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У теперішній час все більшу увагу вчені приділяють створенню і вивченню 
властивостей матеріалів, що мають нанометрову структуру. Існують дві основні 
причини, що визначають доцільність синтезу нових наноматеріалів. Перша пов'я-
зана з очікуванням того, що їх отримання призведе до істотного поліпшення наяв-
них або до появи нових унікальних властивостей матеріалів. Друга причина обу-
мовлена необхідністю мініатюризації пристроїв, застосовуваних у побуті і техніці, 
шляхом зменшення їх енергоємності і енергоспоживання, та збільшення ефектив-
ності використання. Серед відомих способів отримання наноструктурованих мате-
ріалів, окремої уваги заслуговує електрохімічний метод синтезу, який полягає в 
анодному окисненні вентильних металів, зокрема танталу, в електролітах, де оксид 
слабо розчинний. Цей спосіб є дуже простим у реалізації і дозволяє отримувати 
пористі наноструктуровані оксидні шари із заданими характеристиками.  

Як електрод використовували танталову фольгу товщиною 0,1 мм, чистотою 
99,99%. Зразки хімічно полірували протягом 5–10 с при кімнатній температурі 
(20–25С) в розчині наступного складу: H2SO4 : HNO3 : HF = 5 : 2 : 2. АОП форму-
вали в розчинах 1 М H2SO4 з додаванням HF  0,1 М; 0,25 М; 0,5 М; 1 М); 0,25 М 
NH4F; 0,25 М NaF. Всі електроліти були приготовлені з реактивів марки «х.ч.» і 
«ч.д.а.» на дистильованої воді.  

Анодування здійснювали з використанням джерела постійного струму Б5-50 
при кімнатній температурі в вольтстатичному режимі, варіюючи напругу в інтер-
валі від 20 до 80 В. Матеріал протиелектроду (катод) – Pb. Поляризаційні вимірю-
вання проводили на потенціостаті ПИ 50-1.1 при швидкості розгортки потенціалу 
110–2 В/с в потенціодинамічному режимі. Електрод порівняння – насичений хлор-
срібний. Величини потенціалів наведені щодо нормального водневого електрода. 
Імпедансні вимірювання виконували на автоматичному мосту змінного струму 
Р5083 у діапазоні частот 0,021 - 100 кГц. Обробку результатів вимірювань прово-
дили за допомогою програми EIS Spectrum Analyzer. 

Нами розглянута кристалізація на початковій стадії формування АОП на тан-
талі як вплив нижчих оксидів, які утворюються в процесі росту АОП в перехід-
ному шарі на межі метал – оксид. У з’єднаннях з киснем тантал проявляє ступінь 
окиснення від нижчої +2 до вищої +5. Утворення іонів металу вищої валентності 
відбувається за рахунок доокиснення нижчих оксидів.  
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Процес електрохімічного окиснення танталового електрода можна навести на-
ступним ланцюжком перетворень: Ta ˃ TaO ˃ TaO2 ˃ Ta205. У нижчих оксидах на 
відміну від вищих, зв’язок М – О переважно іонний і вони існують в перехідному 
шарі у вигляді кристалічної фази. Можна припускати, що саме ці оксиди і є 
зародками майбутніх кристалів. 

На отриманих кривих спостерігається зростання струму в діапазоні потенціалів 
від +0,05 до +0,45 В, що відповідає формуванню бар’єрної плівки на танталі, при-
чому в електролітах 1 і 2 наступний підйом струму відповідає зростанню порис-
того оксиду і він значно вищий, ніж в розчинах 3 і 4. Таку поведінку системи 
можна пояснити тим, що швидкість розчинення активних центрів поверхні в цих 
електролітах переважає над швидкістю утворення АОП. 

 

 

Рис. 1. Потенціодинамічні анодні 
поляризаційні залежності танталового 

електрода, які отримані в розчинах:  
1 – 1М H2SO4 + 0,5М NaF; 2 – 1М H2SO4 + 

0,5М NH4F; 3 – 1М H2SO4 + 0,5М HF;  
4 – 1М H2SO4 

Fig. 1. Potentiodynamic anodic polarization 
dependences of tantalum electrode, obtained 
in solutions: 1 – 1 M H2SO4 + 0.5 M NaF;  

2 – 1 M H2SO4 + 0.5 M NH4F;  
3 – 1 M H2SO4 + 0.5 M HF; 4 – 1 M H2SO4 

 
При потенціалах більше 1В, який відповідає полішаровому зростанню ПОТ, в 

залежності від умов електролізу, можливо отримувати АОП аморфної і криста-
лічної структури. 

Час від початку анодування до зростання струму, що протікає через систему 
Ta – Ta2O5 – електроліт, відповідає розриву АОП і розвитку кристалів. Такий пері-
од росту кристалів називають інкубаційним. При збільшенні напруги анодування 
час інкубаційного періоду скорочується, що вказує на більшу швидкість розвитку 
кристалічної фази. 

За допомогою діаграм Боде отримані імпедансні спектри кристалічних АОП на 
танталі. Залежності опору і ємності кристалічного оксиду танталу від напруги 
свідчать про те, що на поверхні танталу синтезований електропровідний оксид. 
Під дією сильного електричного поля зародки кристалічної фази розривають 
аморфний шар і поступово вся поверхня зразка покривається оксидом з крис-
талічною структурою. 

Таким чином, проведені дослідження показали вплив природи електроліту на 
формування пористого кристалічного оксиду танталу. Використання активатора 
(фториду) дозволяє на початковій стадії анодування забезпечувати умови для 
формування оксиду з різною морфологією поверхні. Варіюючи режимом аноду-
вання на танталі можна синтезувати пористі АОП аморфної або кристалічної 
структури. 
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Рис. 2. Залежність опору та ємності пористого кристалічного оксиду танталу від напруги 
формування в розчині 1M H2SO4 + 0,5М NH4F. a – внутрішній шар оксиду;  

б – зовнішній шар оксиду. 
Fig. 2. The dependence of the resistance and capacity of the porous crystalline tantalum oxide on 

the formation stress in a solution of 1M H2SO4 + 0.5M NH4F. a – inner layer of oxide;  
b – outer layer of oxide. 
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In this study, the mechanism defined electrochemical synthesis AOP crystal structure, shown that the 
formation of AOS on tantalum flows through the solid phase polysurface mechanism of the formation of the 
lower valence oxides, which are the nuclei of a crystalline phase. The choice of electrolyte components for 
electrochemical synthesis of crystalline porous tantalum on AOP. The method of electrochemical impedance 
spectroscopy to determine the equivalent circuit elements, which characterize the basic properties of the 
synthesized AOP. 
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