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СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ І СКОРОЧЕНЬ
а – стала Тафеля, В;

am, – активність іонів металу, моль/дм3;
ba – стала Тафеля для анодної реакції, B;
bk – стала Тафеля для катодної реакції, B;
C – питома електрична ємність електрода, Ф/м2;

cm – концентрація іонів металу, моль/дм3;
D – коефіцієнт дифузії, м2/с;
Е – електродний потенціал, В;

Ep – рівноважний потенціал, В;
Ej=0 – потенціал знеструмленого електрода, В;

Ej – потенціал електрода під струмом, В
E0 – стандартний потенціал, В;
Ec – стаціонарний потенціал, В;
Eп – потенціал піку, В;

Eпа – потенціал анодного піку, В;
Eпк – потенціал катодного піку, В;

F – число Фарадея, А·с/моль;
I – іонна сила розчину, моль/дм3;
I – сила струму, А;
j
r – швидкість прямої електрохімічної реакції, А/дм2;

j
s – швидкість зворотної електрохімічної реакції, А/дм2;
j0 – густина струму обміну, А/дм2;
jа – густина анодного струму, А/дм2;
jі – густина імпульсного струму, А/дм2;
jк – густина катодного струму, А/дм2;

jпк – густина струму катодного піку, А/дм2;
kb – константа швидкості зворотної хімічної реакції;
ke – електрохімічний еквівалент металу або сплаву, кг/Кл;
kf – константа швидкості прямої хімічної реакції;
ks – стандартна константа швидкості перенесення заряду, м/с;
m – маса зразка у гравіметричних вимірюваннях, кг;
n – координаційне число;

na – число перенесення аніона;
nk – число перенесення катіона;
pi – порядок електрохімічної реакції;
Q  кількість електрики, Кл;
R – універсальна газова стала, Дж/(моль·К);
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Rp – поляризаційний опір, Ом;
S – площа поверхні електрода, м2;
s – швидкість сканування потенціалу, В/с;
T – термодинамична температура, К;
t – час, тривалість процесу, с;
ti – тривалість імпульсу, с;
tп – тривалість паузи, с;

0U
r

– енергія активації прямої реакції, Дж/моль;

0U
s

– енергія активації зворотної реакції, Дж/моль;
Vp – реакційний об’єм, м3;
vd – швидкість дифузії, м/с;

vds – швидкість поверхневої дифузії, м/с;
uL – швидкість руху рідини, м/с;
Хs – критерій Семерано;
z – число електронів;
α – коефіцієт переносу в катодному процесі;
β – фактор неоднорідності поверхні в теорії сповільненої рекомбінації
δ – товщина дифузійного шару, м;

dгр – товщина шару Прандтля, м;
δp – товщина реакційного шару, м;
ξ – потенціал дифузної частини ПЕШ, В;
η – перенапруга, В;
η – динамічна в’язкість, Па·с;
r – густина речовини, кг/м3;
λ – оптична щільність, нм;
μ – хімічний потенціал, Дж/моль;
ν – кінематична в’язкість, м2/с;
n – стехіометричний коефіцієнт;
ω – кутова швидкість, рад/с ;
ω – масова частка;

Аеф – ефективна енергія активації, Дж/моль;
Вс – вихід за струмом, %;

ГПК – гранично припустима концентрація, моль/дм3;
Кнест – константа нестійкості комплексних сполук;

КР – константа рівноваги;
ПЕ – паливний елемент;

ПЕШ – подвійний електричний шар;
ХДЕЕ – хімічне джерело електричної енергії.



5

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………..
       Список рекомендованої літератури ……………………
Вступ…………………………………………………………..
       Література………………………………… ……………..

7
9
10
21

Розділ 1. Загальні положення електрохімічної кінетики….. 23
1.1. Електродна поляризація і перенапруга електродної
реакції ……………………………………………………. 23
1.2. Стадійність електродних процесів…………………. 25
1.3. Види перенапруги…………………………………… 27
1.4. Катодна перенапруга (поляризація) при виділенні
металів з простих і комплексних електролітів…..……. 28
1.5. Організація  електрохімічного експерименту……. 30
1.6. Практична частина………………………………….. 39
Література………………………………………………… 42

Розділ 2.  Дифузійна перенапруга………………………….... 43
2.1. Загальні  положення………………………… .……. 43
2.2. Теорія дифузійної перенапруги …………………… 45
2.3. Теорія дифузійної перенапруги з урахуванням
міграції…………………………………………………….

49

2.4. Теорія конвективної дифузії………………………... 51
2.5. Практична частина………………………………… 57
Література………………………………………………… 60

Розділ 3. Реакційна (хімічна) перенапруга………………….. 61
3.1. Основні теоретичні положення…………………….. 61
3.2. Практична частина………………..……………… 70
Література………………………………………………… 76

Розділ 4. Електрохімічна перенапруга………………………. 77
4.1. Головні теоретичні положення……………………. 77
4.2. Рівняння сповільненого розряду для  рівноважних
умов……………………………………………………….. 84
4.3. Електрохімічна перенапруга при незначному
відхиленні від  рівноважного стану……………………. 85
4.4 Електрохімічна перенапруга при значному зсуві від



6

стану рівноваги. Рівняння Тафеля………........................ 86
4.5. Поляризаційні залежності і кінетичні параметри…. 88
4.6. Практична частина .................................................... 93
Література………………………………………………… 96

Розділ 5. Визначення природи сповільненої стадії
електродної реакції …………………………………………... 97

5.1. Головні теоретичні положення……………..…….... 97
5.2. Практична частина …………………………………. 113
Література………………………………………………… 116

Розділ 6.  Механізм  електрохімічних реакцій……………… 117
6.1. Електролітичне виділення водню…………………. 117
6.2. Практична частина…………………………………. 137
Література………………………………………………… 141
6.3. Кінетика реакцій  кисневого електроду……………. 142
6.4. Практична частина…………………………………. 155
Література………………………………………………… 160
6.5. Електрокристалізація металів і сплавів…………… 161
6.6. Практична частина………………………………….  174
6.7. Лабораторні дослідження суміщених процесів…… 181

        Література……………………………………………….. 197
Додатки ……………………………………………………….. 198



7

ПЕРЕДМОВА

Електрохімія як невід’ємна складова загального курсу «Фізичної
хімії» викладається в усіх ВНЗ хіміко-технологічного, металургійного,
екологічного, машинобудівного, біологічного та інших напрямів підготовки
фахівців. Розділ «Кінетика електродних процесів» є одним з базових
розділів курсу фізичної хімії, являє собою підгрунтя таких навчальних
дисциплін, як «Теоретична електрохімія» та «Теоретичні основи хімії
рідкісних розсіяних елементів», а також ряду спеціальних дисциплін. Разом
з тим, досвід викладання означених вище дисциплін в НТУ «ХПІ» свідчить,
що теоретичний матеріал цього розділу є найбільш складним для засвоєння
студентами і потребує певної методичної допомоги.

З огляду на наявні у фондах бібліотек ВНЗ науково-методичні видання
за темою посібника неважко пересвідчитись, що з часу видання базового
підручника, рекомендованого МОН України, минуло вже двадцять років, а
російськомовна література або ще більш «похилого віку», або недосяжна
для студентства. Крім того, за останні роки у вишах суттєво змінився парк
приладів, які використовують при організації лабораторного практикуму, та
методичні розробки минулих років цей факт не враховують. Це створює
певні методичні розбіжності, особливо для тих фахівців, що пов’язують своє
майбуття з роботою у науково-дослідних лабораторіях промислових
підприємств і наукових закладів.

Виходячи з цього, автори вбачають метою навчального посібника
послідовне викладання методики організації вивчення основних
теоретичних положень електрохімічної кінетики і закріплення отриманих
знань на практичних заняттях та при виконанні лабораторних робіт
відповідно до навчальних програм дисциплін «Фізична хімія» за напрямом
підготовки «Хімічна технологія» і «Теоретична електрохімія» для студентів
спеціальності «Технічна електрохімія» денної та заочної форм навчання.

Навчальний посібник складається з 6 розділів, кожний з яких включає
теоретичну частину та завдання для перевірки рівня засвоєння матеріалу.
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Теоретичні положення викладені в конспективній формі та містять найбільш
важливі питання теми, що допомагає студентам опанувати ядро знань та
з’ясувати, наскільки правильно вони зрозуміли матеріал. Кращому його
засвоєнню сприяють багатоваріантні завдання для аудиторної та
позааудиторної перевірки знань, що надає змогу викладачам індивідуально
працювати з кожним студентом. Для встановлення зв’язку між
теоретичними положеннями та їх практичною реалізацією передбачено
лабораторні роботи, які мають як експериментальний, так і розрахунковий
(виконуються на ПК) характер. Саме таке поєднання матеріалу в межах
посібника вбачається найбільш доцільним, оскільки дозволяє користуватись
ним при підготовці до лабораторного практикуму і оформленні звіту про
виконану роботу та може стати в нагоді під час дистанційного навчання.

Посібник структуровано за логікою навчальної дисципліни – надано
головні визначення і гіпотези кінетики електрохімічних реакцій, детальне
знайомство з окремими видами перенапруги, загальний алгоритм
визначення природи сповільненої стадії і механізму реакції, закономірності
перебігу найважливіших електродних процесів. З огляду на утилітарну
спрямованість автори не ставили за мету створення всеосяжного посібника з
кінетики електрохімічних реакцій, залишивши простір для творчої складової
навчального процесу (в формі варіативної частини), саме з цією метою до
кожного розділу надано перелік найбільш вживаної та доступної читачам
літератури. Це дозволило не включати такі розділи, як фазова перенапруга,
анодне розчинення і пасивність металів, електрохімічна корозія та ін., які
зазвичай докладно викладаються в окремих спецкурсах.

Кінетика електродних реакцій –
Найважливіший блок дисципліни,
Сукупність знань, а не перелік новацій,
Що з часом у небуття сплинуть.

 Від Гальвані і Вольта – до Маркуса,
 Від Планте – до покрить з нанотрубками
 Ми розглянем проблеми з «реверсу й аверсу»,
 Відзначимо внесок Фольмера й Фрумкіна…

Розмаїття формул і краса залежностей,
Струнких теорій і гіпотез паріння –
Розкриє кінетика всю безмежність
Зусиль і здобутків, натхнення й творіння…
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ВСТУП

Зазвичай при викладанні лекційних курсів або їх окремих розділів,
тим чи іншим чином пов’язаних з електрохімією, перед очима виникають
величні постаті патріархів науки, завдяки зусиллям яких вона набула того
змісту, який вирізняє її серед інших. Уже школярам відомі імена Алессандро
Вольта і Луїджі Гальвані, Майкла Фарадея і Бориса Семеновича (Моріца
Германа) Якобі та інших дослідників, що заклали підвалини електрохімічної
науки. Вільгельм Оствальд у своєму дослідженні з історії електрохімії
промовляє декілька слів про давню Грецію, але відлік часу епохи
електрохімічної починає з досліджень Прістлі та Кевендіша. То вже
надбанням сьогодення є запущені в обіг відомості стосовно знайденого в
1936 р. під Багдадом прадавнього артефакту, який є імовірно першим
хімічним джерелом електричної енергії, – так звану «багдадську судину».

Вона являла собою глиняний глечик, в який було занурено пустотілий
мідний циліндр з коаксіально розміщеним залізним стрижнем, що
ізольований бітумним корком. При заповненні глечика розчином
електроліту (оцтом, морською водою) він перетворювався на гальванічний
елемент, ЕРС якого складала 0,25–0,50 В.
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Імовірно, найбільш значущою подією, яка наклала свій відбиток на
подальший розвиток досліджень в галузі електрохімії, стала публікація
італійським фізіологом і анатомом Луїджі Гальвані в 1791 році результатів
досліджень з «тваринної електрики», що виникала при скороченні жаб’ячих
м’язів в наслідок контакту з різнорідними металами, та подальша дискусія з
італійським фізиком Алессандро Вольта.

Луїджі Гальвані
1737 - 1798

Алессандро Вольта
1745 - 1827
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Не будемо аналізувати сенс цього загальновідомого факту, але його
наслідками стали два значних відкриття : було встановлено наявність
електричних потенціалів у нервовій і м’язовій тканинах та отримано новий
спосіб одержання електричного струму за допомогою різнорідних металів –
створено гальванічний елемент («вольтів стовп», 1799). Завдяки внеску
цих особистостей в з’ясування природи виникнення електричної енергії в
гальванічних елементах на прикладі біологічних систем електрохімічна
наука збагатилась такими поняттями як гальвані-потенціал і вольта-
потенціал, хоча самі автори згоди і не дійшли.

Але якщо запитати про витоки електрохімічної науки і освіти в
Україні, то співрозмовники дещо розгублено знизують плечима і залежно
від ВНЗ, в якому вони одержали вищу освіту, назвуть декілька зовсім різних
імен та наукових шкіл. На жаль.

Оскільки ситуація не відповідає дійсному стану речей, тому в 2010
році, коли кафедра технічної електрохімії НТУ «ХПІ» відзначала своє 80-
річчя, ми скористались нагодою і запросили представників провідних
електрохімічних центрів України надати стислі історичні відомості.
Наслідком цього став випуск окремого номера Вісника НТУ «ХПІ», в якому
знайшов відбиток шлях українських електрохіміків Харкова і
Дніпропетровська, Києва і Одеси, Львова і Чернівців, Чернігова і
Хмельницького, Сімферополя і Сєвєродонецька та інших міст, а саме
видання є доступним широкому загалу. Наведемо деякі цікаві відомості з
історії розвитку електрохімічної науки у ВНЗ України, але перед цим
звернемо увагу на декілька аспектів цієї науково-історичної проблеми. По-
перше, автори не проводили досліджень з цієї теми, не мали за мету
визначення пріоритетів у історичних подіях та надання вичерпної
персоніфікації і хронології, а лише намагались висвітлити деякі відомості,
посилаючись на літературні джерела. По-друге, ми вважаємо, що для
студентства такий короткий історичний екскурс буде цікавим, оскільки
зафарбує деякі білі плями яскравими фарбами. Наведемо лише один
приклад, який має відношення до такої вельми важливої теми курсу
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фізичної хімії (і не тільки), як фізичні методи дослідження структури
конденсованих систем.

Загальновідомо, що в 1895 році Рентген відкрив випромінювання, яке
назвав Х-променями, і створив перші рентгенівські трубки, головні риси
конструкції яких в збереглись і до нашого часу. В 1895-97 роках він
надрукував 3 роботи, які містили вичерпний аналіз деяких властивостей
нового випромінювання. Відкриття рентгенівського випромінювання і його
наступні дослідження відіграли важливу роль у вивченні будови атома,
структури речовини, в медицині та різноманітних галузях науки і техніки. В
1901 р. він став лауреатом Нобелівської премії з фізики.

Але мало кому відомо ім’я нашого співвітчизника Івана Пулюя, який
народився в с. Гримайлові на Галичині і після закінчення Тернопільської
гімназії 1865 р. вступив до Віденського університету. В 1881 р. вчений
сконструював трубку, що випромінювала Х-промені – прообраз сучасних
рентгенівських апаратів. На Міжнародній електротехнічній виставці в
Парижі вона була відзначена Срібною медаллю (у всьому світі стала відома
як "лампа Пулюя", яка навіть протягом деякого часу випускалась серійно).

Іван Павлович Пулюй
1845 - 1918

Вільгельм Конрад
Рентген

1845 - 1923
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Сконструйована за 14 років до відкриття В. Рентгена, вона генерувала
промені, названі пізніше рентгенівськими. Саме за допомогою цього
приладу І. Пулюй уперше у світовій практиці зробив знімки зламаної руки
13-річного хлопчика, руки своєї дочки, під якою лежала шпилька, а також
серію рентгенограм органів людини. Така історія.

Становлення електрохімії в Україні як самостійної галузі хімічної
науки відбувалось у другій половині XIX – на початку XX століть. Перші
відомості про результати наукової діяльності електрохімічного спрямування
можна віднести до 1860 року, коли починається відлік наукових публікацій
вчених Києва, Харкова, Одеси. Біля витоків стояли видатні вчені того часу –
О.М. Бутлеров, М.А. Бунге, М.Д. Зелінський, роботи яких присвячені
електрохімії органічних сполук; М.М. Бекетов, який запропонував
електрохімічний ряд напруги металів; В.О. Кістяковський, автор досліджень
з електрокристалізації, корозії та пасивності металів; А.Н. Саханов і Л.В.
Писаржевський, які розвили теорію розчинів, та багато інших.

Київ. У поточний час електрохімія (теоретична, прикладна,
технічна…) є об’єктом наукових досліджень в установах Академії наук
України (ІЗНХ ім. В.І. Вернадського – координатор наукового напрямку
«Електрохімія», ІФХ, ІКХХВ, ІБОНХ,…) та Міністерства освіти і науки
України (НТУУ «КПІ», НУХТД).

Антропов Лев Іванович (1913 – 1994 рр.), д-р
хім. наук, проф., чл.-кор. НАН України.
Видатний вчений в галузі електрохімії, з 1960
по 1986 г. завідувач кафедри технології
електрохімічних виробництв Київського
політехнічного інституту (НТУ України
“КПІ”), у 1962 р. створив при КПІ проблемну
лабораторію інгібіторів корозії.
Запропонував зведену шкалу потенціалів,
основи теорії осадження електрохімічних і
хімічних композиційних покриттів, керував
створенням зразків корозійно-вимірювальної
техніки та інгібіторів корозії.
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З цим містом пов’язані славетні імена академіків і професорів – В.О.
Кістяковського, Ю.К. Делімарського, В.О. Плотнікова, О.В. Городиського,
В.І. Шаповала, О.Г. Зарубицького, В.Д. Присяжного, Л.І. Антропова, В.П.
Чвірука та багатьох інших, які зробили неоціненний внесок у теорію і
практику електрохімії, сприяли розвитку електрохімічної освіти. Написаний
Л.І. Антроповим підручник «Теоретична електрохімія», який є базовим для
вишів України, замінивши у цій ролі фундаментальний підручник В.В.
Скорчеллетті, витримав чотири видання російською і був перекладений на
англійську, угорську, французьку, китайську та італійську мови.

Імовірно найвідомішим представником Одеси є академік Олександр
Наумович Фрумкін. З цим містом пов’язаний початок його наукової і
педагогічної діяльності, тут у 1919 році він захистив дисертацію
«Электрокапиллярные явления и электродные потенциалы», з цього міста
починається трудовий шлях видатного радянського фізикохіміка.

 Фрумкін Олександр Наумович (1895–1976 рр.), д-р
хім. наук, проф., академік АН СРСР. Видатний
фізико-хімік, фундатор сучасної теоретичної
електрохімії, наукові праці якого посідають
провідні позиції у світовій науці ХХ сторіччя.
Обґрунтував фундаментальний зв’язок будови
подвійного електричного шару з кінетикою
електродних реакцій, що склало підґрунтя теорії
сповільненого розряду, запропонував застосування
потенціалів нульового заряду як характеристичної
константи металевих електродів та теорію
полярографічних максимумів. Фундатор журналу
«Электрохимия» (1965 р.), співавтор першого
навчально-наукового видання «Кинетика
электродных процессов» (1952 р.).

Все своє життя О.Н. Фрумкін присвятив створенню принципів
електрохімії, розробленню нових методів експериментальних досліджень,
пошуку нових галузей застосування електрохімії, встановленню її
взаємозв’язків з суміжними науками – колоїдною хімією, хімією
поверхневих явищ, органічною хімією, гідродинамікою, хімічною
кінетикою. За його ініціативою було створено кафедру електрохімії
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Московського державного університету та Інститут електрохімії РАН, який
носить його ім’я (нині Інститут фізичної хімії і електрохімії імені О.Н.
Фрумкіна РАН).

Наукові дослідження на Харківщині були започатковані академіком
Миколою Миколайовичем Бекетовим, одим із творців фізичної хімії, який
ще в 1886 році вперше у світі прочитав курс фізичної хімії саме для
інженерів у Харківському Практичному Технологічному Інституті (нині
НТУ «ХПІ»), тоді як подібний курс був створений В.Оствальдом у
Німеччині лише через півтора десятка років. Вельми символічно, що серед
іменних стипендій в галузі науки, які щорічно за рішенням Харківської
обласної державної адміністрації присуджуються провідним і молодим
науковцям, стипендія у номінації «Хімія» – це стипендія імені М.М.
Бекетова.

 Бекетов Микола Миколайович (1827–1911
рр.), видатний фізико-хімік, член
Петербурзької академії наук. У 1865 захистив
докторську дисертацію «Дослідження над
явищами витіснення одних металів іншими»,
в якій виклав свою теорію витіснення
металів, встановив ряд активності металів,
дав формулювання закону діючих мас,
описав відкритий ним метод відновлення
металів (алюмінотермія). Провадив широкі
термохімічні дослідження з метою розкрити
природу сил хімічної спорідненості. Праці
М.М. Бекетова і його учнів започаткували
харківську фізико-хімічну школу.

Але засновником саме електрохімічного напрямку був Микола
Петрович Клобуков, завдяки якому вже з 1898 року вперше в Україні до
навчальних планів студентів хімічного відділення було введено нову
дисципліну – «Прикладну електрохімію». Навчальними планами було
передбачено щотижня дві години лекцій та чотири години у спеціальній

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/1865
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
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лабораторії. Саме практику М.П. Клобуков вважав головним чинником
підготовки фахівців, тому як чудовий дослідник і експериментатор значну
увагу він приділяв розбудові лабораторної бази електротехнічного та
електрохімічного спрямування.

 Клобуков Микола Петрович (1859–1900 рр.),
отримав ступінь доктора філософії в
Ерлангенському університеті, працював
асистентом у Мюнхенському вищому
технічному училищі, брав участь у створенні
першої електрохімічної лабораторії
Німеччини. В 1891 р. запрошений на посаду
лаборанта фізичного кабінету Харківського
технологічного інституту, з 1892 р. викладає
лекційні курси і видає підручники із
загальної електротехніки, теорії електрики;
фундатор електрохімічної освіти, проводив
активні наукові дослідження в галузі
електрометалургії та технічної електрохімії
для потреб електрохімічної промисловості.

Свого часу професор Ф.К. Андрющенко, завідувач кафедри технології
електрохімічних виробництв ХПІ з 1959 по 1982 р., досліджував творчий
шлях М.П. Клобукова і познайомив нас з багатьма його науковими
розробками, серед яких був і запропонований іншими науковцями значно
пізніше обертовий дисковий електрод, та готував до друку монографію з
біографічними відомостями про цю непересічну людину, але, на жаль,
робота залишилась незавершеною.

 Андрющенко Федір Кузьмич (1909 – 1982 рр.),
 д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри
технології електрохімічних виробництв
Харківського політехнічного інституту.
Видатний вчений в галузі технічної
електрохімії, головні наукові розробки
пов’язані з синтезом негативної маси нікель-
залізних акумуляторів, теорії і технології
полілігандних електролітів, розробкою
хемотронів – молекулярних перетворювачів
інформації.
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З моменту утворення кафедри в 1930 році викладання і наукові
дослідження стали полем діяльності багатьох визначних особистостей –
професорів С. Я. Пасічника, Й. С. Галінкера, А.М. Сисоєва, Н.А. Марченко,
Ф.К. Андрющенка, А.К. Горбачова, доцентів  А.П. Машовця, В. Г. Каковкіної,
М. Г. Попової, В.К. Нікіфорова, Е.П. Харченка,  І.Ю. Власенка та ін. Впродовж
багатьох років плідна співпраця і творчі стосунки пов’язували
електрохіміків ХПІ з колегами інших ВНЗ Харківщини, зокрема
Харківського державного університету – чл.-кор. АН УРСР М.А.
Ізмайловим, автором фундаментального твору «Электрохимия растворов»,
професорами В.В. Александровим, А.М. Шкодіним, Д.М. Грицаном. В
педагогічному інституті (нині Харківський державний педагогічний
університет) – плідно працював проф. Л.І. Каданер, перу якого належать
підручники з фізичної та колоїдної хімії і 10 монографій, зокрема
«Электролитическое лужение», «Защитные плёнки на металлах»,
«Электрические поля в электролизёрах», «Равномерность гальванических
покрытий», «Электрохимия благородних и редких металлов» та ін.
Відзначимо і активну діяльність проф. В.Д. Безуглого, який завідував
кафедрами Харківського фармацевтичного інституту (згодом Національний
фармацевтичний університет) та Українського заочного політехнічного
інституту (нині Українська інженерно-педагогічна академія). Головними
напрямками наукових досліджень Василя Даниловича були полярографія
органічних сполук та електрохімія полімерів, а творчий доробок включає 12
монографій і підручників, серед яких такі відомі праці як неодноразово
перевидані «Полярография в химии и технологии полимеров», а також
«Полярография в органической химии», «Электрохимия полимеров»,
«Титриметрические методы анализа неводных растворов» та ін.

Фундатором хімічної освіти і науки, зокрема і електрохімії, в
Дніпропетровську став визначний вчений – хімік Лев Володимирович
Писаржевський, і хоча творчий шлях його розпочинався в Одесі, з 1916 р.
життя пов’язане з Дніпропетровськом. За його активної участі в 1921 р. було
створено кафедру електронної хімії в Гірничому інституті, в 1928 р. –
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хіміко-технологічний факультет, а в 1930 – Хіміко-технологічний інститут.
Наукові дослідження в галузі електрохімії в ДХТІ проводились на кафедрі
фізичної хімії, зокрема в 1934 р. під керівництвом О.І.Бродського методом
електролізу було вперше в СРСР одержано важку воду – визначна подія, яка
дозволила розпочати дослідження ядерних реакцій. Але створення сучасної
дніпропетровської електрохімічної школи пов’язують з іменами двох
видатних вчених – чл.-кор. АН УРСР Михайла Олександровича Лошкарева і
чл.-кор. АН Казахської РСР Володимира Вільгельмовича Стендера,
зусиллями яких у 1953 році було створено кафедру технології
електрохімічних виробництв у Дніпропетровському хіміко-технологічному
інституті – ДХТІ (нині ДВНЗ УДХТУ).

Михайло Олександрович Лошкарев (1913–
1986 рр.), д-р хім. наук, проф., чл.-кор. АН
України, видатний вчений в галузі
електрохімії. Завідувач кафедри фізичної
хімії, в 1949–1972 рр. ректор ДХТІ, фундатор
наукового центру з гальванохімії (нині
Науково-дослідний інститут гальванохімії
при УДХТУ). Обґрунтував теорію
адсорбційної поляризації, а поява граничного
струму, зумовленого адсорбцією поверхнево-
активних речовин і меншого за дифузійний,
одержала назву «ефект Лошкарева».

Науковий пошук фахівців кафедри був спрямований на розв’язання
цілої низки практичних завдань у галузі гідрометалургії, розробки та
виробництва хімічних джерел електричної енергії, теорії електролізу та
електродних матеріалів, очищення і знезараження стічних вод.
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 Стендер Володимир Вільгельмович (1897–
1969 рр.), д-р техн. наук, проф., чл.-кор. АН
Казахської РСР. У 1953 р. створив у ДХТІ
кафедру технології електрохімічних
виробництв, яку очолював до 1969 р.
Видатний вчений в галузі технічної
електрохімії, автор монографії
"Электрохимическое про-изводство хлора и
щелочей" (1935 р.) обсягом 700 с., та
фундаментального підручника «Прикладная
электрохи-мия» (1961 р.), надрукованого у
Харкові видавництвом при ХДУ, який
одержав загальне визнання електрохімічної
спільноти.

Узагальненням наукових напрацювань того часу став підручник з
технічної електрохімії, виданий В.В. Стендером, який і сьогодні
залишається не експонатом бібліографічних досліджень, а затребуваним
джерелом знань. Необхідно відзначити запропоновану і послідовно
розвинуту в роботах М.О. Лошкарева теорію адсорбційної поляризації, яка
склала підґрунтя для наукового напрямку в галузі гальванотехніки, що
плідно розвивається в стінах НДІ гальванохімії, створеного в УДХТУ для
реалізації наукових розробок на промислових підприємствах України.

Львів. Електрохімічний напрям підготовки фахівців має давню
історію і веде початок з Львівської політехнічної школи, яка була другою за
значенням після Віденської політехніки в Австро-Угорській імперії. На
факультеті технічної хімії ще в кінці ХІХ сторіччя виконувались
електрохімічні дослідження і здійснювалось відповідне навчання студентів.
Однак ґрунтовна підготовка фахівців даної галузі почалась з 1912 року, коли
Ігнацієм Мосціцьким, що пізніше став ректором Львівської політехніки, а
згодом був обраний президентом Польщі, було організовано кафедру
«Хімічної технології і технічної електрохімії». Підготовка фахівців велась
до 1939 року, а згодом поновилась з 1999 року, коли на кафедрі хімії і
технології неорганічних речовин було здійснено перший випуск студентів-
електрохіміків.
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Мосціцький Ігнацій (1867–1946 рр.),
професор. З 1926 по 1939 р. — президент
Польщі, автор близько 70 публікацій, 40
патентів у різних країнах світу. Під його
керівництвом було створено лабораторну
базу та введено нові спеціальні дисципліни –
“Електрохімія”, “Електрохімічні методи у
хімічній промисловості”, започатковані
дослідження з технології сполук зв’язаного
азоту, калійних солей, електролізу натрію та
калію хлориду, електролітичного одержання
цинку.

З огляду на потреби промисловості наукові розробки було спрямовано
на вирішення питань електрохімічної технологіїї металевих порошків,
переробку вторинної сировини кольорових і рідкісних металів електролізом,
синтез неорганічних речовин і напівпровідникових плівок.

 Серед електрохіміків Буковини чільне місце посідають науковці
Чернівецького національного університету, які ведуть початок з 1957 року, з
досліджень А.М. Памфілова. Та найбільше визнання одержали результати
робіт, присвячених дослідженню транспортних процесів у нерівноважних
електрохімічних системах, що проводились під керівництвом професора О.І.
Лопушанської, значущість яких зумовила проведення на базі ЧНУ двох
Всесоюзних конференцій з термодинаміки необоротних процесів,
Всесоюзної конференції та літньої школи з електрохімії.

Знак учасника VII Всесоюзної конференції з
електрохімії, яка відбулась у м. Чернівці в
1988 р.

Істотно, така коротка данина історії не вичерпує того переліку міст,
організацій та особистостей, яким Україна зобов’язана досягненнями з
галузі електрохімії. Але наші спрямування – в майбутнє, то ж перейдемо до
змістовної складової.
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РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ КІНЕТИКИ

1.1. Електродна поляризація і перенапруга електродної реакції

Об’єктом досліджень окремого розділу фізичної хімії, що носить
назву «Кінетика електрохімічних реакцій», є закономірності процесів
перетворень речовин або реакційно-активних частинок, що перебігають в
електрохімічних системах під дією накладеного іззовні електричного струму
або в результаті самодовільних процесів, цільовим продуктом яких є
електрична енергія. З іншого боку, цей розділ має і самостійне значення, як
непересічна складова навчального курсу «Теоретична електрохімія».

Електрохімічні системи за відсутності електричного струму
знаходяться в рівноважному стані, однією з найважливіших кількісних
характеристик якого є значення електродного потенціалу. Необхідно
розрізняти рівноважний і квазірівноважний стани, яким відповідають і
окремі усталені значення потенціалу, а саме рівноважний та стаціонарний.
Рівноважний стан означає, що швидкість прямої реакції (реакції

відновлення) j
r

 дорівнює швидкості зворотної реакції (реакції окиснення)

j
s

, тобто

j
r

= j
s

,  (1.1)

і саме в цих умовах встановлюється рівноважний потенціал Ep, який
розраховують за рівнянням Нернста

+
0

р ln+= zM
azF

RTEE , (1.2)
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де E0 – стандартний електродний потенціал; R – універсальна газова стала;
T – температура, К; z – число елементарних зарядів, що беруть участь в
електродній реакції; F – стала Фарадея.

Квазірівноважний, або стаціонарний стан має місце в електрохімічних
системах в тому разі, коли за відсутності зовнішніх впливів на електроді
перебігають декілька реакцій, але сумарна швидкість прямих також
дорівнює швидкості зворотних, і потенціал, що встановився на електроді,
називають стаціонарним Ej=0.

Для того аби відбувалася катодна або анодна реакція, потенціал
електрода необхідно зсунути від рівноважного значення відповідно у
електронегативний або електропозитивний бік для подолання енергетичного
бар’єра. Зсув потенціалу електрода під струмом (Ej) від рівноважного або
стаціонарного значення називають електродною поляризацією (ΔE)

ΔE =Ej – Ej=0. (1.3)

Електродна поляризація має відношення до сумарного ефекту
гальмування, що виникає в окремій фазі або на межі поділу фаз.

Крім терміну поляризація широко вживаним є поняття перенапруги
електродної реакції h :

h = Ej – Ep,  (1.4)

тобто зсуву потенціалу електрода під струмом від рівноважного значення,
обумовлений гальмуванням окремої стадії сумарного електродного процесу.

Оскільки під час катодної реакції потенціал електрода зсувається в
негативний бік, а анодної – в позитивний, то катодна перенапруга завжди
негативна

hk = Ej – Ep < 0, (1.5)
а анодна – позитивна:

ha = Ej – Ep > 0. (1.6)

Таким чином, перенапруга визначає додаткові витрати енергії,
необхідні для подолання гальмування окремих стадій катодної чи анодної
реакції, а поляризація – додаткові витрати на подолання сумарного ефекту
гальмування, природа якого не встановлена. У більшості випадків значення
перенапруги і електродної поляризації приблизно однакові, проте
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принципова різниця між цими величинами полягає в тому, що перенапруга
має відношення суто до електродної реакції, тоді як поляризація – до самого
електрода і включає, окрім перенапруги, різницю між стаціонарним і
рівноважним потенціалами даної реакції.

1.2. Стадійність електродних процесів

Будь-який електродний процес являє собою складну гетерогенну
реакцію, що складається з ряду послідовних і паралельних стадій, тому
завданням кінетики електродних процесів (або електрохімічної кінетики) є
визначення механізму електрохімічних реакцій, кількості і послідовності
стадій, природу кожної з них, їхні абсолютні й відносні швидкості,
з’ясування природи сповільненої стадії. Виникнення електродної
поляризації безпосередньо пов’язане з тією стадією, яка визначає швидкість
усього процесу, тобто є найбільш сповільненою стадією.

Природа й число стадій кожної електрохімічної реакції залежить від її
особливостей. Наприклад, при відновленні на катоді іонів Fe3+ до Fe2+

першою стадією процесу буде доставка іонів Fe3+ до поверхні електрода.
Наступною стадією є приєднання іоном Fe3+ електрона під час контакту з
катодом, в результаті чого утворюється іон Fe2+. Утворений іон Fe2+ повинен
бути відведений від поверхні електрода, щоб звільнити місце для
розрядження наступних іонів Fe3+. Окиснення іонів Fe2+ проходить ті самі
стадії, але у зворотному напрямку.

При розряді іонів гідрогену перша стадія також полягає в їх
транспортуванні до межі розділу електрод – електроліт. Після входження в
подвійний електричний шар іон гідрогену приєднує електрон, втрачає
гідратну оболонку й перетворюється в адсорбований електродом атом
гідрогену (друга стадія). На третій стадії утворені атоми гідрогену
рекомбінують у молекулу водню. Ця стадія являє собою гетерогенну
(поверхневу) хімічну реакцію, швидкість якої залежить від каталітичних
властивостей електрода.

Катодне виділення металу з розчину його простої солі починається зі
стадії доставки його іонів до поверхні електрода. Іони металу, що увійшли в
подвійний шар, піддаються дегідратації, приєднують електрони й
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перетворюються в адсорбовані атоми металу. Останні пересуваються
поверхнею електрода в пошуках найвигіднішого в енергетичному
відношенні місця для продовження побудови кристалічної гратки металу і
закріплюються на ньому. Якщо катодне виділення металу відбувається з
розчину його комплексної сполуки, то електродний процес може включати
стадію часткової або повної дисоціації комплексного іона, тобто суто
хімічну стадію, яка передує стадії розряду.

Наприклад, катодне виділення срібла з ціанідного електроліту може
відбуватись шляхом безпосереднього розряду ціанідних комплексів:

Ag(CN)2
– + e = Ag + 2(CN)–, (1.7)

а може мати місце хімічна стадія, якщо у прикатодному шарі
відбуватиметься часткова дисоціація комплексного іона з відщепленням
однієї групи CN– :

Ag(CN)2
– = AgCN + CN –,  (1.8)

або його повна дисоціація :

Ag(CN)2
– = Ag+ + 2CN– (1.9)

В результаті дисоціації комплексного іона утворюються частинки AgCN або
Ag+, які власне і беруть участь в електрохімічній стадії

Ag(CN) + e = Ag + CN– (1.10)
або

Ag+ + e = Ag. (1.11)

Тобто, основними стадіями реакції відновлення металу є доставка іонів із
об’єму електроліту до поверхні електрода; хімічна реакція, яка передує
стадії розряду; електрохімічна стадія, на якій відбувається перенесення
електронів; стадія побудови кристалічної гратки металу. Що стосується
анодної реакції, то всі перелічені стадії відбуваються у зворотному
напрямку. Якщо електродна реакція перебігає без виділення або розчинення
металу, але з утворенням газоподібних сполук (наприклад, електроліз води з
нерозчинним анодом), то до числа елементарних стадій включаються
наступна (за розрядом) стадія хімічних перетворень та / або стадія
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утворення нової газоподібної фази.
Таким чином, гетерогенна електродна реакція складається з таких

послідовних стадій:
- транспортування учасників реакції до межі розділу електрод –

електроліт;
- хімічної стадії, що передує (перебігає після) стадії розряду;
- електрохімічної стадії, на якій відбувається приєднання чи віддача

електронів;
- відведення розчинних продуктів реакції від електрода вглиб розчину,

видалення газоподібних речовин або побудова кристалічної гратки металу.

1.3. Види перенапруги

Швидкість електродного процесу в цілому визначається швидкістю
найбільш повільної стадії, яку називають сповільненою або лімітивною.
Сповільненість тієї чи іншої стадії є безпосередньою причиною виникнення
перенапруги. Тому, якщо відомі природа сповільненої стадії і чинники, що
впливають на її швидкість, створюються умови для керування електродним
процесом у цілому.

Залежно від природи сповільненої стадії виділяють такі види
перенапруги:

• дифузійну hд, що викликана сповільненістю дифузії на стадії
транспортування учасників реакції до/від межі розділу електрод –
електроліт;

• хімічну (реакції) hp перенапругу, пов’язану з гальмуванням на стадії
гомогенних або гетерогенних хімічних перетворень без переносу заряду;

• електрохімічну (переносу заряду) hex, зумовлену ускладненнями на
стадії переходу електронів через міжфазову межу електрод – електроліт;

• фазову (кристалізаційну) hф, викликану сповільненістю стадії побудови
(або руйнування) кристалічної гратки.

В загальному випадку зсув потенціалу електрода під струмом від
рівноважного значення є результатом накладання всіх видів перенапруги

h = hд + hp + hex +hф.  (1.12)
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Проте виникнення всіх видів гальмування для кожної електродної
реакції не є обов’язковим і звичайно переважне значення має один з них. З
урахуванням наведених визначень можна всю сукупність поляризаційних
ефектів, що викликають електродну поляризацію, надати у вигляді схеми
(рис.1.1). Остання відбиває як загальну класифікацію поляризаційних явищ,
так і співвідношення між окремими видами перенапруги і електродною
поляризацією, яку поділяють на концентраційну, активаційну та омічну.

У свою чергу, концентраційна поляризація складається з таких
складових, як перенапруга дифузії та хімічної реакції, тобто тих чинників
гальмування перебігу реакції, які пов’язані з сповільненістю транспортних
процесів підведення або відведення реакційно-активних частинок до межі
розділу електрод – електроліт. Активаційна поляризація об’єднує фазову і
електрохімічну перенапруги, тобто гальмування на тих стадіях процесу, які
пов’язані або з фазовими перетвореннями або зміною природи частинок.

Електродна
поляризація

Концентраційна Активаційна Омічна

Дифузійна Реакції Електроду ЕлектролітуФазова Електро-
хімічна

П е р е н а п р у г а

Рис. 1.1. Класифікація складових електродної поляризації

Омічна поляризація обумовлена кінцевими значеннями електричного
опору струмовідводів джерело – електрод, саме електродів та розчину
електроліту.

1.4. Катодна перенапруга (поляризація) при виділенні металів з простих
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і комплексних електролітів

Структура електролітичного покриття обумовлюється величиною
перенапруги, з якою відбувається виділення металу на катоді. Якщо метал у
розчині знаходиться у вигляді простих гідратованих іонів, то величина
перенапруги залежить від того, до якої групи цей метал належить стосовно
перенапруги його виділення з розчинів на основі простих гідратованих іонів
(табл.1.1).

Метали, що входять до першої групи, виділяються з перенапругою,
яка не перевищує тисячних часток вольта, тому осади цих металів мають
грубу структуру, губчасті, порошкоподібні. Компактні покриття можна
отримати тільки при додаванні до електроліту спеціальних добавок
поверхнево-активних речовин.

Вісмут, мідь і цинк становлять другу (проміжну) групу, для якої
перенапруга складає декілька десятків мілівольт. Така перенапруга
забезпечує утворення більш тонкої структури. Особливо це стосується
покрить міддю, які осаджуються компактними навіть за відсутності в
розчині поверхнево–активних речовин. Краща структура мідних покрить у
порівнянні з цинковими пояснюється меншими значеннями струму обміну.

Таблиця 1.1 – Класифікація металів за перенапругою їх виділення
з розчинів простих солей

Номер
групи

Метал Перенапруга,
В

Густина струму
обміну, А/см2

Середні розміри
зерен осаду, мкм

1 Ag, Pb, Cd, Sn n·10-3 10-1 – 10-3 >10
2 Bi, Cu, Zn n·10-2 10-3 – 10-5 1–10
3 Co, Fe, Ni n·10-1 10-8 – 10-9 < 0,1

Перенапруга при виділенні металів третьої групи досягає кількох
десятих часток вольта, тому ці метали утворюють щільні дрібнокристалічні
покриття.

Якщо метал знаходиться в розчині у вигляді комплексних іонів,
значення перенапруги визначається не стільки природою металу, скільки
природою ліганду, координаційним числом та міцністю комплексних іонів,
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величиною і знаком їх заряду. Відновлення металів з комплексних
електролітів супроводжується, як правило, значно більшою перенапругою,
що сприяє осадженню дрібнокристалічних покрить.

1. 5. Організація електрохімічного експерименту

1.5.1. Електрохімічна комірка. Зазвичай техніка виконання
електрохімічного експерименту передбачає застосування типових
електрохімічних комірок, серед яких найбільш розповсюдженими є
трьохелектродні типу ЯСЕ-1 або ЯСЕ-2, що містять робочий електрод (РЕ),
допоміжний електрод (ДЕ) та електрод порівняння (ЕП). Матеріал
електрохімічної комірки повинен бути хімічно інертним до дії електроліту,
тому переважну більшість комірок виготовляють зі скла, хоча можливе
застосування інших хімічно стійких матеріалів : фторопласту, вініпласту та
ін. Комірка має бути герметичною, налаштованою на термостатування для
проведення вимірювань за різних температур, з можливим барботуванням
газоподібних речовин через розчин електроліту та відокремленням робочого
та допоміжного електродів за допомогою поруватої діафрагми, яку
виготовляють переважно зі скляних фільтрів. Як приклад можна навести
комірку, що застосовується для імпульсного електролізу (рис.1.2).

Для прецизійних досліджень використовують різноманітні і більш
складні за конструкцією комірки, в яких передбачено попередню підготовку
робочих розчинів, зокрема, видалення розчинених домішок і газоподібних
речовин шляхом превентивного електролізу, концентрування та інші
операції. При використанні такої комірки можна крім перелічених операцій
здійснювати електроліз з декількома робочими та допоміжними
електродами, в імпульсних вимірюваннях вживати металевий електрод
порівняння, робочі відділення комірки розділяти діафрагмами різної
поруватості або мембранами.

1.5.2. Електроди. Широке застосування ртутного електрода в
фундаментальних дослідженнях пояснюється декількома чинниками,
зокрема, високою перенапругою виділення водню, можливістю дослідження
процесів у водних розчинах за участю лужних металів з утворенням
амальгам, застосування ртуті високої чистоти та ін.
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Значно більш розповсюджені тверді електроди, головним чином
металеві, для виготовлення яких застосовують платину або той же метал, що
і протиелектрод, графітові та скловуглецеві. Застосовують також
модифіковані електроди, поверхня яких укрита оксидами (індивідуальними,
змішаними, складними), сульфідами, провідними полімерами та ін.

1
Рис.1.2. Схема електрохімічної комірки для імпульсного електролізу: 1 – корпус
комірки; 2 – кришка комірки; 3, 4 – утримувач і струмовідвід робочого електрода;
5– робочий електрод; 6 і 7 – струмовідводи допоміжного (8) та індикаторного (9)
електродів; 10, 11 – відділення з допоміжним електродом; 12, 13 – відділення з
електродом порівняння; 14, 15 – пристрій для фіксації мембрани або діафрагми;
16 – іонообмінна мембрана; 17, 18 – допоміжне відділення для підготовки
робочого розчину електроліту.

Відзначимо, що навіть для ультрачистих матеріалів кінетичні дані
вельми чутливі до структури (моно- або полікристал) та підготовки поверхні
(тип і концентрація структурних дефектів, кристалографічна орієнтація).
Підготовку поверхні проводять шляхом механічного видалення забруднень
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(полірування корундом) та наступної хімічної або електрохімічної обробки :
знежирення, полірування, ретельне промивання. Залежно від завдання
застосовують електроди різної геометрії: пластинчасті, сферичні,
циліндричні, конічні, у формі дроту та інші. При цьому головну увагу
звертають на рівномірність розподілу електричного поля по поверхні
електродів, а відтак, і густини струму. З цією метою електроди, залежно від
форми, розташовують у комірках копланарно або коаксіально, аби площа
поверхні ДЕ була значно більшою за площу РЕ.

В ролі електродів порівняння застосовують електрохімічні
напівелементи, що являють собою електроди другого роду з високим
струмом обміну і потенціалом, який є сталим у часі та має незначний
температурний коефіцієнт – наприклад, хлоридсрібний (рис.1.3),
каломельний та ін. Вибір того чи іншого ЕП (табл.1.2) здійснюють
відповідно до іонного складу середовища та, особливо, значення рН.

Рис. 1.3. Лабораторний хлоридсрібний електрод порівняння ЕВЛ-1М1

 У тих випадках, коли вимірювання електродних потенціалів
необхідно проводити у електрохімічних комірках або автоклавах за високих
значень тиску та/або температури, наприклад, при дослідженні корозійної
стійкості реакторних матеріалів, як електроди порівняння застосовують
електроди спеціальної конструкції – хлоридсрібні (рис.1.4), металоксидні та
інші, здатні до тривалої роботи у розчинах електролітів високих параметрів.

Для елімінування дифузійного потенціалу відділення комірки з ЕП та
РЕ з’єднують сольовим містком з насиченим розчином калію хлориду (в
окремих випадках калію нітрату), що загущений агар-агаром.

Таблиця 1.2 – Електроди порівняння для водних розчинів електролітів

Назва Потенціалвизначальна
реакція

Напівелемент Е0, В

Водневий 2H+ + 2e « H2 Pt | H2 | H+ 0
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Меркуроксидний HgO + H2O + 2e ® Hg + 2OH– Hg | HgO | OH– 0,098
Аргентумхлоридний AgCl + e « Ag + Cl– Ag | AgCl | Cl– 0,222

Каломельний Hg2Cl2 + 2e « 2Hg + 2Cl– Hg | Hg2Cl2 | Cl– 0,268
Меркуросульфатний Hg2SO4 + 2e « 2Hg + SO4

2– Hg |Hg2SO4 | SO4
2– 0,614

Рис.1.4. Хлоридсрібний електрод
порівняння з рівновагою за тиском:
1 – срібний дріт;
2 – покришка з нержавіючої сталі;
3 – кожух водяного охолодження;
4 – срібний дріт, покритий хлоридом
срібла;
5 – вхід води для охолодження
електродної камери;
6 – порувата діафрагма;
7 – електролітичний місток;
8 – електродна камера з 0,01 М
розчином хлориду калію;
9 – контейнер з тефлону;
10 – вихід води

Для мінімізації внеску омічного падіння напруги в розчині часто
використовують один із капілярів Луггіна (рис. 1.5), для чого кінчик
сольового містка з розчином розташовують якнайближче до робочого
електрода.

а   б     в

Рис.1.5. Схема розташування капіляра Луггіна для прямих
поляризаційних вимірювань з планарним (а) і сферичним (б) електродами

та при підведенні з оборотного боку (в) (М – метал, Р – розчин).
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Зауважимо, що капіляр не слід наближати до робочого електрода на
відстань меншу, ніж зовнішній діаметр капіляра, бо це може негативно
вплинути на розподіл струму по поверхні електрода та природну або
примусову конвекцію. Капіляр Луггіна можна вводити з протилежного боку
електрода (рис. 1.5, в), таке розташування вважають кращим у порівнянні з
капіляром, що знаходиться у безпосередньому контакті з поверхнею
електрода.

1.5.3. Прилади для електрохімічних досліджень. Для проведення
електрохімічних вимірювань використовують спеціалізовані електронні
прилади, які одержали назву «потенціостат». Такі прилади дозволяють
проводити вимірювання у статичних режимах підтримання сталих значень
струму (гальваностатичний режим) або потенціалу (потенціостатичний), а
також динамічних – з лінійною або стрибкоподібною (імпульсною)
розгорткою струму або потенціалу. В поточний час в електрохімічних
лабораторіях застосовують переважно три модифікації потенціостатів, що
різняться елементною базою, принципами організації та можливістю
спряження з комп’ютерами.

Значне розповсюдження в електрохімічних і корозійних вимірюваннях
знайшов потенціостат П-5848 (рис. 1.6), який є автономним приладом.

а б
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Рис. 1.6. Зовнішній вигляд (а) та структурна схема (б) потенціостата П-5848:
1 – блок формування напруги; 2 – блок підсилення; 3 – електролітична комірка;

4 – електрод порівняння; 5 – робочий електрод; 6 – допоміжний електрод;
7 – блок живлення; 8 – еквівалент комірки для тестування; 9 – перемикач;

10 – реєстратор КСП-4; 11 – блок високоомного вольтметра;
12 – стабілізатор напруги

Реєстрація поточних значень результатів вимірювання відбувається за
допомогою вбудованого блока викокоомного вольтметра, зовнішніх
вимірювальних приладів, позначених як mA (рис.1.6, б), та самописців типу
КСП-4 на діаграмну стрічку.

Наступним кроком у формуванні парку приладів для електрохімічних
вимірювань став так званий імпульсний потенціостат ПИ–50–1 та його
модифікація ПИ–50–1.1 (рис 1.7, а), які дозволяли, на відміну від попередніх
моделей потенціостатів, формувати багатокрокову програму поляризації, що
суттєво розвинуло можливості в організації кінетичних досліджень. Цей
прилад було виготовлено на сучасній елементній базі, що сприяло
дослідженню швидкоплинних електрохімічних процесів. У багатьох
лабораторіях цей прилад було спряжено з комп’ютерами (рис. 1.6, б), що
дозволило відмовитись від застосування реєстраторів з паперовими носіями
(КСП-4, ЛКД-4, ПДА-1 та ін.), а одержувати їх у формі файлів з наступною
візуалізацією та обробкою із заздалегіть розробленими програмами.

а б
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Рис. 1.7. Зовнішній вигляд потенціостата ПИ-50-1.1 (а) та апаратного комплексу з
персональним комп’ютером (б)

На сьогоднішній день потенціостати є сучасними програмно-
апаратними комплексами, призначеними для дослідження процесів
осадження та розчинення металів, електродних процесів у хімічних
джерелах електричної енергії, визначення корозійно–електрохімічних
характеристик та хімічного опору матеріалів, вольтамперометричного,
кулонометричного визначення складу речовин та інших електрохімічних
вимірювань (рис. 1.8).

Рис.1.8. Потенціостат–гальваностат IPC-Pro M з електрохімічною коміркою

Такі комплекси для електрохімічних досліджень, майже незалежно від
країни та фірми–виробника, включать вимірювальний блок, розроблений на
базі операційного підсилювача з управлінням від вбудованого
мікропроцесора з виходом на персональний комп’ютер та комп’ютер зі
спеціально розробленим програмним забезпеченням.

1.5.4. Запис і обробка результатів. Їх підпорядковують головній меті
дослідження, тому вони повинні містити експериментальні дані та
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результати їхньої обробки у вигляді таблиць і графіків, результати
розрахунки або їх приклади. Нормативною базою для відповідних процедур
є стандарти ДСТУ, ГОСТ або стандарти організацій. Зокрема, запис
результатів має відображати надійність даних і враховувати похибку
вимірів. Кожне число в таблиці повинно містити не більше і не менше
значущих цифр, ніж дозволяє точність дослідних даних. Округлення
середніх арифметичних значень здійснюється так, щоб остання цифра була
першою сумнівною. Якщо розрахункова формула містить у собі декілька
виміряних величин, точність результатів визначається в основному
величиною, виміряною з найбільшою відносною похибкою. При побудові
графіків слід на координатних осях проставляють масштаб, позначення
величини, що відкладається, та одиниці її виміру. Щоб з графіку можна було
легко визначити координати будь-якої точки, 1 см мусить відповідати 1, 2
або 5 одиницям (або цим значенням, помноженим на 10n , де n – ціле число).
Масштаб вибирають так, щоб графік залежності займав майже всю площу
рисунка, тому шкали координат починають і закінчують значеннями,
близькими до округлених координат крайніх експериментальних точок. Не
слід починати шкалу з нульового значення, якщо це не потрібно спеціально.
Експериментальні дані наносять на графік у вигляді точок, кружків,
квадратів. При розсіюванні точок внаслідок похибок вимірювання
проводять плавну криву якомога ближче до всіх нанесених точок (рис.1.9),
але так, щоб їх було видно на графіку. Якщо з теорії випливає, що
залежність лінійна, по точках проводять усереднену пряму.
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а б

Рис. 1.9. Приклади вірно (а) та невірно (б) побудованих графіків

Якщо існує можливість, то проводять аналіз похибок вимірювань,
оцінюють довірчі інтервали, в яких може знаходитись з тією чи іншою
вірогідністю вимірювана величина, та наносять експериментальні точки з
зазначенням відповідних інтервалів.
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Контрольні запитання

1. Що означає електродна рівновага?
2. Що являє собою рівноважний потенціал?
3. Як можна визначити значення рівноважного потенціалу?
4. Що являє собою стаціонарний потенціал?
5. В чому полягає різниця між рівноважним і стаціонарним потенціалами?
6. Які процеси перебігають на електроді при рівноважному потенціалі?
7. Що необхідно для перебігу електродної реакції в катодному (або анодному )

напрямку?
8. Що являє собою перенапруга електродної реакції?
9. Які знаки мають відповідно катодна і анодна перенапруги?
10. Що розуміється під терміном електродна поляризація?
11. В чому принципова різниця між перенапругою і поляризацією?
12. З яких стадій складається електродна реакція? Які види перенапруги

відповідають сповільненим стадіям?
13. Наведіть приклади хімічної стадії, яка передує електрохімічній стадії.
14. Наведіть приклади хімічної стадії, яка слідує за електрохімічною стадією.
15. Як впливає перенапруга катодної реакції на структуру осадів металу?
16. Що являє собою катодна поляризаційна залежність при відновленні іонів

металу?
17. Як з поляризаційної залежності визначити електродну поляризацію?
18. Як змінюється рівноважний потенціал при переході від розчинів на основі

простих гідратованих іонів металу до комплексних електролітів?
19. На які групи поділяються метали за величиною перенапруги їх відновлення

з простих гідратованих іонів?
20. Як змінюється перенапруга катодної реакції при переході від простих

електролітів до комплексних?
21. Які питання визначають об’єкт досліджень кінетики електродних процесів?
22. Як розуміти термін «концентраційна поляризація»? Які складові вона

містить?
23. Які складові містить активаційна поляризація? Який сенс має цей термін?
24. Які прилади застосовують для електрохімічних вимірювань ?
25. Які складові містить комірка для електрохімічних вимірювань?
26. Які вам відомі електроди порівняння ? За якими ознаками їх обирають при

виконанні виміювань?
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1.6. Практична частина

1.6.1. Завдання для виконання лабораторної роботи. За допомогою
потенціостату отримати в потенціодинамічному режимі поляризаційні
залежності катодного виділення металу з розчинів, склади яких наведені в
табл.1.3.

Таблиця 1.3 – Склад електролітів та режими отримання поляризаційної залежності

Ва
рі-
ант

Склад
електроліту, г/дм3

Швидкість
розгортання
потенціалу,

мВ/с

Діапазон
струму, А

Швидкість
руху

діаграмної
стрічки,
мм/год

Матеріал
робочого
електрода

Матеріал
допоміж-

ного
електрода

1

А) NiSO4 – 70
 Na2SO4 –100
Б) NiSO4 – 280
 Na2SO4 –100

5

5

25

25

1800

1800
Нікель Нікель

2

А) ZnSO4 – 50
 Na2SO4 –100
Б) ZnSO4 – 50
 K4P2O7 – 300

5

5
100
100

1800

1800
Цинк Цинк

3

А) ZnSO4 – 50
 Na2SO4 –100
Б) ZnO – 5
 NaOH – 80

5

5

100

100

1800

1800
Цинк Цинк

4

А) CuSO4 – 50
 H2SO4 – 50
Б) CuSO4 – 50
 K4P2O7 – 300

5

5

100

100

1800

1800
Мідь Мідь

5

А) In2 (SO4)3 –20
 Na2SO4 –10
Б) In2(SO4)3 – 20
 Трилон Б – 100
 (NH)2SO4 – 80

5

5

100

100

1800

1800

Індій або
нержаві-

юча сталь

Індій або
нержавію-
ча сталь

Виходячи з режиму одержання потенціодинамічних залежностей,
проставити по осях координат значення густин струму та потенціалів.
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Проаналізувати отримані поляризаційні залежності і зробити висновки
щодо величини перенапруги (поляризації) та швидкості катодної реакції при
виділенні металу з даних розчинів.

1.6.2. Методика експерименту. Для виконання завдання
використовують два розчини, склади яких наведені в кожному з варіантів
завдання (див. табл.1.3). Поляризаційні залежності отримують у
потенціодинамічному режимі за допомогою потенціостату П-5848 та
діаграмного реєстратора КСП-4. Швидкість розгортання потенціалу,
швидкість руху діаграмної стрічки та діапазон струму встановлюють
відповідно до варіанта завдання (див. табл. 1.3). Поверхня робочого
електрода складає 1 см2, допоміжного – 100 см2, матеріал електродів указано
у варіанті завдання. Частіше за все обидва електроди виготовлені з того
металу, виділення якого на катоді досліджується. Електрод порівняння –
хлоридсрібний. Дифузійний потенціал усувають сольовим містком,
заповненим насиченим розчином хлориду калію.

1.6.3. Результати експерименту та їх аналіз. На отриманих для
двох розчинів (А і Б) поляризаційних залежностях проставляють цифрові
значення по осях координат: jk, А/см2 – по осі ординат та Е, В – по осі
абсцис. Густини струму визначають, виходячи із діапазону струму та площі
поверхні робочого електрода. На осі потенціалів відкладають значення
рівноважного (стаціонарного) потенціалу, праворуч від якого проставляють
значення потенціалу в міру його зсуву в електронегативний бік. Масштаб по
потенціалах визначають, виходячи зі швидкості розгортки потенціалу та
швидкості руху діаграмної стрічки. Наприклад, швидкість розгортки
потенціалу становить 5 мВ/с, а швидкість руху діаграмної стрічки – 1800
мм/год, або 0,5 мм/с. Із співставлення цих величин будемо мати, що 0,5 мм
на діаграмній стрічці відповідає 0,5 мВ, тобто 1 мм – 1 мВ, а 1 см – 100 мВ
(0,1 В).

Аналіз поляризаційних залежностей здійснюють порівнянням величин
електродної поляризації (перенапруги) при однаковій густині струму. Чим
більше значення має перенапруга (поляризація), тим з більшими
ускладненнями перебігає дана електродна реакція.
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Швидкість реакції визначають порівнянням поляризаційних
залежностей при однаковій величині електродної поляризації (перенапруги).

1.6.4. Висновки. Визначити, які чинники впливають на значення
рівноважного (стаціонарного) потенціалу металу в заданих розчинах.

Порівняти між собою значення електродної поляризації (перенапруги)
при одній і тій же густині струму і швидкості процесу (густини струму) та
при одному і тому ж значенні катодної поляризації, що мають місце при
катодному відновленні металу з даних розчинів. Висловити свою думку
щодо впливу природи розчину та його складу на величину катодної
поляризації та швидкість реакції.

1.6.5. Порядок оформлення роботи. При оформленні лабораторної
роботи вказати її назву, у стислій формі навести основні теоретичні
положення, надати завдання на проведення експерименту, методику його
виконання, отримані результати. Візуалізувати та проаналізувати графічні
залежності, сформулювати висновки, що випливають з даної роботи, надати
текстову частину звіту за формою:

1.6.5.1. Назва роботи.
1.6.5.2. Мета роботи.
1.6.5.3. Основні теоретичні положення.
Навести основні теоретичні положення, чинники, які впливають на

перенапругу електродної реакції, теоретичні уявлення щодо причин
виникнення перенапруги. Навести брутто-рівняння електродних реакцій та
їх окремих стадій при виділення металів, основні розрахункові формули.

1.6.5.4. Завдання на проведення експерименту (викласти суть завдань).
1.6.5.5. Методика експерименту.
Надати склад та концентрацію (моль/дм3) розчинів, матеріал

електродів і площу їх поверхні (см2), тип електрода порівняння і
температуру, при якій виконано вимірювання, діапазон застосованих густин
струму. Вимірювання рівноважних потенціалів здійснювати за умов, коли
дрейф вимірюваної величини не перевищує ± 5 мВ/хв.

1.6.5.6. Результати експерименту.
Занотувати склад розчинів електролітів, матеріал і розміри електродів,

температуру розчинів, інтервали заданих густин струму, результати
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вимірювань рівноважного потенціалу та розрахованої перенапруги,
поляризаційні залежності у графічній формі.

1.6.5.7. Обговорення отриманих результатів.
Провести аналіз отриманих даних за переліком, наведеним у п.1.6.3.

Розрахувати визначені завданням величини, надати їх кількісні
характеристики, а також побудувати графічні залежності, провести їх аналіз.

1.6.5.8. Висновки.
Сформулювати висновки згідно з вимогами п.1.6.4., пояснити вплив

компонентів розчину на величину катодної поляризації та швидкість реакції.
1.6.5.9. Вказати дати виконання роботи та її захисту.
Роботу виконано “ “ 20 р.
Роботу зараховано “ “ 20 р.
Підпис викладача
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РОЗДІЛ 2

ДИФУЗІЙНА ПЕРЕНАПРУГА

2.1. Загальні положення

Дифузійною перенапругою (hд) називають відхилення потенціалу
електрода під струмом Ej від його рівноважного значення Eр, зумовлене
сповільненістю стадії транспортування учасників електродної реакції.

Якщо всі інші стадії електродної реакції відбуваються оборотно або зі
швидкостями, незрівнянно вищими, ніж швидкість транспортування, то всю
зміну потенціалу електрода, зумовлену проходженням струму, можна
ототожнити з дифузійною перенапругою, тобто

hd = Ej – Eр. (2.1)

Зсув потенціалу під струмом від рівноважного у даному випадку є
наслідком суто концентраційних змін. Тому потенціал Ej можна розглядати
як нове значення рівноважного потенціалу, яке відрізняється тим, що
відповідає новим значенням концентрації. Якщо для електродної реакції

Mz+ + z e Û M , (2.2)

записати рівноважний потенціал як

++= zMp zF
RTEE aln0 , (2.3)

то
)(M

0
j ln

jza
zF
RTEE ++= . (2.4)

У рівняннях (2.1), (2.3), (2,4) E0 – стандартний електродний потенціал;
Т – температура, К; z – число електронів, що беруть участь у реакції (2,2); R
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та F – універсальна газова стала і стала Фарадея, відповідно; +zMa  та

)(+ jM za  – активність іонів Mz+ у рівноважному стані та при накладанні

струму відповідно. Підстановка (2.3) та (2.4) у (2.1) дає загальне рівняння
дифузійної перенапруги :

+

+

=h
z

z

M

jM
d zF

RT
a

a
)(ln (2.5)

В умовах перебігу катодного процесу ++ <
)( zz MjM

aa  і ηd < 0, тоді як для

анодного процесу ++ >
)( zz MjM

aa  і ηd > 0. Оскільки перенапруга характеризує

гальмування певної стадії електрохімічної реакції, порівнювати цю
величину для інших процесів слід за модулем. Рівняння (2.5) відбиває
залежність перенапруги дифузії від поточної концентрації реакційно-
активних частинок

)(+ jM za , але апріорі вона невідома. Щоб установити

зв'язок між величиною дифузійної перенапруги і швидкістю електродної
реакції, необхідно зробити деякі припущення щодо природи процесу
транспортування та моделі приелектродного шару, в якому відбувається цей
процес.

Транспортування вихідних речовин до поверхні електрода та їх
відведення із зони електродної реакції, якщо немає проміжного хімічного
перетворення, може здійснюватись трьома шляхами (рис. 2.1): за рахунок
міграції, молекулярної дифузії та конвекції.

а б в
Рис.2.1. Схема транспортування частинок до поверхні катода за відсутності
в розчині стороннього електроліту: а – катіони, б – аніони, в – незаряджені

частинки
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Міграція – це переміщення заряджених частинок під дією градієнта
електричного поля (dy/dx), що виникає в електроліті під час проходження
електричного струму через електрохімічну систему. При надлишку
стороннього електроліту (тобто електроліту, який не бере безпосередньої
участі в електродній реакції) число переносу даного виду іонів може бути
незначним і внеском міграції в загальний процес перенесення можна
знехтувати.

Конвекція – перенесення частинок разом з потоком рідини, що
рухається. Вона буває або самодовільною внаслідок неоднакової густини
розчину в окремих його частинах (природна конвекція), або штучною при
перемішуванні або циркуляції розчину (примусова конвекція).

Дифузія – це переміщення частинок під дією градієнта хімічного
потенціалу (dm/dx), або наближено під дією градієнта концентрації (dc/dx),
який виникає біля катода або анода в результаті перебігу електродної
реакції.

2.2. Теорія дифузійної перенапруги

Якщо не враховувати внески міграції і конвекції у формування потоку
реагенту до/від поверхні електрода, то вихідною гіпотезою теорії є
припущення, що всі зміни складу електроліту під час перебігу катодного або
анодного процесу зосереджуються у вузькому шарі розчину, який прилягає
до електрода. Цей шар, що називають дифузійним, вважається нерухомим і
його товщина позначається як "d " (рис.2.2).

Для електродної реакції (2.2) катодний процес полягає у відновленні
іонів Mz+, і концентрація їх біля катода зменшується від початкової c0 ( це
відповідає складу в глибині розчину) до концентрації поблизу катоду cК, що

призводить до появи градієнту концентрації
d
- K0 сс . Біля анода внаслідок

окиснення металу концентрація іонів Mz+ зростає від c0 до концентрації

поблизу анода cA і виникає градієнт концентрації
d
- 0А cc .
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Утворення градієнтів концентрації викликає дифузію іонів Mz+ з
глибини розчину до поверхні катода і від поверхні анода у глибину розчину.
Дифузійний потік речовини описується рівнянням

dx
dcDJ d -= , (2.6)

де Jd – дифузійний потік; D – коефіцієнт дифузії;
dx
dc

 – градієнт концентрації.

Рис. 2.2. Схема будови дифузійного шару
біля поверхні катода, в якому змінюється
концентрація речовини ci та швидкість руху
рідини ui

Зв’язок між дифузійним потоком частинок речовини, що беруть
участь в електродній реакції, і швидкістю цієї реакції в електричних
одиницях пов’язані співвідношенням

j = zFJ, (2.7)
де j – густина струму.

Якщо поєднати вирази (2.6) та (2.7) з урахуванням
dx
dc

 =
d
- ко cc

,

одержимо рівняння для розрахунку густини дифузійного струму катодної
реакції jк

d
-

= K0 cczFDjK . (2.8)

Цілком природно, що густину дифузійного струму анодної реакції jА можна
надати схожим рівнянням:

d
-

= 0cczFDj A
A . (2.9)
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З формули (2.8) видно, що із зростанням градієнта концентрації, тобто
різниці (с0 – сK) підвищується катодна густина струму, а коли сК = 0,
швидкість катодного процесу набуває максимального значення. Подальше
підвищення густина струму не можливе, тому густина струму при сK = 0 має
назву граничної дифузійної густини струму катодної реакції jd,K.

δ
= 0

K,
cDFz

jd .  (2.10)

При цьому вона дорівнює максимальній в цих умовах швидкості
дифузії, бо градієнт концентрації досягає найбільшого значення

dd
- 0K0 ccc ЃЁ . (2.11)

З одержаного рівняння (2.10) виходить, що збільшити катодну
граничну густину струму можна за рахунок підвищення початкової
концентрації електроліту с0 або температури електроліту (збільшується
коефіцієнт дифузії D) та зменшення товщини дифузійного шару d (за
рахунок перемішування розчину або впливу іншої природи).

Для анодного процесу густина струму теж не може збільшуватись
безмежно, бо, як видно з (2.9), вона зростає пропорційно зростанню са. Коли
величина са досягне значення, що відповідає насиченому розчину,
підвищити її далі вже не можна, бо речовина буде кристалізуватися з
розчину. При са = снас, де снас – концентрація насиченого розчину, на аноді
теж досягається гранична анодна густина струму jd,А:

d
-

=
)( 0нас

А,
cczFDjd .  (2.12)

Температура та перемішування так само впливають на граничну анодну
густину струму, як і на катодну. В той же час підвищення с0 призводить не до
зростання, а навпаки, – до зниження анодної граничної густини струму.

Якщо припустити, що в інтервалі зміни концентрацій від с0 до ск чи до
сА коефіцієнти активності не змінюються, то в рівнянні (2.5) можна замість
активностей вживати концентрації, тоді це рівняння можна подати як
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.ln=η
+z

+z

M

(j)M
d c

c

zF
RT

(2.13)

Для катодного та анодного процесів рівняння (2.13) матиме вигляд:

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-=h

0
K,

Kln
c
c

zF
RT

d , (2.14)

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=h

0

A
А, ln

с
c

zF
RT

d . (2.15)

Якщо знайти величини сК і сА з формул (2.8) або (2.9) і підставити їх в
формули (2.14) або (2.15), то з урахуванням (2.10) одержимо рівняння, які
встановлюють зв’язок між перенапругою та густиною струму:

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
--=h

Kd,

K
Kd, 1ln

j
j

zF
RT ; (2.16)

÷
÷
ø

ö
ç
ç
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+×=h

Ad,

A
Ad, 1ln

j
j

zF
RT

(2.17)

Рис. 2.3. Катодна поляризаційна
залежність

Знак “мінус” у рівняннях (2.14) та
(2.16) означає, що перенапруга
катодного процесу розраховується за
модулем. З рівняння (2.16) видно,
що зі зростанням катодної густини
струму перенапруга катодної реакції
збільшується, а при jк = jd на
поляризаційній залежності виникає
ділянка, паралельна осі абсцис (рис.
2.3).

Гранична густина струму відповідає горизонтальній ділянці на
поляризаційній залежності. Проте, зсув потенціалу в електронегативний бік
відбувається не безмежно, а тільки до значення Eр’, яке відповідає початку
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іншої електродної реакції, що і фіксується як зростання густини струму
(див. рис.2.3). Таким чином, катодна гранична густина струму відповідає
умовам, коли вся кількість іонів, підведених за рахунок дифузії, дорівнює
кількості іонів, що розряджаються на катоді, причому швидкість дифузії
досягає максимального значення.

Рівняння для дифузійної перенапруги анодної реакції (2.17) показує,
що з підвищенням густини струму величина ηd монотонно зростає, і
здавалося б, граничної густини струму для анодного процесу не повинно
бути. Але підвищення jА, як видно з (2.9), веде до зростання сА,  а це
можливо лише до досягнення концентрації насиченого розчину, утворення
якого і є причиною виникнення граничної густини струму на аноді.

Експериментально визначене з поляризаційної залежності значення
jd,k дозволяє розрахувати, користуючись рівнянням (2.10), товщину

дифузійного шару. Розрахунки свідчать, що d знаходиться у межах від 10−2

до 10−5 см. Такі величини несумісні з припущенням про цілковиту
нерухомість розчину в дифузійному шарі, тому теорія дифузійної
перенапруги зазнала подальшого розвитку.

2.3. Теорія дифузійної перенапруги з урахуванням міграції

Наступним кроком e розвитку теорії дифузійної перенапруги стало
урахування внеску двох рушійних сил, що призводять до переміщення
електродно-активних частинок, а саме дифузії та міграції. Згідно з
основними положеннями цієї теорії, що отримала назву теорії Нернста –
Бруннера, як і раніше, зміни складу електроліту під час перебігу
електродних реакцій локалізуються в нерухомому дифузійному шарі
розчину, який прилягає до електрода. Згідно з першим законом Фіка
кількість речовини, що перенесена дифузією за 1 с, або швидкість дифузії
Vd, пропорційна градієнту концентрації та площі перерізу розчину, яка в
цьому випадку збігається з площею поверхні електрода S, тобто:

d

-
= K0 cc

SDVd (2.18)
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або

d

-
= 0cc

SDVd
А . (2.19)

Припускаємо, що площі поверхні катода та анода однакові і
дорівнюють S, хоча така умова не є обов’язковою і може бути врахована.
Зміна концентрації від с0 до сK або сА є наслідком перебігу електродної
реакції при проходженні електричного струму.

Якщо проходить кількість електрики, що дорівнює одному Фарадею,
на катоді відновлюється, а на аноді окиснюється кількість речовини, що
дорівнює 1 молярній масі еквіваленту Mz+. На таку саме кількість
концентрація Mz+ зменшується біля катода і збільшується біля анода. Але
завдяки міграції до катода надходить або від анода відводиться nк молярних

мас еквіваленту Mz+, де nк – число переносу цих іонів. Через це зміни
концентрації в прикатодному або прианодному шарі становить не 1 молярну
масу еквівалента, а (1– nк) молярних мас еквіваленту. Якщо позначити час,
за який відбулася ця зміна, через t, то за одну секунду зміна концентрації
становить [(1 – nк) / t]. Оскільки F = I t , де I –  сила струму,  то t = F / I. Для

цих умов зміна концентрації становить ÷
ø
ö

ç
è
æ - I

F
nк1 , а якщо проходить

кількість електрики не 1F, а zF, то зміна концентрації дорівнює ÷
ø
ö

ç
è
æ - I

zF
nк1 .

У стаціонарних умовах справедливі рівняння:

d
-

=
- K0к1 ccSDI
zF

n , (2.20)

або
d
-

=
- 0Ак1 ccSDI
zF

n . (2.21)

Якщо поділити обидві частини рівнянь (2.8) та (2.9) на S, то можна
знайти швидкості катодного (jK) або анодного (jА) процесу

або ,
)n1(

)(

К

K
K

0

d-

-
=

ссzFD
j (2.22)
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d-

-
=

)1(
)(

K

А 0
A n

cczFD
j . (2.23)

З наведених рівнянь, як і в попередньому випадку, можна одержати вирази
для граничних густин струму

d-
=

)1( K

0
K, n

cDFzjd  , (2.24)

d-
-

=
)1(

)(

K

нас
А, n

cczFDjd
0 . (2.25)

Одержати рівняння для обчислення граничної густини струму в
умовах, коли транспортування електродно-активних частинок відбувається
за рахунок дифузії та міграції можна за результатами аналізу складових
швидкості електродної реакції. Так, загальна густина катодного струму
складається з дифузійної jd та міграційної jm складових

jK = jd + jm . (2.26)

З цього рівняння можна виділити дифузійну складову – тобто густину
дифузійного струму

jd = jK (1– jm ) = jK (1– nк) , (2.27)

а комбінуванням рівнянь (2.8) та (2.27) одержимо очікуване співвідношення

d-
-

=
)n1(

)(

K

0
K

KcczFDj ,

яке збігається з раніше отриманим (2.23).
З використанням (2.24) і (2.25), після їх підстановки до виразів, що

описують дифузійну перенапругу, одержимо рівняння, тотожні (2.16) та
(2.17).

2.4. Теорія конвективної дифузії
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Теорія конвективної дифузії виходить з положення про те, що
нерухомим є лише шар розчину, який безпосередньо прилягає до поверхні
електрода і має товщину порядку кількох атомних діаметрів, що
незрівнянно менше від товщини дифузійного шару. У дифузійному шарі, як
і за його межами, розчин рухомий. Швидкість його руху змінюється в міру
наближення до електрода від u = uL у глибині розчину до u = 0 на поверхні
електрода (рис.2.4).

Рис.2.4. Схема розподілу концентрації
речовини ci та швидкості руху рідини ui

біля поверхні катода з урахуванням
конвективної дифузії

Зміна швидкості відбувається в певному шарі, який називають
граничним шаром dгр, або шаром Прандтля. Товщина дифузійного шару
становить лише невелику частину шару Прандтля і залежить від швидкості
руху рідини, режиму руху, а також від геометрії електрода.

Передача руху від одного шару до іншого визначається кінематичною
в’язкістю рідини ν, що являє собою відношення динамічної в’язкості η до її
густини ρ

ν = η /ρ. (2.28)

Для більшості розчинів ν має порядок 10−6 м2·с−1. Передача розчиненої
речовини від шару до шару, тобто її дифузія, визначається коефіцієнтом
дифузії D, порядок величини якого звичайно становить 10−9 м2·с−1. Отже,
передача руху є ефективнішою, ніж передача розчиненої речовини
дифузією, і тому при порівнянних значеннях Δu і Δс градієнт швидкості
може бути менший, ніж градієнт концентрації, тобто товщина шару
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Прандтля повинна бути більшою, ніж товщина дифузійного шару dгр >  δ.
Між цими величинами існує таке співвідношення:

d/dгр = (D/ν)1/3;  (2.29)

d = (D/ν)1/3 ·dгр = (10−9 / 10−6)1/3·dгр = 0,1 dгр  (2.30)

Отже, товщина дифузійного шару становить приблизно 0,1 товщини
пограничного шару Прандтля. У шарі d розчин не є нерухомим, але
швидкість його руху в першому наближенні лінійно зростає зі збільшенням
відстані від поверхні електрода. До того ж величина d залежить не тільки від
швидкості руху рідини, а й від способу її підведення, а також від геометрії
електроду. Розглянемо деякі практично важливі випадки конвективної
дифузії.

Товщина дифузійного шару в умовах природної конвекції на
вертикально зануреному пластинчастому електроді (рис.2.5) – найбільш
розповсюджений випадок в електрохімічній практиці (стаціонарні ванни,
акумулятори), розраховується за рівнянням

4/1

/
1Dh1

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
rD

nr
×=d

dcdcgK
, (2.31)

де K – константа, яка в середньому дорівнює 0,6; h – відстань по вертикалі
від нижнього краю електроду; ρ – густина розчину: g – прискорення сили
тяжіння; Δc – різниця концентрацій всередині шару d.

Рівняння (2.31) показує, що товщина шару d є функцією відстані від
даної точки на електроді до нижнього його краю, тобто функцією висоти
електрода. В міру збільшення відстані від нижнього краю величина d

зростає пропорційно h1/4, а густина струму й гранична густина відповідно
зменшуються (при граничній густині струму Δc = c).

Іншим важливим прикладом конвективної дифузії є горизонтальне
положення пластинчастого електрода (рис.2.6), коли ламінарний потік
рідини набігає на нього з одного боку. Товщина дифузійного шару у цьому
випадку визначається за рівнянням
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d = 3x1/2uL
-1/2 ν 1/6 D1/3c , ( 2.32 )

де x – відстань по горизонталі від точки набігання розчину на електрод; uL –
швидкість рідини в напрямку, паралельному площині електрода, на
нескінченно великій відстані від нього.

а б

Рис.2.5. Розподіл товщини дифузійного шару по поверхні електрода при його
вертикальному розташуванні (а) і аноди з ванни цинкування і міднення (б)

В міру збільшення відстані х товщина дифузійного шару зростає
пропорційно x1/4, що відповідно відбивається на величині густини струму та
її розподілу по поверхні електрода.

Рис.2.6. Розподіл товщини
дифузійного шару по поверхні
горизонтально розташованого
електрода

Окреме місце посідає обертовий дисковий електрод. Теорія
обертового дискового електрода була обґрунтована видатним радянським
фізико-хіміком В.Г. Левичем в його фундаментальній праці «Физико-
химическая гидродинамика», яка вийшла друком у 1952 році.

Водночас d є також і функцією кутової швидкості обертання
дискового електрода w :

2
1

6
1

3
1

61,1
-

wn=d D . (2.33)
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Зазначимо, що всі величини, які входять до цього рівняння, можуть бути
визначені експериментально, тому його можна застосовувати для
порівняння і співставлення розрахованих значень окремих параметрів і
експериментально виміряних.

Левич Веніамін Григорович (1917–1988 рр.), д-р фіз.-
мат. наук, проф., чл.-кор. АН СРСР, народився в
м.Харкові. Радянський фізик-теоретик, електрохімік,
головні роботи присвятив застосуванню методів
теоретичної фізики до фізико-хімічних процесів, один з
фундаторів фізико-хімічної гідродинаміки. Автор теорії
конвективної дифузії, яка стала підгрунтям для всіх
наступних теоретичних робіт у галузі дифузійної
кінетики електрохімічних процесів, заклав основи
статистико-термодинамічної теорії безперервного
подвійного електричного шару.

Рис. 2.7. Схема обертового дискового
електрода :
1 – металевий диск;
2 – ізолювальна оболонка;
3 – розчин електроліту;
4 – струмопідвід

Якщо вираз для товщини дифузійного шару (2.33) підставити у рівняння для
розрахунку густини граничного дифузійного струму катодної реакції (2.10),
одержимо можливість визначення граничної густини струму на дисковому
електроді :

2
1

6
1

3
2

62,0гр wn= DFzj ci. (2.34)

З аналізу рівняння (2.34) виходить, що коли процес лімітується дифузією, то

гранична густина струму лінійно залежить від w , при цьому пряма в

координатах jгр – w  виходить з початку координат (рис.2.8). Якщо така
залежність не спостерігається, то процес лімітується іншою стадією, ніж
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дифузія. В тому випадку, коли залежність jгр від w  лінійна,  але не
виходить з початку координат, це означає, що швидкість стадії дифузії
близька до швидкості якоїсь іншої стадії.

а б
Рис.2.8. Залежність граничного струму від w  у випадку зміни дифузійного

контролю модельних реакцій 1–3 на кінетичний (а) та змішаного контролю реакції
(б).

І, нарешті, відхилення від лінійної залежності при високих обертах диска
свідчить про те, що електродна реакція перейшла в так названий кінетичний
режим, тобто відбулася зміна сповільненої стадії (як це відбувається для
реакцій 1 – 3 на рис.2.8 зависоких швидкостей обертання електрода). Отже,
метод обертового дискового електрода дає змогу з’ясувати природу
сповільненої стадії.

Контрольні питання

1. Що являє собою дифузійна перенапруга?
2. Якими шляхами може здійснюватися доставка учасників реакції до поверхні

електрода або їх відведення із зони електродної реакції ?
3. Що є причиною виникнення дифузії в електроліті під час електролізу?
4. Де виникає градієнт концентрації речовини, який зумовлює дифузійний

процес?
5. Наведіть рівняння для катодної густини струму при сповільненій стадії

доставки (відведення) учасників реакції.
6. Що є причиною виникнення граничної густини струму для катодної реакції?
7. Що є причиною виникнення граничної густини струму для анодної реакції?
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8. Яку форму має поляризаційна залежність при уповільненій стадії
транспортування учасників реакції?

9. Наведіть рівняння для граничної густини струму катодної та анодної
реакцій.

10. Які чинники впливають на граничну густину струму?
11. Як впливає міграція на швидкість електрохімічних реакцій?
12. Чим пояснюється зростання густини струму після ділянки граничного

струму на поляризаційній залежності?
13. Яке підґрунтя покладено в основу теорії Нернста – Бруннера?
14. Наведіть та проаналізуйте рівняння для дифузійної перенапруги. Дайте

оцінку максимально можливої величини катодної перенапруги при відновленні
іонів металів зі ступенем окиснення (+1) та (+2).

15. Що являє собою шар Прандтля? У якому співвідношенні він знаходиться з
дифузійним шаром?

16. Як розподіляється товщина дифузійного шару при вертикальному та
горизонтальному розташуванні електродів у електролізері?

17. Обертовий дисковий електрод. Чим обертовий електрод принципово
відрізняється від інших електродів?

 18. Наведіть області застосування обертового дискового електрода.
 19. Навести рівняння для розрахунків товщини дифузійного шару та

граничного струму при використанні обертового дискового електрода.
20. Чи зміниться форма залежності граничної густини струму від w  якщо

сповільненою буде стадія, відмінна від дифузійної?

2.5. Практична частина

З метою закріплення знань за темою „Дифузійна перенапруга” в
практичній частині роботи наведено перелік поліваріантних завдань щодо
розрахунків основних кінетичних параметрів стосовно дифузійної
перенаруги, а також передбачено виконання лабораторної роботи з
подальшою обробкою отриманих даних за допомогою ПК.

2.5.1. Мета роботи. Дослідити чинники, які впливають на величину
дифузійної перенапруги та граничну дифузійну густину струму
електрохімічної реакції виділення металу.
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2.5.2 Завдання на виконання роботи. Отримати катодні
поляризаційні залежності в розчині, що містить сульфат міді ( CuSO4

. 5 Н2O
) та сульфатну кислоту (Н2SO4), згідно з одним з наступних варіантів
завдання:

- при різних концентраціях сульфату міді;
- при одній і тій же концентрації сульфату міді, але різних температурах

розчину;
- в розчині зі сталими концентрацією сульфату міді та температурою, але

при різних швидкостях перемішування розчину.
Варіант завдання та конкретні дані щодо концентрації розчину, його

температури, режиму перемішування вказує викладач.
На підставі аналізу поляризаційних залежностей з’ясувати, як впливає

зміна концентрації, температури або режиму перемішування на граничну
густину струму, на величину катодної перенапруги, на товщину
дифузійного шару. Побудувати відповідні графічні залежності.

2.5.3 Методика експерименту. Для виконання завдання
використовують один чи декілька розчинів, склад яких наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Склад робочих розчинів

Вміст, г/дм3

Компоненти
1 2 3 4 5 6 7 8 9

CuSO4·5Н2O 50 75 100 125 150 175 200 225 250

H2SO4 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Температуру розчинів змінювати в інтервалі від 20 °С до 50 °С.
Перемішування розчинів здійснювати магнітною мішалкою. Поляризаційні
залежності отримувати за допомогою потенціостату П-5848 та самописця
КСП-4 в потенціодинамічному режимі. Швидкість розгортання потенціалу
зазвичай становить 5 мВ/с, діапазон струму встановлювати у межах 100 –
250 мА, швидкість руху діаграмної стрічки – 1800 мм/год. Рекомендована
площа поверхні робочого електрода 1 см2, допоміжного – 100 см2, матеріал
робочого та допоміжного електродів – мідна фольга. Електрод порівняння –
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хлоридсрібний, дифузійні потенціали необхідно усунути за допомогою
сольового містка, заповненого насиченим розчином хлориду калію.

2.5.4. Результати експерименту та їх обговорення. Отримані
результати необхідно надати у вигляді поляризаційних залежностей, за
допомогою яких встановлюється величина перенапруги при заданій густині
струму та значення граничної густини струму.

На потенціодинамічних залежностях проставляють цифрові значення
по осях координат: по осі ординат – катодну густину струму jK, А/см2 ,  по
осі абсцис потенціал електрода Е, В. Густину струму визначають, виходячи
із діапазону струму та площі поверхні робочого електрода. На осі абсцис
відкладають значення рівноважного (стаціонарного) потенціалу, праворуч
від якого проставляють значення потенціалу в міру його зсуву в
електронегативний бік. Масштаб за потенціалами визначають, виходячи зі
швидкості розгортки потенціалу та швидкості руху діаграмної стрічки (див.
п. 1.6.3 посібника).

Товщину дифузійного шару розраховують за формулою (2.12),
виходячи з експериментально отриманої граничної густину струму.

2.5.5. Висновки. На підставі основних теоретичних положень надати
аналіз отриманих результатів. З’ясувати характер залежності граничної
густини струму та дифузійної перенапруги від досліджених факторів та
пояснити причини такої залежності. Сформулювати рекомендації щодо
застосування тих чи інших чинників з метою інтенсифікації процесу
осадження металів.

2.5.6. Порядок оформлення роботи. При оформленні лабораторної
роботи вказати її назву, в стислій формі навести основні теоретичні
положення, завдання на проведення експерименту, методику його
виконання, результати експерименту, їх обговорення та висновки, що
випливають з отриманих результатів, у такій послідовності:

2.5.6.1. Назва роботи.
2.5.6.2. Мета роботи.
2.5.6.3. Основні теоретичні положення.



63

 Стисло викласти сутність явища перенапруги дифузії, чинники, які
впливають на її величину, та теорії, які пояснюють причини виникнення
перенапруги. Навести основні розрахункові формули.

2.5.6.4. Завдання на проведення експерименту (викласти суть завдання
згідно до п.2.5.2).

2.5.6.5. Методика експерименту. Навести склад розчину, в якому
проведено вимірювання, концентрацію (моль/дм3) основних компонентів.
Указати матеріал електродів і площу їх поверхні (см2), тип електрода
порівняння і його рівноважний потенціал, а також температуру розчину, за
якої виконано вимірювання, діапазон застосованих густин струму та
характеристику гідродинамічних умов експерименту.

2.5.6.6. Результати експерименту та їх обговорення.
Проаналізувати поляризаційні залежності та результати розрахунків,

пояснити вплив концентрації, температури та / або режиму перемішування
на граничну густину струму, катодну перенапругу та товщину дифузійного
шару. Побудувати відповідні графічні залежності.

2.5.6.7. Висновки. На підставі отриманих результатів сформулювати
висновки щодо впливу чинників на дифузійну перенапругу та способи
керування її величиною. Провести зіставлення отриманих розрахованих
значень з очікуваним теоретичним та вказати їх відповідність.

2.5.6.8. Навести дати виконання роботи та її захисту.
Роботу виконано “ “ 20 р.
Роботу зараховано “ “ 20 р.
Підпис викладача
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РОЗДІЛ 3

РЕАКЦІЙНА (ХІМІЧНА) ПЕРЕНАПРУГА

3.1. Основні теоретичні положення

Поява граничної густини струму не обов’язково є наслідком
дифузійних обмежень, вона також може бути викликана сповільненим
перебігом хімічної стадії електродного процесу. Гальмування на цій стадії
приводить до зсуву потенціалу катодного процесу в напрямку більш
негативних, а анодного – більш позитивних значень електродного
потенціалу, тобто до виникнення такого виду перенапруги, як хімічна або
реакційна hp. Якщо інші стадії електродного процесу відбуваються з
меншими гальмуваннями, ніж хімічна стадія, то всю зміну потенціалу
електрода під струмом (hp) можна пов’язати з перенапругою реакції :

hp = Ej – Ep. (3.1)

 В такому випадку хімічна стадія є сповільненою, або лімітивною.
Зазначимо, що швидкість-визначальною хімічна стадія може бути
незалежно від того, яке місце відносно стадії перенесення заряду вона
посідає – передує йому чи відбувається після нього. Одним з прикладів
електродних реакцій, в яких стадії розряду передує хімічна стадія, може
бути відновлення металів з комплексних електролітів. Хімічна стадія
полягає в частковій або повній дисоціації комплексного іону з утворенням
частинок з меншим координаційним числом або простих іонів металу (див.
рівняння (1.7) – (1.9)).

Іншим прикладом електродного процесу, в якому наявна хімічна
стадія, що може перебігати як до, так і після стадії розрядження, є виділення
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водню з розчину слабкої кислоти HA (наприклад, етанової) :

 HA + H2O = H3O+ + A−, (3.2)

 H3O+ + e = Hадс + H2O, (3.3)

 Hадс + Hадс = H2. (3.4)

З наведених рівнянь видно, що стадії розрядження передує стадія
дисоціації кислоти (3.2), яка відбувається в розчині безпосередньо у
поверхні електрода, тобто являє собою гомогенну реакцію. За актом
переносу заряду має місце ще одна хімічна стадія – рекомбінація ад-атомів
водню в молекулу. Реакція (3.4) відбувається на поверхні електрода,
матеріал якого в більшій або меншій мірі відіграє роль каталізатора, а сама
реакція є гетерогенною.

Для прискорення хімічних стадій (3.2) та (3.4), як і брутто-реакції в
цілому, тобто подолання їх гальмування, необхідні певні енергетичні
витрати, саме через це перенапруга електродної реакції, яка виникає в
даному випадку, носить назву хімічної або перенапруги реакції.

 При аналізі кінетичних закономірностей, пов’язаних з перебігом
хімічної стадії при відновленні металів з комплексних іонів, особливо у
випадках, коли роль лігандів відіграють багатоосновні кислоти (цитратна,
пірофосфатна, ЕДТА та ін.), важливу увагу необхідно приділяти стабілізації
кислотності розчинів. Причина полягає в тому, що залежно від рН розчину
ліганди існують у вигляді аніонів з різним ступенем протонування (рис.3.1),
а відтак, утворюють комплексні сполуки різної міцності (додаток 9).

Рис. 3.1. Залежність мольної частки (α) аніонів багатоосновних кислот різного
ступеня протонування від рН
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Вплив координаційного числа m та ступеня протонування ліганда i на
стійкість комплексів можна проілюструвати на прикладі дифосфатних

(пірофосфатних) комплексів олова Sn(HiP2O7)m (табл.3.1), що є доволі

типовим для хімії комплексних сполук, а розуміння відмінностей у їх
поведінці в електрохімічних реакціях є підґрунтям до розвитку
гальваностегії.

Таблиця 3.1 – Константи утворення дифосфатних комплексів олова Sn(HiP2O7)m

залежно від координаційного числа m і ступеня протонування ліганда (HiP2O7)i−4

за стандартних умов та іонної сили розчину І = 1,0

Ступінь протонування ліганда, iКоординаційне число,
m 0 1 2
1 2,0·1014 1,8·109 1,6·105

2 1,6·1016 1,9·1012 9,6·106

З аналізу табл. 3.1 видно, що стійкість комплексів зростає із
підвищенням координаційного числа, що симбатно змінюється зі
співвідношенням концентрацій ліганд / іон комплексотвірника, та
зменшується – із зростанням ступеня протонування частинок ліганда i.
Отже, за необхідності підвищення міцності комплексних іонів із здатними
до протонування лігандами найбільш прийнятним вбачається шлях
зменшення протонування ліганда, наприклад за рахунок підвищення рН
розчину. Однак, при цьому слід звернути увагу на попередження гідролізу
та утворення гідроксокомплексів, імовірність яких зростає при підвищенні
рН (рис.3.2).

а б
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Рис. 3.2. Діаграма розподілу іонних форм сполук залежно від рН розчинів:
а – Fe2+·mH2O (1), [FeOH]+ (2), Fe(OH)2 (3);

б – Pb2+·mH2O (1), [PbOH]+ (2), Pb(OH)2 (3), [Pb(OH)3]– (4)

Розглянемо гальмування хімічної реакції у випадку, коли на електроді
перебігає реакція:

nAA + nBB + zF = nLL + nMM.  (3.5)

Припустимо, що реакція відбувається стадійно з утворенням
проміжних частинок речовини q, яка надалі бере участь в електрохімічній
стадії з подальшим хімічним перетворенням у продукти реакції :

nAA + nBB = nYY, (3.6)

nYY + zF = nN N, (3.7)

nN N = nL L + nM M. (3.8)

Таким чином, сумарна електродна реакція включає попередню хімічну
Х (3.6) та електрохімічну Е (3.7)стадії, а також хімічну стадію Х (3.8),  яка
реалізується за електрохімічною стадією. Такий маршрут перебігу реакції,
тобто її механізм, за вимогами електрохімічної кінетики позначають як
ХЕХ. Нагадаємо, що механізм реакції – це послідовність стадій, за якими
відбувається перетворення вихідних речовин (реактантів) у кінцеві продукти
реакції.

 Припустимо, що в електродній реакції (3.5) сповільненою є попередня
хімічна стадія (3.6), рівноважний потенціал якої за відсутності струму
становить
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Речовини A і B є електрохімічно неактивними, тобто на катоді вони самі не
відновлюються, але при їх взаємодії за реакцією (3.6) утворюється
електрохімічно активна частинка Y, яка власне і приймає участь в
електрохімічній стадії (3.7).

Для знаходження функціонального зв’язку між рівноважним
потенціалом реакції (3.5) і концентрацією проміжної частинки Y визначимо
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її концентрацію за допомогою константи рівноваги реакції (3.6)

BA

Y

BA

Y
p aa

aK nn

n

= (3.10)

і підставимо добуток BA
BA aa nn  в рівняння для рівноважного потенціалу
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При проходженні струму в результаті перебігу реакції (3.7) активність
частинок Y зменшується до значення Y(j), внаслідок чого потенціал набуває
більш негативних значень
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Оскільки сповільненою є стадія (3.6), то активності aL і aM залишаються
постійними і перенапругу катодної реакції можна визначити таким чином:
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Одержане рівняння придатне для розрахунку перенапруги реакції в тому
випадку, коли відомі активності речовини Y як проміжного продукту
електродної реакції в рівноважних (j =  0)  і нерівноважних (j ≠ 0) умовах.
Щоб знайти, як змінюється активність речовини Y зі зміненням густини
струму, зробимо декілька припущень.

Приймемо, що коефіцієнт активності в області зміни концентрації
речовини Y не змінюється, що дає підставу замість активностей
використовувати концентрації, тобто
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j c
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RTEE )(lnpp . (3.14)

Будемо вважати, що відповідні стехіометричні коефіцієнти
дорівнюють одиниці, а реакція (3.6) є реакцією першого порядку. Для цього
візьмемо одну з вихідних речовин – наприклад, речовину B, у значному
надлишку у порівнянні з речовиною A, внаслідок чого зміною концентрації
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речовини В під час перебігу реакції можна знехтувати. На цій підставі
реакцію (3.6) можна записати як

nAA = nYY. (3.15)

Для хімічної реакції першого порядку кінетичні рівняння відносно
швидкості прямої v1 та зворотної v2 реакцій матимуть вигляд :

 v1 = k1 cA і v2 = k2 cY .  (3.16)

В рівноважних умовах v1 = v2, тобто

 k1 cA = k2 cY , (3.17)
звідки

 cY = (k1/ k2) cA ,  (3.18)

а оскільки (k1/ k2) = Кр, то, насамкінець, cY =Кр cA.

В умовах перебігу реакції (3.5) j ≠ 0, тому рівновага порушується,
швидкості парціальних реакцій будуть різнитись v1 ≠ v2, а потік речовини Y,
спрямований до поверхні електрода, становитиме

[ ] pYAY VjckckJ )(21 -= ,  (3.19)

 де Vp – реакційний об’єм у поверхні електрода, в якому саме і перебігає
попередня хімічна стадія (3.6). Зауважимо, що реакційно активна речовина Y
за межами Vp відсутня, тому її концентраційний профіль обмежений
приелектродним шаром електроліту товщиною δp,  який за аналогією з
дифузійним, носить назву реакційного шару. Оскільки Vp=  δp S, де S  –
площа поверхні електрода, а співвідношення між струмом реакції І та
потоком речовини складає І = z FJ, при переході до електричних одиниць
виміру швидкості реакції (3.6) маємо:

І = z F [ ])(21 jckck YA -  δp S. (3.20)

 Якщо поділити ліву і праву частини цього рівняння на S, то отримаємо
рівняння для розрахунку густини струму, викликаного сповільненим
перебігом хімічної стадії

j = z F [ ])(21 jckck YA - δp.  (3.21)

У випадку, якщо опис реакції (3.6), яка перебігає за маршрутом (3.7) –
(3.9), сформувати за допомогою диференційних рівнянь, то їх розв’язання
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для стаціонарних умов дозволяє отримати вираз для обчислення товщини
реакційного шару δp

δp = Dk2 ,  (3.21)

а відтак, – і катодної густини струму за сповільненої хімічної реакції

 jk = z F D1/2 k2
−1/2 [ ])(21 jckck YA - . (3.22)

За умови )( jc Y
Y
n =0 досягається гранична густина струму хімічної реакції

jр = z F сA .k1 k2
−1/2 D1/2 . (3.23)

З отриманого рівняння видно, що гранична густина струму хімічної
реакції залежить від таких чинників: концентрації іонів, що розряджаються,
і температури. Температура розчину впливає на значення констант
швидкості прямої та зворотної хімічних реакцій та коефіцієнт дифузії. На
відміну від уповільненої стадії дифузії на граничну густину струму хімічної
реакції перемішування розчину не впливає. Отже, за цим критерієм можна
розрізняти граничну дифузійну густину струму і граничну густину струму
хімічної реакції, які мають місце відповідно при уповільненні стадій
транспортування учасників реакції та стадії суто хімічних перетворень.

Якщо знайти )( jcY з (3.21) і одержану величину підставити у (3.14), то

отримаємо рівняння для визначення перенапруги хімічної реакції:
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За формою отримане рівняння повністю збігається з рівнянням для
визначення дифузійної перенапруги, а різниця між ними полягає лише у
відмінності граничних густин струму, що входять до цих рівнянь.

Аналіз (3.25) свідчить, що значення хімічної перенапруги, як і
дифузійної, не може перевищувати 0,03 В при відновленні металів зі
ступенем окиснення +2, або 0,06 В при відновленні металів зі ступенем
окиснення +1. Цю інформацію варто враховувати при встановленні природи
сповільнених стадій при електрохімічному відновленні металів.
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Контрольні запитання

1. Що собою являє хімічна стадія електродного процесу?
2. Гомогенна та гетерогенна хімічні реакції. Навести приклади.
3. Причини виникнення хімічної перенапруги.
 4. В яких електролітах при катодному виділенні металів – простих чи

комплексних – більш вірогідною є уповільнений перебіг хімічної стадії?
5. Проаналізуйте наведені в табл.3.1 константи нестійкості комплексів та

поясніть природу кількісної зміни значень Кн.
6. Який вигляд має поляризаційна залежність при сповільнений хімічній

стадії?
7. Які чинники впливають на швидкість перебігу хімічної стадії?
8. Де саме відбувається гомогенна хімічна реакція – в об’ємі розчину чи у

поверхні електроду?
9. Яку роль відіграє температура розчину при уповільненій хімічній стадії?
10. Навести рівняння для граничної густини струму хімічної реакції та

порівняти його з рівнянням для граничної дифузійної густини струму.
11. Навести рівняння для визначення хімічної перенапруги і порівняти його з

рівнянням для дифузійної перенапруги.
12. Як визначитись, яка саме стадія – дифузії чи хімічної реакції є

сповільненою, якщо на поляризаційній залежності є характерна для обох стадій
горизонтальна ділянка?

13. Який можливий внесок хімічної стадії в загальну перенапругу електродної
реакції? Як оцінити цю величину?

14. Які кінетичні параметри застосовують для характеристики сповільненої
хімічної стадії? За рахунок яких чинників можна вплинути на її швидкість?

15. Які із перелічених шарів: дифузійний, реакційний, дифузний чи Прандтля
будуть існувати при рівноважному потенціалі?

16. За наведеними даними (табл. 3.2) визначте різницю концентрацій іонів
металу в розчині його простої та комплексної солі однакової концентрації за
стандартних умов, та розрахуйте відповідні значення електродних потенціалів.

17. В чому полягає відміна хімічної стадії електродної реакції від реакцій
іонних рівноваг?

18. Як зміниться поляризаційна залежність, якщо товщину реакційного шару
зменшити у 3 рази?
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Таблиця 3.2 – Варіанти завдань

Розчин солі№ Метал
Простої Комплексної

1 Ag AgNO3 K[Ag(CN)2]
2 Cu CuSO4 [Cu(NH3)4]SO4

3 Pb Pb(NO3)2 Na2[Pb(OH)4]
4 Pd PdCl2 K2[PdCl4]
5 Zn ZnSO4 Na2[Zn(OH)4]
6 Pt PtCl2 K2[PtBr4]
7 Ni NiSO4 [Ni(NH3)4]SO4

8 Sn SnSO4 Na2[Sn(OH)4]
9 Hg Hg(NO3)2 K2[Hg(CN)4]

10 Co CoCl2 [Co(NH3)6]Cl2

11 Ga Ga2(SO4)3 K[Ga(OH)4]
12 Cd CdSO4 Na2[Cd(CN)4]
13 Al Al2(SO4)3 K[Al(OH)4]
14 Au Au(NO3)3 Na[AuI4]
15 Zn ZnCl2 K6[Zn(P2O7)2]
16 Co CoSO4 K4[Co(Cit)2]
17 Sn SnSO4 Na[SnF3]
18 Cu Cu(NO3)2 K6[Cu(P2O7)2]
19 Ag AgNO3 K3[AgP2O7]
20 Pb Pb(NO3)2 K2[PbP2O7]

19. Як зміниться граничний струм реакції, якщо товщина реакційного шару
зросте у 5 разів?

20. Які явища відбуваються у приелектродному шарі, якщо попередня хімічна
реакція загальмована і є лімітивною?

21. Співставте вплив товщини дифузійного та реакційного шарів на граничну
густину струму дифузії та реакції відповідно.

22. Наведіть поляризаційні залежності для реакцій з хімічною перенапругою,
які відрізняються у 2 рази товщиною реакційного шару.

23. Поясніть форму поляризаційної залежності у випадку, коли загальмованою
є хімічна стадія.

24. У чому полягають спільні риси та відміна дифузійної перенапруги та
перенапруги реакції?
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3.2. Практична частина

З метою закріплення знань за темою „Перенапруга хімічної реакції ” у
практичній частині роботи наведено перелік поліваріантних завдань щодо
розрахунків основних кінетичних параметрів стосовно хімічної перенаруги,
а також передбачено виконання лабораторної роботи з подальшою
обробкою отриманих даних за допомогою ПК.

3.2.1. Завдання для виконання лабораторної роботи. За допомогою
потенціостата отримати в потенціодинамічному режимі поляризаційні
залежності катодного виділення металу з розчинів, склади яких наведені в
табл. 3.3. Залежно від варіанта завдання дослідити вплив головних чинників:
складу і концентрації розчинів, температури та гідродинамічних умов
електродної реакції на її швидкість і гальмування.

З урахуванням режиму одержання потенціодинамічних залежностей
проставити на діаграмній стрічці значення густин струму та потенціалів по
осях координат: jk (А/см2) – по осі ординат та Е (В) – по осі абсцис. Густини
струму визначати, виходячи із діапазону струму та площі поверхні робочого
електрода. На осі потенціалів відкласти рівноважний (стаціонарний)
потенціал і проставити значення потенціалів і в інтервалі поляризації.
Масштаб щодо потенціалів визначити, виходячи зі швидкості розгортання
потенціалу та швидкості руху діаграмної стрічки. Відповідні розрахунки
провести аналогічно прикладу, наведеному у розділі 1.6.3.

Проаналізувати отримані поляризаційні залежності і зробити висновки
щодо перенапруги (поляризації) та швидкості катодної реакції при виділенні
металу з даних розчинів.

3.2.2. Методика експерименту. Поляризаційні залежності
реєструють у потенціодинамічному режимі за допомогою потенціостата П
5848 та самописця КСП-4. Швидкість розгортання потенціалу
встановлюють 5 мВ/с, швидкість руху діаграмної стрічки 1800 мм/год,
діапазон струму встановлюють відповідно до варіанта завдання (див. табл.
3.3). Реєстрацію поляризаційних залежностей здійснюють після стабілізації
рівноважного потенціалу, коли дрейф ЕР не перевищує значень ± 5 мВ/хв.



75

Таблиця 3.3 – Склад електролітів та режими отримання поляризаційних
залежностей

Варі-
ант

Склад
електроліту,
г/дм3

Діапазон
струму,
мА

Матеріал
робочого
електрода

Матеріал
допоміжного
електрода

Температура
електролізу,

°С

1  CuSO4 – 50
 H2SO4 – 50

100 Мідь Мідь 20 – 60

2  CuSO4 – 50
 K4P2O7 – 300

100 Мідь Мідь 20 – 60

3  CuSO4 – 50
 КSsal – 150

100 Мідь Мідь 20 – 60

4
 CuSO4 – 50
 NH4OH – 50
 NH4Cl – 150

100 Мідь Мідь 20 – 40

5  CuSO4 – 20
 Na3Cit – 80

100 Мідь Мідь 20 – 60

6  ZnSO4 – 50
 Na2SO4 –100

100 Цинк Цинк 20 – 60

7  ZnO – 5
 NaOH – 80

25 Цинк Цинк 20 – 60

8  ZnSO4 – 20
 K4P2O7 – 300

100 Цинк Цинк 20 – 60

9.  ZnSO4 – 10
 H2SO4 – 50

25 Цинк Цинк 20 – 60

10  NiSO4 – 20
 Na2SO4 –100

25 Нікель Нікель 20 – 40

11
 NiSO4 – 30
 H2SO4 – 30
 Na2SO4 –100

100 Нікель Нікель 20 – 60

12  SnSO4 – 50
 H2SO4 – 50

100 Олово Олово 20 – 60

13  SnSO4 – 50
 K4P2O7 – 300

100 Олово Олово 20 – 60

14  SnSO4 – 10
 NaOH – 80

100 Олово Олово 20 – 60

Поверхня робочого електрода складає 1 см2, допоміжного – 100 см2.
Матеріал робочого та допоміжного електродів указано у варіанті завдання.
Частіше за все, обидва електроди виготовлені з того металу, виділення якого
на катоді досліджується. Електрод порівняння – лабораторний
хлоридсрібний типу ЭВЛ-1М1. Дифузійний потенціал усувають
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застосуванням сольового містка, заповненого насиченим розчином хлориду
калію.

При визначенні впливу температури на перебіг катодної реакції
електролітичну комірку необхідно термостатувати і вимірювання проводити
при послідовному підвищенні температури з кроком 5 або 10 °С в інтервалі
значень 20 – 60 °С та її стабілізації в межах ± 1°С.

При визначенні впливу гідродинамічних умов на швидкість
електродної реакції використовують магнітну мішалку ММ 7, вимірювання
проводити за відсутності перемішування, помірній та значній швидкості
обертання, а одержані таким чином результати використати для
кваліметричного оцінювання впливу гідродинамічного чинника.

3.2.3. Результати експерименту та їх аналіз. Загальний аналіз
поляризаційних залежностей здійснюють порівнянням величин електродної
поляризації (перенапруги) при однаковій густині струму, оскільки чим
більше значення має перенапруга (поляризація), тим з більшими
ускладненнями перебігає електродна реакція. Швидкість реакції визначають
порівнянням поляризаційних залежностей при однакових значеннях
електродної поляризації (перенапруги).

Аналіз впливу попередньої хімічної стадії дисоціації комплексних
іонів на гальмування електродної реакції проводять за наведеним
алгоритмом:

• залежно від складу електроліту припускають імовірний склад
комплексного іону та за довідником (додаток 9) знаходять відповідні
константи нестійкості комплексів KН (при цьому беруть до уваги іонну силу
розчину і співвідношення концентрацій комплексотвірного іона та ліганда);

• з урахуванням KН обчислюють концентрацію потенціалвизначальних
іонів і розраховують значення рівноважного потенціалу ЕР;

• проводять співставлення експериментально визначеного та
розрахованого значень ЕР;

• за наявності на поляризаційних залежностях граничної густини струму
визначають jгр;

• обчислюють значення поляризації ΔЕгр, при якому починається ділянка
граничної густини струму на поляризаційних залежностях, та встановлюють
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наявність / або відсутність кореляції між цією величиною і KН відповідних
комплексів;

• за результатами поляризаційних вимірювань при варіюванні
температури будують політерми jгр – Т і аналізують її характер для простих і
комплексних електролітів;
 • будують залежність lg jгр – 1/Т і розраховують значення енергії
активації згідно з рівнянням, аналогічним за формою до рівняння Арреніуса

lg jгр = В – АЕ / 2,3RТ,

де В – константа, АЕ – ефективна енергія активації електродного процесу;
• аналогічні розрахунки проводять для декількох значень електродного

потенціалу в інтервалі поляризації ΔЕ =  0  –  ΔЕГР і за отриманими
результатами будують залежність АЕ – Е;

• аналізують графічну залежність АЕ –  Е з урахуванням відомостей про
зменшення енергетичного бар’єра реакції і, відповідно АЕ, із зростанням
електродної поляризації, а стабілізація залежності АЕ = f(Е) є свідченням
гальмування вже транспортної стадії, для якої характерні менші значення
енергії активації та незалежність від електродного потенціалу;

• проводять аналіз впливу гідродинамічних умов на перебіг електродної
реакції шляхом кваліметричного оцінювання характеру поляризаційних
залежностей за відсутності та при наявності перемішування електроліту, а
також інтенсивності обертання магнітної мішалки.

3.2.4. Висновки. Визначити, які чинники впливають на значення
рівноважного (стаціонарного) потенціалу металу в заданих розчинах.
Порівняти між собою значення електродної поляризації (перенапруги) при
одній і тій же густині струму, а також швидкості процесів (густини струмів)
при тому ж самому значенні поляризації, виміряні при катодному
відновленні металу з даних розчинів. Висловити свою думку щодо впливу
природи розчину, його складу та значущості інших чинників на величину
катодної поляризації та швидкість реакції. За результатами розрахунку
енергії активації електродної реакції та характеру залежності цього
параметра від потенціалу сформулювати гіпотезу щодо природи лімітивної
стадії та навести рівняння окремих стадій сумарної електродної реакції.
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3.2.5. Порядок оформлення звіту про роботу. При оформленні
лабораторної роботи вказати її назву, у стислій формі навести основні
теоретичні положення, надати завдання на проведення експерименту,
методику його виконання, надати отримані результати та візуалізувати
графічні залежності. Після цього провести аналіз графічних залежностей,
сформулювати висновки, що випливають з даної роботи, та надати текстову
частину звіту згідно з указаним нижче порядком:

3.2.5.1. Назва роботи.

3.2.5.2. Мета роботи.

3.2.5.3. Основні теоретичні положення. Після назви підрозділу
необхідно навести основні теоретичні положення, чинники, які впливають
на величину перенапруги хімічної реакції, теоретичні уявлення, які
пояснюють причини виникнення такого типу перенапруги. Навести брутто-
рівняння електродних реакцій та їх окремих стадій при виділенні металів з
водних розчинів комплексних сполук, основні розрахункові формули.

3.2.5.4. Завдання на проведення експерименту (викласти сенс
завдання).

3.2.5.5. Методика експерименту. Надати склад розчинів, в яких
проведено вимірювання, та концентрацією (моль/дм3) основних
компонентів. Вказати матеріал робочого та допоміжного електродів і площу
їх поверхні (см2), а також тип електрода порівняння і його рівноважний
потенціал. Навести температуру розчину, при якій виконано вимірювання,
та діапазон застосованих густин струму. Вимірювання рівноважних
потенціалов робочого електрода здійснювати за умов, коли дрейф
вимірюваної величини не перевищує ± 5 мВ/хв. При застосуванні інших
засобів варіювання гідродинамічних умов перебігу електродної реакції,
відмінних від магнітної мішалки ММ – 7 (наприклад, качання електрода,
застосування комірок з примусовим протоком електроліту, лопатної
мішалки з дискретним або регульованим числом обертів та ін.), навести
технічну характеристику застосованого засобу та кількісні гідродинамічні
характеристики електроліту.
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3.2.5.6. Результати експерименту. Занести до таблиці склад
застосованих розчинів електролітів, матеріал і розміри електродів, одержані
результати вимірювань температури розчинів, інтервали заданих густин
струму, значень рівноважного потенціалу та розрахованої перенапруги,
поляризаційні залежності в графічній формі. Навести розрахункові формули
для обчислення визначених в завданні величин.

3.2.5.7. Завдання для виконання розрахунків на ЕОМ. Викласти
сутність завдання, навести алгоритм розрахунків та отримані результати.
Наприклад, розрахунки енергії активації можна проводити за методом МНК
(найменших квадратів) або скористатись програмним забезпеченням
персональних комп’ютерів; для візуалізації графічних залежностей
застосувати будь-які графічні редактори, за можливості побудувати лінію
тренду і т. ін.

3.2.5.8. Обговорення отриманих результатів. Провести аналіз
отриманих даних за переліком, наведеним у п.3.2.3. Розрахувати визначені
завданням величини, надати їх кількісні характеристики, а також
побудувати графічні залежності, провести їх аналіз та пояснити геометрію із
залученням теоретичного підґрунтя.

3.2.5.9. Висновки.
На підставі аналізу отриманих результатів сформулювати висновки

щодо встановленого впливу хімічних стадій і природи інтермедіатів на
перебіг та гальмування електродної реакції та її перенапругу, пояснити
одержані результати щодо енергії активації реакції та її залежності від
електродного потенціалу, провести зіставлення розрахованих значень
електродних потенціалів у розчинах комплексних сполук з
експериментально виміряними та вказати їх відповідність.

3.2.5.10. Привести дати виконання роботи та її захисту.

Роботу виконано “ “ 20 р.

Роботу зараховано “  “ 20 р.

Підпис викладача
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РОЗДІЛ 4

 ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПЕРЕНАПРУГА

4.1 Головні теоретичні положення

 До будь-якого електродного процесу обов’язково входить одна чи
кілька стадій, на яких частинки або приєднують до себе електрони (акт
відновлення), або втрачають їх (акт окиснення). Такі стадії називаються
електрохімічними або стадіями переносу заряду. Якщо стадія переносу
заряду обмежує швидкість усього електродного процесу, то
спостережуваний зсув потенціалу під струмом називають електрохімічною
перенапругою.

  Електрохімічна перенапруга виникає внаслідок неоднакового
енергетичного стану окисненої та відновленої частинок. Чим суттєвіша
різниця в енергетичних рівнях частинок, тим більше значення перенапруги
для здійснення переходу частинки з однієї форми в іншу.

  Теорія електрохімічної перенапруги без урахування розподілу
потенціалу між щільною та дифузною частинами подвійного електричного
шару (ПЕШ) виходить з наступного:

• розчин має або достатньо високу концентрацію (вище за 0,1 моль/дм3)
частинок, що беруть участь в електрохімічному акті, або значний надлишок
стороннього поверхнево-інактивного електроліту.

• у розчині відсутні частинки, здатні специфічно адсорбуватись на
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електроді.
• потенціал електрода достатньо віддалений від нульової точки.

Виконання цих умов забезпечує незмінність і мале значення дзета-
потенціалу (потенціалу дифузної частини ПЕШ), величиною якого через це
можна знехтувати. Це дає підстави стверджувати, що поверхнева
концентрація частинок дорівнює їх об’ємній концентрації.

Припустимо, що актові розряду відповідає рівняння загального
вигляду :

Ox + zF = Red.  (4.1)
Розглянемо потенціальну діаграму для стадії переносу заряду цієї

реакції (рис.4.1), яка відбиває енергетичний стан реакційно-активної
частинки в розчині і кінцевий стан після завершення стадії перенесення
заряду та вплив  електродного потенціалу на геометрію електронних термів.

Рис. 4.1. Потенціальна діаграма реакції Ox + zF = Red

Електродно-активна частинка (Ox) знаходиться у розчині у
гідратованому стані Ox – Н2О,  а UL – нижчий енергетичний рівень цієї
частинки у розчині (мінімум енергії відповідає відстані частинки від
електрода d). Переміщення частики вправо (до електрода) веде як до її
деформації, так і деформації зв’язку Ox – Н2О, що потребує додаткових
енергетичних витрат. Переміщення вліво також пов’язано з витратами
енергії на розтягування вказаного зв’язку та подолання сил, що зв’язують
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частинку з електродом.
Для відновленої форми Red, розташованої на поверхні електроду,

характерна наявність зв’язку з поверхневими атомами металу, внаслідок
чого мінімальний рівень енергії частинки Red – М відповідає координаті
х = 0. Переміщення частинки вправо потребує значних витрат енергії для
впровадження даної частинки в кристалічну структуру металу, а
переміщення вліво також потребує енергетичних витрат на розрив зв’язку
Red – М.

Аби реакція (4.1) відбулась у прямому напрямку, необхідна енергія

активації 0U
r

. Це дозволить частинці, що розряджається, досягти  точки А,

приєднати електрони і перетворитись на відновлену форму Red. В точці А
перетинаються потенціальні криві Ox і Red  частинок, енергетичні рівні цих
частинок стають однаковими і одна форма може переходити в іншу. Завдяки
цьому в точці А, власне, і відбувається перенос заряду – приєднання або
втрата електронів.

Для перебігу реакції (4.1) у зворотному напрямку необхідна енергія

активації 0U
s

. Як видно з рис. 4.1, енергія активації зворотної реакції менша

за енергію активації прямої реакції.
Вказане співвідношення справедливе для реакцій, що перебігають за

хімічним механізмом, тобто у випадку, коли внеском гальвані-потенціалу
між фазами електрод – електроліт можна знехтувати (gL/M=0). В даному
випадку  швидкість прямої і зворотної  реакцій можна надати рівняннями :

V
r

= k
r

cOx ; (4.2)

V
s

=k
s

 cRed. (4.3)

Наведені рівняння  будуть вірними лише в тому випадку, коли в
реакції (4.1) беруть участь усі  частинки, що знаходяться в зоні реакції, але в
дійсності в реакції бере участь лише частина реактантів, енергія яких не
нижча за енергію активації реакції. Цей момент можна врахувати із
застосуванням співвідношення між об’ємною концентрацією та кількістю
реакційно-здатних частинок, яке підпорядковується статистиці Больцмана,
тобто шляхом доповнення рівнянь (4.2) і (4.3) експоненційними
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множниками:
®

V =
®

k cOx exp{– 0U
r

/ RT}; (4.4)
¬

V =
¬

k cRed exp{– 0U
s

 / RT},  (4.5)

або при переході до електрохімічних одиниць відповідно :
®

J = zF
®

k cOx exp{– 0U
r

/ RT}; (4.6)
¬

J = zF
¬

k cRed exp {– 0U
s

/ RT}.  (4.7)

    Наявні в рівняннях (4.6) і (4.7) експоненти відбивають той факт, що
в реакції беруть участь не всі частинки, а тільки ті, які мають енергію не

нижче за 0U
r

 для прямої та 0U
s

 – для зворотної реакцій.

 У випадку перебігу реакції (4.1) не за хімічним, а за електрохімічним
механізмом гальвані-потенціал gL/M ≠ 0, тому енергія частинок, що
розряджаються, збільшується на величину zF·gL/M і становить UL + zFgL/M.
Якщо гальвані–потенціал між фазами електрод – електроліт gL/M має
від’ємний знак, то швидкість прямої (катодної) реакції повинна зростати, а
швидкість зворотної (анодної) – знижуватись.

Енергія електричного поля zFgL/M розподіляється між двома окремими
реакціями. Коефіцієнт розподілу α, значення якого знаходиться в межах між
0 та 1,  характеризує частку енергії подвійного електричного шару, що діє на
пряму реакцію і носить назву коефіцієнта переносу або бренстедівського
коефіцієнта. Застосування цього коефіцієнту було введено в обіг
Й.Н. Бренстедом на підставі загальнокінетичних закономірностей для
деяких гомогенних процесів, а згодом М. Поляні та М.М. Семенов
поширили і на будь-які інші класи однотипних реакцій. Припустивши, що
на пряму реакцію припадає частка енергії α, а на зворотну (1 – α), можна
написати рівняння для швидкостей прямої і зворотної реакцій при наявності
стрибка потенціалу gL/M:

®

J  = zF
®

k cOx exp {– 0U
r

/ RT} exp{– αzF gL/M / RT}; (4.8)

¬

J  = zF
¬

k cRed exp {– 0U
s

/ RT} exp{ (1– α) zF gL/M /RT}.  (4.9)
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Відмінність знаків у других експонентах рівнянь (4.8)  і (4.9) пов’язана
з тим, що енергія поля прискорює одну з електродних реакцій і сповільнює
іншу. З  (4.8) і (4.9) випливає, що при gL/M < 0 швидкість прямого процесу
зростатиме, а зворотного – навпаки, гальмуватиметься.

Величина gL/M експериментально не визначається, але її можна
пов’язати зі значенням потенціалу електрода Ej в умовній шкалі (наприклад,
у водневій – за н.в.е.) за допомогою рівняння:

gL/M = Ej + const, (4.10)

де доданок const залежить від природи електрода порівняння. Об’єднавши
всі константи у рівняннях і позначивши їх відповідно k1 – для прямої і k2 –
для зворотної реакцій, рівнянням (4.8)  і  (4.9) можна надати  вигляд

®

J =zF k1cOx exp{– αzF Ej /RT}, (4.11)
¬

J =zF k2 cRed exp{(1– α) zF Ej /RT}. (4.12)

З іншого боку, оскільки потенціал електрода Ej в умовах сповільненої
стадії перенесення заряду є сумою рівноважного потенціалу і перенапруги
реакції

Ej = Ер + η,  (4.13)

тому рівняння (4.11) і (4.12) з урахуванням (4.13) можна надати у формі :

®

J  =zFk1cOx exp{– αzFEр / RT} exp{– αzF η / RT}; (4.14)

¬

J  =zFk2 cRed exp{(1–α) zFEр / RT} exp{(1– α)zF η / RT}. (4.15)

При рівноважному потенціалі, по-перше, величина перенапруги
дорівнює нулю та, по-друге, швидкість прямої і зворотної реакцій однакова
®

J  =
¬

J . За цих обставин можна прирівняти і відповідні вирази, що дозволяє
отримати важливий кінетичний  параметр – j0, який одержав назву густина
струму обміну

zF k1cOx exp{– αzFEр /RT} = zF k2 cRed exp{(1–α) zFEр /RT} = j0.    (4.16)
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Із застосуванням виразу для густини струму обміну (4.16) рівняння  (4.14)  і
(4.15) можна згорнути і надати в конденсованій формі :

®

J = j0 exp{– αzFη / RT};  (4.17)

¬

J  = j0 exp{(1– α) zFη / RT}.  (4.18)

Якщо перебігає переважно катодна або анодна реакція, тобто
®

J ≠
¬

J ,  то з
урахуванням загального  співвідношення

j =
®

J –
¬

J (4.19)

отримаємо рівняння для визначення густини струму електродної реакції у
вигляді

  j = j0{exp(– αzFη /RT) – exp[(1 – α) zFη /RT]}. (4.20)

Отримане рівняння  носить назву загального рівняння електрохімічної
кінетики або рівняння сповільненого розряду. Рівняння сповільненого
розряду, яке також називають рівнянням Ердей-Груза і Фольмера,
одержаним цими видатними електрохіміками при дослідженні реакції
катодного виділення водню, встановлює зв’язок між електрохімічною
перенапругою (ηЕХ) і густиною струму електродної реакції (j).

Сумарна поляризаційна залежність, розрахована за (4.20), є
алгебраїчною сумою двох  доданків  (4.17) та (4.18), внесок яких зростає або
зменшується за  експоненційним законом (рис.4.2) залежно від знаку і
величини перенапруги (поляризації).

Рис.4.2. Сумарна (1) та парціальні (2, 3)
поляризаційні залежності для реакції
розряду – іонізації зі сповільненою
стадією перенесення  заряду
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Дійсно, якщо має місце поляризація електрода і його потенціал
зсувається від рівноважного значення, наприклад, в електронегативний бік,
то внесок катодного струму (густина струму) зростає, тоді як анодного –
зменшується, тобто

E → – ∞,   jА → 0, (4.21)

і навпаки, якщо потенціал електроду буде зростати, то катодна складова
швидкості реакції асимптотично зменшуватиметься

E → + ∞,   jK → 0. (4.22)

З аналізу рівняння (4.20) можна виділити декілька розв’язків, що
різняться характером зв’язку між перенапругою і швидкістю реакції, а саме
–  два граничні (η = 0) та (η >> 0) і один проміжний  випадок (η < RT/F), які
надано  схемою (рис. 4.3).

Загальне рівняння
сповільненого
розряду

η=0 h < RT/ F η >>0

Рівняння Нернста h = Rp·jk Рівняння Тафеля

Рис.4.3. Розв’язки рівняння Ердей-Груза і Фольмера для окремих ділянок
поляризаційної залежності

Дійсно, значну кількість експериментально одержаних результатів
вимірювань в електрохімії можна звести до одного з наведених випадків, які
є найбільш поширеними. Внаслідок цього проаналізуємо докладно рівняння
сповільненого розряду стосовно окремих ділянок поляризаційних



88

залежностей відповідно до наведеної на рис. 4.3 класифікації.
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4.2. Рівняння сповільненого розряду для  рівноважних умов

В умовах, коли потенціал електрода дорівнює його рівноважному
значенню Ej =  Ep, пряма і зворотна реакції перебігають з однаковою

швидкістю
®

J =
¬

J ,  тому сумарна швидкість реакції дорівнює нулю j = 0. З
рівняння (4.16)

zF k1cOx exp{– αzF Eр /RT} = zF k2 cRed exp{(1–α) zF Eр /RT} (4.23)

після скорочення однакових величин в лівій та правій його частинах та
наступного логарифмування отримаємо:

ln k1 + lncOx – αzF Eр /RT = ln k2+ lncRed + zF Eр /RT – αzF Eр /RT  (4.24)

Після ще одного  скорочення однакових величин у лівій та правій
частинах рівняння (–αzFEр/RT) і розв’язання рівняння відносно
рівноважного потенціалу отримаємо:

Eр = (RT/ zF) ln (k1/ k2) + (RT/ zF) ln (cOx/cRed) (4.25)

Оскільки перший доданок у (4.25) є виразом для стандартного
потенціалу електрохімічної реакції

 (RT/ zF) ln (k1/ k2 ) = Е0 , (4.26)

то з (4.25) і (4.26) отримуємо відоме рівняння Нернста для визначення
рівноважного потенціалу :

Eр = Е0 + (RT/zF) ln (cOx/cRed). (4.27)
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НЕРНСТ Вальтер Фридріх Герман  (1864–1941 рр.) –
німецький фізик і фізико-хімік, один із засновників
сучасної фізичної хімії.  У 1888–1989 рр. одержав
фундаментальне рівняння Нернста, що  визначає
ЕРС електрохімічної системи як функцію
концентрації її елементів. Це рівняння є основою
електрохімічної термодинаміки і термодинамічного
методу аналізу електрохімічних систем. За цю
роботу 25-річний Нернст завоював світове
визнання, а в 1921 р. йому було присуджено
Нобелівську премію за “визначні роботи з
термохімії”.

Такий метод одержання рівняння Нернста, як окремого випадку
рівняння Ердей-Груза і Фольмера, відбиває його кінетичний шлях,  оскільки
параметри рівноважного стану електрохімічної системи є похідними від
кінетичних  закономірностей перебігу електродної реакції.

4.3. Електрохімічна перенапруга при незначному відхиленні від
рівноважного стану

  В умовах, коли h < RT/zF, тобто перенапруга є незначною і не
перевищує 5 – 10 мВ,  обидві експоненти рівняння сповільненого розряду
(4.20) можна розкласти в ряд, скориставшись відомими співвідношеннями:

exp(x) = 1+ x + x2/2! + x3/3! +… (4.28)

exp(– x) = 1– x + x2/2! – x3/3! +… (4.29)

Якщо обмежитись двома першими членами ряду, то отримаємо вираз

jK = j0{(1 – αzF η /RT) – [1 + (1– α) zF η /RT]}. (4.30)

Після проведення перетворень отримаємо рівняння

RT
zFjj η

0K ×-= ,

 яке в наочній  і зручній  формі можна записати таким чином
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0

K

j
j

zF
RT ×-=h  . (4.31)

Величина –
0

1
jzF

RT
×  має розмірність електричного опору і носить

назву поляризаційного опору стадії перенесення заряду через подвійний
електричний шар Rp. Таким чином, при незначному відхиленні від
рівноважного потенціалу електрохімічна перенапруга пропорційна густині
катодного струму і таке співвідношення можна надати рівнянням

η = jK Rp. (4.32)
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4.4. Електрохімічна перенапруга при значному зсуві від
стану рівноваги. Рівняння Тафеля

При істотному відхиленні потенціалу електроду від рівноважного
перенапруга катодної реакції має бути достатньо значною (η >> 0),
внаслідок чого анодною складовою рівняння (4.20)  можна знехтувати. В
такому випадку рівняння сповільненого розряду спрощується

jk = j0 exp{–αzFη / RT} (4.33)

і після його логарифмування та деякого перегрупування змінних отримуємо
рівняння

K0 lnln j
zF

RTj
zF

RT
a

-
a

=h . (4.34)

Якщо окремі сталі в цьому рівнянні об’єднати, то одержимо рівняння, яке
носить назву рівняння Тафеля :

η = aK + bK lg jK (4.35)

з урахуванням

aK = 2,3
zF

RT
a

lg j0 ; ( 4.36)

bK= – 2,3
zF

RT
a

. (4.37)

ТАФЕЛЬ Юліус (1862–1918) – німецький хімік,
першим дійшов до визначення понять  паралельних
реакцій і виходу за струмом, перенапруги і швидкості
електрохімічної реакції – тобто започаткував новий
розділ теоретичної електрохімії – електрохімічну
кінетику, набагато випередивши свій час. Рівняння
Тафеля (1905 р.), яке узагальнило результати
численних експериментів у формі залежності
перенапруги виділення водню від густини струму на
різних металах, містило дві  емпіричені константи, які
в 30-х роках минулого сторіччя знайшли теоретичне
обгрунтування. Тафель вперше довів, що швидкість
реакції виділення водню залежить від матеріалу
катода,  і  тим самим започаткував новий напрямок –
електрокаталіз, надзвичайно актуальний у зв’язку з
проблемою паливних елементів.
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Константи a і b, що входять до складу рівняння (4.35), одержали назву
сталих Тафеля, або тафелівських коефіцієнтів.   Рівняння  Тафеля
відбиває той факт, що йому можна надати  форму лінійного стосовно однієї
змінної – логарифму густини струму катодної реакції  (рис.4.4), тому таку
систему координат часто називають тафелівськими або
напівлогарифмічними координатами.

Рис.4.4. Поляризаційна залежність
реакції розряду – іонізації
в напівлогарифмічних координатах

Якщо
®

J  <<
¬

J , тобто перебігає переважно анодна реакція, у рівнянні (4.20)
можна знехтувати першим доданком і перенапругу анодної реакції також
можна надати рівнянням Тафеля

η = aA + bA lg jA (4.38)

з урахуванням позначень для тафелівських коефіцієнтів анодної реакції

aA = – 2,3
zF

RT
)1( a-

lg j0;                                             ( 4.39)

bA= 2,3
zF

RT
)1( a-

.                                                    (4.40)
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4.5. Поляризаційні залежності і кінетичні параметри

До складу рівнянь (4.8) – (4.20) входять дві кінетичні характеристики
електрохімічної стадії: густина струму обміну j0 та коефіцієнт переносу α.
Перша з них визначається швидкістю електродної реакції в умовах

рівноваги jjj
sr

==0 ,  і швидкість катодної реакції буде тим вищою,  а її

перенапруга тим меншою, чим вище густина струму обміну.  Густина
струму обміну залежить від значної кількості чинників, зокрема  матеріалу
електрода, стану його поверхні, природи електродної реакції, температури,
концентрації іонів у розчині та ін.

Але величина перенапруги залежить і від розподілу енергії
електричного поля, що створюються стрибком потенціалу на межі
електрод/електроліт між прямою (катодною) та зворотною (анодною)
реакціями: на катодну реакцію діє частка енергії α, а на анодну реакцію
відповідно припадає частка енергії (1– α). Залежно від співвідношення
величин  α та (1 – α) швидкість прямої та зворотної реакцій можуть
зростати чи зменшуватись, бо будуть змінюватись значення їх енергії
активації. Якщо ускладнення прямої та зворотної реакцій однакові, то
α = (1 – α) = 0,5. При катодному виділенні металів коефіцієнт α звичайно
менше 0,5  ( 5,0£a ), причому чим менше значення коефіцієнт переходу, тим
більші гальмування розряду іонів металів.

Подальшим розвитком теорії сповільненого розряду стало урахування
впливу подвійного електричного шару на швидкість електродних реакцій,
обґрунтоване в роботах О.Н.Фрумкіна.  За його уявленнями, якщо впливом
ПЕШ не можна знехтувати, то необхідно враховувати, що виникнення ψ1-
потенціалу призводить до зміни концентрації реагуючих частинок поблизу
поверхні електрода та їх середньої енергії. В цих умовах до складу рівняння
сповільненого розряду входить доданок exp{[(αz – z1)]Fψ1/RT},  з
урахуванням якого рівняння (4.20) набуває вигляду:

 jK = j0 exp[(αz–z1) Fψ1/RT] {exp(–αzFη /RT) – exp[(1 – α)zFη /RT]},  (4.41)

де z1 – заряд вихідних частинок Ох, що беруть участь у сумарній
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електродній реакції, при цьому z = z1 – z2, де z2 – заряд частинки Red, тобто
продукту реакції. Рівняння Фрумкіна свідчить, що перенапруга залежить
не тільки від концентрації електродно-активних частинок, які безпосередньо
беруть участь у електродній реакції, а й природи та вмісту будь-яких
речовин, насамперед поверхнево-активних, здатних змінювати ψ1-потенціал.
Якщо цього не відбувається і впливом ψ1-потенціалу можна знехтувати,
рівняння Фрумкіна переходить у рівняння Ердей-Груза і Фольмера.

Вплив параметрів j0 та α на кінетику процесів можна дослідити,
аналізуючи поляризаційні залежності густина струму (швидкість процесу) –
електродний потенціал. Теоретичні поляризаційні залежності для різних
процесів катодного виділення металів можуть бути побудовані за
допомогою рівняння сповільненого розряду, якщо відомі кінетичні
характеристики j0 та α,  склад електроліту і активність іонів,  від яких
залежить рівноважний потенціал.

В останні десятиріччя значну увагу дослідників привертали питання,
пов’язані з елементарним актом розряду – моделі безбар’єрного та
безактиваційного розряду, квантово-механічна модель електрода та розчину
електроліту і їхній вплив на процеси перенесення зарядів, сольватований
електрон і теорії елементарного акту розряду – іонізації та ін., за допомогою
яких стало можливим пояснити значну кількість накопичених
експериментальних даних. У розбудову кінетики електрохімічних реакцій
на сучасному етапі важливий внесок зробили Ю. Горіуті, М. Поляні,
В.Г. Левич, Р.А. Маркус, Р.Р. Догонадзе, Ю.О. Чизмаджев, А.М. Кузнецов,
Л.І. Кришталик.

Було враховано той факт, що коефіцієнт переносу α у рівнянні
сповільненого розряду (4.13) є функцією електродного потенціалу.
Внаслідок цього форма  залежності стандартної вільної енергії
електрохімічної системи при переході з вихідного в кінцевий стан може
суттєво змінюватись залежно від електродної поляризації (рис.4.5).

При значній катодній поляризації енергія активації прямого процесу
зменшується до нуля, і таким чином у рівнянні Бренстеда – Поляні –
Семенова α = 0. Розряд, що відбувається в таких умовах (нульова енергія
активації) носить назву безактиваційний розряд. Якщо потенціал зсувати в
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далеку позитивну область, то коефіцієнт переносу набуває іншого
граничного значення  α = 1 і в таких умовах відбувається безбар’єрний
розряд, тоді як зворотний процес буде перебігати в умовах безактиваційного
розряду. В проміжку таких значень електродних потенціалів коефіцієнт
переносу змінюється в межах 0 < α < 1, тому відбувається звичайний розряд
електродно-активних частинок.

координата реакції →

Рис.4.5. Зміна профілю стандартної
вільної енергії електрохімічної системи

0G  по координаті реакції при значній

зміні потенціалу електрода

У роботах Ю. Горіуті та М. Поляні було сформульовано головні
положення теорії елементарного акту розряду-іонізації, яка дозволила
надати фізичне тлумачення співвідношенню Бренстеда – Поляні – Семенова
в умовах електродного процесу. Саме з позицій цієї теорії ми розглядали
природу виникнення електрохімічної перенапруги і кінетику перебігу
електрохімічної стадії з урахуванням умов перетину електронних термів. У
той же час у цій теорії не було враховувало структуру матеріалу електрода
та структуру розчинників, які відіграють визначальну роль в інтерпретації
електрохімічних реакцій, що відбуваються без утворення або розривання
хімічного зв’язку, наприклад при зміненні ступеня окиснення іонів металу.
Значний внесок в дослідження реакцій переносу електрона для гомогенних
реакцій зробив Р. Маркус.

Згідно з його концепцією природа енергії активації переносу заряду
полягає в необхідності витрати енергії системи на часткову реорганізацію
середовища і ядерної конфігурації реагентів у процесі переносу електрона в
полярних розчинах. Одним з найважливіших параметрів у теорії переносу
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заряду є енергія реорганізації розчинника,  оскільки її зміна на порядок
величини може приводити до відмінності констант швидкості електродних
реакцій на декілька порядків. Подальший розвиток теорія Маркуса знайшла
місце в роботах Р.Р.  Догонадзе,  Ю.А.  Чизмаджева і А.М.  Кузнецова з
квантово-механічної теорії перенесення заряду на міжфазових межах.

МАРКУС Рудольф Артур (народився в 1923 р.) –
видатний американський фізикохімік. У 1956 р.
запропонував теорію переносу електрона в
полярних розчинниках у межах квазікласичного
наближення, відому також як теорія перехідного
стану, яку згодом розповсюдив на електрохімічні
процеси. Найважливішим внеском Маркуса було
урахування впливу розчинника на перенесення
електрона.
Лауреат Нобелівської премії 1992 р. «за внесок у
теорію реакцій електронного переносу в хімічних
системах».

У рамках квантово-механічної теорії елементарного акту В.Г. Левича,
Р.Р.°Догонадзе та А.М. Кузнєцова для полярних і неполярних середовищ
було досліджено гетерогенні реакції переносу електрона, що
супроводжуються суттєвою перебудовою густини заряду реагуючих
частинок. Перенос електрона було представлено як квантовий перехід між
двома поверхнями потенціальної енергії з певним електронним станом,
виявлено роль квантових і класичних коливальних ступенів свободи і
високочастотних флуктуацій при поляризації розчинника, досліджено
редокс-реакції та реакції в розчинах різної природи з позиції квантового
переносу заряда, в тому числі й місткового переносу електрона. Для
пояснення отриманих експериментальних результатів теорія В.Г. Левича,
Р.Р. Догонадзе та А.М. Кузнецова почала широко використовуватися в 80-х
роках минулого століття після виходу у світ монографії Л.І. Кришталика і
появою потужних ЕОМ та можливістю моделювання кінетики переносу
електрона шляхом комбінування квантово-механічної теорії і методів
квантової хімії та молекулярної динаміки.
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Контрольні запитання

1. Що являє собою електрохімічна перенапруга? На якій стадії вона виникає?
2. Навести загальне рівняння електрохімічної кінетики та дати його аналіз.
3. Навести рівняння для катодної густини струму при значному відхиленні від

рівноважного потенціалу.
4. Навести рівняння для електрохімічної перенапруги при істотному

відхиленні від рівноважного потенціалу.
5. За яким рівнянням розраховується катодна густина струму при незначному

відхиленні від рівноважного потенціалу ?
6. За яким рівнянням розраховується перенапруга при досить малому

відхиленні від рівноважного потенціалу ?
7. Який сенс має рівняння Ердей-Груза і Фольмера при рівноважному потенціалі?
8. Які кінетичні характеристики входять до рівнянь, що описують уповільнену

електрохімічну стадію?
9. Що являє собою густина струму обміну? Як впливає її значення на

швидкість електродної реакції та на її перенапругу?
10. Що являє собою коефіцієнт переносу α ? Як впливає його значення на

швидкість катодної реакції та її перенапругу?
11. Яку форму має поляризаційна залежність електродної реакції у випадку

сповільненої електрохімічної стадії?
12. Які вихідні дані необхідні для побудови розрахункової поляризаційної

залежності у разі уповільненої електрохімічної стадії?
13. Чим пояснюється більше значення перенапруги при катодному відновленні

металів з комплексних електролітів у порівнянні з простими?
14. Окремі випадки, що випливають з рівнянь електрохімічної кінетики:

потенціал електрода дорівнює його рівноважному значенню.
15. Окремі випадки, що випливають з рівнянь електрохімічної кінетики:

система лише трохи відхиляється від рівноважного стану.
16. Окремі випадки, що випливають з рівнянь електрохімічної кінетики:

система істотно відхиляється від рівноваги і через неї проходить значний струм.
17. Рівняння Тафеля, тафелівські коефіцієнти, їх значення.
18. Яким чином можна довести, що уповільненою є саме електрохімічна стадія?
19. В чому полягає відміна рівняння Фрумкіна від рівняння Ердей-Груза і

Фольмера?
20. В яких координатах будується тафелівська залежність?
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21. Як визначити за допомогою графічного методу числові значення
коефіцієнтів a  і b рівняння Тафеля?

22. Як розраховується густина струму обміну j0 і коефіцієнт переносу α?
23. Як впливає структура подвійного шару на електрохімічну перенапругу?
24. Який сенс вкладають у визначення безактиваційного розряду?
25. Як треба уявляти безбар’єрний розряд?
26. Який параметр відіграє найважливішу роль у теорії Маркуса?
27. Яке числове значення має коефіцієнт переходу в безактиваційному розряді;

в безбар’єрному розряді?

4.6. Практична частина

З метою закріплення знань за темою „Електрохімічна перенапруга” в
практичній частині роботи наведено перелік поліваріантних завдань щодо
розрахунків основних кінетичних параметрів стосовно стадії перенесення
заряду і електрохімічної перенапруги, а також передбачено виконання
лабораторної роботи з подальшою обробкою отриманих даних на  ПК.

4.6.1. Мета роботи. Вивчити вплив кінетичних характеристик
електрохімічної стадії – густини струму обміну та коефіцієнта переносу – на
перенапругу металів при їх виділенні з розчинів, що містять метали у
вигляді  простих гідратованих або комплексних іонів, застосовуючи для
цього поляризаційні залежності, розраховані  за допомогою ПК.

4.6.2. Завдання для виконання роботи. Для отримання розрахункових
(теоретичних) поляризаційних залежностей за допомогою  ПК з табл. 4.1
необхідно вибрати вихідні дані відповідно  з указаним викладачем
варіантом завдання. Для цього використовують величини рівноважних
потенціалів, а також 10 – 12 значень електродного потенціалу Ej, які
розраховують при різних густинах струму з інтервалу варіювання від jпоч = 0
до jкін = 1×10−2 А/см2. За одержаними результатами побудувати поляризаційні
залежності, проаналізувати їх і зробити висновки щодо впливу природи
іонів металу, який розряджається на катоді, та кінетичних характеристик
електрохімічної стадії (густини струму обміну і коефіцієнта переносу α) на
перенапругу катодної реакції.
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4.6.3. Методика виконання роботи. Робота здійснюється за
допомогою діалогу з ПК за програмою «ELPOL». Алгоритм програми
включає розрахунки рівноважних потенціалів при заданих +zM

a або nxz
nMA

a - ,

-xA
a  і KН залежно від складу електроліту і E0,   також η для першого

значення Kj  в заданому діапазоні густини струму та розрахунок Ej. У такій

же послідовності розраховується величина Ej для наступного значення jK з
заданого діапазону густин струму і так далі. Всі значення Ej та jK

висвітлюються на екрані монітора для наступної побудови поляризаційних
залежностей.

Таблиця 4.1 – Вихідні дані для розрахунків електродного потенціала Ej в діапазоні
варіювання густини струму

Варіант Метал E0 , В Природа іона Кн j0, А/см2 α

Zn – 0,76 Zn2+ - 1·10-5 0,5
[Zn(NH3)4]2+ 2,04×10-9 7·10-6 0,431

[Zn(OH)4]2− 2,27×10-14 5·10-6 0,38

Ni – 0,23 Ni2+ - 1·10-7 0,5
[Ni(NH3)4]2+ 3,45×10-8 7·10-8 0,252

[Ni(P2O7)2]6− 6,58×10-8 2·10-8 0,13

Cd – 0,4 Cd2+ - 1·10-4 0,5
[Cd(CN)4]2− 8,11×10-18 1·10-6 0,353
[Cd(NH3)4]2+ 2,8×10-7 1·10-5 0,42

Cu +0,34 Cu2+ - 5·10-5 0,5
[Cu(P2O7)2]6− 1×10-10 2·10-6 0,174
[Cu(NH3)4]2+ 9,63×10-13 1·10-6 0,5

Ag +0,799 Ag+ - 8·10-4 0,5
[Ag(CN)2]− 1,49×10-10 1,2·10-5 0,415

[Ag(NH3)2]+ 5,86×10-8 5,6·10-5 0,49

Pb – 0,126 Pb2+ - 7,5·10-4 0,5
[Pb(EDTA)]2− 9,55×10-9 4,2·10-6 0,416

[PbP2O7]2− 5,92×10-12 6,1·10-6 0,37
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Загальні рекомендації для виконання розрахунків : активність іонів

+zM
a  або nxz

nMA
a -  приймати  0,1 моль/дм3, активність ліганду – 1 моль/дм3.

4.6.4. Одержані результати та їх обговорення.  Результати
розрахунків треба занотувати, оформити їх у вигляді поляризаційних
залежностей у координатах jk  – Ej для трьох розчинів, указаних у варіанті
завдання. Аналіз залежностей  здійснювати  порівнянням швидкостей
процесу (густин струму) при однаковому значенні катодної перенапруги, а
також порівнянням величин електрохімічної  перенапруги при однаковій
густині струму.

4.6.5. Висновки. На основі отриманих теоретичних поляризаційних
залежностей висловити власну думку щодо електрохімічної перенапруги в
електролітах на основі простих гідратованих та комплексних іонів.
Проаналізувати зв’язок між значеннями перенапруги електрохімічної стадії
та відповідними кінетичними характеристиками. Звернути увагу на форму
поляризаційних залежностей та зсув рівноважного потенціалу у
електронегативний бік при переході від простих електролітів до
комплексних, пояснити причини, які зумовлюють зсув рівноважного
потенціалу.

Приклад вводу ступеневих значень : 1×10-5  треба ввести як "1Е-5".

4.6.6. Порядок оформлення роботи. При оформленні лабораторної
роботи вказати її назву, у стислій формі навести основні теоретичні
положення, надати завдання на проведення експерименту, методику його
виконання, отримані результати та візуалізувати графічні залежності,
провести їх аналіз, сформулювати висновки, що випливають з даної роботи,
та подати текстову частину звіту.  Висновки сформулювати на підставі
аналізу отриманих результатів згідно з вимогами п.1.6.4.

Вказати дати виконання роботи та її захисту.
Роботу виконано “       “              20    р.
Роботу зараховано “    “                 20    р.
Підпис викладача
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РОЗДІЛ 5

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИРОДИ СПОВІЛЬНЕНОЇ СТАДІЇ
ЕЛЕКТРОДНОЇ РЕАКЦІЇ

5.1. Головні теоретичні положення

В електрохімічних системах лише в поодиноких випадках
спостерігаються процеси, перебіг яких не ускладнено або одночасною
реалізацією декількох паралельних реакцій, або ходом послідовних
перетворень за участю реакційно активних частинок різної природи. Реакції,
що відбуваються в електрохімічних системах, наприклад при
сплавотворенні, можна розділити на суміщені і спряжені. Суміщеними
називають електрохімічні реакції, які одночасно перебігають на одному й
тому ж самому електроді і об’єднані спільністю електродного потенціалу.
Спряженими називають електрохімічні реакції, які перебігають одночасно і
є взаємообумовленими, тобто не можуть перебігати одна без одної.

Суміщення реакцій на одному й тому самому електроді
спостерігається досить часто. Так, у процесах електрохімічного синтезу
поряд з основною катодною реакцією відбувається реакція виділення водню,
а з основною анодною – виділення кисню. Прикладами суміщених реакцій є
сумісне відновлення металу і водню або двох чи більше металів на катоді,
сумісне виділення кисню і хлору на аноді та ін. При рафінуванні металів
разом з процесом розчинення основного металу відбуваються реакції
іонізації металів-домішок,  які потім можуть осаджуватись на катоді разом з
основним металом. Прикладом спряжених реакцій є корозійні процеси, в
яких окиснення металу в анодній реакції відбувається водночас з катодною
реакцією виділення водню:
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Fe = Fe2+ + 2e,

2H+ + 2e = H2.
або з відновленням кисню:

Cu = Cu2+ + 2e,

O2 + 4e  + 2Н2О = 4OН–.

Вихідним положенням кінетики суміщених реакцій є принцип, який
можна назвати принципом незалежності перебігу суміщених реакцій –
ПНПСР, згідно з яким кожна з суміщених електродних реакцій
відбувається незалежно від іншої або інших, тобто так, наче вона є єдиним
процесом на даному електроді. Суміщені реакції об’єднуються лише
спільністю електродного потенціалу, а швидкість кожної з них визначається
його значенням.

З принципу незалежності перебігу суміщених реакцій випливає інший
принцип – принцип суперпозиції поляризаційних залежностей – ПСПЗ.
Згідно з ПСПКЗ поляризаційну залежність електрода, на якому одночасно
відбуваються дві або декілька реакцій, можна одержати алгебраїчним
додаванням струмів окремих реакцій. Так, значення сумарної швидкості
катодної реакції j∑ сумісного відновлення металів М1 та М2 становить
алгебраїчну суму швидкостей відновлення кожного з металів j1 та j2 у той чи
інший момент часу, тобто:

j∑ = j1 + j2.  (5.1)

Парціальні поляризаційні залежності можна побудувати на основі сумарної,
якщо відома частка струму, яка витрачається на кожну реакцію, тобто її
вихід за струмом Вс (рис. 5.1). Величина Вс є похідною з законів Фарадея
стосовно одночасного перебігу декількох суміщених електродних реакцій.
Закони Фарадея є першими кількісними законами електрохімії. Згідно з
першим законом Фарадея залежність між кількістю електрики, що
пройшла через електрохімічну систему, і кількістю речовини, що
прореагувала, є прямо пропорційною. Математично цей закон можна подати
рівнянням

m = keIt = keQ, (5.2)
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де m – маса речовини, що прореагувала, г; ke – коефіцієнт пропорційності;
Q – кількість електрики, що пройшла через електрохімічну систему, і
дорівнює добутку сили струму I на час t, Кл.

Рис. 5.1. Сумарна (S) і парціальні (1, 2)
поляризаційні залежності при сумісному
виділенні металів М1 і М2  та при
індивідуальному  осадженні (1`, 2`).

Зазначимо, що видатну роль Майкла Фарадея у формуванні
електрохімії, як окремої галузі науки, визначенні її автентичності і наданні
імпульсу подальшому розвитку підкреслює той факт, що його портрет
прикрашає 20-фунтову банкноту (рис.5.2), яка знаходиться в обігу у Великій
Британії. Серед небагатьох вчених-хіміків, чий славетний шлях
закарбовано на банкнотах, лише Марія і П’єр Кюрі, Алессандро Вольта,
Ернест Резерфорд, Ервін Шредінгер, Пауль Еріх і Абу Ібн Сіна, хоча двоє
останніх скоріше медики, а інші – фізики.

Рис. 5.2.  Портрет М.Фарадея на британській 20-фунтовій банкноті

Якщо Q = It = 1F , то m = ke, тобто коефіцієнт ke – кількість речовини,
що прореагувала на електроді в результаті проходження одиниці електрики.
Коефіцієнт пропорційності ke носить назву електрохімічного еквівалента.
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Оскільки за одиницю кількості електрики можна взяти різні величини
(1 Кл = 1 А·с; 1F = 96500 А·с/моль, або 26,8 А·год/моль), то потрібно
розрізняти відповідні одиниці вимірювання електрохімічного еквівалента –
1 г/(А·с) або 1 г/(А·год). Отже, при проходженні електрики кількістю 1 F на
електроді реагує молярна маса еквівалента речовини, а електрохімічний
еквівалент окремого металу ke(М) розраховують як

ke(М) =
zF

MM )(
,  (5.3)

де M(М) – молярна маса металу, г; z – кількість електронів, що беруть участь
у реакції; F – стала Фарадея. Розрахувати електрохімічний еквівалент
сплаву kсп можна з урахуванням еквівалентів окремих металів як:

kсп = ke(М1)·ke(М2)/[(ke(М2)·ω(М1) + ke(М1)·ω(М2)], (5.4)

де ke(М1) та ke(М2) – електрохімічні еквіваленти металів М1 і М2; ω(М1)  і
ω(М2) – масові долі металів М1 і М2 у їх сплаві, мас.%.

Другий закон Фарадея відбиває зв’язок між кількістю речовини, що
прореагувала на електроді, та її природою: при сталій кількості електрики,
що пройшла через електрохімічну систему, маси речовин, що прореагували,
відносяться між собою як молярні маси (об’єми) їх еквівалентів

m1/Me1 = m2/ Me2 = const, (5.5)

де m1 та m2 – маси речовин, що прореагували, г; Me1 та Me2 – відповідні
молярні маси (об’єми) їх еквівалентів, г/(А·год).

На практиці зазвичай електрохімічного перетворення зазнає менша
кількість речовини, ніж розрахована за законом Фарадея. Таке явище
пояснюється перебігом на електроді  не однієї, а декількох реакцій, або
наявністю хімічних реакцій, внаслідок яких змінюється кількість речовини,
отриманої в результаті процесу. Щоб урахувати вплив паралельних і
вторинних реакцій вводять поняття, вихід за струмом Вс. Вихід за струмом
визначає, яку частину кількості електрики, що пройшла через
електрохімічну систему, було витрачено на окрему парціальну електродну
реакцію. Розраховують Вс або у долях одиниці
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Вс = Qi / SQi,  (5.6)

або у відсотках :

Вс = (Qi / SQi)·100 %,  (5.7)

де Qi – кількість електрики, витраченої на дану реакцію, Кл; SQi – загальна
кількість використаної електрики, Кл.

Можна також визначити вихід за струмом як відношення маси
перетвореної речовини Δmпр (практичний приріст маси) до тієї, яка б мала
теоретично прореагувати у разі, якби увесь струм витрачався тільки на дану
реакцію Δmтеор:

Вс = (Δmпр / Δmтеор)·100 %.  (5.8)

Таким чином, якщо з декількох можливих електродних процесів
цільовим є лише один, то для підвищення ефективності електролізу
необхідно створити такі умови, щоб вихід за струмом цієї реакції був
якомога вищим.

     При катодному відновленні металів найбільш ймовірними
сповільненими стадіями можуть бути наступні: стадія доставки іонів металу
до поверхні катода; стадія хімічних перетворень, які відбуваються
безпосередньо в при катодному шарі електроліту; електрохімічна стадія.
Разом з тим, досить часто при електролітичному осадженні металів
сповільненими є дві стадії, зокрема, стадія доставки іонів металу та
електрохімічна стадія, тобто реакція перебігає у режимі змішаної кінетики.

     Розглянемо загальні принципи визначення природи сповільненої
стадії та перенапруги у перелічених вище  випадках.

5.1.1. Дифузійна перенапруга. Якщо гальмування катодної реакції
викликано сповільненим перебігом дифузії, а всі інші стадії перебігають без
утруднень, то зв’язок між дифузійною перенапругою hд і швидкістю

катодної реакції jk  рівнянням:

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-×-=h

Kd,

K
Kd, 1ln

j
j

zF
RT ,  (5.9)

де jгр – гранична дифузійна густина струму
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Гранична густина струму являє собою максимально можливу
швидкість процесу, обмежену швидкістю дифузії. На поляризаційній кривій
область граничної густини струму виражається ділянкою кривої,
паралельної осі абсцис. Згідно з  рівнянням (5.9) при jK = jгр дифузійна

перенапруга hд = – ∞.
Проте на поляризаційній залежності горизонтальна ділянка

змінюється підйомом, викликаним досягненням  потенціалу, при якому стає
можливим перебіг нової реакції.

Для катодного процесу гранична густина струму розраховується за
рівнянням

d-
=

)1(
)

K

0
dK n

zFDcj  . (5.10)

В присутності надлишку індиферентного електроліту, який має високу
електропровідність, величиною nK можна знехтувати  у порівнянні з 1,
оскільки електричний струм переноситься більш рухливими іонами
індиферентного електроліту.

З рівняння (5.9) випливає, що при дифузійній природі перенапруги
залежність між перенапругою та швидкістю реакції виражається прямою у

координатах h – ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

Kd,

K1ln
j
j .

Рівняння для перенапруги анодної реакції
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A
Ad, 1ln

j
j

zF
RT  (5.11)

показує, що з підвищенням густини струму величина ηd монотонно зростає,
і,  здавалося б, граничної густини струму для анодного процесу

d-
-

=
)1(

)(

K

0A
A,d n

cczFDj (5.12)

не повинно бути, але підвищення jА, як видно з (5.12), веде до зростання cА,
а це можливо лише до досягнення концентрації насиченого розчину cs,
утворення якого і є причиною виникнення граничної густини струму на
аноді.
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5.1.2.°Хімічна перенапруга. Ідентифікація хімічної перенапруги hр

здійснюється аналогічно до дифузійної, оскільки рівняння для дифузійної та
хімічної перенапруги збігаються за формою. Різниця полягає лише в тому,
що до рівняння дифузійної перенапруги входить гранична дифузійна
густина струму, а до рівняння реакційної перенапруги – гранична реакційна
густина струму, яка визначається за формулою

jp = zFc0 k1(k2)−1/2D1/2, (5.13)

де k1 і k2 – константи швидкості прямої та зворотної реакцій.

5.1.3.°Електрохімічна перенапруга. у присутності надлишку
індиферентного електроліту або при концентрації електроліту більшій, ніж
0,1 моль/дм3, а також при відсутності у розчині поверхнево-активних
речовин  структура подвійного  електричного шару не впливає на швидкість
перебігу електрохімічної стадії. При значному відхиленні Ej  від Ep

швидкістю зворотної реакції можна знехтувати. У цьому випадку залежність
електрохімічної перенапруги від густини струму описується рівнянням

K0 lnln j
zF

RTj
zF

RT
a

-
a

=h , (5.14)

де α – коефіцієнт переносу ; j0– густина струму обміну.
Останнє рівняння з математичної точки зору є рівнянням прямої

y = a + bx. Отже, якщо залежність, побудована в тафелівських координатах
h – lnjK,  являє пряму лінію,  то це свідчить,  що сповільненою є
електрохімічна стадія.

5.1.4. Змішана кінетика. Одним з поширених випадків кінетики
катодних реакцій при електролітичному  виділенні металів є одночасне
гальмування двох стадій – стадії транспортування учасників реакції і стадії
переносу заряду. За таких умовах перенапруга електродної реакції
складається з двох видів перенапруги – електрохімічної і дифузійної:

h = hд + hex (5.15)

У випадку, коли уповільненими є дві стадії – стадія доставки іонів
металу до поверхні катода і стадія приєднання електронів – має місце так
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звана змішана кінетика. Рівняння, яке відповідає змішаній кінетиці, носить
більш складний характер. Його можна отримати виходячи з рівняння для
дифузійної перенапруги (5.9) і рівняння для катодної густини струму при
уповільненій електрохімічній стадії при суттєвому відхиленні від
рівноважного потенціалу

  jK = zFk1COxexp (−αzFEj /RT), (5.16)

в якому замість концентрації окисненої форми Сox необхідно
використовувати концентрацію cOx

″.  Концентрація речовини в зоні реакції
cOx

″  відмінна від концентрації цієї речовини в об’ємі електроліту cox, тобто
cOx

″ ≠ сOx. Причина цього полягає в тому, що електрохімічно активна
речовина витрачається в ході електродної реакції, а її поповнення за рахунок
дифузії відбувається з помітним гальмуванням, в результаті чого cOx

″ < сOx.
Для отримання шуканого рівняння необхідно в (5.9) і (5.16) ввести множник
cOx

″ / сOx та здійснити нескладні перетворення, в результаті яких отримуємо
рівняння

jK = j0 (1− jK /jгр ) exp (−αzh /RT), (5.17)

з якого після логарифмування і приведення подібних членів одержимо
рівняння для перенапруги електродної реакції, яка перебігає за змішаною
кінетикою :

))/((lnln Kгргр0 jjjj
zF

RTj
zF

RT
-×

a
-

a
=h . (5.18)

Про наявність двох сповільнених стадій – дифузійної та
електрохімічної  свідчить лінійність залежності перенапруги від густини
струму в координатах h – ln (j· jгр)/(jгр – j).

У загальному випадку, коли відсутня попередня інформація щодо
електродної реакції, природу її гальмування та сповільненої стадії можна
визначати за допомогою цілого спектру методів, як електрохімічних, так і
іншої природи, але найбільш розповсюдженим є метод реєстрації та
наступного аналізу поляризаційних залежностей.
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Зазвичай починають з аналізу поляризаційних залежностей, після
реєстрації яких проводять візуальний аналіз їх форми та в найпростіших
випадках ідентифікують один із трьох наведених варіантів (рис.5.3).

1

Форма
поляризаційної
залежності

Дифузійна Хімічна Електро-
хімічна ФазоваЗмішана

П Р И Р О Д А П Е Р Е Н А П Р У Г И

К Р И Т Е Р І А Л Ь Н І З А Л Е Ж Н О С Т І

Рис. 5.3. Узагальнена схема визначення природи перенапруги з  аналізу
поляризаційних залежностей

Оскільки тотожну форму можуть мати поляризаційні залежності при
гальмуванні різних стадій електродної реакції, наприклад, дифузійної або
хімічної, перенесення заряду або утворення нової фази, то і перенапругу
визначити лише за зовнішніми ознаками неможливо. Тому наступним
кроком є лінеаризація поляризаційної  залежності у відповідних
координатах з метою виявлення кінетичного рівняння, якому
підпорядковується досліджувана електрохімічна реакція. Лінеаризованими
критеріальними залежностями для ідентифікації природи сповільненої стадії
будуть такі :

• jdK –  (√ω)  або h – ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
-

Kd,

K1ln
j
j  для стадії транспортування реакційно-

активних частинок  до / від поверхні електрода;
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• відхилення від лінійності графіку jdK – √ω при гальмуванні хімічної
стадії;

• η=a+blnj у випадку, коли сповільненою виявляється стадія перенесення
заряду;

• h – ln(j·jгр)/(jгр – j) у випадку перебігу реакції у режимі «змішаної
кінетики» з гальмуванням декількох (двох) стадій;

•  lnj – (1/η) та lnj – (1/η2), якщо сповільненою є стадія утворення двох-
або тривимірних  зародків нової фази при електрокристалізації металів.

Доволі нескладно отримати додаткову інформацію для визначення
природи сповільненої стадії і за допомогою так званого «температурно-
кінетичного» методу шляхом реєстрації поляризаційних залежностей при
варіюванні температур електролізу в деякому інтервалі. Методичну основу
методу складає визначення енергії активації AEF за результатами аналізу
політерм швидкості електродної реакції j  =  f(T) при деякому фіксованому
значенні електродної поляризації  ∆Ej = const. Останнє рівняння відбиває
той факт, що енергія активації електрохімічної реакції залежить від
електродного потенціалу. Рівняння для розрахунку AEF ґрунтується на
застосуванні рівняння Арреніуса до опису електрохімічних реакцій, згідно з
яким

ET
j

D
÷
ø
ö

ç
è
æ
¶
¶ ln = 2RT

AEF , (5.19)

а значення похідної при сталому значенні ∆Ej отримують як кутовий
коефіцієнт лінеаризованої  залежності lnj – 1/T. Енергія активації складних
реакцій являє собою деяку комбінацію енергій активації окремих
елементарних стадій, тому окрім істинної, що визначається за рівнянням
Арреніуса, застосовують поняття «уявної» енергії активації. Підґрунтям до
висновків щодо природи сповільненої стадії за температурно-кінетичним
методом  є характер залежності AEF(∆Ej) та абсолютні значення AEF, оскільки
відомо, що значна енергія активації (понад 40 кДж/моль) і її зменшення із
зростанням перенапруги свідчить про гальмування стадії розряду. Низька
енергія активації (12 – 20 кДж/моль) та її незалежність від перенапруги
характерні для ускладнень, пов’язаних зі сповільненістю дифузії.
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Іншим методом, що також набув широкого застосування, є метод
циклічної вольтамперометрії (ЦВАМ), тобто реєстрації циклічних
поляризаційних залежностей (ЦВА) у прямому (наприклад, катодному)
напрямку до деяких значень потенціалу і наступною поляризацією
електрода у зворотному (анодному) напрямку. При використанні методу
ЦВАМ одним з головних параметрів, значення яких піддають варіюванню, є
швидкість сканування потенціалу електрода, тобто швидкість поляризації s
= dE/dt. Це надає можливість, зокрема, досліджувати вплив такого явища, як
адсорбція на перебіг електродних реакцій, та ідентифікувати появу
викликаної адсорбційними явищами поляризації електрода – адсорбційної
поляризації.  Для класифікації електродних процесів, з урахуванням
залежності константи швидкості ks від s, їх поділяють на оборотні,
необоротні і квазіоборотні. Так, якщо ks (см/с)  більше ніж 2·10−2, то процес
називають оборотним і швидкість стадії перенесення заряду вища за
швидкість транспортування реагентів, для квазіоборотних процесів
швидкість дифузії стає порівнянною зі швидкістю переносу заряду і
константа швидкості лежить у межах 2·10−2 – 5·10−5, а для необоротних
ks ≤ 5·10−5 і швидкість електрохімічної стадії нижча за дифузійну. У методах,
що використовують лінійне розгортання потенціалу, константа швидкості ks

набула значення головного кінетичного параметра електрохімічної стадії.
Форму поляризаційної залежності при поляризації лінійно зростаючим

потенціалом (рис. 5.4, а) можна пояснити тим, що на початку поляризації
швидкість електрохімічної реакції настільки мала, що значення струму
збігається із значенням для фонового розчину.

а б
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Рис.5.4. Форма поляризуючого сигналу (а) та поляризаційна залежність для
оборотної реакції (б) у вольтамметрії з лінійним розгортанням потенціалу

При зростанні напруги швидкість переходу електронів зростає, що
призводить до зростання і сили струму. В приелектродному шарі розчину
кількість реактанту поступово зменшується, що приводить до зменшення і
сили струму. Це зменшення починає, нарешті, переважати, і струм,
пройшовши через максимум, починає спадати. Максимальна сила струму
пропорційна концентрації відновлюваних або окиснюваних речовин.
Природно, чим вища швидкість розгортання потенціалу, тим більший струм
піка, оскільки для електродних процесів, що лімітуються дифузійними
явищами, струм пропорційний градієнту концентрації. Чим швидше
змінюється потенціал, тим за менший проміжок часу відбувається зміна
товщини дифузійного шару, і тим цей шар тонший, тому вище і градієнт
концентрації. Саме цими явищами і обумовлений екстремальний характер
залежності струм піка Iп від s. Аналізу піддають також  залежності
потенціала піку Eп і потенціала напівпіку Eп/2, при якому струм досягає
половини пікового значення.

У методі ЦВАМ розгортання потенціалу відбувається у деякому
визначеному (робочому) діапазоні, після досягнення верхньої межі якого
напрямок розгортання змінюється на зворотний, так що потенціал
повертається практично до вихідного значення (рис.5.5, а). Швидкість зміни
потенціалу в прямому і зворотному напрямках звичайно однакова, тому
форма сигналу (напруги) являє собою рівнобедрений трикутник.

а
Рис.5.5. Форма поляризуючого сигналу
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(а) і визначальні параметри  циклічної
вольтаммограми (б)

Циклічна вольтамперометрія може бути одноцикловою або
багатоцикловою в залежності від природи електрода та досліджуваного
процесу (рис. 5.6).

а б
Рис.5.6.  Одноциклова (а) та багатоциклова (б) вольтаммограми

Якщо продукт електрохімічного відновлення стабільний, при зміні
напрямку розгортання він може бути окиснений у вихідну сполуку і у
випадку оборотної системи будуть спостерігатись піки відновлення та
окиснення рівної висоти. Якщо продукт нестабільний і вступає в реакцію, то
на зворотній вольтамперограмі хвиля буде відсутня. Адсорбція продукту
або деполяризатора також змінює характер ЦВАГ. При застосовуванні
циклічних методів відбувається накопичення проміжних продуктів
електродного процесу і виникають додаткові, характерні для них піки, які
можна використовувати як додатковий критерій для ідентифікації вихідних
речовин. Кількісними характеристиками електродних реакцій у методі
ЦВАМ є потенціали катодного й анодного піків EПK і EПA, відповідні їм
струми катодного й анодного піків IПK і IПA та потенціали напівпіків EПK/2

і EПA/2, тобто значення потенціалів, за яких катодні й анодні струми
досягають половини пікових значень (рис.5.5, б). Незалежними змінними є
швидкість розгортання і межі зміни потенціалу.
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Наведемо декілька головних діагностичних критеріїв для ідентифікації
природи сповільненої стадії та причини гальмування електродних реакцій
(табл. 5.1).  Так, для електродних реакцій, контрольованих швидкістю
дифузії, важливим є критерій оборотності процесу, який одержав назву
критерію Семерано

c
s s

IX ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
D
D

=
lg

lg П . (5.20)

Таблиця 5.1 – Залежність кінетичних параметрів для процесів відновлення у
вольтамперометрії з лінійною та циклічною поляризацією

Вплив швидкості розгортки потенціалу s на характер

залежності

Вплив

концентраціїМеханізм

Xs Iп/√s – s Iп – √s Iпa/ Iпк – s Eп – lgs Xc Iп – c

Оборотний

RneO «+ -

0,5 не залежить лінійна,
з початку
координат

Iпa/ Iпк =1;
не залежить
від s

залежить  1 лінійна, з
початку
координат

Необоротний

RneO ®+ -

0,5 не залежить лінійна,
з початку
координат

Iпa = 0 лінійна 1 лінійна, з
початку
координат

Попередня хімічна
реакція

RneOY «+® -

0,5 з ростом s
зменшується

Iпa/ Iпк > 1
зростає

залежить  нелінійна

Наступна хімічна
реакція

LRneO ®«+ -

0,5 з ростом s
зменшується

залежність
нелінійна

Iпa/ Iпк < 1
падає

нелінійна  нелінійна

Регенерація

ORneO ®«+ -

0 з ростом s
зменшується

з ростом s
зменшується

Iпa/ Iпк ≈ 1
не залежить

залежить  0,5−1

Адсорбція реагента

RneOO адс «+« -

0,5−1 з ростом s
зростає

з ростом s
збільшується

Iпa/ Iпк < 1
має
максимум

залежить  не
залежить
при
низьких c

Адсорбція
продукта

адсRRneO ««+ -

 з ростом s
зростає

з ростом s
зменшується

Iпa/ Iпк > 1
зростає

залежить  не
залежить
при
високих c
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Для оборотних процесів критерій Xs  близький до 0,5. Аналогічний

сенс має і визначення відношень 2/1
П

-× sI  при різних s, які для оборотних

дифузійних процесів  не залежать від s.
З аналізу залежності амплітуди піка струму від концентрації випливає

другий діагностичний критерій

s
c c
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è

æ
D
D

=
lg

lg П , (5.21)

причому для оборотних дифузійних процесів Xc = 1, а відношення IП/c не
залежить від c.

Вплив адсорбції можна виявити за трьома характерними ознаками:
 • адсорбційні хвилі, на відміну від звичайних, часто симетричні відносно IП;
 • при наявності адсорбції відношення IП/cs1/2  зі збільшенням швидкості
розгортання потенціалу звичайно швидко збільшується, але IП/cs може
залишатися майже постійним;
 • у той час як для багатьох процесів значення співвідношення IП/c не
змінюється, при наявності адсорбції зниження концентрації звичайно
приводить до зростання IП/c, а за низьких концентрацій ця величина стає
постійною.

З метою закріплення знань за темою „Визначення природи
сповільненої стадії електродної реакції”  надано перелік питань, на які
студент повинен дати грунтовні відповіді.

Контрольні питання

1. Які реакції називають суміщеними?  Наведіть приклади.
2. Наведіть умови сумісного перебігу реакцій на електроді.
3. Поясніть сенс принципу ПНПСР.
4. Які реакції називають спряженими? Наведіть приклади таких реакцій.
5. У чому полягає відміна суміщених і спряжених реакцій?
6. Поясніть фізичний сенс принципу ПСПК.
7. Наведіть приклади реакцій, які підпорядковуються принципу ПНПСР.
8. Як побудувати сумарну поляризаційну залежність для реакцій, що

одночасно перебігають на електроді незалежно одна від одної?
9. Які відомості необхідні для побудови парціальних поляризаційних

залежностей на підставі результативної поляризаційної залежності?
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10. Наведіть приклади реакцій, перебіг яких не підпорядковується ПНПСР.
11. Чим пояснюють відхилення електродних реакцій від ПНПСР?
12. До якого типу реакцій належить сумісне виділення металу та водню?
13. Який сенс має термін “вихід за струмом”? Наведіть відомі рівняння для

розрахунку цієї величини.
14. Розгляньте випадок сумісного виділення на катоді металу і водню, в якому

метал відновлюється з незначною перенапругою, а водень – значною. Побудуйте
парціальні та сумарну залежності й поясніть співвідношення між швидкостями
парціальних реакцій на окремих ділянках сумарної поляризаційної залежності.

15. Які стадії при катодному відновленні металів найбільш ймовірно є
сповільненими?

16. Наведіть рівняння для дифузійної перенапруги і обґрунтуйте вибір робочих
густин струму при катодному виділенні металів.

17.°Визначте максимально можливу дифузійну перенапругу при відновленні
металів зі ступенем окиснення +2.

18. Визначте координати, в яких лінеаризується рівняння для дифузійної
перенапруги.

19. Наведіть рівняння для хімічної (реакційної) перенапруги при катодному
виділенні металів і поясніть яке максимальне значення може мати хімічна
перенапруга при відновленні металів зі ступенем окиснення +1 та +2.

20. Доведіть, в яких координатах рівняння для хімічної перенапруги  може
бути подано прямою лінією?

21. Наведіть рівняння для електрохімічної перенапруги при значному
відхиленні від рівноважного потенціалу і нагадайте, чиє ім’я носить спрощений
варіант рівняння уповільненого розряду?

22. Які чинники впливають на значення електрохімічної перенапруги?
Наведіть основні кінетичні характеристики електрохімічної стадії.

23. Поясніть, в яких координатах рівняння для електрохімічної перенапруги
лінеаризується і яку  назву отримали дані координати?

24. Які параметри електрохімічної стадії можна отримати за допомогою
тафелівських координат?

25. Що являє собою змішана кінетика?  Які найбільш ймовірні  варіанти
стадій, що  одночасно є сповільненими?

26. В яких координатах рівняння змішаної кінетики може бути надано
лінійною залежністю? Яку назву отримали дані координати. Які кінетичні
характеристики можна отримати за допомогою такої графічної залежності?
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27. В чому полягає сенс методу лінеаризації поляризаційних залежностей? Як
за його допомогою визначити природу сповільненої стадії?

28. З якою метою застосовують температурно-кінетичний метод?
29. Які вимоги висуваються до поляризаційних залежностей при визначенні

енергії активації температурно-кінетичним  методом?
30. В чому полягає сенс циклічної вольтамметрії?
31. За якими ознаками вирізняють оборотні, необоротні та квазіоборотні

електрохімічні реакції?
32. В чому полягає відміна означених реакцій і чим вона зумовлена?
33. Поясніть причину появи піка струму на поляризаційних залежностях та

природу його зв’язку зі  швидкістю сканування потенціалу.
34. Поясніть, у чому полягає сенс критерію Семерано? З якою метою його

застосовують?

5.2. Практична частина

У практичній частині роботи наведено порядок виконання розрахунків
основних кінетичних параметрів електрохімічних реакцій за допомогою ПК.

5.2.1. Мета роботи полягає у виявленні основних стадій електродної
реакції та видів перенапруги, що їм  відповідають. Необхідно опанувати
методику визначення природи сповільненої стадії шляхом аналізу
експериментальних залежностей густини струму від потенціалу електрода з
подальшою їх лінеаризацією в координатах, що відповідають рівнянням
різних видів перенапруги.

5.2.2. Індивідуальні завдання. Встановити природу сповільненої стадії
катодної реакції, для якої експериментально отримано поляризаційну
залежність (можна скористатись  залежностями, отриманими при виконанні
вимірювань згідно з завданнями, наведеними в  табл. 3.3 та  4.1).

5.2.3. Методика виконання роботи. Для визначення природи
сповільненої стадії виконуються розрахунки в діалоговому режимі на ПК за
програмою “KINET”, що входить до програмного забезпечення
лабораторного практикуму з теоретичної електрохімії кафедри технічної
електрохімії Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут». За необхідності можна скористатись програмним
забезпеченням іншого розробника або спеціалізованими пакетами
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прикладних програм.
Для виконання розрахунків у діалоговому режимі необхідно:
5.2.3.1. Підготувати наступні вихідні дані:

• стандартний потенціал металу, який відновлюється в  катодній реакції;
• концентрацію іонів металу у розчині та значення коефіцієнта активності;
• температуру розчину (виміряну у Кельвінах);
• число електронів, що беруть участь у катодній реакції.

5.2.3.2. На оцифрованій поляризаційній залежності визначають
граничну густину струму і в області густин струму, менших за граничну,
вибирають 5-10 значень густин струму і знаходять відповідні їм значення
електродного потенціалу.

Після запуску програми в діалоговому режимі на запитання ПК
необхідно вводити вихідні дані, на підставі яких відбувається розрахунок
рівноважного потенціалу металу у даному електроліті та перенапруги
катодної реакції для всіх значень густин струму  (окрім граничної). На
підставі розрахунків ПК здійснює побудову графічних залежностей
перенапруги від густини струму в координатах дифузійної, електрохімічної
та змішаної кінетики. На екрані монітора висвітлюються три графічні
залежності:

1 –  дифузійна перенапруга;
2 – електрохімічна перенапруга;
3 – перенапруга в режимі змішаної кінетики.
Лінійність графічної залежності, на якій без розсіювання

розподіляються експериментальні точки, дає підставу для твердження про
сповільненість відповідної стадії катодної реакції. При аналізі одержаних
результатів треба враховувати той факт, що дифузійна перенапруга при
виділенні металу зі ступенем окиснення +2 не може перевищувати 0,03 В
навіть при густинах струму, близьких до граничної. У тому випадку, коли
лінійна  залежність  спостерігається в координатах дифузійної перенапруги,
а сама перенапруга  перевищує вказану величину, то більш імовірним є
перебіг реакції з гальмуванням декількох стадій у режимі змішаної кінетики.

На підставі аналізу наданих ПК графічних залежностей користувач
обирає графік, на якому точки найкраще лягли на пряму, і вводить номер
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графіка. Далі на запитання ПК необхідно ввести кількість точок, обраних
для перевірки на прямолінійність та їх номери на графіку. На підставі цих
даних ПК здійснює лінеаризацію відповідної залежності в інтервалі
варіювання вказаних точок, розраховує та виводить на екран кінетичні
характеристики :
• для електрохімічної стадії  – коефіцієнт переносу α та густину струму
обміну j0,
• для сповільненої дифузійної стадії – число електронів, що беруть участь у
реакції.

На підставі визначених кінетичних характеристик ЕОМ будує
розрахункову поляризаційну залежність у координатах густина струму –
перенапруга і виводить її на екран монітора у вигляді пунктирної лінії, а
також показує на цьому графіку експериментальні точки, координати яких
введені у вихідних даних.

5.2.4. Порядок оформлення лабораторної роботи
5.2.4.1. Назва роботи.
5.2.4.2. Мета роботи.
5.2.4.3. Основні теоретичні положення. Після назви підрозділу стисло

викласти сутність природи гальмування окремих стадій електродної реакції
та причини появи відповідної перенапруги. Надати інформацію про способи
визначення сповільненої стадії, основні розрахункові співвідношення та
критерії.

5.2.4.4. Завдання на проведення експерименту (сенс завдання).
5.2.4.5. Методика експерименту. Надати склад розчину, в якому

проведено вимірювання, концентрацію (моль/дм3) основних компонентів,
матеріал робочого і допоміжного електродів та площу їх поверхні (см2).
Навести температуру розчину, при якій виконано вимірювання, і діапазон
застосованих густин струму.

5.2.4.6. Результати експерименту та їх обговорення. Навести значення
рівноважного потенціалу робочого електрода і графічні залежності струм
(густина струму) – потенціал. Результати розрахунків на ПК навести у формі
таблиці, до якої занести визначені кінетичні параметри. Провести аналіз
отриманих даних, зіставити теоретично розраховані та експериментально
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зареєстровані поляризаційні залежності. Зробити висновок про адекватність
установлення природи сповільненої стадії.

5.2.4.7.°Висновки. На підставі аналізу отриманих результатів
сформулювати висновки щодо природи сповільненої стадії досліджуваної
електродної реакції, впливу головних чинників на її виникнення та
гальмування, а також значення перенапруги. Провести зіставлення
отриманих розрахованих значень з очікуваними та визначити їх
відповідність.

 5.2.4.8. Указати дати виконання роботи та її захисту.
Роботу виконано “ “  20    р.
Роботу зараховано “ “ 20    р.
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РОЗДІЛ 6

МЕХАНІЗМ  ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

6.1. Електролітичне виділення водню

6.1.1. Загальна характеристика процесу. При електролізі водних
розчинів паралельно з основною катодною реакцією в багатьох випадках
має місце  побічна реакція виділення водню. Виділення водню може бути і
основною реакцією, якщо електроліз здійснюється з метою отримання
газоподібного водню.

Електролітичне виділення водню з кислих і лужних розчинів
відбувається різними шляхами. Джерелом водню в кислих розчинах є
гідроксонієві іони, розряд яких на катоді приводить до утворення
газоподібного водню:

2 H3O+ + 2e = H2 + 2 H2O. (6.1)

У слабкокислих, нейтральних та лужних розчинах відновлюються
безпосередньо молекули води з наступним розпадом на водень і гідроксид-
іони:

2 H2O + 2e = H2 + 2 OH−. (6.2)

Реакції (6.1) і (6.2), надані у зворотному напрямку, відповідають
анодному окисненню водню з утворенням води, гідроксонієвих іонів або
молекул води. Водень на катоді виділяється при потенціалі Ej, більш
негативному, ніж рівноважний потенціал Ep, що залежить від рН розчину за
рівнянням
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Ep = F
RT ln aH

+ = – b0pH, (6.3)

в якому коефіцієнт пропорційності можна надати в формі

b0 = 2,3
F

RT . (6.4)

Різниця між потенціалом електрода під струмом при виділенні водню і
рівноважним потенціалом водневого електрода носить назву перенапруга
виділення водню або перенапруга водню

2Hh :

2Hh  = Ej  – Ep. (6.5)

У більшості випадків при виділенні водню дифузійну складову
перенапруги не беруть до уваги. Незначна роль дифузійних обмежень при
виділенні водню з кислих розчинів стає зрозумілою, якщо враховувати, що
рухливість іонів водню значно більша від рухливості всіх інших іонів. При
виділенні водню з лужних розчинів дифузійна перенапруга низька внаслідок
дуже високої концентрації  частинок, що розряджаються, тобто молекул
води. Отже, перенапругу водню слід розглядати як безпосередню міру
необоротності власне електрохімічної стадії реакції утворення водню, тому
перенапруга водню й характер її залежності від різних чинників повинні
бути в тісному взаємозв’язку з природою його катодного виділення.
Дослідження водневої перенапруги дає змогу з’ясувати механізм цієї
реакції, який являє значний теоретичний інтерес, оскільки встановлені
закономірності можна частково поширити і на інші електрохімічні реакції.
Вивчення водневої перенапруги має також велике практичне значення, тому
що, по-перше, воно складає підгрунтя для розвитку такого перспективного
напрямку забезпечення енергетичної безпеки держави, як воднева
енергетика, та по-друге, сучасна промислова електрохімія є переважно
електрохімією водних розчинів.

Воднева перенапруга складає значну частину напруги на ваннах
електролізу води і розчинів хлоридів, тому розуміння передумов
виникнення такого явища, як воднева перенапруга, та впливу на нього
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окремих чинників дає змогу не тільки зменшити її, а отже, знизити і витрати
електроенергії, але й поліпшити економічні показники цих процесів. В
інших випадках, таких як, наприклад, електролітичне виділення металів,
катодне відновлення неорганічних і органічних речовин, експлуатація
хімічних джерел струму знання природи водневої перенапруги надає
можливість успішно розв’язувати протилежне завдання – знаходити
раціональні шляхи її підвищення. З огляду на означене вище вивчення
процесу катодного виділення водню й встановлення природи водневої
перенапруги завжди було в центрі уваги фахівців не тільки з технічної
електрохімії, а й інших галузей хімії та енергетики.

При електрохімічному виділенні металів в умовах, коли одночасно з
розрядом іонів основного металу іде виділення водню, може відбуватись
наводнювання сталевої основи та/або електролітичного осаду. Водень, що
виділяється, здатний дифундувати вглиб металу основи і викликати зміни
фізико-механічних властивостей катодних осадів. Наводнювання сталі
обумовлює зниження її пластичності, погіршення статичної й втомленої
тривкості, може сприяти виникненню внутрішніх напруг у покриттях, і,
якщо ці напруги досить великі, відбувається розтріскування і
відшаровування гальванічного осаду від основи, а при великих кількостях
поглинутого водню метал набуває крихкості. У гальванотехніці метали від
наводнювання захищають головним чином шляхом введення до складу
промислових ванн невеликих кількостей спеціальних поверхнево-активних
органічних речовин – так званих інгібіторів наводнювання, які запобігають
цьому явищу.

Розподіл потоку водню при наводнюванні сталі наближено можна
показати схемою (рис.6.1).
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Рис. 6.1.  Схема розподілу водню, що утворюється при розряді Н+-іонів
на поверхні сталі

З потоку водню А, що розрядився на металі, частина Б молізується на
зовнішній поверхні та у вигляді  бульбашок газу видаляється з розчину;
частина В впроваджується у кристалічну гратку металу, при цьому частина
поглинутого водню Г виділяється і молізується у внутрішніх колекторах
(пустотах). Частина водню Д дифундує крізь товщу металу і виділяється на
протилежному боці (у випадку однобічного експонування зразків в
електроліті), а залишок Е у протонній формі залишається у твердому
розчині.

6.1.2. Вплив густини струму й матеріалу електроду на перенапругу
водню. Величина водневої перенапруги найбільш суттєво залежить від
густини струму і природи металу, який служить катодом. При малих
відхиленнях від рівноважного потенціалу зв’язок між перенапругою і
густиною струму лінійний:

h = Rp j, (6.6)

де Rp – поляризаційний опір, який визначається рівнянням

Rp = –
0zFj

RT
,

в якому R – універсальна газова стала; T – термодинамічна температура; z –
зарядове число частинки; F – стала Фарадея; j – густина струму; j0 – густина
струму обміну.
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     Збільшення густини струму значно зсуває потенціал електрода від
рівноважного і лінійний характер залежності між перенапругою та густиною
струму змінюється на напівлогарифмічний відповідно до рівняння Тафеля:

h = a + b lg j, (6.7)

де а і b – константи рівняння Тафеля.

Для деяких металів, наприклад для ртуті, така напівлогарифмічна
залежність зі сталими значеннями а і b зберігається аж до найбільших із
застосовуваних густин струму (рис. 6.2). Для інших металів, наприклад для
свинцю й платини, в певній області густин струму спостерігається перехід
до нової напівлогарифмічної прямої зі зміненим значенням а і з тим самим
(свинець) або іншим (платина) значенням коефіцієнта b. Це пояснюють
зміною заряду поверхні металу від позитивного до негативного.

Коефіцієнти рівняння Тафеля а і b визначаються головним чином
матеріалом електрода (табл. 6.1). Наведені в таблиці дані свідчать, що
діапазон зміни коефіцієнта а дуже широкий: від 0,1 В для платини до 1,5 В
для свинцю. Величина а зумовлюється природою матеріалу електрода, але
на неї впливає також і стан його поверхні. Коефіцієнт а зменшується при
розвиненні поверхні й при звільненні її від поверхневих оксидів. Величина b
змінюється у значно вужчих межах – від 0,03 до 0,12 В. Низькі значення b
спостерігаються для металів, на яких водень виділяється з найменшою
перенапругою (з мінімальним значенням константи а), наприклад на
платині, паладії. Для багатьох металів, у тому числі всіх металів з високою
перенапругою виділення водню, b становить близько 0,12.
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Рис. 6.2. Вплив густини струму поляризації (А/см2) на перенапругу виділення
водню на деяких металах

Численні дослідження було спрямовано на встановлення зв’язку між
перенапругою виділення водню на даному металі та іншими його фізичними
властивостями: каталітичною активністю щодо реакції рекомбінації вільних
атомів водню, теплотою плавлення металу або теплотою його
випаровування, роботою виходу електрона, мінімальною міжатомною
відстанню у кристалічній гратці, коефіцієнтом стиснення тощо. Було
встановлено, що наприклад, чим вища температура плавлення металу, тим
нижча перенапруга виділення водню на такому електроді.

Проте, це спостереження не можна розглядати навіть як наближене
правило. Бонгоффер довів, що чим вища каталітична активність металу
щодо реакції рекомбінації атомарного гідрогену, тим нижча на ньому
перенапруга водню, тобто ці величини змінюються в ряду металів
антибатно:

каталітична активність®

Pb, Sn, Zn, Cu, Ag, Fe, Ni, W, Pd, Pt

¬перенапруга водню
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У роботах М.І. Кобозєва, а також Дж. Бокріса встановлено залежність
між роботою виходу електрона і перенапругою водню.

Таблиця 6.1 – Значення констант а і b формули Тафеля для
катодного виділення водню на різних металах при t =20 оС

Кислі розчини Лужні розчиниМетал
–a –b –a –b

1 2 3 4 5
Ag 0,95 0,10 0,73 0,12
Al 1,00 0,10 0,64 0,14
Au 0,40 0,12 – –
Be 1,08 0,12 – –
Bi 0,84 0,12 – –
Cd 1,40 0,12 1,05 0,16
Co 0,62 0,14 0,60 0,14
Cu 0,87 0,12 0,96 0,12
Fe 0,70 0,12 0,76 0,11
Ge 0,97 0,12 – –
Hg 1,41 0,114 1,54 0,11
Mn 0,80 0,10 0,90 0,12

Продовження таблиці 6.1
1 2 3 4 5

Mo 0,66 0,08 0,67 0,14
Nb 0,8 0,10 – –
Ni 0,63 0,11 0,65 0,10
Pb 1,56 0,11 1,36 0,25
Pd 0,24 0,03 0,53 0,13
Pt 0,10 0,03 0,31 0,10
Sb 1,00 0,11 – –
Sn 1,20 0,13 1,28 0,23
Ti 0,82 0,14 0,83 0,14
Tl 1,55 0,14 – –
W 0,43 0,10 – –
Zn 1,24 0,12 1,20 0,12
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6.1.3. Вплив складу розчину і температури на водневу перенапругу.
Вплив рН розчину на перенапругу водню найбільш докладно вивчено для
ртутного катода. Було встановлено, що в розчинах кислот в області
концентрацій до 0,1 моль/дм3 перенапруга водню не є функцією рН. Зі
зростанням концентрації розчинів перенапруга стає залежною від рН –
зменшується при збільшенні вмісту кислоти, причому dh/dрН становить
приблизно 60·10−2 В. Якщо в розчинах, крім кислоти, міститься надлишок
стороннього електроліту, то така зміна перенапруги з рН спостерігається й
для концентрацій кислоти, менших від 0,1 моль/дм3.  У лужній області в
розчинах органічних лугів типу NR4OH, у яких катодний процес не
ускладнений виділенням лужного металу, перенапруга водню знижується зі
збільшенням концентрації лугу (при концентраціях ОН–,  більших за
0,1 моль/дм3). При наявності надлишку стороннього електроліту такий
характер зміни перенапруги спостерігається і для розведених розчинів
органічних лугів. Графік залежності перенапруги водню від рН (рис. 6.3)
показує, що максимальна перенапруга водню відповідає нейтральним
розчинам і лінійно зменшується з відхиленням рН у той чи інший бік від
точки нейтральності. У концентрованих розчинах кислот і лугів
співвідношення між перенапругою водню і складом розчину стає
складнішим.

Перенапруга водню дуже чутлива до наявності в електроліті сторонніх
речовин. При додаванні солей до розведених розчинів кислот перенапруга
водню на ртуті зростає, причому збільшення концентрації 1–1 електроліту в
10 разів (при сталому рН) підвищує h приблизно на 55–58 мВ. Сполуки з
поверхнево-активними аніонами найбільше впливають на водневу
перенапругу на ртуті в області малих густин струму, знижуючи її на десяті
частки вольта. Поверхнево-активні катіони, навпаки, підвищують
перенапругу водню на ртуті в широких межах густин струму. Поверхнево-
активні молекулярні речовини залежно від їхньої природи або підвищують,
або знижують величину

2Hh на ртуті. Дія цих добавок послаблюється із

зростанням густини струму і при високих її значеннях повністю зникає.
На відміну від ртуті на інших металах перенапруга водню змінюється

з рН, як правило, незначно і не підкоряється  лінійній залежності.
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Перенапруга водню зменшується із зростанням температури, причому
температурний коефіцієнт залежить від природи металу й густини струму.

Характер зміни перенапруги з температурою при даній густині струму
відбиває відповідні зміни констант a і b рівняння Тафеля (рис. 6.4, 6.5).
Оскільки константа b збільшується, а константа а зменшується із
зростанням температури, то температурний ефект є більшим в області
низьких густин струму. В середньому температурний коефіцієнт
перенапруги, тобто величина (dh/dt)j, становить від 1·10−3  до 4·10−3 В·K−1,
причому нижня межа стосується металів з малою перенапругою, а верхня –
металів з високою перенапругою.

При будь-якому фіксованому значенні перенапруги залежність
швидкості виділення водню від температури, оцінена відповідно до
рівняння Арреніуса за логарифмом густини струму, описується
співвідношенням

ln j = B
RT

)A(h ,

в якому A(η) – ефективна енергія активації при η = const.

Рис.6.3.  Вплив рН розчину на
перенапругу виділення водню
при двох різних густинах
струму в умовах,
не ускладнених розрядженням
іонів лужних металів

Таким чином, між lg j та 1/T у широкому інтервалі температур існує
лінійна залежність, з якої за кутовим коефіцієнтом A(η)/2,3R визначають
енергію активації електрохімічної реакції. Енергія активації реакції
виділення водню, розрахована за цим рівнянням, істотно залежить від
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перенапруги. Зі збільшенням останньої вона зменшується в першому
наближенні за лінійним законом. Екстрапольовані до нульової перенапруги
значення енергії активації виділення водню на ртуті становлять близько 92
кДж/моль, а на вольфрамі 67 кДж/моль.

6.1.4. Механізм катодного виділення водню та теорії водневої
перенапруги. Для пояснення механізму виникнення водневої перенапруги
слід розглянути можливі стадії виділення водню та причини гальмування
окремих стадій. Рівняння (6.1) і (6.2) відбивають сумарний процес катодного
виділення водню за різних умов електролізу. Цей процес складається з ряду
послідовних стадій і може відбуватися різними шляхами залежно від
конкретних умов. Перша стадія – доставка до поверхні електрода частинок,
які є джерелом одержуваного катодного водню, – відбувається без істотних
гальмувань. Наступна стадія відповідає розрядженню іонів гідроксонію або
молекул води (стадія Фольмера) з утворенням адсорбованих атомів водню:

H3O+ + e = Hад + H2O, (6.8)

H2O + e = Hад +  OH−. (6.9)

Рис. 6.4.  Вплив температури на хід
поляризаційних залежностей при

виділенні водню на ртутному електроді

Рис.6.5.  Вплив температури на хід
поляризаційніих залежностей при

виділенні водню на вольфрамі

Незалежно від того, в якому середовищі відбувається розрядження – у
кислому чи лужному, – його безпосереднім продуктом будуть адсорбовані
електродом атоми водню. Для стаціонарного перебігу електролізу необхідно
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підтримувати сталою поверхневу концентрацію атомів водню, тобто
забезпечувати їх безперервне відведення з поверхні катода. Атоми водню
можуть видалятися трьома шляхами: каталітичною рекомбінацією,
електрохімічною десорбцією та емісією.

За механізмом каталітичної рекомбінації атоми водню відводяться в
результаті їх рекомбінації в молекули (стадія Тафеля) з одночасною
десорбцією:

Hад + Hад = Н2, (6.10)

причому роль каталізатора виконує метал електрода.
При електрохімічній десорбції атоми водню з поверхні електрода

відводяться внаслідок розрядження іонів водню на вже адсорбованих атомах
(стадія Гейровського ):

H3O+ + Hад  + e = Н2  + H2O (6.11)

або молекул води за такою ж схемою

H2O +Hад + e = Н2  + OH−. (6.12)

За емісійним механізмом адсорбовані атоми водню випаровуються з
поверхні електрода у вигляді вільних атомів:

Hад = Н (6.13)

з їх наступною об’ємною рекомбінацією в молекули водню. Молекулярний
водень, що утворюється з адсорбованого атомарного водню, повинен
відводитися від межі поділу електрод – електроліт у газову фазу.

Будь-яка з чотирьох наведених стадій (транспортування
протонвміщуючих частинок до поверхні електрода – розряд – утворення
молекули водню – її відведення до газової фази) може визначати швидкість
усього процесу електролітичного утворення водню й бути причиною появи
водневої перенапруги. Винятком є лише стадія доставки, оскільки
гальмування, пов’язане з транспортуванням учасників реакції, не відіграють
істотної ролі.
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Загальний маршрут реакції виділення водню може формуватись з
означених стадій залежно від умов її перебігу. Найбільш імовірні маршрути
(I)…(III) можна надати в табличному вигляді (табл. 6.2).

Таблиця 6.2 –  Імовірні маршрути реакції катодного виділення водню

Стадія Стехіометричне число окремого маршруту

Назва
Кількість

перенесених
зарядів, z

ν (I) ν (II) ν (III)

Фольмера 1 2 1 –
Тафеля 0 1 – 1
Гейровського 1 – 1 2

Примітка: ν(i) – стехіометричне число, яке відповідає кількості повторень
окремої стадії під час перебігу одного елементарного акту реакції, тобто при
переході від однієї частинки до іншої (вихідної частинки в продукт реакції).

Приклади маршрутів катодної реакції (сукупність стадії розрядження
та молізації атомарного водню) на деяких поширених металах,
використаних як електродні матеріали, наведені в табл. 6.3.

Найбільш грунтовне пояснення механізму катодного виділення водню
дає теорія сповільненого розряду. Згідно з цією теорією поява перенапруги
пояснюється високою енергією активації процесу розряду. Якщо розглядати
акт розряду як перехід протона із стану гідратованого іону гідрогену у стан
атома гідрогену, тобто як перехід із одного енергетичного стану в інший,
то за допомогою потенціальних діаграм можна пояснити не тільки причини
гальмування стадії розряду, але й вплив природи металу (зміна величини
енергії адсорбції), вплив природи розчинника (зміна величини енергії
сольватації ), складу розчину (зміна величини потенціалу дифузної частини
ПЕШ), рН розчину та інших чинників.

Таблиця 6.3 – Імовірні механізми виділення водню на деяких металах

Стадії реакціїМатеріал катода
Розрядження Молізація

Вісмут Фольмера (л) Гейровського
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Вольфрам Фольмера Тафеля (л)
Золото Фольмера (л) Гейровського
Індій Фольмера (л) Гейровського
Ірідій (активований) Фольмера Тафеля (л)
Кобальт Фольмера (л) Гейровського
Молібден Фольмера Гейровського (л)
Нікель Фольмера (л) Гейровського
Ніобій Фольмера Гейровського (л)
Олово Фольмера (л) Гейровського
Платина (активована) Фольмера Тафеля (л)
Платина (великі струми) Фольмера Гейровського (л)
Реній Фольмера Тафеля (л)
Ртуть Фольмера (л) Гейровського
Рутеній (активований) Фольмера Тафеля (л)
Свинець Фольмера (л) Гейровського
Срібло Фольмера (л) Гейровського
Тантал Фольмера Гейровського (л)
Титан Фольмера Гейровського (л)

Примітка: літерою л в дужках позначено лімітуючу стадію електродної
реакціїї.

Виходячи з основних положень теорії сповільненого розряду,
отримано наступні рівняння для перенапруги водню в кислому (6.14) та
лужному (6.15) середовищах:

2Hh = a +
F

RT
)1( a-

a ln [H+] –
)1( a-

a  ξ –
2Hln

)1(
j

F
RT
a-

, (6.14)

2Hh = a +
F

RT
)1( a-

a ln [OH−] +
)1( a-

a  ξ –
2Hln

)1(
j

F
RT
a-

, (6.15)

які встановлюють зв’язок перенапруги з густиною струму, концентрацією
іонів гідрогену, потенціалом дифузної частини ПЕШ (ξ), а також
ураховують вплив природи металу і розчинника ( до складу константи а
входить стандартна густина струму обміну).

Співставлення рівнянь (6.4), (6.6)  і (6.14)  та (6.15)  указує,  що
коефіцієнт b рівняння Тафеля може бути надано як
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F
RTb

)1(
3,2

a-
=   або b = b0/(1 – a). (6.16)

Підставивши чисельні значення констант R (8,31 Дж/моль·град), F
(96500 А·с), T (298 К) і прийнявши, що відповідно до теорії сповільненого
розряду a має значення 0,5, отримуємо значення b = 0,118, яке практично
збігається з тим, що спостерігається для більшості металів. Відповідність
між теоретичними значеннями, отриманими з теорії сповільненого розряду
та практичними даними,  дає підставу зробити висновок, що для більшості
металів величина перенапруги  виділення водню визначається стадією
розряду.

Разом з тим значення коефіцієнта b для металів платинової групи, яке
становить 0,03, свідчить проти сповільненості суто електрохімічної стадії і
краще узгоджується з теорією сповільненої рекомбінації адсорбованих
атомів гідрогену за реакцією (6.10). При рівноважному потенціалі водневого
електрода між усіма стадіями електродної реакції встановлюється рівновага:

2 Н+ = 2 Над = Н2. (6.17)

В цих умовах рівноважний потенціал реакції

2 Н+ Û 2 Над

можна надати рівнянням

Ep = E0 + р
H

H

ад

ln
c
a

F
RT + , (6.18)

в якому
р

адH
c  відповідає рівноважній концентрації адсорбованих атомів.

При перебігу катодного процесу рівновага між іонами гідрогену і
адсорбованими атомами зберігається, оскільки припускається, що стадія
розряду здійснюється без утруднень. В той же час внаслідок сповільненої
рекомбінації збільшується поверхнева концентрація атомарного гідрогену

jc
адH , що призводить до порушення рівноваги між адсорбованим і

газоподібним воднем. Саме порушення рівноваги і призводить до зсуву
потенціала електрода під струмом від рівноважного значення
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Ej = E0 + jc
a

F
RT

адH

Hln
+ . (6.19)

Чим більшою стає концентрація адсорбованих частинок jc
адH , тим

суттєвіше зсувається потенціал електрода в негативний бік, тим більше і
перенапруга реакції

2Hh = jc

c
F

RT

ад

ад

H

р
Hln . (6.20)

Швидкість хімічної реакції другого порядку визначається рівнянням

V=k c2, (6.21)

де k – константа швидкості, а електрохімічної реакції – відповідно

jK = k [ jc
адH ]2, (6.22)

звідки

jc
адH =

k
jK . (6.23)

З рівнянь (6.19), (6.21) та (6.22) знаходимо

2Hh =
K

р
Hадln

j

kc

F
RT

або

2Hh = K
р
H ln

2
ln

ад
j

F
RTkc

F
RT

- . (6.24)

Якщо останнє рівняння співставити з рівнянням Тафеля (6.7), отримаємо

F
RTb
2

3,2-=   або b = b0/2. (6.25)

Після підстановки чисельних значень R, F і Т = 298 К у рівняння (6.25)
розрахований коефіцієнт b становить 0,03. Таке значення коефіцієнт b має
при виділенні водню на платині та металах платинової групи, яким
притаманна висока адсорбційна здатність відноcно водню. З цього випливає,
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що для металів платинової групи більш імовірним є уповільнений перебіг
стадії рекомбінації.

Для того щоб урахувати енергетичну неоднорідність поверхні металу і
сили взаємодії між адсорбованими атомами гідрогену, необхідно внести до
коефіцієнта b множник 1/β. Фактор β можна розглядати як величину, яка
характеризує природу адсорбції атомів гідрогену і відбиваає тип ізотерми
адсорбції. Для металів, здатних помітно адсорбувати водень, формула для
коефіцієнта b має вигляд

β2
3,2

F
RTb = . (6.26)

Залежно від природи металу і величини β коефіцієнт b може, таким
чином, приймати різні значення. За теорією сповільненої рекомбінації
величина перенапруги не повинна залежати від рН розчину, присутності
поверхнево-активних речовин та інших чинників. Проте такі припущення не
підтверджуються для металів, які слабко адсорбують водень, наприклад для
ртуті. На її поверхні не знайдені навіть сліди адсорбованого атомарного
водню, тобто стадія його видалення з поверхні не може бути лімітивною.
Окрім того, оскільки поверхня ртуті енергетично однорідна (β=1), то
коефіцієнт b повинен на ртуті дорівнювати 0,03, що не узгоджується з
дослідними даними (коефіцієнт b на ртуті дорівнює 0,12). Врешті-решт
установленим фактом є вплив складу розчину і рН на перенапругу
виділення водню на ртуті.

Таким чином, природа водневої перенапруги і механізм виділення
водню на різних металах неоднакові. Залежно від конкретних умов
найбільш уповільненою може стати будь-яка з розглянутих стадій, що
приводитиме до перебігу катодного процесу за тим чи іншим механізмом.

Розвиток теорії водневої перенапруги обумовлений насамперед
внеском робіт таких вчених як І. Тафель, О.Н. Фрумкін, М.І. Кобозєв, М.І.
Тьомкін, М.°Фольмер, Д. Горіуті, Я. Гейровський, Т. Ердей-Груз та ін.

Контрольні  запитання
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З метою закріплення знань за темою „Кінетика електролітичного виділення
водню” надано перелік питань, на які студент повинен дати грунтовні відповіді та
наведено перелік поліваріантних завдань щодо розрахунків основних кінетичних
параметрів процесу електрохімічного відновлення водню.

1. Що являє собою перенапруга водню? На підставі яких даних можна її
розрахувати?

2. В яких електрохімічних процесах бажано підвищувати перенапругу водню,
а в яких – навпаки знижувати?

3. За якими реакціями відбувається електрохімічне виділення водню з водних
розчинів при рН=1, рН=5, рН=12?

4. Які чинники найбільше впливають на перенапругу водню?
5. В чому полягає вплив складу розчину і температури на водневу перенапругу?
6. Як впливають склад розчину і температура на коефіцієнти a і b рівняння

Тафеля?
7. Наведіть приклади металів, на яких водень виділяється зі значною

перенапругою.
8. Наведіть приклади металів, на яких водень виділяється з низькою

перенапругою.
9. Які стадії реакції виділення водню можуть бути лімітивними? Яку назву

вони мають?
10. В чому полягає сенс теорії сповільненого розряду?
11. Вплив яких чинників на перенапругу водню можна пояснити за допомогою

рівнянь теорії сповільненого розряду?
12. Якими шляхами може здійснюватись видалення адсорбованих атомів

гідрогену з поверхні електрода ?
13. Які з шляхів видалення адсорбованих атомів гідрогену з поверхні

електрода є найбільш імовірними?
14. В чому полягає сенс теорії сповільненої рекомбінації?
15. Вплив яких чинників на перенапругу водню можна пояснити за допомогою

рівнянь теорії сповільненої рекомбінації?
16. Вплив яких чинників на перенапругу водню не можна пояснити за

рівняннями теорії сповільненої рекомбінації?
17. Які числові значення тафелівський коефіцієнт b повинен мати згідно з

теоріями водневої перенапруги?
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18. Наведіть приклади металів, для яких значення експериментально
визначених коефіцієнтів b збігаються з розрахованими за рівняннями теорії
сповільненого розряду.

19. Наведіть приклади металів, для яких значення експериментально
визначених коефіцієнтів b збігаються з розрахованими за рівняннями теорії
сповільненої рекомбінації.

20. За допомогою якої графічної залежності можна визначити коефіцієнти
рівняння Тафеля?

21. Які кінетичні параметри електрохімічної реакції виділення водню можна
визначити з аналізу поляризаційних залежностей у координатах Тафеля?

22. Чим різняться сукупності кінетичних параметрів виділення водню,
отримані з поляризаційних залежностей у координатах Тафеля, якщо реакція
перебігає за умов сповільненої рекомбінації та при гальмуванні стадії переносу
заряду?

23. За наведеними в табл. 6.4 політермами швидкості електрохімічного
відновлення з водних розчинів визначити енергію активації реакції, та
проаналізувати природу імовірної лімітивної стадії.

24. Яким чином можна визначити густину струму обміну і коефіцієнт
переносу електрохімічної реакції виділення водню?

25. На яких металах з групи рідкісних і розсіяних елементів електрохімічна
реакція виділення водню перебігає за механізмом сповільненої рекомбінації?

26. На яких  відомих вам металах з групи рідкісних і розсіяних елементів
реакція виділення водню перебігає за механізмом сповільненого розряду?

27. В чому полягає відміна механізму електрохімічного виділення водню за
стадіями Фольмера, Тафеля та Гейровського?

Таблиця 6.4 – Температурна залежність густини струму (мA/cм2) катодної реакції
при сталому значенні перенапруги

Темпертатура, ºС№
варіа
нту

η, В
10 20 30 40 50 60 70 80

1 0,080 0,12 0,15 0,22 0,33 0,45 0,70 0,85 1,20
2 0,100 0,08 0,13 0,42 0,95 1,95 4,95 8,00 14,0
3 0,200 0,15 0,20 0,29 0,40 0,55 0,80 0,95 1,55
4 0,250 0,20 0,55 1,35 2,50 5,00 10,00 19,00 33,50
5 0,130 1,00 2,00 3,50 5,00 6,00 10,00 13,00 19,00
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6 0,300 0,22 0,33 0,55 0,88 0,99 1,33 2,22 4,66
7 0,270 0,11 0,20 0,28 0,40 0,50 0,80 0,95 1,55
8 0,350 0,05 0,10 0,30 0,70 1,20 2,60 4,00 9,00
9 0,110 0,33 0,75 1,50 2,70 4,70 8,50 14,00 19,30
10 0,250 1,50 1,70 2,40 3,80 6,55 13,00 30,00 65,00
11 0,180 0,15 0,33 0,85 1,55 3,00 6,00 9,00 16,00
12 0,140 1,00 2,00 4,00 8,00 10,00 16,00 33,00 49,00
13 0,222 0,15 0,45 1,65 2,90 6,00 13,00 29,00 53,50
14 0,190 0,25 0,40 0,60 1,20 2,55 4,80 9,95 21,55
15 0,225 0,10 0,22 0,39 0,45 0,75 0,90 1,20 2,55
16 0,115 0,05 0,15 0,35 0,80 2,00 3,20 5,00 11,00
17 0,090 0,10 0,28 0,70 1,20 2,10 4,80 7,50 12,10
18 0,350 0,22 0,45 1,20 1,90 4,00 9,00 15,00 21,50
19 0,425 0,10 0,20 0,32 0,43 0,65 0,95 1,45 3,00
20 0,260 0,20 0,35 0,55 0,90 1,95 3,80 6,95 14,55

28. Яка залежність спостерігається між енергією активації реакції виділення
водню та перенапругою?

29. З якою метою до кінетичних рівнянь залучено фактор β? Для яких металів
імовірним є припущення про сповільнений перебіг стадії рекомбінації?

30. Користуючись наведеними у табл. 6.5 даними поляризаційних вимірювань
при електрохімічному виділенні водню визначити кінетичні параметри та скласти
рівняння електродних реакцій (їх механізм задає викладач для кожного варіанту
окремо). Вказати орієнтовно, на електродах з яких металів перебігає реакція.
Відповідь обгрунтувати.

Таблиця 6.5 – Завдання для розрахунку параметрів електродної реакції

Вихідні дані Результати розрахунків№
з/п pH Ер, В j, мA/cм2 – Ej, B η, В а, В b, В lg j0 α β

0,050 1,219
0,150 1,276
0,250 1,303
0,350 1,320

1 5,0 – 0,295

0,450 1,333
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0,050 0,318

0,150 0,366
0,250 0,388
0,350 0,402

2 2,0 – 0,118

0,450 0,413
0,005 0,838
0,015 0,896
0,025 0,922
0,035 0,940

3 2,45 – 0,145

0,045 0,953
0,001 0,247
0,003 0,304
0,005 0,330
0,007 0,348

4 3,5 – 0,206

0,009 0,361
0,010 1,219
0,030 1,276
0,050 1,303
0,070 1,320

5 1,0 – 0,059

0,090 1,334
0,020 0,864
0,060 0,930
0,100 0,962
0,140 0,982

6 8,5 – 0,502

0,180 0,997

Продовження табл.6.5

Вихідні дані Результати розрахунків№
з/п pH Ер, В j, мA/cм2 – Ej, B η, В а, В b, В lg j0 α β

0,015 0,877
0,045 0,934
0,075 0,961
0,120 0,985

7 2,3 – 0,136

0,150 0,997
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0,005 0,573

0,015 0,611
0,025 0,629
0,035 0,641

8 1,65 – 0,097

0,045 0,650
0,015 0,839
0,045 0,887
0,075 0,909
0,10 0,923

9 3,75 – 0,221

0,135 0,934
0,150 0,939
0,010 1,469
0,030 1,579
0,050 1,630

10 11,0 – 0,649

0,070 1,663
0,090 1,689
0,001 0,231
0,003 0,246
0,005 0,252

11 3,75 – 0,221

0,007 0,257
0,007 0,411
0,021 0,426
0,035 0,432
0,049 0,437

12 4,0 – 0,236

0,063 0,440

Продовження табл.6.5

Вихідні дані Результати розрахунків№
з/п pH Ер, В j, мA/cм2 – Ej, B η, В а, В b, В lg j0 α β

0,010 1,507
0,030 1,561
0,050 1,586
0,070 1,603

13 5,5 – 0,324

0,090 1,615
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0,010 1,399

0,030 1,452
0,050 1,476
0,070 1,492

14 1,0 – 0,059

0,090 1,504
0,003 1,047
0,009 1,104
0,015 1,131
0,021 1,148

15 10,5 – 0,619

0,027 1,161
0,020 1,153
0,060 1,219
0,100 1,251
0,140 1,271

16 9,5 – 0,561

0,180 1,286

6.2. Практична частина

В практичній частині роботи також передбачено виконання
лабораторної роботи з подальшою обробкою отриманих даних за
допомогою ПК.

6.2.1. Виконання лабораторної роботи.
6.2.1.1. Згідно з варіантом завдання експериментально вивчити вплив

густини струму на перенапругу виділення водню.
6.2.1.2. Відповідно до варіанта завдання вивчити вплив природи

металу електрода на перенапругу виділення водню.
6.2.1.3. Розрахувати перенапругу водню при заданих густинах струму

з використанням експериментально отриманих значень ЕРС кола,
складеного з водневого електрода та відповідного електрода порівняння
(див. табл. 1.2) при відомих концентрації і коефіцієнтах активності іонів
гідрогену (або виміряному значенні рН розчину), які заносять до табл. 6.6.

Таблиця 6.6  – Типова форма надання результатів експерименту
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Густина
струму j,
мА/см2

Потенціал
електрода

порівняння,
Епр, В

Полярність
електрода

порівняння
+/–

Рівноважний
потенціал

Ер, В

Потенціал
робочого
електроду

Еj, В

Перенапруга
водню

2Hh , В

6.2.1.4. Надати залежність перенапруги від логарифму густини струму.
Графічним методом та методом найменших квадратів (за допомогою ПК)
визначити тафелівські константи для досліджуваного металу.

6.2.1.5. Порівняти отримані значення констант з табличними даними,
проаналізувати природу перенапруги водню на даному металі.

6.2.1.6. За допомогою ПК розрахувати величини коефіцієнта переносу
α і густини струму обміну j0, скориставшись заданими густинами струмів і
відповідними величинами перенапруги водню. Побудувати поляризаційну
залежність перенапруги водню від густини струму, скориставшись
рівнянням електрохімічної кінетики з урахуванням отриманих значень a і jо.
Порівняти розраховану залежність з експериментальною.

6.2.2. Методика експерименту. Дослідження проводяться в розчинах,
склад і молярну концентрацію яких обирають відповідно до варіанта
завдання (табл.6.7). Матеріал робочого електрода з площею поверхні 1 см2 –
вольфрам, мідь, нікель, олово, платина, свинець, сталь (залізо), цирконій, – а
при виконанні завдань за індивідуальним навчальним планом – сплави або
експериментальні електроди та модифіковані матеріали також указуються
викладачем. Допоміжний електрод – залежно від складу та рН розчину –
пластина зі свинцю або корозійностійкої сталі Х17Н13М2Т площею 100 см2.
Як електрод порівняння застосовують ртутно-сульфатний
(меркурсульфатний) або інший напівелемент у відповідності до складу
розчину (див. табл. 1.2).

Вимірювання здійснюють у гальваностатичному режимі за допомогою
потенціостату П-5848, діапазон густин струму поляризації наведено в
таблиці варіантів завдань. Реєстрацію результатів вимірювань здійснюють
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двохкоординатним приладом ЛКД-004, реєстратором КСП-4 або іншим
приладом відповідного призначення.

Таблиця 6.7 –  Варіанти завдань до лабораторних робіт

Матеріал електрода

Варіант
Робочого Допоміжного

Склад
середовища,
концентрація
компонентів,

моль/дм3

Інтервал
густин

струму jK,
мА/см2

1 Вольфрам Pb 0,05 H2SO4 10-5…10-1

2 Вольфрам Х18Н10Т 0,25 NaOH 10-2…8·10-2

3 Вольфрам Pb 0,10 H2SO4 10-4…8·10-4

4 Мідь М0 Pb 0,05 H2SO4 10−5…10−1

5 Мідь М0 Pb 0,10 H2SO4 10−4…8·10−4

6 Мідь М0 Х18Н10Т 0,10 NaOH 10−2…8·10−2

7 Нікель Pb 0,20 H2SO4 10−5…10−1

8 Нікель Pb 0,10 Na2SO4 10−5…10−1

9 Нікель Pb 0,20 Na2SO4 10−4…8·10−4

10 Олово ОВЧ-ООО Pb 0,20 H2SO4 10−5…10−1

11 Олово ОВЧ-ООО Pb 0,10 H2SO4 10−2…8·10−2

12 Олово ОВЧ-ООО Х18Н10Т 0,10 NaOH 10−5…10−1

13 Платина Pb 0,20 H2SO4 10−5…10−1

14 Платина Pb 0,10 H2SO4 10−5…8·10−4

15 Платина Х18Н10Т 0,20 NaOH 10−5…10−1

16 Свинець Pb 0,20 H2SO4 10−4…8·10−4

17 Свинець Pb 0,10 H2SO4 |10−5…10−1

18 Свинець Х18Н10Т 0,10 NaOH 10−5…10−1

19 Сталь Ст.3 Pb 0,05 H2SO4 10−5…10−1

20 Сталь Ст.3 Х18Н10Т 0,25 NaOH 10−5…8·10−1

21 Сталь Ст.3 Pb 0,10 H2SO4 10−4…8·10−4

22 Сталь Х18Н10Т Х18Н10Т 0,20 NaOH |10−5…10−1

Продовження табл. 6.7
Матеріал електрода

Варіант
Робочого Допоміжного

Склад
середовища,
концентрація
компонентів,

моль/дм3

Інтервал
густин

струму jK,
мА/см2

23 Сталь Х18Н10Т Pb 0,20 H2SO4 10−5…10−1
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24 Сталь Х18Н10Т Pb 0,20 Na2SO4 10−5…10−1

25 Сталь Х17Н13М2Т Х18Н10Т 0,10 NaOH 10−5…10−1

26 Сталь Х17Н13М2Т Pb 0,20 H2SO4 10−5…10−3

27 Сталь Х17Н13М2Т Pb 0,50 H2SO4 10−5…8·10−2

28 Цирконий Pb 0,20 NaOH 10−5…10−1

29 Цирконий Pb 0,20 H2SO4 10−5…10−1

30 Цирконий Х18Н10Т 0,20 Na2SO4 10−5…10−1

6.2.3. Порядок оформлення лабораторної роботи.
6.2.3.1. Назва роботи.
6.2.3.2. Мета роботи.
6.2.3.3. Основні теоретичні положення. Після назви підрозділу

необхідно коротко викласти сутність явища перенапруги водню, чинники,
які впливають на її величину, теорії, які пояснюють причини виникнення
водневої перенапруги. Навести реакції виділення водню в кислому та
лужному середовищах, основні розрахункові формули.

6.2.3.4. Завдання на проведення експерименту (викласти суть завдання).
6.2.3.5. Методика експерименту. Надати склад розчину, в якому

проведено вимірювання, та концентрацію (моль/дм3) основних компонентів.
Указати матеріал робочого та допоміжного електродів і площу їх поверхні
(см2), а також тип електрода порівняння і його рівноважний потенціал.
Навести температуру розчину, при якій виконано вимірювання, та діапазон
застосованих густин струму. Перед проведенням експерименту через
електрохімічні комірки пропустити водень і занотувати проміжок часу (хв),
протягом якого відбувається насичення розчину газоподібним воднем.
Вимірювання потенціалов водневого електрода здійснювати при
гальваностатичній поляризації за допомогою потенціостата П-5848.

6.2.4.6. Результати експерименту. Провести аналіз виміряних значень
ЕРС, інтервалу густин струму, значень рівноважного потенціалу та
розрахованої перенапруги, занесених до табл.2.3. Навести розрахункові
формули.

6.2.4.7. Завдання для виконання розрахунків на ЕОМ. Викласти
сутність завдання, навести алгоритм розрахунків та отримані результити.
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6.2.4.8. Обговорення отриманих результатів. Провести аналіз
отриманих даних. Визначити тафелівські коефіцієнти для даного металу,
порівняти їх з табличними значеннями. Розрахувати густину струму обміну і
коефіцієнта переносу a. Побудувати експериментальну і теоретичну
поляризаційні залежності для виділення водню на даному металі.

6.2.4.9. Висновки. На підставі аналізу отриманих результатів
сформулювати висновки щодо впливу густини струму і природи металу на
величину водневої перенапруги. Провести зіставлення отриманих
розрахованих значень з очікуваними теоретичними та вказати їх
відповідність.

6.2.4.10. Навести дати виконання роботи та її захисту.
Роботу виконано “ “ 20    р.
Роботу зараховано “ “ 20    р.
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6.3. Кінетика реакцій кисневого електрода

6.3.1. Загальна характеристика процесу
Проблема кисневого електроду завжди являла собою складне завдання

при вирішенні нагальних проблем технічної електрохімії : намагання
створити ефективний паливний елемент для виробництва електроенергії
(рис.°6.6) та економічний електроліз для виробництва водню як
найактуальніші проблеми електрохімічної енергетики вимагали створення
умов для найбільш оборотного перебігу реакції за участю кисню. При цьому
необхідно розглядати як реакцію виділення кисню в анодних процесах (що
важливо для процесів електролізу водних розчинів,  як при синтезі водню,
де виділення кисню є цільовою анодною реакцією, так і при синтезі хлору,
де ця парціальна реакція є небажаною), а також так і відновлення кисню в
катодних реакціях (у паливних елементах і електрохімічних генераторах, а
також як найбільш імовірну спряжену реакцію корозійних процесів).

Рис. 6.6.  Схема воднево-кисневого паливного елемента
з протонопровідною мембраною

Внаслідок цього перебіг реакцій на кисневому електроді був
досліджений в електродних процесах за участю  практично всіх металів і
сплавів з метою пошуку як найбільш ефективних каталітичних матеріалів,
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так і ефективних матеріалів для елімінування означеної реакції. Складність
реалізації таких умов полягає як у гетерогенному характері перетворень, так
і у внеску декількох специфічних чинників, відсутніх для раніше
розглянутого водневого електрода. Зважаючи на це можна виділити такі
головні особливості реакції кисневого електрода :

По-перше, реакція перебігає через ряд послідовних або паралельно-
послідовних стадій і будь-яка з них може бути сповільненою і визначати
швидкість всього процесу. На кожній з цих стадій на сумарну швидкість
реакції впливають різні властивості електродного матеріалу, наприклад
електронні, такі як робота виходу електрона, енергія адсорбції проміжних
частинок реакції, геометрія атомів на поверхні, концентрація деяких
поверхневих дефектів та ін., тому для виявлення найбільш значущих
чинників необхідно визначати механізм реакції на кожному з електродних
матеріалів і природу сповільненої стадії.

По-друге, при високих позитивних потенціалах виділення кисню (1,5 –
2,2 В за н.в.е.) лише незначна  кількість металів є стійкими, оскільки інші
анодно розчиняються, а у випадку сплавів – може мати місце їх селективне
розчинення. За таких обставин у ролі електродних матеріалів в кислих
розчинах використовують лише коштовні метали та їх сплави (метали
платинової групи, а також оксиди свинцю та деяких інших металів), а у
лужних середовищах можна застосовувати електроди з металів підгрупи
заліза, поверхня яких у цій області потенціалів повністю окиснена.

По-третє, механізм відновлення кисню є доволі складним через
значну кількість стадій  та проміжних частинок, що беруть участь у
перетвореннях, енергія адсорбції яких змінюється залежно від електродного
потенціалу та ступеня заповнення поверхні. Крім того, відновлення О2 може
відбуватись за двохелектронним переходом до пероксиду водню або за
чотирьох-електронним –  до води або гідроксид-іонів.

По-четверте, в області потенціалів, при яких відбувається іонізація
кисню, поверхня електродів може бути вкрита шаром оксидів з різною
стехіометрією або залишатись відносно вільною, тобто з низьким ступенем
заповнення адсорбованим киснем або гідроксид-іонами.
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По-п’яте, через низькі густини струму обміну кисневого електрода
(10−9–10−6 А/м2) роль потенціалвизначальних можуть відігравати інші
суміщені реакції, які можуть одночасно перебігати. Роль таких реакцій
помітно зростає у присутності у розчинах електролітів органічних домішок
через їх здатність до адсорбційної взаємодії з електродною поверхнею,
внаслідок чого може змінюватись і будова подвійного електродного шару, і
умови адсорбції кисневмісних частинок, і маршрути електродних реакцій.

До реакцій за участю кисню відносять реакцію його анодного
виділення, яка залежно від рН розчину електроліту перебігає або за участю
гідроксид-іонів (у лужних і слаболужних середовищах)

4ОН− ↔ О2+2 Н2О + 4е , (6.27)

або за участю молекул води (в кислих розчинах)

2 Н2О ↔ О2 + 4Н++  4е, (6.28)

тоді як у нейтральних розчинах імовірні обидва типи реакції.
     Рівняння Нернста для окисно-відновного потенціалу кисневого електрода
відповідно до наведених вище реакцій можна надати у вигляді
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До реакцій за участю кисню відносять також стадії, що відіграють
важливу роль в електрохімічних процесах : стадію утворення доволі
стійкого проміжного продукта – пероксида водню

О2 + 2Н+ + 2е ↔ Н2О2 (6.31)

та його подальшого  катодного відновлення до води

Н2О2 + 2Н+ + 2е → 2 Н2О (6.32)

або електрохімічного окиснення за реакцією, зворотною до (6.31).
Термодинамічно розраховане значення стандартного електродного

потенціалу реакції (6.27) при 25 ºС складає 1,229 В (у лужних розчинах він
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значно менш позитивний і при аОН
- =1 і 25 оС він становить близько

+0,41 В), а для реакцій (6.31) та (6.32) ці значення складають відповідно
0,682 і 1,776°В. Істотно, при зміненні рН рівноважні потенціали цих реакцій
змінюються таким же чином, як і потенціал водневого електрода. Наведені
співвідношення електродних потенціалів відбивають термодинамічну
нестійкість пероксиду водню і можливість його самодовільного розкладання
за реакцією

  2 Н2О2 → 2 Н2О +  О2. (6.33)

У звичайних умовах ця реакція відбувається повільно і пероксид
водню доволі стійкий. Однак під дією деяких твердих матеріалів та рідин
реакція каталітично прискорюється, зокрема – при контакті з кров’ю, на
чому саме і ґрунтується застосування Н2О2 для знезараження поранень.

6.3.2. Реакції анодного виділення кисню. Внаслідок широкого
розповсюдження кисневмісних сполук його джерелом у електродних
реакціях за певних умов може бути будь-яка з них – вода, гідроксид-іони,
аніони кисневмісних мінеральних і органічних кислот (зокрема, таких як
сульфатна і хлорна), оксиди металів та ін. Процеси електролізу можна вести
в кислих, лужних і нейтральних середовищах при виборі відповідних
нерозчинних електродів.

Поляризаційні залежності для реакції виділення кисню більш складні,
ніж при виділенні водню. Зазвичай спостерігається декілька тафелівських
ділянок з різними кутовими коефіцієнтами (рис. 6.7). В області середніх
густин струму тафелівський коефіцієнт b має значення, близьке до 0,12 В, в
області малих густин струму – іноді знижується до 0,06 В, а за високих
густин струму коефіцієнт b зростає. Відзначимо, що при потенціалах, вище
за 2,2 В, імовірним стає перебіг реакцій з утворенням іон-радикальних
частинок, природа яких залежить від природи матеріалу електрода. Істотно,
поляризація електродів при виділенні кисню суттєво залежить від природи
матеріалу електрода та складу розчину електроліту, зокрема його
кислотності. Так, наприклад, у лужних розчинах на електродах з платини
або PbO2 поляризація значно вища, ніж на електродах з окиснених металів
підгрупи заліза.
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H2O ↔ OHˉ + H+

    [ OHˉ ] > [ H+ ]

OHˉ+ M = MOH + e OHˉ = OH + e

2MOH = MO + M +
H2O

2MO = 2M + O2

OH + OHˉ= Oˉ+ H2O
Oˉ= O + e
2O = O2

OH + OHˉ= H2O2ˉ

2H2O2ˉ= O
-2

2 + 2H2O

O
-2

2 = O2 +2e

OH + OHˉ= Oˉ+ H2O
Oˉ+ MOx = MOX+1+e
2MOX+1 = 2MOx + O2

Як уже зазначалось, складність електродної реакції виділення кисню
пов’язана з чотирьохелектронним переходом, наслідком чого є її
багатостадійність.

Рис.6.7. Поляризаційні залежності
анодного виділення кисню на Pt
електроді в розчині хлорної кислоти
різної концентрації : 1 – 1,24; 2 – 3;
3 – 5; 4 – 9,8  моль/дм3

Відомі на теперішній час варіанти маршрутів перетворень в лужних
розчинах можна надати у вигляді схеми (рис.6.8), яка враховує перебіг
хімічних та електрохімічних стадій, будь-яка з означених може зумовлювати
сповільнений перебіг усієї електродної реакції : розрядження гідроксид-
іонів або молекул води, рекомбінація атомів кисню, електрохімічна
десорбція ОН-радикалів, утворення і розпад нестійких проміжних оксидів
металу електрода.

Рис.6.8.  Кінетичні схеми анодного виділення кисню
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Незважаючи на те, що наведені вище маршрути реакцій достеменно
доведені для реакцій виділення кисню в лужних середовищах, з деякою
долею імовірності їх поширюють і на інші інтервали рН. Підґрунтям цього
можна вважати встановлений у роботах Бонгоффера і Хойслера ще у 50-х
роках механізм корозії заліза у кислих середовищах, роль інтермедіата і
каталізатора якої виконує частинка FeOH, що утворюється внаслідок
взаємодії атомів заліза з кристалічної гратки і адсорбованими гідроксид-
іонами. Той факт, що кількість ОНˉ – іонів у розчині є мізерною, для
кінетики адсорбції значення не має, оскільки адсорбовані іони (ОНˉ)ад

можуть утворюватись з адсорбованих молекул води як розчинника за
реакцією

Н2Оад →  (ОН−)ад+ (Н+)ад. (6.34)

У наведеній схемі (див. рис.6.8) молекулярний кисень виділяється
через утворення і розпад оксидів і гідроксидів металу електрода (МО і
МОН), утворення іонів кисню зі ступенем окиснення  −1 (О−) та
молекулярних іонів (O -2

2 ), а також у результаті розпаду вищого оксиду

(МОХ+1). Для обґрунтування відповіді на питання щодо конкретного
маршруту перебігу реакції виділення кисню та визначення природи
сповільненої стадії необхідно скористатись кінетичними критеріями, одним
з яких є тафелівський коефіцієнт b, що відбиває кутовий коефіцієнт
поляризаційної залежності у напівлогарифмічних координатах. Якщо
скористатись позначенням b0=2,303RT/F, то, як згадувалось раніше,
величина b при виділенні кисню може змінюватись у доволі широких межах
і набувати значень:

b Î {1/2b0, 3/4b0, b0, 3/2b0,  2b0, 3b0 }. (6.35)

Якщо сповільненою буде стадія розряду гідроксид-іонів, то величина
b  набуває значення 2 b0, тоді як для сповільненості інших стадій значення
буде меншим. З іншого боку, при виділенні кисню відбувається окиснення
поверхні електроду з утворенням оксидів, склад яких залежить від густини
струму і потенціалу, тому ґрунтування висновків щодо механізму реакцій
виключно на значеннях критерію b не можна вважати виправданим.  Про це
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свідчать результати численних досліджень на оксидносвинцевому електроді,
згідно з якими перехід від β- до α-модифікації  PbO2 суттєво змінює обидві
тафелівські константи (табл. 6.8).

Причина означених явищ полягає в тому, що будова подвійного
електричного шару на кисневому електроді складається з трьох частин.
Окрім щільної і дифузної частин на  кисневому електроді додатково
з’являється шар оксиду металу. Якщо оксид має низьку електричну
провідність, у ньому виникає падіння потенціалу, тобто з'являється
додатковий  опір для перенесення електронів, що є чинником гальмування
реакції. Якщо ж оксид має високу електронну провідність,  падіння напруги
в ньому практично відсутнє, але в будь-якому разі шар Гельмгольця
починається в розчині не від металу, а від оксиду. Оскільки кисень
виділяється при потенціалах, позитивніших за потенціал оборотного
кисневого електрода в даних умовах (6.29), то з аналізу наведених у табл.6.8
результатів витікає, що ця різниця може бути доволі суттєвою.

Таблиця 6.8 – Вплив умов електролізу на кінетичні параметри
реакції виділення кисню

Електрод Розчин Густина струму,
А/м2

a, В b/2,303

Pt < 0,05 М Н2SO4 10−3 – 1 0,95 (3/2) RT/F
Pt 0,05 М Н2SO4 10−3 – 102 1,08 2 RT/F
Pt 0,1 М NaOH − − RT/F
Au < 0,5 М Н2SO4 10−2 – 102 0,99 (3/4) RT/F
Au 0,1 М NaOH − − RT/F
Pb 1,9 М Н2SO4 − 1,10 2 RT/F

Pb/PbO2(α) 2,2 М Н2SO4 1 – 20 0,72 (3/4) RT/F
Pb/PbO2(β) 2,2 М Н2SO4 0,7 – 20 1,−17 2 RT/F

Ni 7,5 М KOH 0,05 – 10 0,35 (1/2) RT/F
Ni 7,5 М KOH 10 – 5·102 1,30 3 RT/F
Ni 7,5 М KOH 5·102 – 3·103 1,08 2 RT/F
Fe pH 2 0,03 – 1 0,66 (1/2) RT/F

Скориставшись усталеною в електрохімічних колах термінологією
можна, за аналогією з реакцією відновлення водню, різницю між
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потенціалом виділення кисню і його рівноважним потенціалом, визначити
як перенапругу виділення кисню або перенапругу кисню

η = Ej − Ep. (6.36)

Як визначено раніше, поляризаційні залежності в напівлогарифмічних
координатах (див. рис. 6.7) при виділенні кисню можуть містити декілька
лінійних ділянок, що дозволяє застосовувати для їх опису рівняння Тафеля,
тобто цей електродний процес, попри складність і особливості перебігу,
підпорядковується загальним закономірностям електрохімічної кінетики

h = a + b lgj.

Константи рівняння а і b залежать від матеріалу електрода, ступеня
його окиснення, складу і концентрації розчину, зокрема наявності аніонних і
катіонних домішок,  густини струму поляризації, температури електролізу.
Деякі уявлення про характер зростання перенапруги кисню при виділенні з
лужних розчинів дає  ранжований ряд металів

η →

Fe  Co  Ni  Cd  Pb  Au  Pt, (6.37)

до якого не включено оксидні електроди, хоча саме вони відіграють
важливу  роль у промисловості.

Дійсно, чимало технологічних процесів вимагають застосування
нерозчинних анодів з високою перенапругою кисню, матеріалом яких,
судячи з (6.37), повинні бути платина або золото. Тому, зважаючи на
коштовність таких матеріалів, було розроблено альтернативні електроди, в
яких вміст платинідів або зменшено (зокрема, в платино-титанових), або
виключено зовсім, наприклад, у випадку оксидно-металевих електродів
(MnO2, PbO2, Fe3O4, Co3O4 та ін.). Значним досягненням у напрямку
створення нерозчинних анодів стало широке впровадження у промисловість
ОРТА – оксиднорутенієвих титанових анодів, висока перенапруга кисню і
незначна – виділення хлору, – зробили їх майже безальтернативним
електродним матеріалом в технології водно-лужного електролізу хлоридних
розчинів.
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6.3.3. Реакції катодного відновлення кисню. Реакція відновлення
кисню в катодних реакціях, як і його виділення в анодних процесах, є
однією з найважливіших електродних реакцій і може перебігати як
самодовільно – в паливних елементах і електрохімічних генераторах, в
чутливих елементах сенсорів, як катодна  реакція корозійних процесів з
кисневою деполяризацією та ін., так і під впливом зовнішньої поляризації в
технологічних процесах багатьох  електрохімічних виробництв. На відміну
від реакції анодного виділення, систематичне дослідження реакції катодного
відновлення кисню розпочалось лише у 50-х роках минулого сторіччя,
оскільки кисень повітря є майже єдиним окисником, що може бути
використаним у паливних елементах, а значна електродна поляризація цього
процесу є однією з головних причин гальмування на шляху створення
ефективних хімічних джерел електричної енергії означеного типу.

Існують два головних маршрути перебігу реакції катодного
відновлення кисню : без утворення пероксиду водню (перший маршрут) та
другий маршрут – з проміжним утворенням пероксиду за реакцією (6.31).
Утворений пероксид надалі або електрохімічно відновлюється до води за
реакцією (6.32), або каталітично руйнується на поверхні електрода згідно
рівнянню реакції (6.33) з виділенням половини витраченого на його
утворення кисню. Принципова відміна цих двох маршрутів полягає в тому,
що для першого з них зв’язок О–О у вихідній молекулі кисню розривається
на початковій стадії реакції. Утворені атоми кисню адсорбуються на
поверхні електрода з наступним електрохімічним відновленням

O]HO[2O 2
2,H2

адс2 ¾¾¾ ®¬ ++ + eЃМ , (6.38)

хоча не виключено, що зв’язок руйнується одночасно з приєднанням
першого електрона або протона.

Для реакції за другим маршрутом зв’язок О–О з приєднанням двох
перших електронів не руйнується, а зберігається в утвореному інтермедіаті
Н2О2, він руйнується вже пізніще – при відновленні або каталітичному
розкладанні пероксиду водню.
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З урахуванням уявлень про механізм відновлення кисню на
електродних матеріалах різної природи можна стверджувати, що такий
процес ппроходить через сукупність паралельно-послідовних перетворень,
які в наочній формі можна надати схемою

(6.39)

де О2L,  О2S,  О2ad відповідають концентрації кисню в об’ємі,  поблизу
поверхні електрода та в адсорбованому стані; k1, k2 – константи швидкості
реакції відновлення кисню до води (перший маршрут),  пероксиду водню
(другий маршрут), утворений пероксид відновлюється k3, окиснюється k2',
каталітично розкладається на електродній поверхні k4 або адсорбується і
видаляється в об’єм розчину. Константи k5, k5', k6 та k6' є константами
швидкості адсорбції і десорбції кисню і пероксиду водню відповідно.

З аналізу наведеної схеми зрозуміло, що і природа матеріалу
електрода, і ступінь його окиснення будуть суттєво впливати на швидкість
окремих стадій, визначати напрямок перебігу перетворень за тим чи іншим
маршрутом, а відтак – і загальну швидкість процесу. Всю сукупність
досліджених електродних матеріалів можна поділити на дві групи залежно
від того, який з наведених маршрутів перетворень – перший або другий –
будуть домінувати.

До першої групи електродних матеріалів відносять платину,
платинові метали і срібло, а також нікель та залізо, коли їхня поверхня
вільна від фазових оксидів. На металах цієї групи при відновленні кисню
спостерігається єдина хвиля з граничним струмом, близьким до дифузійного
для чотирьохелектронного переходу, та тафелівським коефіцієнтом,
близьким до 0,12 В.

Ртуть, золото, пірографіт та інші вуглецеві матеріали відносять до
другої групи. Електровідновлення  кисню на таких електродних матеріалах
відбувається виключно через утворення проміжної сполуки – пероксиду
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водню, за винятком вуглецевих матеріалів, для яких у кислих середовищах
останнім часом було виявлено паралельний механізм. На поляризаційних
залежностях фіксуються дві хвилі, перша з яких відповідає відновленню
кисню до пероксиду водню, а друга – відновленню пероксиду з високою
перенапругою, зокрема кутовий тафелівський коефіцієнт є надзвичайно
високим (b ≈ 0,3 В).

Відміну між електродними металами першої і другої груп можна
пояснити їх різною спорідненістю до молекулярного кисню і пероксиду
водню. У випадку металів першої групи ця спорідненість незначна  і
недостатня для розриву О–О зв’язку. В області потенціалів, при яких
відбувається іонізація молекулярного кисню, величина заповнення поверхні
кисневмісними частинками, що утворюються при розряді молекул води,
близька до нуля для таких металів,  як ртуть та срібло і складає декілька
відсотків для вуглецевого електрода. У випадку  платини і платинових
металів ступінь заповнення поверхні становить від 0,1 до 0,7, а поверхня
нікелю і заліза в області стаціонарного перебігу електровідновлення кисню
вкрита фазовими оксидами. Таким чином, хемосорбційні характеристики
цих двох груп електродів відносно кисню суттєво різняться.

На кінетику і механізм реакції електровідновлення кисню крім
природи матеріалу електрода – електрокаталізатора (тобто його поверхневої
електронної і хімічної структур) впливає стан поверхні (наявність міцно
адсорбованих проміжних або сторонніх частинок). Електродам  другої групи
притаманна відносно низька адсорбційна активність, а для вуглецевих
матеріалів домінантою є їхня поверхнева хімічна структура, важлива з точки
зору електрокаталізу реакції електровідновлення молекулярного кисню.

На відміну від металів попередньої групи платина, платиніти і в дещо
меншій мірі срібло мають високу адсорбційну активність стосовно
компонентів електроліту (аніони, катіони) та продуктів розряду молекул
води (водень, кисневмісні частинки). Міцно адсорбовані частинки
відіграють ключову роль і вплив на  механізм і кінетику реакції, зокрема
наслідком збільшення кількості хемосорбованого кисню є гальмування
реакції прямого відновлення кисню до ОН− або Н2О.  При дослідженні
впливу рН на перебіг реакції в інтервалі 1,6 – 13,0 установлено, що
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тафелівський нахил поляризаційних залежностей (константа b) при переході
від кислого середовища до лужного змінюється від 150 – 170 до 90 мВ, а
частка реакції О2 – НО2ˉ зростає, хоча її доля і не перевищує 10 – 15 %.
Константи швидкості реакції k1 і k2 мають екстремальний характер
залежності від рН – в нейтральному середовищі вони проходять через
мінімум, але як в кислому, так  і лужному середовищі  k1 >  k2, а частка
реакції, що перебігає через проміжне утворення пероксиду водню, зростає
при переході до лужного середовища і зсуві потенціалу електрода в
катодному напрямку. Ілюстрацією цього є зміна співвідношення констант
швидкості реакції k1 / k2 залежно від умов електровідновлення кисню на
паладієвому електроді (табл. 6.9).

Таблиця 6.9 – Залежність співвідношення
констант швидкості  k1/ k2 від умов електролізу

Явища, що зумовлюють таку поведінку електродних матеріалів,
пов’язані з різним характером адсорбції кисню в кислих і лужних розчинах :
при переході до кислих розчинів енергія зв’язку кисню з поверхнею
зменшується.

Із загальних положень електрохімічної кінетики витікає, що одночасне
приєднання двох, а тим паче чотирьох електронів є малоймовірним, тому
реакції відновлення кисню на електродних матеріалах обох груп
відбуваються через проміжні одноелектронні стадії. Найбільш імовірним є
утворення іонів О2

− та О−, а також радикалів О, НО2 і ОН.  Одним із засобів
ідентифікації механізму реакції в цілому та, головним чином, природи
сповільненої стадії є аналіз діагностичних критеріїв, до числа яких відносять
стехіометричне число υ і залежності ∂E/∂pH. Перший з означених критеріїв
застосувати до реакції виділення кисню треба дуже обережно через велику

Потенціал  електрода, В
рН 0,85 0,70 0,60
1 100 20,0 10

7,6 50 14,4 6,3
13 16,5      4 2
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кількість обмежень, тоді як залежності ∂E/∂pH для електродних матеріалів
різних груп різняться. Так, для металів першої групи становить ∂E/∂pH  ≈
2,3RT / F,  тоді як для другої групи  ∂E/∂pH  =  0. Це найважливіша відміна
між кінетичними параметрами для двох груп електродних матеріалів.

Контрольні запитання

З метою закріплення знань за темою „Кінетика реакцій кисневого
електрода”  надано перелік питань, на які студент повинен дати грунтовні
відповіді.

1. Які завдання вирішують дослідники при розробленні  електродних
матеріалів для процесів на кисневому електроді?

2. В чому полягають особливості кисневого електрода?
3. Які частинки виступають джерелом кисню в електродних реакціях у водних

розчинах?
4. Що являє собою перенапруга кисню? На підставі яких даних можна її

розрахувати?
 5. В яких електрохімічних процесах бажано підвищувати перенапругу кисню,

а в яких – навпаки знижувати?
6. За якими брутто-реакціями відбувається електрохімічне виділення кисню з

водних розчинів при рН=1, рН=7, рН=13?
7.  Які чинники найбільше впливають на перенапругу кисню?
8. Надайте характеристику анодним поляризаційним залежностям при

виділенні кисню.
9. В чому полягає вплив складу розчину на кисневу перенапругу?
10. Наведіть приклади металів, на яких кисень виділяється зі значною

перенапругою.
11. Наведіть приклади металів, на яких кисень виділяється з низькою

перенапругою.
12. Наведіть головні маршрути анодних реакцій виділення кисню.
13. Які проміжні частинки можуть утворюватись у реакціях анодного

виділення кисню?
14. В чому полягає особливість будови ПЕШ на кисневому електроді?
15. Які матеріали використовують в промисловості при виготовленні анодів

для процесів електролізу, анодною реакцією яких є виділення кисню?
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16. Які науково-технічні проблеми зумовили необхідність дослідження реакції
катодного відновлення кисню?

17. Які маршрути відновлення кисню з водних розчинів вам відомі? В чому
полягає їхня відміна?

18. З яких елементарних стадій складається процес відновлення кисню?
19. Наведіть приклади електродних матеріалів, на яких кисень відновлюється

зі значною перенапругою.
20. Наведіть приклади електродних матеріалів, на яких кисень відновлюється з

низькою перенапругою.
21. Як залежать константи швидкості стадій, що визначають маршрути

відновлення кисню (k1 та k2), від рН?
22. Який характер має залежність співвідношення констант швидкості стадій,

що визначають маршрути відновлення кисню (k1 / k2), від рН?
23. Як похідна pHE ¶¶ / різниться для електродних матеріалів першої та

другої груп при відновленні кисню? Які причини цього?

6.4. Практична частина

В практичній частині роботи наведено перелік поліваріантних завдань
щодо розрахунків основних кінетичних параметрів електрохімічних реакцій
за участю кисню, а також передбачено виконання лабораторної роботи з
подальшою обробкою отриманих даних за допомогою ПК.

6.4.1. Завдання до  лабораторної роботи
6.4.1.1. Згідно з варіантом завдання експериментально дослідити

вплив густини струму на перенапругу виділення кисню.
6.4.1.2. Згідно з варіантом завдання експериментально дослідити

вплив природи матеріалу електрода на перенапругу виділення кисню.
6.4.1.3. Згідно з варіантом завдання експериментально дослідити

вплив складу і концентрації розчину електроліту на перенапругу виділення
кисню.

6.4.1.4. Згідно з варіантом завдання експериментально дослідити
вплив рН розчину на перенапругу відновлення кисню.

6.4.2. Методика експерименту
6.4.2.1. Дослідження реакції анодного виділення кисню проводяться

в розчинах, склад і молярну концентрацію яких, а також матеріал робочого
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електрода вибирають згідно з варіантом завдання (табл.6.10). Як електрод
порівняння застосовують ртутносульфатний, ртутнооксидний, хлоридно-
срібний або інший напівелемент відповідно до складу розчину.

Таблиця 6.10 –  Варіанти завдань до лабораторних робіт при дослідженні реакції
анодного виділення кисню

Матеріал електродаВарі-
ант Робочого Допоміжного

Склад розчину,
моль/дм3

Густина
струму, А/см2

1 Платина  Платина 0,05 H2SO4 10−5…10−1

2 Платина Х18Н10Т 1,0  KOH 10−3…8 10−-1

3 Платина Свинець 0,10 H2SO4 10−4…10−1

4 Золото Платина 0,05 H2SO4 10−5…10−1

5 Золото Свинець 0,10 H2SO4 10−4…5·10−1

6 Золото Х18Н10Т 0,10 NaOH 10−4…5·10−2

7 Титан Платина 0,20 H2SO4 10−5…10−1

8 Титан Х18Н10Т 0,10 NaOH 10−5…10−1

9 Титан Платина 0,20 Na2SO4 10−4…10−1

10 Цирконій  Платина 0,20 NaNO3 10−5…10−1

11 Цирконій  Платина 0,10 H2SO4 10−3…10−2

12 Цирконій Х18Н10Т 0,10 KOH 10−5…10−1

13 Кобальт Платина 0,50 Na2SO4 10−5…10−1

14 Кобальт Кобальт 1,0 KOH 10−5….10−4

15 Кобальт Х18Н10Т 0,20 KOH 10−5…10−1

16 Нікель Нікель 0,50 KOH 10−4 …10−2

17 Нікель Х18Н10Т 0,10 Na2SO4 10−5…10−1

18 Нікель Платина 1,0 NaOH 10−3…10−1

19 Залізо Платина 0,05 H2SO4 10−3…10−1

20 Залізо Х18Н10Т 0,5 KOH 10−3…10−1

21 Залізо Залізо 1,0 KOH 10−4….10−1

22 ОРТА Х18Н10Т 0,20 NaCl 10−5…10−1

23 ОРТА Платина 2,0 NaCl 10−5…10−1

24 ОРТА Кобальт 5,0 NaCl 10−5…10−1
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Вимірювання здійснюють у гальваностатичному режимі за допомогою
потенціостата П 5848, діапазон густин струму поляризації наведено в
таблиці варіантів завдань. Реєстрацію результатів вимірювань здійснюють
вбудованим у потенціостат П 5848 або виносним вимірювальним приладом,
а графічний запис поляризаційних залежностей – рекодерами ЛКД-004,
КСП-4 або іншими приладами відповідного призначення.

Як електродну комірку застосовують U-подібну судину об’ємом 500 –
700 дм3 для попередження  потрапляння виділеного газоподібного водню до
анодного відділення. Електроди занурюють у робочі розчини через корки у
верхній частині відділень комірки, в яких є отвори для відведення
газоподібних продуктів реакції та введення сольових містків до електродів
порівняння.

При дослідженні процесів анодного виділення кисню виникає
проблема коректного визначення рівноважного потенціалу кисневого
електрода. З цією метою проводять попередній електроліз (так званий
перед-електроліз) при густині анодного струму 10 мА/см2 протягом 30 хв, по
завершенні якого виміряний потенціал вважають рівноважним потенціалом
кисневого електрода Ep.

При гальваностатичній поляризації густину струму змінюють у
заданих межах від менших до вищих значень, 3–5 хвилин очікують
стабілізацію потенціалу і фіксують значення Ej, яке занотовують до таблиці
результатів вимірювань.

Перенапругу кисню розраховують за експериментально отриманими
значеннями ЕРС кола, складеного з кисневого електрода та відповідного
електрода порівняння, при відомому або виміряному значенні рН розчину та
занотовують результати в табл. 6.11

Таблиця 6.11 –  Типова форма надання результатів експерименту

Потенціал електрода
Перенапруга
кисню hо2, В

Матеріал
електрода

Склад
розчину

Густина
струму j,

А/см2 Ер, В Еj, В
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Будують залежність перенапруги від логарифму густини струму,
графічно або методом найменших квадратів (за допомогою ПК) і
визначають тафелівські константи для досліджуваного металу. Отримані
значення констант порівнюють з табличними даними і аналізують природу
перенапруги кисню на даному металі.

За допомогою ПК розраховують коефіцієнт переносу (1−α) і густину
струму обміну j0. Скориставшись рівнянням електрохімічної кінетики за
отриманими значеннями (1−α) та j0 будують залежність перенапруги кисню
від густини струму і проводять співставлення розрахованої залежності з
експериментальною.

6.4.2.2. При дослідженні процесу катодного відновлення кисню
завдання вибирають згідно з варіантом у табл. 6.12.

Таблиця 6.12 – Варіанти завдань до лабораторних робіт при дослідженні
реакції катодного відновлення кисню

Варіант Матеріал
електрода

Густина струму,
  А/см2

Склад розчину,
моль/дм3

1 Платина 10−4 …10−2 0,01 … 2,0  H2SO4

2 Титан 10−5 …10−3 0,01 … 1,0  KOH
3 Срібло 10−4 …10−2 0,10 …5,0   H2SO4

4 Паладій 10−5…10−3 0,01 … 2,0  H2SO4

5 Залізо 10−4 …10−2 0,10 H2SO4

6 Нікель 10−5 …10−2 0,10 NaOH
7 Графіт 10−4 …10−2 0,20 H2SO4

8 Х18Н10Т 10−5 …10−3 0,10 NaOH
9 Цинк 10−5…10−3 0,20 Na2SO4

10 Цирконій 10−4 …10−3 0,02 … 2,0  NaNO3

11 Свинець 10−4 …10−1 0,10 H2SO4

 Як допоміжний використовують патиновий пластинчастий електрод.
Густину струму змінюють у заданих межах від менших до вищих значень,
очікують стабілізацію потенціалу і фіксують значення Ej, яке занотовують
до таблиці результатів вимірювань. Вимірювання рівноважного потенціалу
електродів у цьому випадку проводять без попереднього електролізу.
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6.4.3. Порядок оформлення лабораторної роботи
6.4.3.1. Назва роботи.
6.4.3.2. Мета роботи.
6.4.3.3. Основні теоретичні положення. Після назви підрозділу стисло

викласти сутність явища перенапруги кисню, чинники, що впливають на її
величину, теоретичні уявлення, які пояснюють причини виникнення
кисневої перенапруги. Навести реакції виділення кисню в кислому та
лужному середовищах, основні розрахункові формули.

6.4.3.4. Завдання на проведення експерименту (викласти суть
завдання).

6.4.3.5. Методика експерименту. Надати склад розчину, в якому
проведено вимірювання, та концентрацією (моль/дм3) основних
компонентів. Вказати матеріал робочого та допоміжного електродів і площу
їх поверхні (см2), а також тип електрода порівняння і його рівноважний
потенціал. Навести температуру розчину, при якій виконано вимірювання,
та діапазон застосованих густин струму.

6.4.3.6. Результати експерименту. Навести виміряні значення ЕРС,
інтервал заданих густин струму, значення рівноважного потенціалу та
розрахованої перенапруги, занесені до табл.6.11.

6.4.3.7. Завдання для виконання розрахунків на ЕОМ. Викласти
сутність завдання, навести алгоритм розрахунків та отримані результати.

6.4.3.8. Обговорення отриманих результатів. Провести аналіз
отриманих даних. Визначити тафелівські коефіцієнти для даного матеріалу
електроду, порівняти їх з табличними значеннями. Розрахувати густину
струму обміну і коефіцієнт переносу a. Побудувати експериментальну і
розраховану поляризаційні залежності для виділення кисню на даному
металі, провести їх співставлення.

При дослідженні перенапруги відновлення кисню проаналізувати
вплив електродного матеріалу, складу і рН розчину на кінетику катодної
реакції. Співставити одержані значення тафелівських коефіцієнтів з
відомими,  сформулювати гіпотезу щодо імовірного маршруту реакції
відновлення кисню.
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6.4.3.9. Висновки. На підставі аналізу отриманих результатів
сформулювати висновки щодо впливу головних чинників на перенапругу
кисневого електроду. Провести зіставлення отриманих розрахованих
значень з очікуваними та вказати їх відповідність.

6.4.3.10. Указати дати виконання роботи та її захисту.
Роботу виконано “       “              20    р.
Роботу зараховано “    “                 20    р.
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6.5. Електрокристалізація металів і сплавів

При катодному нанесенні металевих покриттів з водних розчинів їх
солей можна виділити три найбільш поширені варіанти перебігу процесу:

• електрокристалізація моноелементного шару покриття як результат
єдиної цільової катодної реакції, не ускладненої суміщеними  парціальними;

•  виділення металевої фази одночасно з парціальною реакцією виділення
водню;

•  одночасне відновлення двох металевих іонів з утворенням сплаву.
Зрозуміло, що цими випадками не вичерпується все розмаїття

катодних реакцій за участю іонів металів при формуванні покриттів,
зокрема, до їх числа можна віднести утворення порошкових осадів,
нанесення багатокомпонентних сплавів, формування інтерметалідів,
пониження ступеня окиснення іонів з виділенням на катоді проміжних
оксидів і багато іншого. Такі випадки не поодинокі в практичній діяльності і
також можуть бути розглянуті, але зосередимо увагу на трьох означених з
них, як найбільш типових.

6.5.1. Формування моноелементних катодних осадів. Відбувається
за умови, коли потенціал виділення металу із розчину його солі
позитивніший, ніж інших електродноактивних частинок. До числа металів,
що утворюють  моноелементні покриття за відсутності будь-яких суміщених
реакцій, відносять коштовні і деяку частину кольорових металів, зокрема,
широке розповсюдження знайшли технології формування покриттів такими
металами як мідь, срібло, платина, золото, родій і паладій.

6.5.2.Одночасне виділення металу і водню. Є найбільш поширеним
випадком суміщених катодних реакцій. Сумісне виділення металу і водню
спостерігається при відновленні більшості металів і сплавів, особливо при
використанні комплексних електролітів, з яких виділення навіть таких
електропозитивних металів як золото, срібло, мідь, супроводжується
реакцією виділення водню:

Mz+ + ze  = M
2H2O + 2e = H2 + 2OH–.

(6.40)
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В кислому середовищі (при рН ≤ 3) відновлення водню відбувається за
рахунок розряду іонів гідроксонію:

2H3O+ + 2e = H2 + 2H2O.

Нагадаємо, що умовою перебігу суміщених реакцій є тотожність їх
електродних потенціалів Ej, тобто

Ej(1) = Ej(2) = Ej(3) =... = Ej(n).

В свою чергу, потенціал електрода складається з рівноважного
потенціалу Ep і перенапруги η

Ej = Ep + η,

тому умову сумісного перебігу двох реакцій на електроді можна надати
рівнянням

22
2

0
)2(11

1

0
)1( lnln h++=h++ a

Fz
RTEa

Fz
RTE , (6.41)

де E0
(i) – cтандартний електродний потенціал, R – універсальна газова стала,

T – термодинамічна температура, zi – кількість перенесених елементарних
зарядів, F – стала Фарадея , ai – активність.

Оскільки виділення металу (6.40) є основною реакцією, то побічне
виділення водню призводить до зайвих витрат електроенергії. Окрім того,
бульбашки водню адсорбуються на поверхні металу і перешкоджають його
росту в цих місцях. Після видалення бульбашок у покритті залишаються
пори, а при значному газовиділенні поруватість може  мати вигляд цяток,
які щільно вкривають поверхню (пітинг). Сумісне виділення металу і водню
призводить також до наводнювання покриття, а в разі накопичення значної
кількості атомів водню (при його виділенні за механізмом сповільненої
рекомбінації) – і основного металу, внаслідок чого різко погіршуються
механічні властивості металу, спостерігається так звана “воднева
крихкість”.

Серед значної кількості суміщених реакцій виділення металу і водню
найбільшу увагу привертають два граничних випадки. Перший граничний
випадок: метал виділяється з невеликою перенапругою, а водень на даному
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металі – зі значною перенапругою, наприклад, сумісне виділення цинку і
водню (рис.6.9).

Рис. 6.9.  Сумарна (S) та
парціальні поляризаційні
залежності виділення водню (1) і
металу (2)

В області потенціалів від Ep(Н2) до Ep(M) відбувається тільки виділення водню,
а при потенціалах негативніших за Ep(M) мають місце обидві реакції.
Сумарну поляризаційну залежність отримують додаванням ординат першої і
другої кривих при однаковому значенні  потенціалу

jΣ = jм + jн2,

а вихід за струмом для металу розраховують як

Вс = jм/(jм + jн2) або  Вс= jм/jΣ.

Підвищення виходу за струмом можна досягти зсувом рівноважного
потенціалу водню в негативний бік унаслідок підвищення рН розчину

Ep(Н2) = – 0,059pH,

та  збільшення перенапруги виділення водню (рис.6.9, крива 11).
Аналогічний результат можна  отримати і при  зменшенні

перенапруги  виділення металу (рис. 6.9, крива 21) і зсуві його потенціалу в
позитивний бік. З поляризаційних залежностей, наведених на рис. 6.9,
видно, що чим більше густина струму, тим більшою стає частка jM  у
сумарному значенні jΣ і тим меншою  частка jН2. Таким чином, у
розглянутому випадку з підвищенням катодної густини струму вихід металу
за струмом зростає.
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Другий граничний випадок: метал виділяється з великою
перенапругою, а перенапруга виділення водню на даному металі низька,
наприклад, сумісне виділення хрому і водню (рис. 6.10).

Рис.6.10. Поляризаційні
залежності
розряду водню (1) з низькою
перенапругою, метала з високою
(2) і сумарна поляризаційна
залежність (S)

Тут також в області потенціалів  між Ep(Н2) і Ep(м)  має місце тільки
виділення водню, а сумісно реакції перебігають  при потенціалах,
негативніших за Ep(Н2).

Сумарна швидкість процесу, як і раніше, складає

jΣ = jм + jн2 ,

але частка jм  значно менша за частку jн2.
Підвищенню виходу за струмом металу будуть сприяти ті ж самі

чинники, що і в першому випадку, але на відміну від нього із зростанням
густини струму вихід металу за струмом знижується.

На підставі  цих даних (рис. 6.9, 6.10) можна вважати, що зсув
рівноважного потенціалу водневого електрода в електронегативний бік і
підвищення перенапруги виділення водню призведуть до зниження
швидкості цієї реакції і, як наслідок,  до підвищення виходу за струмом
металу та зниження поруватості покриття. Тому чинники, які ускладнюють
розряд іонів гідрогену (зменшення концентрації іонів Н+, зниження
температури, введення поверхнево-активних речовин та ін.), позитивно
впливатимуть на вихід металу за струмом та зменшення поруватості
катодного осаду. До такого ж результату приводить зсув рівноважного
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потенціалу метала в позитивний бік та зменшення перенапруги при розряді
простих гідратованих або комплексних іонів металу.

6.5.3. Сумісне осадження декількох металів з утворенням сплаву
можливе у тому випадку, коли потенціали їх розряду збігаються. Згідно з
рівнянням (6.41) зблизити потенціали виділення  металів можна шляхом
зміни активностей  іонів металів у розчині і перенапруги окремих реакцій.
Просте розведення електроліту або збільшення його концентрації навіть у
10 разів змінює потенціал електрода в розчині його двохзарядних іонів
приблизно на 29 мВ, тобто таким чином можна зблизити електродні
потенціали тільки тих металів, які мають приблизно однакові стандартні
потенціали, наприклад, олова і свинцю, нікелю і кобальту.
Якщо стандартні потенціали суттєво відрізняються, то за рахунок зміни
концентрації простих гідратованих іонів металів зблизити рівноважні
потенціали неможливо. В такому випадку електродні потенціали можна
зблизити підвищенням перенапруги  для металу, що має більш позитивний
потенціал, і зменшення перенапруги для металу з більш  негативним
потенціалом.

При сплавотворенні можна умовно виділити три вірогідні ситуації
стосовно співвідношення стандартних потенціалів сплавотвірних елементів
та, відповідно, способи реалізації процесу, які можуть бути застосовані для
осадження сплаву.

6.5.3.1. Стандартні потенціали металів близькі за значенням. З
аналізу рівняння

E = E0 + (RT/zF) lna + η,  (6.42)

де Е – електродний потенціал, В; E0 – стандартний електродний потенціал,
В; R – універсальна газова стала, Дж/моль·К; T – термодинамічна
температура, К; z – кількість електронів, що беруть участь у реакції; F –
стала Фарадея, А·с/моль; a – активність гідратованих іонів металу; η –
перенапруга реакції відновлення металу, В; – можна дійти висновку, що
потенціали осаджуваних металів можливо варіювати шляхом зміни
концентрацій простих іонів цих металів у розчині електроліту за умови, що
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значення перенапруги реакцій виділення металів η1 та η2 не відрізняються
суттєво:

E1
0 + (RT/z1F) ln a1 + η1 = E2

0 + (RT/z2F) ln a2 + η2. (6.43)

6.5.3.2. Стандартні потенціали металів суттєво відрізняються.  У
цьому випадку стандартні потенціали сплавотвірних металів настільки
відрізняються один від одного, що зміна концентрацій простих гідратованих
іонів у розчині не приводить до зближення рівноважних електродних
потенціалів реакцій. Для осадження сплаву впливають на перенапругу
реакцій відновлення металів, а саме, збільшують перенапругу реакції, що
перебігає при більш позитивних потенціалах, та/або зменшують
перенапругу реакції, що відбувається при більш негативних потенціалах.
Цього можна досягнути шляхом комплексотворення, що дозволяє суттєво
змінювати активність іонів металів у розчині електроліту. Для зближення
потенціалів відновлення металів ліганди добирають таким чином, щоб
більш позитивний метал входив до складу міцнішого комплексу або
комплексу, який розряджається зі значним гальмуванням, тоді як
негативніший метал утворював би менш міцний комплекс або такий, розряд
якого відбувається без ускладнень. Для більш гнучкого керування
кінетикою електродних реакцій при сплавотворенні широке практичне
застосування знайшов спосіб, що передбачає використання розчинів, які
містять декілька лігандів – так званих полілігандних електролітів.

Комплексна сполука складається з центрального атома
(комплексотвірника), оточеного лігандами, а її утворення відбувається в
результаті взаємодії стабільних за звичайних умов частинок – атомів, іонів
або молекул – за донорно-акцепторним механізмом.

Комплексотворення є характерним для d-елементів. Наявність великої
кількості валентних, частково заповнених орбіталей і схильність до
утворення ковалентного зв’язку визначає різномаїття комплексних сполук,
утворених цими елементами. Міцність комплексів визначається константою
нестійкості Кнест : чим вище значення цієї константи, тим сильніша
схильність комплексу дисоціювати на прості іони і, отже, тим нижча його
стійкість.
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Якщо позначити ліганд через А, то реакцію комплексотворення за
участю іонів металу можна подати як

mnz
n

zm MAnAM +--+ «+ .  (6.44)

Константу нестійкості такого комплексу представлено рівнянням:

][
]][[ n

нест mnz
n

zm

MA
AMК +-

-+

= , (6.45)

де ]+mM[  – рівноважна концентрація простих іонів металу; ]-zA[  –

рівноважна концентрація ліганду; ][ mnz
nMA +-  – рівноважна концентрація

комплексних іонів металу.

Для визначення ]-zA[  та ][ mnz
nMA +-  припустимо наступне:

а) Концентрація ліганду значно (понад 103 разів) перевищує
концентрацію комплексотвірника, тобто всі іони металу входять до складу
комплексів. Часткова дисоціація цих комплексів приводить до появи у

розчині іонів металу ]+mM[ . Таким чином, початкова концентрація
металовмісних частинок  дорівнює сумі концентрацій комплексних і
простих іонів металу.  Оскільки концентрація простих іонів металу набагато

менша за концентрацію комплексних іонів, то значенням ]+mM[  можна

знехтувати, і тоді ][ mnz
nM MAc +-= .

б) Враховуючи, що початкова концентрація ліганду у багато разів
перевищує концентрацію металу-комплексотвірника, зниженням
концентрації ліганду внаслідок комплексотворення можна знехтувати, і

тому ]-zA[  дорівнює початковій концентрації ліганду.
З рівняння Нернста значення електродного потенціалу визначається як

Е= Е0 + ]ln[ +mM
zF
RT , (6.46)

де ]+mM[  – молярна концентрація простих іонів металу, моль/дм3.
Зв’язування у комплекси дозволяє істотно змінити активність іонів

металів у розчині. Для зближення потенціалів виділення металів ліганд
добирають таким чином, щоб більш позитивний метал зв’язати  у більш
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міцний комплекс або в комплекс, який розряджається зі значним
гальмуванням, тоді як більш негативний метал при цьому бажано зв’язати  в
менш міцний або ж у комплекс, розряд якого відбувається без ускладнень.
На величину перенапруги при виділенні металів можна вплинути також
додаванням до розчину спеціально відібраних поверхнево-активних речовин
(ПАР).
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6.5.3.3. Стандартні потенціали металів суттєво відрізняються, і
реакція, що відбувається за більш позитивних потенціалів, перебігає на
граничному струмі.

Відновлення металу на граничній густині струму супроводжується
утворенням на катоді порошкоподібних осадів, а тому реалізація такого
способу сплавотворення може суттєво погіршувати якість покриття.
Закономірності сумісного розряду металів змінюються, якщо суміщені
реакції починають впливати одна на одну. Це можна спостерігати у випадку,
коли на катоді формуються не окремі фази, а сплав – твердий розчин або
інтерметалічні сполуки. При цьому стає можливим реалізація двох ефектів,
зокрема, зсув поляризаційних залежностей окремих сплавотвірних
компонентів у сторону більш позитивних потенціалів порівняно з
відновленням окремих металів. Цей феномен носить назву ефекту
деполяризації. Природа явища полягає у тому, що енергетичні витрати,
необхідні для формування кристалічної гратки сплаву, менші, ніж їх
значення для окремих компонентів сплаву. Частіше за все деполяризація має
місце при утворенні сплаву типу “твердий розчин”.

Явище, що призводить до зсуву потенціалу початку сплавотворення в
область більш негативних значень, у порівнянні з роздільним осадженням,
носить назву ефекту надполяризації. Його походження можна пояснити з
огляду на взаємне виштовхування катіонів металів з меж подвійного
електрохімічного шару при їх сумісному осадженні та зменшенням,
внаслідок цього, концентрації іонів одного з металів у межах ПЕШ;
зростанням швидкості пасивування одного компонента під впливом іншого
та ін. Зазначені ефекти  сприяють зближенню потенціалів утворення сплаву
за умови, що більш позитивний метал виділяється у сплав з
надполяризацією, а менш позитивний – з деполяризацією.

Наприклад, якщо при виділенні двох металів М1 і М2 утворюється не
евтектика [М1] + [М2], а їх твердий розчин  [М1М2]L,S, або інтерметалева
сполука [(М1)x(М2)y], то електродна реакція не завершується виділеннем
суміші відповідних індивідуальних металів:

М1
Z1+ + z1e = [M1]
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М2
Z2+ + z2e = [M2]

а триває до утворення їх твердого розчину

[М1]  + [М2] = [М1М2]L,S

або інтерметаліду

x[М1] + y[М2] = [(М1)x(М2)y]

Утворення механічної суміші двох металів [М1] і [М2] замінюється при
цьому або реакцією

М1
Z1+  + М2

Z2+  + (z1 + z2)e = [М1М2]L,S

або реакцією

xМ1
Z1+  + yМ2

Z2+  + (z1x + z2y)e   =   [(М1)x(М2)y]

з іншими кінетичними параметрами. Слід також ураховувати можливість
зменшення ізобарно-ізотермічного потенціалу внаслідок утворення твердого
розчину або інтерметалевих сполук, що повинно приводити до ефекту
деполяризації.

Все означене вище стосується процесів сплавотворення за умов
застосування гальваностатичних режимів осадження. Але в останні роки в
галузі практичної гальваностегії значного поширення набули режими
нестаціонарного електролізу, зокрема імпульсні режими осадження
сплавів. Застосування імпульсного струму надає наступні переваги:

• розширюється спектр розповсюдження можливих гальванічних
покриттів і поліпшуються їх експлуатаційні властивості;

• з’являється можливість керування порядком нанесення окремих шарів
багатошарових покриттів і їх складом;

•  поліпшується якість покриттів при застосуванні підвищених густин
струму;

•  можна отримувати покриття варійованого складу та властивостей з
того самого розчину електроліту;

• наявна економія осаджуваного матеріалу внаслідок поліпшення
структури та властивостей покриттів, підвищення їх рівномірності, а також
можливості осадження з розведених електролітів.
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6.5.4. Приклади сумісного виділення металів
Електролітичні сплави використовують у різних галузях

промисловості, мікроелектроніці, радіотехніці та приладобудуванні,
медицині, хімічній і нафтопереробній галузях, комунальному господарстві
та у виготовленні ювелірних виробів і т.ін. Останнім часом значну увагу
привертають сплави паладію, зокрема, з нікелем, завдяки їх високій
корозійній стійкості та низькому перехідному опору.

Оскільки потенціал відновлення паладію має позитивне значення
навіть у розчинах його комплексів, лише метали, що мають досить
позитивні електрохімічні потенціали, наприклад, мідь або срібло, можуть
утворювати якісні покриття сумісно з паладієм. Досягти співосадження
більш електронегативних металів, зокрема, нікелю, у сплав з паладієм
складніше через суттєву різницю їх стандартних потенціалів (~1,24 В). Для
співосаждення цих металів недостатньо лише координації їхніх катіонів у
комплекси – необхідно застосовувати полілігандні системи і нестаціонарні
режими електролізу. За результатами дослідження іонних рівноваг та
потенціометричних вимірювань можна стверджувати, що, наприклад,
значна  відміна констант нестійкості полілігандних дирофосфатно-
аміакатних комплексів паладію Кнест = 5·10 –29 та нікелю Кнест = 5,6·10 –9

сприяє зближенню потенціалів і створює умови для сумісного відновлення
паладію і нікелю у сплав.

Таким чином, варіюванням співвідношення концентрацій солей
сплавотвірних елементів або застосуванням відповідних лігандів можна
зблизити потенціали відновлення металів різної природи. Механізм
відновлення цих металів у більшості випадків є подібним: хімічна реакція
дисоціації комплексних іонів (зокрема, дифосфатних), що передує стадії
розряду, або безпосереднє катодне відновлення позитивно заряджених
комплексів (зокрема, аміакатних). Так відбувається співосадження нікелю з
міддю або паладієм, оскільки вони утворюють з однаковими лігандами
комплекси, константи нестійкості яких відрізняються на декілька порядків.

Механізм сплавотворення можна надати узагальненою схемою
(рис.6.11).
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Рис.6.11. Узагальнена схема співосадження металів у сплав із моно- та
полілігандних комплексних електролітів

Наведена схема враховує швидкості об’ємної vd та поверхневої vds

дифузії компонентів з об’єму розчину (x = ∞) до поверхні електрода (x = 0)
або реакційного шару (x = δр); електрохімічні ksi, прямі kfi і зворотні kbi

хімічні реакції; іонні рівноваги в електроліті за участі лігандів L та іонний
добуток води Kw; суміщену реакцію катодного виділення водню; утворення
ад-атомів ( )ад або атомів кристалічної гратки (  )кг. До того ж, процеси
відновлення нікелю з міддю або паладієм, на наш погляд, відбуваються
паралельно і не є взаємообумовленими, тобто лише суміщеними, оскільки
вказані метали здатні утворювати катодні осади окремо один від одного
(див. рис. 6.11, напрямок a або b).

Серед подвійних і потрійних сплавів відомі такі, що утворюються
шляхом відновлення електродноактивних частинок різної природи, або такі,
окремі складові яких з водних розчинів індивідуально не відновлюються. За
цих обставин для керування процесом сплавотворення недостатньо
варіювати лише склад електроліту – необхідне теоретичне обґрунтування
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режимів електросинтезу на підставі уявлень про механізм та кінетику
процесу в цілому.

Для ефективного засвоєння теоретичного  матеріалу необхідно
відповісти на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1. Як побудувати сумарну поляризаційну залежність для реакцій за участю
іонів металів, що одночасно перебігають на електроді незалежно одна від одної?

2. Що необхідно знати для побудови парціальних поляризаційних
залежностей на основі сумарної поляризаційної залежності?

3. Чим пояснюють відхилення закономірностей перебігу електродних реакцій
електроосадження металів і сплавів від ПНПСР?

4.  До якого типу реакцій належить сумісне електрохімічне виділення металу
та водню на електроді?

5. Поясніть зміст терміну “вихід за струмом” та наведіть відомі рівняння для
розрахунку цієї величини.

6.  Розгляньте випадок сумісного виділення на катоді металу і водню, в якому
метал відновлюється із незначною перенапругою, а водень – зі значною.
Побудуйте парціальні та сумарну поляризаційні залежності і поясніть
співвідношення між швидкостями парціальних реакцій на окремих ділянках
сумарної поляризаційної залежності.

7. Поясніть, у чому полягає роль суміщених реакцій при електролітичному
отриманні сплавів?

8. Яке рівняння відображає умови сумісного виділення на катоді двох металів?
9. На підставі аналізу рівняння сумісного відновлення на катоді двох металів

зробіть висновки щодо умов отримання електролітичних сплавів для таких
випадків:

а) метали мають близькі значення стандартних потенціалів та відновлюються з
перенапругою одного порядку;

б) стандартні потенціали металів, що виділяються на катоді, значно
відрізняються.

10. Наведіть особливості електрохімічних методів нанесення сплавів.
11. За допомогою поляризаційних залежностей поясніть сутність явищ

деполяризації і надполяризації. Яку роль вони відіграють при утворенні
електролітичних сплавів?
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12. Які способи зближення потенціалів можна застосовувати при осадженні на
катоді двох і більше металів?

13. Наведіть чинники впливу на електровідновлення сплаву паладій-нікель у
гальваностатичному режимі.

14. Чи можливе сумісне осадження паладію і нікелю у сплав з простого
електроліту? Відповідь обґрунтуйте.

15.  Наведіть переваги імпульсного режиму при сплавотворенні.
16. Сформулюйте переваги та недоліки використання нестаціонарного режиму

електролізу для осадження сплавів.
17. Які електроліти носять назву полілігандних? У чому полягає їх сенс та

галузі застосування?
18. Проаналізуйте узагальнену схему співосадження металів у сплав із моно-

та полілігандних комплексних електролітів (див. рис. 6.11) та поясніть за рахунок
яких чинників можна керувати перебігом окремих стадій?

19. Які заходи необхідно здійснити  для підвищення виходу металу за
струмом? Поясніть, в якому інтервалі густин струму доцільно вести осадження
металу?

20. Розгляньте випадок сумісного виділення на катоді металу і водню, в якому
перенапруга відновлення металу значна, а водень на цьому металі виділяється з
низькою перенапругою.

21. Які заходи необхідно здійснити  для підвищення виходу металу за струмом
у випадку, коли перенапруга відновлення металу значна, а водень на цьому металі
виділяється з низькою перенапругою?

22. Які чинники впливають на вихід металу за струмом у випадку, коли
перенапруга відновлення металу значна, а водень на цьому металі виділяється з
низькою перенапругою?

23. В якому інтервалі  густин струм доцільно вести катодний процес у
випадку, коли перенапруга відновлення металу значна, а водень на цьому металі
виділяється з низькою перенапругою?

24. В чому полягає роль суміщених реакцій при електролітичному отриманні
сплавів?

25. Який вигляд має рівняння, що відбиває умови сумісного виділення на
катоді двох металів?
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6.6.  Практична частина

У практичній частині роботи наведено багаторівневі варіанти завдань
для розрахунку параметрів електродного процесу, складання рівнянь
електродних реакцій, визначення умов отримання електролітичних сплавів
та розрахункові задачі.

Для формування практичних навичок надано варіанти завдань та
методичні вказівки для виконання лабораторної роботи та рекомендації
щодо подальшої обробки отриманих результатів за допомогою
персонального комп’ютера.

6.6.1. Розрахунки процесів сумісного виділення металу і водню
Згідно з отриманим варіантом завдання за вихідними даними

(табл.°6.13) : стандартний потенціал E0, густина струму обміну j0, коефіцієнт
переносу α, активності іонів металу у розчині ам

z+, рН розчинів,  коефіцієнти
a і b рівняння Тафеля для реакції виділення водню, – необхідно провести
розразунки  за наведеним нижче алгоритмом.

Розрахунки провести у послідовності :
· встановити можливість сумісного виділення металу і водню для

кожного з металів, зазначених у варіанті завдання;
· визначити область потенціалів, в якій відбувається сумісне виділення

металу і водню;
· побудувати графік залежності виходу за струмом металу від густини

струму, на підставі якого визначити область, в якій доцільно проводити
електроліз для даного металу;

· якщо сумісний розряд металу і водню не можливий, довести це,
побудувавши поляризаційні залежності.

Для виконання завдання скористуватись програмою МН2 з
програмного комлексу до навчального курсу “Теоретична електрохімія”
кафедри ТЕ “НТУ ХПІ”.
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Таблиця  6.13 – Вихідні дані для виконання розрахунків

Метал Е0, В j0,
А/см2

a рН ам
z+,

моль/дм3
a b  jмах ,

А/см2

Варіант 1
Fe − 0,44 10−8 0,2 1 0,01 0,7 0,12 0,01
Zn  − 0,75 10−5 0,4 3 0,01 1,24 0,12 0,01
Cd − 0,4 10−4 0,5 5,5 1,0 1,05 0,16 0,01

Варіант 2
Cu 0,34 10−4 0,5 0,5 0,57 0,82 0,12 0,01
Zn − 0,76 10−3 0,5 14 1,0 1,2 0,12 0,01
Ni − 0,25 10−6 0,17 4,5 0,5 0,63 0,11 0,01

Варіант 3
Sn − 0,136 10−3 0,5 0,2 0,3 1,2 0,13 0,05
Ag 0,799 10−2 0,5 1,0 0,3 0,95 0,1 0,05
Pb − 0,126 10−2 0,5 1,0 1,2 1,56 0,25 0,05

               Варіант 4
Hg 0,854 10−4 0,5 1,0 0,5 1,41 0,12 0,1
Cu 0,34 10−4 0,5 1,0 10-3 0,87 0,12 0,03
Zn − 0,76 10−3 0,5 4,0 1,5 1,2 0,12 0,05

               Варіант 5
Zn − 0,76 10−5 0,4 6,5 10−3 1,24 0,12 0,01
Sn − 0,136 10−6 0,13 7,0 10−14 1,2 0,13 0,01
Cu 0,34 10−4 0,5 0,5 0,5 0,87 0,12 0,01

               Варіант 6
Ni − 0.25 10−6 0,17 5,0 0,1 0,63 0,11 0,05
Cd − 0,4 10−3 0,36 1,0 0,3 1,4 0,12 0,05
Cu 0,34 10−5 0,5 1,5 0,3 0,87 0,12 0,01

Варіант 7
Ag 0,799 10−2 0,5 1,0 0,2 0,95 0,1 0,1
Pb −0,126 10−2 0,5 9,0 1,36 1,56 0,25 0,5
Zn −0,76 10−3 0,5 1,2 1,2 1,24 0,12 0,03

Після вводу програми натиснути клавішу F5. На екрані монітора
з’явиться напис: введіть символ металу. Треба ввести латинський символ
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металу, який є першим в отриманому варіанті завдання. Далі в діалоговому
режимі на запит ЕОМ вводять вихідні дані в такій послідовності:

· стандартний потенціал – необхідно ввести значення стандартного
потенціалу і натиснути клавішу Enter;

· густина струму обміну – необхідно ввести значення густини струму
обміну і  натиснути клавішу Enter;

· коефіцієнт переносу – необхідно ввести значення коефіцієнту
переносу і натиснути клавішу Enter;

· активність іонів металу і число електронів, які беруть участь у
катодній реакції – при вводі числових значень цих величин відокремити їх
комою і натиснути клавішу Enter;

· рН розчину – ввести значення рН і натиснути клавішу Enter;
· коефіцієнти a і b рівняння Тафеля – при вводі числових значень

величин а і b відокремити їх комою і натиснути клавішу Enter;
· максимальне значення густини струму – ввести значення jмах і

натиснути клавішу Enter.
Після виконання розрахунків ЕОМ виводить на екран монітора

значення рівноважних потенціалів металу і водню, таблицю густин струму і
відповідні їм потенціали виділення  металу і водню. На підставі отриманих
даних необхідно побудувати парціальні поляризаційні залежності
виділення металу і водню та сформулювати висновки щодо можливості
сумісного перебігу даних реакцій. Якщо реакції є суміщеними, то ввести
“1”, якщо не є суміщеними – “0”.

У випадку сумісного перебігу електродних реакцій ЕОМ запитує
значення потенціалу, починаючи з якого на електроді відбуваються обидві
реакції, та після  виконання розрахунків виводить на екран монітора
таблицю потенціалів і відповідних їм сумарних густин струму, а також
виходів за струмом. З використанням отриманих даних необхідно
побудувати сумарну поляризаційну залежність і графік Вс – j та зробити
висновок щодо інтервалу густин струму, в якому доцільно вести процес
осадження даного металу. залежно від змісту завдання аналогічні дії
виконуються для інших металів. Результати виконання завдання та висновки
надаються викладачу.
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6.6.2. Розрахунки процесів сплавотворення
6.6.2.1. Розрахункові завдання за темою “Сплавотворення”
1.°При електролізі розчину ціанідних комплексів міді (ступінь

окиснення міді +1), нікелю і цинку отримано 0,175 г сплаву, який містить
72,8 % міді, 4,3 % нікелю і 22,9 % цинку. Яка кількість електрики пройшла
через розчин, якщо припустити, що водень не виділявся?

2. Сплав міді з цинком ( жовта латунь) осаджували з ціанідного
електроліту при силі струму 0,3 А протягом 45 хв. Розрахувати вихід сплаву
за струмом, якщо він має склад : 62 % міді і 38 % цинку.

3. Розрахувати витрати свинцево-олов’яних анодів, що містять 20 %
олова та  80 % свинцю, якщо їх розчинення відбувалося у борфторидному
електроліті  при силі струму 55 А протягом 3 годин 25 хв.

4. Сплав олово-мідь (бронза) осаджували з ціанідно-станатного
розчину (ступінь окиснення міді +1, ступінь окиснення олова +4). Сплав має
наступний склад: 15 % олова і 85 % міді. Визначити тривалість осадження
на катоді 0,75 г сплаву, якщо сила струму складала 1,5 А, а вихід за струмом
дорівнював 70 %.

5. З аміачно-лужного електроліту при силі струму 1,9 А впродовж
1°год 11 хв електролізу отримали електрохімічний вольфрамово-
кобальтовий сплав масою 2,13 г, що містить 34 % вольфраму і 66 %
кобальту. Визначити вихід сплаву за струмом.

6. Розрахувати, яка кількість  міді і цинку перейшла в розчин при
іонізації латунного аноду, який містить 68 % міді в ціанидному електроліті,
якщо сила струму складала 0,5 А, а тривалість електролізу 2,5 год. Ступінь
окиснення міді становить +1.

7. При електролізі розчину, який містить ціанідні комплекси міді і
гідроксокомплекси олова, на катоді отримано 0,225 г сплаву. Склад сплаву:
72 % міді і 28 % олова, вихід сплаву за струмом 65 %. Визначити кількість
витраченої електрики, якщо ступінь окиснення міді становить +1, олова +4.

6.6.2.2. Визначення умов спільного  осадження  металів
Виходячи з указаного варіанту завдання запропонуйте умови, за яких

на катоді можливе спільне осадження  металів, указаних в табл. 6.14.
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Таблиця 6.14 –  Варіанти завдань

 Номер
варіанта

Метал 1 Метал 2 Номер
варіанта

Метал 1 Метал 2

1 Sn Ni 18 Zn Fe

2 Cu Zn 19 Ag Co

3 Sn Pb 20 Ag Cd

4 Cu Ni 21 Zn Co

5 Cu Bi 22 Cd Zn

6 Cu Au 23 Ni Fe

7 Sn Bi 24 Au Co

8 Cu Co 25 Ag Sn

9 Fe Co 26 Sn Pb

10 Ni Co 27 Ag Pb

11 Ag Ni 28 Ni Cd

12 Cu Pb 29 Au Ni

13 Sn Co 30 Ni Zn

14 Cu Sb 31 Ni Sn

15 Pb In 32 Cu Bi

16 Cu In 33 Sn Cu

17 Ag Au 34 Au Ni

6.6.2.3. Розрахунок параметрів електролізу при сплавотворенні
Для індивідуального варіанта завдання за наведеними в таблиці

(табл.°6.15) вихідними даними : метали для сумісного осадження усплав М1,
М2, масова частка одного з металів у сплаві ω(М1), силу струму I, маса
отриманого на катоді сплаву mпр і тривалість електролізу t необхідно
розрахувати  наступні параметри електродного процесу:

· електрохімічний еквівалент сплаву;
· вихід за струмом сплаву;
· густину сплаву;
· товщину покриття за умови, якщо загальна площа електрода 10 см2;
·швидкість осадження покриття.



190

Таблиця 6.15 – Вихідні дані для розрахунку параметрів електролізу

6.6.2.4. Сплавотворення з комплексних електролітів

За умови, що концентрація ліганду у 103 разів перевищує
концентрацію комплексотвірника, для вихідних даних (див. табл. 6.16):

· наведіть формули комплексних сполук;
· складіть рівняння для визначення константи нестійкості;
· розрахуйте концентрацію іонів металів в електроліті;
· визначте можливість сумісного осадження двох металів у сплав.

№
варіанту

М1, М2
ω(М1),
мас.%

I, А mпр, г t, хв

1 Pb, Zn 50 2,0 2,3 40
2 Cu, Ag 15 1,5 1,5 30
3 Ni, Cd 40 1,8 2,7 60
4 Cu, Zn 75 1,5 1,1 40
5 Zn, Sn(IV) 10 1,0 1,0 60
6 Pb, Cu 35 2,0 4,0 80
7 Sn(II), Ag 20 1,0 1,0 20
8 Zn, Ni 15 1,2 0,6 30
9 Fe(II) , Zn 60 1,5 0,9 40
10 Cd, Cu 10 1,4 1,5 60
11 Pd, Ag 65 2,0 1,2 20
12 Zn, Cd 45 1,5 1,0 30
13 Ni, Ag 30 1,0 2,5 70
14 Cu, Ag 50 2,0 2,3 40
15 Рd, Ni 45 1,8 1,2 30
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Таблиця 6.16 –  Вихідні дані для опису сплавотвірних процесів

 Номер
варіанту Катіони Ліганд

Кількість
координованих груп

Концентрація
розчину,
моль/дм3

Ag+ 2 0,011
Cu2+ P2O7

4–

2 0,1
Zn2+ 3 0,0012
Cd2+ NH3 3 0,01
Zn2+ 2 0,13
Sn2+ P2O7

4–

2 0,001
Pd2+ 4 0,014
Cd2+ Cl–

4 0,01
Ag+ 4 0,15
Ni2+ CN–

4 0,01
Ag+ 3 0,0016
Pb2+ Cl–

4 0,1
Zn2+ 3 0,017
Fe2+ OH–

3 0,01
Au+ 2 0,0018
Pb2+ Cl–

3 0,01
Fe3+ 6 0,0019
Sn2+ F–

3 0,01
Cu+ 2 0,0110
Pd2+ P2O7

4–

2 0,1
Cu2+ 3 0,00111
Zn2+ OH–

3 0,01
Fe3+ 2 0,112
Cd2+ P2O7

4-

2 0,001
Ni2+ 6 0,0113
Cu2+ NH3 6 0,01
Sn2+ 3 0,114
Fe2+ OH–

3 0,01
Cu2+ 2 0,00115
Ni2+ P2O7

4–

3 0,1
Cd2+ 3 0,0116
Ni2+ OH–

3 0,01
Zn2+ 1 0,00117
Sn2+ F–

3 0,01
Cu+ 2 0,00118
Cd2+ CN–

3 0,01
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6.7. Лабораторні дослідження суміщених процесів

З огляду на увагу, що приділяється процесам сплавотворення в
практичній діяльності фахівців з технічної електрохімії, та наочність
одержуваних при виконанні лабораторного практикуму результатів, в
посібнику надано поліваріантні завдання різного ступеня складності.
Означений спосіб надання матеріалу дозволяє викладачам широко
застосовувати один з методичних напрямків сучасної педагогіки, а саме
особистісно-орієнтовані технології навчання. Оскільки реалізація таких
технологій дозволяє вирішувати завдання різного рівня складності,
передбачено також і застосування широкого парку лабораторного
обладнання. Саме тому наведено три групи лабораторних завдань,
орієнтованих на застосування стабілізованих джерел струму типу Б5 – 47,
потенціостатів  П  5848 та ПИ  50–1.1.

6.7.1. Сумісне виділення металу і водню. Завдання для виконання
лабораторної роботи полягає у вивченні закономірностей сумісного розряду
іонів металу та гідрогену в електролітах, що знаходять застосування в
гальванотехніці. Для цього необхідно:

· Встановити залежність виходу металу за струмом від густини струму.
·  Побудувати cумарну поляризаційну залежність і на підставі

визначених виходів за струмом розкласти її на парціальні: поляризаційну
залежність  виділення металу і виділення водню.

Залежно від указаного викладачем варіанта завдання дослідження
проводять в одному з електролітів, склади, значення рН і густини струму
яких наведені в табл. 6.17. Нижче надано стислу інформацію про
електроліти, що використовуються в лабораторній роботі.

Сульфатний електроліт нікелювання. До складу електроліту входять
сульфат нікелю NiSO4 ·7 H2O, боратна кислота H3BO3, хлорид натрію NaCl.
Сульфат нікелю є основним компонентом електроліту, який є джерелом Ni2+

- іонів, що розряджуються на катоді з утворенням осаду металу. Паралельно
з розрядженням іонів нікелю на катоді перебігає парціальна реакція
відновлення водню, тому важливу роль відіграє рН розчину. Оптимальні
значення рН знаходяться у межах рН = 4,5 – 5,5, тому до складу електроліту
вводиться буфер – боратна кислота. Боратна кислота належить до слабких
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електролітів і дисоціює лише за першим ступенем.  Для запобігання
пасивації нікелевих анодів вводять хлорид натрію або нікелю, а для
отримання блискучих покрить до складу електроліту вводять блискотвірні
поверхнево-активні речовини.

Сульфатний електроліт цинкування. Основними компонентами
електроліту цинкування є сульфат цинку ZnSO4 ·7  H2O, сульфат натрію
Na2SO4·10H2O, сульфат алюмінію Al2(SO4)3 та поверхнево-активні речовини,
наприклад, декстрин. На катоді також перебігають дві суміщені реакції :
основна – відновлення цинку та побічна – відновлення водню. Призначення
компонентів електроліту таке : сульфат цинку – основний компонент,
постачальник іонів цинку у розчин; сульфат натрію – електропровідна
домішка, яка підвищує електропровідність розчину; сульфат алюмінію –
буфер, який забезпечує підтримання рН у діапазоні 3,5–4,5, в якому цинк
виділяється з високим виходом за струмом. Поверхнево-активні речовини
обов’язково повинні бути присутніми в кислих електролітах цинкування для
забезпечення задовільної структури цинкових покрить.

Лужний електроліт цинкування відносять до комплексних
електролітів. Основними компонентами цього електроліту є оксид цинку
ZnO та натрію гідроксид NaOH, при взаємодії яких у розчині утворюються
гідроксокомплекси цинку Zn(OH)4

2–. На катоді також перебігають суміщені
реакції  розряду гідроксокомплексів цинку та відновлення водню. Присутні
у складі електроліту ПАР забезпечують осадження компактних цинкових
покриттів.

Дифосфатні електроліти олов’янування та цинкування. В цих
електролітах метали знаходяться у вигляді дифосфатних комплексів  складу
Sn(P2O7)2

6– та Zn(P2O7)2
6-. У катодній реакції беруть участь дифосфатні

комплекси металу та вода. Вихід за струмом залежить від рН розчину та від
концентрації гідрофосфату амонію (в електроліті цинкування). Катодна
реакція за участю комплексних іонів ускладнена наявністю хімічної стадії.
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Таблиця 6.17 – Вихідні дані для виконання лабораторної роботи

Варіант Компоненти
електроліту

Концентрація,
г/дм3

рН Густина
струму, А/дм2

1
Сульфат нікелю
Боратна кислота
Хлорид натрію

80
25
15

4,0 0,5
1,0
1,5

2
Сульфат нікелю
Боратна кислота
Хлорид натрію

230
25
15

4,5 1,0
1,5
2,0

3
Сульфат нікелю
Боратна кислота
Хлорид натрію

300
30
20

5,0 1,0
2,0
2,5

4
Сульфат нікелю
Боратна кислота
Хлорид натрію

300
30
20

3,5 1,0
2,0
2,5

5
Сульфат нікелю
Боратна кислота
Хлорид натрію

300
30
20

3,0 1,0
2,0
3.0

6
Сульфат нікелю
Боратна кислота
Хлорид натрію

300
30
20

2,5 1,0
2,0
3,0

7
Сульфат нікелю
Боратна кислота
Хлорид натрію
Формалін

300
30
20
0,5

3,5 1,0
2,0
3,0

8

Сульфат нікелю
Боратна кислота
Хлорид натрію
Формалін
1,4-бутиндіол
Хлорамін Б

300
30
20
0,5
0,5
2,0

4,5 1,0
2,0
3,0

9
Сульфат нікелю
Боратна кислота
Хлорид натрію

300
30
20

2,0 1,0
2,0
3,0

10

Сульфат нікелю
Боратна кислота
Хлорид натрію
Формалін
1,4-бутиндіол
Хлорамін Б

300
30
20
0,5
0,5
2,0

5,5 1,0
2,0
3,0
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Продовження табл. 6.17
Варіант Компоненти

електроліту
Концентрація,
г/дм3

рН Густина
струму, А/дм2

11
Сульфат цинку
Сульфат натрію
Сульфат алюмінію
Декстрин

200
100
30
5

3,5 1,0
2,0
3,0

12
Сульфат цинку
Сульфат натрію
Сульфат алюмінію
Декстрин

200
100
30
5

3,0 1,0
2,0
3,0

13
Сульфат цинку
Сульфат натрію
Сульфат алюмінію
Декстрин

200
100
30
5

2,5 1,0
2,0
3,0

14
Сульфат цинку
Сульфат натрію
Сульфат алюмінію
Декстрин

200
100
30
5

4,5 1,0
2,0
3,0

15
Сульфат цинку
Сульфат натрію
Сульфат алюмінію
Декстрин

200
100
30
5

5,0 1,0
2,0
3,0

16
Сульфат цинку
Сульфат натрію
Сульфат алюмінію
Декстрин

200
100
30
5

2,0 1,0
2,0
3,0

17
Сульфат цинку
Сульфат натрію
Сульфат алюмінію
Декстрин

200
100
30
5

1,5 1,0
2,0
3,0

18 Оксид цинку
Натрію гідроксид
ПАР

10
100

6

1,0
1,5
2,0

19 Оксид цинку
Натрію гідроксид
ПАР

10
100

6

0,8
1,4
2,5

20 Оксид цинку
Натрію гідроксид
 ПАР

10
100

6

1,0
2,0
3,0
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Продовження табл. 6.17

Варіант Компоненти
електроліту

Концентрація,
г/дм3

рН Густина
струму, А/дм2

21 Хлорид олова
Калію дифосфат
Клей столярний

60
300

1

8,5 1,0
1,5
2,0

22 Хлорид олова
Калію дифосфат
Клей столярний

90
330

1

8,0 1,0
2,0
3,0

23 Хлорид олова
Калію дифосфат
Клей столярний

60
300

2

7,0 1,0
1,5
3,0

24 Хлорид олова
Калію дифосфат
Клей столярний

90
450

2

7,5 1,0
2,0
3,0

25 Сульфат цинку
Калію дифосфат
Амонію гідрофосфат
Декстрин

60
300
45
1

8,5 1,0
1,5
2,0

26 Сульфат цинку
Калію дифосфат
Амонію гідрофосфат
Декстрин

60
300
45
1

8,0 1,0
1,5
2,0

Варіант Компоненти
електроліту

Концентрація,
г/дм3

рН Густина
струму, А/дм2

27 Сульфат цинку
Калію дифосфат
Амонію гідрофосфат
Декстрин

60
300
45
1

7.5 1,0
1,5
2,0

28 Сульфат цинку
Калію дифосфат
Амонія гідрофосфат
Декстрин

60
300
20
1

8,5 1,0
1,5
2,0

29 Сульфат цинку
Калію дифосфат
Амонію гідрофосфат
Декстрин

60
300
10
1

8,5 1,0
1,5
2,0

30 Сульфат цинку
Калію дифосфат
Декстрин

60
300

1

8,8 1,0
1,5
2,0
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6.7.1.1. Методика виконання завдання. Вимірювання проводять у
трьохелектродній електрохімічній комірці, яка підключається до
потенціостата П–5848. Потенціостат застосовують для підтримання сталої
величини струму при електролізі (гальваностатичний режим) та
вимірювання потенціалу робочого електрода. Скляна електрохімічна комірка
складається з двох відділень, в одне з яких,  більшого діаметра, заливають
досліджуваний електроліт та занурюють  робочий і допоміжний електроди.
Друге відділення заповнюють насиченим розчином хлориду калію та
розміщують електрод порівняння. Для електролітичного контакту між
відділеннями  комірки застосовують електролітичний місток, заповнений
насиченим розчином хлориду калію. В роботі використовують електроди:

· робочий електрод   (катод) – мідний з площею поверхні 0,1 дм2;
· допоміжний електрод (анод) у електроліті нікелювання – нікелевий, у

електроліті цинкування – цинковий, у електроліті олов’янування –
олов’яний з площею поверхні 0,5 дм2;

· електрод порівняння – хлоридсрібний типу ЕВЛ–1М1. Підготовка
робочого і допоміжного електродів полягає в очищенні їх поверхні від
залишків жирових забруднень та оксидних плівок, для чого електроди
зачищають наждачним папером, знежирюють і промивають, а робочий
електрод травлять у розчині кислоти.

6.7.1.2. Послідовність роботи з потенціостатом П–5848. Перед
початком лабораторної роботи необхідно ознайомитись з відповідною
інструкцією до роботи на потенціостаті, після чого:

1.   Підготувати потенціостат до роботи згідно з інструкцією.
2. Увімкнути вилку потенціостату в розетку (220 В).
3. Увімкнути тублери “сеть” на блоках БП-1-25 і БВВ, при цьому

повинні загорітися лампочки зеленого кольору.
4. Через 2 хв натиснути кнопку “60 В А-Б” на блоці БП-1-25, має

загорітися лампочка червоного кольору.
5.  Протягом 30 хв прогріти потенціостат.
6. Установити “0” вихідної напруги потенціостата, для чого перемикач

“РОД РОБОТИ” блока БУ встановити в положення “НУЛЬ ТОЧНО”.
Ручкою “УСТ. 0 ТОЧНО” на цьому блоці установити стрілку вольтметра
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блока БУ на нульову відмітку.  Перемикач “РОД РОБОТИ”  встановити в
положення “ЯЧЕЙКА ОТКЛ”. Потенціостат готовий до роботи.

6.7.1.3. Підготовка до роботи електрохімічної комірки.
1. Ретельно промити комірку спочатку водопровідною, а потім

дистильованою водою.
2. Розташувати в комірці допоміжний електрод і заповнити її

розчином досліджуваного електроліту.
3. Залити у вузьке відділення комірки розчин хлориду калію, занурити

в нього електрод порівняння.
4. Занурити в широке відділення комірки робочий електрод,

попередньо зваживши його на аналітичних вагах.
5. Встановити між двома відділеннями комірки сольовий місток таким

чином, щоб його капілярна частина якомога ближче підходила до поверхні
робочого електроду.

6. Підключити електроди, розміщені в електрохімічній комірці, до
потенціастату.

6.7.1.4. Порядок реєстрації сумарної поляризаційної залежності та
розкладання її на парціальні.

1.  Перемикач “РОД РОБОТИ” на блоці БУ встановити в положення
“Ток”.

2. Встановити перемикач “Множитель тока” блока БУ і перемикач
“Начальное напряжение” блока БЗН  у положення, вказане в табл. 2.5, для
отримання заданої густини струму на робочому електроді.

3.  Встановити перемикач “+ 0 –“ блока БЗН в положення “–“.
4. Подати струм на комірку, для чого перемикач “РОД РОБОТИ” на

блоці БУ встановити в положення “Ячейка включена”
У В А Г А! Індикаторна лампочка “ВОЗБУЖДЕНИЕ” на блоці БУ не

повинна загорятися, в іншому випадку треба негайно перевести перемикач в
положення “Ячейка откл.”  і повідомити про це викладача.

5. Через 10 хв заміряти різницю потенціалів між робочим електродом і
електродом порівняння за допомогою приладу на блоці БВВ (Для отримання
точного значення ЕРС цілі та десяті вольта скомпенсувати відповідними
тумблерами, після чого перевести шкалу приладу в положення “0,2 В”).
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Показання вольтметра записати в лабораторний зошит. Розрахувати
потенціал робочого електрода при заданій густині струму.

6. Електроліз вести протягом терміну, вказаного викладачем, а час
відраховувати за допомогою секундоміра. Після закінчення вимірювань
комірку відключити, для чого перемикач  “РОД РОБОТИ” блока БУ
перевести в положення “Ячейка откл”.

7. Витягти робочий електрод, ретельно промити його водопровідною і
дистильованою водою, просушити фільтрувальним  папером.

8. Зважити робочий електрод на аналітичних вагах та визначити Dmпр

як різницю між вагою електрода після і до електролізу.
9. Розрахувати Dmтеор за першим законом Фарадея. Розрахувати вихід

за струмом для даної густини струму.
10. У такій же послідовності провести вимірювання і для інших густин

струму, вказаних у завданні.
11. Після завершення вимірювань вимкнути потенціостат  в

наступному порядку: перевести тумблери “Сеть” в положення “откл”,
вимкнути вилку з розетки.

12. Розібрати електрохімічну комірку. Злити розчини у відповідні
ємності, промити комірку і електроди водопровідною і дистильованою
водою.

6.7.1.5. Обробка отриманих результатів
1. На графіку в координатах “густина струму – потенціал” побудувати

сумарну поляризаційну залежність, використовуючи задані густини струму і
розраховані значення потенціалу робочого електрода.

 2. Враховуючи отримані значення виходів за струмом, розкласти
сумарну  поляризаційну залежність на парціальні – поляризаційну
залежність виділення металу та виділення водню. Побудувати парціальні
поляризаційні залежності у вигляді графіка.

3. Проаналізувати одержані результати і сформулювати висновки
щодо залежності виходу за струмом від густини струму при осадженні
металу з дослідженого електроліту.

4. Оформити звіт до лабораторної  роботи згідно з вимогами за
планом:
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• Назва роботи.
• Мета роботи.
• Основні теоретичні положення.
• Завдання на проведення експерименту (викласти суть завдання).
• Методика експерименту.
• Результати експерименту.
• Завдання для виконання розрахунків на ЕОМ.
• Обговорення отриманих результатів.
• Висновки.
• Указати дати виконання роботи  та її захисту:
                 Роботу виконано   “       “              20    р.
                 Роботу зараховано   “      “               20    р.

6.7.2. Сумісний розряд металів з утворенням сплаву

6.7.2 1. Завдання для виконання лабораторної роботи.
· Дослідити розряд іонів металів в електролітах осадження сплавів.
· Розрахувати значення виходу сплаву за струмом.
· Побудувати сумарну поляризаційну залежність.
· На підставі визначених виходів за струмом та сумарної

поляризаційної залежності побудувати парціальні залежності виділення
металів та водню.

6.7.2 2. Вихідні дані для виконання лабораторної роботи
Залежно від варіанта завдання, вказаного викладачем, склад

електроліту, значення рН та густин струму, при яких виконують досліди,
обирають з табл. 6.18. У роботі використовують три електроліти наступного
складу:

Дифосфатно-аміакатний електроліт осадження сплаву мідь-цинк,
г/дм3 : міді сульфат 1,5–2,5, цинку сульфат 60, калію дифосфат 300, калію
дигідрофосфат 10.

Дифосфатний електроліт осадження сплаву мідь-нікель, г/дм3 :
нікелю сульфат 65–70, міді сульфат 30–35, калію дифосфат 65–70, сегнетова
сіль 25–30.
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Дифосфатно-аміакатний електроліт для осадження сплаву паладій-
нікель, моль/дм3 : паладію хлорид (у перерахунку на метал) 1·10–2–5·10–4,
нікелю (II) хлорид гексагідрат (у перерахунку на метал) 4·10–2–10–3, калію
дифосфат 2·10–1…10–2 , амонію гідроксид до рН 10–11.

6.7.2 3. Визначення впливу параметрів електролізу, природи підкладки
та складу електроліту на властивості сплаву.

Дослідження проводять відповідно до варіанта завдання (табл. 6.18).
Величину рН електролітів вимірюють приладом рН-150М з використанням
скляного електрода ЕСЛ-6307. Матеріал робочого електрода – сталь, мідь,
нікель або платина. Електроди після попередньої обробки (за виключенням
платини) зважують. При виконанні завдань за індивідуальним навчальним
планом матеріал електрода вказує викладач. Рекомендований матеріал
нерозчинного анода – графітові пластини або платина.

Таблиця 6.18 – Варіанти завдань для виконання лабораторної роботи

Ва-
ріант

Електро-
літ, №

Матеріал робочого
електрода

Густина
струму,
А/дм2

Режим
електролізу

1 мідь
2 платина

1,5

3 мідь
4

1

платина 2,0

Гальваностатични
й електроліз,
Т = 20–30 ºC

5 нікель
6 платина
7 сталь (12Х18Н10Т)

1,0

8 нікель
9 платина

10

2

сталь (12Х18Н10Т)
1,5

Гальваностатични
й електроліз,
Т = 25–35 ºC

11 нікель
12 платина
13 сталь (12Х18Н10Т)

1,5

14 нікель
15 платина
16

3

сталь (12Х18Н10Т)
1,8

Гальваностатични
й електроліз,

рН 9,2–9,6
Т = 60 ºС

перемішування

17 мідь
18

1
платина

12,0 Імпульсний
електроліз
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19 мідь
20 платина

tі = 2×10–3с*

tп = 2×10–-2 с*

    *tі та tп – тривалість імпульсу та паузи для імпульсного режиму електролізу
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Осадження у гальваностатичному режимі здійснюють за допомогою
джерела постійного струму Б5-44. Імпульсний електроліз здійснюють у
герметичний триелектродній комірці за допомогою потенціостата ПИ 50–1.1
та програматора ПР-8. Потенціал вимірюють відносно насиченого
хлоридсрібного електрода порівняння. Час осадження сплаву обирають 30,
45 або 60 хв. Після осадження сплаву зразки ретельно промивають
проточною та дистильованою водою, висушують фільтрувальним папером.
Визначають потенціал сплаву для кожного зразка, а також потенціали
чистих металів у 2,0 М розчині сульфатної кислоти за допомогою
відповідного  електрода порівняння.

6.7.2.4. Завдання для обробки результатів.
1. Опишіть зовнішній вигляд покриття: рівномірність розподілу по

поверхні основи, однорідність, колір, наявність тріщин, слідів пітингу.
2. Дослідіть ступінь адгезії осаду шляхом перегину або сітки подряпин.
3. Визначте вміст нікелю та міді в осадженому сплаві.

Фотоколориметричне визначення нікелю у сплаві можливе завдяки
якісній реакції утворення у лужному середовищі забарвленої комплексної
сполуки нікелю з диметилгліоксимом у присутності окисника. Для цього
отримані на електроді покриття сплавом, що містять нікель, електрохімічно
розчиняють у 10 %-му розчині сульфатної кислоти. Після охолодження
розчин переносять в мірну колбу ємністю 200 мл, доводять до мітки
дистильованою водою, перемішують і додають розраховану кількість
реактивів. Через 10 – 15 хв визначають оптичну густину на фотоколориметрі
з синім світлофільтром з довжиною хвилі λ 490 – 550 нм. Для підвищення
точності вимірювань проводять три паралельних досліди, для розрахунків
використовують середнє арифметичне значення результатів вимірювань.
Налаштування фотокалориметра проводять у кюветі з товщиною шару
50 мм. Концентрацію іонів нікелю у досліджуваному розчині визначають за
допомогою калібрувальної  залежності (рис. 6.13).

Для визначення іонів Cu2+ фотоколориметричним методом отримані
на електроді покриття сплавом, що містять мідь, хімічно розчиніть у розчині
складу, г/дм3:  Н2SO4 – 600–650, HNO3 – 300–350, HCl – 4–5. У мірну колбу
ємністю 50 мл за допомогою піпетки відберають 10 мл розчину, що
аналізується. Додають у колбу краплю концентрованої сульфатної кислоти
та нейтралізують її 1: 3 розчином амонію гідроксиду. Додають 10 мл
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розчину NH4OH і доводять об’єм рідини у колбі дистильованою водою до
мітки. Розчини ретельно перемішують і визначають їх оптичну густину D
при 620 нм у кюветі товщиною 1 см. Як розчин порівняння використовують
дистильовану воду.

Рис.6.13. Градуювальна залежність
для спектрофотометричного
визначення вмісту нікелю у сплаві
нікель-мідь

Для підвищення точності вимірювань проводять три паралельних
досліди, для розрахунків використовують середнє арифметичне значення
вимірювань. За допомогою значення оптичної густини визначають
концентрацію іонів Cu2+ в досліджуваному розчині за допомогою
калібрувальної залежності, побудованої за стандартними розчинами, що
містять мідь (рис. 6.14).

4. Масову частку металу у сплаві (мас.%) розрахуйте за формулою

aV
VmМ M

×
×××

=
-

1

0
6 %10010)(ω  , (6.47)

де mM – маса металу, знайдена з калібрувальної залежності, г; V0 – об’єм
електроліту, взятий для аналізу, мл; V1 – об'єм проби, мл; a – маса
розчиненого покриття сплавом, г.

5. Розрахуйте електрохімічний еквівалент сплаву.
6. За законом Фарадея розрахуйте значення виходу за струмом сплаву.
7. Розрахуйте товщину покриття сплавом.
8. Розрахуйте швидкість осадження покриття сплавом, мкм/хв.
9. Побудуйте сумарну поляризаційну залежність.
10. Використовуючи значення Вс, побудуйте парціальні залежності.

Занотуйте результати експериментів та розрахунків за зразком табл.6.19.
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Рис.6.14. Градуювальна залежність
для спектрофотометричного
визначення вмісту міді у сплаві
нікель – мідь

Таблиця 6.19 – Результати дослідження процесу сплавотворення в системі
паладій – нікель

Номер

варіанту

Ест за
ХСЕ, В

ω(М1)
(ω(М2)),
мас.%

kсп,

г/(А·год)
Вс, %

ρсп,

г/см3

Товщина
покриття,

мкм

vос,
мкм/хв

1 2 3 4 5 6 7 8

6.7.2.5. Методика виконання лабораторної роботи.
Поляризаційні дослідження проведіть у триелектродній герметичній

електрохімічній комірці за допомогою потенціостата ПИ–50–1.1,
програматора ПР–8 та двохкоординатного реєстратора ПДА–1. При
виконанні лабораторної роботи потенціостат застосовують для забезпечення
сталого значення струму при електролізі (гальваностатичний режим) або
імпульсного режиму та вимірювання потенціалу робочого електрода.
Електрохімічну комірку призначено для проведення електролізу. Вона
складається з двох скляних відділень: до основного відділення заливають
досліджуваний електроліт та занурюють робочий та допоміжний електроди,
тоді як до меншого відділення заливають насичений розчин хлориду калію
та розташовують електрод порівняння. Електролітичний контакт між
відділеннями забезпечується за допомогою електролітичного ключа,
заповненого насиченим розчином калію хлориду. У лабораторній роботі
використовують такі електроди:
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· Робочим електродом є катод. Залежно від завдання використовують
мідь, платину, нікель або сталь 12Х18Н10Т з площею поверхні 0,1 дм2.

· Допоміжним електродом є анод. Рекомендований матеріал анодів –
графітові пластини площею 0,5 дм2.

· Електродом порівняння є хлоридсрібний електрод (ХСЕ),
рівноважний потенціал якого при 25 оС становить + 0,201 В.

Робочий електрод використовують як основу для нанесення покриття
сплавом. За зміною його маси до і після електролітичного осадження
розраховують вихід за струмом для процесу сплавотворення. Допоміжний
електрод необхідний як протиелектрод для проходження електричного
струму через електрохімічну комірку. Електрод порівняння необхідний для
вимірювання потенціалу робочого електрода.

Підготовка робочого і допоміжного електродів полягає в очищенні їх
поверхонь від залишків жирових забруднень та оксидних плівок, для чого
електроди знежирюють за допомогою віденського вапна та зачищають
наждаковим папером. Робочий електрод додатково обробіть
дрібнодисперсним наждаковим папером для забезпечення однорідності його
поверхні.

6.7.2.6. Послідовність роботи з потенціостатом ПИ–50–1.1.
Перед початком лабораторної роботи ознайомтеся з інструкцією для

роботи з потенціостатом. Для виконання лабораторної роботи:
 1. Підготуйте потенціостат до роботи згідно з інструкцєю.
2. Ввімкніть вилку потенціостата в розетку 220 В.
3. Ввімкніть тумблер “СЕТЬ”, при цьому повинні загорітися

індикатори “СЕТЬ”, “ЗАЩИТА”, “ЯЧ. ОТКЛ.” та “1 А/V”.
4. Натисніть кнопку “ЗАЩИТА”, при цьому однойменний індикатор

повинен згаснути. Показники індикаторів “НАПРЯЖЕНИЕ” та “ТОК”
повинні відповідати положенню “0”.

5. Дайте потенціостату прогрітися протягом 30 хв, після чого він
готовий до роботи.

6.7.2.7. Підготовка до роботи електрохімічної комірки.
Проведіть підготовку електролітичної комірки до вимірювань згідно з

послідовністю, наведеною в п. 6.7.1.3
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6.7.2.8. Порядок реєстрації поляризаційних залежностей.
1. Переконайтеся,  що кнопку “ПОТЕНЦІОСТАТ” натиснуто.
У В А Г А! Індикаторна лампочка “ВОЗБУЖДЕНИЕ” не повинна

загорятися. Якщо інакше – негайно переведіть перемикач у положення “ЯЧ.
ОТКЛ. ” і повідомте викладача.

  2. Проведіть вимірювання потенціалу робочого електрода відносно
електроду порівняння без поляризації струмом при натиснутій кнопці “ЯЧ.
ОТКЛ.”

3. Для поляризації робочого електрода натисніть кнопку “1 А/V” і
задайте відповідну варіанту напругу/струм.

4. Значення різниці потенціалів між робочим електродом і електродом
порівняння визначте безпосереднім відліком показань вольтметра, які
запишіть у лабораторний журнал. Розрахуйте потенціал робочого електрода
при заданій густині струму.

5. Електроліз ведіть протягом терміну часу, вказаного викладачем,  а
відлік часу здійснюйте за допомогою секундоміра. Після закінчення досліду
відключіть комірку, для чого натисніть кнопку “ЯЧ. ОТКЛ.”.

6. Витягніть із розчину робочий електрод, ретельно промийте його
водопровідною і дистильованою водою, просушіть фільтрувальним
папером.

7. Зважте робочий електрод на аналітичних вагах та визначте Dmпр як
різницю між вагою електрода після і до електролізу.

8. Розрахуйте Dmтеор за першим законом Фарадея.
9. Розрахуйте вихід за струмом для даної сили струму.
10. Ті самі дії виконайте для інших густин струму, вказаних у варіанті

завдання.
11. Вимкніть потенціостат у наступному порядку: переведіть тумблери

“СЕТЬ” у положення “ОТКЛ”, вимкніть вилку з розетки.
12. Розберіть електрохімічну комірку. Вилийте розчини у відповідні

ємності, промийте комірку і електроди водопровідною і дистильованою
водою.

6.7.2.9. Послідовність роботи з джерелом постійного струму Б5–44.
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1. Тумблер установіть в положення “ВКЛ”. При цьому повинна
загорітися лампочка “СЕТЬ”.

2. Через 30 хв джерело живлення постійного струму готове до роботи.
3. Кодовий перемикач вихідного струму встановіть у положення, що

відповідає струму, заданому у вашому варіанті.
4. Кодовий перемикач напруги встановіть у положення відповідного

навантаження.
6.7.2.10. Обробка отриманих результатів.
1. На графіку в координатах “густина струму – потенціал” побудуйте

сумарну поляризаційну залежність, використовуючи задані густини струму і
розраховані значення потенціалу робочого електрода.

2. Враховуючи отримані значення виходів за струмом, з сумарної
поляризаційної залежності побудуйте парціальні поляризаційні залежності:
виділення металу та виділення водню. Надайте парціальні поляризаційні
залежності у вигляді графіка.

3. Проаналізуйте одержані результати і зробіть висновок щодо
залежності виходу за струмом від густини струму при осадженні металу з
досліджуваного електроліту.

4. Оформіть звіт до лабораторної роботи згідно з вимогами за планом:
• Назва роботи.
• Мета роботи.
• Основні теоретичні положення.
• Завдання на проведення експерименту (викласти суть завдання).
• Методика експерименту.
• Результати експерименту.
• Завдання для виконання розрахунків на ЕОМ.
• Обговорення отриманих результатів.
• Висновки.
• Увазати дати виконання роботи та її захисту:
                 Роботу виконано   “ “  20    р.
                 Роботу зараховано   “  “ 20    р.
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ДОДАТКИ

Додаток 1
Попередня обробка поверхні твердих електродів

Для обробки поверхні твердих електродів з метою одержання
відтворюваних результатів використовують різні способи. Найбільш простим і
поширеним є спосіб, що включає змінну поляризацію електрода до потенціалів
виділення кисню та водню.

Скляний електролізер і допоміжний електрод повинні бути промиті та  не
менш трьох разів сполоснуті бідистилятом. Для поляризації електрода використо-
вують спеціально зібрану схему або потенціостат. Електролізер  заповнюють 0,5
моль/л розчином сульфатної кислоти (H2SO4). Спочатку проводять анодну
поляризацію електрода протягом 20–30 хв, а потім – катодну протягом такого ж
проміжку часу. Густина струму поляризації становить 10–20 мА/см2 з розрахунку
на видиму поверхню, при цьому візуально спостерігають відрив з поверхні елек-
трода бульбашок Н2 або О2. При зміні напряму струму необхідно замінити розчин
електроліту, ретельно промити електролізер і електроди після заміни розчину
бідистилятом.

Додаток 2
Похідні одиниці виміру фізичних величин

Назва величини Назва одиниці Позначення
одиниці

укр. міжнар. укр. міжнар. укр. міжнар.

Співвідношення
з головними
одиницями

Енергія, робота Energy,
work

джоуль Joule Дж J m2·kg·s–2

Тиск Pressure паскаль Pascal Па Pa m–1·kg·s–2

Електричний
заряд, кількість

електрики

Electric
charge,

quantity of
electricity

кулон Coulomb Кл C s·A

Електричний
потенціал,
електрична

напруга,
електрорушійн

а сила

Electric
potential,

voltage, elec-
tromotive

force

вольт Volt В V m2·kg·s–3·A–1

Електрична
ємність

Electric ca-
pacity

фарад Farad Ф F m–2·kg–1·s4·A2

Електричний
опір

Electric re-
sistance

ом Ohm Ом W m2·kg·s–3·A–2

Електрична
провідність

Electric con-
ductance

сименс Siemens См S m–2·kg–1·s3·A2
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Додаток 3
Деякі головні фізичні сталі

Назва константи Символ Значення
Стала Фарадея F 96500 Кл·моль–1;

26,8 А·год·моль–1

Стала Авогадро NA 6,022·1023 моль–1

Елементарний заряд e 1,602·10–19 Кл
Універсальна газова стала R 8,314 Дж·моль–1·К–1

Електрична стала e0 8,854·10–12 Ф·м–1

Атомна одиниця маси m 1,660·10–27 кг

Молярний об’єм ідеального газу при Т0 =
273,15 К; р0 = 101325 Па

Vm 22,414·10–3 м3·моль–1

Додаток 4

Головні одиниці вимірювання фізичних величин SI

Назва величини Назва одиниці Позначення
одиниці

українська Міжнародна укр. міжнар. укр. міжнар.
Довжина Length метр metre м m

Маса Mass кілограм kilogram кг kg
Час Time секунда second с s

Сила струму Electric current ампер ampere А A
Термодинамічна

температура
Thermodynamic

temperature
кельвін kelvin К K

Кількість
речовини

Amount of
substance

моль mole моль mol

Додаток 5

Одиниці, які вживають нарівні з одиницями SI

Назва величини Назва одиниці Позначення
одиниці

укр. міжнар. укр. міжнар. укр. міжнар.

Співвідношення
з головними
одиницями

Маса Mass тонна
грам

metric ton
gramme

т
г

t
g

103 kg
10–3 kg

Час Time хвилина
година
доба

minute
hour
day

хв
год
д

min
h
d

60·s
3600·s

24 h = 86400 s
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Об’єм Volume літр litre л L 10–3 m3

Додаток 6
Середні коефіцієнти активності електролітів

Концентрація розчину, моль/дм3Сполука
0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 0,2

AgNO3 – 0,920 0,900 0,790 0,720 0,640
BaCl2 0,880 0,770 0,720 0,560 0,490 0,440
CdSO4 0,730 0,500 0,400 0,20 0,170 0,110
CuSO4 0,740 0,530 0,410 0,210 0,160 0,110
FeCl2 0,890 0,800 0,750 0,620 0,580 0,550
HBr 0,966 0,929 0,906 0,838 0,805 0,782
HCl 0,966 0,928 0,904 0,830 0,796 0,767

HNO3 0,965 0,927 0,902 0,823 0,785 0,748
H2SO4 0,830 0,639 0,544 0,340 0,265 0,209
KBr 0,965 0,927 0,903 0,822 0,777 0,728
KCl 0,965 0,927 0,901 0,815 0,769 0,719

K4Fe(CN)6 – – – 0,190 0,140 0,099
KI 0,965 0,927 0,905 0,840 0,800 0,760

KOH – 0,920 0,900 0,820 0,800 –
MgSO4 – – 0,400 0,220 0,180 0,130
NH4Cl 0,961 0,911 0,880 0,790 0,740 0,690
NaBr 0,966 0,934 0,914 0,844 0,800 0,740

NaCl 0,966 0,929 0,904 0,823 0,780 0,730

NaJ 0,970 0,940 0,910 0,860 0,830 0,810

NaNO3 0,966 0,930 0,900 0,820 0,770 0,700

NaOH – – 0,900 0,820 0,770 0,730

Na2SO4 0,887 0,778 0,714 0,530 0,450 0,360

Pb(NO3)2 0,880 0,760 0,690 0,460 0,370 0,270

ZnCl2 0,880 0,770 0,710 0,560 0,500 0,450

ZnSO4 0,700 0,480 0,390 – 0,150 0,110
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Додаток 7

Наближені значення рН водних розчинів при кімнатній
температурі

Кислота Молярна
концентрація
еквіваленту,

моль/дм3

рН Основа Молярна
концентрація
еквіваленту,

моль/дм3

рН

Арсенатна (ІІІ) нас 5,0 0,01 10,6
Бензойна 0,01 3,1 0,1 11,1
Боратна 0,1 5,2

Амонію
гідроксид 1 11,6

Карбонатна нас 3,7 Натрію тетраборат 0,1 9,2
Метанова 0,1 2,3 0,01 12,0

Нітратна (ІІІ) 0,1 2,2 0,1 13,0
0,01 2,1

Калію гідроксид
1 14,0

0,1 1,2 Калію ціанід 0,1 11,0
Сульфатна (VІ) 1 0,3 Кальцію гідроксид нас 12,4
Сульфатна  (ІV) 0,1 1,5 Кальцію карбонат нас 9,4

Сульфідна 0,1 4,1 Магнію гідроксид нас 10,5
Фосфатна (V) 0,1 1,5 Натрію

гідрокарбонат
0,1 8,4

0,001 3,0 0,001 11,0
0,01 2,0 0,01 12,0
0,1 1,0 0,1 13,0Хлоридна

1 0,1

Натрію гідроксид

1 14,0
Ціанідна 0,1 5,1 Натрію карбонат 0,1 11,5

0,001 3,9 Натрію силікат 0,1 12,6
0,01 3,4 Натрію

гідрофосфат
0,1 9,0

Етанова
0,1 2,9 Ферум (ІІ)

гідроксид
нас 9,5
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Додаток 8

Ряд стандартних електродних потенціалів металів

Метал Е0, В Метал Е0, В Метал Е0, В Метал Е0, В

Li+/Li −3,045 Al3+/Al −1,663 Co2+/Co -0,277 Tc2+/Tc 0,400

K+/K −2,924 Zr4+/Zr −1,529 Ni2+/Ni −0,250 Co3+/Co 0,400

Rb+/Rb −2,925 Ti2+/Ti −1,210 In+/In −0,250 Ru2+/Ru 0,450

Cs+/Cs −2,923 V2+/V −1,186 Mo3+/Mo −0,200 Cu+/Cu 0,521

Ba2+/Ba −2,905 Mn2+/Mn −1,179 W3+/W −0,150 Rh2+/Rh 0,600

Sr2+/Sr −2,888 Ta3+/Ta −1,126 Sn2+/Sn −0,139 Os2+/Os 0,700

Ca2+/Ca −2,866 Nb3+/Nb −1,100 Pb2+/Pb −0,126 Tl3+/Tl 0,710

Na+/Na −2,714 Cr2+/Cr −0,913 Fe3+/Fe −0,037 Hg2
2+/2Hg 0,789

Ac3+/Ac −2,600 V3+/V −0,835 2H+/H2 0,000 Ag+/Ag 0,789

La3+/La −2,522 Zn2+/Zn −0,763 Ge2+/Ge 0,000 Pb4+/Pb 0,800

Nd3+/Nd −2,431 Cr3+/Cr −0,744 Sn4+/Sn 0,009 Hg2+/Hg 0,854

Y3+/Y −2,372 Ga3+/Ga −0,529 Bi3+/Bi 0,215 Pd2+/Pd 0,987

Mg2+/Mg −2,363 Fe2+/Fe −0,440 Sb3+/Sb 0,240 Ir2+/Ir 1,100

Sc3+/Sc −2,077 Cd2+/Cd −0,403 As3+/As 0,300 Pt2+/Pt 1,188

Be2+/Be −1,847 In3+/In −0,343 Re3+/Re 0,300 Au3+/Au 1,498

Hf4+/Hf −1,700 Tl+/Tl −0,336 Cu2+/Cu 0,340 Au+/Au 1,692
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Додаток 9

Константи нестійкості (– lg Кн) деяких комплексних сполук  з неорганічними
лігандами

ЛігандиЦентраль-
ний іон

Число коор-
динованих

груп CN– NH3 P2O7
4– OH– F– Cl–

1 2 3 4 5 6 7 8
1 – 3,32 – 2,30* 0,36* 3,04
2 19,85 7,24 3,85 4,00 – 5,04
3 20,55 – – 5,20 – 5,04

Ag+

4 19,42 – – – – 5,30
Au+ 2 38,30 27,00 – – – 9,80

Pd2+ 4 52,51 31,39 – 28,47 – 14,78

1 – 5,93 – – – 5,36
2 24,00 10,86 26,72 – – 5,63Cu+

3 28,60 – – – – –
1 – 3,99 5,20 7,00 1,23 0,07
2 7,33 10,30 13,68 – –
3 – 10,06 – 17,00 – –
4 – 12,03 – 18,5 – –
5 – 11,43 – – – –

Cu2+

6 – 8,90 – – – –
1 – 2,18 6,45 4,4 1,26 –
2 – 4,43 7,24 11,3 – –Zn2+

3 17,00 6,74 – 13,14 – 0
1 5,18 2,51 5,60 4,17 0,46 2,05
2 9,60* 4,47 4,18 8,33* 0,53* 2,60*
3 13,92 5,77 – 9,02 – 2,40

Cd2+

4 17,11 6,56 – 8,60 – 2,90
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Продовження додатка 9

1 2 3 4 5 6 7 8
1 – – – 11,86 4,85 1,51
2 – – 14,00 20,64* – 2,24*
3 – – – 25,13 10,00 2,03

Sn2+

4 – – – – – 1,48
1 – – 11,24 6,90 – 1,60
2 – – – 10,80* – 1,78*
3 – – – 13,30 – 1,70

Pb2+

4 – – – – – 1,40
1 – 2,68 5,82 4,97 – –
2 – 4,80 7,19 8,55* – –
3 – 6,40 – 11,33 – –
4 31,00 7,47 – – – –
5 30,30 7,99 – – – –

Ni2+

6 – 7,91 – – – –
1 – 1,40 – 5,56 – 0,36
2 – 2,20 – 9,77* – 0,40*
3 – – – 9,67 – –
4 – 3,70 – 8,56 – –
5 15,7 1,00 – – – –

Fe2+

6 24,00 – – – – –
1 – – – 11,87 6,04 1,45
2 – – 5,55 21,17 10,74 2,10
3 – – – 30,76* 13,74* 1,10*
4 – – – – 15,74 –
5 – – – – 16,10 –

Fe3+

6 – – – – 16,10 –

* нейтральні молекули в розчині
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