрохімічним, так і хімічним відновленням ад-атомами гідрогену; 

2) суміщене відновлення феруму (ІІІ) з адсорбованих комплексів 

складу [FeHCit]
+
 і частково ‒ з FeOH

2+
 та кобальту ‒ переважно з 

комплексів [CoCit]
–
;  

‒ комплексний аналіз кінетичних параметрів і характеристичних 

критеріїв дозволяє інтерпретувати механізм співосадження заліза і 

кобальту з вольфрамом та / або молібденом у тернарні сплави як 

сукупність спряжених реакцій необоротного відновлення інтермедіатів з 

лімітуючою стадією розряду та попередньою стадією вивільнення 

ліганду;  

‒ оптимальним співвідношенням концентрацій компонентів в 

електролітах осадження тернарних сплавів слід вважати:  

а) для Fe-Mo-W  

‒ с(Fe
3+

) : с(Cit
3–

) : с(MoO4
2–

) : с(WO4
2–

) = 1 : 1,5 : 0,3 : 0,3;  

б) для Fe-Сo-W(Мо)  

‒ с(Fe
3+

) : с(Со
2+

) : с(Cit
3–

) : с(МO4
2–

) = 1 : 2 : 4 : 0,6 (де М  Мо, W). 

Зсув цих співвідношень у бік збільшення с(WO4
2–

) (для сплаву  

Fe-Mo-W) та с(МO4
2–

) (для Fe-Сo-М) змінює маршрут 

електрокристалізації внаслідок димеризації і включення М2O7
2–

  

у гетероядерні комплекси [FeМ2O7HCit]
‒
, [FeМ2O7Cit]

2‒
, [СоМ2O7HCit]

2‒
, 

[СоМ2O7Cit]
3‒

, розряд яких ускладнюється попередньою дисоціацією  

і мономеризацією.  
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РОЗДІЛ 3  

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ПОКРИТТІВ ТЕРНАРНИМИ 

СПЛАВАМИ З ЦИТРАТНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА ОСНОВІ Fe (ІІІ)  

Природа, способи формування та властивості покриттів 

багатокомпонентними сплавами нерозривно пов’язані між собою та є 

ланками одного ланцюга. Зокрема, попри уявну однозначність, існують 

суттєві відмінності не тільки в структурі та властивостях металургійних 

і гальванічних сплавів, а й концентраційних співвідношеннях 

компонентів, особливо з огляду на їх перерозподіл у поверхневих шарах 

і об’ємі матеріалу. Електроосаджені сплави за своїм фазовим складом, 

морфологією поверхні, а відповідно, і властивостями значно 

відрізняються від сплавів, одержаних термічним шляхом, що значно 

розширює технічні можливості електролітичних сплавів і галузі їх 

застосування. Вплив головних зовнішніх і внутрішніх чинників на 

формування складу і властивостей багатокомпонентних покриттів 

обумовлений загальновідомим логічним кортежем [25, 217-219]:  

ПАРАМЕТРИ СИНТЕЗУ → СКЛАД → БУДОВА → ВЛАСТИВОСТІ → 

ФУНКЦІЯ → ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ  
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Згідно з теоретичними уявленнями про співосадження декількох 

металів у сплав, варіювання концентрації компонентів електроліту є 

дієвим інструментом щодо зближення потенціалів реакцій відновлення 

сплавотвірних компонентів. На склад і морфологію покриттів 

впливатимуть не тільки концентрації солей сплавотвірних металів та їх 

співвідношення, а й вміст ліганду в електроліті, а саме нестача або 

надлишок цитрат-іонів відносно сумарної концентрації 

комплексотвірників (рис. 3.1).  

 

Рисунок 3.1 ‒ Фактори керування складом гальванічних покриттів 

Не менш важливим фактором керування швидкістю парціальних 

електродних реакцій є катодний потенціал Eк, який безпосередньо 

залежить від струму поляризації ік. Вельми істотно Eк впливає на 

перебіг спряжених реакцій, до числа яких належить і електроосадження 

покриттів тернарними сплавами Fe-Mo-W, Fe-Со-W(Mo) [220]. Зміна 

катодного струму в певному діапазоні дозволяє цілеспрямовано 

підтримувати в стані активного відновлення ту або іншу частинку, 

забезпечуючи тим самим умови для збагачення покриття конкретним 

компонентом. Перевищення граничної густини струму за 
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сплавотвірними металами створює передумови для інтенсифікації 

суміщеної реакції виділення водню, що зумовлює зниження виходу за 

струмом і погіршує якість покриттів. 

Вид катодної поляризації (гальваностатичний, імпульсний або 

програмований струм) також дозволяє керувати складом 

багатокомпонентних електролітичних сплавів шляхом впливу на перебіг 

окремих стадій складних спряжених реакцій. Нестаціонарні режими є 

найбільш сприятливими для дизайну морфології поверхні 

електролітичних покриттів, зокрема, зниженню поруватості і 

формуванню мікро- і наноглобулярного рельєфу. В багатьох випадках 

імпульсний режим дозволяє підвищити ефективність електролізу і, 

навіть, швидкість осадження покривів [221, 222].  

Означені ефекти досягаються за рахунок декількох 

взаємопов’язаних чинників:  

– підвищення амплітуди струму в імпульсі відносно 

гальваностатичного режиму створює умови для досягнення найбільш 

негативних потенціалів відновлення окремих складових сплаву, а саме – 

вольфраму і молібдену;  

– переривання поляризації сприяє більш повному перебігу 

хімічних реакцій у приелектродному просторі та на поверхні катода, 

процесів дифузії, адсорбції / десорбції електродноактивних частинок і 

продуктів електрохімічних реакцій під час паузи, які, як показано в 

розділі 2, є складовими загального катодного процесу;  

– під час паузи можливий перебіг не тільки хімічного відновлення 

проміжних оксидів тугоплавких металів адсорбованими атомами 

гідрогену, а й релаксація осадів і поверхнева дифузія зародків, 

дислокацій тощо, що забезпечує одержання якісних катодних осадів зі 

зменшеними внутрішніми напруженнями.  

Таким чином, характер поляризації і густина катодного струму 

разом із кількісним складом електроліту є ключовими важелями 

керування маршрутом електрохімічного процесу, а, отже, складом і 

морфологією одержуваного покриття.  
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До найзначущих чинників зовнішнього впливу необхідно також 

віднести температурне поле, що дозволяє регулювати не тільки 

температуру саме реакційного простору, а й агрегатний стан окремих 

елементів, та імпульс руху (штучне перемішування, підведення 

реагентів або видалення продуктів електролізу).  

Сукупність областей визначення елементів таких електрохімічних 

систем необхідно доповнити ще однією, хоча далеко не завжди явною, а 

саме – областю розмірних ефектів, що є результатом прояву сил як 

різної природи, так і різної інтенсивності впливу – при переході від 

мікро- до макрорівня у випадку створення технологічних об’єктів, а 

також при реалізації переходу «зверху – вниз» до рівня мікро- і 

наноструктурних об’єктів [223, 224], зокрема, ювенільних стадій 

електрохімічного осадження покриттів.  

Найбільш показовими характеристиками покриттів, що 

відбивають вплив складу електроліту і режимів електролізу та природи 

тугоплавких металів на перебіг електрохімічних реакцій 

сплавотворення, є морфологія і топографія поверхні [9, 11, 95, 225, 226].  

3.1 Вибір матеріалу анодів і температурного інтервалу  

Незважаючи на очевидне зростання публікацій, присвячених 

електрохімічному осадженню сплавів на основі металів родини феруму, 

у науковій і науково-технічній літературі простежується дефіцит 

інформації щодо обґрунтування вибору матеріалу анодів для 

проведення досліджень, пов’язаних з опрацюванням складу електролітів 

і режимів електролізу, і лише іноді зустрічаються відомості про 

електродні процеси на інертних і розчинних анодах, які використовують 

при електроосадженні сплавів [227, 228]. Переважна більшість 

науковців проводить експериментальні дослідження із застосуванням 

інертного допоміжного електрода, причому найчастіше використовують 

платину або нержавіючу сталь. З огляду на необхідність виявлення 

впливу концентрації сплавотвірних компонентів у розчині на склад 

покриттів такий підхід є цілком виправданим, оскільки інертні 
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електроди не впливають на вміст електродноактивних частинок в 

електроліті. Особливості електроосадження бінарних і тернарних 

сплавів заліза з кобальтом і тугоплавкими металами (вольфрамом і 

молібденом) полягають, зокрема, у відмінності не тільки катодних 

реакцій, а й анодної поведінки окреслених металів, тому застосування 

розчинних анодів є темою великого окремого дослідження. Втім, в 

даній роботі доведено можливість застосування інертних анодів з 

нержавіючої сталі та обґрунтовано інтервали густини анодного струму, 

при яких перебіг анодної реакції несуттєво впливає на будову і кількість 

електродноактивних частинок.  

 При осадженні покриттів Fe-Mo-W, Fe-Со-W(Mo) потенціал анода 

(сталь Х18Н10Т) зсувається в позитивному напрямку з підвищенням 

густини катодного струму та не перевищує 1,7 В в інтервалі 

досліджуваних густин струму ік (2,0 ‒ 6,0 А/дм
2
) (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 ‒ Потенціал анода під струмом при нанесенні покриттів 

сплавами (анод ‒ сталь Х18Н10Т; SА : SК = 10 : 1) 

Покриття  

Потенціал анода під струмом Еа, В 

густина струму поляризації ік, А/дм
2
 

2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 

Fe-Mo-W 1,18 1,32 1,36 1,40 1,52 1,60 

Fe-Co-W 1,23 1,27 1,29 1,30 1,32 1,42 

Fe-Co-Mo 1,31 1,47 1,52 1,56 1,62 1,68 

Дослідження анодної поведінки різних електродних матеріалів у 

розчинах електролітів осадження тернарних покриттів дозволяють дійти 

низки важливих висновків.  

По-перше, на платиновому електроді у досліджених розчинах 

єдиною електродною реакцією при потенціалах, вищих за 1,6 В,  

є виділення кисню. Тобто, незалежно від природи електроліту, цитрат-

іони не беруть участі в анодному процесі.  

По-друге, відсутність на аноді зі сталі Х18Н10Т будь-яких 

активних процесів при потенціалах до +1,6 В дає підстави 
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використовувати електроди з нержавіючої сталі як інертні. Крім того, 

використання нерозчинних анодів дозволяє підвищити якість покриттів 

і ефективність катодного процесу [227]. Аноди з маловуглецевої сталі 

Ст3 розчиняються з утворенням іонів Fe
2+

 при незначній поляризації з 

високою швидкістю, про що свідчить стрімке зростання густини струму 

на вольтамперограмах (рис. 3.2).  

  

а б 

Рисунок 3.2  Анодні вольтамперограми на платиновому та сталевих  

(Ст3, Х18Н10Т) електродах у розчинах електролітів осадження покриттів 

сплавами Fe-Mo-W (а) і Fe-Со-W(Mo) (б); s = 2∙10
–3

 В/с  

 Застосування розчинних анодів з маловуглецевої сталі при 

осадженні електролітичного заліза з розчинів солей феруму (ІІ), як 

відомо, забезпечує компенсацію витрат заліза під час електролізу та 

подовження ресурсу електроліту [30, 31, 37]. Але, при осадженні 

сплавів це призводить до порушення співвідношення концентрацій 

сплавотвірних компонентів у розчині, оскільки досягти відповідної 

швидкості розчинення кобальту або одного з тугоплавких металів при 

використанні складених анодів не вдається. Крім того, використання 

розчинних анодів зі сталі Ст3 приводить до накопичення катіонів Fe
2+

 та 

інтенсифікації побічної реакції окиснення Fe
2+

 до Fe
3+

 на аноді. Слід 

також додати, що після використання розчинних анодів спостерігається 

залуження і зменшення ресурсу електроліту. Це пояснюється 
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утворенням гідроксид-іонів у побічній реакції виділення водню і 

відсутністю можливості компенсації їх впливу на pH з боку анодної 

реакції, оскільки на розчинному аноді виділення кисню, яке 

супроводжується підкисленням розчину, не відбувається. 

 З огляду на вище зазначене, для проведення досліджень доцільно 

використовувати інертні аноди із нержавіючої сталі, причому анодну 

густину струму, як видно з рис. 3.2, слід підтримувати на рівні 

0,2  0,3 А/дм
2
, тобто відношення площі аноду до катоду має становити 

SА : SК = (10  7) : 1 [49]. 

Попередні дослідження впливу температури на якість покриттів і 

ресурс електроліту [229, 230] співвідносяться с даними [37, 231] та 

доводять, що раціональним інтервалом слід вважати Т = 25  35 С. 

Результати досліджень розсіювальної здатності робочих розчинів та 

ефективності процесу в інтервалі температур 18  40 С (рис. 3.3) 

доводять ідентичність впливу температури на характеристики 

електролітів осадження покриттів сплавами Fe-Мо-W і Fe-Со-W(Mo). За 

температур нижче ніж 25 С ефективність процесу електроосадження 

знижується. При підвищенні температури понад 35 С вплив зростання 

ступеня гідролізу складових електроліту переважає інші позитивні 

аспекти, що призводить до погіршення якості покриттів і зменшення 

ресурсу електроліту. 

 Необхідна електропровідність (κ = 0,06 ‒ 0,07 Ом
 –1
см 

–1
) та 

буферна ємність електроліту для високої розсіювальної здатності та 

буферування прикатодного простору забезпечується введенням до 

складів електролітів 0,10 ‒ 0,15 моль/дм
3
 натрій сульфату та 

0,1 моль/дм
3
 боратної кислоти, що сприяє підвищенню стабільності 

електролітів та подовженню термінів їх працездатності [232, 233]. 

З огляду на необоротний механізм співосадження сплавів і 

наявність наступної хімічної реакції відновлення проміжних оксидів 

тугоплавких компонентів ад-атомами гідрогену (див. розділ 2) можна 

прогнозувати і вплив гідродинамічних умов на якість покриттів. Дійсно, 

перемішування електроліту не тільки не покращує якість покриттів, а 
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навпаки, викликає зниження вмісту молібдену і вольфраму в 

електролітичних сплавах, що цілком підтверджує уявлення про основні 

стадії катодного процесу. 

 

а 

 

б 

 

в  

Рисунок 3.3  Вплив температури на 

розсіювальну здатність електроліту  

та ефективність процесу осадження 

сплавів Fe-Mo-W (а), Fe-Сo-W (б),  

Fe-Сo-Мо (в); ік, А/дм
2
: 4 (а, б), 2,5 (в)  

 3.2 Осадження сплаву Fe-Мо-W  

Аналіз результатів досліджень електрохімічної поведінки систем 

Fe
3+

 – WO4
2–

 – Cit
3–

 і Fe
3+

 – MoO4
2–

 – Cit
3–

 (розділ 2) та попередніх 

досліджень щодо опрацювання складу електролітів осадження бінарних 

сплавів Fe-Mo і Fe-W [49, 210] дозволили визначити оптимальне 

співвідношення концентрацій компонентів електроліту на рівні  

с(Fe
3+

) : с(Cit
3–

) : с(MO4
2–

) = 1 : 1,5 : 0,3 (де М – W, Мо). Отже, цілком 

передбачуване, що для електроліту сплаву Fe-Mo-W будуть 

справедливими такі самі інтервали концентрацій ферум (ІІІ) сульфату 

(0,1 – 0,15 моль/дм
3
) та ліганду (0,2 – 0,3 моль/дм

3
). Проте, результати 
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кінетичних досліджень в системі Fe
3+

 – MoO4
2–

 – WO4
2–

 ‒ Cit
3–

 довели, 

що співвідношення концентрацій оксоаніонів MoO4
2–

 і WO4
2–

 буде 

впливати як на вміст молібдену і вольфраму, так і на сумарний вміст 

легуючих компонентів у сплаві. Враховуючи це, для досліджень як 

базовий було обрано електроліт 1 (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 ‒ Склад розчинів для осадження покриття Fe-Мо-W 

Склад електроліту, 

моль/дм3 

Співвідношення компонентів 

с(Fe
3+

) : с(МоO4
2–

) : с(WO4
2–

) : с(Cit
3–

) 

1 2 3 

1 : 0,6 : 0,4 : 3 1 : 0,6 : 0,6 : 3 1 : 0,8 : 0,6 : 3 

Fe2(SO4)3∙9H2O 0,1 0,1 0,1 

Na2МоO4∙2H2O 0,06 0,06 0,08 

Na2WO4∙2H2O 0,04 0,06 0,06 

Na3Cit∙2H2O 0,3 0,3 0,3 

Na2SO4 0,1 0,1 0,1 

H3BO3 0,1 0,1 0,1 

рН 3,5 3,5 3,5 

Організація модулю приготування електролітів ґрунтується на 

результатах досліджень закономірностей комплексотворення та 

наявності конкуруючих реакцій гідролізу іонів феруму (ІІІ) і 

протонування цитрат-іонів, які проявляються в протилежних тенденціях 

змінення рН електроліту та є одним з визначальних чинників 

стабільності розчинів електролітів (рис. 3.4). Для приготування 

електролітів розраховану масу реактивів окремо розчиняли при 

перемішуванні і нагріванні в дистильованій воді з розрахунку одна 

восьма частина розрахункового об’єму на кожний компонент. На 

першому етапі поділений на три частини розчин натрій цитрату при 

перемішуванні додавали до розчинів ферум (ІІІ) сульфату, натрій 

молібдату та натрій вольфрамату задля формування комплексів, після 

чого реагенти додавали до ванни у наступній послідовності: 1) розчин 

ферум (ІІІ) сульфату з натрій цитратом; 2) розчин натрій молібдату з 

натрій цитратом; 3) розчин натрій вольфрамату з натрій цитратом. 
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Наступним кроком в електроліт вводили попередньо розчинений у воді 

при 50 °С натрій сульфат та розчинену при 95 °С боратну кислоту. 

Одержаний розчин доводили дистильованою водою до розрахункового 

об’єму та витримували протягом 12 годин для встановлення сталого 

складу комплексів згідно іонних рівноваг. Надалі проводили контроль 

рН електроліту, за необхідності коригували розчином натрій гідроксиду 

(нас.) або розчином сульфатної кислоти до інтервалу 3,5 ‒ 4,0.  

Осадження покриттів здійснювали в двох режимах електролізу:  

 в гальваностатичному режимі при густині струму 2 ‒ 7 А/дм
2
; 

‒ уніполярним імпульсним струмом з амплітудою 2 – 7 А/дм
2
, в 

робочому діапазоні тривалості імпульсу 210
–3

 – 510
–2

 с і паузи  

210
–3

 – 510
–2

 с.  

Процес осадження проводили при температурі від 298  303 К. 

Електроліз проводили в скляній комірці за двохелектродною схемою з 

використанням планарно розташованих анодів з нержавіючої сталі 

марки Х18Н10Т. Співвідношення площі катода і анода дотримували у 

межах 1 : (5 – 7), об’ємну густину струму підтримували на рівні 2 А/дм
3
.  

Візуальний аналіз поверхні осаджених покриттів в умовах 

лабораторії проводили за допомогою оптичного мікроскопу МБС-9. 

Хімічний склад одержаних покриттів визначали рентгено-

флуоресцентним методом з використанням портативного спектрометра 

«СПРУТ» з відносним стандартним відхиленням 10
-3

 – 10
-2

 [234, 235]. 

Аналіз проводився мінімум у 3 точках з наступним усередненням 

отриманих значень. Верифікацію результатів здійснювали за допомогою 

енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії із застосуванням 

електронно-зондового мікроаналізатора Oxford INCA Energy 350 

(збудження рентгенівського випромінювання здійснювали 

опроміненням зразків пучком електронів з енергією 15 кеВ), 

інтегрованого в систему скануючого електронного мікроскопа (СЕМ).  

Для запобігання впливу сталевої підкладки на результати 

рентгеноспектрального аналізу кількісного складу сплавів покриття 

наносили на підкладку з міді марки М1.  
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Рисунок 3.4 ‒ Схема приготування електроліту осадження сплаву Fe-Mo-W 

Морфологію поверхні досліджували за допомогою СЕМ ZEISS 

EVO 40XVP [236]. Зображення отримували реєстрацією вторинних 

електронів шляхом сканування електронним пучком, що дозволило 

робити вимірювання з високою роздільною здатністю і контрастністю. 

Фотографії поверхні отримували при збільшенні 100 – 5000 разів. 

Обробку зображення проводили із застосуванням програмного 

середовища SmartSEM.  

Вихід за струмом (Вс) визначали гравіметрично [237], виходячи з 

припущення, що метали входять до складу покриттів у повністю 

відновленому стані. Теоретичний приріст маси покриттів розраховували 

з закону Фарадея, з урахуванням електрохімічного еквівалента сплаву:  
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kk

ω1

e

 ,      (3.1)  

де ωi  вміст i-го компоненту в сплаві, мас. %; 

     ki  електрохімічний еквівалент i-го компоненту сплаву, г/А∙год.  

Вихід за струмом для різних режимів розраховували як: 

де  Δm – приріст маси електроду, г; 

ke – електрохімічний еквівалент сплаву, г/А∙год;  

I – сила струму, А; 

t – час електролізу, год; 

q –  шпаруватість імпульсів струму. 

Зазвичай в імпульсному електролізі використовують послідовність 

періодично повторюваних імпульсів і пауз, яка характеризується 

частотою f : 

,
+

1
=

пi tt
f      (3.3) 

і шпаруватістю q:   

,
+

==
i

пi

i t

tt

t

T
q       (3.4) 

де T – період повторення імпульсів; 

ti – тривалість імпульсу; 

tп – тривалість паузи. 

Виходячи з практичного приросту маси розраховували товщину 

осаджених покриттів сплавом, для чого визначали густину сплаву: 

,
ρ

ω
=

ρ

1
∑

i

i
           (3.5) 

де ρi –  густина i-го компоненту сплаву, г/см
3
. 

стаціонарний імпульсний 

(3.2) 
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Товщину покриттів (δ, мкм) розраховували за формулою: 

,
ρ

10Δ
=δ

4

S

m
     (3.6) 

де ρ – густина сплаву, г/см
3
; S – площа робочої поверхні катоду, см

2
. 

Швидкість осадження (vh, мкм/год) визначали за формулою: 

де δ – товщина покриттів, мкм; t – час осадження сплаву, год. 

За густин постійного струму 3,5 – 4,0 А/дм
2
 з електроліту 1 

осаджуються рівномірні світлі блискучі покриття з характерним 

голубувато-сірим відливом і виходом за струмом 79 – 83 %. За даними 

мікроренгеноспектрального аналізу сумарний вміст тугоплавких 

металів становить 38 ат. % (у перерахунку на метал), при цьому вміст 

молібдену в сплаві прогнозовано переважає вольфрам: при 

співвідношенні в електроліті с(MoO4
2–

) : с(WO4
2–

) = 1,5 : 1 молібден і 

вольфрам співосаджуються в сплав у співвідношенні 5 : 1 (рис. 3.5, а). 

Збільшення вмісту натрій вольфрамату до 0,06 моль/дм
3
 при фіксованій 

концентрації молібдат-іонів в електроліті (електроліт 2, табл. 3.2) 

дозволяє підвищити вміст вольфраму до 8,0 ‒ 9,0 ат. %, при цьому вміст 

молібдену зменшується на 2,0 – 2,5 ат. % (рис. 3.5, а). Подальше 

збільшення концентрації Na2WO4 призводить до різкого зниження 

вмісту вольфраму у покриттях. Така поведінка пояснюється 

димеризацією монооксовольфраматів з утворенням W2O7
2–

-іонів, які 

включаються до складу гетероядерних комплексів, але їх відновлення 

гальмується попередньою реакцією мономеризації (див. розділ 2).  

Мікроренгеноспектральний аналіз покриттів, осаджених з 

електроліту 3 з підвищеною до 0,08 моль/дм
3
 концентрацією молібдат-

іонів, за фіксованого вмісту Na2WO4 на рівні 0,06 моль/дм
3
 (рис. 3.5, б), 

доводить, що суттєвих змін у співвідношенні вмісту молібдену і 

вольфраму в покритті не відбувається. Подальше збільшення 

стаціонарний імпульсний 
(3.7) 

vh = δ/t,
 

vh = (δ·q)/t, 
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концентрацій молібдату і вольфрамату в електроліті, а, відповідно, і 

зростання вмісту тугоплавких металів у сплаві, призводить до 

розтріскування та відшарування покриття внаслідок різкого збільшення 

рівня внутрішніх напружень. Враховуючи це, як оптимальний можна 

визначити інтервал концентрацій молібдатів і вольфраматів у розчині, 

моль/дм
3
: 0,06 – 0,08 Na2MоO4; 0,04 – 0,06 Na2WO4. 

  

а       б 

Рисунок 3.5 ‒ Вплив концентрації оксометалатів у розчині на склад покриттів 

Fe-Mo-W, осаджених з електроліту складу, моль/дм
3
: 0,1 Fe2(SO4)3; 

0,3 Na3C6H5O7; 0,1 Na2SO4; 0,1 H3BO3; 0,06 Na2MоO4 (а); 0,06 Na2WO4 (б);  

рН 3,5 – 4,0; і = 4,0 А/дм
2
 

З електроліту 3 стаціонарним електролізом при варіюванні 

густини струму від 2,5 до 6,5 А/дм
2
 протягом 20 хв. одержані рівномірні 

світлі блискучі покриття блакитно-сірого кольору товщиною 8 – 10 мкм 

з вмістом молібдену 28 – 30 ат. % і вольфраму 5 – 9 ат. % (у 

перерахунку на метал). Добір нижньої та верхньої межі густини струму 

відбувався експериментально за візуальною оцінкою якості осадів. За 

густин струму менше ніж 2,5 А/дм
2
 покриття має синє-коричневе 

забарвлення, притаманне оксидам вольфраму і молібдену проміжних 

ступенів окиснення; при ік більше ніж 6,5 А/дм
2
 покриття «підгоряє» по 

краях, на поверхні візуалізуються розводи темного кольору, пов’язане з 
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включенням в сплав ферум (III) гідроксидів при перевищенні граничної 

густини струму та інтенсифікації виділення водню, що супроводжується 

залуженням електроліту.  

Підвищення густини струму в інтервалі 2,5 – 6,5 А/дм
2
 сприяє 

збагаченню покриття вольфрамом за рахунок зменшення вмісту 

молібдену, що підтверджує конкурентний механізм відновлення 

тугоплавких металів (рис. 3.6, а). Сумарний вміст легуючих 

компонентів сплаву коливається в межах 35,5 – 36,7 ат. %  

(у перерахунку на метал), а максимальний сумарний вміст молібдену і 

вольфраму відповідає інтервалу катодного струму і = 4,5 – 5,5 А/дм
2
.  

  

а б 

Рисунок 3.6 – Вплив густини струму на склад (а) та вихід за струмом (б) 

покриттів Fe-Mo-W, осаджених в гальваностатичному режимі з електроліту 3 

Ефективність процесу осадження покриття сплавом Fe-Mo-W в 

гальваностатичному режимі дещо нижча, ніж для бінарного сплаву  

Fe-Mo [238], і становить 66,0 – 83,0 %, що пов’язано з більш складним 

механізмом катодного процесу. Залежність Вс ‒ і має екстремальний 

характер з максимумом при 4,5 А/дм
2
 (рис. 3.6, б), а вихід за струмом 

вище ніж 80 % досягається при і = 4,0 – 5,0 А/дм
2
 [222].  

Отже для одержання якісних покриттів сплавом Fe-Mo-W в 

гальваностатичному режимі з дотриманням високої ефективності 

процесу доцільно проводити електроліз за густини струму  

4,0 –5,0 А/дм
2
, температурі 27 – 30 °С. 
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Змінення характеру поляризації і застосування уніполярного 

імпульсного струму для осадження тернарного покриття Fe-Mo-W не 

впливає на сумарний вміст ∑ω(Mo, W) тугоплавких металів, який 

залишається на рівні 35 ‒ 37 ат. % (у перерахунку на метал), але 

дозволяє підвищити вміст вольфраму на 3 ‒ 4 ат. % порівняно з 

покриттями, одержаними на постійному струмі, що узгоджується з 

іншими даними по сплавам вольфраму [239]. Збагачення покриття 

вольфрамом відбувається за рахунок зниження вмісту молібдену 

(рис. 3.7, а), що узгоджується з припущенням про конкуренцію реакцій 

відновлення молібдатів і вольфраматів при сплавотворенні [240].  

  

а б 

Рисунок 3.7 – Вплив густини струму на склад (а) та вихід за струмом (б) 

покриттів Fe-Mo-W, одержаних уніполярним імпульсним струмом 

(tі / tп = 10 / 20 мс) з електроліту 3  

Пояснити спостережувані ефекти можна, проаналізувавши вплив 

густини струму на потенціал катода і вихід за струмом. Потенціал 

катода при електроосадженні покриття Fe-Mo-W за досліджуваних 

густин постійного струму 2,5 ‒ 6,5 А/дм
2
 змінюється від ‒0,98 В до 

‒1,52 В і в інтервалі амплітуди уніполярного імпульсного 2,5 ‒ 8,5 А/дм
2
 

від ‒1,09 В до ‒1,90 В, тобто при підвищенні струму поляризації 

спостерігається зсув потенціалу катода в напрямку суміщеної реакції 

відновлення гідрогену з утворенням Над, які беруть участь у наступній 

хімічній реакції відновлення проміжних оксидів вольфраму і молібдену. 
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Оскільки потенціали стадійного відновлення вольфраматів негативніші 

за молібдати, зменшення катодного потенціалу в більшому ступені 

сприяє відновленню ад-атомами гідрогену проміжних оксидів саме 

вольфраму, внаслідок чого покриття збагачується вольфрамом. Проте, 

за густин струму вище ніж 5 А/дм
2
 у гальваностатичному режимі та 

амплітуді імпульсного струму вище 7 А/дм
2
 внесок суміщеної реакції 

відновлення гідрогену в загальний катодний процес стає переважним, 

про що свідчить суттєве зниження виходу за струмом (рис. 3.6, б; 3.7, б). 

Вихід за струмом при застосуванні імпульсного режиму 

коливається в межах 58 – 75 % і поступається ефективності 

гальваностатичного електролізу в усьому інтервалі досліджуваних 

амплітуд густини струму (рис. 3.7, б). Зниження Вс в імпульсному 

режимі пов’язане, вочевидь, із відхиленням діючої, або ефективної, 

густини струму від амплітуди та наявністю паузи між імпульсами, що 

зменшує ефективний час електролізу [9]. 

Варіювання тривалості імпульсу струму та паузи на 

співвідношення металів у сплаві суттєво не впливає (рис. 3.8, а, б), але 

слід зазначити, що при підвищенні амплітуди струму понад 5 А/дм
2
  

і співвідношенні tі / tп = 5 / 20 мс спостерігається зростання вмісту 

вольфраму в покритті за рахунок молібдену та заліза (рис. 3.8, б). 

Враховуючі більшу спорідненість вольфраму до гідрогену, очевидно, 

що за даних умов збільшення тривалості паузи сприяє реалізації 

хімічної стадії відновлення переважно проміжних оксидів вольфраму.  

Незважаючи на те, що застосування імпульсного електролізу 

кардинально не впливає на вміст металів у сплаві, показовим 

виявляється вплив виду поляризації на морфологію покриттів Fe-Mo-W.  

З огляду на конкурентне відновлення молібдену і вольфраму при 

електроосадженні тернарного сплаву, інтерес викликає залежність 

розподілу тугоплавких компонентів і домішок по поверхні покриттів 

залежно від режиму електролізу. 

Цілком очікувано покриття, одержані стаціонарним електролізом, 

мають певну поруватість, яка збільшується з підвищенням густини 
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струму внаслідок інтенсифікації суміщеної реакції виділення водню 

(рис. 3.9). Покриття, осаджені постійним струмом густиною 

і = 4,0 А/дм
2
, містять неметалічні домішки, зокрема оксиген у кількості 

10,0 – 14,0 мас. %. Оцінюючи розподіл компонентів по поверхні 

покриття, можна зробити висновок, що склад сплаву неоднорідний: на 

виступах переважають вольфрам і молібден, в той час як в упадинах 

значно більшою, порівняно з усередненою, є концентрація оксигену 

(рис. 3.9, а). Підвищення густини струму не призводить до значного 

збільшення відсотку тугоплавких компонентів, хоча концентрація 

оксигену закономірно зростає (рис. 3.9, б) [49]. 

  

а       б  

Рисунок 3.8 – Вплив тривалості імпульсу на склад покриттів Fe-Мo-W, 

осаджених з електроліту 3 уніполярним імпульсним струмом з амплітудою, і, 

A/дм
2
: a – 4,5, b – 5,5 при tп = 20 мс 

Пояснити спостережувані концентраційні залежності можна з 

урахуванням механізму і стадійності катодного процесу в цілому і 

зважаючи на перерозподіл струму на нерівностях рельєфу покриття. 

Цілком природно, що діюча ефективна густина струму на виступах є 

більшою порівняно з упадинами, отже й вміст тугоплавких компонентів 

на виступах переважає, а в упадинах повне відновлення проміжних 
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оксидів тугоплавких компонентів ускладнено через меншу густину 

струму. Зростання вмісту оксигену при підвищенні густини струму 

пояснюється включенням до складу покриттів гідроксоформ феруму, 

які утворюються при залуженні прикатодного простору через 

інтенсифікацію побічної реакції виділення водню. 

  

   

а       б 

Рисунок 3.9 ‒ Вплив густини струму на склад (мас. %) і морфологію покриттів 

Fe-Mo-W, осаджених постійним струмом з електроліту 3;  

і = 4,0 А/дм
2
 (а) і 5,5 А/дм

2
 (б).  

Використання нестаціонарного режиму дозволяє збагатити 

покриття легуючими компонентами та зменшити вміст неметалічних 

домішок. Покриття, одержані уніполярним імпульсним струмом, 

характеризуються меншою поруватістю порівняно з гальваностатичним 

режимом. Аналіз морфології та топографії поверхні покриттів сплавом 
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Fe-Mo-W (рис. 3.10) підтверджує, що розподіл компонентів сплаву є 

більш рівномірним, хоча вміст вольфраму на виступах є вищим за 

рахунок реалізації більш високої густини струму при електроосадженні.  

  

   

а       б 

Рисунок 3.10 – Вплив густини струму на морфологію та склад (мас. %) 

покриттів сплавом Fe-Mo-W, осаджених імпульсним струмом з електроліту 3 

при амплітуді струму і = 4,0 А/дм
2
 (а) і 5,5 А/дм

2
 (б); tі / tп = 5/20 мс  

Поверхня сплавів складається з агломератів зерен сферичної 

форми, що пояснюється включенням вольфраму до складу сплаву [241]. 

Підвищення амплітуди імпульсного струму сприяє збільшенню розмірів 

агломератів з одночасним зростанням вмісту вольфраму в покритті 

(рис. 3.10), що також свідчить про переважний вплив саме вольфрамової 

складової на формування сфероїдної структури покриття [242]. Слід 

додати, що наявність у поверхневих шарах оксигену відбиває той факт, що 

покриття містять проміжні нестехіометричні оксиди тугоплавких металів. 
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Виходячи з відомостей про склад покриттів, можна зробити декілька 

важливих висновків:  

‒ по-перше, тернарні покриття Fe-Mo-W можна розглядати як 

композиційні, що містять зміцнювальну фазу оксидів тугоплавких 

металів, тобто мають демонструвати підвищену поверхневу міцність і 

твердість;  

‒ по-друге, наявність на поверхні кислотних оксидів з високою 

хімічною стійкістю сприятиме підвищенню корозійного опору матеріалів;  

‒ по-третє, такі багатокомпонентні системи з рівномірно розвиненою 

поверхнею мають демонструвати каталітичну активність у гетерогенних 

окисно-відновних реакціях за участю кисню. 

Узагальнюючи одержані результати, можна констатувати, що для 

одержання покриттів тернарним сплавом Fe-Mo-W з підвищеним вмістом 

тугоплавких компонентів, низкою поруватістю і рівномірним розподілом 

елементів по поверхні доцільно використовувати імпульсний струм 

амплітудою 4,5 ‒5,5 А/дм
2
 при співвідношенні тривалості імпульс / пауза 

5 ‒ 10 / 10 ‒ 20 мс [243, 244].  

3.3 Осадження сплаву Fe-Сo-W  

Електроосадження сплаву Fe-Co-W здійснювали з електролітів 

варійованого складу (табл. 3.3), з урахуванням особливостей 

електрохімічної поведінки компонентів електроліту [212]. Збільшення 

с(Cit
3−

) у розчині при фіксованій с
0
(Fe

3+
) очікувано призводить до 

підвищення рН електроліту (табл. 3.3). Враховуючи той факт, що з 

підвищенням рН протонування цитрат-аніонів зменшується, 

електроліти відрізняються співвідношенням іонних форм 

комплексотвірників і ліганду, а, отже, і електродноактивних частинок, 

що впливатиме на склад одержуваних покриттів.  

Приготування електроліту для одержання сплаву Fe-Со-W 

здійснювали з водних розчинів компонентів, які змішували в наступній 

послідовності: для формування комплексів поділений на три частини 

розчин натрій цитрату при перемішуванні додавали до розчинів 

ферум (ІІІ) сульфату, кобальт сульфату та натрій вольфрамату 
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(рис. 3.11). Розчин натрій вольфрамату з натрій цитратом розділяли на 

дві частини, кожну з яких при перемішуванні додавали до розчинів 

ферум (ІІІ) сульфату з натрій цитратом та кобальт сульфату з натрій 

цитратом; наступним кроком розчин ферум (ІІІ) сульфату з натрій 

цитратом і натрій вольфраматом і розчин кобальт сульфату з натрій 

цитратом і натрій вольфраматом додавали до електролізеру. Після цього 

до розчину вводили попередньо розчинений при 50 °С натрій сульфат та 

розчинену при 95 °С боратну кислоту, розчин доводили дистильованою 

водою до розрахункового об’єму та витримували протягом 12 годин для 

встановлення іонних рівноваг. Проводили контроль рН електроліту, 

який за умов дотримання послідовності змішування реагентів становить 

4,3 ‒ 4,5; за необхідності рН електроліту коригували розчином натрій 

гідроксиду (нас.) або розчином сульфатної кислоти до значення 

4,3 ‒ 4,5. 

Таблиця 3.3 ‒ Склад електролітів для осадження сплаву Fe-Co-W 

Склад електроліту, 

моль/дм
3
 

Співвідношення компонентів 

с(Fe
3+

) : с(Со
2+

) : с(WO4
2–

) : с(Cit
3–

) 

W1 W2 W3 

1 : 1 : 0,4 : 2 1 : 1,3 : 0,4 : 2,7 1 : 1,3 : 0,4 : 3,3 

Fe2(SO4)3∙9H2O 0.075 0,075 0,075 

CoSO4∙7H2O 0,15 0,2 0,2 

Na2WO4∙2H2O 0,06 0,06 0,06 

Na3Cit∙2H2O 0,3 0,4 0,5 

Na2SO4 0,15 0,15 0,15 

H3BO3 0,1 0,1 0,1 

рН 3,8 4,3 4,55 

Результати досліджень свідчать про конкурентне відновлення 

феруму, кобальту і вольфраму, віддзеркаленням якого є вміст металів у 

сплаві, залежно від співвідношення концентрацій компонентів 

електроліту та параметрів електролізу (рис. 3.12) [245].  
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Рисунок 3.11 ‒ Схема приготування електролітів осадження сплавів  

Fe-Со-W(Mo) 

При співвідношенні концентрацій компонентів у розчині 

с(Fe
3+

) : с(Со
2+

) : с(WO4
2–

) : с(Cit
3–

) = 1 : 1 : 0,4 : 2 (електроліт W1) в 

інтервалі густини струму 2,0  3,0 А/дм
2
 спостерігається незначне 

зниження вмісту кобальту в сплаві, вміст заліза при цьому не 

змінюється (рис. 3.12, а). Підвищення ік до 4 А/дм
2
 сприяє збагаченню 

покриття кобальтом за рахунок заліза, але подальше підвищення 

густини струму викликає зниження вмісту кобальту до 40 ат. %. Вміст 

вольфраму в покритті збільшується з підвищенням густини струму, але 

не перевищує 8 ат. %.  

Зміна співвідношення концентрацій сплавотвірних компонентів у 

розчині на користь кобальту з одночасним підвищенням концентрації 

ліганду до 0,4 моль/дм
3
 (електроліт W2, табл. 3.3) приводить до інверсії 

співвідношення металів у сплаві (рис. 3.12, б). В інтервалі густин 
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струму 3 – 6 А/дм
2
 вміст кобальту в покритті перевищує вміст заліза, а з 

підвищенням густини струму спостерігається тенденція до поступового 

зменшення концентрації кобальту (рис. 3.12, б). За густини струму 

6 А/дм
2
 залізо і кобальт співосаджуються в сплав у співвідношенні 1 : 1, 

подальше підвищення ік сприяє суттєвому підвищенню вмісту заліза за 

рахунок кобальту і вольфраму. Вміст тугоплавкого компоненту в сплаві 

коливається в межах 8 – 10 ат. % з тенденцією до зменшення з 

підвищенням густини струму (рис. 3.12, б), але перевищує 

концентрацію вольфраму в покритті, осадженому з електроліту W1.  

  

а б 

 

в  

 

Рисунок 3.12 – Вплив густини струму 

на склад покриття Fe-Со-W, 

осадженого постійним струмом  

з електролітів W1 (а), W2 (б), W3 (в) 

(табл. 4.2)  

Змінення характеру залежностей (рис. 3.12, б) порівняно із 

рис. 3.12, а обумовлено наступними причинами. Зростання вмісту 

кобальту в покритті при підвищенні його концентрації в електроліті є 

цілком закономірним, навіть при підвищенні концентрації ліганду, при 
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цьому слід зважати на більшу міцність цитратних комплексів 

феруму (III) порівняно із комплексами кобальту. Зростання вмісту заліза 

в покриттях Fe-Сo-W з підвищенням густини струму за рахунок 

кобальту за інших рівних умов відбувається внаслідок підвищення 

імовірності перебігу реакції хімічного відновлення Fe (III) ад-атомами 

гідрогену, що утворюються в побічній реакції, швидкість якої зростає з 

густиною струму. 

Слід зазначити, що при співвідношенні концентрацій 

сплавотвірних компонентів у розчині с(Fe
3+

) : с(Со
2+

) : с(WO4
2–

) = 

2,5 : 3 : 1 залізо, кобальт і вольфрам співосаджуються у сплав відповідно 

як ~ 4,5 : 5 : 1. Це створює передумови для використання складених 

розчинних анодів з кобальту і заліза для подовження терміну 

безвідмовної експлуатації електроліту [246]. 

При підвищенні концентрації натрій цитрату в розчині до 

0,5 моль/дм
3
 за інших рівних умов (рис. 3.12, в) вміст вольфраму в 

покритті дещо зростає (9 – 11 ат. %), проте зберігається тенденція до 

його зменшення зі зростанням густини струму. При цьому конкурентне 

відновлення заліза та кобальту стає більш вираженим, а з підвищенням 

густини струму з 3 А/дм
2
 до 7 А/дм

2
 вміст заліза в покритті зростає до 

59 ат. % при одночасному зменшенні вмісту кобальту до ~ 30 ат. %, що 

підтверджує зроблені вище висновки.  

В усіх досліджуваних електролітах максимум вмісту вольфраму в 

покритті досягається в інтервалі густин струму 4 ‒ 5 А/дм
2
, а більші 

значення ік негативно впливають на відсоток тугоплавкого компоненту, 

що пов’язано не тільки з механізмом відновлення вольфраму, а й 

інтенсифікацією побічної реакції відновлення гідрогену. Виходячи з 

даних попередніх досліджень, можна припустити, що покриття Fe-Со-W 

з вмістом вольфраму на рівні 8 – 10 ат. % оказують каталітичний вплив 

на реакцію виділення водню, тому з підвищенням густини струму падає 

і вихід за струмом.  

Збільшення концентрації цитрату від 0,3 моль/дм
3
 до 0,5 моль/дм

3
 

в робочому розчині за фіксованої концентрації інших компонентів 

електроліту та за однакових умов осадження сприяє збагаченню 
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покриття вольфрамом, проте спостерігається чітко виражене 

конкурентне осадження заліза та кобальту (рис. 3.13).  

Природно, що підвищення концентрації ліганду сприяє 

зв’язуванню більшої кількості катіонів Fe
3+

 і Co
2+

 у комплекси, міцність 

яких пропорційно зростає, тому потенціал їх відновлення зсувається у 

негативний бік і полегшується відновлення вольфраму. Причому чим 

міцніші комплекси, тим в більшому ступені концентрація ліганду 

впливає на вміст металів у електроосадженому сплаві. Максимум вмісту 

кобальту відповідає концентрації ліганду 0,4 моль/дм
3
.  

 

Рисунок 3.13 ‒ Вплив концентрації 

ліганду на склад покриття Fe-Со-W, 

осадженого в гальваностатичному 

режимі з електроліту, моль/дм
3
: 

0,075 Fe2(SO4)3; 0,2 СоSO4; 

0,06 Na2WO4; 0,15 Na2SO4; 0,1 

H3BO3; і = 4,0 А/дм
2 

Ефективність процесу в гальваностатичному режимі, незалежно 

від концентрації електроліту, не перевищує 45 %. Підвищення ік до 

7 А/дм
2
 призводить до зниження виходу за струмом до 27 % внаслідок 

збільшення внеску побічної реакції виділення водню [247, 248].  

Морфологія поверхні покриттів Fe-Со-W, осаджених на 

постійному струмі, є мікроглобулярною, на ній візуалізуються зерна із 

середнім розміром 2 – 6 мкм (рис. 3.14, а) [249].  

Застосування нестаціонарного режиму електролізу дозволяє 

одержувати покриття з більш рівномірною поверхнею (рис. 3.14, б) і 

підвищити ефективність процесу практично вдвічі: при амплітуді 

імпульсного струму 3 А/дм
2
 вихід за струмом становить 70 – 75 %, а при 

4 А/дм
2
 63 – 68 %. 
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а 

  

б 

  

в 

Рисунок 3.14 – Морфологія та склад покриттів Fe-Co-W, осаджених 

з електролітів: а, б – W1; в – W3. Параметри електролізу: а – i = 3 A/дм
2
; 

б – i = 3 A/дм
2
, tі/tп = 50/50 мс; в – i = 5 A/дм

2
, tі/tп = 20/20 мс; 
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Покриття, сформовані уніполярним імпульсним струмом з 

електроліту, що містить надлишок цитрату (електроліт W3, табл. 3.3), 

збагачені вольфрамом (12,5 ат. %) та відрізняються більш рівномірно 

розвиненою поверхнею, що утворена агломератами зерен розміром  

2 – 4 мкм, які сформовані з окремих сфероїдів розміром до 1 мкм 

(рис. 3.14, в). Формування мікроглобулярної структури поверхні, 

обумовлене наявністю в сплаві вольфраму, дозволяє очікувати 

підвищення мікротвердості, корозійної стійкості та каталітичної 

активності покриттів [9]. 

Часові параметри імпульсного електролізу є ефективним 

інструментом керування складу та характеру поверхні покриттів. 

Збільшення тривалості імпульсу за фіксованої тривалості паузи сприяє 

збільшенню вмісту кобальту та вольфраму в сплаві в усьому інтервалі 

досліджених густин струму (рис. 3.15) [250]. Водночас тенденція 

зростання вмісту заліза за рахунок кобальту та вольфраму з 

підвищенням густини струму, що була виявлена для гальваностатичного 

режиму, зберігається (рис. 3.15 а, б).  

  

а б 

Рисунок 3.15 – Вплив тривалості імпульсу на склад покриттів Fe-Co-W, 

осаджених з електроліту W2; амплітуда струму і, A/дм
2
: a – 5, b – 6; tп = 10 мс  
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  Потенціал катода при електроосадженні покриття Fe-Сo-W 

змінюється від ‒1,03 В до ‒1,31 В при збільшенні густини струму від 3 

А/дм2 до 5 А/дм2 (рис. 3.16). Саме за цих умов як в гальваностичному, 

так і в імпульсному режимах спостерігається максимум вмісту 

вольфраму в покритті, що обумовлено перебігом хімічної реакції 

відновлення проміжних оксидів вольфраму ад-атомами гідрогену. 

Подальше збільшення густини струму прогнозовано приводить не 

тільки до зменшення вмісту тугоплавкого компоненту в покритті 

внаслідок інтенсифікації побічної реакції виділення водню, а й 

суттєвого зниження ефективності катодного процесу. 

Рисунок 3.16 – Вплив густини 

струму на вихід за струмом 

покриттів Fe-Сo-W, осаджених в 

гальваностатичному режимі з 

електроліту W2 (табл. 3.3) 

 

 Аналіз морфології та розподілу компонентів по поверхні покриття 

свідчить про формування глобулярної структури при застосуванні як 

гальваностатичного (рис. 3.17, а), так і нестаціонарного (рис. 3.17, б) 

режимів електролізу. Проте, сформовані стаціонарним струмом 

покриття відрізняються більшим вмістом оксигену, кількість якого 

збільшується в упадинах. Крім того, спостерігається нерівномірний 

розподіл тугоплавкого компоненту на виступах та в упадинах.  

Застосування нестаціонарного електролізу сприяє формуванню 

більш рівномірної та упорядкованої поверхні та дозволяє підвищити 

вміст вольфраму в покритті. Вміст сплавотвірних металів суттєво не 

змінюється на різних ділянках в межах області сканування, а вміст 

оксигену, на відміну від стаціонарного режиму, не перевищує 28 ат. %. 
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а б 

Рисунок 3.17 ‒ Склад на виступах (1) та в упадинах (2) покриття Fe-Сo-W; 

режим електролізу: а ‒ і = 3 А/дм
2
; б ‒ і = 3 А/дм

2
, tі / tп = 50 мс / 50 мс;  

час осадження 20 хв 

Результати дослідження розподілу сплавотвірних металів за 

товщиною покриття на зразках, одержаних постійним струмом на 

підкладках з міді шляхом поетапного осадження протягом 3, 5, 7, 10 і 15 

хв., виявили тенденцію до зменшення вмісту тугоплавкого компоненту 

у напрямку від підкладки до поверхні покриття (рис. 3.18). Поверхня 

покриття збагачується кобальтом порівняно з внутрішніми шарами 

плівки, а вміст заліза залишається незмінним (рис. 3.18, а).  

Відомо, що на міді для реакції відновлення гідрогену характерним 

є гальмування стадії рекомбінації [219], отже, логічне припущення, що 

максимум вмісту вольфраму на перших хвилинах осадження 

обумовлюється саме завдяки взаємодії проміжних оксидів вольфраму з 

ад-атомами гідрогену. Зменшення вмісту вольфраму зі зростанням 
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товщини покриття може бути пов’язане зі зміною механізму 

відновлення гідрогену на тернарному сплаві на уповільнену стадію 

розряду, при цьому внесок хімічної реакції взаємодії Над з оксидами 

вольфраму проміжних ступенів окиснення в загальний катодний процес 

зменшується, а паралельної реакції виділення водню навпаки ‒ зростає.  

 
а 

 
б 

Рисунок 3.18 ‒ Залежність складу  

та товщини покриття Fe-Сo-W (а), 

виходу за струмом (б) від 

тривалості електролізу та СЕМ-

зображення покриття, одержаного 

постійним струмом (в)  

 

в 

Такий характер зміни складу покриття Fe-Сo-W залежно від часу 

осадження дає підстави очікувати підвищену каталітичну активність 

одержаного сплаву в електрохімічній реакції відновлення водню, про 

що свідчить екстремальний характер залежності виходу за струмом від 

тривалості процесу та істотне зниження швидкості осадження зі 

збільшенням часу осадження (рис. 3.18, б). При осадженні сплаву 

товщиною більше 10 мкм спостерігається його розтріскування 

(рис. 3.18, в), пов’язане зі зростанням внутрішніх напружень і 
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наводнюванням покриття. Отже, за інших сталих умов електролізу, 

тривалість осадження можна вважати додатковим важелем керування 

складом, а, й відповідно, властивостями одержуваного матеріалу. 

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що 

раціональним є застосування стаціонарного режиму з густиною струму 

4,0 ‒ 5,0 А/дм
2
 і уніполярного імпульсного струму з амплітудою 

4,5 ‒ 5,5 А/дм
2
 в робочому діапазоні тривалості імпульс / пауза 

(5 ‒ 10) / (10 ‒ 20) мс, що забезпечує осадження покриття тернарним 

сплавом Fe-Mo-W з низькою поруватістю, рівномірним розподілом 

елементів по поверхні, вмістом вольфраму 6 ‒ 12 ат. % і кобальту 

32 ‒ 37 ат. % та ефективністю процесу до 75 % [117, 251-253].  

3.4 Осадження сплаву Fe-Co-Mo  

Нанесення сплаву Fe-Сo-Мо здійснювали з електролітів 

варійованої концентрації в межах, визначених за результатами 

кінетичних досліджень електрохімічної поведінки окремих компонентів 

сплаву та системи в цілому. З метою встановлення зв’язку складу 

електроліту зі складом і морфологією покриттів будо обрано 

електроліти варійованої концентрації зі сталим співвідношенням 

компонентів (табл. 3.4) та електроліти з різним співвідношенням як 

компонентів, так і сплавотвірників і ліганду в розчинах (табл. 3.5).  

Таблиця 3.4 ‒ Склад розчинів для осадження покриття Fe-Сo-Мо 

Склад 

електроліту, 

моль/л 

Електроліт 

с(Fe
3+

) : с(Со
2+

) : с(МоО4
2-

) : с(Сit
3-

) = 1 : 1 : 0,5 : 2 

Мо1 Мо2 Мо3 Мо4 Мо5 

Fe2(SO4)3∙9H2O 0,075 0,083 0,090 0,097 0,113 

CoSO4∙7H2O 0,150 0,165 0,180 0,195 0,225 

Na2МоO4∙2H2O 0,080 0,088 0,096 0,104 0,120 

Na3Cit∙2H2O 0,3 0,33 0,36 0,39 0,45 

Na2SO4 0,1 0,11 0,12 0,13 0,15 

H3BO3 0,1 0,11 0,12 0,13 0,15 

рН 4,85 4,65 4,50 4,30 4,45 
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Таблиця 3.5 ‒ Склад розчинів для осадження покриття Fe-Сo-Мо 

Склад 

електроліту, 

моль/л 

Електроліт 

Мо6 Мо7 Мо8 Мо9 

с(Fe
3+

) : с(Со
2+

) : с(МоО4
2-

) : с(Сit
3-

) 

1 : 1,3 : 0,4 : 2 1 : 1,3 : 0,4 : 2,7 1 : 1,3 : 0,4 : 3,3 1 : 2 : 0,6 : 5 

Fe2(SO4)3∙9H2O 0,075 0,075 0,075 0,050 

CoSO4∙7H2O 0,200 0,200 0,200 0,200 

Na2МоO4∙2H2O 0,06 0,06 0,06 0,06 

Na3Cit∙2H2O 0,3 0,4 0,5 0,4 

Na2SO4 0,15 0,15 0,15 0,15 

H3BO3 0,1 0,1 0,1 0,1 

рН 4,2 4,8 5,15 4,85 

Приготування електролітів осадження покриттів Fe-Со-Мо 

здійснювали за тим самим алгоритмом, що й електроліти осадження 

покриттів Fe-Со-W (рис. 3.11). Кислотність розчину після встановлення 

іонних рівноваг має становити 4,80 ‒ 4,85, тому після приготування 

електроліт витримували протягом 12 годин, проводили контроль рН та 

за необхідності коригували розчином натрій гідроксиду (нас.) або 

розчином сульфатної кислоти до значення 4,80 ‒ 4,85.  

Елементний аналіз покриттів, осаджених в гальваностатчному 

режимі з електролітів Мо1 ‒ Мо5, показує, що за густини струму 

2 А/дм
2
 вміст металів у покритті коливається в межах 2-х ат. % 

(рис. 3.19), максимум вмісту молібдену виявлено в осадах, одержаних з 

електроліту Мо3 (табл. 3.4). В інтервалі густин струму 3 ‒ 6 А/дм
2
 

збільшення концентрації електроліту при сталому співвідношенні 

компонентів у розчині приводить до збагачення сплаву кобальтом, вміст 

молібдену при цьому знижується (рис. 3.19), що дозволяє говорити про 

конкурентне відновлення у сплав легуючих компонентів (кобальту і 

молібдену) та підтверджує факт осадження металів у сплав з різних 

електродноактивних частинок. Навпаки, з підвищенням густини струму 

спостерігається тенденція до збагачення покриттів, осаджених з усіх 

досліджуваних розчинів (Мо1 ‒ Мо5), молібденом за рахунок кобальту. 
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Вміст заліза монотонно знижується на 5 ‒ 6 ат.% при підвищенні 

густини струму з 2 А/дм
2
 до 6 А/дм

2
 [254].  

 

а 

 

б 

 

в  

Рисунок 3.19 ‒ Вплив концентрації 

електроліту та густини струму  

на вміст Со (а), Мо (б) і Fe (в)  

в покритті Fe-Сo-Мо, осадженого  

з електролітів Мо1 ‒ Мо5 

 

 Морфологія одержаних покриттів Fe-Сo-Мо змінюється від 

дрібнокристалічної до глобулярної з підвищенням густини струму, що, 

вочевидь, пов’язано зі зміною співвідношення легуючих металів у 

сплаві (рис. 3.20). Як було показане (рис. 3.19), з підвищенням густини 

струму співвідношення кобальту і молібдену в сплаві змінюється в 

напрямку збільшення вмісту тугоплавкого компоненту. При 

співвідношенні кобальту з молібденом у сплаві ω(Со) / ω(Мо) < 2 

поверхня покриттів стає мікроглобулярною (рис. 3.20) [255]. 
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Рисунок 3.20 ‒ Склад (ат. %) і морфологія покриттів Fe-Сo-Мо, осаджених 

постійним струмом з електролітів зі сталим співвідношенням компонентів  

Підвищення концентрації ліганду за фіксованої концентрації 

сплавотвірних компонентів в електроліті за однакових умов електролізу 

сприяє збагаченню покриття молібденом. Водночас конкуренція заліза з 

кобальтом при осадженні у сплав стає найбільш вагомою. При 

концентрації цитрату 0,5 моль/дм
3
 вміст кобальту в сплаві знижується 

до 27 ат. % (рис. 3.21). Істотно, що надлишок ліганду у розчині 

підвищує імовірність утворення поряд з більш стійкими цитратними 

комплексами заліза [FeHCit]
+
 (рКн = 6,3) цитратних комплексів кобальту 

[CoCit]
–
 (рКн = 4,8). Тобто, при надлишку цитрат-іонів зменшується і 

кількість не залучених до комплексотворення гідратованих іонів 

кобальту (ІІ), внаслідок чого зменшується парціальний струм і 
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швидкість відновлення кобальту та включення його у сплав. В той же 

час, зростає кількість гетероядерних комплексів [FeHCitMoO4]
–
. 

Очевидно, що внесок реакцій розряду комплексів [FeHCit]
+
 і 

[FeHCitMoO4]
–
 у загальний катодний процес зростає, що і сприяє 

зростанню вмісту заліза і молібдену в покритті. 

 

Рисунок 3.21 ‒ Вплив концентрації 

ліганду в електроліті на склад 

покриття Fe-Сo-Мо, осадженого 

при густині струму і = 4 А/дм
2
 

Слід відзначити неоднозначний вплив густини постійного струму 

на склад покриттів, осаджених з електролітів варійованої концентрації 

ліганду при сталому співвідношенні концентрацій сплавотвірних 

металів (рис. 3.22). Вміст кобальту в сплаві дещо зростає з підвищенням 

густини струму при c(Cit
3−

) = 0,3 моль/дм
3
 (рис. 3.22, а), при 

c(Cit
3−

) = 0,4 моль/дм
3
 ця тенденція стає більш вираженою (рис. 3.22, б), 

а при c(Cit
3−

) = 0,5 моль/дм
3
, навпаки, відбувається зниження атомної 

частки кобальту (рис. 3.22, в). Водночас більш яскраво проявляється 

тенденція до збагачення сплавів молібденом з підвищенням ік, як і 

зниження відсотку заліза в покриттях при c(Cit
3−

) = 0,3 – 0,4 моль/дм
3
 

(рис. 3.22, а, б). Але з підвищенням концентрації цитратів нівелюється 

їх вплив на змінення вмісту заліза, а при c(Cit
3−

) = 0,5 моль/дм
3
 склад 

сплавів за кобальтом і залізом майже не змінюється (рис. 3.22, в). Така 

електрохімічна поведінка є цілком прогнозованою і обумовлена 

зв’язуванням вільних катіонів у комплекси при надлишку ліганду, а, 

відтак, ускладненням їх відновлення на катоді.  
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а 

 

б 

Рисунок 3.22 – Залежність складу 

покриття Fe-Сo-Мо від густини 

струму при варіюванні  

концентрації ліганду;  

с(Cit
3–

),моль/дм
3
: а – 0,3 (Мо6);  

б – 0,4 (Мо7); в – 0,5 (Мо8) 

 

в  

 З електроліту Mo1 з концентрацією молібдат-іонів 0,08 моль/дм
3
 

при катодній густині струму iк 2 – 3 А/дм
2
 осаджені покриття з вмістом 

Fe 53 – 47 ат. %, Co 33 – 28 ат. %, Mo 14 – 25 ат. % і виходом за струмом 

55 – 60 %. Зростання густини струму до 6 А/дм
2
 сприяє підвищенню 

вмісту молібдену в сплаві до 24 ат. % з одночасним зниження частки Fe 

до 47 ат. %, що є відбитком конкурентного відновлення заліза і 

молібдену. Вміст кобальту в покриттях, осаджених з електроліту Mo1, 

практично не змінюється і залишається в межах 31 – 32 ат. %. 

Підвищення густини струму сприяє також збагаченню тугоплавким 

компонентом покриттів, осаджених з електроліту Mo2, за рахунок 

зменшення вмісту як заліза, так і кобальту (табл. 3.6).  

З підвищенням густини струму поляризації при осадженні сплаву 

Fe-Co-Mo з усіх досліджених електролітів відбувається цілком 

закономірний зсув потенціалу катоду в негативному напрямку 
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(Ек = ‒1,18 В при густині струму 2,5 А/дм
2
, Ек = ‒1,22 В при 3 А/дм

2
), 

що забезпечує інтенсифікацію паралельної реакції виділення водню і 

прогнозовано призводить до зниження ефективності катодного процесу. 

Таблиця 3.6 – Вплив складу електроліту і густини катодного струму  

на вихід за струмом і склад покриття Fe-Co-Mo 

iк, А/дм
2
 

Вміст Fe / Co / Mo, ат. % 

Електроліт 

Мо2 Мо3 Мо4 

2,0 51,2 / 34,0 / 14,8 51,0 / 32,7 / 16,3 53,3 / 32,5 / 14,2 

3,0 50,0 /32,9 / 17,1 49,5 / 31,9 / 18,6 49,7 / 35,0 / 15,3 

4,0 47,7 / 29,4 / 22,9 50,5 / 31,6 / 17,9 49,4 / 33,8 / 16,8 

5,0 46,8 / 28,5 / 24,7 50,0 / 30,8 / 19,2 50,0 / 33,0 / 17,0 

6,0 47,1 / 29,7 / 23,2 49,0 / 29,6 / 21,4 50,0 / 31,4 / 18,6 

Вс, % 47 – 65 40 – 45 50 – 62 

Слід також відзначити, що, незважаючи на однакові молярні 

концентрації іонів Fe
3+

 і Co
2+

 в електроліті, залізо з кобальтом 

виділяються в сплав у співвідношенні 1,6 : 1,0. Пріоритетне осадження 

заліза обумовлено не тільки вищим потенціалом Fe
3+

, але і тим фактом, 

що відновлення Fe (III) відбувається з частинок різної природи 

([FeHCit]
+
 (рКн = 6,3), FeOH

2+
 (рКн = 11,8) і [FeHCitMoO4]

2–
 [94, 198], а 

кобальту – переважно з комплексів [CoCit]
–
 (рКн = 4,8) [25].  

Підвищення концентрації молібдат-іонів до 0,095 – 0,10 моль/дм
3
 

при незмінному співвідношенні с(Fe
3+

) : с(Co
2+

) : с(MoO4
2–

) (електроліти 

Mo3, Mo4) відбивається, в першу чергу, у зниженні вмісту молібдену в 

покритті. Така, на перший погляд, «аномальна» поведінка пов'язана зі 

схильністю молібдатів до димеризації з ростом їх концентрації, 

негативним наслідком чого є зменшення кількості електродноактивних 

комплексів [FeHCitMoO4]
–
 і [FeCitMoO4]

2–
, які беруть участь у стадіях 

розряду на катоді. Вміст заліза в сплаві при цьому змінюється незначно, 

а покриття збагачується кобальтом за рахунок зменшення вмісту 

молібдену. При осадженні сплаву з електролітів Mo4, Mo5 зберігається 
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тенденція до зростання вмісту молібдену в сплаві з підвищенням iк. При 

цьому вміст кобальту залишається на рівні 34 – 35 ат. % за рахунок 

зменшення концентрації заліза до 45 ат. % (табл. 3.6).  

Необхідно відзначити, що з електроліту з вмістом молібдатів 

більше ніж 0,1 моль/дм
3
 покриття Fe-Co-Mo осаджуються з виходом за 

струмом меншим ніж 45 %. Причина полягає не тільки в інтенсифікації 

паралельної реакції виділення водню, а й в утворенні полімерних форм 

молібдатів, тому застосування електроліту такого складу є недоцільним.  

Таким чином, можна констатувати, що при густині струму 3 А/дм
2
 

спостерігається конкуренція між реакціями виділення заліза і кобальту в 

сплав у всьому інтервалі концентрацій, а максимум вмісту молібдену в 

покритті відповідає його концентрації в розчині 0,09 моль/дм
3
. При 

підвищенні густини струму до 5 А/дм
2
 залежність вмісту заліза і 

кобальту в сплаві від концентрації в електроліті носить екстремальний 

характер, але тенденція до конкуренції зберігається. Очевидним є і факт 

конкуренції молібдену і металів родини феруму за високих густин 

струму 5 – 6 А/дм
2
. Таким чином, варіювання концентрації 

сплавотвірних компонентів при їх сталому співвідношенні, підвищення 

концентрації лігандів, як і густина струму є чинниками змінення складу 

і морфології поверхні сплавів Fe-Сo-Мо, осаджених на постійному 

струмі [256]. Задача підвищення інтенсивності електролізу може бути 

успішно вирішена застосуванням нестаціонарних режимів.  

При низьких значеннях амплітуди імпульсного струму 2 – 3 А/дм
2
 

і сталому співвідношенні тривалості імпульс/пауза tі / tп = 2 мс / 20 мc 

склад сплаву Fe-Сo-Мо практично не змінюється (рис. 3.23, а, б). 

Підвищення густини струму до 5 А/дм
2
 сприяє збагаченню покриття 

кобальтом і молібденом за рахунок заліза (рис. 3.23, в), що дозволяє 

говорити про конкурентне відновлення заліза з кобальтом і молібденом. 

Варіювання амплітуди струму суттєво впливає на морфологію 

осаджених покриттів. Поверхня покриттів, одержаних при густині 

струму 2 А/дм
2
, є дрібнокристалічною. Збільшення густини струму до 

3 А/дм
2
 (при незмінних інших умовах електролізу) викликає 
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формування на поверхні окремих сфероїдів (рис. 3.23, б), а при 5 А/дм
2
 

утворюється мікроглобулярна структура з агломератами зерен розміром 

близько 2 мкм (рис. 3.23, в), що збігається з результатами [257].  

 

а 

 

б 

 

в 

Рисунок 3.23 ‒ Склад і морфологія 

покриття Fe-Co-Mo , одержаного 

уніполярним імпульсним струмом 

амплітудою, А/дм
2
: а – 2; б – 3; в – 5 

Згідно з уявленнями [229], механізм багатоступінчастого процесу 

електросинтезу тернарних покриттів металами тріади заліза з 

молібденом включає стадію хімічного відновлення проміжних оксидів 

молібдену атомарним адсорбованим воднем. Тому співвідношення 

тривалості імпульсу струму і часу його переривання істотно впливає на 

цільовий продукт. Аналіз елементного складу сплаву вказує на 

збагачення покриттів молібденом в робочому діапазоні імпульсу 2 ‒ 20 

мс і паузи 10 ‒ 50 мс (рис. 3.24, 3.25).  
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а 

 

б 

Рисунок 3.24 ‒ Залежність вмісту 

компонентів у сплаві Fe-Co-Mo  

від тривалості імпульсу при tп = 10 мс 

і густині струму і, А/дм
2
:  

а – 2, б – 3, в – 5 

 

в 

За низьких густин струму (2 ‒ 3 А/дм
2
) і фіксованої тривалості 

паузи tп = 10 мс збільшення часу поляризації неоднозначно впливає на 

склад покриття. Як видно з рис. 3.24, вміст кобальту та заліза в сплаві 

змінюється в межах 4 – 10 ат. %. Максимум вмісту молібдену ω (Мо) 

12 – 14 ат. % спостерігається в інтервалі тривалості імпульсу струму  

5 – 20 мс (рис. 3.24, а, б). Однак, за умов, наближених до стаціонарних 

(tі / tп = 50 мс / 10 мс) відбувається різке зниження вмісту легуючих 

металів (кобальту і молібдену) в покритті. Водночас спостерігається 

зростання вмісту заліза в сплаві до 56 ат. % (рис. 3.24, а, б) [258]. 
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Рисунок 3.25 ‒ Залежність складу і морфології покриття Fe-Co-Mo  

від тривалості паузи при tі = 2 мс, ік = 5 А/дм
2
. СЕМ: ×2000. 

При густині струму 5 А/дм
2 

вміст молібдену в сплаві зростає 

пропорційно тривалості імпульсу. Максимум вмісту молібдену 17 ат. % 

зафіксовано при tі = 20 мс. Також з підвищенням тривалості імпульсу 

відбувається і зниження кількості заліза в покритті (рис. 3.24, в). При 

співвідношенні tі / tп = 10 мс / 10 мс (20 мс / 10 мс) досягається 

максимальний сумарний вміст легуючих компонентів (≥ 50 ат. %), що, з 

урахуванням представлених в літературі даних [35, 182, 259, 260], дає 

підстави очікувати поєднання в одержаних матеріалах підвищеної 

мікротвердості та м’яко магнітних властивостей. 

Варіювання часу паузи в інтервалі 2 ‒ 10 мс при густині струму 

5 А/дм
2
 і тривалості імпульсу tі = 2 мс практично не впливає на склад і 

морфологію осадів (рис. 3.25). Збільшення тривалості паузи 

прогнозовано викликає зростання кількості молібдену в покритті за 

рахунок зменшення вмісту заліза. Збагачення покриття молібденом 

відбувається в робочому діапазоні тривалості паузи tп = 20 – 50 мс, що 

підтверджує запропонований механізм співосадження заліза з 

кобальтом і молібденом [212], згідно якого ад-атоми гідрогену 

відновлюють проміжні оксиди молібдену навіть за відсутності 

поляризації. Внаслідок перебігу означених хімічних реакцій вихід за 
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струмом сплавів, осаджених в імпульсному режимі, вищий порівняно із 

гальваностатичним. 

Проведені дослідження демонструють достатньо складний вплив 

параметрів імпульсного електролізу на вихід за струмом сплаву  

Fe-Co-Mo (табл. 3.7). Проте, аналіз результатів серії експериментів 

дозволяє окреслити деякі закономірності [261]: 

‒ при сталому співвідношенні tі / tп збільшення тривалості 

імпульсу сприяє зростанню виходу за струмом у всьому інтервалі 

густин струму; 

‒ з підвищенням густини струму (при tі / tп = const) ефективність 

процесу знижується.  

Максимальний вихід за струмом 80 – 82 % зафіксовано при густині 

струму 2 А/дм
2
 і співвідношенні tі / tп = (5 мс / 5 мс; 10 мс / 20 мс).  

Таблиця 3.7 ‒ Вплив параметрів імпульсного електролізу  

на ефективність процесу Вс, % 

Співвідношення  

імпульс / пауза 

Тривалість  

імпульс / пауза, мс 

Густина струму, А/дм
2
 

2 3 5 

1 : 1 2 / 2 39 27 15 

1 : 2,5 2 / 5 38 40 15 

1 : 5 2 / 10 59 40 23 

1 : 1 5 / 5 80 27 35 

1 : 2 5 / 10 39 34 31 

1 : 4 5 / 20 69 51 39 

1 : 1 10 / 10 57,3 52,8 44,3 

1 : 2 10 / 20 81,9 65,9 54,1 

1 : 5 10 / 50 65,7 63,7 68,8 

Аналіз морфології поверхні покриттів вказує на більш суттєвий 

вплив густини струму, як енергетичного фактору, на формування 

кристалічної ґратки порівняно із співвідношенням тривалості 

імпульс / пауза (рис. 3.23, 3.25). З підвищенням амплітуди струму на 

поверхні електроосаджених сплавів формується більш щільна мережа 

сфероїдних структур (рис. 3.23). Така зміна морфології поверхні сплаву 
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пов’язана з особливостями кристалізації сплавотвірних металів. Як вже 

було зазначено у розділі 3, відмінність у кристалохімічних параметрах 

кристалічних ґраток заліза, кобальту та молібдену викликає деформацію 

ґратки сплаву та гальмування лінійного росту кристалів. Очевидно, що 

деформація кристалічної ґратки тим більше, чим вище сумарний вміст 

кобальту і молібдену в сплаві. За даними рентгеноструктурного аналізу 

глобулярна структура поверхні характерна для осадів з сумарним 

вмістом легуючих компонентів > 45 ат. %. 

Слід відзначити, що розподіл сплавотвірних компонентів по 

поверхні покриттів, осаджених стаціонарним електролізом, виявляється 

досить нерівномірний (рис. 3.26). На виступах рельєфу вміст молібдену 

закономірно переважає, а вміст оксигену є мінімальним за рахунок 

локалізації більшої густини струму та більш повного відновлення 

проміжних оксидів ад-атомами гідрогену. В упадинах спостерігається 

істотне збільшення вмісту оксигену, пов’язане, по-перше, з включенням 

у покриття проміжних оксидів молібдену. По-друге, не слід виключати 

можливість адсорбції в упадинах карбону (IV) оксиду через формування 

в гальваностатичному режимі поруватої поверхні.  

Застосування імпульсного струму дозволяє формувати більш 

рівномірну поверхню і значно знизити кількість оксигену в покритті 

(рис. 3.26, б), про що свідчать результати аналізу морфології та 

топографії. Вміст оксигену, незалежно від області сканування, 

коливається в межах 20 ‒ 25 ат. %, що свідчить про більш повну 

реалізацію процесу відновлення молібдатів до металевого молібдену за 

умов переривання струму поляризації, та підтверджує доцільність 

застосування уніполярного імпульсного струму.  

Аналіз розподілу металів за товщиною здійснювали на зразках 

покриттів Fe-Сo-Мо, одержаних шляхом поетапного осадження 

постійним струмом густиною 2,5 А/дм
2
 протягом 1, 3, 5, 7, 10 і 15 

хвилин (рис. 3.27, а). Отримані результати виявили протилежний 

характер розподілу сплавотвірних металів за товщиною покриття 

порівняно з осадами Fe-Сo-W [262]. Поверхня покриття Fe-Co-Mo 
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збагачена молібденом порівняно із внутрішніми шарами, які 

контактують з підкладкою (рис. 3.27, а). Зростання вмісту молібдену в 

покритті, як і вольфраму, викликано наступною хімічною реакцією 

відновлення проміжних оксидів вольфраму ад-атомами Над.  

 

  

 
 

  

а б 

Рисунок 3.26 ‒ Морфологія та склад на виступах (1) та в упадинах (2) 

покриття Fe-Co-Mo; режим електролізу: а ‒ і = 3 А/дм
2
; б ‒ і = 3 А/дм

2
, 

tі / tп = 2 мс / 5 мс, час осадження 20 хв 

Зважаючи, що молібден має меншу за вольфрам спорідненість до 

гідрогену і більш позитивні потенціали відновлення, можна припустити, 

що формування каталітично активної поверхні Мо-вмісного покриття 

сприяє електрохімічній десорбції водню, про що свідчить поступове 

зниження виходу за струмом при товщині осадженого сплаву більше 

ніж 1 мкм (рис. 3.27, б). Втім, вихід за струмом сплаву Fe-Co-Mo 
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перевищує показники для Fe-Сo-W, оскільки останньому притаманна 

більша каталітична активність у реакції виділення водню. За тривалості 

електролізу більше ніж 7 хв приріст молібдену уповільнюється і його 

вміст в покритті суттєво не змінюється, отже швидкість відновлення 

гідрогену, імовірно не є критичною для зменшення вмісту молібдену в 

покритті.Проте, тенденція до розтріскування покриття товщиною 

більше ніж 10 мкм, виявлена для сплаву Fe-Сo-W, спостерігається і для 

Fe-Co-Mo (рис. 3.27, в), що пов’язане, очевидно, зі зростанням 

внутрішніх напружень внаслідок зростання вмісту тугоплавкого 

компоненту в поверхневих шарах покриття.  

 

а 

 

б 

 

в 

Рисунок 3.27 ‒ Залежність складу  

та товщини сплаву (а), виходу за 

струмом (б) від тривалості 

електролізу та морфологія (в) 

покриття Fe-Co-Mo, осадженого 

постійним струмом 

На підставі отриманих результатів, для одержання покриттів  

Fe-Сo-Мо з діапазоном вмісту кобальту 29 ‒ 42 ат. % і молібдену 

9 ‒ 31 ат. %, рівномірним розподілом елементів по поверхні та низькою 
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поруватістю, раціональними слід вважати стаціонарний режим 

електролізу з робочою густиною струму 2,5 ‒ 3,0 А/дм
2
 та імпульсний  

з амплітудою струму 3,0 ‒ 3,5 А/дм
2
 і співвідношенням 

tі / tп = (2 ‒ 10) мс / (5 ‒ 20) мс [251, 263].  

3.5 Аналіз розподілу компонентів сплавів Fe-Co-W(Mo)  

за товщиною покриттів  

Дуже цікаві результати, одержані при пошаровому осадженні 

покриттів, потребують ретельного аналізу для виявлення певних 

закономірностей, пов’язаних із механізмом катодного процесу.  

Відомо, що вміст тугоплавкого металу в складі сплаву є 

багатопараметровою функцією і залежить від значного чиста чинників, 

до яких можна віднести компонентний склад електроліту (μi), зокрема 

вміст оксометалату (сМОх); співвідношення комплексотвірних 

компонентів (kμ), амплітудні і часові параметри електролізу – густину 

струму поляризації (і), тривалість імпульсу, паузи та шпаруватість в 

нестаціонарному режимі осадження (Ki), час (tk) і температуру (T) 

електролізу, товщину осаду (δ) та ряд інших чинників 

ωМ = f(μi, kμ, сМОх, Ki, T, і, tk, δ …).    (3.8) 

За умови, що параметри (3.8), за виключенням δ, під час 

формування покриву (t → tk) залишаються незмінними, можна 

припустити існування функціонального зв’язку, який відбиває зміну 

вмісту тугоплавкого компоненту у складі сплаву зі зростанням шару 

покриву в нормальному до поверхні напрямку. За результатами 

досліджень встановлено, що означена залежність є нелінійною, та 

змінюється як симбатно до товщини у випадку Мо (рис. 3.28, а), так і 

антибатно у випадку W (рис. 3.28, б) [264, 265].  

 Графічні залежності також дозволяють зробити висновок, що,  

з урахуванням асимптотичного характеру ωМ = f(δ), вони можуть бути 

надані в першому наближенні двопараметричним рівнянням, яке 

використовується для опису динаміки електрохімічних систем іншого 

характеру:  
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ωМ = а·(δ )
b
,     (3.9) 

де а ‒ коефіцієнт пропорційності, так званий «параметр масштабу»,  

     b – параметр форми залежності.  

 Неважко переконатись, що при δ = 0 результатом обчислення буде 

вміст тугоплавкого металу в перехідному шарі покриття біля поверхні 

носія, а в умовах δ → δmax, тобто виході на асимптоту, рівень ωМ 

відповідає вмісту означеного компоненту в поверхневому шарі 

покриття.  Після логарифмування рівняння (3.9) можна надати в формі, 

що дозволяє представити взаємозв’язок в координатах lg ωМ – lg δ у 

вигляді лінійної залежності з кутовим коефіцієнтом b. Будемо вважати, 

що залежність (рис. 3.29) відбиває саме лінійних характер взаємозв’язку 

досліджуваних параметрів, а рівняння  

lgωМ = lga + b∙lgδ    (3.10) 

дозволяє розрахувати коефіцієнти а і b. В результаті графоаналітичної 

обробки одержано значення параметрів, наведені на рис. 3.29. 

Аналогічним чином було визначено параметри апроксимації для інших 

умов електролізу, а саме – зміненні густини струму при нанесенні 

гальванічних покривів сплавами Fe-Co-Mo та Fe-Co-W (див. рис. 3.28).  

 Із застосуванням одержаних параметрів апроксимації було 

розраховано теоретичні залежності (суцільна червона лінія на рис. 3.28) 

вмісту тугоплавкого металу від товщини покриття. Результати аналізу 

дозволяють дійти наступних висновків. По-перше, відзначимо доволі 

незначне розсіювання експериментальних результатів від 

розрахункових залежностей, що надає підстави для їх застосування з 

метою прогнозу складу, а відтак – і властивостей покривів. По-друге, 

параметр b – так званий параметр форми, відбиває кінетичні 

особливості формування складу сплаву. Співставлення з отриманими 

раніше залежностями деяких властивостей багатовалентних металів 

(вольфрам, манган), що змінюються в катодних або анодних процесах, 

приводить до висновку, що значення параметра b споріднені до 

кількості елементарних зарядів, які беруть участь в електрохімічній 
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стадії. Пояснення цьому знайти складно, але наявність такої інформації 

свідчить про невипадковість такого зв’язку.  

  

а б 

Рисунок 3.28 ‒ Розподіл тугоплавких елементів за товщиною покриттів  

Fe-Co-Mo (а) і Fe-Co-W (б); точки – результати експерименту,  

суцільна лінія – розрахунок. 

  

а б 

Рисунок 3.29 ‒ Лінеаризація експериментальних залежностей розподілу 

тугоплавких металів за товщиною покриття Fe-Co-Mo (a), Fe-Co-W (б)  

 Отже проведений аналіз свідчить, що керування складом 

покриттів можна здійснювати шляхом варіювання часу електролізу, 

використовуючи розроблені досить прості математичні моделі.  
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3.6 Фазовий склад  

Відомо, що електролітичні покриття за своїми фізико-хімічними 

властивостями відрізняються від отриманих металургійним способом 

сплавів і за фазовою будовою не відповідають діаграмам рівноваг 

термічних сплавів. До визначальних чинників, які впливають на 

електрокристалізацію та забезпечують формування певної структури 

електролітичного осаду, слід віднести кристалохімічні параметри 

сплавотвірних металів, умови електроосадження та склад електролітів. 

Аналіз фазового складу покриттів дозволяє відстежити характер такого 

впливу.  

Дослідження фазового складу покриттів проводили методом 

рентгеноструктурного аналізу із застосуванням рентгенівського 

дифрактометру ДРОН-2, у монохроматизованому випромінюванні  

Co-Kα (λ = 1,7902 Å), з реєстрацією дифрактограм у дискретному 

режимі з шагом 2θ = 0,1, з експозицією в кожній точці 20° при діючій 

напрузі 35 кВ і струмі 20 мА. Ідентифікацію сполук (фаз) проводили 

шляхом порівняння міжплощинних відстаней (d, A) і відносних 

інтенсивностей (I otn-I/I
0
) експериментальної залежності з даними 

електронної картотеки PCPDFWIN. 

Фазовий склад покриття Fe-Мo-W досліджували на зразках 

товщиною 10 ‒ 15 мкм, одержаних на мідній підкладці в 

гальваностатичному режимі, з вмістом заліза 73 ат. %, молібдену 

21 ат. % і вольфраму 6 ат. %, і сформованих уніполярним імпульсним 

струмом, з вмістом заліза 71 ат. %, молібдену 21 ат. % і вольфраму 

8 ат. % (у перерахунку на метал).  

На дифракційних спектрах плівок Fe-Мo-W, нанесених 

стаціонарним струмом, виявлена система ліній мідної підкладки та 

ліній, що відповідають фазам інтерметалідів Fe3Мо і Fe7W6, а також α-

Fe і цементиту Fe3C. На кутах 2θ 40 ‒ 60 виявлено досить широке гало 

(ширина на половині висоти складає 7, що відповідає аморфній 

структурі) (рис. 3.30). Розмір ділянки когерентного розсіювання L, 
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визначений з урахуванням напівширини Р1/2 дифракційної лінії на малих 

кутах θ за рівнянням Селякова-Шерера [266]:  

L = λ / (Р1/2cos θ),    (3.11) 

де λ – довжина хвилі випромінювання, становить L = 61 Å. 

 

Рисунок 3.30 – XRD-спектр покриття Fe-Mo-W, осадженого постійним 

струмом  

На відміну від осадів Fe-Мo-W, одержаних стаціонарним 

електролізом (рис. 3.30), на дифрактограмах покриттів Fe-Мo-W, 

осаджених уніполярним імпульсним струмом, окрім ліній мідної 

підкладки, виявлена система дифракційних ліній, що відповідають 

інтерметалевим фазам Fe7Мо3 і Fe7W6, α-Fe, Fe3C і FeВ, а також 

рефлекси металевих вольфраму і молібдену (рис. 3.31). На кутах 2θ 

40 ‒ 60 виявлено гало шириною 10, що підтверджує формування 

більш аморфної структури покриття порівняно зі стаціонарними 

умовами електролізу.  

Результати аналізу фазового складу зазначених сплавів 

узгоджуються з даними, отриманими [107, 128] для гальванічних 

покриттів заліза з тугоплавкими металами з високим вмістом легуючого 

компоненту (до 30 мас. %).  
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Рисунок 3.31 – XRD-спектр покриття Fe-Мo-W, осадженого імпульсним 

струмом  

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що саме 

молібден і вольфрам у високих концентраціях забезпечують 

формування аморфної структури покриттів сплавами Fe-Mo-W, 

електроосаджених із цитратних електролітів на основі солей 

феруму (ІІІ) як в гальваностатичному, так і в імпульсному режимах.   

Представлені на рисунку 3.32 дифракційні спектри осаджених 

постійним струмом на мідну підкладку сплавів Fe-Co-W товщиною 

20 мкм і вмістом заліза 54 ат. %, кобальту 36 ат. % та вольфраму 

10 ат. % характеризуються наявністю рефлексів підкладки (міді) та 

ліній, що відповідають фазам інтерметалідів Co7W6 і Fe7W6, а також  

α-Fe і цементиту Fe3C. На кутах 2θ 50 ‒ 55 виявлено гало шириною 10. 

Розмір ділянки когерентного розсіювання становить L = 77 Å. Аналіз 

отриманих результатів дозволяє зробити висновок про аморфно-

кристалічну структуру сплаву. Якісний склад інтерметалідів 

віддзеркалює конкурентне відновлення металів, зокрема, інтерметаліди 

Co7W6 і Fe7W6, як і відсутність сполук CoFe, свідчать про конкуренцію 

між залізом з кобальтом, яка переважає конкурентне відновлення 

кобальту або заліза з вольфрамом (рис. 3.32).  
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Рисунок 3.32 – XRD-спектр покриття Fe-Co-W, осадженого постійним 

струмом густиною 4,5 А/дм
2
 

Дифракційні спектри сплаву Fe-Co-W (залізо – 54 ат. %, кобальт – 

35 ат. %, вольфрам – 11 ат. %), осадженого імпульсним струмом, 

відрізняються наявністю додаткових ліній, що відповідають 

кристалічному вольфраму та фазі інтерметаліду складу Fe2W (рис. 3.33). 

Крім цього, виявлено і лінії FeВ. Оскільки рентгеноструктурні 

дослідження проводились на зразках покриттів однакового складу, але 

осаджених постійним або імпульсним струмом, виявлені на 

дифрактограмах лінії фаз залізовмісних інтерметалідів дають підстави 

стверджувати, що під час паузи відбувається реалізація енергетично 

більш легкої спільної кристалізації металів з однаковою кристалічною 

ґраткою, тобто заліза і вольфраму. Узявши до уваги той факт, що 

співосадження заліза та вольфраму в подвійний сплав Fe-W 

відбувається з утворенням твердого розчину вольфраму в α-Fe [11], не 

варто виключати імовірність комбінації інтерметалідів та твердого 

розчину при формуванні тернарного сплаву.  

Виявлені в осаджених імпульсним струмом сплавах Fe-Co-W фази 

Co7W6, Fe2W, Fe7W6, α-Fe, Fe3C і FeВ віддзеркалюють конкурентне 

відновлення як легуючих металів (кобальту і вольфраму), так і 

конкуренцію між залізом і кобальтом, що є підтвердженням механізму 

співосадження, запропонованого в [12]. 
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Рисунок 3.33 – XRD- спектр сплаву Fe-Сo-W, осадженого імпульсним 

струмом, і = 5 А/дм
2
, tі / tп = 5 мс / 5 мс 

Для досліджень фазового складу покриттів Fe-Co-Mo було обрано 

зразки осадів на мідній підкладці товщиною 10 ‒ 15 мкм, одержаних 

стаціонарним електролізом з електролітів різного складу, з вмістом 

заліза 51 ат. %, кобальту 36 ат. %, молібдену 13 ат. % та вмістом заліза 

31 ат. %, кобальту 31 ат. %, молібдену 38 ат. %, і уніполярним 

імпульсним струмом, з вмістом заліза 50 ат. %, кобальту 39 ат. %, 

молібдену 11 ат. % (в розрахунку на метал). 

На рис. 3.34 представлені XRD спектри покриттів сплавом  

Fe-Co-Mo, осаджених при густині постійного струму 3 A/дм
2
 з 

електролітів з різним співвідношенням комплексотвірників і ліганду. 

Фазовий склад покриттів Fe-Co-Mo дещо відрізняється від Fe-Co-W не 

тільки наявністю Мо-вмісних фаз, але й природою інтерметалідів. 

Виявлені на дифрактограмі рефлекси фаз Fe7Мо, Fe7Co, FeCo та 

відсутність ліній інтерметалідів СохМоy підтверджують конкурентне 

відновлення легуючих металів (кобальту і молібдену) між собою при 

формуванні сплаву, а також конкуренцію між залізом і кобальтом за 

молібден.  

Осадження сплаву Fe-Co-Mo відбувається при потенціалах, більш 

негативних за Fe-Co-W, отже залізо виграє в конкуренції за формування 

інтерметалідів з молібденом внаслідок більш повної реалізації реакції 
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відновлення іонів феруму (ІІ) до металу. З іншого боку, наявність 

однакових кристалічних ґраток у заліза та молібдену відіграє 

визначальну роль у формуванні інтерметалідів молібдену саме із 

залізом. Як видно з рис. 3.34, покриття Fe-Co-Mo з різним 

співвідношенням металів у сплаві, осаджені з різних електролітів 

постійним струмом, мають однаковий фазовий склад. Проте, зона 

когерентного розсіювання зменшується для покриттів з більшим 

вмістом молібдену з 66 Å до 53 Å. Вочевидь, аморфізація сплаву 

відбувається завдяки підвищенню вмісту тугоплавкого металу, а зміна 

співвідношення металів у сплаві впливає на співвідношення фаз різного 

складу, що відбиватиметься на властивостях покривів. 

 

Рисунок 3.34 – XRD спектр сплаву Fe-Сo-Мо, осадженого постійним 

струмом, А/дм
2
: а ‒ 2,5; б ‒ 3,0  
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Результати рентгеноструктурного аналізу сплаву Fe-Co-Mo, 

осадженого уніполярним імпульсним струмом, також свідчать про 

суттєвий вплив нестаціонарного режиму на фазовий склад тернарних 

покривів. На дифрактограмі сплаву Fe-Co-Mo наявні лінії, що 

відповідають металічному кобальту і молібдену, але зникають лінії 

інтерметалідів заліза з кобальтом (рис. 3.35). 

Враховуючі, що при осадженні бінарних сплавів Fe-Мо і Сo-Мо 

фазовий склад покриттів залежить від вмісту тугоплавкого компоненту і 

перехід від кристалічної (твердого розчину) до аморфної структури 

відбувається при вмісті молібдену понад 18 ‒ 20 ат. % [49, 119, 148], 

наявність на дифрактограмах Fe-Сo-Мо рефлексів фази Fe7Мо та 

металевих кобальту і молібдену та вказує на комбінацію інтерметалідів 

та твердого розчину при формуванні тернарного сплаву імпульсним 

струмом.  

 

Рисунок 3.35 – XRD спектр сплаву Fe-Сo-Мо, осадженого імпульсним 

струмом, і = 3 А/дм
2
, tі / tп = 2 мс / 5 мс 

Таким чином, отримані результати підтверджують 

запропонований у [12] механізм співосадження заліза і кобальту з 

молібденом і вольфрамом у тернарні сплави та ґрунтовність 

застосування струму різної природи (постійного або імпульсного) як 

ефективного інструменту керування фазовим складом, а, відповідно, і 
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структурно-залежними властивостями покриттів, зокрема, 

каталітичними, магнітними та мікротвердістю.  

3.7 Топографія поверхні  

Поряд з морфологією, досить вичерпну інформацію про структуру 

покриттів дає аналіз топографії і визначення класу шорсткості поверхні 

електроосаджених плівок. У матеріалознавстві шорсткість виступає 

характеристикою якості поверхні та залежить від способу обробки 

(шліфування, полірування та ін.) матеріалу. При осадженні 

гальванічних покриттів цей параметр не тільки віддзеркалює ступінь 

шорсткості підкладки, але й є результатом перебігу зародкоутворення 

на підкладці з чужорідного матеріалу та зростання кристалів при 

формуванні сплаву та, водночас з топографією, може бути додатковим 

індикатором ступеня розвинення поверхні [267]. 

Дослідження методом контактної силової мікроскопії з 

використанням атомно-силового зондового мікроскопа (ACM) NT–206 

дозволили провести ретельний аналіз стану окремих ділянок поверхні і 

визначити особливості її рельєфу [268]. Області сканування фіксували в 

межах 48,0 × 48,0 мкм, 20,0 × 20,0 мкм, 10,0 × 10,0 мкм і 5,0 × 5,0 мкм,  

а висоту рельєфу поверхні фіксували з роздільною здатністю 256 × 256 

пікселів. Ділянки для сканування обирали в центрі зразків, для 

співставлення різноманітності поверхні дослідження повторювали для 

двох ділянок рознесених на відстань 1500 мкм [268-270]. Візуалізацію 

результатів здійснювали шляхом реконструкції рельєфу у вигляді 2D- і 

3D-topography карт (висота відображена кольором) та 2D-torsion карт, 

які є результатом закручування вимірювальної консолі та відображають 

поверхневе тертя. Обробку отриманих АСМ-зображень здійснювали за 

допомогою програмного забезпечення Explorer software шляхом аналізу 

середньостатистичних амплітудних параметрів шорсткості поверхні 

згідно з міжнародними стандартами ‒ середньоарифметичного Ra 

(ISO 4287/1), який визначає шорсткість поверхні в вигляді двомірного 

арифметичного значення, та середньоквадратичного Rq (ISO 4287/1), 

який є визначальною характеристикою шорсткості поверхні [271, 272].  
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Підготовлена для електроосадження, відполірована підкладка з 

маловуглецевої сталі Ст3 характеризується рівномірною, але, як 

свідчать гістограми розподілу висот та розподілу кутів нахилу нормалі 

до поверхні, не впорядкованою структурою (рис. 3.36, 3.37). Аналіз 

профілю перетину поверхні між маркерами 1 і 2 показує, що розміри 

зерен підкладки знаходяться в діапазоні 2 ‒ 3 мкм (рис. 3.36, б; 3.37, б).  

 

а 

 

 

 

в 
 

б 

Рисунок 3.36 – 2D- і 3D-карти (а), профіль перетину поверхні між маркерами 

1 і 2 (б), гістограми розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок 

поверхні, та кутів орієнтації (в) матеріалу підкладки Ст3; Sскан = 48 × 48 мкм 

Характер гістограми кутів орієнтації нормалі до поверхні 

(90 → 270°) вказує на ізотропію властивостей матеріалу підкладки 

(рис. 3.36, в; 3.37, в). Шорсткість поверхні, визначена за 

середньостатистичними амплітудними параметрами, становить 

Ra = 0,033, Rz = 0,043 для області сканування 50 × 50 мкм (рис. 3.36, а) 

та Ra = 0,007, Rz = 0,010 для Sскан = 10 × 10 мкм (рис. 3.37, а).  
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Рисунок 3.37 – 2D-, 3D-карти поверхні (а), профіль перетину між маркерами 

1 і 2 (б), гістограма розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок 

поверхні, та кутів орієнтації (в) матеріалу підкладки Ст3; Sскан = 10 × 10 мкм. 

 Результати досліджень топографії та шорсткості поверхні 

покриттів складу, ат. %: Fe73Mo21W6, осадженого постійним 

(рис. 3.38, 3.39) і Fe71Mo21W8, осадженого імпульсним (рис. 3.40, 3.41) 

струмом, методом контактної силової мікроскопії добре узгоджуються 

із результатами сканівної електронної мікроскопії (рис. 3.9, 3.10). 

Результати, отримані за допомогою обох методів, показують, що 

поверхня покриттів, сформованих уніполярним імпульсним струмом 

(рис. 3.40, а; 3.41, а), є більш рівномірно розвиненою порівняно із 

осадженими на постійному струмі (рис. 3.38, а; 3.39, а) [95].  

 Рельєф поверхні покриттів Fe-Mo-W, осаджених в 

гальваностатичному режимі, відрізняється від підкладки і, незалежно 

від площі сканування, є більш упорядкованим і рівномірним. На 

поверхні виявляються окремо розташовані конусоподібні агломерати 
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1 – 4 мкм (рис. 3.38, б), які утворені низкою дрібніших і гостріших зерен 

з усередненим розміром 70 – 100 нм (рис. 3.39, б). Істотно така 

глобулярна структура обумовлена включенням тугоплавких металів і до 

складу покриттів.  

 

а 
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б 

Рисунок 3.38 – 2D-, 3D-карта поверхні, профіль перетину між маркерами 1 і 2 

і гістограма розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок поверхні,  

та кутів орієнтації покриття Fe-Mo-W, осадженого в гальваностатичну 

режимі; Sскан = 48 × 48 мкм  

Гістограми розподілу висот, орієнтації нормалі та розподілу кутів 

нахилу нормалі до поверхні дають змогу оцінити розподіл зерен і 

агломератів на всьому полі сканування зразка. Для покриттів, 

осаджених в умовах стаціонарного електролізу, переважають гострі 

виступи різної висоти, розподіл зерен по поверхні є рівномірним, проте 

відсутність на гістограмі розподілу кутів нахилу зерен, які мають кути з 

великім нахилом (рис. 3.38, в; 3.39, в) свідчіть про досить різкі перепади 

між висотами. 
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Рисунок 3.39 – 2D-, 3D-карта поверхні, профіль перетину між маркерами 1 і 2  

і гістограма розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок поверхні,  

та кутів орієнтації покриття Fe-Mo-W, осадженого в гальваностатичному 

режимі; Sскан = 10 × 10 мкм  

Перехід до нанорельєфу (Sскан = 10 × 10 мкм) дозволяє провести 

аналіз поверхні окремо розташованих агломератів, на яких 

візуалізується дрібніша субструктура, за формою та розміром подібна 

до зерен основного шару поверхні (рис. 3.39). Параметри шорсткості  

Ra (Rq) в області сканування 50 × 50 мкм визначено як 0,18 (0,20) 

відповідно, а в області сканування 10 × 10 мкм Ra (Rq) зменшуються до 

0,019 (0,025) відповідно. Втім, незалежно від площі сканування ці 

показники вищі порівняно із матеріалом підкладки, що свідчить про 

розвинення поверхні.  

В імпульсному режимі формується згладжена, більш глобулярна 

поверхня, з агломератами зерен розміром 0,2 – 0,4 мкм 

(рис. 3.40, б; 3.41, б), які за формою наближаються до конусів і 
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сфероїдів, про що свідчить характер гістограм розподілу висот і 

більший (порівняно з гальваностатичним режимом) інтервал кутів 

нахилу елементарних ділянок поверхні (0 ‒ 48°) (рис. 3.40, в; 3.41, в). 

Про формування уніполярним імпульсним струмом більш розвиненої 

поверхні покриття, порівняно зі стаціонарним електролізом, свідчать і 

значно більші параметри шорсткості Ra = 0,25; Rq = 0,3 на полі 

сканування 50 × 50 мкм, які очікувано зменшуються для площі 

сканування 10 × 10 мкм Ra = 0,06; Rq = 0,08. 

 
а 

 

 

 

в 
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Рисунок 3.40 – 2D-, 3D-карта поверхні, профіль перетину між маркерами  

1 і 2 і гістограма розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок 

поверхні, та кутів орієнтації покриття Fe-Mo-W, осадженого імпульсним 

струмом; Sскан = 48 × 48 мкм  

Враховуючи, що при осадженні покриття уніполярним імпульсним 

струмом виступи поверхні збагачуються вольфрамом, можна 

підсумувати, що більш рівномірний глобулярний рельєф виникає за 

участі останнього [49]. 
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Рисунок 3.41 – 2D-, 3D-карта поверхні і профіль перетину між маркерами  

1 і 2 і гістограма розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок 

поверхні, та кутів орієнтації покриття Fe-Mo-W, осадженого імпульсним 

струмом; Sскан = 10 × 10 мкм 

Виходячи з досвіду формування більш досконалих поверхневих 

структур саме з використанням імпульсного електролізу, дослідження 

топографії поверхні покриттів Fe-Co-W проводили на зразках, 

одержаних імпульсним струмом, з вмістом вольфраму 10 – 12 aт. %.  

Результати АСМ аналізу поверхні сплаву Fe-Co-W в межах області 

сканування 50 × 50 мкм (рис. 3.42) свідчать про більш упорядковану та 

рівномірну структуру поверхні покриття, порівняно з матеріалом 

підкладки, хоча в певних зонах візуалізуються агломерати, які різняться 

діаметром і висотою. Розподіл висот і кутів нахилу нормалі до поверхні, 

зареєстрований для нанорельєфу, свідчить про невелику різницю висот 

з плавним переходом між ними. Орієнтація нормалі до поверхні вказує 

на формування пласких агломератів еліптичної форми та локальну 
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анізотропію (рис. 3.43, в; 3.44, в), яка нівелюється взаємовпливом 

локальних ділянок при переході до «макро» рельєфу (рис. 3.42, в). 

Враховуючи істотну різницю в структурі та параметрах кристалічних 

ґраток сплавотвірних металів (табл. 2.3), можна зробити припущення, 

що ми маємо справу з ортотропією при формуванні моноатомного шару 

покриття. 
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Рисунок 3.42 – 2D-, 3D-карта поверхні, профіль перетину між маркерами 1 і 2  

і гістограма розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок поверхні,  

та кутів орієнтації покриття Fe-Сo-W; Sскан = 48 × 48 мкм  

 Аналіз профілю перетину поверхні між маркерами 1 і 2 для 

областей сканування 48 × 48 мкм, 10 × 10 мкм і 5 × 5 мкм підтверджує 

результати сканівної електронної спектроскопії та доводить формування 

рівномірно глобулярної поверхні з розмірами сфероїдо- і 

конусоподібних агломератів 3 ‒ 5 мкм (рис. 3.42  3.44), які утворені 

дрібнішими зернами діаметром 0,3 ‒ 0,5 мкм (рис. 3.44).  
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Рисунок 3.43 – 2D-, 3D-карта поверхні, профіль перетину між маркерами 1 і 2 

і гістограма розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок поверхні, та 

кутів орієнтації покриття Fe-Сo-W; Sскан = 10 × 10 мкм  

Параметри шорсткості поверхні Ra і Rq в області сканування 

48 × 48 мкм визначені як 0,42 і 0,58 відповідно, що на порядок вище, 

ніж для матеріалу підкладки та свідчить про істотне розвинення 

поверхні покриття Fe-Co-W. Для нанорельєфу (площа сканування 

10 × 10 мкм і 5 × 5 мкм) показники шорсткості також є більшими за 

підкладку, але дещо знижуються (Ra = 0,06 і Rq = 0,07) порівняно з 

великим полем сканування, що свідчить про згладжування поверхні на 

окремих її ділянках [247]. 

Як було встановлено раніше [12], формування сфероїдної 

структури поверхні обумовлюється присутністю саме тугоплавких 

металів у сплаві. Враховуючі результати попередніх досліджень, у 

цьому випадку можна прогнозувати підвищення мікротвердості та 

каталітичних властивостей одержаних покриттів [273, 35].  
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Рисунок 3.44 – 2D-, 3D-карта поверхні, профіль перетину між маркерами 

1 і 2 і гістограма розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок 

поверхні, та кутів орієнтації покриття Fe-Сo-W; Sскан = 5 × 5 мкм 

Результати досліджень топографії сплаву складу Fe-Co-Mo з 

вмістом кобальту 39 ат. % і молібдену 11 ат. %, осадженого 

уніполярним імпульсним струмом, також свідчать про формування 

більш розвиненої поверхні порівняно з матеріалом підкладки 

(рис. 3.45, 3.47, 3.48) [262]. Для областей сканування 48 × 48 мкм і 

20 × 20 мкм спостерігається менша, порівняно із покриттям Fe-Co-W, 

різниця висот виступів та упадин рельєфу поверхні (рис. 3.45, в). На 

поверхні окремо розташовані конусоподібні агломерати, діаметр основи 

яких сягає до 10 мкм (рис. 3.45, б). На відміну від покриттів Fe-Мо-W і 

Fe-Co-W, характер гістограми кутів орієнтації вказує на анізотропію 

властивостей в межах всієї області сканування (рис. 3.45, в).  

Додатковою відмінністю тернарних покриттів Fe-Co-Mo слід 

вважати наявність ділянок різної морфології, які позначено як ділянки А 

і В (рис. 3.46). Реєстрація особливостей закручування вимірювальної 
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консолі в межах однієї області сканування (в режимі «torsion») 

демонструє істотну зміну поверхневого тертя на цих ділянках, що 

свідчить про негомогенність складових поверхні [274, 275]. Отже, 

великий інтерес викликає і суттєвого значення набуває більш детальне 

вивчення морфології частин А (рис. 3.47) і В (рис. 3.48). 

 Ділянка А (рис. 3.47) відрізняється глобулярної структурою, для 

якої характерні окремо розташовані конусоподібні виступи з діаметром 

основи ~ 3 мкм і висотою 0,4 нм, які утворені дрібнішими сфероїдними 

агломератами зерен із середнім розміром 0,2 ‒ 0,5 мкм (рис. 3.47, б).  

Гістограми розподілу висот, кутів нахилу нормалі до поверхні та 

кутів орієнтації підтверджують переважне формування сфероїдів в 

межах однієї області сканування (рис. 3.47) і свідчать про наявність 

локальної анізотропії.  

 
а 

 

 

 

в 

 

б 

Рисунок 3.45 – 2D-, 3D-карта поверхні, профіль перетину між маркерами  

1 і 2 і гістограма розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок 

поверхні, та кутів орієнтації покриття Fe-Co-Mo; Sскан = 48 × 48 мкм  
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Ділянка В (рис. 3.48) характеризується вираженою різницею висот 

виступів та упадин нанорельєфу. Це відбиває формування більш 

розвиненої поверхні порівняно із ділянкою А. На 3D- і 2D-картах 

топографії поверхні візуалізується структура з досить вираженими 

виступами та упадинами, подібна до кристалічної ґратки кобальту 

(рис. 3.48, а). Проте, гістограма кутів нахилу нормалі до поверхні на цій 

ділянці вказує на доволі плавний перехід між висотами та більш 

рівномірний розподіл гострих виступів різної висоти, що свідчить про 

вирівнювання поверхні [258].  

 

а       б 

 

в       г 

Рисунок 3.46 ‒ 2D-Topography (а) і 2D-Torsion (б) карти поверхні покриття 

Fe-Co-Mo; 2D-Torsion карти ділянки А (в) і В (г)  
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Рисунок 3.47 – 2D-, 3D-карта поверхні, профіль перетину між маркерами  

1 і 2 і гістограма розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок 

поверхні, та кутів орієнтації ділянки А сплаву Fe-Co-Mo; Sскан = 10 × 10 мкм 

 Аналіз профілю перетину поверхні ділянки В між маркерами 1 і 2 

вказує на формування дрібних конусоподібних зерен розміром 

0,2 ‒ 0,3 мкм та їх об’єднання в кристаліти, розмір яких коливається в 

межах 0,5 ‒ 3,5 мкм (рис. 3.48, б).  

 Параметр Rq для ділянок А і В в межах області сканування 

10 × 10 мкм визначено як 0,13 і 0,08 відповідно, що свідчить про більшу 

шорсткість ділянки А, зумовлену наявністю локальних досить високих 

виступів. Проте, такі значення середньоквадратичного параметра 

шорсткості поверхні Rq для ділянок з різною морфологією не впливають 

на середньоарифметичний параметр шорсткості Rа. Для площі 

сканування 50 × 50 мкм Rа становить 0,15, що дозволяє віднести 

синтезовані покриття Fe-Co-Mo до 9-10-го класу шорсткості [276, 277].  
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Рисунок 3.48 – 2D-, 3D-карта поверхні, профіль перетину між маркерами  

1 і 2 і гістограма розподілу висот, кутів нахилу елементарних ділянок 

поверхні, та кутів орієнтації ділянки В сплаву Fe-Co-Mo; Sскан = 10 × 10 мкм  

Спостережувані відмінності рельєфу поверхні тернарних 

покриттів за інших рівних умов пов’язані, зокрема, і з різницею 

фазового складу тонко плівкових матеріалів. Так, наприклад, рельєф 

поверхні покриттів Fe-Mo-W дещо подібний до Fe-Сo-W. Це 

пояснюється наявністю інтерметалідів заліза з обома тугоплавкими 

металами Fe7Мо3 і Fe7W6 у складі Fe-Mo-W, і сполуками вольфраму  

з кобальтом і залізом Co7W6 і Fe7W6 – у складі Fe-Сo-W, тобто метал – 

аморфізатор (молібден і вольфрам) зв’язують основу сплаву і сприяють 

формуванню відносно рівномірної мікроглобулярної поверхні. В той же 

час у складі електролітичного тернарного сплаву Fe-Co-Mo наявні лише 

сполуки заліза з молібденом Fe7Мо, які є чинниками формування 

глобулярної поверхні, та Fe7Co, FeCo, для яких характерна кристалічна 
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структура. Саме тому на поверхні покриттів Fe-Co-Mo візуалізується 

ділянки відмінної морфології.  

Отримані результати АСМ-аналізу поверхні дозволяють очікувати 

незвичайну комбінацію каталітичних, магнітних властивостей з 

підвищеною мікротвердістю для електролітичних покриттів Fe-Co-Mo.  

Підсумовуючи представлені в цьому розділі результати 

досліджень, можна виділити ключові моменти, які, на нашу думку, слід 

ураховувати при розробці технологій покриттів тернарними сплавами 

Fe-Mo-W і Fe-Co-W(Мо):  

• співвідношення концентрацій оксоаніонів в електроліті впливає 

на сумарний вміст W і Мо та вміст кожного з них у сплаві Fe-Mo-W; 

підвищення густини струму сприяє збагаченню покриття вольфрамом і 

збільшенню сумарного вмісту тугоплавких металів, перехід до 

імпульсного струму збільшує вміст вольфраму на 3 ‒ 4 ат. % за рахунок 

молібдену, забезпечує зниження вмісту оксигену на 30 %, зменшення 

поруватості та рівномірний розподіл елементів по поверхні;  

• застосування уніполярного імпульсного струму з амплітудою 

4,5 ‒5,5 А/дм
2
 при співвідношенні тривалості імпульс / пауза 

(5 ‒ 10) / (10 ‒ 20) мс забезпечує осадження покриття Fe-Mo-W з 

діапазоном вмісту вольфраму ‒ 5 ‒ 11 ат. %, молібдену ‒ 26 ‒ 32 ат. % і 

виходом за струмом 58 ‒ 83 %;  

• при формуванні сплаву Fe-Co-W відбувається конкурентне 

відновлення феруму з кобальтом і вольфрамом, що віддзеркалюється в 

антибатному зміненні вмісту заліза і кобальту при варіюванні 

співвідношення компонентів електроліту та зростанні вмісту заліза в 

покритті з підвищенням густини струму за рахунок Со і W; застосування 

імпульсного режиму забезпечує підвищення ефективності процесу на 

30 %, зниження вмісту оксигену вдвічі та більш рівномірний розподіл 

елементів по поверхні порівняно з гальваностатичним; збільшення 

тривалості імпульсу струму за фіксованої паузи змінює характер 

конкурентного відновлення металів в напрямку збільшення ω(Со, W).  
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• при осадженні сплаву Fe-Сo-Мо за фіксованого співвідношення 

компонентів вміст кобальту в покритті зростає за рахунок молібдену при 

збільшенні концентрації електроліту; при підвищенні густини струму 

встановлено протилежну тенденцію змінення ω(Со) і ω(W); надлишок 

цитрату відносно сумарної концентрації комплексотвірників викликає 

збагачення покриття молібденом і залізом за рахунок кобальту; 

підвищення тривалості імпульсу струму tі забезпечує збільшення вмісту 

молібдену в сплаві тим більше, чим вище ік, а при tі / tп = const 

збільшення tі сприяє підвищенню ефективності процесу; морфологія 

поверхні покриття Fe-Сo-Мо залежить від співвідношення легуючих 

металів у сплаві, зокрема при ω(Со) / ω(Мо) < 2 осаджуються сплави 

глобулярної структури;  

• розподіл вмісту тугоплавких компонентів у складі сплавів  

Fe-Co-W і Fe-Co-Мо за товщиною покриттів має нелінійний характер,  

та змінюється симбатно до товщини у випадку Мо і антибатно  

у випадку W.  

• при переході від гальваностатичного режиму електролізу до 

імпульсного відбувається зміна фазового складу покриттів Fe-Mo-W і 

Fe-Co-W(Мо), яка полягає в додатковому формуванні фаз кристалічних 

вольфраму, молібдену, кобальту і інтерметалідів Fe2W; дані 

рентгеноструктурного аналізу свідчать про утворення комбінації 

інтерметалідів та твердого розчину при формуванні тернарних сплавів 

імпульсним струмом.  
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РОЗДІЛ 4 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ ТЕРНАРНИМИ 

СПЛАВАМИ Fe-Мo-W Fe-Co-Мо і Fe-Co-W 

 Функціональні властивості багатокомпонентних покриттів 

безпосередньо залежать від якісного, кількісного і фазового складу, 

морфології і шорсткості поверхні, розподілу компонентів по поверхні  

і товщині покриття. Перелічені характеристики, в свою чергу, залежать від 

складу електроліту і режимів електроосадження, що було обговорено у 

розділі 3. Даний розділ автори присвятили обговоренню результатів 

тестування зразків синтезованих покриттів з різним вмістом 

сплавотвірних металів, осаджених у різних режимах електролізу, з 

електролітів різного складу, і встановленню зв’язку між складом і 

структурою та функціональними властивостями покриттів.  

4.1 Фізико-механічні властивості  

Визначальними експлуатаційними характеристиками гальванічних 

покриттів є адгезія до матеріалу підкладки та мікротвердість. Оцінку 

фізико-механічних властивостей тернарних сплавів здійснювали на 

зразках, сформованих на підкладках зі сталі Ст3 з електролітів [116, 

214-216], відповідно до [278].  
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Результати металографічних досліджень довели, що всі досліджені 

покриття, осаджені у відпрацьованих режимах [243, 251, 253, 263], 

мають хорошу адгезію до матеріалу основи та зберігають її за 

механічних навантажень (полірування, зламу під кутом 90°, підготовки 

шліфів та інших видів механічної обробки). На шліфах (рис. 4.1, а, б, в) 

відсутні будь-які ознаки відшарування покриттів, що підкреслює міцне 

зчеплення з основою. Нагрів зразків до 200°С не викликає 

розтріскування покриттів та не впливає на міцність зчеплення з 

підкладкою.  

   

а    б    в 

Рисунок 4.1  Шліф поперечного перерізу зразків «сталь Ст3 – покриття» 

складу, ат. %: а  Fe73Мo21W6, б  Fe52Co36W12, в  Fe51Co36Mo13; 

товщина 25 мкм  

Мікротвердість покриттів Fe-Мо-W, Fe-Co-W(Мо) і матеріалу 

підкладки (Ст3) визначали методом Віккерса за глибиною вдавлювання 

індентору (алмазної піраміди з кутом при вершині 136°) на твердомірі 

ПМТ-3 при навантаженнях P = 0,02 ‒ 0,2 кг і часі витримки 10 с 

(рис. 4.2). Експеримент проводили після 24-годинного старіння 

покриттів за кімнатної температури. Значення HV розраховували за 

рівнянням:  

НV = 1854P / d
2
,      (4.1)  

де d – діагональ вдавлення піраміди, мкм. Вимірювання проводили 

мінімум у 3 точках з наступним усередненням даних, інтервал довіри 

± 10. Товщина покриттів для аналізу становила не менш, ніж 25 мкм. 
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а    б     в 

Рисунок 4.2 ‒ Дактилоскопічні зображення матеріалу основи (Ст.3) (а)  

і покриттів Fe-Co-W (б), Fe-Co-Мо (в); навантаження 0,1 кг; збільшення ×200.  

Дослідження мікротвердості [279, 280] покриттів тернарними 

сплавами, осаджених на підкладки з маловуглецевої сталі, показали 

підвищення показників HV порівняно не тільки з підкладкою, 

покриттями індивідуальними металами, а й з бінарними сплавами 

(табл. 4.1). Підвищення мікротвердості систем «сталь Ст3 – покриття» у 

2,5 ‒ 3,5 рази відносно підкладки є досить вагомим внеском у зміцнення 

поверхні [9].  

Таблиця 4.1 ‒ Показники мікротвердості матеріалів різної природи 

Матеріал α-Fe Co Mo W Cr Сталь Ст3 

HV, кгс/мм
2
 65‒130* 130* 140‒230* 400* 400‒1100* 200 

Матеріал Fe-Mo Со-Мо Со-W Fe-Mo-W Fe-Co-Мо Fe-Co-W 

HV, кгс/мм
2
 390‒480 442‒465* 260‒490* 590–615 594‒627 667‒697 

* ‒ за літературними даними  

Слід відзначити, що чинниками мікротвердості мають бути, в 

першу чергу, поверхнева концентрація тугоплавких компонентів, 

рельєф поверхні та, безсумнівно, фазовий склад тонко плівкових 

матеріалів. Очевидно, що більш високі показники мікротвердості для 

тернарних сплавів порівняно із бінарними досягаються за рахунок 

формування інтерметалідів і більш досконалого рельєфу. Так, наявність 

інтерметалідів Fe7Мо3 і Fe7W6 у складі покриттів Fe-Mo-W, осаджених 

постійним струмом, є причиною підвищення Hμ на 150 – 190 порівняно 
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з бінарними, для яких такі фази не виявлено [109]. Мікротвердість 

тернарних сплавів Fe-Mo-W, осаджених імпульсним струмом, є дещо 

вищою порівняно із покриттями, одержаними стаціонарним 

електролізом (рис. 4.3, а) [226]. Це можна пояснити, по-перше, більшим 

вмістом легуючих компонентів у сплавах і меншим вмістом 

неметалевих домішок, по-друге, обумовлено включенням до сплавів 

металічних фаз вольфраму та молібдену (див. рис. 3.30, 3.31) [281].  

 

а 

 

б 

 

в 

Рисунок 4.3 ‒ Мікротвердість 

зразків «сталь Ст3 – покриття» 

бінарних і тернарних покриттів  

Fe-Мo-W (а), Fe-Co-W (б)  

і Fe-Co-Мо (в), осаджених 

стаціонарним (1) та імпульсним (2) 

струмом  

Аналогічні тенденції змінення мікротвердості спостерігаються і 

для сплавів Fe-Co-W і Fe-Co-Mo (рис. 4.3, б, в). Включення до складу 

покриттів Fe-Co-W, осаджених постійним струмом, інтерметалідів 
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заліза і кобальту з вольфрамом Co7W6 і Fe7W6 забезпечує підвищення 

мікротвердості порівняно не тільки з бінарними покриттями, а й 

тернарними Fe-Mo-W, навіть при меншому сумарному вмісті 

тугоплавкого компоненту. Додаткове утворення в імпульсному режимі 

фаз металічного вольфраму та інтерметаліду Fe2W сприяє підвищенню 

HV до 700. Водночас, покриття Fe-Co-Mo дещо поступаються вище 

розглянутим за показником мікротвердості (рис. 4.3, в), незважаючи на 

наявність інтерметалідів Fe7Мо, Fe7Co, FeCo.  

За результатами досліджень встановлено, що покриттям Fe-Co-W з 

вмістом кобальту 36 ат. % та вольфраму 12 ат. % (у перерахунку на 

метал) притаманна найвища мікротвердість HV ~700 кгс/мм
2
, яка 

близька до показників покриттів електролітичним хромом [282, 283]. 

Отримані результати дозволяють за показниками мікротвердості 

розташувати одержані тернарні сплави у ранжований ряд:  

Fe-Co-W > Fe-Mo-W > Fe-Co-Mo.  

Дослідження впливу вмісту тугоплавких компонентів на фізико-

механічні показники (табл. 4.2) доводять, що мікротвердість зростає з 

підвищенням відсотка вольфраму в межах дотримання якості покриттів 

і відсутності розтріскування.  

Таблиця 4.2 ‒ Вплив складу на мікротвердість Hμ тернарних покриттів 

Склад покриття, ат. % 
Режим осадження покриттів 

стаціонарний імпульсний 

Fe52Co36W12 670 697 

Fe59Co33W8 660 686 

Fe71Mo21W8 590 615 

Fe73Mo21W6 580 595 

Fe31Co31Mo38 590 630 

Fe51Co36Mo13 570 610 

Таким чином, мікротвердість тернарних покриттів здебільшого 

визначається вмістом вольфраму і відповідних інтерметалідів і зростає з 

підвищенням відсотку тугоплавкого компоненту.  
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4.2 Корозійна стійкість  

Вимірювання корозійної стійкості одержаних покриттів 

проводили методом аналізу поляризаційних залежностей, який 

передбачає реєстрацію катодної і анодної вольтамперограм поблизу 

потенціалу корозії [284, 285]. До переваг поляризаційного методу 

відноситься можливість отримання великої кількості вимірювань за 

відносно короткий період часу.  

Глибинний показник швидкості корозії kh розраховували з 

використанням відомого значення швидкості корозії за рівнянням:  

kh = 
ρ

76,8 кореіk
,     (4.2) 

де kе – електрохімічний еквівалент металу або сплаву, г/А∙год; 

    ікор – густина струму корозії, А/м
2
; 

    ρ – густина металу або сплаву, г/см
3
.  

Верифікацію результатів корозійних тестів здійснювали методом 

спектроскопії електродного імпедансу (СЕІ) [286] у середовищі 2 % 

NaCl. СЕІ реєстрували в двохелектродні комірці на електродах площею 

1 см
2
, планарно розташованих, на відстані 1 см один від одного. Для 

вимірювань використовували електрохімічний модуль Autolab-30 

моделі PGSTAT301N Metrohm Autolab, оснащений модулем FRA-2 

(Frequency Response Analyzer) в інтервалі частот 10
−2

 – 10
6
 Гц. 

Керування модулем здійснювали за допомогою програми Autolab 4.9 за 

стандартною процедурою з наступною обробкою масиву даних у пакеті 

ZView 2.0. Моделювання будови та стану межі розділу фаз виконували 

методом еквівалентних схем заміщення. До розгляду прийнято 

параметри з похибкою моделювання еквівалентного ланцюга не більш 

10 %. Вимірювання проведені при температурі 18 ± 1 °С. 

Загально відомо, що корозія металів родини феруму в кислому 

середовищі перебігає з водневою деполяризацією, у нейтральному та 

лужному – з кисневою, а за наявності хлорид-іонів зароджуються та 

розповсюджуються пітинги. Виходячи з цього, важливим є визначення 

впливу легувальних металів на механізм корозії тернарних сплавів.  
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Тестування корозійної тривкості покривів в системі  

Fe(Co) – Mo(W) з різним вмістом легувальних компонентів, 

сформованих на підкладці зі сталі Ст3, відбиває цілком очікуваний 

результат суттєвого зростання хімічного опору покривів порівняно з 

матеріалом підкладки. Результати досліджень корозійної поведінки 

покриттів Fe-Co-Mo (рис. 4.4) показують, що, порівняно з матеріалом 

підкладки, у кислому та нейтральному середовищах відбувається зсув 

потенціалу корозії у позитивний бік, швидкість корозії при цьому 

зменшується завдяки формуванню на поверхні покриттів щільної плівки 

кислотних оксидів молібдену. У лужному середовищі потенціал корозії 

зсувається у негативний бік внаслідок гальмування катодної реакції, 

обумовленого пасивацією поверхні сплавів важкорозчинними ферум 

(кобальт) гідроксидами, які ускладнюють доступ деполяризатора.  

   

а       б 

Рисунок 4.4 – Катодні (1, 2, 3) і анодні (1’, 2’, 3’) поляризаційні залежності 

сформованих на сталі покриттів складу, ат. %: Fe51Co36Mo13 (а), 

Fe31Co31Mo38 (б), у корозійних середовищах складу:  

1, 1’ – 1M Na2SO4 + H2SO4 до рН 3; 2, 2’ – 3 % NaCl при рН 5;  

3, 3’ – 1M Na2SO4 + NaOH до рН 9,5 

Цілком прогнозовано, що корозійна стійкість покриттів Fe-Co-Mo 

з вмістом заліза 51 ат. % і молібдену 13 ат. % у лужному середовищі є 

найвищою. Збагачення покриття молібденом, яке відбувається 
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переважно за рахунок зниження вмісту заліза, сприяє підвищенню 

корозійної стійкості в кислому середовищі (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 ‒ Показники корозії сталі та покриттів Fe-Co-(W)Mo і Fe-Mo-W 

Склад покриттів, 

ω, ат.% 

рН 3 рН 5 рН 9,5 

Екор, В 
lg iкор,  

А/cм
2
 

Екор, В 
lg iкор,  

А/cм
2
 

Екор, В 
lg iкор,  

А/cм
2
 

Сталь –0,34 –2,8 –0,35 –3,0 –0,32 –2,8 

Fe51Co36Mo13 –0,25 –3,7 –0,3 –4,9 –0,46 –5,5 

Fe31Co31Mo38  –0,16 –4,5 –0,31 –4,8 –0,32 –5,1 

Fe59Co33W8 –0,42 –4,5 –0,41 –5,0 –0,49 –5,4 

Fe54Co36W10 –0,54 –4,7 –0,36 –5,1 –0,53 –5,2 

Fe73Mo21W6 –0,32 –4,1 –0,39 –4,8 –0,36 –5,5 

Корозійна поведінка покриття Fe-Co-W (рис. 4.5) в кислому 

середовищі відрізняється від сплаву Fe-Co-Mo – домінує катодний 

контроль корозійного процесу, про що свідчить зсув потенціалу корозії 

у бік більш негативних значень. Гальмування катодної реакції внаслідок 

ускладнення доставки деполяризатора – кисню обумовлено 

формуванням плівки кислотних за природою оксидів вольфраму. Слід 

зазначити, що показники корозійної стійкості при рН 3 для покриття  

Fe-Co-W з вмістом вольфраму 10 ат. % вище за аналогічні для Fe-Co-Mo 

з вмістом тугоплавкого компоненту 38 ат. %, що можна пояснити 

відміною у морфології та фазовому складі зазначених покриттів, а 

також вищим питомим електричним опором оксидів вольфраму. 

Здатність молібдену і вольфраму до утворення захисних оксидів 

високої хімічної стійкості в кислому та нейтральному середовищах 

очікувано сприяє зниженню швидкості корозії покривів Fe-Мо-W 

(рис. 4.6). За результатами досліджень корозійної поведінки 

встановлено, що покриття Fe-Mo-W є найбільш стійкими у лужному 

середовищі (табл. 4.3). За наявності у складі покриттів вольфраму 

спостерігається катодний контроль корозійного процесу. Проте 

корозійна стійкість всіх зазначених гальванічних покриттів у 

нейтральному середовищі є значно вищою за матеріал підкладки, що 
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свідчить про формування пасивної плівки легуючих компонентів навіть 

при дії іонів-депасиваторів – Cl
–
 [9, 287].  

   

а       б 

Рисунок 4.5 – Катодні (1, 2, 3) і анодні (1’, 2’, 3’) поляризаційні залежності 

сформованих на сталі покриттів складу, ат. %: Fe59Co33W8 (а), 

Fe54Co36W10 (б) у корозійних середовищах складу:  

1, 1’ – 1M Na2SO4 + H2SO4 до рН 3; 2, 2’ – 3 % NaCl при рН 5;  

3, 3’ – 1M Na2SO4 + NaOH до рН 9,5  

Рисунок 4.6 – Катодні (1, 2, 3)  

і анодні (1’, 2’, 3’) поляризаційні 

залежності сформованих на сталі 

покриттів Fe-Мo-W у корозійних 

середовищах складу:  

1, 1’ – 1M Na2SO4 + H2SO4 до рН 3; 

2, 2’ – 3 % NaCl при рН 5;  

3, 3’ – 1M Na2SO4 + NaOH до рН 9,5 

 

Експериментальні дослідження корозійної стійкості покриттів  

Fe-Co-Mo, Fe-Co-W і Fe-Mo-W довели, що наявність у складі покриттів 

молібдену або вольфраму суттєво підвищує корозійну стійкість 

покриттів порівняно з матеріалом підкладки. Швидкість корозії 
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зменшується в напряму зростання рН розчинів, а також зі збагаченням 

сплаву легуючими тугоплавкими компонентами [281].  

Верифікацію результатів щодо визначення корозійної поведінки 

досліджуваних покривів проведено із застосуванням спектроскопії 

електродного імпедансу (СЕІ) [288].  

СЕІ електродів з покриттями тернарними сплавами (рис. 4.7 ‒ 4.9), 

одержані в 2 % розчині NaCl, в координатах Найквиста (рис. 4.7, а; 

4.8, а; 4.9, а) і Боде (рис. 4.7, б; 4.8, б; 4.9, б) відображають той факт, що 

досліджувані системи можна описати модифікованою еквівалентною 

схемою Войта, яка характерна для мультифазних систем [289, 290]. 

Зазвичай така схема містить елементи: RS – опір електроліту, L – 

індуктивна складова імпедансу, CPE – елемент постійної фази (ємність 

межі розділу фаз) і Rf – фарадеєвський опір. Елементи СРЕ визначають 

фрактальність фаз, причому їх включення в протифазі вказує на 

лімітування швидкості переносу заряду. Опір індуктивності L 

обумовлено виникненням гальваномагнітних ефектів Холла в області 

високих частот, пов’язаних з магнітними властивостями покриттів, а 

також з наявністю цілої групи металів, здатних утворювати на поверхні 

гідратовані оксидні плівки змінної валентності, які різняться питомими 

опорами і питомою ємністю та обумовлюють декілька шляхів 

провідності. Виникнення гальваномагнітного ефекту підтверджується 

переходом фазового кута в сторону позитивних значень на діаграмах 

Боде.  

 В області низьких частот 10
−2

 – 10
2
 Гц еквівалентна схема 

електроду з покриттям Fe31Co31Mo38 ат. % містить три елемента – опір 

електроліту R1, фарадеєвський опір R3 (R3 = 3400 Ом) та елемент 

постійної фази СРЕ2 (рис. 4.7, в), причому значення СРЕ2 знаходиться в 

межах 0,66 ± 0,003. В області середніх і високих частот 10
2
 – 10

6
 Гц 

з’являються додаткові елементи: індуктивність L2, пов’язана з 

наявністю власних магнітних властивостей зразка, активний опір R2 і 

другий елемент постійної фази СРЕ1, що характеризують оксидну 

плівку на межі розподілу електроліт / покриття (рис. 4.7, г). Таким 



 

191 

 

чином, можна говорити про те, що в тонкому поверхневому шарі 

відбувається дифузія, а межа між плівкою та поверхнею металевої фази 

не перешкоджає перебігу електричного струму, оскільки абсолютні 

значення омічного опору коливаються в інтервалі 60 – 65 Ом. 

 

а 

  

б 

R1 CPE2

R3

Element Freedom Value Error Error %

R1 Free(±) 59.83 0.30671 0.51264

CPE2-T Free(±) 0.00055859 6.3615E-6 1.1388

CPE2-P Free(±) 0.66434 0.0034958 0.52621

R3 Free(±) 3397 58.061 1.7092

Chi-Squared: 0.0046488

Weighted Sum of Squares: 0.28823

Data File: G:\EIS alloys\FeCoMo.dfr

Circuit Model File: D:\Potapenko\3.mdl

Mode: Run Fitting / Freq. Range (0.001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

 

R2 L2

R1

CPE2

CPE1

Element Freedom Value Error Error %

R2 Free(±) 59.41 0.057845 0.097366

L2 Free(±) 3.0769E-06 1.5119E-07 4.9137

R1 Free(±) 1.2758E16 4.6027E15 36.077

CPE2-T Free(±) 0.00077138 2.8378E-05 3.6789

CPE2-P Free(±) 0.61083 0.0049249 0.80626

CPE1-T Free(±) 2.6952E-09 6.0988E-10 22.628

CPE1-P Free(±) 0.90408 0.012604 1.3941

Chi-Squared: 0.0091211

Weighted Sum of Squares: 0.20978

Data File: F:\EIS alloys\FeCoMo.dfr

Circuit Model File: F:\EIS alloys\models\FeCoMo (1).mdl

Mode: Run Fitting / Selected Points (0 - 14)

Maximum Iterations: 200

Optimization Iterations: 4

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Unit Weighting

 

в г 

Рисунок 4.7 ‒ СЕІ покриття Fe-Co-Mo у координатах Найквиста (а), Боде (б) 

та еквівалентні схеми заміщення (в, г) 

Водночас, при потенціалі вільної корозії фарадеєвський опір 

системи відповідає швидкості корозії нижче ніж 0,018 ‒ 0,2 мм/рік, що 

свідчить про хімічну стійкість матеріалу. 
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Електрод з покриттям Fe59Co33W8 ат. % в області низьких частот 

описується аналогічною еквівалентною схемою (рис. 4.8, в), значення 

СРЕ2 наближується до 0,5, що характеризує дифузію в тонкому шарі, а 

фарадеєвський опір R3= 3200 Ом. В області середніх і високих частот 

додається індуктивність L1, пов’язана з власними магнітними 

властивостями матеріалу та дифузійний елемент Варбурга в тонкому 

шарі WS1 (рис. 4.8, г). Таким чином, в області високих частот 

недосконалий конденсатор виявляє власну самоіндукцію, а дифузія 

обмежується тонким поверхневим шаром. Опір корозії електроду з 

покриттям Fe-Со-W нижче порівняно з Fe-Co-Mo, а глибинний показник 

корозії менше ніж 0,02 ‒ 0,18 мм/рік, що дозволяє вважати покриття  

Fe-Со-W стійким в агресивних середовищах.  

Електрод з покриттям Fe73Mo21W6 ат. % в області низьких частот 

описується еквівалентною схемою (рис. 4.9, в), аналогічною покриттям 

Fe-Co-W(Мо), однак величина СРЕ2 = 0,72 наближується до 1, що 

характерно для ємнісної поведінки системи і наявності 

напівнескінченної дифузії, а фарадеєвський опір R3 = 8300 Ом. На 

середніх і високих частотах включається індуктивність L2, повязана з 

власними магнітними властивостями матеріалу, активний опір R2 і 

другий елемент постійної фази СРЕ1, що характеризує оксидну плівку 

на межі розподілу електроліт / покриття (рис. 4.9, г), подібно до 

покриття Fe-Co-Mo. Отже, на високих частотах недосконалий 

конденсатор виявляє власну самоіндукцію, а дифузія обмежується 

тонким поверхневим шаром. На зразку відбувається формування двох 

шарів з власною ємністю, один з яких більш недосконалий 

(СРЕ2 = 0,72), ніж другий (СРЕ1 = 0,93). Опір корозії електроду з 

покриттям Fe-Мо-W найвищий в ряду досліджуваних сплавів, а 

глибинний показник корозії 0,02 ‒ 0,5 мм/рік дозволяє вважати це 

покриття стійким в агресивних середовищах.  

Результати імпедансної спектроскопії підтверджують наявність  

у тернарних покриттів магнітних властивостей, індуктивна складова 

імпедансу для сплаву Fe-Co-Mo становить 5,5·10
–7

 Ом, Fe-Со-W  
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1,2·10
–6

 Ом, Fe-Mо-W 1,6·10
–6

 Ом. Слід також відзначити добру 

кореляцію даних, одержаних за методами ЛВА і СЕІ, що свідчить як 

про достовірність результатів, так і коректність використаних підходів.  

 

а  

  

б 

R1 CPE2

R3

Element Freedom Value Error Error %

R1 Free(±) 59.83 0.30671 0.51264

CPE2-T Free(±) 0.00055859 6.3615E-6 1.1388

CPE2-P Free(±) 0.66434 0.0034958 0.52621

R3 Free(±) 3397 58.061 1.7092

Chi-Squared: 0.0046488

Weighted Sum of Squares: 0.28823

Data File: G:\EIS alloys\FeCoMo.dfr

Circuit Model File: D:\Potapenko\3.mdl

Mode: Run Fitting / Freq. Range (0.001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

 

R1 L1

R2

Ws1

Element Freedom Value Error Error %

R1 Free(±) 19.84 0.03851 0.1941

L1 Free(±) 1.1259E-06 1.5089E-08 1.3402

R2 Free(±) 26.94 2.7107 10.062

Ws1-R Free(±) 21.28 10.354 48.656

Ws1-T Free(±) 0.010478 0.010052 95.934

Ws1-P Free(±) 0.51912 0.0097732 1.8826

Chi-Squared: 0.0056222

Weighted Sum of Squares: 0.13493

Data File: F:\EIS alloys\FeCoW 60.dfr

Circuit Model File: F:\EIS alloys\models\FeCoW 60.mdl

Mode: Run Fitting / Selected Points (0 - 14)

Maximum Iterations: 200

Optimization Iterations: 4

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Unit Weighting

 

в г 

Рисунок 4.8 ‒ СЕІ покриття Fe-Co-W у координатах Найквиста (а), Боде (б) 

та еквівалентні схеми заміщення (в, г) 

Таким чином, корозійна стійкість тернарних сплавів визначається, 

зокрема і формуванням плівки оксидів тугоплавких металів, 

максимальний опір корозії встановлено в системі Fe-Mo-W, що 

обумовлено наявністю двох тугоплавких металів. На підставі одержаних 

параметрів СЕІ можна констатувати, що за механізмом захисної дії 

тернарні сплави Fe-Mo-W, Fe-Сo-W(Мо) є бар’єрно-захисними [291]. 
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а 

  

б 

R1 CPE2

R3

Element Freedom Value Error Error %

R1 Free(±) 59.83 0.30671 0.51264

CPE2-T Free(±) 0.00055859 6.3615E-6 1.1388

CPE2-P Free(±) 0.66434 0.0034958 0.52621

R3 Free(±) 3397 58.061 1.7092

Chi-Squared: 0.0046488

Weighted Sum of Squares: 0.28823

Data File: G:\EIS alloys\FeCoMo.dfr

Circuit Model File: D:\Potapenko\3.mdl

Mode: Run Fitting / Freq. Range (0.001 - 1000000)

Maximum Iterations: 100

Optimization Iterations: 0

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Calc-Modulus

 

R2 L2 CPE2

CPE1

Element Freedom Value Error Error %

R2 Free(±) 27.84 0.012149 0.043639

L2 Free(±) 1.5932E-06 3.867E-08 2.4272

CPE2-T Free(±) 0.001645 8.3111E-05 5.0523

CPE2-P Free(±) 0.72801 0.0064354 0.88397

CPE1-T Free(±) 3.7963E-09 4.2858E-10 11.289

CPE1-P Free(±) 0.93508 0.008229 0.88003

Chi-Squared: 0.00065253

Weighted Sum of Squares: 0.015661

Data File: F:\EIS alloys\FeMoW.dfr

Circuit Model File: F:\EIS alloys\models\FeCoMo (1).mdl

Mode: Run Fitting / Selected Points (0 - 14)

Maximum Iterations: 200

Optimization Iterations: 4

Type of Fitting: Complex

Type of Weighting: Unit Weighting

 

в г 

Рисунок 4.9 ‒ СЕІ покриття Fe-Mo-W у координатах Найквиста (а), Боде (б) 

та еквівалентні схеми заміщення (в, г) 

 За результатами гравіметричних досліджень корозійної стійкості 

[292, 293] матеріалу основи (Ст3), покриттів бінарними Fe-Mo(W) 

[49, 220], Со-Mo(W) [24, 294] і тернарними Fe-Mo-W, Fe-Сo-W(Мо) 

сплавами варійованого кількісного складу в корозійних середовищах 

різної кислотності за допомогою програмного забезпечення 

STATISTIKA побудовано діаграми «склад ‒ глибинний показник корозії 

kh, мм/рік» для тернарних систем Fe ‒ Mo ‒ W і Fe ‒ Сo ‒ W(Мо) 

(рис. 4.10 ‒ 4.12).  
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 Як свідчать представлені результати, лінії зменшення глибинного 

показника корозії тернарних систем в кислому середовищі зсуваються 

до ребра легуючих компонентів W ‒ Mo (рис. 4.10, а) для системи 

Fe ‒ Mo ‒ W і до тугоплавкого компоненту для систем Fe ‒ Сo ‒ W(Мо) 

(рис. 4.10, б; 4.10, в).  

 
а 

 
б 

Рисунок 4.10 ‒ Діаграма «склад  

‒ глибинний показник корозії kh, 

мм/рік» для систем Fe ‒ Mo ‒ W (а), 

Fe ‒ Сo ‒ W (б), Fe ‒ Сo ‒ Мо (в)  

у корозійному середовищі:  

1M Na2SO4 + H2SO4 до рН 3 

 
в 

 Слід особливо відзначити підвищення корозійної стійкості 

зазначених сплавів у присутності Cl
−
-іонів (рис. 4.11), порівняно з 

матеріалом підкладки (Ст3) (kh = 1,85 мм/рік), що забезпечується 

наявністю в складі покриттів легуючого компоненту (W, Мо), що 

підвищує як опір пітинговій корозії, так і схильність до пасивації [242].  
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а 

 
б 

 
в 

Рисунок 4.11 ‒ Діаграма 

«склад ‒ глибинний показник корозії 

kh, мм/рік» для систем  

Fe ‒ Mo ‒ W (а), Fe ‒ Сo ‒ W (б), 

Fe ‒ Сo ‒ Мо (в) у корозійному 

середовищі: 3 % NaCl при рН 5 

Як видно з рис. 4.12, зона мінімальних значень kh в лужному 

середовищі максимально наближена до вершини основного компоненту 

(заліза) в системі Fe ‒ Mo ‒ W (рис. 4.12, а) та до ребра Fe ‒ Сo  в 

системах Fe ‒ Сo ‒ W(Мо) (рис. 4.12, б; 4.12, в). Як було зазначено 

вище, у лужному середовищі пасивація поверхні покриття відбувається 

за рахунок утворення важкорозчинних гідроксидів заліза та кобальту, 

отже збільшення вмісту в тернарних сплавах саме цих металів 

сприятиме підвищенню корозійної стійкості при рН > 9.  
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а 

 
б 

Рисунок 4.12 ‒ Діаграма 

«склад ‒ глибинний показник корозії 

kh, мм/рік» для систем  

Fe ‒ Mo ‒ W (а), Fe ‒ Сo ‒ W (б), 

Fe ‒ Сo ‒ Мо (в)  

у корозійному середовищі:  

1M Na2SO4 + NaOH до рН 9,5 

 
в 

 Побудовані діаграми «склад ‒ глибинний показник корозії kh, 

мм/рік» не враховують режим (гальваностатичний або імпульсний) 

осадження, проте, по-перше, дозволяють визначити діапазон вмісту 

металів у бінарних і тернарних сплавах для одержання покриттів з 

необхідною корозійною стійкістю залежно від умов експлуатації; по-

друге, доводять, що за складом осаджені покриття Fe-Mo-W і Fe-(Со)-

W(Mo) (табл. 4.3) знаходяться в зоні оптимального співвідношення 

металів у сплавах для реалізації високої корозійної стійкості (маркери 

на діаграмах на рис. 4.10 ‒ 4.12).  
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 4.3 Магнітні властивості  

 Магнітні властивості тернарних покриттів, безумовно, залежать 

від загального вмісту заліза і кобальту та фазового складу матеріалів, 

однак слід враховувати і анізотропію властивостей тонких плівок [295].  

Оскільки вміст сплавотвірних металів у сплаві змінюється в 

напрямку від підкладки до поверхневих шарів покриття, як було 

показано у розділі 3, вбачається доцільним дослідження залежності 

магнітних властивостей від товщини покриттів, що дозволить отримати 

додаткову інформацію щодо структури сплавів і визначити можливі 

галузі застосування синтезованих матеріалів. Для оцінки магнітних 

властивостей було обрано зразки покриттів Fe-Co-W і Fe-Co-Мо, 

осаджених уніполярним імпульсним струмом за різної тривалості 

електролізу (табл. 4.4, 4.5), що зумовлює відмінності товщини і 

розподілу компонентів. Оцінку магнітних властивостей досліджуваних 

зразків покриттів здійснювали за величинами коерцитивної сили Hc, 

намагніченості насиченості σS і залишкової намагніченості σR. 

Експеримент проводили при кімнатній температурі із застосуванням 

вібраційного магнітометру у полях в межах від 1000 Ое до 5000 Ое. 

Чутливість приладу становила 0,1 Гс∙см
3
∙г

 -1
, похибка вимірювань 

магнітних характеристик ± 2 %. Лінії поля були направлені паралельно 

поверхні плівки.  

Результати досліджень демонструють нелінійне зростання 

магнітних моментів, що відносяться до одиниці поверхні (M/S), зі 

збільшенням тривалості осадження (рис. 4.13). Швидкість змінення M/S 

прискорюється в сплавах, які містять вольфрам, і сповільнюється  

у молібден вмісних тернарних покриттях. Як відомо, намагніченість 

насичення зменшується зі збільшенням вмісту немагнітного легуючого 

компоненту [296]. Отже, слід очікувати нерівномірний розподіл 

феромагнітних фаз (ФМ) за товщиною покриття для зразків з більшим 

часом осадження. У системах, що містять вольфрам, кількість 

феромагнітних фаз зростає у поверхневих шарах покриття, а у молібден 

вмісних системах – навпаки зменшується. Якісно це відбиває змінення 
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вмісту вольфраму (молібдену) за профілем перетину покриття по 

нормалі до поверхні. 

Таблиця 4.4 ‒ Магнітні характеристики покриття Fe-Co-W 

№ 

зразка 

Час 

електролізу, 

t, хв 

ω(М), мас. % (ат. %) M/S,10
−7

 

emu/cm
2
 

(Hmin = 1000 Oe) 

Hc, 

Oe Fe Co W 

1 1 38,6(50,0) 30,8(37,9) 30,6(12,1) 155621 70 

2 3 38,4(48,1) 35,1(41,8) 26,5(10,1) 564064 70 

3 5 40,0(50,3) 33,139,5) 26,9(10,3) 1208710 60 

4 10 42,1(51,7) 33,8(39,4) 24,1(9,0) 2719596 30 

2840467 

(Hmax = 5000 Oe) 

Таблиця 4.5 ‒ Магнітні характеристики покриття Fe-Co-Мо 

№ 

зразка 

Час 

електролізу, 

t, хв 

ω(М), мас. % (ат. %) 
M/S,10

-7
 emu/cm

2
 

(Hmіn = 1000 Oe) 

Hc, 

Oe Fe Co Мо 

1 1 37,8(41,1) 48,8(50,4) 13,3(8,4) 36469 40 

2 3 35,1(38,8) 47,8(50,2) 17,1(11,0) 99332 7 

3 5 35,0(38,6) 48,7(51,0) 16,3(10,5) 148438 5,5 

4 10 35,9(39,9) 45,6(48,1) 18,5(12,0) 184686 1,2 

22162 

(H max =5000 Oe) 

Рисунок 4.13 ‒ Відносне змінення 

магнітного моменту покриттів  

Fe-Co-W і Fe-Co-Мо залежно  

від часу осадження  
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Водночас, кількісні оцінки намагніченості сплавів, проведені у 

припущенні, що сплав є однорідною сумішшю хаотично упакованих 

двох видів магнітних і одного виду немагнітних атомів (модель щільної 

випадкової упаковки твердих сфер), становлять більш високі значення, 

ніж розраховані на основі експериментально отриманих значень 

магнітного моменту і товщині покриттів. Так, для аморфного сплаву 

величину спонтанної намагніченості [297]: 

ANM AS /~   ,    (4.3) 

де NA ‒ число Авогадро,  

     ρ ‒ середня густина сплаву,  

     β ‒ стала,  

    A ‒ середня молярна маса для даного складу.  

Середній магнітний момент визначається тільки величиною 

магнітного моменту магнітних атомів і їх концентрацією в сплаві: 

CoCoFeFe cс  ~ .   (4.4) 

Оцінки спонтанної намагніченості відповідно до даних 

табл. 4.4, 4.5, атомної концентрації компонентів і розрахункових 

величин середньої густини сплавів (~ 9,4 ‒ 9,8 г/см
3
 для Fe-Co-W і 

~ 8,4 г/см
3
 Fe-Co-Мо) та середньої молярної маси (70 г/моль і 62 г/моль 

відповідно) при β = 1 показують значення намагніченості в межах 

~ 1320 ‒ 1380 Гс для зразків покриття, що містить вольфрам, і 

~ 1290 ‒ 1350 Гс для покриттів Fe-Co-Мо. Проте, значення 

намагніченості, розраховані за експериментально встановленими 

магнітними моментами в полях, де досягається стан, близький до 

магнітного насичення, становили менше ніж 680 Гс для вольфрам 

вмісних і менше ніж 90 Гс для Мо-вмісних покриттів. Така розбіжність 

розрахунків і експериментальних даних пов’язана з тим, що будова 

реальних аморфних покриттів істотно відрізняється від системи 

рівномірно розподілених різновидних атомів. 

Відомо [298, 299], що металургійні сплави аналогічного складу в 

стані термодинамічної рівноваги складаються з нанодисперсних 
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феромагнітних фаз (твердих розчинів вольфраму і молібдену в α-Fe та 

Со) і слабомагнітних (парамагнітних) фаз, таких як інтерметаліди типу 

µ-фази Fe2W, Fe7W2, CoW, Сo3W (на рис. 4.14 позначена як -фаза).  

Рисунок 4.14 ‒ Діаграма фазових 

рівноваг металургійних сплавів 

систем Fe-Co-Mo (W) при 20 °С [298]  

 

Отримані результати дозволяють зробити припущення, що у 

нерівноважному процесі електроосадження в тернарних сплавах 

утворюються кластери з подібним ближнім порядком, характерним для 

низки інтерметалевих немагнітних сполук, що зумовлює зниження 

намагніченості насичення сплаву. На користь цього припущення 

свідчать дифрактограми, отримані для покриттів Fe-Co-W і Fe-Co-Мо, 

осаджених імпульсним електролізом (рис. 3.33, 3.35), на яких 

виявляються фази інтерметалідів різного складу. 

Аналіз петель гістерезису виявляє суттєві відмінності в магнітній 

поведінці сплавів Fe-Co-W і Fe-Co-Мо (рис. 4.15, 4.16). Для обох 

сплавів в інтервалі насічення спостерігається згладжування петлі 

гістерезису, що підтверджує формування аморфної структури. Проте, 

ефект згладжування форми петлі гістерезису для плівки Fe-Co-Mo 

виявляється менш вираженим, ніж для Fe-Co-W покриття. Форма петлі 

гістерезису сплаву Fe-Co-W дещо змінюється при збільшенні часу 

осадження, але спостерігається поступове зменшення коерцитивної 

сили НС від 70 Ое до 30 Ое (рис. 4.15).  
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-1000 -500 500 H, Ое

M

-1000 -500 500 H, Ое

M

 

а       б 

Рисунок 4.15  Петлі гістерезису покриття Fe-Co-W за тривалості електролізу 

1 хв. (а) і 10 хв. (б) 

M

100-100-200 H, Ое

M

-200 -100 100 H, Ое

 

а       б 

-200 -100 100

MM

100-100-200 H, Ое H, Ое

 

в       г 

Рисунок 4.16  Петлі гістерезису покриття Fe-Co-Мо за тривалості 

електролізу 1 хв. (а), 3 хв. (б), 5 хв. (в) і 10 хв. (г)  

Навпаки, форма петлі гістерезису сплаву Fe-Co-Mo суттєво 

трансформується з часом електролізу: спостерігається ступінчастий 

характер насичення як намагнічування, так і розмагнічування, який стає 

більш вираженим зі збільшенням часу осадження (рис. 4.16). Це 

свідчить про формування в покритті двох магнітних фаз симбатно 
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товщині одержаного осаду. Одержані результати цілком збігаються з 

результатами АСМ-аналізу поверхні покриття та рентгеноструктурного 

аналізу (розділ 3). Величина коерцитивної сили покриття Fe-Co-Mo 

істотно зменшується за тривалості осадження більше 3 хв і не 

перевищує 10 Ое [300].  

Як відомо, величина коерцитивної сили аморфних і кристалічних 

матеріалів визначається одними й тими ж чинниками. При 

перемагнічуванні шляхом зміщення доменних меж розглядаються різні 

варіанти закріплення цих меж на неоднорідностях різного виду. Так, в 

аморфних плівках, отриманих загартуванням з розплаву, величина 

коерцитивної сили складається з внесків від флуктуацій обмінної 

взаємодії і локальної анізотропії, хімічного ближнього порядку, 

нерівностей поверхні, а в сплавах з ненульовий константою 

магнітострикції ‒ також від неоднорідностей напружень всередині 

матеріалу. При цьому кількісний внесок двох останніх чинників у 

величину коерцитивної сили вважається найсуттєвішим. Формули для 

розрахунку кожної складової досить складні [301], але показано, що 

внесок поверхневої складової в НС змінюється прямо пропорційно 

відношенню локальної нерівності до товщини шару (тобто, при 

збільшенні товщини і збереженні рельєфу коерцитивної сила має 

зменшуватись). Неоднорідності внутрішніх напружень пов’язані з 

існуванням вільного об’єму, що утворюється при загартуванні розплаву, 

і ця складова коерцитивної сили пропорційна щільності таких ділянок. 

Слід очікувати, що такі ж, але більш виражені, чинники впливають на 

величину коерцитивної сили в аморфних електролітичних покриттях. 

Паралельна реакція виділення водню сприяє появі ділянок вільного 

об’єму та полів напружень. Крім того, як свідчать результати АСМ-

досліджень топографії та шорсткості поверхні (розділ 3), покриття Fe-

Co-W мають доволі розвинену поверхню та характеризуються 

наявністю локальної анізотропії. Водночас, покриття Fe-Co-W 

характеризуються більш високими значеннями НС порівняно з 

аморфними сплавами, в яких немагнітним компонентом виступають 
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елементи P, B, Si. Вірогідно, для сплаву Fe-Co-W великі кластери, що 

мають композиційний порядок, подібний до розташуванню атомів у 

парамагнітній інтерметалевій фазі з вольфрамом, поряд з шорсткістю 

поверхні і вільним об’ємом, відіграють помітну роль у 

перемагнічуванні.  

Отримані результати дозволяють віднести одержані гальванічні 

сплави Fe-Co-W до магнітотвердих, а Fe-Co-Mo до магнітом’яких 

матеріалів, що у поєднанні з високою мікротвердістю відкриває 

перспективи для використання таких систем у виробництві магнітних 

елементів головок для запису і відтворення інформації та 

мікроелектромеханічних систем відповідно.  

4.4 Каталітичні властивості  

4.4.1 Каталітичні властивості сплавів Fe-Мo-W, Fe-Co-W(Мо) 

в електрохімічній реакції виділення водню 

Оцінку електрокаталітичних властивостей покриттів тернарними 

сплавами різного складу здійснювали за кінетичними параметрами 

модельної реакції виділення водню, оскільки ці параметри відомі для 

найбільш ефективних каталізаторів (платини) і індивідуальних металів 

[302]. За допомогою екстраполяції лінійних ділянок катодної 

поляризаційної залежності у тафелівських координатах, віддалених від 

рівноважного потенціалу не менш, ніж на 200 ‒ 300 мВ, визначали 

і
0
(H2). Сталі Тафеля та густину струму обміну водню визначали на 

основі аналізу поляризаційних залежностей (рис. 4.17  4.19).  

Нахил лінійних ділянок поляризаційних залежностей змінюється зі 

зміною природи металу і складу сплаву, що свідчить про зміну 

механізму виділення водню [302]. Значення універсальної кінетичної 

характеристики процесу ‒ густини струму обміну (рис. 4.17 ‒ 4.19) і 

коефіцієнтів Тафеля (a, b) (табл. 4.6) відображають вплив природи 

електрода на кінетику реакцій.  

Відомо [303], що відновлення водню на кобальті відбувається за 

механізмом Вольмера-Гейровського (b = ‒0,1 В) з уповільненою стадією 
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розряду (Вольмер), який описується для кислотного середовища за 

допомогою реакції: 

H3O
+
 + e = Had + H2O; 

і для нейтрального та лужного: 

H2O + e = Had + OH
‒
. 

Відновлення гідрогену на металах підгрупи молібдену описано 

тією ж послідовністю кроків. Однак, лімітуючою стадією є 

електрохімічна десорбція, що відбувається в кислому середовищі за 

реакцією 

H3O
+
 + Had + e = H2 + H2O, 

і в нейтральному та лужному: 

H2O + Had + e = H2 + OH
‒
. 

Слід відзначити, що перенапруга виділення водню на 

досліджуваних сплавах змінюється не тільки в середовищах різної 

кислотності, а й залежить від складу покриттів (табл. 4.6).  

Рисунок 4.17  Перенапруга виділення 

водню в кислому (1), нейтральному (2) 

та лужному (3) середовищах  

на сплаві складу, ат. %: Fe73Mo21W6 

  

Так, на сплаві Fe-Mo-W значення сталої b змінюються від 0,3 у 

кислому до 0,14 в лужному середовищах, що свідчить про перебіг 

реакції виділення водню за механізмом Фольмера в лужному 

середовищі та Фольмера-Гейровського за низьких значень рН. На 

користь такого припущення свідчить і доволі низька величина сталої а 
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при рН = 3, що можна пояснити звільненням поверхні електроду від 

поверхневих оксидів і розвиненою поверхнею покриття. 

  

а       б 

Рисунок 4.18  Перенапруга виділення водню в кислому (1), нейтральному (2)  

та лужному (3) середовищах на сплавах складу, ат. %: 

 а ‒ Fe59Co33W8; б ‒ Fe54Co36W10  

 

  

а       б 

Рисунок 4.19  Перенапруга виділення водню в кислому (1), нейтральному (2)  

та лужному (3) середовищах на сплавах складу, ат. %:  

а ‒ Fe51Co36Мо13; б ‒ Fe31Co31Мо38  

Електрокаталітична поведінка сплавів Fe-Co-W і Fe-Co-Мо дещо 

відрізняється від Fe-Мo-W. Враховуючи більшу спорідненість 
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вольфраму до гідрогену порівняно з молібденом, цілком логічно 

очікувати меншу каталітичну активність плівок Fe-Co-W. Дійсно, 

густина струму обміну водню на сплаві Fe-Co-Мо вища за 

вольфрамвмісні покриття незалежно від кислотності розчину. 

Таблиця 4.6 ‒ Залежність електрокаталітичних характеристик  

різних матеріалів від складу 

Електродний 

матеріал, 

Вміст 

металу, 

ат. % 

Середовище 

кисле нейтральне лужне 

–а, В –b, В 
–lg 0

Hi   

[А/см
2
] 

–а, В –b, В 
–lg 0

Hi   

[А/см
2
] 

–а, В –b, В 
–lg 0

Hi   

[А/см
2
] 

Pt – 100 0,1* 0,03* 3,33* ‒ ‒ ‒ 0,31* 0,10* 3,10* 

Fe 0,7* 0,12* 5,83* ‒ ‒ ‒ 0,76* 0,11* 6,91* 

Co – 100 0,62* 0,14* 4,43* ‒ ‒ ‒ 0,6* 0,14* 4,29* 

Mo – 100 0,66* 0,08* 8,25* ‒ ‒ ‒ 0,67* 0,14* 4,79* 

Co – 76 

Mo – 24 
0,13* 0,03* 4,1* ‒ ‒ ‒ 0,42* 0,10* 4,2* 

Fe ‒ 73 

Mo ‒ 21 

W ‒ 6 

1,06 0,3 3,5 0,64 0,19 3,40 0,54 0,14 3,85 

Fe ‒ 59 

Co ‒ 33 

W ‒ 8 

1,0 0,28 3,6 0,7 0,22 3,2 0,66 0,21 3,2 

Fe ‒ 54 

Co ‒ 36 

W ‒ 10 

0,68 0,19 3,6 0,72 0,2 3,6 0,96 0,25 3,8 

Fe ‒ 51 

Co ‒ 36 

Mo ‒ 13 

0,68 0,24 2,83 0,48 0,20 2,40 1,00 0,24 4,1 

Fe ‒ 31 

Co ‒ 31 

Mo ‒ 38 

0,84 0,26 3,20 0,94 0,25 3,76 0,46 0,14 3,28 

* ‒ значення наведені за [302] 
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Така поведінка покриттів може бути пов’язана, по-перше, не 

тільки зі співвідношенням вмісту легуючих компонентів у сплавах, а 

найімовірніше, зі співвідношенням інтерметалевих сполук в покритті та, 

як свідчать результати мікрорентгеноспектрального аналізу, наявністю 

в складі покриттів оксидів змінної валентності вольфраму (молібдену). 

По-друге, за результатами АСМ-аналізу поверхні покриттів (розділ 3), 

для сплаву Fe-Co-Мо характерна не тільки локальна, а й загальна 

анізотропія властивостей, отже, рельєф поверхні та розмірний фактор 

мають не останнє значення у формуванні електрокаталітичних 

властивостей тернарних покриттів. Підтвердженням суттєвого впливу 

на електрокаталітичні властивості покриттів саме розмірного ефекту є 

значення коефіцієнту b (~ 0,2), що свідчить про уповільнену хімічну 

десорбцію за механізмом Гейровського, вплив якої буде зростати при 

збільшенні шорсткості поверхні. 

Аналіз результатів експериментів показує, що густина струму 

обміну водню на тернарних сплавах вище не тільки за індивідуальні 

компоненти, а й перевищує цей параметр для бінарних сплавів, що 

обумовлено співосадженням в сплав елементів, розташованих по різні 

боки лінії тренду залежності струму обміну водню від різниці енергії 

зв’язку «метал ‒ гідроген» і «метал ‒ оксиген», і впливом розмірного 

параметру та характеру рельєфу поверхні тернарних сплавів, що 

забезпечує формування синергетичної системи, близької за 

властивостями до платини і паладію.  

4.4.2 Каталітичні властивості тернарних покриттів  

в електрохімічній реакції окиснення метанолу  

Повне окиснення метанолу є багатоступеневим процесом 

дегідрування з розривом зв’язків С-Н і O-H, який можна представити, 

згідно з загальновідомими уявленнями [304-307], як послідовність 

стадій:  

(СН3ОН)L → (СН3ОН)S → (СН2ОН)S → (СНОН)S → (СНО)S → (НСОО)S 

→ (СО)S → CO2, 
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де ()L – частинки в розчині,  

     ()S ‒ адсорбовані проміжні продукти.  

 В лужному електроліті окиснення СО до СО2 описується  

рівнянням [308]: 

СОS + ОНS + ОН
‒
 → СО2 + Н2О + е 

Електроокиснення метанолу є структурно чутливої реакцією [308, 

309], отже, активність каталізаторів визначається не тільки природою 

матеріалу та співвідношенням металів у сплаві [310], а й значною мірою 

залежить від структури поверхні [311]. Також при дослідженні 

каталітичних властивостей слід враховувати вірогідність участі в 

процесі окиснення метанолу проміжних оксидів, які утворюються на 

поверхні електроду ‒ каталізатору при анодній поляризації [312]. 

Оборотність процесів, що відбуваються на електродах, створює 

передумови для ефективної роботи каталізатору.  

 Дослідження каталітичних властивостей в електрохімічній реакції 

окиснення метанолу проводили методом циклічної вольтамперометрії 

на Pt та електродах з електролітичним покриттям сплавами складу, 

ат. %: Fe54Co36W10 і Fe51Co36Mo13 (рис. 4.20).  

 Циклічна вольтамперограма Pt-електроду в розчині за наявності 

метанолу (рис. 4.20, а) має класичну форму з чітко вираженим піком 

граничного струму. Хвиля окиснення метанолу симетрична відносно іп, 

що свідчить про адсорбційний характер процесу та співвідноситься з 

результатами досліджень [308, 311], які довели, що на Pt-електроді за 

потенціалів < 0,40 В лімітуючою стадією є хемосорбція СН3ОН.  

На циклічних вольтамперограмах електроду з покриттям Fe-Co-W 

у фоновому розчині 0,1 моль/дм
3
 NaOH (залежність 1 на рис. 4.20, б) в 

інтервалі досліджуваних потенціалів (‒1,00...1,00 В) спостерігаються 

піки граничного струму при потенціалах ‒0,80...‒0,60 В і 0,25...0,45 В, 

пов’язані з процесами окиснення ‒ відновлення компонентів сплаву: 

вольфраму за реакціями (8) і (9) (табл. 4.7) і заліза за (1) і (2) (табл. 4.7). 

У лужному середовищі потенціали очікувано зміщені в бік більш 

негативних значень, що відповідають системам Fe/Fe(OH)2, 
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Fe(OH)2/Fe(OH)3. ЦВА сплаву Fe-Co-W за наявності метанолу ідентичні 

вольтамперограмам, одержаним у фоновому розчині (рис. 4.20, б), що 

свідчить про відсутність каталітичної активності. 

а б 

в 

Рисунок 4.20 ‒ Циклічні 

вольтамперограми Pt (а), 

Fe54Co36W10 (б), Fe51Co36Mo13 (в) 

електродів у розчинах, моль/дм
3
:  

1 ‒ 0,1 NaOH;  

2 ‒ 0,1 NaOH, 1 CH3OH;  

2` ‒ 1-й цикл,  

2`` ‒ 2-й цикл; s = 2∙10
‒2

 В/с 

Анодна гілка ЦВА Fe-Co-Mo електроду в досліджуваних розчинах 

характеризуються наявністю піків при потенціалах ‒0,55 В та 0,50 В, 

які, згідно з рівноважними потенціалами електродних реакцій, 

відповідають процесам окиснення ‒ відновлення заліза, кобальту та 

молібдену (табл. 4.7). Зростання густини струму анодного і катодного 

піків при потенціалах > 0,19 В і зсув потенціалів у бік позитивних 

значень (залежність 2 на рис. 4.20, в) свідчать про оборотне окиснення 

CH3OH та безпосередню участь сплаву Fe-Co-Mo в реакції 

електроокиснення метанолу. Поляризаційні залежності покриття  
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Fe-Co-Mo демонструють задовільну циклічність, що свідчить про 

працездатність електроду. Як видно з рис. 4.20, а, в, густина струму піка 

окиснення метанолу на Fe-Co-Mo порівняна з Pt, а симетричний 

характер хвилі окиснення метанолу відносно іп вказує на адсорбційний 

характер процесу. 

Таблиця 4.7 ‒ Рівноважні потенціали електродних реакцій 

№  

з/п 
Реакція 

Електродний потенціал Е, 

В 
Е

0
, В 

Е, В 

(рН 9) 

 СН3ОН = НСНО + 2Н
+
  0,19  

1 Fe
0
 = Fe

2+
 + 2e −0,44 + 0,0295 lgc(Fe

2+
) −0,44  

2 Fe
2+

 = Fe
3+

 + e 0,77 + 0,059 

lg[c(Fe
3+

)/c(Fe
2+

)] 

0,77  

3 3Fe
0
+ 4H2O =  

= Fe3О4 + 8H
+
 + 8e 

 –0,085  

4 Fe(ОН)2 + ОН
‒
 =  

= Fe(ОН)3 + e 

 –0,56  

5 Со
0
 = Со

2+
 +2е ‒0,277 ‒ 0,02951 lgc(Со

2+
) ‒0,277  

6 Со + 2Н2О =  

= Со(ОН)2 + 2Н
+
 + 2е 

0,095 ‒ 0,059 рН 0,095 ‒0,436 

7 Со(ОН)2 + ОН
‒
 =  

= Со(ОН)3 + е 

 0,17  

8 W + H2O = WO + 2H
+
 + 2e –0,13 – 0,059 pH –0,13 ‒0,661 

9 W + 2H2O = WO2 + 4H
+
 + 4e –0,09 – 0,059 pH –0,09 ‒0,621 

10 2WO2 + H2O =  

= W2O5 + 2H
+
 + 2e 

–0,031 – 0,059 pH –0,031 ‒0,562 

11 W + 3H2O = WO3 + 6H
+
 + 6е  –0,04  

12 Mo = Mo
3+

 + 3e  –0.200  

13 Mo + 2H2O =  

= MoO2 + 4H
+
 + 4e 

0,072  0,059pH 0,072 ‒0,603 

14 MoO2 + H2O =  

= MoO3 + 2H
+
 + 2e 

 0,340  

 

Дані в таблиці наведені за [52, 188, 189] 
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Відмінність у поведінки покриття Fe-Co-Mo від Fe-Co-W можна 

пояснити, по-перше, більшою спорідненістю молібдену до оксигену 

(табл. 2.2), по-друге, формуванням у сплаві Fe-Co-Mo фаз різної 

структури ‒ глобулярної Fe7Мо та кристалічних Fe7Co і FeCo, що 

забезпечує адсорбцію оксигенвмісних частинок, необхідну для повного 

перебігу процесу окиснення СОS до СО2. 

Таким чином, одержані результати свідчать про конкурентоздатність 

гальванічних покриттів Fe-Co-Mo в реакціях електрохімічного 

окиснення метанолу, що дозволяє розглядати їх як перспективні анодні 

каталізатори для використання в паливних елементах.  

4.5 Характеристика технологій покриттів  

Fe-Mo-W, Fe-Co-W, Fe-Co-Mo 

Економічна та екологічна привабливість запропонованих розробок 

базується на чинниках, серед яких варто виділити використання 

нетоксичних робочих розчинів з відносно низькими концентраціями 

компонентів (розділ 3) при збереженні терміну безвідмовної 

експлуатації електролітів (50 ‒ 100 А/год), проведення електролізу при 

температурі 25 ‒ 30 С без перемішування електроліту [313].  

 Аналіз науково-технічної інформації показав, що більшість із 

запропонованих технологій, зокрема бінарних покриттів, передбачає 

використання електролітів на основі феруму (ІІ) і проведення 

електролізу за температур в інтервалі 60 ‒ 90 С [12, 36, 107, 113, 143]. 

Очевидно, що відновлення феруму (ІІІ) є більш енергоємним процесом 

порівняно з відновленням Fe (ІІ), проте додаткові витрати електрики 

запропонованих технологій цілком компенсуються відсутністю потреби 

в перемішуванні електроліту та підвищенні робочих температур. Крім 

того знижується внесок побічної анодної реакції окиснення феруму (ІІ) 

до феруму (ІІІ), зокрема й під дією кисню повітря, і відповідних втрат 

енергії і відмови електроліту.  

 Елементом ноу-хау розроблених технологій є модуль 

приготування електроліту, організація якого залежить від виду покриття 
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(рис. 3.4, 3.11) та враховує той факт, що послідовність введення 

реагентів до розчину істотно впливає на кислотність і, відповідно, 

спектр іонних форм, що утворюються, а, отже, обумовлює стабільність 

та методи коригування електролітів. 

 Другим позитивним аспектом розробок слід вважати широке 

застосування уніполярного імпульсного струму, який дозволяє 

здійснювати керований синтез покриттів з широким діапазоном вмісту 

легуючих металів і варійованим фазовим складом і будовою, а, отже, 

істотно розширити межі практичного застосування запропонованих 

тернарних сплавів. 

 Узагальнена схема технологій відображує послідовність 

загальноприйнятих у гальванохімічних виробництвах процесів і 

варіативність запропонованих технологій (рис. 4.21) та можливість 

застосування модульного принципу організації гальванічних ділянок і 

цехів.  

4.5.1 Варіативність технологій покриттів  

 Варіативність технологічних схем передбачає гнучке керування 

складом і властивостями покриттів за рахунок зміни часових і 

енергетичних параметрів електролізу при незначному коригуванні 

складу робочих електролітів. Проведені дослідження щодо 

раціоналізації складу комплексних електролітів і режимів електролізу 

дозволили розробити варіативні схеми процесу осадження сплавів  

Fe-Mo-W, Fe-Co-W(Мо) (табл. 4.8), що надає можливість осаджувати 

покриття як цілеспрямованого призначення, так і одержувати 

сінергетичні матеріали з комплексною реалізацією в поверхневих шарах 

підвищених фізико-механічних і фізико-хімічних властивостей.  

 Покриття Fe-Мо-W рекомендовано осаджувати з електроліту 

складу, г/дм
3
: 55 ‒ 75 Fe2(SO4)3·9Н2О; 60 ‒ 90 Na3C6H5O7; 15 ‒ 25 

Na2SO4; 10 ‒ 15 H3BO3; 20 ‒ 25 Na2MоO4; 15 ‒ 20 Na2WO4 при 

температурі 25 ‒ 30 °С.  

 Для захисту від корозії в нейтральному та лужному середовищах і 

зміцнення поверхні рекомендовано застосовувати покриття залізо-
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молібден-вольфрам, осаджені уніполярним імпульсним струмом 

(табл. 4.8) протягом 60 хв., оскільки даний режим дозволяє одержувати 

щільні безпоруваті покриття товщиною до 30 мкм з вмістом молібдену в 

сплаві 31 ‒ 33 мас. % та вольфраму 19 ‒ 25 мас. %. Для відновлення 

зношеної поверхні можна осаджувати покриття як постійним струмом 

густиною 4 А/дм
2
, так і імпульсним з амплітудою 5,0 ‒ 6,5 А/дм

2
 та 

співвідношенні tі / tі = (5 – 10) мс / (10 – 20) мс. Проведення 

стаціонарного електролізу при густині струму, що не перевищує 

4 А/дм
2
, дозволяє одержувати дрібнокристалічні рівномірні покриття  

9-го класу шорсткості та низькою поруватістю. Означені режими 

відрізняються високою швидкістю осадження при збереженні 

ефективності процесу на рівні 75 – 80 %. Для досягнення необхідної 

товщини та рельєфу покриття електроліз проводять протягом 

30 ‒ 90 хв., залежно від ступеня пошкодження поверхні, що підлягає 

відновленню [6]. Як електрокаталітичні матеріали в кислому та 

нейтральному середовищах рекомендовано використовувати покриття 

залізо-молібден-вольфрам з вмістом молібдену 6 ат. % та вольфраму 

21 ат. %, осаджені стаціонарним струмом при ік = (3,5 ‒ 4,0) А/дм
2
 та 

уніполярним імпульсним струмом з амплітудою 4,5 ‒ 5,0 А/дм
2
 та 

тривалістю імпульс / пауза 10 мс / (10 ‒ 20) мс протягом 30 ‒ 40 хв. 

Означені режими дозволяють формувати безпоруваті покриття з більш 

досконалою розвиненою глобулярною поверхнею, що відповідає 

вимогам до електродних матеріалів в системах електролізу.  

 Електроосадження покриттів Fe-Со-W рекомендовано 

здійснювати з електролітів наступного складу, г/дм
3
:  

• 40 ‒ 50 Fe2(SO4)3∙9H2O; 50 ‒ 60 CoSO4∙7H2O; 15 ‒ 20 Na2WO4∙2H2O; 

110 ‒ 120 Na3Cit∙2H2O; 15 ‒ 20 Na2SO4; 10 ‒ 15 H3BO3; рН 4,3 

(електроліт W2, табл. 3.3);  

• 40 ‒ 50 Fe2(SO4)3∙9H2O; 50 ‒ 60 CoSO4∙7H2O; 15 ‒ 20 Na2WO4∙2H2O; 

130 ‒ 150 Na3Cit∙2H2O; 15 ‒ 20 Na2SO4; 10 ‒ 15 H3BO3; рН 4,3 

(електроліт W3, табл. 3.3).  



 

215 

 

 

Рисунок 4.21 ‒ Узагальнена технологічна схема одержання покриттів 

сплавами Fe-Mo-W, Fe-Co-W(Mo) 

 Для захисту від корозії в кислому та нейтральному середовищі 

рекомендовано застосовувати покриття Fe-Со-W з вмістом кобальту 

35 ат. % та вольфраму 10 ‒ 12 ат. %, осаджених з електроліту W3 як 

статичним, так і уніполярним імпульсним струмом (табл. 4.8) протягом 

30 ‒ 40 хв.; для антикорозійного захисту в нейтральному та лужному 

середовищах слід використовувати покриття, сформовані з електроліту 

W2 в імпульсному режимі протягом 30 ‒ 40 хв.  
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Таблиця 4.8 ‒ Варіативна схема електрохімічного процесу осадження 

покриттів сплавами Fe-Co-W і Fe-Co-Mo 

Параметр 

Сфера застосування 

Захист 

від корозії 

Зміцнення 

поверхні 

Електро- 

каталітичні 

матеріали 

Пристрої  

для запису  

та відновлення  

інформації,  

МЕМС  

Покриття 
Fe-Co-W 

(Fe-Co-Mo) 

Fe-Co-W  

(Fe-Co-Mo) 

Fe-Co-W 

(Fe-Co-Mo) 

Fe-Co-W 

(Fe-Co-Mo) 

Електроліт,  

згідно з патентом, №  
104444; 109909 / 108610; 110884; 114980 

рН електроліту  
4,3 – 4,5  

(4,2 – 4,8) 

3,8 – 4,6  

(4,80 – 4,85) 

3,8 – 4,6  

(4,0 – 4,8) 

4,3 – 4,6  

(4,5 – 4,8) 

Температура 

електроліту, С  
25 – 30 

Форма струму  

поляризації  
п / і (п) і (п / і) п / і  і  

Густина  

струму, А/дм
2
  

4,0 – 5,5  

(2,5 – 3,5) 

4,5 – 5,5  

(3,0 – 4,5) 

4,5 ‒ 5,5  

(2,5 ‒ 5,0) 

4,0 ‒ 4,5  

(3,5‒4,0) 

Тривалість  

імульс / пауза, мс  

(5 ‒ 10) / 

(10 – 20) 

(5 ‒ 10) / 

(10 – 20) 

(5 – 10)/ 

(10 – 20) 

(10 ‒ 20) /  

(10 ‒ 20) 

Швидкість  

осадження, мкм/год  

20 – 25  

(15 – 20) 

25 – 30  

(25 – 27) 
20 – 30 

25 – 30  

(15 – 20) 

Вихід  

за струмом, %  

40 – 45  

(40 – 62) 

40 – 75  

(50 – 83) 

40 – 75  

(40 – 83) 

63 – 75  

(55 – 80) 

Вміст вольфраму 

(молібдену), ω ат. %  

6 – 12  

(17 –31) 

9 – 12  

(9 – 12) 

6 – 12  

(9 – 31) 

9 – 12  

(9 – 12) 

Примітки: п – постійний струм; і – імпульсний струм  

Максимальну мікротвердість Hv ~ 700 кгс/мм
2
 серед одержаних 

покриттів Fe-Со-W виявляють плівки з вмістом кобальту 33 ‒ 35 ат. % 

та вольфраму 10 ‒ 12 ат. %, осаджені з електроліту W3 уніполярним 
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імпульсним струмом амплітудою 5 А/дм
2
 та тривалістю імпульсу 5 мс і 

паузи 5 мс. Одержані нестаціонарним електролізом покриття 

відрізняються від одержаних статичним струмом фазовими складом і 

будовою наявністю фаз металічного вольфраму та інтерметаліду Fe2W. 

Це обумовлює високі показники мікротвердості та дозволяють 

використовувати одержані запропонованим способом сплави Fe-Со-W 

як зміцнюючи покриття.  

 Основними вимогами до електродних матеріалів в системах 

електролізу є низька поруватість та каталітична активність в реакції 

електрохімічного виділення водню. Цим вимогам відповідають 

покриття Fe-Со-W з вмістом вольфраму 6 ‒ 8 ат. % та кобальту 

31 ‒ 33 ат. %, одержані з електроліту W2 імпульсним струмом та плівки 

Fe-Со-W з вмістом вольфраму 10 ат. % і кобальту 36 ат. %, осаджених з 

електроліту W3 при густині струму 5 А/дм
2
 товщиною 9 ‒ 10 мкм.  

 Для одержання покриттів залізо-кобальт-вольфрам з твердо 

магнітними характеристиками сплави осаджують з електроліту W2 

імпульсним струмом амплітудою 4 А/дм
2
 та тривалістю імпульс / пауза 

10 мс / 10 мс протягом 15 ‒ 20 хв. Електроосадження за цих умов 

забезпечує формування покриття заданого складу та необхідної 

товщини.  

 За результатами досліджень визначено раціональний склад 

електролітів для осадження покриттів залізо-кобальт-молібден, г/дм
3
:  

• 40 ‒ 50 Fe2(SO4)3∙9H2O; 50 ‒ 60 CoSO4∙7H2O; 15 ‒ 20 Na2МоO4∙2H2O; 

110 ‒ 120 Na3Cit∙2H2O; 20 ‒ 25 Na2SO4; 10 ‒ 15 H3BO3; рН 4,8 

(електроліт Мо7, табл. 3.5);  

• 25 ‒ 35 Fe2(SO4)3∙9H2O; 50 ‒ 60 CoSO4∙7H2O; 15 ‒ 20 Na2МоO4∙2H2O; 

110 ‒ 120 Na3Cit∙2H2O; 20 ‒ 25 Na2SO4; 10 ‒ 15 H3BO3; рН 4,85 

(електроліт Мо9, табл. 3.5).  

 Для зміцнення поверхонь і захисту від корозії покриття Fe-Со-Мо 

осаджують постійним і імпульсним струмом з електролітів Мо7 і Мо9 

протягом 30 ‒ 40 хв., що забезпечує формування покриттів з вмістом 

молібдену 17 ‒ 38 ат. %.  
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 Для одержання покриттів сплавом Fe-Со-Мо з мікротвердістю 

590 ‒ 630 HV електроосадження сплавів здійснюють з електролітів Мо7 і 

Мо9 як постійним, так і уніполярним імпульсним струмом (табл. 4.8).  

 Осадження покриттів Fe-Со-Мо з електроліту Мо9 імпульсним 

струмом (табл. 4.8) протягом 15 ‒ 20 хв. забезпечує формування 

покриття складу, ат. %: Fe48Со40Мо12 необхідної товщини з 

м’якомагнітними властивостями. 

Результати оцінки мікротвердості, корозійної стійкості, 

каталітичної активності в електрохімічній реакції виділення водню та 

магнітних властивостей тернарних сплавів заліза і кобальту з 

вольфрамом і молібденом дозволяють надати рекомендації щодо 

практичного застосування синтезованих покриттів (рис. 4.22).  

 

Рисунок 4.22 ‒ Перспективні галузі застосування покриттів тернарними 

сплавами заліза і кобальту з вольфрамом і молібденом 

Мікротвердість покриттів Fe-Mo-W (590 – 615 HV), Fe-Сo-W  

(667 ‒ 697 HV) і Fe-Co-Мо (590 ‒ 630 HV) в 2,5 ‒ 3,5 рази перевищує 

мікротвердість матеріалу основи (Ст3) і в 1,5 ‒ 2,0 рази вища  

за показники для бінарних покриттів. Покриття Fe-Сo-W з вмістом 



 

219 

 

кобальту 36 ат. % і вольфраму 12 ат. % (у перерахунку на метал) 

виявляють максимальну мікротвердість HV ~ 700 кгс/мм
2
, що 

співвідноситься з показниками для покриттів твердим хромом  

(700 – 850 HV). Це дозволяє рекомендувати синтезовані тернарні сплави 

рекомендувати як альтернативні зміцнювальні покриття [314, 315]. 

Корозійна стійкість одержаних тернарних сплавів Fe-Mo-W,  

Fe-Сo-W(Мо) на порядок переважає матеріал основи (Ст.3) в кислому 

середовищі та на два порядки в нейтральному та лужному. Значення 

глибинного показника швидкості корозії дозволяють віднести їх до 

стійких матеріалів в кислих середовищах (рН = 3, kh = 0,01 ‒ 0,08 мм/рік 

при вмісті тугоплавких компонентів від 30 мас. %) та вельми стійких у 

нейтральних і лужних (рН = 5,5 і 9,5; kh = 0,005 ‒ 0,01 мм/рік). Оскільки 

покриття Fe-Mo-W з сумарним вмістом тугоплавких компонентів  

35 ‒ 40 ат. % мають корозійний 8300 Ом/см
2
, Fe-Со-Mo з вмістом Мо 

36 ат. % та Мо 13 ат. % ‒ 3400 Ом/см
2
, Fe-Со-W з вмістом Со 33 ат. % та 

W 8 ат. % ‒ 3200 Ом/см
2
, доцільно розглядати синтезовані сплави як 

перспективні покриття антикорозійного захисту та рекомендувати 

використання тернарних сплавів Fe-Mo-W і Fe-Сo-W(Мо) як покриттів 

бар’єрно-захисної дії [316].  

Оцінка каталітичної активності синтезованих сплавів в 

електрохімічній реакції виділення водню в середовищах різної 

кислотності довела їх конкурентоздатність з металами родини платини, 

що обумовлює доцільність використання електролітичних покриттів Fe-

Mo-W, Fe-Сo-W і Fe-Со-Mo як каталітичних матеріалів для систем 

автономного та резервного енергозабезпечення.  

Лабораторні дослідження магнітних властивостей одержаних 

покриттів підтвердили, що за параметрами коерцитивної сили покриття 

сплавом Fe-Co-W (НС = 30 ‒ 70 Ое) можна віднести до магнітотвердих 

матеріалів, що в поєднанні з високою мікротвердістю дозволяє 

розглядати їх як перспективні матеріали у виробництві пристроїв для 

запису та відтворення інформації. Коерцитивна сила НС покриттів 

сплавом Fe-Со-Mo становить 2 ‒ 10 Ое, що дозволяє кваліфікувати їх як 
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м’якомагнітні матеріали та рекомендувати для застосування у 

виробництві мікроелектромеханічних систем.  
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