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АНОТАЦІЯ
Скнар Ю. Є. Електроосадження металів родини феруму, сплавів та
композитів

на

їх

основі

із

метилсульфонатного

електроліту.

–

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за
спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (102 – хімія).  ДВНЗ “Український
державний хіміко-технологічний університет”, Дніпро, 2019.
Дисертацію присвячено встановленню загальних закономірностей
електроосадження металів родини феруму, сплавів та композитів на їх
основі із метилсульфонатного електроліту, впливу складу електроліту та
параметрів електролізу на їх склад, структуру, фізико-хімічні властивості та
розробці узагальнюючих принципів цілеспрямованої дії на основні фактори
електроосадження таких покриттів.
Встановлено, що перенапруження виділення металів родини феруму в
метилсульфонатному електроліті менше, ніж в сульфатному електроліті і
більше,

ніж

в

перхлоратному

електроліті.

Показано,

що

кінетика

електровідновлення іонів металів родини феруму визначається стійкістю
ацидокомплексів

відповідних

металів

і

буферними

властивостями

електроліту. Зазначені характеристики для метилсульфонатного електроліту
значно нижчі порівняно з сульфатним електролітом. Внаслідок цього, при
сталому потенціалі електроду швидкість виділення металів родини феруму із
метилсульфонатного

електроліту

вища

порівняно

із

сульфатним

електролітом. Встановлено, що електроосадження металів родини феруму
відбувається за участі їх гідроксокомплексів та аквакомплексів. В області
низьких

потенціалів

превалюючим

є

електровідновлення

частинок

[Me(H2O)5OH]+. Константа b рівняння Тафеля для цього процесу дорівнює –
0,044 В, порядок реакції по іонам металу n = 2. В області високих значень
потенціалів переважно відбувається електровідновлення [Me(H2O)6]2+ і
b = –0,132В, n = 1. Запропоновано механізм електровідновлення іонів металів
родини феруму, що адекватно описує одержані експериментальні дані.
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Запропоновано і експериментально обґрунтовано механізм сумісного
електроосадження

металів

родини

феруму

із

метилсульфонатного

електроліту. Показано, що аномальний характер співосадження цих металів
зумовлений

низкою

чинників.

Зокрема,

електроосадження

сплаву

відбувається на активних центрах, що утворюються в результаті адсорбції
гідроксокомплексів металів з перенесенням заряду. Запропоновано вважати,
що осадження компонентів сплаву можливе як на власних, так і на
чужорідних активних центрах, утворених іншим компонентом сплаву.
Принциповою характеристикою розчину є його рН поблизу електрода,
величина якого впливає на концентрацію гідроксокомплексів металів і
ступінь заповнення поверхні активними центрами.
Встановлено

кінетичні

закономірності

електроосадження

композиційних покриттів Ni-ZrO2 та Ni-TiO2 із метилсульфонатного
електроліту. Показано, що метилсульфонатний електроліт забезпечує
підвищену агрегативну стійкість дисперсної фази, що сприяє впровадженню
в покриття більшої кількості частинок при однаковій їх об’ємній
концентрації порівняно з сульфатним електролітом. Запропоновано механізм
формування

композиційного

покриття,

який

враховує

те,

що

електроосадження металевої матриці відбувається з різною швидкістю на
вільній від неметалічних частинок і на умовно зайнятій ними поверхні
електрода. Розроблена математична модель утворення композиційного
покриття, яка адекватно описує експериментальні дані.
Запропоновано
покриттів

на

новий

основі

спосіб

нікелю

формування

методом

нанокомпозиційних

осадження

останніх

з

метилсульфонатних розчинів, що містять іони полівалентних металів,
зокрема титану(IV) та церію(ІІІ). Дисперсна фаза в таких електролітах
утворюється безпосередньо під час електролізу внаслідок підвищення рН у
приелектродному шарі при перебігу електродної реакції виділення водню.
Оксидно-гідроксидні сполуки нанорозмірного масштабу інкорпоруються в
зростаючий осад, утворюючи нанокомпозиційні матеріали. Застосування
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метилсульфонатного електроліту для осадження композитів на основі
нікелю

має

великі

перспективи

в зв’язку з високою розчинністю

метилсульфонатних солей допованих елементів, зокрема церію, та можливістю
проведення електролізу в достатньо кислих розчинах (до рН = –0,5), в яких
можливе використання титану(IV) в розчинному стані.
Встановлено закономірності співосадження нікелю і фосфору із
метилсульфонатного електроліту. Утворення фосфору відбувається в
результаті електрохімічного відновлення гіпофосфіт-аніонів безпосередньо
до атомарного фосфору і при диспропорціонуванні гіпофосфіт-аніонів на
каталітично активній поверхні нікелевого катода. Встановлено, що
перенапруження виділення нікелю в сплав Ni-P зменшується порівняно з
чистим нікелем на величину до 100 мВ. Це може бути пов’язано зі
збільшенням концентрації електроактивних гідроксокомплексів нікелю в
приелектродному шарі в результаті підвищення його рН, викликаного
перебігом реакцій утворення фосфору з гіпофосфіт-аніонів.
Методом скануючої електронної мікроскопії досліджено морфологію
поверхні металів родини феруму. Встановлено, що покриття, одержані із
метилсульфонатного електроліту, мають менший розмір зерен порівняно із
осадами, нанесеними із сульфатного електроліту. Рентгеноструктурні
дослідження покриттів показали, що метали, осаджені із метилсульфонатного
електроліту, є більш дрібнокристалічними, а їх кристалічна решітка має
більшу кількість дефектів порівняно з осадами, одержаними із сульфатного
електроліту. Це пов’язано з тим, що при електролізі в метилсульфонатному
електроліті в приелектродному шарі утворюється більша кількість оксидногідроксидних сполук осаджуваного металу, що потрапляють в осади.
Встановлено, що сульфурвмісні органічні сполуки впливають на
структуру і фізико-хімічні властивості покриттів металами родини феруму,
одержаних

із

метилсульфонатного

електроліту.

Встановлено,

що

сульфурвмісні добавки, які використовуються при нікелюванні, значно
слабше впливають на структуру та властивості кобальтових покриттів.
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Напевно, це пов’язано із меншою їх адсорбцією на кобальті порівняно з
нікелем за однакових умов електроосадження. На підставі кореляції між
кількістю впроваджуваного в осад сульфуру та карбону, визначеної за
допомогою рентгенофлуоресцентного аналізу, і внутрішніми напруженнями
покриттів показана застосовність для досліджуваної системи дислокаційносорбційної моделі виникнення внутрішніх напружень. Запропоновано
принцип керування фізико-хімічними властивостями покриттів, який
полягає в тому, що в метилсульфонатний електроліт вводяться такі
сульфурвмісні органічні сполуки, які забезпечують вбудовування сульфуру в
кристалічну решітку металу або сприяють компенсуванню внутрішніх
напружень розтягнення внутрішніми напруженнями стискання внаслідок
інкорпорації

вуглеводневих

продуктів

розкладання

добавки

в

міжкристалічний простір осадів.
Дослідження

структури

і

фізико-хімічних

властивостей

електролітичних сплавів Ni-Co, одержаних із метилсульфонатного і
сульфатного електролітів, показали, що вони істотно залежать від кислотноосновних

властивостей

електроліту.

Слабкі

буферні

властивості

метилсульфонатного електроліту порівняно з сульфатним електролітом,
призводять до утворення в приелектродному шарі більшої кількості
гідроксидних сполук, що вбудовуються в катодний осад. Це викликає
утворення значної кількості дефектів кристалічної решітки і подрібнення
кристалітів покриття. Як результат, мікротвердість і внутрішні напруження
таких осадів зростають. Їх магнітні властивості відрізняються від значень,
що відповідають покриттям, одержаним із сульфатного електроліту, що
обумовлено надмірним вмістом неметалевої фази.
Показано, що при електроосадженні сплаву Ni-Fe за присутності в
метилсульфонатному електроліті сульфурвмісних органічних добавок можна
одержувати покриття з низькими внутрішніми напруженнями (2–8 МПа) та
високою мікротвердістю (470–500 кг/мм2). Зниження внутрішніх напружень
обумовлює зниження коерцитивної сили плівок Ni-Fe до 4 Е.
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Встановлено, що впровадження титан діоксиду або цирконій діоксиду
в нікелеву матрицю призводить до збільшення внутрішніх напружень і
мікротвердості осадів, що пов’язано зі структурними змінами нікелевої
матриці. Рентгеноструктурні дослідження показали, що розмір кристалітів
композиту

Ni-TiO2

дещо

менший,

ніж

чистого

нікелю.

Невелике

подрібнення зерен матриці композиту і наявність на їх поверхні дисперсної
фази TiO2 зафіксовано при дослідженні морфології поверхні покриттів з
використанням скануючого електронного мікроскопа.
Для підвищення фотокаталітичної активності композиту Ni-TiO2
запропоновано наносити фотокаталізатор на попередньо сформовану
нікелеву матрицю з розвиненою поверхнею. Ефект підвищення питомої
поверхні

матриці

суспензійного

досягається

електроліту,

шляхом

що

електроосадження

містить

в

якості

нікелю

дисперсної

із

фази

карбонільний нікелевий порошок. Аналіз вольтамперограм виділення водню
на гладенькій і розвиненій нікелевій поверхні показав, що інкорпорування
нікелевих частинок в покриття призводить до значного збільшення питомої
поверхні матриці. Електроосадження композитів Ni-TiO2 на таку матрицю
дозволяє збільшити їх фотокаталітичну активність в десять разів.
Встановлено,

що

нанокомпозити,

одержані

із

істинних

метилсульфонатних розчинів, що містять іони полівалентних металів,
володіють низкою цінних властивостей. Зокрема, осади Ni/TiO2 проявляють
підвищену

фотокаталітичну

активність

порівняно

з

композитами,

одержаними із суспензійного електроліту. Показано, що нанокомпозити
Ni/Ce, осаджені із істинного метилсульфонатного електроліту, мають
підвищену мікротвердість і проявляють електрокаталітичні властивості по
відношенню до реакції виділення водню.
Встановлено, що ступінь блиску і внутрішні напруження осадів Ni-Р,
одержаних із метилсульфонатного електроліту, вище, а мікротвердість не
поступається

покриттям,

осадженим

із

сульфатного

електроліту.
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Парамагнітні властивості одержуваних покриттів можуть бути використані
при створенні магнітних екранів.
Запропоновано нові електроліти, ефективність яких разом з високими
фізико-хімічними властивостями одержуваних покриттів підтверджують акти
впровадження.
Ключові слова: електрохімічна кінетика, сумісне електровідновлення,
механізм, електроосадження, метали родини феруму, метилсульфонатний
електроліт, сплави, композити, фізико-хімічні властивості
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Sknar Yu. E. Electrodeposition of iron group metals, iron group-based
alloys

and

composites

from

methanеsulfonate

electrolyte.

–

Research

Qualification Work printed as a manuscript.
Thesis for the Doctor’s of Science degree (Chemistry) by specialty
02.00.05 – electrochemistry (102 – сhemistry). – State Higher Education
Institution “Ukrainian State University of Chemical Technology”, Dnipro, 2019.
The doctoral thesis is devoted to identifying the general regularities of
electrodeposition of iron group metals and iron group-based alloys and composites
from a methanеsulfonate electrolyte, to studying the influence of the electrolyte
composition and electrolysis parameters on their composition, structure,
physicochemical properties, and to the development of generalizing principles for
the task-oriented adjustment of the main factors of their electrodeposition.
It was found that the overpotential of the deposition of iron group metals
from the methanеsulfonate electrolyte is lower than from the sulfate electrolyte
and higher than from the perchlorate electrolyte. It has been shown that the
kinetics of electrochemical reduction of the iron group metal ions is determined by
the stability of the acid complexes of the corresponding metals and the buffer
properties of the electrolyte. The above characteristics are much lower for the
methanеsulfonate electrolyte compared to the sulfate electrolyte. As a result, the
rate of deposition of iron group metals from the methanеsulfonate electrolyte is
higher compared with the sulfate electrolyte, the electrode potential being the
same. It was revealed that the electrodeposition of iron group metals occurs with
the participation of their hydroxo-complexes and aqua complexes. In the region of
low potentials, the electrochemical reduction of the [Me(H2O)5OH]+ particles is
prevailing. The constant b of the Tafel equation for this process is –0,044 B, the
order of the reaction for the metal ions is n = 2. In the region of high potentials,
electrochemical

reduction

of

[Me(H2O)6]2+

predominantly

occurs,

and

b = –0,132 B, n = 1. A mechanism of electrochemical reduction of the iron group
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metal ions has been proposed, which adequately describes the experimental data
obtained.
A mechanism of an electrochemical codeposition of iron group metals from
the methanеsulfonate electrolyte has been proposed and experimentally
justificated. It has been shown that anomalous nature of codeposition of these
metals is caused by a number of factors. In particular, the electrodeposition of an
alloy occurs at the active centers that are formed as a result of adsorption of metal
hydroxo-complexes, followed by charge transfer. It has been proposed to assume
that deposition of the alloy components is possible both at their own and at foreign
active centers formed by another component of the alloy. The principal
characteristic of the solution is its pH near the electrode, as the pH value affects
the concentration of hydroxo-complexes of metals and the degree of filling the
surface with active centers.
The kinetic regularities of electrodeposition of Ni-ZrO2 and Ni-TiO2
composite coatings from the methanеsulfonate electrolyte were found. It has been
shown that the methanеsulfonate electrolyte ensures enhanced aggregative stability
of the disperse phase, which facilitates the introduction of a greater number of
particles into the coating compared with the sulfate electrolyte, the volume
concentration being the same. A mechanism of composite coating formation has
been proposed, which takes into account the fact that the rate of electrodeposition of
a metal matrix differs at the electrode surfaces, which are free from or occupied
with non-metallic particles. A mathematical model of the formation of composite
coatings has been developed, which adequately describes the experimental data.
A new method has been proposed for the formation of nanocomposite
nickel-based coatings by deposition from methanеsulfonate solutions containing
ions of polyvalent metals, in particular titanium(IV) and cerium(III). The disperse
phase in the above electrolytes is formed directly during electrolysis as a result of
an increase in the near-electrode layer pH during the electrode reaction of
hydrogen evolution. Nano-sized oxide-hydroxide compounds are incorporated into
a growing deposit to form nanocomposite materials. The use of a methanеsulfonate
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electrolyte for the deposition of nickel-based composites is promising due to high
solubility of methanеsulfonate salts of the doped elements, in particular cerium, and
the possibility of electrolysis in solutions that are acidic enough (up to pH = –0,5) to
provide titanium(IV) staying in a soluble state.
The regularities of codeposition of nickel and phosphorus from the
methanеsulfonate electrolyte have been established. Formation of phosphorus
occurs as a result of electrochemical reduction of hypophosphite anions directly to
the atomic phosphorus, with disproportionation of hypophosphite anions at a
catalytically active surface of the nickel cathode. It was found that the overvoltage
of nickel deposition into the Ni-P alloy decreases in comparison with pure nickel
by up to 100 mV. This may be due to an increase in the concentration of
electroactive hydroxo-complexes of nickel in the near-electrode layer as a result of
an increase in the near-electrode layer pH caused by the reactions of phosphorus
formation from hypophosphite anions.
The morphology of the iron group metal surfaces was studied by scanning
electron microscopy. It was established that coatings obtained from the
methanеsulfonate electrolyte feature smaller grain sizes than deposits obtained
from the sulfate electrolyte. X-ray structural studies of the coatings showed that
the metals deposited from the methanеsulfonate electrolyte are more finecrystalline, and their crystalline lattices have a greater number of defects
compared with the deposits obtained from the sulfate electrolyte. This is due to the
fact that a larger number of oxide-hydroxide compounds of the metal being
deposited are formed during electrolysis in the methanеsulfonate electrolyte; the
compounds also enter the deposit.
It was found that sulfur-containing organic compounds influence the
structure and physical and mechanical properties of nickel coatings obtained from
methanеsulfonate electrolyte. Based on the correlation between the amounts of
sulfur and carbon introduced into the nickel deposit, which was determined using
an X-ray fluorescence analysis, and the internal stress of the coatings, the
applicability of the dislocation-absorption model of internal stress has been shown
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for the system under study. The principle of controlling the properties of nickel
coatings has been proposed, which implies introduction of sulfur-containing
organic compounds into the electrolyte, which would provide the incorporation of
sulfur into the crystal lattice of nickel. It was revealed that sulfur-containing
additives, used in nickel plating, produce significantly less effect on the structure
and properties of cobalt coatings. This is probably due to their lower cobalt
adsorption than nickel adsorption under the same conditions of electrodeposition.
Investigation of electrolytic Ni-Co alloys obtained from methanеsulfonate
and sulfate electrolytes showed that their structure and physicochemical properties
essentially depend on the acid-base properties of the electrolyte. Weaker buffering
properties of the methanеsulfonate electrolyte in comparison with the sulfate
electrolyte lead to the formation of a large number of hydroxide compounds in the
near-electrode layer, which are embedded in the cathode deposit. This causes the
formation of an increased number of defects in the crystal lattice and diminishing
of the coating crystallite sizes. As a result, these deposits show an increase in the
microhardness and internal stress. Their magnetic properties differ from the values
exhibited by the coatings obtained from the sulfate electrolyte, which is due to an
excessive content of non-metallic phase.
It has been shown that electrodeposition of Ni-Fe alloys from the
methanеsulfonate electrolyte in the presence of sulfur-containing organic additives
can result in obtaining coatings that feature a low internal stress (2–8 MPa) and
high microhardness (470–500 kg/mm2). Reducing the internal stress decreases the
coercivity of Ni-Fe films to 4 E.
It has been found that the introduction of titanium dioxide or zirconium
dioxide into a nickel matrix leads to an increase in internal stress and
microhardness of the deposits, which is associated with structural changes in the
nickel matrix. X-ray diffraction studies have shown that crystallites of the Ni-TiO2
composite are slightly smaller in size than those of pure nickel. A slight
diminishing of the composite matrix grains and the presence of TiO2 disperse
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phase on their surfaces was registered in the study of the coating surface
morphology using a scanning electron microscope.
To increase the photocatalytic activity of the Ni-TiO2 composite, it has been
proposed to apply a photocatalyst to a preformed extended-surface nickel matrix.
The effect of increasing the specific surface of the matrix is achieved by
electrodeposition of nickel from a suspension electrolyte containing a nickel
carbonyl powder as a disperse phase. An analysis of voltammograms of hydrogen
evolution at a smooth and extended nickel surface has shown that the
incorporation of nickel particles into the coating leads to a significant increase in
the specific surface of the matrix. Electrodeposition of Ni-TiO2 composites onto
this type matrix allows increasing their photocatalytic activity up to ten times.
It was revealed that nanocomposites, obtained from true methanеsulfonate
solutions containing ions of polyvalent metals, feature a number of valuable
properties. In particular, Ni/TiO2 deposits exhibit increased photocatalytic activity
compared with the composites obtained from a suspension electrolyte. It has been
shown that Ni/Ce nanocomposites deposited from a true methanеsulfonate
electrolyte feature increased microhardness and exhibit electrocatalytic properties
in relation to the hydrogen evolution reaction.
It was established that the gloss degree and internal stress of Ni-P deposits
obtained from the methanеsulfonate electrolyte are higher, and the microhardness
is not inferior compared with the coatings deposited from the sulfate electrolyte.
The paramagnetic properties of the resulting coatings can be used to manufacture
magnetic screens.
New electrolytes have been proposed, whose efficiency, together with the
enhanced physicochemical properties of the coatings, is confirmed by acceptance
certificates.
Key words: electrochemical kinetics, electrochemical coreduction,
mechanism, electrodeposition, iron group metals, methanеsulfonate electrolyte,
alloys, composites, physicochemical properties
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6
ВСТУП

Актуальність теми. Електролітичні покриття на основі металів родини
феруму займають провідне місце в сучасній гальванотехніці. Надзвичайно
широкий спектр застосування цих покриттів охоплює такі галузі виробництва
як машинобудування, автомобілебудування, приладобудування, аерокосмічний
комплекс і т. д. Неослабний інтерес до таких покриттів обумовлений
унікальним поєднанням цінних фізико-хімічних властивостей металів родини
феруму, які характеризуються високими мікротвердістю, термостійкістю,
відбивною здатністю, корозійною стійкістю, декоративними, каталітичними і
магнітними властивостями. Можливість достатньо просто одержувати
електролітичні сплави і композити на основі металів родини феруму суттєво
розширює горизонти використання таких покриттів. Останні характеризуються
підвищеними фізико-хімічними та механічними властивостями, а подекуди
набувають нових важливих функціональних властивостей. Варіювання
співвідношення компонентів сплавів дозволяє кардинально змінювати магнітні
властивості покриттів, їх корозійну стійкість та каталітичну активність.
Допування металевої матриці оксидами полівалентних металів призводить до
формування фотокаталітичних та електрокаталітичних покриттів. Такі
матеріали є вкрай необхідними для створення сучасних електронних приладів,
а також пристроїв, що використовуються у природоохоронних технологіях.
З простих електролітів, використовуваних для осадження металів родини
феруму, традиційними є електроліт Уоттса, хлоридний і сульфаматний
електроліти. Проте, сучасна електрохімічна наука збагатилась новим типом
електролітів на основі метансульфонової кислоти. Метилсульфонатні розчини
є надзвичайно привабливими в сенсі використання їх при гальванообробці
поверхонь конструкційних матеріалів. У водних електролітах метилсульфонатаніон електрохімічно неактивний і хімічно стійкий. Солі метансульфонової
кислоти мають високу розчинність у воді, а метилсульфонат-аніон відноситься
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до екологічно безпечних сполук. Отже, метилсульфонатні електроліти є
перспективним та мало дослідженим середовищем для гальванообробки
металевих поверхонь. З огляду на стратегічну важливість електролітичних
покриттів металами родини феруму, сплавами та композитами на їх основі у
сучасній промисловості очевидною видається беззаперечна актуальність
дослідження таких систем.
Оскільки електроосадження покриттів із заданими властивостями
потребує дотримання необхідних умов та параметрів проведення електролізу,
виникає необхідність у встановленні відповідних залежностей складу,
структури та властивостей одержуваних осадів. Цілеспрямоване формування
електролітичних осадів із заданими властивостями вимагає всебічного
вивчення закономірностей їх електроосадження і вирішення наукової
проблеми з встановлення узагальнюючих принципів формування покриттів на
основі металів родини феруму із метилсульфонатних електролітів та
визначення основних факторів впливу на їх склад і структуру.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота є логічним продовженням багаторічної наукової
роботи дніпровської електрохімічної школи, коло інтересів якої охоплює
розробку теорії електрохімічних процесів при електроосадженні металів з
урахуванням структури та складу приелектродного шару.
Робота виконана в НДІ Гальванохімії ДВНЗ “УДХТУ” та на кафедрі
фізичної хімії в рамках завдань держбюджетних науково-дослідних робіт:
“Електрохімічний

синтез

наноструктурних

матеріалів

в

системах

з

метансульфонатними електролітами, що містять добавки ПАР”, номер
держреєстрації

0109U001259

(2009–2011 рр.);

“Закономірності

електроосадження сплавів і композитів на основі перехідних металів із
електролітів з органічними компонентами”, номер держреєстрації 0112U002061
(2012–2014 рр.);

“Електрохімічний

синтез

багатокомпонентних

наноструктурованих покриттів: новітні методи та електроліти, електродна
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кінетика, властивості, перспективи використання”, номер держреєстрації
0115U003161 (2015–2017 рр.); “Композиційні каталізатори комбінованого типу в
проточних системах для застосування в зонах локальних конфліктів”, номер
держреєстрації 0116U001490 (2016–2018 рр.).
Мета та задачі дослідження. Метою роботи є встановлення загальних
закономірностей електроосадження металів родини феруму, сплавів та
композитів на їх основі із метилсульфонатного електроліту, впливу складу
електроліту та параметрів електролізу на їх склад, структуру, фізико-хімічні
властивості та розробка узагальнюючих принципів цілеспрямованої дії на
основні фактори електроосадження таких покриттів.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
– встановити основні кінетичні закономірності електроосадження металів
родини феруму із метилсульфонатних електролітів та виявити механізм цього
процесу;
– встановити загальні закономірності сумісного електровідновлення іонів
металів родини феруму в сплав із метилсульфонатного електроліту та
запропонувати механізм електроосадження таких сплавів;
– встановити основні закономірності електроосадження композиційних
покриттів на основі металів родини феруму із метилсульфонатних електролітів
та визначити механізм інкорпорації дисперсної фази в металеву матрицю в
залежності від способу формування композитів;
–

виявити

характер

впливу

умов

електролізу

та

органічних

сульфурвмісних поверхнево-активних речовин на структуру та фізико-хімічні
властивості металів родини феруму та сплавів на їх основі, електроосаджених із
метилсульфонатних електролітів;
– встановити вплив параметрів електролізу та природи дисперсної фази на
структуру та фізико-хімічні властивості композитів на основі металів родини
феруму, одержаних із метилсульфонатних електролітів.
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Об’єкт дослідження – електрохімічні процеси, що перебігають на
електродах за участі іонів металів родини феруму.
Предмет дослідження – кінетичні закономірності електроосадження
металів

родини

феруму,

сплавів

та

композитів

на

їх

основі

із

метилсульфонатного електроліту, склад, структура та фізико-хімічні властивості
одержуваних покриттів.
Методи

дослідження

хроноамперометрія,
дослідження

гравіметрія,

кінетики

–

стаціонарна

волюмометрія

електрохімічних

вольтамперометрія,

(для

експериментального

процесів);

фотоколориметрія,

рентгенофлуоресцентний аналіз, спектрофотометрія в УФ і видимій ділянках
(аналіз складу покриттів і розчинів); сканувальна електронна мікроскопія
(СЕМ), рентгенівська дифракція, рентгенівський мікроаналіз, вимірювання
мікротвердості,

внутрішніх

напружень

та

фотокаталітичної

активності

(дослідження морфології, структури, хімічного складу та властивостей
покриттів), статистичний метод (обчислення і статистична обробка результатів).
Наукова новизна одержаних результатів.
В роботі вперше:
– виявлені кінетичні закономірності електровідновлення іонів металів
родини

феруму

із

метилсульфонатних

електролітів;

на

підставі

порівняльного аналізу особливостей кінетики виділення металів родини
феруму із метилсульфонатного, сульфатного і перхлоратного електролітів
встановлено, що їх ключовими характеристиками, які визначають вплив на
кінетику

процесу,

є

буферні

властивості

і

стійкість

відповідних

ацидокомплексів;
– на основі експериментальних даних кінетики електроосадження
металів родини феруму із метилсульфонатних електролітів на твердому та
ртутному електродах з’ясовано, що електроактивними частинками в області
низьких потенціалів, переважно, є гідроксокомплекси металів, а в області
високих потенціалів – аквакомплекси металів; запропоновано механізм
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електровідновлення іонів металів родини феруму, який передбачає, що в
області низьких перенапружень превалюючим є розряд гідроксокомплексів
на активних центрах, утворюваних внаслідок електрохімічної адсорбції
гідроксокомплексів;

в

області

високих

значень

перенапружень,

в

основному, відбувається електровідновлення аквакомплексів металів;
– виявлено загальні закономірності співосадження металів родини
феруму, які знаходять адекватне пояснення за умови, що електроактивними
частинками в цьому процесі є гідроксокомплекси відповідних металів; в
основу механізму сумісного електроосадження металів родини феруму
покладено

концепцію

про

рівнодоступність

активних

центрів,

що

утворюються при електрохімічній адсорбції їх гідроксокомплексів на
поверхні

електрода,

для

перебігу

електровідновлення

на

них

гідроксокомплексів обох компонентів сплаву;
– запропоновано механізм формування композиційного покриття із
суспензійних електролітів, який враховує різну швидкість електроосадження
металевої матриці на вільній і на умовно зайнятій частинками поверхні
електрода; розроблена математична модель утворення композиційного
покриття, яка адекватно описує експериментальні дані формування
покриттів Ni-ZrO2 та Ni-TiO2 із суспензійних метилсульфонатних електролітів;
– визначено
електроосадженні

реакційну
сплаву

Ni-P

схему
із

утворення

фосфору

метилсульфонатного

при

електроліту;

встановлено, що підвищення рН приелектродного шару внаслідок перебігу
реакцій утворення фосфору призводить до збільшення концентрації
електроактивних гідроксокомплексів нікелю і зниження перенапруження
виділення нікелю в сплав порівняно із чистим металом;
– запропоновано спосіб одержання нанокомпозитів із істинних
метилсульфонатних електролітів, що містять іони полівалентних металів, в
якому утворення оксидно-гідроксидної дисперсної фази наномасштабного
розміру відбувається безпосередньо під час електролізу при підвищенні рН
приелектродного шару внаслідок перебігу реакції виділення водню; низькі
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буферні властивості метилсульфонатного електроліту разом з високою
розчинністю метилсульфонатних солей металів дозволяє використовувати
достатньо концентровані по іонам полівалентних металів електроліти з
низькими значеннями рН, що необхідно для осадження нанокомпозитів
Ni/Се та Ni/TiO2;
– встановлено,

що

кристалічна

решітка

осадів,

нанесених

із

метилсульфонатного електроліту, характеризується значною кількістю
дефектів через впровадження в покриття надмірної кількості гідроксидних
домішок, що обумовлює підвищені значення мікротвердості, коерцитивної
сили та ступеня блиску металів родини феруму і їх бінарних сплавів;
– запропоновано принцип керування фізико-хімічними властивостями
покриттів, який полягає в тому, що в метилсульфонатний електроліт
вводяться

такі

сульфурвмісні

органічні

сполуки,

які

забезпечують

вбудовування сульфуру в кристалічну решітку металу, або сприяють
компенсуванню

внутрішніх

напружень

розтягнення

внутрішніми

напруженнями стискання внаслідок інкорпорації вуглеводневих продуктів
розкладання добавки в міжкристалічний простір осадів;
– запропоновано спосіб підвищення фотокаталітичної активності
композитів нікелю з титан діоксидом шляхом осадження останніх на
попередньо сформовану нікелеву матрицю з розвиненою поверхнею; така
матриця

формується

при

електроосадженні

із

суспензійного

метилсульфонатного електроліту, в якості дисперсної фази в якому
використано карбонільний нікелевий порошок.
Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні
наукових основ нових технологій електроосадження металів родини феруму із
метилсульфонатних електролітів, що містять сульфурвмісні органічні добавки,
які забезпечують нанесення осадів з низькими внутрішніми напруженнями
значної товщини в широкому діапазоні густин струму електроосадження.
Запропоновано метилсульфонатний електроліт нікелювання, який забезпечує
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осадження покриттів нікелем з внутрішніми напруженнями 2–3 МПа,
мікротвердістю 330–390 кг/мм2 та ступенем блиску близько 50 %. Використання
розробленого

метилсульфонатного

електроліту

кобальтування

дозволяє

одержувати покриття кобальтом з внутрішніми напруженнями 20–25 МПа та
мікротвердістю

290–320 кг/мм2.

Запропоновані

нові

електроліти

для

електроосадження сплавів на основі металів родини феруму з прогнозованими
складом і фізико-хімічними властивостями. Електроосадження сплаву Ni-Co із
розробленого метилсульфонатного електроліту дозволяє одержувати покриття з
вмістом

кобальту

42–44 % мас.,

які

характеризуються

підвищеними

мікротвердістю (близько 400 кг/мм2) та коерцитивною силою (близько 30 Е).
Використання метилсульфонатного електроліту для нанесення покриттів
сплавом Ni-Fe із вмістом феруму близько 20 % мас. забезпечує одержання
осадів

з

внутрішніми

напруженнями

2–8 МПа

та

мікротвердістю

470–500 кг/мм2. Створені наукові основи нових технологій електроосадження
композиційних покриттів прогнозованого кількісного та дисперсного складу із
суспензійного і істинного метилсульфонатних електролітів. Запропоновані
істинні метилсульфонатні електроліти, що містять іони церію(ІІІ) або
титану(IV),

які

забезпечують

формування

нанокомпозитів

з

електрокаталітичними чи фотокаталітичними властивостями, відповідно.
Електроосадження покриттів Ni-TiO2 на попередньо сформовану нікелеву
матрицю з розвиненою поверхнею дозволяє збільшити їх фотокаталітичну
активність в десять разів.
Науково-технічна новизна розробок підтверджена чотирма патентами
України на винахід.
Особистий внесок здобувача. Формулювання наукового напряму,
обґрунтування ідеї, постановка мети і завдань, вибір об'єктів дослідження,
інтерпретація результатів і їх узагальнення є особистим внеском здобувача.
Автором проведено критичний аналіз літературних даних за темою
роботи, виконано планування експерименту, аналіз та узагальнення одержаних
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результатів. Експериментальні дані були одержані разом зі співавторами
публікацій: к.х.н., доц. Скнар І. В., Ткач І. Г., Савчук О. О., к.х.н., доц.
Аміруллоєвою Н. В. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в
дисертаційній роботі використано тільки ті ідеї та положення, що є результатом
особистої роботи здобувача.
Автор глибоко вдячний науковому консультантові, заслуженому діячу
науки і техніки України, д.х.н., проф. Данилову Ф. Й., який приймав активну
участь у плануванні цієї роботи та обговоренні одержаних результатів, к.ф.-м.н.
Баскевичу А. С. (ДВНЗ “УДХТУ”) за проведення рентгенофазового аналізу та
дослідження структури покриттів методом рентгенівської дифракції, д.ф.-м.н.
Самофалову В. Н. (НТУ “ХПІ”) за вимірювання магнітних характеристик
покриттів, к.т.н. Корнію С. А. (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка
НАН України) та к.т.н. доц. Овчаренко В. І. (ДВНЗ “УДХТУ”) за одержання
зображення СЕМ.
Апробація

результатів

дисертації.

Основні

наукові

результати

дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на більш ніж
50 міжнародних та вітчизняних науково-технічних конференціях, серед яких: VI
та VII Український з’їзд з електрохімії (Дніпропетровськ, 2011, Харків, 2015;);
Міжнародні конференції-виставки “Корозія-10”, “Корозія-12”, “Корозія-14”,
“Корозія-16” (Львів, 2010, 2012, 2014, 2016); VIII Український з’їзд з
електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих
учених

“Прикладні

аспекти

електрохімічного

аналізу”

(Львів,

2018);

XII Warszawskie Seminarium Doktorantow Chemikow (Poland, Warszawa, 2015);
I, V Міжнародні конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та
хімічної технології (Київ, 2008, 2014); Всеукраїнська науково-практична
конференція “Актуальні проблеми хімії і хімічної технології” (Київ, 2014);
Молодіжний електрохімічний форум (МЕФ-2008) (Харків, 2008); V, VI, VII,
VIIІ Міжнародні науково-технічні конференції студентів, аспірантів та молодих
вчених “Хімія та сучасні технології” (Дніпропетровськ, 2011, 2013, 2015, 2017);
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VIII Міжнародна науково-технічна конференція “Хімія та сучасні технології”
(Дніпро, 2017); II International conference “Applied physico-inorganic chemistry”
(Sevastopol, 2013); X, XIII Всеукраїнські конференції молодих вчених та
студентів

з

актуальних

питань

хімії

(Дніпропетровськ,

2012,

2015);

Международная конференция “Прикладная физическая химия и нанохимия”
(Судак, 2009); 72 International scientific and practical conference “The problems and
prospects of railway transport development” (Dnepropetrovsk, 2012); X, XI, ХІІ,
ХІІІ Всеукраїнські конференції молодих вчених та студентів з актуальних
питань хімії (Харків, 2012, 2014, 2016, 2018); VІ, VІІ Всеукраїнські наукові
конференції студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання” (Харків, 2014,
III Міжнародна

2015);

науково-практична

конференція

“Сучасні

ресурсозберігаючі технології. Проблеми і перспективи” (Одеса, 2015);
XII Міжнародна наукова конференція “Фізичні явища в твердих тілах” (Харків,
2015); Дев’ята, Десята Українські наукові конференції студентів, аспірантів і
молодих учених з міжнародною участю “Хімічні проблеми сьогодення”
(Вінниця, 2016, 2017); І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція
студентів, аспірантів і молодих учених “Хімічні проблеми сьогодення”
(Вінниця, 2018); Шестая Международная научная конференция “Химическая
термодинамика и кинетика” (Россия, Тверь, 2016); ІІІ Всеукраїнська науковопрактична

конференція

Международная

молодих

учених

научно-техническая

і

студентів

(Херсон, 2016);

конференция

“Современные

электрохимические технологии и оборудование” (Беларусь, Минск, 2016);
Седьмая Международная научная конференция “Химическая термодинамика и
кинетика” (Россия, Великий Новгород, 2017); International scientific conference for
young scientists, post-graduate students and students “ISE Satellite Student Regional
Symposium on Electrochemistry – 1st (and 2nd) ISE Regional Student Meeting in
Ukraine” (Київ, 2016, 2017).
У повному обсязі дисертаційна робота доповідалась на засіданні
наукового

семінару

Інституту

загальної

та

неорганічної

хімії
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ім. В. І. Вернадського НАН України (Київ, 2017) та на міжкафедральному
семінарі ДВНЗ “УДХТУ” (Дніпро, 2018).
Публікації. Результати дисертації опубліковано у 84 наукових роботах,
з них 27 статей у провідних вітчизняних та іноземних фахових журналах
відповідно до вимог МОН України, 4 патенти України на винахід, а також
53 тези і матеріали конференцій, які додатково відображають наукові
положення дисертації.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з
анотації двома мовами, вступу, дев’яти

розділів, висновків, списку

використаних

обсяг

джерел,

додатків.

Повний

дисертації

становить

377 сторінок; з них 130 рисунків по тексту; 15 таблиць по тексту; список
використаних літературних джерел із 572 найменувань на 69 сторінках;
3 додатки на 16 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД

Електролітичні покриття металами родини феруму займають провідні
позиції за різноманіттям сфер застосування, що зумовлено їх високими
експлуатаційними

характеристиками

при

використанні

в

якості

зносостійких, корозійностійких, жаростійких, декоративних, магнітних,
каталітичноактивних

покриттів.

Істотно

поліпшити

фізико-хімічні

властивості металів родини феруму вдається шляхом їх спільного осадження
в сплави і допуванням неметалевої фази. Широкий попит на такі
гальванопокриття

зумовлює

необхідність

детального

дослідження

закономірностей їх осадження, структури і властивостей одержуваних
плівок для керованого синтезу покриттів із заданими властивостями.

1.1 Електроосадження металів родини феруму

Електроосадження металів родини феруму із простих електролітів
відбувається

із

значним

Гальванопокриття цими

перенапруженням,

яке

перевищує

100 мВ.

металами являють собою дрібнокристалічні

компактні осади, що мають добру адгезію до металу основи. Незважаючи на
те, що особливостям електроосадження металів родини феруму присвячено
багато

наукових

робіт

і

продовжуються

активні

дослідження

цієї

проблематики, наразі немає єдиної теорії і достатньо повного розуміння
процесів, що відбуваються на межі розділу фаз електрод–електроліт в таких
системах.
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1.1.1 Кінетика електровідновлення іонів металів родини феруму.
Теорії механізмів електроосадження металів родини феруму

Стандартні потенціали нікелю, кобальту і заліза є негативними і
становлять –0,250, –0,277 і –0,440 В [1], відповідно. Виділення цих металів з
розчинів їх простих солей (1.1) завжди супроводжується паралельною
реакцією виділення водню відповідно рівнянням (1.2) і (1.3).
Me2+ + 2e → Me,

(1.1)

2H3O+ + 2e → H2 + 2H2O,

(1.2)

2H2O + 2e → H2 + 2OH–.

(1.3)

Перебіг реакцій (1.2) і (1.3) супроводжується підвищенням рН
приелектродного шару (рНs), значення якого є більшими порівняно з
кислотністю в об’ємі електроліту, що суттєво впливає на кінетику
електроосадження металів родини феруму. В [2] показано, що боратна
кислота підвищує буферну ємність сульфатного електроліту. Однак, до
рН 4,5 криві потенціометричного титрування сульфатних розчинів за
присутності і без боратної кислоти практично співпадають.
В [3–5] встановлено, що область потенціалів, при яких починається
виділення водню, передує потенціалам початку електроосадження нікелю.
Це свідчить про те, що електровідновлення іонів нікелю(II) у всьому
діапазоні потенціалів електрода відбувається в умовах підвищення рНs.
Очевидно, що така ситуація має місце для всіх металів родини феруму.
Електроосадження металів родини феруму із сульфатних електролітів з рН
менше одиниці практично не відбувається [6]. Висока кислотність розчинів
обумовлює практично сто відсотковий вихід за струмом виділення водню.
В нейтральному середовищі при рН 7,46 можна спостерігати лише виділення
кобальту. Оптимальний діапазон рН для електроосадження металів родини
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феруму складає 2–5,5. Величина рНs залежить від умов проведення процесу.
Збільшення рНs було зафіксовано при катодній розгортці потенціалу
нікелевого електрода в розчинах, що містять 1,2 М NiSO4, для значень
рН електроліту від 1 до 6 [7]. Дослідження впливу рН сульфатного
електроліту нікелювання на кінетику електроосадження нікелю при
кімнатній температурі показали, що цей процес перебігає за участі різних
інтермедіатів.

При

низьких

значеннях

рН домінуючою проміжною

частинкою є Ni(І)ads. При збільшенні рН електроліту електровідновлення
іонів нікелю відбувається за участі проміжних частинок Ni(OH)+ та
Ni(OH)ads.

Хімізм

утворення

проміжних

частинок

обговорюється

з

урахуванням значень рН електроліту у приелектродному шарі. Показано, що
при рН в об’ємі сульфатного електроліту від 2 до 1 рН приелектродного
шару

не

перевищує

4.

В

більш

лужних

розчинах

(рН 4–6)

рН приелектродного шару близьке 7 [8]. При електролізі в електроліті з рН 3
зсув потенціалу електроду в бік негативних потенціалів призводить до зміни
механізму електроосадження нікелю [7]. При більш негативних потенціалах
підвищується рН приелектродного шару і виділення нікелю відбувається за
участі його гідроксидних сполук. На це вказує і зменшення кінетичних
утруднень при достатньо високих значеннях потенціалу катоду. Аналогічно,
дослідження зміни рНs при електроосадженні нікелю з електроліту з рН 2,5 [9]
свідчать про те, що кислотність в приелектродному шарі завжди нижче, ніж в
об’ємі розчину і при збільшенні густини струму рНs зростає до значень, що
відповідають утворенню важкорозчинного Ni(OH)2. За даними квантовохімічного

моделювання

системи

Niz+–H2O – L (z = +2, +1, 0)

[10–12]

встановлено, що за присутності лігандів (L = OH–, F–, Cl–, NH3 та ін.)
внаслідок особливостей електронної будови перехідних частинок, які
утворюються

при

внесенні

електрона в однорідні

і

монозаміщені

аквакомплекси нікелю, паралельно з основним процесом виділення нікелю
відбувається електровідновлення внутрішньосферних молекул води з
утворенням гідроксидних сполук нікелю.
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Дослідження електроосадження кобальту із електроліту, що містив
0,1 моль/л CoSO4·5H2O та 1,53 моль/л Na2SO4, за допомогою кварцових
мікробалансних вагів показали [13], що при рН електроліту рівному 4,1
одночасно із виділенням кобальту внаслідок перебігу паралельної катодної
реакції виділення водню відбувається утворення кобальт гідроксиду.
Co2+ + 2OH− → Co(OH)2.

(1.4)

При рН 3,3 кобальт гідроксид на катодній поверхні відсутній.
В роботі [14] при дослідженні сульфатно-хлоридного електроліту було
виявлено підвищення значень рНs зі збільшенням густини струму
електроосадження нікелю. Після початку електролізу сульфатного та
фторборатного

електролітів

нікелювання

і

залізнення

швидко

встановлюються стаціонарні значення рНs [15]. З підвищенням густини
струму ці значення зростають. Причому, за однакових умов електролізу рНs
у фторборатних електролітах є суттєво нижчими, що автори [15] пов’язують
із

більш

високими

буферними

властивостями

таких

електролітів.

Дослідження впливу температури на рНs показало, що під час електролізу в
сульфатному

електроліті

спостерігається

зниження

кислотності

в

приелектродному шарі як при Т = 293 К, так і при Т = 313 К [15]. Авторами
[16] також було показано, що в процесі електролізу в розчині хлористого
нікелю(ІІ) при температурі 298 К рНs, виміряний скляним електродом,
значно

зростає.

мікроелектродів

Вимірювання
дозволило

рНs

виміряти

із
рН

застосуванням
в

сурм’яних

приелектродних

шарах,

віддалених від поверхні електрода на 0,1 мкм [17].
В [18] показано, що криві зміни потенціалу виділення нікелю від
кислотності сульфатного електроліту при температурі 293 К проходять через
максимум. З підвищенням рН розчину приблизно до 3,0 потенціал електрода
зміщується в бік негативних значень, а при подальшому підвищенні рН
поляризація електрода різко знижується. Аналогічну залежність при
температурі 298 К, використовуючи осцилографічний метод вимірювання
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потенціалів, вперше встановили автори [19]. Автори [18] роблять висновок,
що розряд іонів нікелю(ІІ) навіть з сильно кислих розчинів відбувається при
залуженні приелектродного шару. Значне збільшення рНs уможливлює
перехід аквакомплексів нікелю(ІІ) в гідроксокомплекси і подальший їх
розряд. На думку тих же авторів, відновленню на катоді Ni(OH) +-іонів
сприяють дві обставини:
– поляризація зв’язку Ni-OH іонами гідроксонію призводить до
зростання ефективного заряду на атомах нікелю і полегшує перехід на них
електронів з катода;
– менша

величина

заряду

самого

іона

порівняно

з

зарядом

Ni(H2O)62+-іона призводить до зниження ефекту його сольватації і полегшує
π–взаємодію Ni(OH)+-іона з атомами нікелю на поверхні катода.
Розряд Ni2+-іонів з частинки Ni(OH)+ розглядається і в роботі [20].
Зміна поляризації електроосадження нікелю в залежності від значень рН
електроліту в роботі [21] пояснювалась наступним чином. У кислих
розчинах концентрація OH–-іонів в приелектродному шарі зберігається
низькою і, отже, утворення Ni(OH)+ практично не відбувається. Тому, в
сильно підкислених розчинах, в основному, відновлюються іони Ni2+ і H+.
У [22] показано, що домінуючою формою нікельвмісних сполук в кислому
хлоридному електроліті є Ni2+ та NiCl+. В сульфатно-хлоридному електроліті
присутні також частинки NiSO4. При зниженні кислотності електроліту до
рН ≈ 4, реакція утворення Ni(OH)+-іонів перебігає у всьому об’ємі розчину і
концентрація останніх в прикатодному шарі значно збільшується [21].
Катодна поляризація, в цьому випадку, різко знижується, оскільки нікель в
основному осаджується з Ni(OH)+-іонів.
Дослідження електровідновлення іонів нікелю(ІІ) на ртутному електроді,
де вихід за струмом нікелю становить 100 %, показали [23], що в інтервалі
рН 2,6–7,2 залежність потенціалу розряду від кислотності електроліту має
такий же характер, як і для твердого електрода. Зниження потенціалу,
обумовлене утворенням гідроксокомплексів нікелю(ІІ), починається з рН ≈ 4.

21
Менше

перенапруження

електровідновлення

гідроксокомплексів

нікелю(ІІ) порівняно з аквакомплексами, на думку авторів [24], обумовлено
декількома причинами:
– наявність OH–-іона в складі комплексу дозволяє реакційному центру
комплексу наблизитись на більш коротку відстань до поверхні, так як
гідроксид-іон менший за розмірами, ніж молекула води;
– перенесення одного електрона на Ni2+-іон шляхом “електронного
містка”, коли OH–-іон передає свій електрон іону металу, приймаючи
натомість один електрон з електродної поверхні;
– несиметрична координаційна сфера легше піддається деформації з
подальшою дегідратацією в полі подвійного шару, ніж симетрична, що
складається з шести молекул води.
В [25] досліджено вплив густини струму, рН електроліту та
температури

на

процес

електроліту.

Показано,

електроосадження
що

вихід

за

кобальту

струмом

з

хлоридного

виділення

кобальту

збільшується симбатно зі зміною цих параметрів. Зроблено припущення про
зміну механізму виділення кобальту в залежності від значень рН
електроліту. В області рН від 1,08 до 2,08 кінетика електроосадження
кобальту не залежить від рН електроліту. При рН від 3 до 4,37
спостерігається прискорення виділення кобальту при збільшенні рН
електроліту. Останнє пов’язують із участю в процесі гідроксокомплексу
кобальту, який утворюється внаслідок гідролізу іонів кобальту(ІІ):
Co2+ + H2O ↔ CoOH+ + H+.

(1.5)

Зменшення перенапруження виділення кобальту і нікелю при
підвищенні рН електроліту може бути обумовлено зміною в розчині
структури іонів, що розряджаються [19]. При зменшенні кислотності
розчину відбувається зміна структури гідратованих іонів кобальту і нікелю з
утворенням їх гідроксокомплексів.
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В [26] встановлено, що при концентрації іонів кобальту 0,05 моль/л у
хлоридному електроліті кінетика електродного процесу контролюється
стадією переносу заряду. Визначений тафелівський коефіцієнт дорівнює
29 мВ. Авторами [27] досліджено механізм нуклеації кобальту в залежності
від природи координаційної сфери. Встановлено, що при більш негативному
рівноважному потенціалі Co(NH3)52+/Co0 порівняно з Co(Н2О)62+/Co0,
перенапруження виділення кобальту з аквакомплексу є більшим. Отже
природа координаційної сфери суттєвим чином впливає на кінетику
електровідновлення іонів кобальту.
В [27, 28] встановлено, що в електроліті 0,01 M CoCl2+ + 1,00 M NH4Cl
при рН 4,5 іони кобальту(ІІ) в основному перебувають у вигляді
гексааквакомплексів. Пік світлопоглинання Co(Н2О)62+ при рН 4,6 відповідає
довжині хвилі, що дорівнює 513 нм [27]. Передбачається, що розряду
електроактивних частинок передує їх ленгмюрівська адсорбція на катодній
поверхні. Автори [29] досліджували кінетику електроосадження кобальту за
різних значень рН електроліту. Передбачається, що при рН більше 4
виділення кобальту відбувається за участі гідроксидних сполук, тоді як при
рН електроліту менше 2,7 виділення кобальту відбувається за присутності
адсорбованих на катоді атомів гідрогену відповідно до рівнянь:
Co(aq)2+ +2e−→ Co(s),

(1.6)

H(aq)+ +Co(s) +e−→ CoH(ads),

(1.7)

H(aq)+ +CoH(ads) +e−→ Co(s) +H2(ads).

(1.8)

.
Відомо, що лімітуючою стадією електроосадження металів родини
феруму є перенос заряду. Це справедливо як для простих [30], так і
комплексних електролітів [31]. Кількість активних місць на поверхні катоду,
де

відбувається

перенапруження

розряд
та

іонів

концентрації

нікелю(ІІ),
іонів

зростає

нікелю

в

при

збільшенні

електроліті

[30].

Вольтамперні дослідження електроосадження нікелю із сульфаматного
електроліту при температурі 50 °С та рН 4,0 показали [32], що тафелівський
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нахил вольтамперограм для цього процесу дорівнює 120 мВ, що співпадає зі
значеннями, одержаними в сульфатному електроліті. Передбачається, що в
сульфаматному електроліті, як і в сульфатному, має місце механізм
електровідновлення іонів нікелю, що включає стадію адсорбції частинки
одновалентного нікель гідроксиду на катоді. В [33] запропоновано кінетичну
модель виділення нікелю та водню із сульфаматного електроліту, згідно з
якою ці процеси перебігають в декілька стадій із проміжною адсорбцією
іонів одновалентного нікелю та атомів гідрогену.
На підставі даних щодо впливу рН електроліту на кінетику
електровідновлення іонів нікелю(ІІ) та беручи до уваги факт підвищення рНs
в процесі електролізу, було запропоновано ряд механізмів електроосадження
нікелю, електроактивною частинкою в яких виступає гідроксокомплекс
нікелю(ІІ). Так, при вивченні закономірностей електровідновлення іонів
нікелю(ІІ) з перхлоратного і хлоридного електролітів при температурі 298 К
і рН 4,5 [34] був прийнятий механізм Бокріса, відповідно до якого
частинкою, що розряджається, є гідроксокомплекс нікелю(ІІ), а лімітуючою
стадією – приєднання першого електрона. В [35] також прийнято механізм
електровідновлення іонів нікелю за участю його гідроксокомплексу.
Останній

відновлюється

із

послідовним

приєднанням

електронів

і

утворенням адсорбованої проміжної частинки NiOHадс.
Вперше цей механізм було запропоновано для електроосадження
заліза [36]. При розробці моделі електроосадження металів родини феруму
авторами [37]

також

було

прийнято

механізм

Бокріса,

в

якому

електроактивною частинкою є гідроксокомплекс металу:
Me2+ + H2O ↔ MeOH(aq)+ + H+,

(1.9)

MeOH(aq)+ ↔ MeOH(ads)+,

(1.10)

MeOH(ads)++ e− → MeOH,

(1.11)

MeOH + H+ + e− → Me + H2O.

(1.12)
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Електроосадження кобальту за участі гідроксокомплексів кобальту
може бути представлене наступним чином [38]:
Co2+ + H2O ↔ CoOH+ + H+,

(1.13)

CoOH+ + e– → CoOH,

(1.14)

CoOH + H+ + e– → Co + H2O.

(1.15)

Перша і третя реакції відбуваються швидко. Повільною є реакція
приєднання першого електрону.
В [39] запропоновано механізм електроосадження заліза з кислого
сульфатного електроліту, відповідно до якого електровідновлення іонів
феруму відбувається із утворенням проміжної адсорбованої частинки
одновалентного феруму.
В [40] встановлено, що на кінетику виділення металів родини феруму
впливає паралельний процес виділення водню за реакціями:
Me + H3O+ + e− → MeH + H2O,

(1.16)

2MeH → 2Me + H2,

(1.17)

2H2O + 2e− → H2 + 2OH−.

(1.18)

В моделі враховується ступінь заповнення електродної поверхні
адсорбованими гідроксокомплексами металів родини феруму та атомами
гідрогену. Атоми гідрогену блокують активні центри катодної поверхні, чим
впливають на кінетику виділення металів родини феруму.
В [41] прийнято механізм електроосадження нікелю із сульфатного
електроліту, відповідно до якого у приелектродному шарі утворюється
гідроксокомплекс нікелю, який адсорбується на поверхні електроду і
частково відновлюється до NiOH. Наступною стадією є приєднання другого
електрону з утворенням металевого нікелю. При вивченні електроосадження
нікелю на графітовому електроді з електроліту Уоттса в діапазоні рН від 2
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до 4 показано, що механізм електровідновлення іонів нікелю(ІІ) можна
охарактеризувати наступним чином [41, 42]:
а) перебіг попередньої хімічної реакції;
б) адсорбція інтермедіату на поверхні електрода;
в) перебіг електрохімічної реакції:
Ni2+ + H2O ↔ Ni(OH)+aq + H+,

(1.19)

Ni(OH)+aq ↔ Ni(OH)+ads,

(1.20)

Ni(OH)+ads + e → NiOH,

(1.21)

NiOH+H+ + e → Ni + H2O.

(1.22)

Автори [43] також запропонували в якості електроактивної частинки
розглядати гідроксокомплекс нікелю. Однак, передбачається, що розряд
Ni2+-іонів відбувається на каталітичних центрах, що утворюються в
результаті оборотної електрохімічної адсорбції:
NiOH+ + е ↔ NiOHадс,

(1.23)

NiOHадс + NiOH+ + 2е → Ni + OH– + NiOHадс.

(1.24)

Відповідно до рівняння (1.24), при каталітичному електровідновлення
іонів нікелю(ІІ) відбувається одночасне перенесення двох електронів.
Відповідно до цього механізму теоретичний порядок реакції за іонами
нікелю(ІІ) становить 2, що і було експериментально одержано для
одномолярного розчину нікель(ІІ) перхлорату при Т = 338 К і рН 5,4.
Аналогічно, для електровідновлення іонів феруму(ІІ) прийнято схему,
що включає стадію розряду гідроксокомплексів на активних центрах,
утворених при неповному електровідновленні FeOH+ [44]:
Fe2+ + OH– ↔ FeOH+,

(1.25)

Fe + FeOH+ + е ↔ Fe(FeOH)адс,

(1.26)

Fe(FeOH)адс + FeOH+ + 2е → Fe + OH– + Fe(FeOH)адс.

(1.27)
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При розгляді електроосадження кобальту цю схему представлено
наступним чином [45]:
Co + CoOH+ + е ↔ (Kat)адс,

(1.28)

(Kat)адс + CoOH+ + 2е → Co + OH– + (Kat)адс.

(1.29)

Дослідження кінетики електроосадження нікелю (0,9 М Ni(ClO4)2)
методом парціальних вольтамперограм в стаціонарних умовах електролізу
показало [46], що в кислих розчинах (рН 0,8) при температурах 296–333 К на
тафелівських залежностях спостерігається дві лінійні ділянки. Нахил 1-ої
ділянки (при низьких перенапруженнях) відповідає величині 2,3RT/F, а 2-ої
(в області високих перенапружень) – 2·2,3 RT/F. В діапазоні рН 2,7–5 на
тафелівських залежностях було виявлено одну лінійну ділянку, кут нахилу
якої при Т = 296 К і Т = 308 К склав 2·2,3 RT/F, а при Т = 333 К – 2,3 RT/F.
Наявність двох лінійних ділянок на тафелівських залежностях було виявлено
і в розчині 0,9 М NiCl2 в діапазоні рН 0,8–5 при температурі 296–333 К [47].
Причому, порядок реакції за іонами нікелю(ІІ) для першої гілки виявився
рівним 2, а для другої гілки – 1. Поява двох лінійних ділянок на
полулогаріфмічних залежностях автори [47] пов’язують зі зміною рНs.
Передбачається, що в області потенціалів 1-ої лінійної ділянки тафелівських
залежностей при більш низьких значеннях рНs відбувається розряд
аквакомплексів нікелю(ІІ), а в області високих поляризацій підвищується
рНs і частинкою, яка бере участь в електродній реакції, є [Ni(OH)(H2O)n]+,
утворення якої відбувається в результаті швидкої попередньої хімічної
реакції, що перебігає в псевдорівноважних умовах.
Про наявність двох лінійних ділянок на тафелівських залежностях
електровідновлення іонів нікелю(ІІ) з електроліту Уоттса при рН 4,5 і
Т = 323 К, одержаних при використанні обертового дискового електрода,
повідомляється і в [48]. Тангенс кута нахилу 1-ої ділянки становить 0,043 В,
а 2-ої – 0,118 В. В даній роботі передбачається, що електровідновлення
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Ni2+-іонів відбувається за участі в процесі інтермедіату NiOHадс, що
утворюється з гідроксокомплексу NiOH+ в результаті перебігу попередньої
рівноважної стадії відповідно до рівняння (1.19).
Поляризаційні дослідження електровиділення іонів нікелю(ІІ) з
розчину 1,2 М NiSO4, одержані на обертовому дисковому електроді при
кімнатній температурі, показали [7], що в діапазоні рН 1–3 зниження
кислотності призводить до зсуву сумарної поляризаційної кривої в область
великих поляризацій. В діапазоні рН 4–6 збільшення рН сприяє зменшенню
поляризації. На підставі даних, одержаних з використанням імпедансного
методу, був запропонований механізм електровідновлення іонів нікелю(ІІ), в
якому природа інтермедіату залежить від рН розчину:
Ni2+ + H2O + e ↔ [Ni(OH)]+ads + H,

(1.30)

[Ni(OH)]+ads + Ni2+ + 2e → [Ni(OH)]+ads + Ni,

(1.31)

[Ni(OH)]+ads + e ↔ [Ni(OH)]ads,

(1.32)

[Ni(OH)]ads + Ni2+ + 2e → [Ni(OH)]ads + Ni.

(1.33)

При рН 1–3 в якості каталізатора розряду Ni2+-іонів, відповідно до
реакції (1.33), є частинка [Ni(OH)]ads, в той час як при рН 4–6 можливий
одночасний перебіг реакцій (1.31) і (1.33). Для даного механізму була
розроблена і перевірена за допомогою методу імпедансної спектроскопії
кінетична модель електровідновлення Ni2+-іонів [49].
При

вивченні

кінетики

електроосадження

нікелю

з

розчинів

хлористого нікелю(ІІ) при Т = 328 К в діапазоні рН 1,5–3 автори [50]
встановили, що швидкість катодного і анодного процесів не залежить від
кислотності розчину і в катодному процесі беруть участь акватовані або
галоїдні комплекси. Швидкість катодного процесу пропорційна концентрації
Ni2+-іонів в першому ступені, значення тафелівського кута нахилу
становлять 0,096–0,102 В. Електровідновлення іонів нікелю(ІІ) з хлоридного
електроліту перебігає стадійно за схемою:
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Ni2+ + e → Ni+,

(1.34)

Ni+ + e ↔ Ni

(1.35)

зі швидкість визначальною стадією (1.34).
Дослідження електроосадження нікелю при кімнатній температурі з
електроліту Уоттса (0,85 М NiSO4 + 0,15 M NaCl + 0,58 M H3BO3) [51] також не
виявили залежності кінетики електроосадження нікелю від рН розчину, що
було інтерпретовано наступним чином – або рНs змінюється, але швидкість
реакції електровідновлення іонів нікелю(ІІ) не залежить від концентрації
гідроксид-іонів, або порядок реакції за OH–-іонам не дорівнює нулю, але при
варіюванні кислотності розчину рНs залишається незмінним. Результати
визначення кінетичних параметрів реакції електроосадження нікелю при
рН 3,37–4,65 в стаціонарних умовах і при рН 2–3 імпульсним і двухімпульсним
гальваностатичними методами показали, що нахил тафелівської залежності
становить 0,120 В, порядок за Ni2+-іонами і Cl–-іонами дорівнює 1, порядок за
OH–-іонами дорівнює 0 відповідно до механізму:

де

Ni2+ + X– ↔ NiX+,

(1.36)

NiX+ + e → NiXads,

(1.37)

NiXads + e ↔ Ni + X–,

(1.38)

X– = Cl–, а лімітуючою стадією є (1.37) [51].
Таким чином, не викликає сумніву той факт, що електровідновлення

іонів металів родини феруму супроводжується підвищенням рНs внаслідок
перебігу паралельної реакції виділення водню, і в приелектродному шарі
можуть утворюватися їх гідроксокомплекси. Однак, єдиної думки з приводу
механізму електровідновлення іонів металів за участю гідроксокомплексів у
дослідників немає.
Вплив

аніонного

складу

електроліту

на

кінетику

спільного

електровідновлення іонів нікелю(ІІ) і водню з сульфатного і хлоридного
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електролітів вивчався в роботі [52]. Тангенс кута нахилу тафелівської
залежності виділення нікелю в сульфатному електроліті при температурі
318 К і рН 2 склав 0,104 В, для хлоридного електроліту – 0,098 В. При цьому
струм

обміну

виділення

нікелю

в

хлоридному

розчині

склав

3,1·10–5 А/см2, в сульфатному розчині – 10–5 А/см2. Дослідження кінетики
електровідновлення іонів нікелю(ІІ) з розчинів 1,22 М Ni2+, що містять різні
аніони, методом імпедансної спектроскопії з використанням обертового
дискового електрода при температурі 323 К і рН 1,5–3 проводились також
авторами робіт [53–56]. На підставі даних, одержаних при вивченні
механізму нуклеації заліза на стекловуглецю з сульфатного та хлоридного
електролітів, показано [53], що виділення заліза з хлоридного електроліту
відбувається в області більш позитивних потенціалів порівняно з
сульфатним електролітом. Цей процес перебігає з меншим перенапруженням
при електролізі електроліту з рН 5 порівняно з електролітом, кислотність
якого є вищою і відповідає рН 2.
Відмінність в перенапруженні електровідновлення іонів нікелю(ІІ) з
хлоридного електроліту порівняно з сульфатним обумовлена не тільки
меншим значенням коефіцієнта активності Ni2+-іонів в сульфатному
розчині [52], а й різною природою адсорбованих на електроді частинок.
Автори [53] встановили, що в процесі електролізу на електродній поверхні
адсорбуються Hads, аніони і т.д., які призводять до зменшення активної
поверхні,

що

бере

участь

в

електроосадженні

нікелю.

Інгібуюча

дія Hads відзначається і в роботі [57]. В [54] показано, що в хлоридному
електроліті, на відміну від сульфатного, відбувається адсорбція аніона, а в
розчині нікель(ІІ) сульфату зниження активної поверхні, в основному,
обумовлено утворенням Hads. Показано, що зміна рН електроліту з 1,5 до 3
слабо впливає на кінетику виділення нікелю з хлоридного електроліту.
Натомість в сульфатному електроліті цей вплив є суттєвим. Підвищення
потенціалу електроду викликає певне зменшення кінетичних утруднень
виділення нікелю з хлоридного електроліту. Це може бути пов’язано з
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десорбцією з катодної поверхні хлорид-іонів. Сульфат-іони не є поверхневоактивними і в сульфатному електроліті цей ефект не спостерігається.
Кінетика електроосадження нікелю залежить від типу частинок та ступеню
заповнення ними катодної поверхні. Адсорбовані хлорид-іони інгібують
катодний процес. Адсорбовані одновалентні іони нікелю виступають в
якості каталізатору електровідновлення іонів нікелю, оскільки є активними
місцями їх розряду. Паралельно з іонами нікелю на активних центрах
відбувається електровідновлення іонів гідрогену з утворення адсорбованих
атомів, які також частково вкривають катодну поверхню. Згідно [58], при
електровиділенні водню утворюються слабо і сильно-пов’язані з поверхнею
металу адсорбовані атоми водню, що відбивається на часі їх життя від
кількох секунд до кількох годин. Енергія зв’язку хемосорбованого водню з
поверхнею металу в 50 разів вище, ніж при фізичній адсорбції [59].
Хемосорбовані на свіжоосадженому нікелі атоми водню інгібують виділення
металу.
Відповідно до [54], осадження нікелю перебігає за участі проміжної
частинки Ni+ads, більш-менш сольватованої, що можливо має склад NiOHads,
яка виступає в ролі інтермедіату і каталізатора електровідновлення іонів
нікелю(ІІ):
Ni2+ + e → Ni+ads,

(1.39)

Ni+ads + e → Ni,

(1.40)

Ni+ads + Ni2+ + 2e → Ni + Ni+ads.

(1.41)

Крім того, частинка Ni+ads чинить каталітичну дію при утворенні
інтермедіату Hads:
Ni+ads + Н+ + e → Ni+ads + Hads.

(1.42)
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Катодна десорбція аніона в хлоридних розчинах відбувається
наступним чином [55]:
Ni+ads + А– → NiАads,

(1.43)

NiАads + e → Ni + А–.

(1.44)

Щодо інгібування електровиділення нікелю адсорбованими на електроді
частинками слід відзначити ряд повідомлень. Так, в роботі [60] показано, що
при електроосадженні нікелю з електроліту Уоттса при температурі 323 К на
поверхні електрода поряд з Hads присутні адсорбовані частинки Ni(OH)2, які
також ускладнюють катодне виділення нікелю. Авторами [61] встановлено, що
в процесі електроосадження нікелю утворюється позитивно заряджений золь
нікель(ІІ) гідроксиду і на катоді осідає дрібнодисперсний Ni(OH)2. Інгібування
електролітичного

осадження

металів

родини

феруму

адсорбованими

чужорідними частинками, такими як водень і гідроксиди металів, відзначається
в працях [62, 63]. В роботі [64] проводились дослідження кінетики
електроосадження

нікелю

на

скловуглецевому

електроді

із

низькоконцентрованих сульфатного і хлоридного електролітів при рН 3–5 з
використанням імпедансного методу. Встановлено, що в залежності від умов
електролізу в якості інгібіторів виступають частинки Hads або Ni(OH)2.
В діапазоні рН 3–5 розчину 0,5 М NiCl2 спостерігається інгібуючий ефект,
обумовлений адсорбцією атомів гідрогену [65]. У кислих розчинах цей ефект
проявляється при більш високих перенапруженнях порівняно з електролітами з
більш високими значеннями рН. При цьому відбувається підвищення рНs,
що призводить

до

утворення

нікель(ІІ)

гідроксиду,

який

осідає

на

нікелевому покритті.
Дослідження
скловуглецевому

впливу

рН

електроді

на

електроосадження

з

розведеного

нікелю

на

хлоридного

електроліту (1–10 ммоль/л) показало [66], що при рН 5 і при низьких
перенапруженнях в ролі інгібіторів катодного процесу виступають Hads, при
високих перенапруженнях – частинки Ni(OH)2. При рН 3 передбачається
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інгібування тільки частинками Ni(OH)2. У той же час, автори [67] встановили,
що адсорбовані атоми водню в більшій мірі пов’язані з електродною
поверхнею порівняно з молекулярними інгібіторами.
В [68] відзначається, що інгібування нікелевої поверхні нікель(ІІ)
гідроксидом залежить від рНs. Підвищення рНs, яке відбувається при
потенціалах,

що

передують

виділенню

водню,

обумовлене

електровідновленням розчиненого в електроліті кисню [69]. В початковий
момент електролізу це призводить до утворення на поверхні електрода плівки
нікель(ІІ) гідроксиду. При електроосадженні нікелю з сульфатного електроліту
в діапазоні рН 2–3,5 на поверхні електрода присутній нікель(ІІ) гідроксид, а
при низькій концентрації іонів водню в приелектродному шарі на нікелі
утворюється оксидна плівка [70].
Уникнути супутнього осадженню нікелю виділення водню, яке
супроводжується підвищенням рНs і має суттєвий вплив на цільовий процес,
можна при проведенні досліджень на ртутному електроді, що володіє високим
перенапруженням електровідновлення іонів водню.
В роботі [71] досліджувався механізм електровідновлення іонів
нікелю(ІІ) та феруму(ІІ) на ртутному електроді з урахуванням концепції
реалізації гетерогенної реакції перетворення неелектроактивного комплексу
Me(H2O)62+

в

електроактивний

комплекс

[Me(H2O)5(H2O)адс]2+

(реакція

заміщення ліганду):

Me(H2O)62+
де

2е
+H2Oадс →[Me(H2O)5(H2O)адс] +H2O → Me + H2Oадс+ 6H2O,
2+

(1.45)

H2Oадс – адсорбовані молекули (диполі) води, міцно зв’язані з поверхнею

ртутного електрода.
Схема (1.45) передбачає аналогію між процесом відновлення іонів
металів з аквакомплексів і каталітичним відновленням цих металів (утворення
каталітичних передхвиль [72]) з комплексів [Me(H2O)6–x(Lx)адс], які включають
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в себе адсорбований на електроді ліганд L. Каталітична ефективність ліганду
визначається з одного боку його здатністю викликати значну лабілізацію
внутрішньої координаційної сфери аквакомплексу; з іншого боку, ефектом
“електронного містка”.
Для змішаного фонового електроліту NaClO4 + Na2SO4 електродний
процес електроосадження нікелю на ртуті представлений наступною
схемою [73]:
Ni(H2O)62+ →

Ni(H2O)62+ + H2Oадс

(I)

диф

SO42–

SO42–

[Ni(H2O)5(H2O)адс]2+ + 2е → Ni + H2Oадс.

Ni(H2O)5SO4 → Ni(H2O)5SO4 + H2Oадс

(II)

(1.46)

диф

Причому, в концентрованому сульфатному електроліті маршрут (II) практично
не реалізується.
Таким чином, літературні дані свідчать про те, що електроосадження
металів родини феруму може відбуватися як з їх аквакомплексів, так і з
гідроксокомплексів. При цьому роль аніонного складу електроліту в кінетиці
електровідновлення іонів цих металів однозначно не визначена і існують різні
погляди на механізм даного процесу.

1.1.2 Сумісне електровідновлення іонів металів родини феруму.
Сучасні гіпотези електрохімічного осадження металів родини феруму в
сплав

Одним із способів одержання гальванопокриттів зі спеціальними
функціональними властивостями є сумісне електроосадження металів
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родини

феруму

характеристиками,

[74–79].
дані

Володіючи

сплави

інтенсивно

високими

магнітними

використовуються

в

мікроелектронній промисловості, магнітних середовищах, у виробництві
комп’ютерної техніки [80–91]. Осади сплавом Ni-Fe з вмістом заліза до
30–40 % запропоновано використовувати в якості захисно-декоративних
покриттів

замість

нікелю

при

збереженні

їх

корозійно-захисних

властивостей [92–98]. Електролітичні сплави Ni-Fe, осаджені за присутності
органічних сульфосполук, можуть успішно використовуватися в якості
зносостійких покриттів деталей і механізмів, що зазнають механічних
навантажень [99–101].
Сумісне електровідновлення іонів родини феруму з розчинів їх
простих солей носить, так званий, аномальний характер, тобто переважним є
електроосадження більш електронегативного металу [102–111]. В [107, 108]
встановлено, що при співосадженні цих металів відбувається інгібування
електровідновлення іонів більш електропозитивного металу і прискорення
виділення більш електронегативного металу порівняно зі швидкістю їх
електровідновлення з індивідуальних електролітів. Передбачається, що
інгібування електроосадження більш електропозитивного металу в сплав
обумовлено конкуруючою адсорбцією інтермедіатів [103] відповідно до
наступної схеми [108]:
k11
M1(II) + e → M1(I)ads,
k12
–
M1(I)ads + e → M1(s),
k21
–
M2(II) + e → M2(I)ads,
k22
–
M2(I)ads + e → M2(s),
–

де

(1.47а)
(1.47б)
(1.48а)
(1.48б)

Mi(II) – іон металу у вигляді аквакомплексу або гідроксокомплексу;
Mi(I)ads – адсорбований одновалентний інтермедіат, який може містити

гідроксо-групу;
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Mi(s) – осаджений

метал.

Індекс 1

відноситься

до

більш

електропозитивного металу, індекс 2 – до більш електронегативного металу.
При електроосадженні сплавів Ni-Fe адсорбовані інтермедіати реакції
електровідновлення
поверхню,

яка

іонів

доступна

феруму(ІІ)
для

зменшують

адсорбції

вільну

нікелевих

електродну

частинок,

що

розряджаються. Таким чином, відбувається інгібування електровідновлення
іонів нікелю(ІІ) порівняно з розрядом їх із електроліту нікелювання. Для
пояснення деполяризуючого ефекту при розряді Fe2+-іонів в сплав автори
[108] припустили наявність ще однієї паралельної реакції електровідновлення
іонів менш благородного металу, що перебігає за схемою:

k31
M2(II) + M1(II) + e → [M2M1(ІІІ)]ads,
k32
–
[M2M1(ІІІ)]ads + e → M2(s) + M1(II).
–

(1.49а)
(1.49б)

В [112] досліджували склад сплаву Ni-Fe в залежності від товщини
покриттів та шорсткості поверхні. Встановлено, що в діапазоні товщин
гальванопокриттів від 5 до 250 нм спостерігається різкий спад вмісту
феруму в сплаві. Рівень аномальності співосадження феруму та нікелю при
товщині покриття менше 100 нм набагато вищий, ніж при більших товщинах
осадів. Сталі значення парціальних густин струму електроосадження нікелю,
заліза та виділення водню досягаються при товщині осадів понад 250 нм.
Встановлено кореляцію між шорсткістю поверхні та аномальністю
співосадження нікелю та заліза. Зменшення вмісту феруму в сплаві з часом
електролізу пояснюється шорсткістю поверхні плівок Ni-Fe та поверхневою
концентрацією іонів гідрогену, що впливають на конкурентну адсорбцію
електроактивних частинок FeOH+ і NiOH+.
При дослідженні електроосадження потрійного сплаву NiCoFe з
сульфатного електроліту при рН 3 та температурі 23 ºС встановлено [113],
що порівняно із електроосадженням індивідуальних металів виділення
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нікелю в сплав гальмується, а заліза прискорюється. Електроосадження
кобальту відбувається при одночасному впливу каталітичної та інгібуючої
дії іонів нікелю та феруму.
Зміну складу потрійного сплаву Fe-Co-Nі по товщині покриття виявили
в [112]. Встановлено, що збільшення товщини осаду призводить до зменшення
вмісту заліза та збільшення вмісту кобальту та нікелю. Такий ефект пов’язують
з дифузійними обмеженнями, що мають місце для іонів феруму, концентрація
яких в електроліті є найменшою. Сталий склад сплаву спостерігається при
товщині покриття більше 150 нм. Дослідження складу сплаву Fe-Ni,
електроосадженого із сульфатного електроліту при рН 2,8, показали [114], що в
початковий момент процесу пріоритетним є виділення заліза. В подальшому,
вміст його в сплаві зменшується і при досягненні товщини покриття близько
90 нм настають стаціонарні умови осадження. Встановлені закономірності
пояснюються

із

урахуванням

стадії

транспортування

реагентів

до

електродної поверхні.
Аномальне співосадження нікелю і кобальту встановлено в [115] при
дослідженні електролізу сульфатних розчинів за кімнатної температури при
рН 2–4. Пріоритетне виділення кобальту обумовлене тим, що за присутності
іонів кобальту електровідновлення іонів нікелю гальмується. Вплив іонів
нікелю на кінетику виділення кобальту в сплав в цій роботі не було виявлено.
Вплив магнітного поля на механізм сумісного електроосадження
нікелю та феруму досліджували в роботі [116]. Встановлено, що накладене
магнітне

поле

прискорює

конвективне

переміщення

іонів,

сприяє

зменшенню дифузійного шару, що призводить до зміни складу сплаву. На
підставі розрахунків концентрації гідроксокомплексів металів в об’ємі
електроліту передбачається, що електроактивними частинками є іони
металів, а не їх гідроксосполуки.
В

[117]

встановлено

збільшення

ефекту

аномальності

при

співосадженні нікелю і феруму в нанопорах. Підвищений вміст феруму в
сплавах пояснюється більшим ступенем блокування катодної поверхні
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проміжними частинками, що утворюються під час електролізу. Вміст
феруму в сплавах збільшується при збільшенні потенціалу електроду до тих
пір поки при виділенні заліза стадія транспортування іонів феруму до
поверхні катоду не стає лімітуючою. Тоді відносний вміст нікелю зростає.
Електроосадження сплаву Ni-Со за присутності сульфат- та хлориданіонів в електролітах з рН 3 при кімнатній температурі досліджено в [118].
Показано, що співосадження носить аномальний характер. Перехід до
нормального співосадження спостерігається при збільшенні густини струму
понад 10 А/дм2. В [119] також встановлено, що співосадження нікелю і
кобальту із електроліту Уоттса при рН 4,5 та температурі 50 ºС відбувається
за аномальним механізмом. Прийнято механізм співосадження металів, який
передбачає електровідновлення гідроксокомплексів компонентів сплаву:

де

Me2+ + OH– = MeOH+,

(1.50)

MeOH+ → MeOH(ads)+,

(1.51)

MeOH(ads)++ 2e− → Me + OH–,

(1.52)

Me – атом кобальту чи нікелю.
Аномальний характер співосадження нікелю та кобальту зафіксовано і

при дослідженні електроосадження сплаву Ni-Со з хлоридного електроліту
при рН 3–3,5 та температурі 50–60 ºС [120]. Дослідження електроосадження
сплаву Ni-Со із електроліту Уоттса при рН 4,4 та температурі 21 ºС
показали [121], що виділення кобальту є пріоритетним. Збільшення
концентрації іонів кобальту та зменшення густини струму осадження
призводить до збільшення вмісту кобальту в осадах.
При дослідженні процесу електроосадження покриттів сплавом Ni-Co із
хлоридного, сульфаматного та уоттсівського електролітів авторами [122]
встановлено, що найбільший вміст кобальту в сплаві, як менш благородного
металу, спостерігається при електролізі хлоридного електроліту.
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В [123] досліджено вплив рН сульфатного електроліту на кінетику
співосадження нікелю та кобальту. Виявлено, що збільшення значень рН в
діапазоні від 2 до 4 призводить до підвищення вмісту кобальту в осадах. Це
пов’язують зі збільшенням концентрації гідроксокомплексів осаджуваних
металів та більш сильною адсорбцією CoOH+ порівняно з NiOH+ [124].
Аномальне

співосадження

нікелю

та

кобальту

відбувається

із

сульфатного електроліту при температурі 60 ºС та рН 4 за присутності боратної
кислоти [125]. Мольне співвідношення концентрацій співосаджуваних металів
в електроліті і в сплаві відрізняється в десять разів. Так само, в сульфатноцитратному електроліті при рН 4 та температурі 25 ºС співосадження нікелю та
кобальту відбувається з пріоритетним виділенням кобальту [126], відносний
вміст якого в сплаві вищий за його концентрацію в електроліті.
Електроосадження

покриттів

сплавом

Ni-Co

з

сульфаматного

електроліту, що містить боратну кислоту, при рН 4 і температурі 50 ºС
досліджено в роботі [127]. Відмічається, що вплив нікелю на кінетику
виділення кобальту полягає у деякому гальмуванні процесу. Натомість
присутність іонів кобальту в електроліті практично не впливає на швидкість
виділення нікелю.
Аномальне співосадження нікелю і кобальту спостерігається при
електролізі сульфатного електроліту, що містить боратну кислоту та сахарин,
при температурі 25 ºС та рН 2,5 [128]. Збільшення концентрації іонів кобальту
в

електроліті

призводить

до

зменшення

ступеню

аномальності

електроосадження сплаву Ni-Co.
В [129] проводили електроосадження сплаву Ni-Co в імпульсному
режимі із сульфаматного електроліту за присутності боратної кислоти при
рН 4,2 та температурі 50 ºС. Встановлено, що тривалість імпульсу катодної
поляризації електрода, за сталої густини струму, практично не впливає на
склад сплаву. Проте, значення густини струму при гальваностатичному режимі
електроосадження суттєво впливає на вміст кобальту в осадах Ni-Co. Показано,
що в діапазоні густин струму від 1 до 20 А/дм2 зберігається аномальний вміст
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кобальту в сплаві. Проте, збільшення густини струму призводить до
зменшення відсотку кобальту в покриттях.
Електроосадження

тонких

плівок

сплаву Ni-Co

з

розведеного

хлоридного електроліту при рН від 4,2 до 5 демонструє відповідність складу
сплаву і співвідношення концентрацій іонів осаджуваних металів в
електроліті [130]. Отже, в даному випадку відбувається нормальне
співосадження нікелю та кобальту. Цей феномен пояснюється надто малою
товщиною плівок, за якої аномальний характер сумісного осадження
досліджуваних металів не проявляється.
Аномальне співосадження нікелю та кобальту було зафіксовано
авторами [131] при електролізі електроліту Уоттса при рН 4,3 та температурі
45 ºС.

Перемішування

електроліту

за

допомогою

магнітної

мішалки

призводило до збільшення вмісту кобальту в сплаві. Це пов’язується із
зменшенням товщини дифузійного шару та полегшенням транспортування
іонів кобальту до електродної поверхні. В [132] також повідомляється про
збільшення вмісту кобальту в сплаві при перемішування електроліту.
Електроосадження тернарного сплаву Co-Ni-Fe відбувається за участі
гідроксокомплексів

компонентів

сплаву

із

послідовним

перенесенням

електронів [133]:
MeOH+ + e−→ MeOH(ads),

(1.53)

MeOH(ads) + e− → Me + OH–.

(1.54)

Електроактивна частинка MeOH+ частково відновлюється на катоді з
утворенням адсорбованої проміжної частинки. Електровідновлення останньої
відбувається при перенесенні другого електрону. Встановлено, що, в
залежності від типу додаваної органічної добавки, співвідношення компонентів
сплаву

Co-Ni-Fe

змінюється.

При

використанні

тіосечовини

ступінь

аномальності співосадження металів родини феруму змінюється в ряду
Co/Ni > Fe/Ni > Fe/Co. Тоді, як за присутності в сульфатному електроліті натрій
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лаурилсульфату та натрій сахаринату має місце наступна послідовність
Fe/Ni > Co/Ni > Fe/Co.
В [134] показано, що наявність натрій сахаринату в сульфатному
електроліті електроосадження сплаву CoFe сприяє зниженню відносного
вмісту феруму в сплаві. Зазначимо, що проведення електроосадження в
імпульсному

режимі призвело

до

реалізації

нормального

характеру

співосадження компонентів сплаву.
При дослідженні сумісного електроосадження нікелю та заліза із
сульфатного електроліту при рН 2 та температурі 60 ºС встановлено [135], що в
залежності від густини струму електроосадження залежність вмісту феруму в
сплаві має екстремальний характер. Значення густини струму, що відповідає
максимуму цих залежностей, збільшується при підвищенні вмісту іонів феруму
в електроліті. В даній роботі досліджувались розведені електроліти із
сумарним вмістом іонів осаджуваних металів рівним 10 г/л. Екстремальний
характер одержаних залежностей пояснено зміною лімітуючої стадії виділення
заліза з уповільненої стадії переносу електрону на уповільнену стадію дифузії.
Співосадження

нікелю

та

заліза

носить

аномальний

характер,

що

проявляється у відносно більшому вмісті феруму в сплаві порівняно з його
вмістом в електроліті.
При електроосадженні сплаву Ni-Fe з сульфатно-хлоридного електроліту
спостерігалось зменшення вмісту нікелю в сплаві зі збільшенням виходу за
струмом виділення сплаву [136]. Вплив наведеного магнітного поля
проявляється у зменшенню вмісту нікелю в осадах. Це пояснюється
полегшенням стадії доставки іонів металів та гідрогену до поверхні електроду.
Внаслідок цього також відбувається зменшення виходу за струмом осадження
сплаву Ni-Fe.
Підвищення вмісту феруму в сплаві Ni-Fe, осадженому в магнітному
полі, автори [137] пов’язують із збільшенням ступеню заповнення катодної
поверхні іонами Fe(ІІ).
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В [138] досліджено кінетику електроосадження сплаву Ni-Fe при
накладанні магнітного поля. Встановлено, що зміна конвективного режиму
транспортування електроактивних частинок до поверхні електроду під дією
магнітного поля чинить вплив на склад осаджуваного сплаву.
Введення натрій цитрату та гліколевої кислоти у хлоридний електроліт
осадження сплаву Ni-Fe призводить до збільшення вмісту нікелю в
сплаві [139, 140]. Отже ступінь аномальності співосадження нікелю та феруму
зменшується. Суміш аніонів карбонових кислот оказує синергетичну дію на
буферну ємність електроліту та комплексоутворення з іонами осаджуваних
металів, що позитивно відбивається на стабільності електроліту в часі. Останнє
проявляється в тому, що на протязі досліджень не спостерігалось утворення
осадів Ni(OH)2 та Fe(OH)2.
Вплив цитрат- та ацитат-іонів на кінетику сумісного електроосадження
нікелю та кобальту із сульфаматного електроліту розглянуто в [141].
Встановлено, що цитратні комплекси безпосередньо приймають участь у
електроосадженні сплаву. Ацитат-іони виступають в якості агенту, що буферує
рН приелектродного шару. Аномальний характер сумісного осадження нікелю
і кобальту зберігається за присутності в електроліті досліджуваних аніонів
карбонових кислот. Електроосадження сплаву Ni-Co з таких електролітів
відбувається з відносним гальмуванням виділення нікелю та прискоренням
виділення кобальту [142].

1.1.3 Осадження композиційних електрохімічних покриттів на основі
металів родини феруму. Відомі механізми утворення композиційних
електрохімічних покриттів

Підвищення механічних та протикорозійних характеристик металів
родини феруму та сплавів на їх основі можливе шляхом інкорпорації в

42
металічну матрицю неметалевої фази. Вплив умов електроосадження на вміст
дисперсної фази в композитах є предметом інтенсивного дослідження [143–148].
Інкорпорація частинок в металічну матрицю супроводжується процесами
фізичного диспергування частинок та їх електрофоретичною міграцією [149].
В багатьох теоріях передбачається, що транспортування частинок відбувається
завдяки перебігу процесів електрофорезу, конвективної дифузії, адсорбції та
механічного захоплення частинок металічною матрицею [147]. В [150] процес
інкорпорації дисперсної фази в катодний осад в загальному вигляді
представлено наступним чином: формування іонної оболонки навколо
частинки; конвективний рух частинки до поверхні катоду; дифузія частинки
крізь

гідродинамічний

граничний

шар;

дифузія

частинки

крізь

концентраційний граничний шар; адсорбція частинки на катодній поверхні і
зарощування її осаджуваним металом (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Схема інкорпорації дисперсної фази
в металічну матрицю
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Математична

модель

формування

композиційних

покриттів,

запропонована Гуглієльмі [151], передбачає закріплення частинок інертної
фази на поверхні електроду за двома механізмами. Слабко адсорбовані
частинки вкривають певну частину поверхні електроду і впливають на
кінетику електроосадження металу матриці. Сильно адсорбовані частинки
зарощуються осаджуваним металом і їх кількість пропорційна ступеню
заповнення поверхні електрода слабко адсорбованими частинками (рис. 1.2).
Ця модель не враховує гідродинамічних характеристик суспензійних розчинів,
розмірів частинок та часових видозмін стану частинок на поверхні електроду
та в приповерхневому об’ємі електроліту.

Рисунок 1.2 – Схема формування композита за моделлю Гуглієльмі,
що враховує ступені заповнення поверхні слабко (σ)
та сильно (θ) адсорбованими частинками
Спроба усунути ці недоліки була здійснена при розробці моделей
формування композитів, які базуються на статистичних наближеннях, що
описують ймовірність інкорпорації частинки в осад [152–155] та траєкторії
руху частинок [155, 156]. Частинка, що потрапляє на поверхню електроду,
може залишатися на ній в разі коли сила, діюча на частинку по нормалі
перевищує тангенціальну силу (рис. 1.3) [155].
В такому випадку частинка перебуває на поверхні електроду у сталому
стані і зарощується металевим осадом. Співвідношення сил, які сприяють
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утриманню частинки на поверхні електроду, і які призводять до відриву її
від поверхні, залежать від розміру частинок, швидкості потоку електроліту
та

густини

струму

електроосадження

композиту

[156].

Вплив

гідродинамічного режиму на кількісний склад композитів враховано в [157]
шляхом введення в математичну модель Гуглієльмі поліномної функції від
швидкості перемішування електроліту.

Рисунок 1.3 – Сили, що діють на частинку дисперсної фази
на поверхні електрода
В [158] запропоновано математичну модель, відповідно до якої
об’ємна доля дисперсної фази в металічній матриці композиту залежить від
заряду іону металу, мольного об’єму металу, радіусу частинок, коефіцієнта
дифузії частинок в розчині, концентрації частинок в суспензії, концентрації
частинок на поверхні при нульовій швидкості електроосадження, швидкості
обертання обертового електрода та густини струму електроосадження.
Тобто, авторами даної роботи зроблена спроба врахувати вплив швидкостей
дифузійного переміщення частинок до поверхні електроду через дифузійний
шар та електроосадження металу на об’ємний вміст інкорпорованих
частинок в композиті.
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1.2 Кристалічна структура та фізико-хімічні властивості металів
родини феруму, сплавів та композитів на їх основі
1.2.1 Вплив умов електролізу та складу електроліту на структуру та
властивості металів родини феруму

Оскільки кількість атомів, що утворюють межі кристалітів, в
наноматеріалах зіставна з їх загальною кількістю, кристалічна структура
таких металів є термодинамічно нестабільною і може змінюватись в бік
більш стабільного стану при нагріванні або, навіть, за кімнатної
температури [159]. Це призводить до утворення великої кількості дефектів
кристалічної решітки. Нанокристалічні матеріали проявляють підвищені
механічні, та фізико-хімічні властивості порівняно з крупнокристалічними
матеріалами [160]. Це було використано при створенні нових корозійно- та
зносостійких, магнітних та каталітичних матеріалів тощо. Функціональні
властивості визначаються структурними характеристиками матеріалів.
Зокрема [161], важливими параметрами є: розмір кристалітів та морфологія
поверхні; характер та морфологія межі зерен та контакту фаз; характер та
переміщення внутрішньо кристалічних дефектів; складу по зернам та межам
зерен; природа та кількість захоплених частинок.
В [27] показано, що електрокристалізація кобальту з аквакомплексу в
розведеному розчині при концентрації іонів кобальту(ІІ) рівній 10 –2 моль/л
відбувається із дифузійним контролем через утворення трьохвимірних
зародків. При електровідновленні аміакатного комплексу Co(NH3)52+
спостерігається перебіг трьох різних процесів утворення зародків: 2D
прогресуюче зародження, 2D миттєве зародження, 3D прогресуюче
зародження.

Кожен

кристалічну

решітку.

процес

лімітується

Електроосадження

встроюванням
кобальту

із

ад-атомів

у

сульфатного

електроліту із концентрацією іонів кобальту(ІІ) рівною 10–2 моль/л, так само,
як і в хлоридному електроліті, відбувається із дифузійним контролем через
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утворення трьохвимірних зародків [162]. В [163] досліджено особливості
нуклеації кобальту при електроосадженні його з сульфтно-амонійного
електроліту при рН 6 та рН 9. Запропоновано вважати, що в залежності від
умов електролізу електроосадження відбувається із утворенням трьох типів
зародків кобальту. В [164] запропоновано математичну модель 3D-нуклеації
кобальту, що враховує процес електровідновлення атомів гідрогену на
поверхні утворюваних зародків. В [165] запропоновано модель двовимірної
та тривимірної нуклеації та росту кристалів нікелю з урахуванням перебігу
побічного процесу виділення водню при електроосадженні металу.
Математичний опис електрокристалізації нікелю наведено в [166].
В [167] досліджено закономірності електроосадження заліза з
глюконатної ванни. Підвищення концентрації іонів феруму і температури
електролізу сприяють зменшенню перенапруження виділення заліза.
Рентгеноструктурні дослідження показали, що одержане залізо має
гранецентровану кубічну решітку.
Електролітичний кобальт, осаджений в діапазоні рН від 1,5 до 6 при
температурі 298 К із електроліту 1,65 M CoSO4 + 0,35 M CoCl2 + 0,38 M H3BO3
має гексагональну форму решітки [168]. Гранецентрована кубічна решітка
формується при електроосадженні кобальту при рН 1,5 в сильному
магнітному полі (> 3 Т). Це пов’язують з інтенсифікацією виділення водню
внаслідок

прискорення

конвективного

переносу

іонів

гідрогену

в

електроліті. Передбачається [169], що інкорпорація атомарного гідрогену в
кобальтовий осад призводить до утворення метастабільного кобальт гідриду,
при розкладанні якого формується β-модифікація кобальту.
Дослідження структури кобальтових гальванопокриттів, одержаних із
сульфаматного електроліту за присутності боратної кислоти та без неї,
показали [170], що при густині струму електроосадження до 40 мА/см2
кристалічна структура осадів, головним чином, залежить від рН електроліту.
За низьких значень рН формується кристалічна решітка кобальту α- та
β-модифікації із можливим надлишком останньої. В таких умовах на

47
поверхні

катода

стабільною

частинкою

є

адсорбований

гідроген.

З підвищенням рН електроліту метастабільна β-фаза кобальту потроху
вироджується з утворенням перехідної форми α-фази із значною кількістю
дефектів.

Підвищення

рН

електроліту

призводить

до

утворення

гідроксидних сполук кобальту, які адсорбуються на поверхні катода і
значною мірою змінюють умови електрокристалізації кобальту.
В [171] показано, що кристалічна решітка електролітичного кобальту,
осадженого із хлоридного електроліту з рН 4, являє собою гексагональну
форму. При додаванні в хлоридний або сульфатний електроліт натрій
цитрату електрокристалізація кобальту відбувається з утворенням суміші
гексагональної та кубічної гранецентрованої форм кристалічної решітки.
При рН 1,5 в цих електролітах спостерігається осадження лише β-фази
кобальту. Коерцитивна сила таких покриттів значно нижча порівняно із
α-формою кобальту. Енергія магнітокристалічної анізотропії α-кобальту на
порядок вища ніж β-кобальту [172].
Нанорозмірні магнітопроводи, одержані шляхом електроосадження
металів родини феруму, демонструють підвищенні значення коерцитивної
сили та магнітної в’язкості [173].
Значне збільшення твердості та межі міцності досягнуто при
електроосадженні нанокристалічного кобальту [174]. Високі значення межі
течкості

та

деформаційного

електролітичного

нікелю

при

зміцнення
зменшенні

спостерігаються
розмірів

кристалітів

для
до

нанорозмірного рівню [175, 176].
Корозійна поведінка нікелю в залежності від розміру кристалітів
досліджувалась

в

[177–179].

Встановлено,

що

зменшення

розміру

кристалітів нікелю сприяє формуванню пасивної плівки з кращими
захисними

властивостями.

Це

обумовлено

наявністю

на

поверхні

нанокристалічного нікелю більшої кількості центрів формування пасивного
шару внаслідок значної дефектності його кристалічної решітки.
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Дослідження електрохімічної поведінки електролітичного нікелю в
залежності від способу його одержання було проведено у [180].
Встановлено, що осади, одержані при постійному струмі, кородують у
розчинах нітратної, лимонної та хлоридної кислот із більшою швидкістю
порівняно з осадами, електроосадженими імпульсним та реверсним
імпульсним струмом. Це пов’язано з відмінністю кристалографічної
текстури, а саме, зі зміною напрямку орієнтації росту кристалів з (220)
на (200). Високу протикорозійну стійкість нанокристалічного нікелю при
корозійних випробуваннях в нейтральній сольовій атмосфері спостерігали і
автори [181]. Дослідження корозійного процесу нанокристалічного нікелю в
деаерованому розчині сульфатної кислоти

показали, що на відміну від

полікристалічних осадів, розчинення металу відбувається рівномірно без
локальних дефектів на поверхні [182–184].
В [185] показано, що подрібнення зерен нікелевих гальванопокриттів
призводить до підвищення деформаційного зміцнення. Завдяки високій
твердості, електролітичний нікель використовується у електроформуванні,
зокрема при виготовленні матриць для тиражування, що відтворюють
подробиці форми в нанорозмірному масштабі [186–189]. Одержання
покриттів нікелем з низькими внутрішніми напруженнями при товщині
понад 500 мкм можливе з сульфаматного електроліту без додавання хлоридіонів при температурі 50 ºС та рН 4,5 [182]. Для зниження внутрішніх
напружень нікелевих покриттів до електроліту нікелювання можна додавати
сульфурвмісні сполуки. Так, в [190] в якості такого агенту використано
натрій сахаринат, дію якого пов’язують із зниженням енергії на межі зерен
нікелю за рахунок інкорпорації в них сульфуру.
Електроосадження нікелевих гальванопокриттів із заданими фізикохімічними

властивостями

здійснюється

за

присутності

спеціальних

органічних добавок [191–195], що належать до різних класів хімічних
сполук. При нікелюванні добавки можуть адсорбуватися на катоді або у
вихідному стані, або у вигляді продуктів їх розпаду. Органічні добавки, що
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містять в своєму складі групи, які мають вільні пари електронів (–CN, –CNS,
–CNO, =CO, –CHO, –NH2) можуть утворювати міцний хімічний зв’язок з
поверхневими атомами нікелю [196], оскільки останні мають незаповнену
електронами d-орбіталь. В результаті такої взаємодії створюється єдиний
ланцюг сполучення [195].
Для зменшення внутрішніх напружень розтягнення використовують
сполуки, до складу яких входить група C–SO2– [197], яка є джерелом
сульфуру, що потрапляє в покриття при електролізі.
Адсорбція добавок на катодній поверхні реалізується за допомогою
ненасиченого зв’язку цих сполук і може відбуватися на ступенях росту,
вершинах або ребрах кристалів і на дислокаціях [194].
Присутність адсорбованого водню на безперервно оновлюваній
поверхні нікелевого катода перетворює його в потужний агент гідрування і
відновлення органічних сполук. Згідно даних [54, 60, 198], адсорбція
органічних сполук на поверхні нікелевого катода супроводжується
глибинними

хімічними

змінами

їх

молекул

з

десорбцією

продуктів розкладання.
Після адсорбції натрій бензолсульфонату відбувається дуже повільний
катодний процес гідрування зв’язку С-С [60], що призводить до десорбції
ароматичного кільця та впровадження сульфуру в осад [199].
Десульфурування добавок відбувається з утворенням сульфіт-аніона,
який зазнає подальшого відновлення і є джерелом сульфуру, що потрапляє в
нікелеве покриття [54, 199–201].
Впровадження сульфуру в нікелевий осад у процесі гідрування натрій
бензолсульфонату відбувається в результаті перебігу наступних реакцій [54]:
ArSO3– → ArSO3–ads,
ArSO3–ads + 2H+ + 2e → ArH + HSO3–ads,
Ni
де

(I)
ads

+ HSO3

–
ads

+ ne → NiSincluded + десорбовані продукти,

Ar – арильний радикал.

(1.55)
(1.56)
(1.57)
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В

роботі

[199]

процес

гідрування

нафталінсульфокислоти

на

нікелевому катоді описується таким чином:

C10H7SO3H + 2e + 2H+ → C10H8 + H2SO3.
Потім

відбувається

реакція

відновлення

(1.58)

сульфіт-аніона

та

алілсульфонату

на

впровадження сульфуру в нікелевий осад.
При

вивченні

електровідновлення

натрій

нікелевому катоді [201] в якості продуктів катодних реакцій були виявлені
пропілен, пропан, SO2 та Н2S, а також сірка й нікель(ІІ) сульфід, що є
вторинними продуктами катодних процесів. Кількісне визначення цих
сполук дозволило запропонувати механізм гідрування натрій алілсульфонату
на нікелевому катоді, який описують наступні рівняння:

В

CH2=CH–CH2SO3– + H+ + 2e → CH2=CH–CH3 + SO32–,

(1.59)

CH2=CH–CH3+2H+ + 2e → CH3–CH2–CH3,

(1.60)

SO32– + 2H+ → SO2 + H2O,

(1.61)

2H2S + O2 → 2S + 2H2O,

(1.62а)

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O.

(1.62б)

роботі

розкладання

[197]
натрій

представлені

результати

бензолсульфонату,

досліджень

швидкості

бензолсульфаміда

та

п-амінобензолсульфаміда. Виявилось, що швидкість включення сульфуру
лінійно зростає тільки в інтервалі невеликих концентрацій добавок. У випадку
натрій бензолсульфонату швидкість включення сульфуру в покриття становить
незначну частку від швидкості витрати добавки. Відповідно, витрата натрій
бензолсульфонату відбувається, в основному, внаслідок його розкладання на
катоді з утворенням проміжних продуктів розпаду, які не володіють помітною
адсорбційною здатністю і не потрапляють в осад. При малих концентраціях
бензолсульфаміда, навпаки, включення сульфуру в нікелеве покриття протікає
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з такою швидкістю, як і витрата добавки, що свідчить про наявність
незворотної адсорбції цієї сполуки на поверхні катода. При збільшенні
концентрації бензолсульфаміда швидкість включення сульфуру порівняно зі
швидкістю витрати добавки знижується. Аналогічна картина спостерігається
для п-амінобензолсульфаміда.
У випадку сахарину показано [200], що на різних активних центрах
нікелевого катода перебігають різні паралельні реакції розкладання
адсорбованих молекул. Основними продуктами розкладання сахарину є
о-толуолсульфамід і бензамід [202]. При більш високих температурах
включення сульфуру в осад здійснюється в основному в результаті реакції
розкладання сахарину з утворенням бензаміда [200]. При більш низьких
значеннях температури і рН електроліту, коли на поверхні електроду
реалізуються більш сприятливі умови для гідрогенізації сахарину і
збільшується швидкість утворення о-толуолсульфаміда, включення сульфуру
в осад можливе за рахунок безперервного розкладання цієї сполуки [200].
В роботах [203–206] вивчався вплив тіосечовини на електроосадження
нікелю. Показано, що значна частина тіосечовини в умовах нікелювання
десульфурується з приєднанням гідрогену. Про це свідчить деполяризуюча
дія добавки в певному діапазоні її концентрації [204, 205], пов’язана з
видаленням із поверхні катоду атомарного гідрогену [207], який ускладнює
розряд як нікелю, так і гідрогену [203]. Разом з цим встановлено, що не вся
адсорбована на катоді тіосечовина розпадається. Частина її включається в
осад в незмінному вигляді [206].
Автори роботи [208] припустили, що саме тіосечовина, а не продукти
її розкладання є причиною підвищення катодної поляризації і блиску
осаджуваних гальванопокриттів. У той же час, основний вплив на внутрішні
напруження чинять продукти розкладання тіосечовини. При малих
концентраціях

тіосечовини

внаслідок

незначного

відновлення

її

адсорбованих молекул спостерігається деяке підвищення внутрішніх
напружень розтягнення [204]. Зі збільшенням концентрації тіосечовини в
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розчині внутрішні напруження суттєво зменшуються, оскільки підвищується
швидкість відновного процесу, і кількість сульфуру, що потрапляє
в осад, зростає.
Введення в електроліт нікелювання сахарину призводить до зниження
внутрішніх напружень розтягнення внаслідок включення в осад сульфуру.
При збільшенні концентрації добавки відбувається зміна внутрішніх
напружень розтягнення на напруження стискання [209].
Як відомо, для нанесення малонапружених товстих нікелевих
гальванопокриттів

широке

застосування

отримали

сульфаматні

електроліти [210–215]. Зниження внутрішніх напружень в нікелевих осадах
відбувається внаслідок впровадження сульфуру, джерелом якого в цих
електролітах

є

продукти

анодного

розкладання

сульфамат-іона

NH2SO3– [210].
Особливо слід відзначити роботи, присвячені електроосадженню
нікелю із метилсульфонатного електроліту [216, 217]. Авторами цих
публікацій встановлено, що покриття, осаджені при введенні в електроліт
сахарину,

характеризуються

низькими

внутрішніми

напруженнями і

високою пластичністю. Метилсульфонатний електроліт може служити
успішної заміною сульфаматного електроліту при нанесенні товстих
нікелевих

покриттів

Перспективність

з

низькими

використання

внутрішніми

метилсульфонатних

напруженнями.
електролітів

в

гальванотехниці обумовлена їх екологічністю і високою розчинністю
метилсульфонатних солей [218], а також підвищеними технологічними
показниками процесів [219–224].
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1.2.2 Вплив умов електролізу та складу електроліту на структуру та
властивості сплавів металів родини феруму

Електролітичні

покриття

сплавом

Ni-Fe

мають

нанокристалічну

структуру, яка забезпечує низку цінних властивостей цих осадів [225]. Зокрема,
нікель-залізні сплави демонструють гарні механічні, термічні, триботехнічні та
магнітні властивості [226, 227]. Це дозволяє використовувати їх у формі як
тонких так і товстих покриттів, фольг, трубок, проводів тощо.
При електроосадженні сплавів Ni-Fe збільшення вмісту феруму з
5,7 % мас. до 15 % мас. призводить до значного зменшення розмірів
кристалітів, найменший з яких складає 11 нм. Нанокристалічний сплав Со-Fe
із вмістом феруму від 5 до 25 %, одержаний із сульфатного електроліту, має
розмір кристалітів 16–65 нм [228].
Подрібнення кристалітів до нанорозмірного рівня супроводжується
збільшенням мікротвердості покриттів [229, 230]. Зміна мікротвердості при
сталому розмірі кристалітів, що дорівнює 11 нм, обумовлена вмістом феруму в
сплаві Ni-Fe [231]. Максимальне значення мікротвердості досягається при
вмісті феруму близько 20 % мас. Збільшення мікротвердості сплаву Ni-Fe
внаслідок зменшення розмірів кристалітів фіксувалось при збільшенні вмісту
феруму в сплаві та за використання імпульсного режиму електролізу [232].
Зменшення розміру кристалітів вважають також [233] причиною збільшення
внутрішніх напружень нанокристалічного сплаву Ni-Fe, що спостерігаються
при збагаченні останнього ферумом. В [234] показано, що пластична
деформація та відносне подовження покриттів Ni-Fe, на відміну від твердості, в
діапазоні 10–80 нм не залежать від розміру кристалітів. Дослідження
корозійної поведінки нанокристалічного сплаву Ni-Fe в розчині 3,5 % NaCl
показали [235], що зменшення розміру кристалітів робить сплав більш
резистивним до локальної корозії. Змінити властивості нанокристалічного
сплаву Ni-Fe можливо впливаючи на його структуру при відпалі [236]. Так в
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режимі низькотемпературного відпалу знижуються внутрішні напруження
осадів внаслідок релаксації міжкристалітних границь.
Так само, як і у випадку нанесення нікелевих покриттів, для поліпшення
фізико-механічних характеристик покриттів сплавами на основі металів родини
феруму в електроліт вводяться органічні добавки. За присутності сахарину
внутрішні напруження сплавів нікелю з металами родини феруму знижуються
подібно внутрішнім напруженням нікелевих покриттів [110, 237], в той час як
ароматичні сульфаміди не чинять подібного впливу на покриття сплавом Ni-Fe
[237]. Заміна гідрогену біля атома азоту в молекулі сахарину на метильну або
етанольну групу підсилює вплив добавок на внутрішні напруження покриттів
сплавами Ni-Fe і їх склад змінюється значно сильніше. В [237] показано, що
N-похідні

сахарину

витрачаються

в

основному

завдяки

реакції

десульфурування, а сахарин – відновлення і десульфурування. В результаті,
швидкість потрапляння сульфуру в осад за присутності N-похідних сахарину
вище і внутрішні напруження нижче. При рівних концентраціях для N-похідних
сахарину характерно осадження більш дрібнозернистих осадів з меншим
вмістом в них феруму. При електроосадженні в імпульсному режимі інвару з
вмістом феруму 36 % мас. якість покриттів можна покращити шляхом
введення в електроліт сахарину [238]. При концентрації сахарину близько 3 г/л
поверхня одержуваних осадів Ni-Fe є гладенькою та блискучою. Збільшення
концентрації сахарину в сульфаматному електроліті до 8 г/л призводить до
зменшення розмірів кристалітів сплаву Ni-Fe, що містить 4,44 % мас. феруму,
до 10,8 нм [239]. Мікротвердість таких покриттів сягає 656 HV. Додавання до
сульфатного електроліту електроосадження сплаву Ni-Fe разом із сахарином,
концентрацією 2 г/л, 2-бутін-1,4-діолу призводить до зменшення внутрішніх
напружень стискання і зміні їх на внутрішні напруження розтягнення при
концентрації останнього понад 0,2 г/л [240]. Показано, що 2-бутін-1,4-діол не
впливає на склад сплаву, вміст феруму в якому складає 36 %. За присутності в
електроліті добавок можна одержати інвар практично без внутрішніх
напружень і з блискучою поверхнею. Додавання до сульфатно-сульфаматного
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електроліту електроосадження сплаву Fe-Ni із вмістом нікелю 42 % мас.
пропіонової кислоти (3 г/л) призводить до збільшення мікротвердості осадів на
25 % мас. та пластичності при розтягненні на 10 % мас. [241]. Вплив складу
фазової структури та розміру кристалітів на властивості сплаву Ni-Fe,
одержаному із сульфаматного електроліту при рН 3,2 та температурі 25 ºС,
розглянуто в [242]. Встановлено, що сплав з структурою, що відповідає γ-фазі,
формується при вмісті феруму понад 25 % мас. В таких осадах спостерігається
зменшення жорсткості та підвищення внутрішніх напружень, що призводить
до їх знеміцнення.
В [243] запропоновано використовувати в якості бар’єрного шару
покриття сплавом нікелю з залізом, із вмістом останнього близько 60 % мас.
Таке покриття запобігає дифузії та випаровуванню хрому з стального
електроду

твердоокисного

паливного

елементу

та

збільшує

його

електропровідність. Використання гальванічного покриття сплавом Ni-Fe
вважається перспективним у контексті генерування зеленої енергії та
ефективного її накопичення [244] в якості електрокаталітичного матеріалу по
відношенню до реакції виділення кисню, наприклад, при розкладанні води та
при зарядці метал–повітряної батареї.
З огляду на перспективність використання сплаву Ni-Fe у виробництві
сенсорів в якості магнітного шару, в [245] досліджено вплив потенціалу
електроосадження сплаву Ni-Fe на магнітну анізотропію покриттів. Виявилось,
що при нанесенні сплаву в області низьких потенціалів (–1,5 В відносно
насиченого каломельного електроду) із розведеного сульфатного електроліту
формуються осади з магнітною анізотропію. Ізотропні покриття осаджуються
за високих значень потенціалу чи при імпульсному режимі електролізу.
Магнітні

властивості

електроосадження,

товщини

сплаву

Ni-Fe

покриттів

та

залежать
режиму

від

потенціалу

електролізу

[246].

Показано [247], що зсув потенціалу електроосадження в область більш
негативних значень, збільшення товщини плівок з 1 до 3 мкм та зміна
постійного струму на імпульсний призводять до збільшення коерцитивної сили
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та зменшення намагніченості. Кількісний аналіз сплаву свідчить, що за цих
умов відбувається зменшення вмісту феруму в сплавах. Отже, встановлені
зміни магнітних властивостей, в даному випадку, пов’язані зі змінами складу
сплаву Ni-Fe. В [248] встановлено, що покриття сплавом Ni-Fe із вмістом
феруму близько 30 % мас. товщиною до 2 мкм є магнітно анізотропними, тоді
як при товщині осадів 3 мкм плівки є ізотропними. Магнітна проникність та
коерцитивна сила сплаву Ni-Fe 45/55, що використовується в якості серцевини
високочастотного мікроіндуктора, залежать від товщини осаду [249].
Збільшення товщини покриття з 1 до 5 мкм призводить до зменшення
магнітної проникності в 2,5 рази. Значення коерцитивної сили проходять через
максимум при товщині осадів 2 мкм. Для електроосадження магнітом’якого
сплаву Fe-Ni автори [250] запропонували цитратний електроліт. Вміст феруму
в сплаві суттєво залежить від концентрації лимонної кислоти. Встановлено, що
при вмісті феруму в сплаві рівному 22 % мас. для покриттів товщиною
20–120 мкм

спостерігаються

мінімальні

значення

коерцитивної

сили.

Оптимальним вважається діапазон рН електроліту від 1 до 3 [251].
В якості магнітом’яких матеріалів з високим магнітним моментом
нарівні з Ni-Fe розглядається сплав Со-Fe [252]. Нанопровода зі сплаву
Fe-Со

демонструють

сильну

магнітну

анізотропію,

де

легка

вісь

намагнічення паралельна нанопроводу [253]. Присутність в електроліті іонів
Fe3+ призводить до зниження значень густини насичення магнітного поля
внаслідок

інкорпорації

в

осад

утворюваного

в

розчині

ферум(ІІІ)

гідроксиду [254]. Попередити утворення осаду в електроліті можна завдяки
присутності в електроліті триметиламінборану, який

є ефективним

відновником [255]. Магнітне насичення осаджуваного в таких умовах сплаву
Со35Fe65 дорівнює 24 кГ.
У сучасних електронних пристроях розмір магнітних елементів має бути
менше 50 нм і магнітний матеріал повинен мати максимально високий
магнітний момент. Перспективним в цьому сенсі є магнітом’який сплав Co-Fe,
магнітний момент якого сягає 2,4 Т. Використання в якості добавки до
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електроліту електроосадження сплаву Co-Fe сахарину сприяє одержанню
більш магнітом’яких плівок із меншими значеннями коерцитивної сили [256].
Проте, додавання до сульфатно-хлоридного електроліту електроосадження
сплаву Со-Fe 2-меркапто-5-бензімідазолсульфонової кислоти не чинить
суттєвого впливу на склад сплаву та його магнітні властивості [257]. Потенціал
електроосадження сплаву Со-Fe із сульфатного електроліту впливає на склад,
структуру та магнітні характеристики покриттів [258]. При високих значеннях
потенціалу

(–2,7 В

відносно

насиченого

каломельного

електрода)

спостерігається збільшення вмісту в осадах кобальту та укрупнення зерен
покриттів. Коерцитивна сила при цьому дорівнює 31,74 Е. Дослідження впливу
складу сплаву Fe-Со, осаджуваного з хлоридного електроліту, на магнітні
властивості показали [259], що магнітне насичення збільшується лінійно з
вмістом феруму в сплаві. Коерцитивна сила збільшується зі збільшенням
внутрішніх напружень покриттів, які, в свою чергу, залежать від температури
електролізу та густини струму електроосадження. Зменшення внутрішніх
напружень та коерцитивної сили відбувається при підвищенні температури та
зниженні густини струму [259]. Магнітне насичення рівне 2,3 Т при внутрішніх
напруженнях покриттів Fe-Со 70 МПа досягнуто при осадженні сплаву із
вмістом феруму 71 % мас. В [260] також повідомляється про зменшення
внутрішніх напружень сплаву Со-Fe зі збільшенням температури електролізу.
Вміст компонентів в сплаві Fe-Со, електроосадженому із сульфатного
електроліту залежить від співвідношення іонів сплавотвірних металів в
електроліті та рН розчину [261]. Збільшення співвідношення іонів кобальту до
іонів феруму в електроліті закономірно призводить до збільшення кількості
більш благородного металу в сплаві. Підвищення рН з 2,1 до 4,3 викликає
зворотній ефект. Максимальне значення магнітного насичення при мінімальній
коерцитивній силі досягнуто для сплаву, що містить 30 % мас. феруму і
осадженому при рН 2,9.
Наявність в електроліті електроосадження сплаву Co-Ni катіонної
поверхнево-активної речовини додецилтриметиламоній хлориду впливає на
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склад, структуру та властивості осадів [262]. Зі збільшенням вмісту кобальту в
сплаві його кристалічна структура змінюється з кубічної гранецентрованої на
гексагональну щільно упаковану. Природно, що при цьому відбувається зміна
магнітних властивостей плівок, які з магнітом’яких стають магнітожорсткими.
Електроосадження сплаву Ni-Со із ацетатного електроліту за присутності
2 г/л сахарину призводить до формування блискучих покриттів [263].
Одночасне введення в електроліт сахарину та формальдегіду сприяє
підвищенню розсіювальної здатності електроліту та покращенню корозійної
поведінки сплаву, досліджуваної в 5%-ному розчині NaCl. Сплав Ni-Со
демонструє високу протикорозійну стійкість в нейтральному середовищі
3,5 %-ного розчину NaCl [264]. Корозійний потенціал сплаву є більш
благородним і густина струму корозії нижча порівняно з нікелем.
Дослідження корозійної поведінки сплаву Ni-Со за присутності натрій
хлориду при 800 ºС показали [265], що найбільшою протикорозійною
тривкістю володіють сплави, одержані при подвійноімпульсному режимі
електролізу. Більш корозійновразливими виявились покриття, осаджені при
імпульсному та, особливо, при постійнострумовому режимах електролізу.
Підвищення протикорозійної стійкості та трибокорозійних характеристик
електролітичного

сплаву

Ni-Со

у

лужному

середовищі

притаманне

нанокристалічним покриттям [266, 267]. Необхідного подрібнення кристалітів
та згладжування поверхні осадів можна досягти за наявності в електроліті
Уоттса

1 г/л

сахарину.

В

[268]

показано,

що

термостабільність

нанокристалічних осадів Ni-Со збільшується при збагаченні сплаву кобальтом.
Наноструктуровані сплави Ni-Со з розміром кристалітів 15–20 нм було
одержано із електроліту Уоттса за присутності 3 г/л сахарину в імпульсному
режимі [269]. Пік густини струму дорівнював 100–120 А/дм2. Сплав, що містив
8 % кобальту, мав мікротвердість близько 600 кг/мм2 та межу міцності
1200 МПа. Сплав Ni-Со з мікротвердістю понад 550 HV і низькими
внутрішніми напруженнями одержано в режимі імпульсного реверсного
електролізу за присутності в хлоридному електроліті карбонової кислоти та
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трисульфонафталінової кислоти [270]. Такі покриття значної товщини можуть
бути використані в електроформуванні при виготовленні матриць. При
електроосадженні сплаву Ni-Со в імпульсному режимі з сульфаматного,
хлоридного та уоттсівського електролітів одержано покриття із різним вмістом
кобальту [271]. Найбільше кобальту міститься в осадах, нанесених з
хлоридного електроліту. Відповідно, і мікротвердість таких покриттів
найвища. Нанокристалічні покриття сплавом Ni-Со з розміром кристалітів
20 нм

одержано

із

сульфаматного

електроліту

за

присутності

1 г/л сахарину [272]. Повідомляється, що при 773 К такі покриття є
супереластичними і їх подовження досягає 279 %. Високоміцні фольги зі
сплаву Ni-Со товщиною 20–45 мкм одержано із хлоридно-сульфатного
електроліту за присутності 2–3 г/л сахарину при рН 2–3, температурі 40–50 ºС
та густині струму 3–4 А/дм2 [273]. Осади із вмістом кобальту 17,3–37,2 % мас.
кобальту є блискучими та мають низькі внутрішні напруження. Додавання в
електроліт Уоттса для швидкісного електроосадження сплаву Ni-Со сахарину
призводить до подрібнення зерен покриття [274, 275]. При низькому вмісті
кобальту в сплаві його структура являє собою гранецентровану кубічну
решітку.

Сплав,

що

містить

60,39 % мас.

кобальту

є

сумішшю

гранецентрованої кубічної та гексагональної щільнооупакованої фаз. При
збільшенні густини струму з 2,39 до 4,77 А/дм2 розмір кристалітів зменшується
з 19 до 9 нм [276]. Мікротвердість покриттів при цьому зростає.
Високу електрокаталітичну активність сплаву Ni-Со по відношенню до
реакції виділення водню з лужного розчину було показано в [277].
Максимальний ефект відповідає сплаву із вмістом кобальту 51 % мас.
Електрокаталітичну активність сплаву Ni-Со пов’язують [278] із поєднанням
низького перенапруження виділення водню на поверхні нікелю та гарною
адсорбцією водню на кобальті, що сприяє суттєвому збільшенню густини
струму обміну цієї реакції. Електрокаталітичні властивості по відношенню до
реакції виділення водню з лужного розчину проявляє сплав Ni-Fe [279].
Перенапруження цієї реакції на поверхні сплаву нижче порівняно з
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індивідуальними сплавотвірними металами. Нанокристалічний сплав Ni-Fe
досліджено в [280] в якості електрокаталізатора виділення водню та кисню з
лужного

електроліту.

Встановлено,

що

максимальною

каталітичною

активністю по відношенню до реакції виділення водню володіють покриття,
одержані з сульфатного електроліту при густині струму 6 А/дм2, а по
відношенню до реакції виділення кисню – при 2 А/дм2. В першому випадку
сплав збагачений ферумом (64,3 % мас.), в другому – нікелем (64,9 % мас.).
Відповідно, зі збільшенням вмісту феруму в сплаві відбувається перехід
структури осадів з кубічної гранецентрованої на об’ємноцентровану.
Розмір кристалітів нанокристалічних сплавів Ni-Со та Fe-Со залежить від
рН електроліту та температури електролізу [281]. Розмір кристалітів сплаву
Fe-Со, одержаного при температурі 25–40 ºС та рН 2–3,4, становить 24,2 нм.
Збільшення температури електролізу з 45 до 65 ºС при рН 3 призводить до
зменшення розміру кристалітів сплаву Ni-Со з 90 до 30 нм. Вочевидь, зміна
умов електролізу впливає на склад сплаву. Залежність морфології та магнітних
властивостей сплаву Ni-Со від вмісту кобальту досліджували в [282].
Встановлено, що структура сплаву, який містить до 58 % ат. кобальту
відповідає кубічній гранецентрованій кристалічній решітці. При більшому
вмісті кобальту спостерігається суміш кубічної та гексагональної форм.
Збільшення вмісту кобальту в сплаві призводить до підвищення шорсткості
поверхні зразків та магнітного насичення. Коерцитивна сила залежить від
розміру кристалітів та структури осадів. Визначено, що оптимальним є вміст
кобальту 28–40 % ат. При цьому, покриття є гладеньким з низькою
коерцитивною силою та високою магніторезистивністю. Високі магнітні
характеристики сплаву Ni-Со було встановлено в роботі [283]. Дослідження
впливу аніонного складу електроліту на магнітні властивості сплавів Ni-Со,
Со-Fe та Ni-Со-Fe в [284] проводили в сульфатному та хлоридному
електролітах. Встановлено, що природа аніона впливає на величину
коерцитивної

сили,

петель гістерезису.

магнітне

насичення

та

ступінь

квадратичності

61
Залежність магнітних властивостей використовуваного у мікросенсориці
тернарного сплаву Со-Ni-Fe від рН розчину електроосадження показана
в [285]. Мікротрубки з максимальним значенням відносного магнітоімпедансу
(123,2 % при 160 кГц) та з коерцитивною силою 51,5 А/м одержано при рН 2,4.
Для зменшення внутрішніх напружень сплаву в [286] було використано
імпульсний реверсний режим електроосадження Со-Ni-Fe. Магнітом’який
сплав Со-Ni-Fe товщиною до 100 мкм одержано із сульфатного електроліту за
присутності 2 г/л сахарину [287]. Найбільше значення магнітного насичення,
що дорівнює 20 кГ, при найменшій коерцитивній силі (10 Е) одержано для
сплавів

з

вмістом

кобальту

40–50 % мас.,

нікелю

–

15–30 % мас.,

феруму – 30–40 % мас. Магнітне насичення для такого сплаву склало 1,7 Т.
Магнітом’який сплав Со19Fe52Ni29 з коерцитивною силою близько 1 Е та
магнітним насиченням 20,5 кГ одержано в [288]. Показано, що кращі
магнітом’які властивості сплаву відповідають суміші фаз з гранецентрованою
та

об’ємноцентрованою

кубічними

решітками.

Аналогічні

магнітні

характеристики притаманні сплаву Со52Fe26Ni22 [289], одержаному із
сульфатного електроліту при температурі 25 ºС, рН 2,8–3,5 та густині струму
5–50 мА/см2

Сплави Со62–67Ni15–16Fe18–22 товщиною 1,8 мкм, одержані із

хлоридного електроліту за присутності натрій сахаринату, складаються зі
суміші

фаз

з

гранецентрованої

та

об’ємноцентрованої

кубічними

решітками [290]. Встановлено, що магнітне насичення пропорційне вмісту
фази з об’ємноцентрованою кубічною структурою і зростає зі збільшенням
останньої в покритті з 1,64 Т до 1,85 Т. Тонкі плівки магнітом’якого сплаву
Со-Fe-Ni з розміром кристалітів 10–20 нм та змішаними гранецентрованою та
об’ємноцентрованою
електроліту [291].

кубічними
Величина

решітками
магнітного

одержано
насичення

із

цитратного

таких

плівок

досягає 2 Т [292].
В [293] показано, що внутрішні напруження електролітичного сплаву
Fe-Со-Ni зростають при зменшенні густини струму. Мікротвердість
такого сплаву становить 4,8 ГПа і при відпалі за температури 400 ºС
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зменшується до 3,6 ГПа. Збільшення вмісту нікелю в сплаві Fe-Со-Ni з 13 до
48 % мас. призводить до зміни домінуючої фази з об’ємноцентрованої на
гранецентровану кубічну решітку [294]. При цьому зменшується розмір
кристалітів і спостерігається підвищення протикорозійної стійкості. Проте,
коерцитивна сила осадів зростає, що може бути пов’язаним зі зміною
мікроструктури та підвищенням внутрішніх напружень.
Плівки сплаву Fe34Со48Ni18 складаються з кристалітів розміром близько
10 нм, кристалічна структура яких відповідає суміші гранецентрованої та
об’ємноцентрованої кубічних решіток [295]. Дисперсія анізотропії таких плівок
дуже низька. Плівки електролітичного сплаву Fe42Со51Ni17 товщиною 180 нм
навпаки володіють високою дисперсією анізотропії та мають розмір
кристалітів 80 нм і об’ємноцентровану кубічну решітку.
Магнітожорсткий

сплав

Со-Ni-Р

може

використовуватись

у

мікроелектромеханічних системах за умови одержання покриттів значної
товщини. Високі внутрішні напруження такого сплаву суттєво ускладнюють
цю задачу. В [296] запропоновано склад електроліту та умови електролізу, що
забезпечують електроосадження покриттів сплавом Со-Ni-Р до 52 мкм та
мікросітки товщиною 22,5 мкм із низькими внутрішніми напруженнями.
В результаті електроосадження сплаву з сульфатно-сульфаматного електроліту
за присутності натрій сахаринату і з використанням імпульсного режиму
електролізу одержано осади з коерцитивною силою при перпендикулярному
намагнічуванні в діапазоні 700–1200 Е та магнітним насиченням 0,41–0,52 кГ.
Потрійні

сплави

металів

родини

феруму

проявляють

високі

електрокаталітичні властивості. Опір переносу заряду при виділенні водню з
лужного розчину на поверхні сплаву Ni-Fe-Со на три порядки нижчий
порівняно з чистим нікелем [297]. Подальше підвищення електрокаталітичної
активності покриттів можна досягти шляхом аморфізації осадів за рахунок
співосадження зазначеного сплаву з фосфором.
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1.2.3 Вплив умов електролізу та складу електроліту на структуру та
властивості композитів на основі металів родини феруму

Композиційні покриття на основі металів родини феруму мають більш
високі функціональні характеристики порівняно з матричними металами та
їх сплавами. Електроосадження композиту нікелю з силіцій карбідом, розмір
частинок якого дорівнює 20 нм, призводить до зменшення розмірів зерен
металу [298]. Напрямок росту кристалітів є більш невпорядкованим
порівняно з чистим нікелем. Структура та властивості композитів нікелю з
силіцій карбідом залежить від розмірів дисперсної фази [299]. Встановлено,
що інкорпорація наночастинок розміром 20 нм чинить більший вплив на
структуру та властивості осадів ніж мікронні частинки, що пов’язується з
потраплянням в осади більшої кількості частинок меншого розміру та різним
механізмом їх інкорпорації. У випадку мікронних частинок відбувається
міжкристалітна

інкорпорація,

внутрішньокристалітна.

При

а

у

випадку

порівнянні

наночастинок

структури

та

–

властивостей

композитів Ni-SiC, одержаних з електролітів Уоттса, що містили силіцій
карбід розміром 5 мкм або 20 нм, встановлено, що вміст дисперсної фази
мікронного

розміру

вищий,

а

механічні

властивості

нано-

та

мікрокомпозитів є подібними [300]. Передбачається, що підвищення
механічних

характеристик

у

випадку

мікрокомпозитів

обумовлено

наявністю в осадах твердих керамічних частинок, тоді як в нанокомпозитах
вплив дисперсної фази на механічні властивості відбувається через зміну
мікроструктури металевої матриці.
Інкорпорація

наночастинок

SiC

в

металеву

матрицю

при

співосадженні з нікелем впливає на структуру та властивості одержуваних
покриттів

[301].

Натомість

частинки

Al2O3

не

впливають

на

кристалографічну та морфологічну текстуру покриттів і їх інкорпорація в
осади відбивається тільки на їх мікротвердості та внутрішніх напруженнях,
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величини яких зростають. Це пов’язано з тим, що в покриття потрапляють
укрупнені частинки дисперсної фази Al2O3, які в електроліті проявляють
схильність до агломерації. Для збільшення зносостійкості нікелю в [302]
запропоновано

модифікувати

покриття

нанотрубками

карбону.

Нанокристалічні покриття нікель–нанотрубки карбону демонструють більшу
твердість та міцність порівняно з чистим нікелем [303].
Сплав Ni-Со модифікований наночастинками SiC є більш корозійно
тривким ніж осади, що не містять дисперсної фази [304]. Найкраща
протикорозійна резистивність нанокомпозиту в розчині 3,5 % мас. NaCl
спостерігається при максимальному вмісті дисперсної фази, який дорівнює
8,1 % об.

Застосування

імпульсного

режиму

електроосадження

нанокомпозиту Ni-Со з наночастинками силіцій карбіду призводить до
формування покриттів з підвищеною мікротвердістю [305]. Зростання вмісту
дисперсної фази в осадах супроводжується зменшенням розмірів зерен та
збільшенням

мікротвердості

покриттів

[306].

Кращі

протикорозійні

властивості нанокомпозитів порівняно з сплавом Ni-Со зафіксовано в
розчинах 3,5 % мас. NaCl та 5 % мас. НCl. В [307] запропоновано умови
електроосадження нанокомпозиту Ni-Со/SiC, за яких вміст дисперсної фази
в осадах максимальний. Концентрація силіцій карбіду розміром 50 нм в
електроліті Уоттса складає 5 г/л, температура електролізу 40 ºС, густина
струму

20 мА/см2,

швидкість

перемішування

120 об/хв.

Збільшення

мікротвердості сплаву Ni-Со досягається при співосадженні його з
наночастинками Al2O3 [308]. Збільшення вмісту дисперсної фази в
покриттях призводить до зростання їх мікротвердості та зносостійкості.
Електроосадження нанокомпозиту в режимі імпульсного реверсного струму
дозволяє одержувати компактні покриття з високою твердістю та низькими
внутрішніми

напруженнями.

Проведення

електролізу

в

умовах

ультразвукової обробки електроліту призводить до зниження вмісту
дисперсної фази в покриттях [309]. Інкорпорація наночастинок Si3N4 в сплав
Ni-Со призводить до зменшення розмірів кристалітів осадів [310].
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Підвищення вмісту дисперсної фази в композиті призводить до збільшення
мікротвердості

та

зменшення

коефіцієнту

тертя,

що

пов’язано

з

подрібненням зерен та дисперсійним зміцненням. Високі триботехнічні
характеристики

встановлено

Нанокомпозити

з

для

підвищеними

нанокомпозиту
триботехнічними

Ni-70Со-SiC

[311].

характеристиками

формуються при співосадженні Ni-Со з наночастинками MoS2 [312]. В [313]
показано, що зміну властивостей нанокомпозитів Ni-Со-CeO2 можна шляхом
варіювання вмісту в осадах кобальту. При вмісті в покриттях дисперсної
фази 5 % мас. збільшення вмісту кобальту до 85 % мас. призводить до
збільшення мікротвердості та термостабільності, яка проявляється в
збереженні значень мікротвердості при нагріванні зразків до 800 ºС.

1.3 Вибір напряму досліджень і постановка задач

Аналіз літературних даних показує, що процеси електроосадження
металів родини феруму, сплавів та композитів на їх основі є одним із
пріоритетних напрямків сучасної електрохімічної науки. Значний інтерес до
цієї проблематики зумовлений надзвичайною

варіабельністю складу

одержуваних покриттів із особливими фізико-хімічними та механічними
властивостями, які забезпечують важливі функціональні характеристики
поверхні найрізноматніших конструкцій та виробів. Зокрема, їм притаманна
висока зносостійкість, термостійкість, захисно-декоративні та магнітні
властивості тощо.
Проте,

незважаючи

на

сторічну

історію

дослідження

електроосадження металів родини феруму, дотепер не сформована єдина
думка, щодо механізму перебігу цих процесів. Запропоновано різні
механізми електровідновлення металів родини феруму, як з аквакомплексів
так і з гідроксокомплексів. Обговорюється роль паралельної реакції
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виділення водню та ефективність буферуючих агентів. Не менш складною
виявилась задача з встановлення механізму сумісного електроосадження
металів родини феруму. Переважна більшість експериментальних даних
свідчить про аномальний характер співосадження цих металів. Однак, за
певних умов, наприклад при імпульсному режимі електролізу чи при
високих густинах струму електроосадження, співвідношення компонентів
сплаву

мало

відрізняється

сплавотвірних

металів

в

від

співвідношення

електроліті.

концентрацій

іонів

пояснення

усіх

Чіткого

експериментальних даних в рамках однієї теорії наразі не запропоновано.
Точаться дискусії, також, і щодо механізму формування композиційних
електрохімічних

покриттів.

Запропоновано

математичні

моделі,

які

враховують ступінь заповнення поверхні електроду частинками, що
утримуються з різною силою, вплив гідродинамічного режиму електролізу
або засновані на ймовірнісному підході інкорпорації дисперсної фази в
металеву матрицю. Проте, жодна з існуючих моделей не є вичерпною і
триває постійний процес певних їх уточнень та доповнень.
Важливим фактором впливу на кінетику електроосадження покриттів
та на їх властивості є тип використовуваного електроліту. Традиційними
електролітами електроосадження металів родини феруму, сплавів та
композитів на їх основі є електроліт Уоттса, сульфатні, хлоридні та
сульфаматні електроліти. У зв’язку з промисловим освоєнням сучасного
виробництва випуску метилсульфонатних солей металів, відкриваються нові
перспективи створення високоефективних процесів електроосадження
металів

родини

феруму,

метилсульфонатних

сплавів

електролітів.

та

композитів

Однак,

на

дослідження

їх

основі

таких

із

систем

перебувають на початковій стадії. Слід зазначити, що метансульфонова
кислота позиціонується, як екологічно безпечна і контроль її концентрації у
стічних водах не передбачається. Метилсульфонати багатьох металів
характеризуються високою розчинністю у воді, а метилсульфонат-аніон в
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умовах

електролізу

не

зазнає

електрохімічних

та

хімічних

перетворень [314, 315].
Отже, визначення кінетичних закономірностей та встановлення
механізмів електроосадження металів родини феруму, сплавів та композитів
на їх основі, встановлення характеру впливу умов електролізу на структуру та
фізико-хімічні властивості одержуваних покриттів із заданими властивостями
є актуальними задачами, вирішення яких дозволить створити наукові основи
нових технологій, які забезпечать електроосадження покриттів на основі
металів родини феруму із метилсульфонатних електролітів.
Метою

роботи

є

встановлення

загальних

закономірностей

електроосадження металів родини феруму, сплавів та композитів на їх
основі із метилсульфонатного електроліту, впливу складу електроліту та
параметрів електролізу на їх склад, структуру, фізико-хімічні властивості та
розробка узагальнюючих принципів цілеспрямованої дії на основні фактори
електроосадження таких покриттів.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
– встановити основні кінетичні закономірності електроосадження
металів родини феруму із метилсульфонатних електролітів та виявити
механізм цього процесу;
– встановити загальні закономірності сумісного електровідновлення іонів
металів родини феруму в сплав із метилсульфонатного електроліту та
запропонувати механізм електроосадження таких сплавів;
– встановити основні закономірності електроосадження композиційних
покриттів на основі металів родини феруму із метилсульфонатних електролітів
та визначити механізм інкорпорації дисперсної фази в металеву матрицю в
залежності від способу формування композитів;
–

виявити

характер

впливу

умов

електролізу

та

органічних

сульфурвмісних поверхнево-активних речовин на структуру та фізико-хімічні
властивості металів родини феруму та сплавів на їх основі, електроосаджених із
метилсульфонатних електролітів;
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– встановити вплив параметрів електролізу та природи дисперсної фази на
структуру та фізико-хімічні властивості композитів на основі металів родини
феруму, одержаних із метилсульфонатних електролітів.
Об’єкт дослідження – електрохімічні процеси, що перебігають на
електродах за участі іонів металів родини феруму.
Предмет дослідження – кінетичні закономірності електроосадження
металів

родини

феруму,

сплавів

та

композитів

на

їх

основі

із

метилсульфонатного електроліту, склад, структура та фізико-хімічні властивості
одержуваних покриттів.
Методи

дослідження

хроноамперометрія,
дослідження

гравіметрія,

кінетики

–

стаціонарна

волюмометрія

електрохімічних

вольтамперометрія,

(для

експериментального

процесів);

фотоколориметрія,

рентгенофлуоресцентний аналіз, спектрофотометрія в УФ і видимій ділянках
(аналіз складу покриттів і розчинів); сканувальна електронна мікроскопія
(СЕМ), рентгенівська дифракція, рентгенівський мікроаналіз, вимірювання
мікротвердості,

внутрішніх

напружень

та

фотокаталітичної

активності

(дослідження морфології, структури, хімічного складу та властивостей
покриттів), статистичний метод (обчислення і статистична обробка результатів).
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
2.1 Матеріали досліджень

В роботі використано реактиви кваліфікації “х.ч.” та “ч.д.а.”. Всі розчини
готували розчиненням або розведенням вихідних компонентів в дистильованій
воді. Метилсульфонатні та перхлоратні солі нікелю(ІІ) і кобальту(ІІ)
синтезували з карбонатів металів та метансульфонової кислоти фірми BASF
(70 % мас.) і перхлоратної кислоти. Феруму(ІІ) метилсульфонат та ферум(ІІ)
перхлорат одержували при взаємодії барій(ІІ) метилсульфонату або перхлорату
(синтезованих з відповідних карбонату та кислоти) та ферум(ІІ) сульфату, з
наступним відокремленням від розчину осаду барій(ІІ) сульфату. Церій(ІІІ)
метилсульфонат синтезували з церій(ІІІ) карбонату та метансульфонової
кислоти за присутності гідроген пероксиду.
В роботі використовували метилсульфонатні, сульфатні та перхлоратрні
електроліти. Електроосадження покриттів нікелем, кобальтом, сплавами
нікель-кобальт, нікель-залізо проводили із метилсульфонатних електролітів,
що містили метилсульфонатні солі відповідних металів, боратну кислоту та
натрій хлорид. Для запобігання окиснення іонів феруму(II) розчиненим киснем
повітря досліджувані електроліти містили антиоксидант – аскорбінову кислоту.
Композиційні покриття Ni-ZrO2 одержували з електролітів, що містили
Ni(СН3SO3)2 або NiSO4, H3BO3, NaCl та частинки ZrO2 з розміром 31 нм,
що стабілізовані

Y2O3

синтезовано в Донецькому

(3 % мол.).

Порошок

фізико-технічному

цирконій

інституті

діоксиду

ім. О. О. Галкіна

НАН України [316–319].
Композиційні покриття Ni-TiO2 одержували з електролітів, які містили
Ni(СН3SO3)2, H3BO3, NaCl та частинки TiO2 марки P 25 (Degussa), що являє
собою суміш анатазу та рутилу (80 : 20), з середнім діаметром частинок
30 нм [320]. Електроосадження композитів із розчинів з водорозчинними
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прекурсорами дисперсної фази на основі церію проводили із електролітів, до
складу яких входили Ni(СН3SO3)2, H3BO3, NaCl та Се(СН3SO3)3. При
електроосадженні композитів Ni-TiO2 із істинних розчинів використовували
електроліт,

що

містив

Ni(СН3SO3)2,

TiCl4

та

гідроген

пероксид.

Електроосадження покриттів Ni-P проводили з розчинів, що містили
Ni(CH3SO3)2 або NiSO4, NaCl, H3BO3 та NaH2PO2.
Кінетичні дослідження електровідновлення іонів нікелю(ІІ), кобальту(ІІ)
та феруму(ІІ) проводили з розчинів іх метилсульфонатних, сульфатних та
перхлоратних солей. Сумарні та парціальні вольтамперні залежності виділення
нікелю та заліза і нікелю та кобальту в сплав одержували із розчинів, що
містили суміші метилсульфонатних або сульфатних солей відповідних металів
за присутності та без боратної кислоти та натрій хлориду.
В якості модельного розчину при визначенні фотокаталітичних
властивостей

покриттів

Ni-TiO2

використовували

розчин

метилового

оранжевого, при визначенні електрокаталітичних властивостей покриттів Ni/Се
та Ni-P – розчин натрій гідроксиду.
Кінетику електроосадження металів родини феруму досліджували із
використанням в якості робочого електроду платину, на поверхню якої
безпосередньо перед дослідами наносили покриття відповідного металу
товщиною 2 мкм з електроліту наступного складу: 1 М MeSO4 + 0,3 M NaCl +
+ 0,7 M H3BO3. Площа робочого електроду складала 2,4 см2. При дослідженні
сплавоутворення підкладкою було нікелеве покриття, площа електроду
складала 12 см2. Допоміжним електродом при осадженні заліза слугувала
сталь 3, при осадженні нікелю, сплавів і композитів – нікелевий електрод.
В усіх дослідах електродом порівняння був хлорид-срібний електрод
марки ЕВЛ-1М1. Експерименти проводили в термостатованих скляних
комірках, об’ємом 100 та 400 мл, катодний і анодний простір в яких розділений
скляною діафрагмою.
В експериментах по електроосадженню металів родини феруму, сплавів
та композитів в гальваностатичних умовах покриття одержували в скляній
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двоелектродній комірці об’ємом 250 мл. Покриття наносили на мідні пластини
площею 12 см2. При дослідженні внутрішніх напружень осадів одна сторона
мідної пластини була ізольована і площа зразків складала 6 см2.
Підготовка робочих електродів полягала в знежиренні віденським
вапном та активації протягом двох хвилин у розчині сульфатної кислоти.

2.2 Методи досліджень
2.2.1. Електрохімічні методи досліджень

Кінетику електроосадження металів родини феруму та сплавів на їх
основі

досліджували

методами

стаціонарної

вольтамперометрії,

вольтамперометрії з лінійним розгорненням потенціалу та одержанням
парціальних вольтамперних кривих. Досліди проводили із використанням
потенціостата IPC-Pro з програмним забезпеченням IPC-2000, а також
потенціостата

ПІ-50-1.1

USB-осцилографом,

в

з’єднаним

комплекті
з

з

програматором

комп’ютером.

Температура

ПР-8

та

дослідів

підтримувалась за допомогою термостата УТ-15 (±0,5 К).
Вольтамперограми електровідновлення іонів нікелю(ІІ) та кобальту(ІІ)
на ртутному капаючому електроді одержували в таст-режимі (τ = 2 сек) з
використанням полярографа ПУ-1 в термостатованій

комірці з об’ємом

електроліту 25 мл.
Вольтамперограми, одержані на твердому та ртутному капаючому
електродах, знімали в потенціодинамічному режимі при швидкості розгортки
потенціалу

2 мВ/см,

що

відповідає

квазістаціонарним

умовам

електровідновлення іонів металів родини феруму. Значення потенціалів
електроду наведені відносно насиченого хлорид-срібного електрода (х.с.е.).
Парціальні вольтамперограми одержували в потенціостатичному режимі
при фіксованому значенні кількості електрики (50 Кл), що пропускали при
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кожному потенціалі. Кількість електрики, що пройшла через електрохімічну
комірку,

визначали

інтегруванням

добутку

струму

(I)

на

час

електроосадження (τ). Графік I–τ та інтегральні значення площі під кривою
одержані за використання комп’ютеру та програмного забезпечення IPC-2000.
Розрахунок парціальних густин струму електровідновлення іонів
металів родини феруму, який відповідає їх осадженню в потенціостатичних
умовах, проводили за наступною формулою:

i Me 

де

Q Me
m Me

,
S Sq Me

(2.1)

i Me – парціальна густина струму електровідновлення іонів металів

родини феруму (А/см2);

QMe – кількість електрики, що пішла на осадження металів родини
феруму (Кл);

q Me – електрохімічний еквівалент, (г/(А∙с));

 – час електролізу, с;
S – видима площа електрода, см2;

mMe – маса металу родини феруму в сплаві масою, г.
Масу кобальту, нікелю і заліза в покриттях розраховували за
результатами фотоколориметричного аналізу вмісту іонів кобальту(II),
нікелю(II) і феруму(III) в розчинах, одержаних при розчиненні осадів
сплавів в суміші сульфатної та нітратної кислот. Концентрацію іонів
феруму(III) в розчинах визначали з використанням калій роданіду [321],
концентрацію іонів кобальту(II) визначали по інтенсивності забарвлення
відповідних

комплексів

з

нітрозо-Р-сіллю,

іонів

нікелю(II)

–

з

диметилгліоксимом [322] за використання фотоколориметра КФК-2-УХЛ4.2.
Розраховані за рівнянням (2.1) значення парціальних густин струму
компонентів сплавів є усередненими за часом величинами, і їх використання
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достатньо коректне лише за стаціонарного потенціалу перебігу електродних
реакцій.

Оскільки

при

потенціостатичному

електроосадженні

режимі

металів

поляризуючий

і

струм

сплавів

в

залишався

практично незмінним, то процеси, що перебігають на електроді можна
вважати квазістаціонарними.
Вихід за струмом металів (%) розраховували за допомогою
співвідношення:

BС Me 

де

Q Me 100
,
Q

(2.2)

Q – кількість електрики, що пройшла через комірку, Кл.
Гравіметричні вимірювання приросту маси катодів в робочій

електрохімічній

комірці

та

в

мідному

кулонометрі

проводили

на

лабораторних аналітичних вагах моделі ВЛА-200г-М.
Електроосадження

гальванопокриттів

металами

родини

феруму

сплавами та композитами на їх основі в гальваностатичному режимі
електролізу здійснювали за допомогою стабілізованих джерел струму Б5-47
та BVP Electronics при рН 3 та Т = 333 К. Електроосадження проводили в
двоелектродній комірці, яку термостатували за допомогою водяної бані ВБ-4
з точністю ±0,5 К. Електроосадження композитів Ni-ZrO2 та Ni-TiO2
проводили в гальваностатичному режимі при примусовому перемішуванні
електроліту за допомогою магнітної мішалки зі швидкістю 500 об/хв.
Композиційні покриття осаджували при пропусканні постійної кількості
електрики. Агломерацію частинок, обумовлену високою концентрацією
досліджуваних

електролітів,

зменшували

шляхом

проведення

ультразвукової обробки електролітів протягом 30 хвилин і наступним
перемішуванням їх протягом 30 хвилин. Формування нікелевої матриці з
розвиненою
електроліту,

поверхнею
що

містив

проводили

в

карбонільний

гальваностатичних
нікелевий

умовах

порошок

з

ПНК
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(ГОСТ 9722-97), розмір частинок якого близький до 3 мкм. Перед
введенням нікелевого порошку в електроліт осадження матриці його
активували в розчині 1 М HCl і проводили п’ятикратну промивку
дистильованою водою.

2.2.2. Методи аналізу складу електролітів та покриттів

Кислотність електролітів вимірювали за допомогою скляного електрода
ЕСК-10601/7 в комплекті з іономіром універсальним ЕВ-74.
Потенціометричне титрування при визначенні рН гідратоутворення
церію і титану та буферних властивостей досліджуваних електролітів
проводили в термостатованій комірці з об’ємом електроліту 100 мл.
Вимірювання концентрації іонів нікелю(ІІ) та іонів кобальту(ІІ) в
електролітах

електроосадження

відповідних

металів

проводили

комплексонометричним методом [322]. Концентрацію іонів феруму(ІІ) за
присутності в електролітах іонів нікелю(ІІ) визначали фотоколориметричним
методом [321]. Розчини солей нікелю(ІІ) та роданистого комплексу феруму(ІІІ)
мають різне забарвлення, тому можна виділити ділянку спектру, в якому
світлопоглинання розчином ферум(ІІІ) роданіду велике, а світлопоглинання
розчином солі нікелю(ІІ) незначне. При цій довжині хвилі оптична густина
розчину буде майже цілком визначатись концентрацією феруму. Поправку на
світлопоглинання нікелем знаходили, як оптичну густину розчину без роданіданіона. Таким чином, різниця оптичних густин розчина без роданід-аніона
Апоч

та

після

його

додавання

Акін:

А = Акін – Апоч

пропорційна

концентрації феруму.
Результати вимірювання оптичної густини показали (рис. 2.1), що
оптимальним є світлофільтр, що відповідає довжині хвилі 490 нм.
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Рисунок 2.1 – Спектри поглинання розчинів:
1 – нікель(ІІ) сульфату; 2 – роданідного комплексу феруму(ІІІ)
Виходячи з величини А по калібрувальному графіку визначали
концентрацію іонов феруму у досліджуваному електроліті.
Концентрацію

іонів

церію(III)

у

концентраті

церій(III)

метилсульфонату визначали шляхом комплексонометричного титрування з
використанням солі Мора [322]. При цьому, іони церій(III) окиснювали
амоній персульфатом до іонів церій(IV). Розкладання надлишку амоній
персульфату проводили при кип’ятінні досліджуваного розчину. В якості
індикатору використовували фенілантралінову кислоту.
При визначенні концентрації натрій гіпофосфіту в електролітах для
електроосадження покриттів Ni-P користувались методом зворотного
титрування йоду натрій тіосульфатом [322].
Вміст цирконій діоксиду та титан діоксиду в композиційних покриттях
визначали за різницею мас композиту та нікелю. Масу нікелю розраховували
виходячи з аналітичної концентрації іонів нікелю(ІІ), яку визначали в
розчині сульфатної кислоти після розчинення в ній композиційного
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покриття. Аналіз проводили прямим комплексонометричним методом з
використанням трилону Б та мурексиду.
Об’єм ZrO2 і TiO2, що потрапили в покриття, визначали за формулою:

VMeO2 

де

(m  m Ni )
,
 MeO2

(2.3)

m – маса композиційного покриття;
 MeO 2 – густина цирконій діоксиду або титан діоксиду.

Об’єм нікелю в композиційному покритті:

VNi 

де

m Ni
,
 Ni

(2.4)

 Ni – густина нікелю.
Об’ємна доля цирконій діоксиду або титан діоксиду в покритті:

X

VMeO2
VMeO2  VNi

.

(2.5)

Концентрацію гідроген пероксиду у метилсульфонатному електроліті,
що містив іони титану(IV), визначали за результатами титрування калій
перманганатом у відповідності до ГОСТ 10929-76.
Визначення вмісту сульфуру, карбону, титану, церію та фосфору в
гальванопокриттях проводили рентгенофлуоресцентним методом [323] з
використанням

рентгенівського

СЕФ-01-М-1 “СПРУТ”.

енергодисперсійного

спектрометра
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2.2.3. Фізико-хімічні методи досліджень

Дисперсійний аналіз суспензійних розчинів виконували методом
седиментації в гравітаційному полі: вимірювали швидкість осідання
частинок у рідкому середовищі і за нею розраховували розміри частинок.
Щоб одержати криву седиментації, застосовували пристрій з
цифровими аналітичними вагами Vibra HT (Shinko denshi, Японія), за
допомогою яких визначали зміну маси частинок дисперсної фази, що
осідали на горизонтальний скляний диск, розміщений у скляному циліндрі зі
суспензією і підвішений до вагів на стрижні, співвісному з циліндром. Зміну
маси диска з частинками фіксували автоматично в реальному часі.
Експериментальні дані обробляли за відомим аналітичним методом [324].
Електрокінетичний

потенціал

обчислювали

за

швидкістю

електрофорезу [325]:



де

U
,
0 H п

(2.6)

U – швидкість руху частинок, мс–1;
η – коефіцієнт в’язкості середовища, Нсм–2 ( = 0,001 Нсм–2);
 – діелектрична проникність середовища (  Н 2 О = 81);
0 = 8,8510–12;
Нп – градієнт потенціалу електричного поля, Вм–1:

Hп 

де

V – напруга, В;
d – відстань між електродами, м.

V
,
d

(2.7)
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Спектрофотометричне

дослідження

комплексоутворення

іонів

нікелю(ІІ) та іонів кобальту(ІІ) з аніонами метансульфонової кислоти
проводили з використанням спектрофотометра СФ-46. Стале значення
іонної сили розчинів рівне 5 М підтримували введенням в досліджувані
розчини відповідної кількості NaClO4. Товщина шару розчина в кюветі
складала 1 см.
Поглинання електромагнітного випромінювання розчинами нікель(ІІ)
перхлорату, метилсульфонату та сульфату відбуваються при однакових
значеннях довжини хвилі (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Спектри поглинання розчинів:
1 – 0,15 М Ni(ClO4)2; 2 – 0,15 М Ni(СН3SO3)2; 3 – 0,15 М NiSO4
при Т = 298 К, рН 1,7 та іонній силі 5 М
Однак, не дивлячись на відсутність зсуву піків, інтенсивність їх
відрізняється. Оскільки, донорні властивості аніонів та молекули води, яку
вони витісняють з внутрішньої координаційної сфери гексааквакомплексу
нікелю(ІІ), відрізняються, то зменшення світлопоглинання в ряду ClO4–,
CH3SO3–, SO42– обумовлено частковим переходом гексааквакомплексів
нікелю(ІІ) в комплекси з аніонами відповідних кислот.
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Аналогічні спектри одержано для перхлоратних, метилсульфонатних
та сульфатних розчинів кобальту(ІІ) (рис. 2.3). Очевидно, це пов’язано із
подібними

до

розчинів

нікелю(ІІ)

трансформаціями

внутрішньої

координаційної сфери гексааквакомплексів кобальту(ІІ).

Рисунок 2.3 – Спектри поглинання розчинів:
1 – 0,1 М Со(ClO4)2; 2 – 0,1 М Со(СН3SO3)2; 3 – 0,1 М СоSO4
при Т = 298 К, рН 1,7 та іонній силі 5 М
Розрахунок константи стійкості комплексів (Ку) методом зсуву
рівноваги при сталій концентрації комплексоутворювача та змінній
концентрації ліганду відповідно до [326] можна провести за рівнянням:

lg 

де

Ai
 lg K y  n lg C л ,
A0  Ai

(2.8)

А0 – оптична густина розчину, в якому іони металу повністю зв’язані в

досліджуваний комплекс;
Аi – оптична густина розчину, що містить іони металу, які частково
зв’язані в досліджуваний комплекс;
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n – число лігандів, які приймають участь у комплексоутворенні з одним
іоном металу;
Сл – рівноважна концентрація ліганду, моль/л.
Оскільки, гексааквакомплекс і комплекси відповідного металу з
аніонами досліджуваних кислот характеризуються однаковими смугами
поглинання різної інтенсивності, то вимірювана оптична густина (Aвим)
відповідає їх сумарному світлопоглинанню:

Авим = xА0 + (1–x) A0аква = Аi + (1–x) A0аква,
де

(2.9)

x – мольна частка іонів металу, зв’язаних в комплекси з аніонами;
A0аква – оптична густина розчину, в якому іони металу знаходяться у

вигляді гексааквакомплексу.
Звідси

A аква
 A вим
A аква
 A вим
0
0
, а A i  аква
x  аква
A0 .
A0  A0
A0  A0

(2.10)

Тоді розрахункове рівняння для визначення константи стійкості комплексів
нікелю(ІІ) та кобальту(ІІ) з аніонами досліджуваних кислот приймає вигляд:

A аква
 A вим
0
lg вим
 lgK у  nlgC л .
A  A0

(2.11)

На основі рівняння (2.11) значення n визначали як тангенс кута нахилу
A аква
 A вим
0
залежності lg вим
– lgСл, а константу стійкості Ку розраховували
A  A0

виходячи з величини відрізка, що відсікається на осі ординат при екстраполяції
залежності на нульове значення концентрації ліганду.
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Рівноважну концентрацію аніонів Сл, що входить в рівняння (2.11)
визначали з виразу:

Сл =

де

Слвих

– Cк =

Слвих

A аква
 A вим
A
вих
0
i
– См
= Сл – См аква
,
A0  A0
A0

(2.12)

Слвих – вихідна концентрація ліганду;
Cк – концентрація комплексу, моль/л;
См – вихідна концентрація іонів металу, моль/л.
Для визначення оптичної густини розчину, в якому весь метал зв’язаний

в досліджуваний комплекс (А0) було побудовано графік залежності оптичної
густини від співвідношення концентрацій сульфат-аніона та концентрації іонів
відповідного металу при сталому значенні останніх.
Стале значення оптичної густини, яке досягається при збільшенні
концентрації ліганду (рис. 2.4, рис. 2.5), відповідає шуканій величині А0.

Рисунок 2.4 – Залежність оптичної густини від співвідношення
концентрацій сульфат-аніона та концентрації іонів нікелю(ІІ).
Умови експерименту: CNi2+ = 0,15 М; рН 1,7; Т = 298 К; іонна сила 5 М
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Рисунок 2.5 – Залежність оптичної густини від співвідношення
концентрацій сульфат-аніона та концентрації іонів кобальту(ІІ).
Умови експерименту: CСо2+ = 0,1 М; рН 1,7; Т = 298 К; іонна сила 5 М
Встановлення значення А0 для метилсульфонатного комплексу при
аналогічних умовах експерименту виявилось ускладненим. Це вказує на слабку
стійкість

комплексу.

Припускаючи,

що

значення

оптичної

густини

метилсульфонатного та сульфатного розчинів, в яких всі іони металу зв’язані у
відповідний комплекс відрізняються не суттєво, при визначенні характеристик
метилсульфонатного комплексу в рівняння (2.11) підставляли А0, одержане для
сульфатного комплексу.
Число лігандів n, що приймають участь в комплексоутворенні з одним
іоном металу, визначене як тангенс куту нахилу прямих, представлених на
рисунку 2.6 та рисунку 2.7, приблизно дорівнює одиниці.
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Рисунок 2.6 – Білогаріфмічні залежності відношення концентрацій
іонів нікелю(ІІ), зв’язаних та не зв’язаних в комплекс, від концентрації ліганду
при сталій сумарній концентрації іонів нікелю(ІІ) (CNi2+ = 0,15 моль/л):
1 – метилсульфонатний комплекс нікелю(ІІ);
2 – сульфатний комплекс нікелю(ІІ)

Рисунок 2.7 – Білогаріфмічні залежності відношення концентрацій
іонів кобальту(ІІ) зв’язаних та не зв’язаних в комплекс від
концентрації ліганду при сталій сумарній концентрації
іонів кобальту(ІІ) (CСо2+ = 0,1 моль/л):
1 – метилсульфонатний комплекс кобальту(ІІ);
2 – сульфатний комплекс кобальту(ІІ)
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Експериментально визначена константа стійкості метилсульфонатного
комплексу нікелю(ІІ) становить Ку = 2,7, а сульфатного – 1,8·102. Константа
стійкості метилсульфонатного комплексу кобальту(ІІ) дорівнює 3,2. Для
сульфатного комплексу кобальту(ІІ) це значення становить 2·102. Згідно
літературних даних [327] константи стійкості сульфатних комплексів
нікелю(ІІ) та кобальту(ІІ) дорівнюють 2,1·102 та 2,2·102, відповідно. Отже,
одержані результати по сульфатним комплексам нікелю(ІІ) та кобальту(ІІ) є
близькими до наведених в літературі.
Як видно з одержаних даних, стійкість метилсульфонатних комплексів
нікелю(ІІ) та кобальту(ІІ) є значно меншою за стійкість сульфатних
комплексів відповідних металів.

2.2.4. Фізичні методи досліджень

Мікротвердість покриттів визначали методом відбитка алмазної
пірамідки за допомогою твердоміру ПМТ-3 при навантаженні 0,1 кг та
експозиції

10 с.

Значення

мікротвердості

за

Віккерсом

Н (кг/мм2)

розраховували з використанням співвідношення [328]:

H

де

1854  P
,
l2

(2.13)

P – навантаження, кг;
d – діагональ втиснення пірамідки, мм.
Вимірювання проводили не менше п’яти разів з подальшим

усередненням результатів.
Внутрішні напруження покриттів визначали методом гнучкого
катоду [329, 330]. Верхній край ізольованої з одного боку мідної пластинки
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був нерухомо закріплений, нижній край вільний. Під час електролізу під
дією внутрішніх напружень, що виникають в осаді, відбувається вигин
катода. Рівняння для розрахунку внутрішніх напружень σ (МПа) має
вигляд [329]:


де

Е к d к (d к d ос )z
,
3l 2d ос

(2.14)

Ек – модуль пружності катодної пластини, МПа;
dк – товщина катода, м;
dос – товщина осаду, м;
l – довжина робочої частини катода, м;
z – відхилення краю катода від початкового положення, м.
Вимірювання ступеню блиску зразків проводили відносно срібного

дзеркала з використанням вимірювача блиску фотометричного типу ФБ-2.
Структуру
рентгенівського

гальванопокриттів
дифрактометра

досліджували
ДРОН-3

в

з

використанням

монохроматизованому

CuK-випромінені. Розрахунок розмірів кристалітів проводили за формулою
Селякова-Шеррера [331, 332]:
L

де

k 
,
  cos 

(2.15)

λ – довжина хвилі випромінювання;
β – напівширина дифракційної лінії зразка;
k – коефіцієнт форми (k = 0,940);
θ – кут дифракції.
Для розрахунку густини дислокацій використовували рівняння [331]:
D  A  2 ,

де

(2.16)

А – коефіцієнт, який залежить від пружних властивостей матеріалу.

У випадку металів з кубічним типом кристалічної решітки А = 2∙10–16 см–2.
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Мікрофотографії морфології поверхні гальванопокриттів одержували
за

допомогою

скануючих

електронних

мікроскопів

РЕМ-106-І

та

Zeiss EVO 40XVP.
Вимірювання магнітних параметрів електролітичних шарів Ni-Co,
Ni-Fe та Ni-Р проводили на індукційній установці для осцилографування
петель магнітного гістерезису, яка складається з осцилографа С1-83 та
перемагнічуючої системи з індукційними датчиками. Перемагнічування
зразків здійснювалось перемінним магнітним полем промислової частоти,
яке створювалось котушками Гельмгольца або соленоїдом. Сигнал, який є
пропорційним напруженості магнітного поля, знімався з індукційної
котушки, що розташована поблизу зразка. Для реєстрації сигналу
пропорційного намагніченості використовувалась пара однакових котушок,
увімкнених назустріч. Оскільки пара котушок увімкнена назустріч одна
одній, то на екрані осцилографа реєструвалась залежність намагніченості М
від напруженості поля Н, тобто петля магнітного гістерезису. Магнітні
характеристики електролітичного шару (коерцитивну силу Нс, поле
насичення Hs, намагніченість насичення Ms та остаточну намагніченість Mr)
визначали з параметрів петлі магнітного гістерезису.
Фотокаталітичну активність покриттів Ni-TiO2 оцінювали за зміною
забарвлення розчину метилового оранжевого при його опроміненні за
присутності

композиту

[333].

В

якості

джерела

випромінювання

використовували лампу EXO TERRA Repti Glo10. Діапазон випромінювання
лампи становив 280–315 нм. Оптичну густину досліджуваного розчину
вимірювали

за

допомогою

фотоколориметра

КФК-2-УХЛ-4.2

та

світлофільтру, що відповідає довжині хвилі 490 нм. Залежність оптичної
густини розчину метилового оранжевого від концентрації в досліджуваному
діапазоні концентрацій барвника відповідає закону Бугера-Ламберта-Бера.
Тому значення концентрації барвника визначали за допомогою попередньо
побудованого калібрувального графіку.
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2.3 Статистична обробка результатів

Похибки вимірювань враховували за допомогою статистичної обробки
результатів спостережень згідно вимог ГОСТ 16263-70 та ГОСТ 8.207-76.
При проведенні розрахунків вважали, що результати спостережень
відповідають нормальному розподілу, розмір довірчої вірогідності приймали
рівним 0,95 [334].
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РОЗДІЛ 3
КІНЕТИКА РЕАКЦІЙ ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ
ІОНІВ МЕТАЛІВ РОДИНИ ФЕРУМУ
ІЗ МЕТИЛСУЛЬФОНАТНОГО ЕЛЕКТРОЛІТУ
3.1 Основні закономірності електроосадження металів родини феруму
із метилсульфонатного електроліту

Як випливає з вольтамперограм, представлених на рисунку 3.1,
електроосадження нікелю із метилсульфонатного електроліту перебігає з
перенапруженням, яке істотно нижче, ніж в сульфатному електроліті, але
перевищує перенапруження, що спостерігається в розчині нікель(ІІ)
перхлорату. На тафелівській кривій електровідновлення іонів нікелю(ІІ) з
метилсульфонатного електроліту, на відміну від перхлоратного розчину,
можна виділити дві лінійні ділянки I і II. Такий же вигляд залежності
характерний і для сульфатного електроліту, однак, зміна нахилу в
останньому відбувається при меншому зсуві потенціалу.

Рисунок 3.1 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів нікелю(ІІ) при рН 1,7 і Т = 333 К з розчинів наступного складу:
1 – 1 М Ni(ClO4)2; 2 – 1 М Ni(СН3SO3)2; 3 – 1 М NiSO4
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Оскільки в перхлоратному електроліті при зниженні температури також
спостерігалася друга лінійна ділянка тафелівської залежності (рис. 3.2, крива 3),
то відсутність її при Т = 333 К не вказує на зміну механізму електровідновлення
іонів нікелю(ІІ) з цього електроліту порівняно з метилсульфонатним і
сульфатним розчинами, а лише свідчить про те, що область перенапружень, яка
відповідає зміні кутового коефіцієнта на кривій 1 (рис. 3.1), при даній
температурі не була досягнута.

Рисунок 3.2 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів нікелю(ІІ), одержані з розчину 1 М Ni(ClO4)2 з рН 1,7
при температурі: 1 – 333 К; 2 – 313 К; 3 – 298 К
З

рисунку 3.3

видно,

що

в

метилсульфонатному

електроліті

спостерігається аналогічна залежність кінетики електровідновлення іонів
нікелю(ІІ) від температури. Зі збільшенням температури вольтамперограми
зміщуються в область більш позитивних значень потенціалу, а зміні
кутового коефіцієнта на тафелівській залежності відповідають більші
величини перенапруження.
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Рисунок 3.3 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів нікелю(ІІ), одержані з розчину 1 М Ni(СН3SO3)2 з рН 1,7
при температурі: 1 – 333 К; 2 – 313 К; 3 – 301 К
Ефекти, що спостерігаються на рисунку 3.1, можуть бути викликані:
– різною адсорбтивністью аніонів на катоді;
– участю аніонів в утворенні електроактивних частинок.
Потенціал нульового заряду нікелю дорівнює Eq=0= –0,26 В (н.в.е.) [335] і
електровідновлення іонів нікелю(ІІ) перебігає на негативно зарядженій
поверхні. Таким чином, істотний вплив адсорбції аніонів на електроосадження
нікелю малоймовірний. Тому проміжне положення метилсульфонат-аніона в
ряду ClO4–, CH3SO3–, SO42–, що відповідає зростанню перенапруження при
електровідновленні

іонів

нікелю(ІІ),

метилсульфонатних

комплексів

свідчить

нікелю(ІІ),

стійкість

про
яких

утворення
значно

поступається сульфатним. Останнє підтверджується результатами досліджень,
наведених в п. 2.2.3.
Відмінність в швидкості електровідновлення іонів нікелю(ІІ) з
метилсульфонатного і сульфатного електролітів випливає з зіставлення
значень струмів обміну, які визначені для одномолярних розчинів за
значенням абсциси, які відповідають перетину анодних і катодних лінійних
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тафелівських залежностей (ділянка II) (рис. 3.4). Ці дані, а також величини
спостережуваних кутових коефіцієнтів катодних (bk) і анодних (ba) ділянок
тафелівських залежностей і порядки відповідних реакцій по Ni2+-іонам ( p Ni 2 )
наведені в таблиці 3.1.

Рисунок 3.4 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів нікелю(ІІ) при рН 1,7 і Т = 333 К з розчинів:
1 – 1 М Ni(СН3SO3)2; 2 – 1 М NiSO4
Таблиця 3.1 – Кінетичні параметри електровідновлення Ni2+-іонів
(Т = 333 К)
Електроліт
1 M Ni(CH3SO3)2
1 M NiSO4
1 M Ni(ClO4)2

–bk, В
I
0,040
0,044
0,048

II
0,134
0,140
0,048

ba, В
0,048
0,048
0,047

i0, А/см2
–5

4,53·10
1,71·10–5
–

p Ni 2

I
1,96
1,67
1,86

II
1,09
0,83
1,08*

Примітка. *Порядок реакції в області високих перенапружень при незмінному
кутовому коефіцієнті тафелівської залежності.

При

визначенні

порядків

реакції

електроосадження

нікелю

по

Ni2+-іонам для підтримки постійної іонної сили розчину і концентрації аніонів у
відповідних розчинах використовувалися магній метилсульфонат, магній
сульфат і магній перхлорат. Порядки електродної реакції по іонам нікелю ( p Ni 2 )
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розраховані

при

обробці

білогаріфмічних

залежностей,

наведених

на

рисунку 3.5, з використанням рівняння [336]:

  lg i 

p Ni 2  
2  .

lg[
Ni
]

E

(3.1)

б

а

в
Рисунок 3.5 – Залежність густини струму електроосадження нікелю при
потенціалах, що відповідають області низьких (1) і високих (2) перенапружень,
від вмісту Ni2+-іонів в електролітах:
(а) метилсульфонатний електроліт: 1 – Е = –0,590 В, 2 – Е = –0,625 В (х.с.е.);
(б) перхлоратний електроліт: 1 – Е = –0,585 В, 2 – Е = –0,617 В (х.с.е.);
(в) сульфатний електроліт: 1 – Е = –0,690 В, 2 – Е = –0,737 В (х.с.е.).
Катіонний склад: x М Ni2+ + (2–x) М Mg2+; рН 1,7; Т = 333 К
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Встановлено, що для всіх досліджуваних електролітів характерна зміна
величини порядку реакції при переході від низьких до більш високих
перенапружень. Величина p Ni 2  в області перенапружень, що відповідають
ділянці I тафелівських кривих, для всіх електролітів практично дорівнює 2, а в
області високих перенапружень (ділянка II) приймає значення близьке до 1.
Природа аніона має суттєвий вплив і на залежність кінетики
електровідновлення іонів нікелю(ІІ) від рН розчину. Як видно з рисунка 3.6а
підвищення рН метилсульфонатного електроліту призводить до збільшення
швидкості катодної реакції при постійному потенціалі. Аналогічний ефект
спостерігається і в перхлоратному електроліті (рис. 3.6б, криві 1–3). В той
же час, швидкість електровиділення нікелю з розчину його сірчанокислої
солі в діапазоні рН 1,7–4 практично незмінна (рис. 3.6 б, криві 4–6).

а

б

Рисунок 3.6 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів нікелю(ІІ) при Т = 333 К з електролітів:
(а) 1 М Ni(СН3SO3)2 при рН: 1 – 4; 2 – 3; 3 – 2,5; 4 – 1,7;
(б) 1 М Ni(ClO4)2 при рН: 1 – 4; 2 – 3; 3 – 1,7
та 1 М NiSO4 при рН: 4 – 4; 5 – 3; 6 – 1,7
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Зазначимо, що значення pHs, внаслідок протікання паралельної
електроосадженню нікелю реакції електровідновлення іонів гідрогену,
перевищує його об’ємне значення (рНv), і в досліджуваних розчинах pHs > 4
[7, 17, 18]. У зв’язку з цим, поряд з вищевказаними комплексами, в
приелектродному

шарі

можуть

бути

присутніми

гідроксокомплекси

нікелю (ІІ). Катодне відновлення останніх перебігає з меншими труднощами
порівняно з аквакомплексами нікелю(ІІ) [24], що може бути причиною
спостережуваного зменшення перенапруження при зниженні кислотності
розчину (рис. 3.6а, криві 1–4 і рис. 3.6б, криві 1–3).
Для нівелювання ефекту збільшення значень pHs, що відбувається
внаслідок перебігу реакції електровідновлення іонів гідрогену, було
одержано
капаючому

вольтамперні
електроді,

залежності

осадження

де

за

вихід

нікелю

струмом

на ртутному

цільового

процесу

становить 100 % (рис. 3.7).

Рисунок 3.7 – Вольтамперограми електровідновлення іонів нікелю(ІІ)
на ртутному капаючому електроді з електролітів:
1,1' – 1 М NaClO4 + 10–3 М Ni(ClO4)2;
2,2' – 1 M NaCH3SO3 + 10–3 М Ni(CH3SO3)2;
3,3' – 1 М Na2SO4 + 10–3 М NiSO4.
Умови експерименту: Т = 333 К; рН 1,5 (криві 1, 2, 3); рН 4 (1', 2', 3')
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Встановлено, що і на ртуті зміна перенапруження виділення нікелю в
ряду ClO4–, CH3SO3–, SO42– зберігається такою ж, як на нікелевому електроді,
однак, на відміну від твердого електрода, не залежить від величини рН v в
діапазоні 1,5–4, а на тафелівських залежностях спостерігається лише одна
лінійна ділянка з кутовим коефіцієнтом bk = –0,115 В. Виходячи з цього,
можна припустити, що зростання pHs, яке відбувається при спільному
виділенні нікелю і водню на твердому електроді, є відповідальним за зміну
значення кутового коефіцієнта тафелівських залежностей (рис. 3.1).
Як видно з рисунка 3.8, вихід за струмом нікелю знижується при
переході від перхлоратного електроліту до сульфатного. Однак, незважаючи
на більш інтенсивне виділення водню, зміни перенапруження виділення
нікелю з підвищенням рНv в сульфатному розчині не спостерігається
(рис. 3.6 б, криві 4–6). Очевидно, на величину pHs впливає не тільки
кількість водню, що виділяється, але і буферні властивості електроліту.

а

б

в

Рисунок 3.8 – Вплив густини струму і рН розчину
на вихід за струмом нікелю в електролітах:
а – 1 М Ni(ClO4)2; б – 1 М Ni(СН3SO3)2; в – 1 М NiSO4.
Умови експерименту: Т = 333 К; рН: 1 – 1,5; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 4
Як видно із залежностей, одержаних при потенціометричному
титруванні розчинів солей нікелю(ІІ), буферна ємність і рН гідратоутворення
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нікельвмісних

електролітів

збільшується

в

ряду

аніонів

ClO4– < CH3SO3– < SO42– (рис. 3.9, криві 1–3). Висока буферна ємність
сульфатного

електроліту,

яка

обумовлена

присутністю

в

розчині

НSO4––іонів, ймовірно, є причиною незначної зміни pHs при електролізі,
незважаючи

на

більш

метилсульфонатним
спостережуваної

в

і

інтенсивне

виділення

перхлоратним
експерименті

водню

електролітами,

незмінності

і,

порівняно
як

з

наслідок,

перенапруження

при

електровідновленні іонів нікелю(ІІ) з сульфатного електроліту.

Рисунок 3.9 – Криві потенціометричного титрування
розчином 1 М NaOH електролітів, які містять:
1 – 1 M Ni(ClO4)2; 2 – 1 M Ni(CH3SO3)2; 3 –1 M NiSO4 при Т = 333 К
Таким чином, аніонний склад електроліту нікелювання впливає на
іонні рівноваги в приелектродному шарі і, отже, може бути причиною зміни
природи і концентрації електроактивних частинок, які беруть участь в
основному процесі.
Органічні добавки, які використовуються при електроосадженні
нікелю, мають певний вплив на кінетику електровідновлення іонів
нікелю(ІІ). Зокрема, для одержання нікелевих гальванопокриттів з низькими
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внутрішніми напруженнями використовуються сульфурвмісні органічні
сполуки [194, 197]:
CH2=CH–CH2–SO3Na – натрій алілсульфонат

натрій ортоарилсульфонат

натрій сахаринат

Як видно з рисунка 3.10 і рисунка 3.11, на тафелівських залежностях
електровідновлення

іонів

нікелю(ІІ),

одержаних

за

присутності

досліджуваних органічних речовин, також як і на кривій, що відповідає
електроліту без добавок, можна виділити дві лінійні ділянки.

а

б

Рисунок 3.10 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів нікелю(ІІ) з розчину 1 М Ni(СН3SO3)2 при рН 3 і температурі 333 К
за присутності натрій алілсульфонату (а) і натрій ортоарилсульфонату:
1 – без добавок; 2 – 20 ммоль/л; 3 – 30 ммоль/л
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Отже, введення добавок в метилсульфонатний електроліт не змінює
механізм виділення нікелю.

Рисунок 3.11 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів нікелю(ІІ) з розчину 1 М Ni(СН3SO3)2 при рН 3 і температурі 333 К
за присутності натрій сахаринату:
1 – без добавки; 2 – 0,04 ммоль/л; 3 – 0,4 ммоль/л
Кінетичні закономірності електроосадження кобальту є подібними до
закономірностей,

встановлених

при

Перенапруження

електроосадження

електроосадженні

кобальту

із

нікелю.

метилсульфонатного

електроліту є нижчим порівняно із сульфатним електролітом, а тафелівські
залежності

характеризуються

ділянок I і II (рис. 3.12).

Зміна

наявністю
нахилу

двох

тафелівської

лінійних

залежності

в

сульфатному електроліті відбувається при меншому зсуві потенціалу ніж в
метилсульфонатному електроліті. Тангенс куту нахилу першої лінійної
ділянки тафелівської залежності близький до 50 мВ, другої – до 140 мВ.
Менші кінетичні утруднення виділення кобальту із метилсульфонатного
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електроліту,

вочевидь,

обумовлені

меншою

стійкістю

відповідних

ацидокомплексів кобальту порівняно із сульфатним електролітом (п. 2.2.3).

Рисунок 3.12 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів кобальту(ІІ) при рН 1,5 і Т = 333 К з розчинів наступного складу:
1 –1 М Со(СН3SO3)2; 2 – 1 М СоSO4
Вольтамперограми електровідновлення іонів кобальту(ІІ), одержані на
ртутному

електроді

при

рН 1,5

та

при

рН 3,

лінеаризуються

в

напівлогарифмічних координатах з одним кутом нахилу, який близький до
135 мВ (рис. 3.13). Отже, так само як і при виділенні нікелю, зміна значення
кутового коефіцієнта тафелівських залежностей, що спостерігається на
твердому електроді, обумовлена зростанням pHs, яке відбувається при
спільному виділенні металу і водню.
Підвищення рН метилсульфонатного електроліту в діапазоні від 1,5 до
3 призводить до збільшення швидкості катодної реакції виділення кобальту
на твердому електроді при постійному потенціалі і зсуву другої лінійної
ділянки в область більших значень густини струму (рис. 3.14).
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Рисунок 3.13 – Вольтамперограми електровідновлення іонів кобальту(ІІ)
на ртутному капаючому електроді з електролітів:
1,1' – 1 M NaCH3SO3 + 10–3 М Со(CH3SO3)2; 2,2' – 1 М Na2SO4 + 10–3 М СоSO4.
Умови експерименту: Т = 333 К; рН 1,5 (криві 1, 2); рН 3 (криві 1', 2')

Рисунок 3.14 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів кобальту(ІІ), одержані при Т = 333 К
з електроліту 1 М Со(СН3SO3)2 з рН: 1 – 3; 2 – 2,5; 3 – 1,5
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Дослідження буферних властивостей метилсульфонатного і сульфатного
розчинів,

що

містять

іони

кобальту(ІІ)

методом

потенціометричного

титрування виявило, що буферна ємність метилсульфонатного розчину суттєво
поступається буферній ємності сульфатного електроліту (рис. 3.15).

Рисунок 3.15 – Криві потенціометричного титрування
розчином 1М NaOH електролітів, які містять:
1 – 1 М Co(ClO4)2; 2 – 1 М Co(CH3SO3)2; 3 – 1 М CoSO4 при Т = 333 К
Метилсульфонат-аніон є кислотним залишком сильної одноосновної
кислоти, яка практично повністю дисоціює у воді, а отже, буферні
властивості метилсульфонатного електроліту не проявляються.
Таким чином, за однакових умов електроосадження кобальту із
метилсульфонатного і сульфатного електролітів через різні буферні
властивості, обумовлені особливостями аніонного складу, значення рН
приелектродного шару в метилсульфонатному електроліті вище, ніж у
сульфатному. Це разом із низькою константою стійкості метилсульфонатних
комплексів кобальту обумовлює електроосадження кобальту при менших
перенапруженнях порівняно із сульфатним електролітом.
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Кінетику електроосадження заліза досліджували у перхлоратному,
метилсульфонатному та сульфатному розчинах. Оскільки, при підвищених
температурах (Т = 333 К) іони феруму(II) доволі швидко окиснюються до
іонів феруму(III) розчиненим в електроліті киснем повітря, то необхідним
було підібрати антиоксидант, який запобігає перебігу цієї реакції.
Ефективним відновлювальним агентом, який суттєво не впливає на кінетику
електровідновлення іонів феруму(II), виявилась аскорбінова кислота. Тому
поляризаційні залежності одержували за присутності даного антиоксиданту.
Як видно із рисунка 3.16 перенапруження електровідновлення іонів
феруму(II) залежить від аніонного складу електроліту. Вольтамперограма,
що відповідає метилсульфонатному розчину, розташована між кривими, які
одержані у перхлоратному та сульфатному електролітах. Отже, можна
припустити, що, як і у випадку з нікелем та кобальтом суттєве значення в
кінетиці електроосадження заліза відіграють стійкість комплексів з
відповідними аніонами та буферні властивості цих електролітів.

i, мА/см
-16

2

1

2

-0,80

-0,85

3

-12
-8
-4

-0,65

-0,70

-0,75

Е, В(х.с.е.)

Рисунок 3.16 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів феруму(II), одержані з електролітів:
1 – 1,0 М Fe(ClO4)2 + 0,02 М С6Н8О6;
2 – 1,0 М Fe(CH3SO3)2 + 0,02 М С6Н8О6;
3 – 1,0 М FeSO4 + 0,02 М С6Н8О6.
Умови експерименту: рН 3 і Т = 333 К
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Таким чином, з результатів досліджень видно, що при розряді іонів
феруму(ІІ) на твердому електроді перенапруження збільшується при
переході від метилсульфонатного до сульфатного електроліту, що ідентично
закономірностям, встановленим для розряду іонів нікелю(ІІ) та кобальту(ІІ).

3.2. Механізм електровідновлення іонів металів родини феруму із
метилсульфонатного електроліту

Аналіз одержаних даних з використанням відомих кінетичних схем
[43–45, 49, 71, 73] вказує на те, що електровідновлення іонів металів родини
феруму на твердому електроді може перебігати за двома маршрутами
(рис. 3.17), що відрізняються як природою проміжного реагенту, так і
залежністю їх швидкості від потенціалу електрода. У зв’язку з цим, при
зростанні поляризації електрода відбувається зміна переважного маршруту,
що призводить до спостережуваної зміни кута нахилу тафелівської
залежності. Відзначимо, що, оскільки, моносульфатні комплекси [71] і,
цілком ймовірно, монометансульфонатні комплекси не електроактивні, то
вихідною сполукою в брутто-реакції є аквакомплекс [Me(H2O)6]2+, що
утворюється при дисоціації комплексів з аніонами електроліту.

Рисунок 3.17 – Схема електровідновлення
іонів металів родини феруму
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Зіставлення характеру вольтамперограм, одержаних на твердому і
ртутному

електродах,

а

також

істотна

залежність

кінетики

електровідновлення іонів металів родини феруму на твердому електроді від
рН і буферних властивостей електроліту дозволяє припустити, що в
електродному процесі разом з аквакомплексами [Me(H2O)6]2+ беруть участь і
інші іони, наприклад, гідроксокомплекси [Me(H2O)5OH]+, що утворюються в
приелектродному

шарі

при

підвищенні

pHs.

значень

Утворення

гідроксокомплексів безпосередньо на катодній поверхні можливе при
електровідновленні молекули води внутрішньої координаційної сфери
гексааквакомплексу
гідроксокомплексів,

металу

[10].

підвищена

Ймовірно,

електровідновлення

електроактивність

яких

обумовлена

порушенням стійкої гексагональної структури аквакомплексу внаслідок
заміни молекули води на гідроксид-іон [19], перебігає, переважно, в області
низьких

перенапружень

(маршрут А).

Пряме

ж

електровідновлення

аквакомплексів металів родини феруму (маршрут Б) стає можливим лише
при значній поляризації електрода.
Маршрут А
Механізм електровідновлення іонів металів родини феруму за участі їх
гідроксокомплексів, який найбільш правдоподібно, на наш погляд, описаний
авторами [41–45], передбачає, що ці комплекси, які утворюються в
приелектродному шарі при pHs > 4, переходять в адсорбований стан
внаслідок перебігу оборотної реакції приєднання електрона:

k1
[Me(H2O)5OH] + е ↔ [Me(H2O)5OH]адс.
'
k1
+

(3.2)

Частинка, що утворилась в реакції (3.2), виступає в ролі каталітичного
центру, на якому відбувається реакція електровідновлення іонів металів
родини феруму:
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k2
[Me(H2O)5OH]адс+[Me(H2O)5OH] +2е →Me+OH+5H2O+[Me(H2O)5OH]адс. (3.3)
+

Для одержання співвідношення, яке кількісно описує кінетику
електровідновлення іонів металів родини феруму за маршрутом А, слідом за
авторами [48] приймемо, що адсорбція з перенесенням заряду частинки
[Me(H2O)5OH]+ підпорядковується ізотермі Ленгмюра і в рівноважних
умовах
k1 1 C s[ Me ( H 2O )5 OH ]  k1  ,
'

де

(3.4)

θ – ступінь заповнення частинками [Me(H2O)5OH]адс;

k1 – константа швидкості прямої реакції (3.2);
'

k 1 – константа швидкості зворотної реакції (3.2);

Cs[ Me ( H 2O )5 OH ] –

концентрація гідроксокомплексів металу родини

феруму в приелектродному шарі.
Кінетичне

рівняння,

яке

відповідає

перебігу

реакції

електровідновлення іонів металів родини феруму за маршрутом А, можна
представити таким чином:
2

i  2Fk 2 C [ Me( H 2O)5 OH ]
s

2Fk 1k 2 Cs [ Me ( H 2O)5 OH ]
.

k1Cs[ Me( H 2O)5 OH ]  k '1

(3.5)

З урахуванням стійкості гідроксокомплексів металу родини феруму, що
знаходяться в приелектродному шарі
Cs[ Me ( H 2O )5 OH ]  kC s[ Me ( H 2O )6 ]2 Cs[ OH ] ,

(3.6)

рівняння (3.5) приймає вигляд:
2

2

2Fk 1k 2 k 2 Cs [ Me ( H 2O) 6 ]2 Cs [OH ] ,
i
k1kC s[ Me ( H 2O) 6 ]2 Cs[OH ]  k '1

де

i – густина струму;

(3.7)
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k – константа стійкості гідроксокомплексів металів родини феруму;

k 2 – константа швидкості реакції (3.3).
Якщо поблизу рівноважного потенціалу електрода виконується умова
'

k1kC s[ Me ( H 2O ) 6 ]2 C s[ OH ] << k 1 [48], то рівняння (3.7) перетвориться:

i

де

2Fk 1k 2 k 2 Cs

2

[ Me ( H 2 O ) 6 ]2 C
k '1

s2

[ OH ]

 AC s

2

[ Me ( H 2 O ) 6 ]2 C

s2

[ OH ]

,

(3.8)

2Fk 1k 2 k 2
A
.
k '1

Відповідно до (3.8), теоретичний порядок реакції електроосадження
металу по його іонам виявляється рівним 2, що добре узгоджується зі
значеннями

порядків

реакції,

експериментально

одержаними

в

досліджуваних електролітах в області низьких перенапружень (табл. 3.1). Як
видно з рівняння (3.8), густина струму електроосадження зростає зі
збільшенням в приелектродному шарі концентрації гідроксид-іонів. Цей
теоретичний висновок підтверджується експериментальними даними по
залежності кінетики електровідновлення іонів металів родини феруму від рН
електроліту, одержаними в метилсульфонатному (рис. 3.6 а) та перхлоратному
(рис. 3.6 б, криві 1–3) електролітах, які характеризуються низькими буферними
властивостями, що зумовлює значну залежність рНs від рНv.
Оскільки, одночасне перенесення двох електронів в реакції (3.3)
малоймовірне [337–339], то електровідновлення частинок [Me(H2O)5OH]+ на
каталітичних центрах, ймовірно, перебігає з послідовним перенесенням
електронів. Для визначення сповільненої стадії необхідно зіставити
експериментальні і теоретичні значення кутових коефіцієнтів тафелівських
залежностей. Оскільки, константа А в рівнянні (3.8) залежить від потенціалу
електрода, то в разі сповільненої стадії перенесення першого електрона в

107
реакції

(3.3)

при

Cs[ Me ( H 2O )5 OH ] = const

рівняння

(3.8)

може

бути

представлено у вигляді:

E a

де

2,3RT
lg i ,
1  F

(3.9)

E – потенціал електрода;
a – константа;
α – коефіцієнт перенесення катодної реакції (3.3).
При підстановці значення α = 0,5 і T = 333К в рівняння (3.9), одержимо

значення

передлогаріфмічного

множника,

яке

дорівнює

–0,044 В

і

узгоджується з експериментальним bk, що відповідає ділянці I (табл. 3.1).
При

значному

зміщенні

потенціалу

в

негативну

сторону,

'
очевидно, k1kC s[ Me ( H 2O ) 6 ]2 C s[ OH ] >> k 1 і рівняння (3.7) можна записати в

наступному вигляді:
i  2Fk 2 kC s[ Me ( H 2O )6 ]2 Cs[ OH ] ,

(3.10)

згідно з яким порядок реакції по іонам металу стає рівним 1.
Як випливає з експериментальних даних (табл. 3.1), в області високих
перенапружень для всіх електролітів величина p Me 2 близька до 1. Однак,
переважне електровідновлення гідроксокомплексів за маршрутом А, для якого
записано рівняння (3.10), відбувається тільки в перхлоратному електроліті.
В інших електролітах при високих перенапруженнях спостерігається зміна кута
нахилу тафелівських залежностей, обумовлена зміною природи частинок, що
розряджаються, тобто переходом до маршруту Б.
Відзначимо, що збереження маршруту реакції електровідновлення
іонів металів родини феруму в області високих перенапружень при
спостережуваній незмінності кутового коефіцієнта тафелівської залежності
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(табл. 3.1) формально вимагає зміни лімітуючої стадії реакції (3.3), якою стає
стадія приєднання другого електрона [340].
Маршрут Б
Судячи з характеру тафелівських залежностей, електровідновлення
іонів

металів

родини

феруму

за

маршрутом Б

відбувається

в

метилсульфонатному і сульфатному електролітах в області перенапружень
ділянки II.

Відзначимо,

що

завдяки

низькій

буферній

здатності

перхлоратного розчину область II, в якій домінує розряд аквакомплексів, в
умовах наших експериментів досягнута не була.
Безпосереднє електровідновлення аквакомплексів, ймовірно, перебігає
через оборотну адсорбційну стадію:
[Me(H2O)6]2+ ↔ [Me(H2O)6]2+адс.
Отже,

рівняння

електрохімічної

реакції

можна

(3.11)
представити

в

наступному вигляді:

'

k2
2+
[Me(H2O)6] адс + 2е → Me + 6H2O.

(3.12)

При виконанні умов ленгмюрівської адсорбції ступінь заповнення
електрода

адсорбованими

частинками

( ' )

може

бути

виражений

таким чином:

k ads Cs[ Me ( H 2O )6 ]2

,
1 k ads Cs[ Me ( H 2O )6 ]2
'

де

k ads – константа адсорбційної рівноваги.

(3.13)
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За умови k ads C s[ Me ( H 2O )6 ]2 << 1, рівняння (3.13) перетвориться в
ізотерму Генрі, і вираз для густини струму набуває вигляду:
i  2F' k ' 2  2Fk ' 2 k ads Cs[ Me ( H 2O )6 ]2 ,

де

(3.14)

'

k 2 – константа швидкості реакції (3.12).

З рівняння (3.14) випливає, що теоретичний порядок реакції по іонам
металу дорівнює 1.
Значення p Me 2 , обчислені для області високих перенапружень в
метилсульфонатному і сульфатному електролітах (табл. 3.1), вказують на те,
що наведений механізм задовільно описує експериментальні дані.
Значна відмінність величин кутових коефіцієнтів катодної і анодної
тафелівських залежностей (табл. 3.1) вказує на стадійний перебіг реакції (3.12).
Для визначення сповільненої стадії можна скористатися рівнянням [340]:

bk  

2,3RT
,
F(m 1  m )

(3.15)

яке пов’язує спостережуваний кутовий коефіцієнт тафелівської залежності
(bk), істинне значення коефіцієнта перенесення сповільненої стадії (αm) та
порядковий номер лімітуючої стадії (m).
Величина m, обчислена при підстановці експериментальних значень
bk і αm = 0,5 в рівняння (3.15), виявилася близькою до одиниці. Отже,
уповільненою стадією в реакції (3.12) є перенесення першого електрона.
Таким чином, встановлено, що перенапруження електровідновлення
іонів нікелю(ІІ), кобальту(ІІ) та феруму(ІІ) на твердому електроді зростає
в ряду аніонів ClO4–, CH3SO3–, SO42–. Збільшення об’ємного значення рН до 4
сприяє зменшенню перенапруження виділення металів родини феруму на
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твердому електроді. Останнє обумовлено підвищенням рНs внаслідок
перебігу паралельної реакції виділення водню. Показано, що для твердого
електрода,

на

відміну

від

ртуті,

на

тафелівських

залежностях

спостерігається злам і при цьому відбувається зміна кутового коефіцієнта
з –0,044В на –0,132В. Одночасно зменшується порядок реакції по іонам
металу від 2 до 1. Запропоновано і модельно обґрунтовано механізм
електровідновлення іонів металів родини феруму, що включає два
паралельних маршрути. В області низьких перенапружень превалює реакція
електровідновлення гідроксокомплексів металів, що характеризується
значною залежністю швидкості процесу від потенціалу і концентрації
електроактивних частинок. При високих перенапруженнях переважає
безпосередній розряд аквакомплексів металів, швидкість якого слабкіше
залежить від потенціалу і концентрації частинок, що розряджаються.
Основні положення і висновки розділу опубліковані в роботах [341–346].
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РОЗДІЛ 4
КІНЕТИКА РЕАКЦІЙ ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ
ІОНІВ МЕТАЛІВ РОДИНИ ФЕРУМУ В БІНАРНИЙ СПЛАВ
ІЗ МЕТИЛСУЛЬФОНАТНОГО ЕЛЕКТРОЛІТУ
4.1 Основні закономірності сумісного електроосадження металів
родини феруму в сплав із метилсульфонатного електроліту

Одним із способів одержання гальванопокриттів зі спеціальними
функціональними властивостями є легування електролітичного нікелю
іншими металами родини феруму. Володіючи високими магнітними
характеристиками,

такі

сплави

інтенсивно

використовуються

в

мікроелектронній промисловості, магнітних середовищах, у виробництві
комп’ютерної техніки [80–83, 85, 86, 89, 347]. Електроосадження сплавів
Ni-Fe має важливе практичне значення внаслідок використання їх в якості
магнітних покриттів в радіотехнічній та електронній промисловості [96],
зносостійких твердих покриттів в суднобудуванні [99, 100], блискучих
покриттів при захисно-декоративній обробці поверхні виробів [94, 98],
матеріалу копій і пресформ, одержуваних методами гальванопластики [101].
Сплавам родини феруму властиві висока твердість і значні внутрішні
напруження [42]. Твердість і міцність електролітичних сплавів перевищує
відповідні показники металургійних сплавів, що поряд з високою
варіативністю управління процесом їх одержання, зумовило широке
практичне застосування цих матеріалів в сучасному виробництві [127, 348].
Електролітичні сплави Ni-Fe, осаджені за присутності органічних
сульфосполук, можуть успішно використовуватися в якості зносостійких
покриттів

деталей

і

механізмів,

що

зазнають

механічних

навантажень [101, 349, 350]. Сульфурвмісні органічні речовини є важливим
компонентом електролітів, з яких осаджують нікель-залізні покриття,
оскільки за їх присутності вдається знизити високі внутрішні напруження
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осадів,

що

призводять

до

розтріскування

і

відшаровування

гальванопокриття. Відзначимо, що гальванопокриття сплавом Ni-Fe з
вмістом заліза близько 30–40 % є прийнятною альтернативою нікелю, так як
при близькій за величиною корозійною стійкістю [91, 94, 98] забезпечують
відчутну економію дорогого металу.
Підвищений

інтерес

дослідників,

пов’язаний

з

вивченням

електроосадження сплавів Ni-Co, пояснюється можливістю використання
останніх

в

декоративних

мікроелектроніці
покриттів

і

[81, 87, 142],

при

електроформуванні

нанесенні
[88, 349],

захиснов

якості

електрокаталізаторів [130, 351–356] тощо.
У

зв’язку

з

цим,

актуальним

завданням

є

встановлення

закономірностей електроосадження сплавів Ni-Fe і Ni-Co із електролітів
нового покоління, складених на основі метансульфонової кислоти.

4.1.1 Кінетика електроосадження сплаву Ni-Fe із метилсульфонатного
електроліту

Як було встановлено, електроосадження нікелю з метилсульфонатного
електроліту
можливості

характеризується
спрямованого

рядом
впливу

особливостей,
на

які

розширюють

функціональні

властивості

одержуваних покриттів. Отже, необхідним є встановлення закономірностей
осадження сплавів Ni-Fe та Ni-Co з цього електроліту.
Склад

електролітичних

сплавів

визначається

співвідношенням

концентрації іонів сплавотвірних компонентів в розчині і умовами
електроосадження. При збереженні сталості сумарної концентрації цих іонів
і режиму електролізу для металів родини феруму спостерігається практично
лінійне співвідношення між відношенням концентрацій іонів металів в
електроліті і їх виходами за струмом при виділенні в сплав, зване в
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літературі коефіцієнтом поділу [357]. Через коефіцієнт поділу можуть бути
виражені кількісні закономірності, що визначають залежність складу
електрохімічного сплаву від складу електроліту і режиму електролізу. Як
видно з рисунка 4.1, для метилсульфонатного електроліту, так само як і для
сульфатного електроліту, зазначені залежності носять лінійний характер.
У разі взаємонезалежного електровідновлення іонів досліджуваних
металів залежності, що наведені на рисунку 4.1, повинні розташовуватися
під

пунктирною

лінією.

Однак,

експериментальні

дані

цього

не

підтверджують. Очевидно, механізм електровідновлення іонів металів в
сплав відрізняється від механізму виділення металів з електролітів
індивідуальних металів.

Рисунок 4.1 – Залежність співвідношення вмісту компонентів сплаву Ni-Fe
при i = 2 А/дм2 від співвідношення концентрацій іонів Ni2+ і Fe2+
в метилсульфонатному (1) і сульфатному (2) електролітах наступного
складу: X М Ni2+ + Y M Fe2+ + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6.
Умови експерименту: рН 3; Т = 333 К; X + Y = 1
Залежності вмісту заліза в сплаві від густини струму носять
екстремальний характер з максимумом, який при збільшенні концентрації
іонів феруму(ІІ) в розчині зміщується в бік більших значень густини
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струму (рис. 4.2). Очевидно, в області високих значень густини струму
дифузійні обмеження для іонів феруму(ІІ) стають істотними і відносний
внесок струму електровідновлення іонів феруму(ІІ) в сумарний струм
осадження сплаву дещо знижується.

а

б

Рисунок 4.2 – Вплив густини струму на вміст заліза в сплавах Ni-Fe,
одержаних при рН 3 і Т = 333 К з електролітів:
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 +
+ 0,02 М С6Н8О6 + Y M Fe(CH3SO3)2;
б – 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 +
+ 0,02 М С6Н8О6 + Y M FeSO4,
де концентрація іонів феруму(II) Y, моль/л:
1 – 0,03; 2 – 0,05; 3 – 0,08; 4 – 0,09; 5 – 0,11
Характерно, що в метилсульфонатному електроліті спостерігаються
менш різкі залежності вмісту заліза в сплаві від густини струму. Ймовірно,
це пов’язано з відмінністю співвідношень концентрацій електроактивних
частинок в приелектродному шарі для метилсульфонатного і сульфатного
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електролітів, яке може бути обумовлено різними буферними властивостями
електролітів і стійкістю сульфатних і метилсульфонатних комплексів
металів. Слабка залежність складу сплаву від густини струму в діапазоні
1–7 А/дм2 свідчить про пріоритетність використання метилсульфонатного
електроліту при нанесенні залізо-нікелевих покриттів постійного складу на
складнопрофільовані деталі.
Для встановлення причини значної відмінності між значеннями
співвідношень вмісту металів в сплаві Ni-Fe і іонів відповідних металів в
електроліті слід звернутися до парціальних вольтамперограм виділення
нікелю і заліза в сплав (рис. 4.3). Експериментальні дані вказують на те, що
введення іонів феруму(ІІ) в метилсульфонатний електроліт нікелювання
призводить до гальмування розряду іонів нікелю(ІІ) (рис. 4.3а). Схожі
залежності можна бачити і в сульфатному електроліті (рис. 4.3б) з тією
відмінністю, що співосадження нікелю і заліза в цьому випадку перебігає в
області більш негативних потенціалів порівняно з метилсульфонатним
електролітом. Отже, електровідновлення іонів більш електропозитивного
компонента сплаву відбувається з надполяризацією. При цьому, іони більш
електронегативного компонента сплаву розряджаються з деполяризацією.
Такий характер електролітичного сплавоутворення відомий як “аномальне
співосадження” [40, 103, 107].
Залежно від складу електролітичні сплави Ni-Fe мають різне промислове
застосування. Однак, найбільш широке поширення отримав сплав з вмістом
заліза близько 20 % мас., оскільки цьому складу відповідають максимально
високі для даного сплаву магнітні і корозійно-захисні властивості. Попередні
дослідження показали, що електроосадження такого покриття в широкому
діапазоні густин струму (0,5–7 А/дм2) забезпечується при використанні
метилсульфонатного електроліту наступного складу: 1,00 М Ni(CH3SO3)2 +
+ 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6 + 0,08 M Fe(CH3SO3)2. В якості
сульфурвмісних органічних речовин, що зазвичай використовуються при
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одержанні

нікель-залізних

гальванопокриттів,

було

обрано

натрій

алілсульфонат, натрій ортоарилсульфонат і натрій сахаринат.

а

б

Рисунок 4.3 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
Ni2+-іонів (1, 2, 3) і Fe2+–іонів (1', 2', 3') з електролітів:
а – X М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,02 моль/л С6Н8О6 +
+ Y M Fe(CH3SO3)2;
б – X М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,02 моль/л С6Н8О6 +
+ Y M FeSO4,
де 1 – X = 1,00, Y = 0,00; 1' – X = 0,00, Y = 1,00; 2, 2' – X = 1,00, Y = 0,03;
3, 3' – X = 1,00, Y = 0,08. Умови експерименту: рН 3 і Т = 333 К
Введення в метилсульфонатний електроліт цих добавок призводить до
гальмування електровідновлення іонів нікелю(ІІ) та феруму(ІІ) в сплав
порівняно з електролітом, що не містить сульфурвмісних органічних
речовин (рис. 4.4, рис. 4.5). Найбільш сильним інгібітором виділення
сплавотвірних металів є натрій сахаринат. При концентрації його
0,2 ммоль/л інгібуючий ефект перевершує дію натрій алілсульфонату і
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натрій

ортоарилсульфонату,

концентрація

яких

в

розчині

на

два

порядки вище.

а

б

Рисунок 4.4 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
Ni2+-іонів (1, 2, 3) і Fe2+-іонів (1', 2', 3') в сплав з електроліту
1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6 +
+ 0,08 M Fe(CH3SO3)2 за присутності натрій алілсульфонату (а)
і натрій ортоарилсульфонату (б), ммоль/л:
1, 1' – без добавки; 2, 2' – 6; 3, 3' – 20.
Умови експерименту: рН 3 і Т = 333 К
Таким чином, введення сульфурвмісних органічних сполук в
метилсульфонатний електроліт для електроосадження покриття сплавом
Ni-Fe призводить до зміни кінетики електровідновлення іонів нікелю(ІІ) та
феруму(ІІ) в сплав, що може відбиватися на складі одержуваного покриття.
Як видно з рисунка 4.6а і рисунка 4.6б, присутність в електроліті натрій
алілсульфонату і натрій ортоарилсульфонату сприяє збільшенню вмісту
заліза в сплаві при низьких значеннях густини струму і слабо впливає на
склад осаду при густині струму вище 2 А/дм2. У разі натрій сахаринату
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(рис. 4.6в), істотної зміни складу сплаву Ni-Fe порівняно з даними,
одержаними

з

електроліту

без

сульфурвмісних

органічних

сполук,

не спостерігається.

Рисунок 4.5 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
Ni2+-іонів (1, 2, 3) і Fe2+-іонів (1', 2', 3') в сплав з електроліту
1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6 +
+ 0,08 M Fe(CH3SO3)2 за присутності натрій сахаринату, ммоль/л:
1, 1' – без добавки; 2, 2'– 0,2; 3, 3'– 0,4.
Умови експерименту: рН 3 і Т = 333 К
Встановлені закономірності сумісного електроосадження нікелю і
заліза

в

сплав

із

метилсульфонатного

електроліту

за

присутності

сульфурвмісних органічних сполук, ймовірно, обумовлені адсорбцією
досліджуваних

добавок

на

електродній

поверхні.

Більш

виражене

інгібування катодного процесу сахаринатом може бути обумовлено сильною
взаємодією його з електродною поверхнею. Цей ефект пояснюється тим, що
в електронній структурі нікелю і заліза є незаповнені d-орбіталі і органічні
молекули, що володіють донорними властивостями, не тільки адсорбуються
під дією електростатичних сил і сил Ван-дер-Ваальса, але можуть вступати в
більш міцний зв’язок з металом [358]. Очевидно, відносно велика
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адсорбованість натрій сахаринату пов’язана з присутністю в структурі
молекули атома нітрогену, неподілена електронна пара якого бере участь в
утворенні зв’язку з поверхневими атомами співосаджуваних металів.

а

б

в
Рисунок 4.6 – Вплив густини струму на вміст заліза в сплаві Ni-Fe, одержаному
з електроліту 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 +
+ 0,02 М С6Н8О6 + 0,08 M Fe(CH3SO3)2 при рН 3 і Т = 333 К за присутності
(а) натрій алілсульфонату, ммоль/л: 1 – без добавки; 2 – 20; 3 – 200;
(б) натрій ортоарилсульфонату, ммоль/л: 1 – без добавки; 2 – 20; 3 – 200;
(в) натрій сахаринату, ммоль/л: 1 – без добавки; 2 – 6
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При густині струму вище 2 А/дм2 досліджувані добавки впливають на
електроосадження нікелю і заліза в сплав меншою мірою, що відбивається і
на складі сплаву, значення вмісту заліза в якому змінюються слабо. Це може
бути пов’язано зі зменшенням концентрації цих органічних речовин в
приелектродному шарі в зв’язку з швидким оновленням електродної
поверхні. Незначна зміна складу сплаву, що відбувається за присутності в
електроліті натрій сахаринату, свідчить про малу відмінність в адсорбції
його на нікелі і залізі.
Слід зауважити, що використання досліджуваних органічних речовин
не є ускладнюючим фактором при забезпеченні нанесення сплавів заданого
складу в діапазоні густин струму (2–7 А/дм2) і визначальний вплив на
співвідношення металів в сплаві буде оказувати концентрація іонів
сплавотвірних металів в електроліті.

4.1.2 Кінетика електроосадження сплаву Ni-Co із метилсульфонатного
електроліту

При електроосадженні сплаву Ni-Co із метилсульфонатного електроліту
відбувається переважне виділення більш електронегативного металу –
кобальту. Про це свідчить склад одержуваного сплаву, мольне відношення
нікелю і кобальту в якому менше такого в розчині осадження (рис. 4.7).
Збільшення концентрації іонів кобальту(II) в електроліті закономірно
призводить до збільшення вмісту кобальту в сплаві. Залежність складу сплаву
Ni-Co від густини струму носить складний характер. В області низьких значень
густини струму (до 1 А/дм2) спостерігається збільшення вмісту кобальту в
сплаві. При підвищенні густини струму в діапазоні 1–7 А/дм2, згідно з даними
наведеними на рисунку 4.7, сплав монотонно збагачується нікелем. Порівняння
залежностей, одержаних із метилсульфонатного електроліту із залежностями,
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що відповідають сульфатному електроліту, вказує на подібний характер зміни
складу сплаву від густини струму осадження. Однак, звертає на себе увагу
ефект більш різкого зниження частки кобальту в осадах, одержаних з
сульфатних електролітів при густині струму від 1 до 7 А/дм2 порівняно з
покриттями, осадженими при аналогічних умовах із метилсульфонатних
розчинів (рис. 4.7).

а

б

Рисунок 4.7 – Залежності вмісту кобальту в сплаві Ni-Co
від густини струму осадження для електролітів
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X М Co(CH3SO3)2 і
б – 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X М CoSO4
при X: 1 – 0,05; 2 – 0,10; 3 – 0,20. рН 3 і Т = 333 К
Примітно, що при фіксованій густині струму сплав, осаджений в
метилсульфонатному електроліті, містить більше кобальту порівняно з осадом,
одержаним із сульфатного електроліту. Наприклад, вміст кобальту в осадах,
одержаних при густині струму 2 А/дм2 із метилсульфонатного і сульфатного
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електролітів при концентрації іонів кобальту(II), що дорівнює 0,1 моль/л,
відрізняється на 9 % (рис. 4.8, точки А і С).
Характер впливу густини струму на склад сплаву (рис. 4.8) обумовлює
можливість одержання покриттів однакового складу при різних густинах
струму шляхом зміни концентрації іонів кобальту(II) в електроліті. Так, сплави,
одержані при густині струму осадження 2 А/дм2 і 5 А/дм2 за присутності в
електроліті 0,1 і 0,2 моль/л Со2+, відповідно (рис. 4.8, точки А і В), містять
практично однакову кількість кобальту (43 %).

Рисунок 4.8 – Вплив густини струму на вміст кобальту
в сплаві Ni-Co, одержаному із електролітів
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X М Co(CH3SO3)2 і
б – 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X М CoSO4
при рН 3, Т = 333 К і X: 1, 1' – 0,1; 2, 2 '– 0,2
Для визначення особливостей кінетики сумісного електровідновлення
іонів нікелю(ІІ) та кобальту(II) в сплав із метилсульфонатного електроліту
одержано парціальні вольтамперограми виділення досліджуваних металів з
електролітів різного складу.
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Аналіз вольтамперограм електровідновлення іонів кобальту(II) і
нікелю(II) з відповідних одномолярних електролітів (рис. 4.9) показує, що
перенапруження виділення більш благородного металу – нікелю істотно
перевищує перенапруження осадження електронегативного кобальту і це при
рівній концентрації іонів цих металів в електроліті електроосадження сплаву
вже саме по собі може бути причиною їх аномального співосадження.
Причому, в цьому випадку навіть без урахування особливостей спільного
електровідновлення іонів кобальту(II) і нікелю(II) із метилсульфонатного
електроліту можна очікувати досить незначного відносного вмісту нікелю в
покриттях сплавом. Зміна концентрації електролітів впливає на кінетику
виділення цього металу. Як видно з рисунка 4.9, зниження вмісту кобальту в
електроліті призводить до зміщення вольтамперограм його осадження в
область більш негативних потенціалів, що в принципі дає можливість
одержати електролітичні сплави багаті нікелем.

а

б

Рисунок 4.9 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів кобальту(II) і нікелю(II) із електролітів
(а): 1 – 1 М Co(CH3SO3)2; 2 – 1 М Ni(CH3SO3)2; 3 – 0,4 М Co(CH3SO3)2;
(б): 1 – 1 М CoSO4; 2 – 1 М NiSO4; 3 – 0,4 М CoSO4
Оскільки кінетика електровідновлення іонів металів родини феруму
істотно залежить від стійкості їх ацидокомплексів і буферних властивостей
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використовуваних електролітів, то важливим фактором впливу на процес
електроосадження металів є природа аніонів. Дійсно, вольтамперограми,
одержані в метилсульфонатному електроліті (рис. 4.9а), відрізняються від
знятих в сульфатному електроліті (рис. 4.9б). Так, при густині струму рівній
4 мА/см2, різниця між потенціалами виділення кобальту і нікелю в
метилсульфонатному електроліті вдвічі менша, ніж в сульфатному електроліті.
Причому,

цей

ефект

обумовлений,

головним

чином,

значенням

перенапруження осадження нікелю.
Очевидно, що для урахування ефектів, пов’язаних з співосадженням
кобальту і нікелю, необхідний аналіз парціальних вольтамперограм виділення
цих металів. Виявилося, що потенціали осадження металів в сплав значно
зміщені

в

позитивну

сторону

порівняно

з

осадженням

чистих

металів (рис. 4.10). При сталій густині струму електроосадження, що дорівнює
4 мА/см2,

ця

відмінність

ΔE = ECo(Ni)alloy – E Co(Ni)metal

досягає

майже

100 мВ (табл. 4.1).

а

б

Рисунок 4.10 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів кобальту(II) (криві 1, 1') і нікелю(II) (криві 2, 2') із електролітів
(а): 1 – 0,4 М Co(CH3SO3)2; 2 – 1 М Ni(CH3SO3)2;
1',2' – 1 М Ni(CH3SO3)2 + 0,4 М Co(CH3SO3)2;
(б): 1 – 0,4 М CoSO4; 2 – 1 М NiSO4; 1',2' – 1 М NiSO4 + 0,4 М CoSO4
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Причому, навіть при мольній частці іонів кобальту(II) в електроліті
рівній 0,29 зміщення потенціалу виділення кобальту перевищує таке для
нікелю і потенціал його осадження залишається позитивним по відношенню до
нікелю, що і є ознакою аномального співосадження. Аналогічним чином
відбувається осадження сплаву Ni-Co з сульфатного електроліту.
Таблиця 4.1 – Значення потенціалів виділення кобальту і нікелю в
сплав ECo(Ni)alloy і їх зміни по відношенню до потенціалів виділення чистих
металів ΔE при сталій густині струму i = 4 мА/см2
Електроліт

ECo(Ni)alloy,

Метал

ΔE, В

В (х.с.е.)

кобальт

–0,544

0,091

нікель

–0,547

0,077

кобальт

–0,588

0,048

нікель

–0,620

0,069

1 М Ni(CH3SO3)2 + 0,4 М Co(CH3SO3)2 +

кобальт

–0,602

0,058

+ 0,7 М H3BO3

нікель

–0,629

–0,022

кобальт

–0,658

0,009

нікель

–0,681

–0,008

1 М Ni(CH3SO3)2 + 0,4 М Co(CH3SO3)2
1 М NiSO4 + 0,4 М CoSO4

1 М NiSO4 + 0,4 М CoSO4 + 0,7 М H3BO3

Як було показано в розділі 3, кінетика електровідновлення іонів
металів родини феруму істотно залежить від стійкості їх ацидокомплексів і
буферних властивостей використовуваних електролітів і, отже, від природи
їх

аніонного

складу.

Зміна

буферних

властивостей

досліджуваних

електролітів шляхом введення буферної добавки – боратної кислоти
призводить до деякого збільшення значень перенапруження виділення
нікелю і кобальту при збереженні встановлених вище кінетичних
особливостей. Так, за присутності боратної кислоти, осадження кобальту в
сплав

із

метилсульфонатного

електроліту

перебігає

з

меншою
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деполяризацією порівняно з небуферованим розчином (рис. 4.11), а нікелю –
зі збільшенням перенапруження.

а

б

Рисунок 4.11 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів кобальту(II) (криві 1, 1') і нікелю(II) (криві 2, 2') із електролітів
(а): 1 – 0,4 М Co(CH3SO3)2 + 0,7 М H3BO3; 2 – 1 М Ni(CH3SO3)2 + 0,7 М H3BO3;
1',2' – 1 М Ni(CH3SO3)2 + 0,4 М Co(CH3SO3)2 + 0,7 М H3BO3;
(б): 1 – 0,4 М CoSO4 + 0,7 М H3BO3; 2 – 1 М NiSO4 + 0,7 М H3BO3;
1',2' – 1 М NiSO4 + 0,4 М CoSO4+ 0,7 М H3BO3
При

цьому,

зростає

різниця

потенціалів

електроосадження

компонентів сплаву при сталій густині струму (табл. 4.1) і, отже, ефект
аномального співосадження кобальту і нікелю в метилсульфонатному
електроліті

з

додаванням

H3BO3

повинен

посилюватися.

Введення

буферуючого агента в сульфатний електроліт подібним чином впливає на
кінетику виділення кобальту і нікелю в сплав, однак значення ΔE не
перевищують 10 мВ.
Встановлені

особливості

сумісного

електровідновлення

іонів

кобальту(II) і нікелю(II) закономірно відображаються на складі одержуваних
сплавів. Дійсно, зі збільшенням відносної концентрації іонів Co2+ в
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метилсульфонатному електроліті частка кобальту в сплаві монотонно
зростає. Крім того, як можна було очікувати з зіставлення парціальних
вольтамперограм виділення кобальту і нікелю в сплав (рис. 4.9), відносний
вміст кобальту в сплаві NaCo перевищує відповідні значення мольної частки
іонів кобальту в розчині NsCo більш ніж в два рази (рис. 4.12). Підвищення
густини струму при незмінній величині NsCo призводить до зменшення
значень NaCo.

а

б

Рисунок 4.12 – Залежність мольної частки кобальту в сплаві Ni-Co від
відносного вмісту іонів кобальту(II) в електролітах
а – 1 М Ni(CH3SO3)2 + X М Co(CH3SO3)2 та б – (а) + H3BO3.
Густина струму електроосадження, А/дм2: 1 – 0,35; 2 – 0,85; 3 – 2; 4 – 7
При введенні в метилсульфонатний електроліт буферуючого агента
спостерігається більш помітна відмінність у співвідношенні NaCo/NsCo поряд з
більш сильним впливом на нього густини струму. Так, підвищенню густини
струму до 2 А/дм2 при NsCo = const відповідає різке зменшення NaCo, значення
яких вже мало відрізняються від одержаних в небуферованому розчині, а
при 7 А/дм2 підвищення величини NsCo слабо впливає на склад сплаву.
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4.2 Механізм сумісного електровідновлення іонів металів родини
феруму в бінарний сплав із метилсульфонатного електроліту

Сумісне електроосадження металів родини феруму перебігає з
переважним виділенням електронегативного компонента. Цей феномен
протягом багатьох років викликає пильну увагу і науковий інтерес дослідників
в

області

електроосадження

металів

[37, 82, 102, 103,107, 108, 359].

Співосадження цих металів носить так званий аномальний характер, який
проявляється в перевищенні значення мольної частки менш благородного
металу в сплаві порівняно з електролітом [132]. Автори роботи [37]
припускають, що при електроосадженні сплаву Ni-Fe електроактивними
частинками є гідроксокомплекси нікелю і феруму. Внаслідок більшої стійкості
гідроксокомплексів феруму(II), концентрація останніх в приелектродному шарі
вище, їх адсорбція на електроді краща, що і викликає ефект інгібування
виділення нікелю при спільному осадженні з залізом [37]. В роботі [103]
розглядається можливість інгібування електроосадження нікелю в сплав Ni-Fe
одновалентними інтермедіатами реакції електровідновлення іонів феруму(II),
адсорбція яких превалює над адсорбцією нікелевих інтермедиіатів. Для
пояснення

ефекту

прискорення

процесу

електровідновлення

більш

електронегативного компонента сплаву, автори [107,108] запропонували
реакційну схему, що включає утворення інтермедіата, що містить іони обох
металів,

розряд

якого

призводить

до

переважного

виділення

менш

благородного металу.
Переважне виділення кобальту спостерігалося при осадженні сплаву
Ni-Co, як з простих хлоридних так і комплексних електролітів [360]. Більший
процентний вміст кобальту в сплаві, ніж в електроліті осадження одержано при
використанні в якості підкладок модифікованого силікону і скловуглецю
[103, 107]. Про аномальне співосадження нікелю і кобальту в сплав
повідомляється в роботі присвяченій дослідженню закономірностей нанесення

129
сплаву Ni-Co із глюконатної ванни [361]. Істотна відмінність у співвідношенні
компонентів сплаву і розчину відзначається при використанні електроліту
Уоттса [88] і сульфатно-цитратної ванни [126]. Аномальний характер
осадження сплаву Ni-Co встановлено і в разі електролізу з сульфаматних
електролітів [127, 142]. Слід зазначити, що оскільки склад сплаву Ni-Co істотно
залежить від умов електроосадження, то в певних випадках можуть
осаджуватися покриття з вмістом кобальту в сплаві пропорційним його вмісту
в електроліті. Так, аномальне співосадження не спостерігається при нанесенні
тонких плівок Ni-Co з розбавлених хлоридних і сульфатних розчинів
[130, 348], так само як і з електроліту Уоттса [362].
Особливості кінетики спільного виділення металів родини феруму
активно досліджувалися в зазначених вище електролітах. Однак, однозначність
в інтерпретації одержаного експериментального матеріалу відсутня. У зв’язку з
цим, становить інтерес зіставлення цих даних з результатами кінетичних
досліджень в метилсульфонатному електроліті, в якому також спостерігається
ефект аномального співосадження, і обговорення нового узагальненого
механізму

сумісного

електроосадження

покриттів

сплавами

металів

родини феруму.
Сумісне

електровідновлення

іонів

нікелю(II)

і

феруму(II)

з

метилсульфонатного і сульфатного електролітів призводить до осадження
сплаву

Ni-Fe,

що

складно

було

прогнозувати

виходячи

з

аналізу

вольтамперограм електроосадження металів з розчинів, що містять один сорт
іонів металів (рис. 4.13, криві 1 і 2 ).
Дійсно, оскільки електроосадження нікелю перебігає в області
потенціалів значно більш позитивних, ніж електроосадження заліза, то
коефіцієнт пропорційності між відношеннями мольного вмісту заліза і
Bc Fe

нікелю в сплаві і відповідних іонів в розчині K 

C Fe

Bc Ni

повинен бути

C Ni

близьким до нуля. Однак, мольне відношення між компонентами сплаву
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суттєво вище, ніж в розчині, як у випадку метилсульфонатного, так і
сульфатного електролітів (рис. 4.1). Очевидно, термодинамічні і кінетичні
аспекти електроосадження сплаву відмінні від таких для виділення
індивідуальних металів.

Рисунок 4.13 – Парціальні вольтамперограми електровідновлення
іонів нікелю(II) (криві 1, 1') і іонів феруму(ІІ) (криві 2, 2') із електролітів,
що містять 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6 та:
1 –1 моль/л Ni(CH3SO3)2;
2 – 0,92 моль/л Mg(CH3SO3)2 + 0,08 моль/л Fe(CH3SO3)2;
1', 2' –1 моль/л Ni(CH3SO3)2 + 0,08 моль/л Fe(CH3SO3)2
Слід зазначити, що електролітичні сплави Ni-Fe та Ni-Co є твердими
розчинами і їх утворення супроводжується зниженням вільної енергії
компонентів внаслідок виділення теплоти і зростання ентропії системи при
змішуванні [92, 363]. Ці фактори обумовлюють термодинамічну можливість
виділення обох компонентів в сплав при потенціалах більш позитивних, ніж
при електроосадженні індивідуальних металів.
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Зміну рівноважного потенціалу компонентів сплаву можна оцінити,
скориставшись рівнянням [363]:
(1 N i ) 2
RT
E 
ln N i 
U,
nF
nF

де

(4.1)

Ni – молярна частка i-го компонента в сплаві;
U – інтегральна теплота змішування, Дж/моль.
При

значенні

інтегральної

теплоти

змішування

рівному

10 кДж/моль [363], в разі осадження сплаву, що містить 18 % мол. заліза,
відповідно до (4.1), зміщення рівноважного потенціалу в позитивну сторону
для феруму складе 60 мВ. Таке зміщення рівноважного потенціалу виділення
заліза пояснює спостережуваний ефект його осадження в сплав в області
потенціалів більш позитивних, ніж рівноважний потенціал електроосадження
заліза з індивідуального електроліту. Однак, звертає на себе увагу той факт, що
перенапруження електровідновлення іонів феруму(II) для заданого значення
густини струму при електроосадженні сплаву і чистого заліза значно
відрізняються (рис. 4.13, криві 2 і 2'). Отже, встановлені закономірності
сумісного електровідновлення іонів нікелю(II) і феруму(II) не можуть бути
пояснені лише з позиції термодинаміки, і визначальне значення в
досліджуваному

процесі

мають

кінетичні

фактори

перебігу

електрохімічних реакцій.
Так

само,

характер

співосадження

нікелю

і

кобальту

з

метилсульфонатного електроліту може бути зумовлений низкою факторів, що
мають, як термодинамічну, так і кінетичну природу. Якщо прийняти для сплаву
Ni-Co значення інтегральної теплоти змішування рівним 10 кДж/моль [363], то
при осадженні сплаву, що містить 60 % мол. кобальту, зміщення рівноважного
потенціалу в позитивну сторону для кобальту складе 16 мВ, для нікелю –
32 мВ. Беручи до уваги, що стандартний потенціал нікелю на 27 мВ
позитивніше, ніж у кобальту [1], розглянутий ефект не може привести до
спостережуваних в експерименті значень ΔE (табл. 4.1) і переважного
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виділення кобальту в сплав. Очевидно, аномальний характер електроосадження
сплаву

Ni-Co

визначається

особливостями

кінетики

співосадження

нікелю та кобальту.
Слід зазначити, що існуючі на сьогоднішній день узагальнені механізми
спільного електроосадження металів родини феруму в сплав постулюють, що
воно супроводжується гальмуванням електроосадження більш благородного
металу і прискоренням виділення електронегативного металу [37, 108]. Однак,
це очевидно розходиться з експериментальними даними, одержаними в даній
роботі за відсутності буферуючого агента. Не пояснюють відомі механізми і
ефекти прискорення виділення нікелю і інгібування електровідновлення іонів
кобальту(II), які спостерігаються в роботі [63] при підвищеній температурі.
Відомо, так само, що в умовах електролізу, реалізованих в роботі [127],
електроосадження сплаву Ni-Co супроводжується зниженням швидкості
виділення обох компонентів сплаву порівняно з осадженням чистих металів.
Як можна бачити, наведені вище результати експериментальних досліджень не
узгоджуються з припущеннями, прийнятими в запропонованих механізмах.
У зв’язку з цим, є доречним використання альтернативного механізму
спільного електровідновлення іонів металів родини феруму, відповідно до
якого електроактивними частинками є гідроксокомплекси співосаджуваних
металів. Їх електровідновлення відбувається переважно на рівнодоступних
активних центрах Me*, що утворюються в результаті адсорбції з перенесенням
заряду

гідроксокомплексів

обох

сплавотвірних

металів.

Зокрема,

електроосадженню сплаву Ni-Co відповідають наступні реакції:
Me* + [Co(H2O)5OH]+ + 2е → Me* + Co + OH– + 5H2O,

(4.2)

Me* + [Ni(H2O)5OH]+ + 2е → Me* + Ni + OH– + 5H2O.

(4.3)

При електроосадженні сплаву Ni-Fe, відповідно, відбуваються реакції:
Me* + [Fe(H2O)5OH]+ + 2е → Me* + Fe + OH– + 5H2O,

(4.4)

Me* + [Ni(H2O)5OH]+ + 2е → Me* + Ni + OH– + 5H2O.

(4.5)
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Розглянемо математичний опис сумісного електроосадження металів
родини феруму на прикладі сплаву Ni-Co.
Якщо прийняти, що адсорбція, в результаті якої утворюються центри
Me*, рівноважна і адекватно описується рівнянням ізотерми Ленгмюра, то
вирази для ступеня заповнення катодної поверхні кобальт- і нікельвмісними
активними центрами мають вигляд, відповідно:

Co* 

 Ni* 

де

K Co*C[ Co ( H
1 K Co*C[ Co ( H

2O )5



 K Ni*C[ Ni ( H
OH ]

K Ni*C[ Ni ( H
1 K Co*C[ Co ( H

2 O ) 5 OH ]

2 O ) 5 OH ]



2 O ) 5 OH ]

2 O ) 5 OH ]

,

(4.6)

,

(4.7)





 K Ni*C[ Ni ( H

2 O ) 5 OH ]



K Co* и K Ni* – константи рівноваги адсорбції при сталому потенціалі для

гідроксокомплексів кобальту і нікелю, відповідно;
C[ Co ( H

2 O ) 5 OH ]



, C[ Ni ( H

2 O ) 5 OH ]



– концентрації гідроксокомплексів кобальту і

нікелю поблизу електрода.
Концентрації гідроксокомплексів кобальту і нікелю можуть бути
виражені через їх константи стійкості ( K aCo , K aNi ) і аналітичні концентрації
відповідних аквакомплексів ( C[ Co ( H

2O )5 ]

Cs[ Co ( H 2O )5 OH ] 

Cs[ Ni ( H 2O )5 OH ] 

де

2

, C[ Ni ( H

K a Co C[ Co ( H

2O )5 ]

2O )5 ]

2

2

):

C OH 

1 K a Co C OH 
K a Ni C[ Ni ( H

2O )5 ]

2

C OH 

1 K a Ni C OH 

,

(4.8)

,

(4.9)

COH  – рівноважна концентрація гідроксид-іонів поблизу електрода.
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Парціальні густини струму, які відповідають реакціям (4.2) та (4.3), при
сталому потенціалі і в припущенні уповільненої стадії переносу заряду з
урахуванням (4.8) та (4.9) набудуть вигляду:

i Co  2Fk Co

i Ni  2Fk Ni

де

K a Co C[ Co ( H

2O )5 ]

2

C OH 

1 K a Co C OH 
K a Ni C[ Ni ( H

2O )5 ]

2

C OH 

1 K a Ni C OH 

(Co*   Ni* ) ,

(4.10)

(Co*   Ni* ) ,

(4.11)

k Co та k Ni – константи швидкості електрохімічних реакцій виділення

кобальту та нікелю із відповідних власних електролітів при Е = const.
Відношення (4.10) та (4.11) дорівнює:
a
a
s

i Co k Co K Co C[ Co ( H 2O )5 ]2 (1 K Ni C OH )

.
i Ni k Ni K a Ni C[ Ni ( H O ) ]2 (1 K a Co Cs OH  )
2

(4.12)

5

При одночасному введенні в електроліт іонів кобальту(II) і нікелю(II)
кількість активних центрів на катодній поверхні збільшується, оскільки в їх
утворенні бере участь більша кількість іонів металів. У відповідності до умови
рівнодоступності цих центрів величини i Co і i Ni зростають відповідно до
рівнянь (4.10) і (4.11), що і спостерігається в експерименті (рис. 4.10а).
Як видно з рівнянь (4.10) і (4.11), при інших рівних умовах, швидкості
виділення кобальту і нікелю в сплав пропорційні константам швидкості
осадження чистих металів k Co , k Ni і константам стійкості відповідних
гідроксокомплексів K aCo , K aNi . Змінними величинами є концентрації іонів
металів і рН електроліту. При підвищенні концентрації іонів металів, що
розряджаються, і рН електроліту зростає концентрація електроактивних
частинок, якими є гідроксокомплекси кобальту і нікелю. Це призводить до
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прискорення реакцій (4.2) і (4.3). Оскільки K aCo > K aNi [111], то при однаковій
концентрації іонів кобальту(II) і нікелю(II) в електроліті утворення
гідроксокомплексів кобальту буде переважним. Справедливість нерівності

k Co >> k Ni

при

Е = const,

яка

підтверджується

при

зіставленні

вольтамперограм осадження металів з власних електролітів з однаковою
концентрацією іонів, що розряджаються (рис. 4.9а), разом з вищесказаним є
причиною того, що однакова зміна змінних в рівняннях (4.10) і (4.11)
призводить до більшого відхилення ( i Co ) від вихідних значень, ніж ( i Ni ).
Рівнодоступність активних центрів для гідроксокомплексів кобальту і
нікелю зумовлює незалежність співвідношення (4.12) від ступеня заповнення
поверхні такими центрами. Співвідношення густин струму виділення кобальту
і нікелю в сплав при сталому потенціалі змінюється при варіюванні
концентрацій іонів металів і рН в електроліті пропорційно відношенню
констант

швидкості

осадження

металів

і

констант

стійкості

відповідних гідроксокомплексів.
Згідно рівнянням (4.10) і (4.11), одним з факторів, що впливають на
кінетику сумісного електроосадження кобальту і нікелю, є рН електроліту.
Підвищення рН електроліту призводить до збільшення

(Co*   Ni* )

і

концентрації гідроксокомплексів кобальту і нікелю, що сприяє прискоренню
перебігу реакцій (4.2) і (4.3) при Е = const.
Оскільки значення кислотності поблизу електрода і в об’ємі електроліту
можуть відрізнятися внаслідок перебігу реакцій (4.2) і (4.3) і супутньої реакції
виділення водню, то вплив рН на кінетику сумісного електроосадження
кобальту та нікелю можна простежити при використанні розчинів, що містять
буферну добавку. Введення в електроліт буферуючого агента – боратної
кислоти, сприяє зближенню значень рНs і рН в об’ємі розчину, що призводить
до зменшення (Co*   Ni* ) і зниження швидкості виділення обох компонентів
сплаву порівняно з розчином, що не містить H3BO3. Концентрація
електроактивних частинок поблизу електрода в розчинах з боратною кислотою
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також нижча. При введенні в такий електроліт, що містить іони нікелю(II),
іонів кобальту(II) відбувається настільки сильне зменшення концентрації
гідроксокомплексів нікелю через пріоритетне утворення гідроксокомплексів
кобальту, що виділення нікелю в сплав стає уповільненим порівняно з
осадженням чистого металу (рис. 4.11а). Цей ефект, очевидно, і був
покладений в основу запропонованого авторами [37, 108] механізму сумісного
електроосадження металів родини феруму, який не враховує розглянуті вище
особливості електроосадження сплавів з розчинів, що не містять буферну
добавку. Підвищення рН, відповідно до (4.12), призводить до зменшення
значення відношення ( i Co ) до ( i Ni ). Це підтверджується експериментально.
При сталому потенціалі, відношення ( i Co ) до ( i Ni ) в електроліті без боратної
кислоти менше, ніж за присутності буферуючого агента (рис. 4.10а, рис. 4.11а).
Відповідно, вміст кобальту в сплаві одержаному, в електроліті, що містить
H3BO3 більше, ніж в осаді, одержаному з електроліту без боратної
кислоти (рис. 4.12).
Розглянутий механізм сумісного осадження металів родини феруму
передбачає,

що

електроактивними

частинками

є

гідроксокомплекси

відповідних металів. При цьому, спостерігається аномально високий вміст
більш електронегативного металу в сплаві, який істотно перевищує такий в
електроліті осадження. При переході в область потенціалів пріоритетного
електровідновлення аквакомплексів металів, що відповідає високим значенням
густини струму, ефект аномального співосадження зменшується. Це можна
спостерігати з даних наведених на рисунку 4.12. Збільшення густини струму
призводить до зниження вмісту кобальту в сплаві при незмінних інших умовах
осадження. Особливо наочно цей ефект проявляється при використанні
електроліту з боратною кислотою, значення рН в приелектродному шарі в
якому нижче і, отже, концентрація гідроксокомплексів співосаджуваних
металів менша, ніж в електроліті, що не містить H3BO3. Підтвердженням
висловлених міркувань може служити той факт, що ефект аномального
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співосадження кобальту і нікелю не спостерігається при електроосадженні
сплаву з неводних розчинів [364].
Кінетичні закономірності електровідновлення нікелю і кобальту в сплав з
метилсульфонатного і сульфатного електролітів подібні. Однак, наявність в
сульфатному електроліті іона HSO4– призводить до певного буферування
розчину і за відсутності боратної кислоти. Крім того, константи стійкості
ацидокомплексів в сульфатному електроліті вищі, ніж в метилсульфонатному
електроліті. В результаті цього, концентрації гідроксокомплексів кобальту і
нікелю в приелектродному шарі в сульфатному електроліті нижче і
прискорюючий ефект при осадженні кобальту і нікелю в сплав виявляється
слабшим (рис. 4.10). Введення в сульфатний електроліт боратної кислоти
очікувано призвело до гальмування виділення нікелю і кобальту в сплав в
більшій мірі, ніж в метилсульфонатному електроліті (рис. 4.11).
Оскільки осадження компонентів сплаву можливо, як на власних, так і
чужорідних активних центрах, утворених іншим компонентом сплаву, то для
сплаву Ni-Fe це зумовлює можливість електровідновлення присутніх в
приелектродному шарі іонів [Fe(H2O)5OH]+, розряд яких при цих потенціалах
на вільній електродній поверхні був би неможливий. Саме цей ефект може
бути причиною різкого зниження кінетичних утруднень виділення заліза в
сплав

і

аномально

високих

значень

парціальної

густини

струму

електровідновлення іонів феруму(II), що призводять до збагачення сплаву
більш електронегативним компонентом.
Пріоритетне утворення гідроксокомплексів феруму внаслідок того, що
константа стійкості гідроксокомплексів феруму суттєво переважає константу
стійкості гідроксокомплексів нікелю [111] призводить до зменшення
концентрації гідроксокомплексів нікелю і виділення нікелю в сплав стає
уповільненим порівняно з осадженням чистого металу (рис. 4.13). Отже,
кінетика виділення нікелю і заліза в сплав взаємозалежна і відповідні їм
парціальні густини струму залежать від концентрації і адсорбції обох видів
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іонів. Подібні ефекти, які спостерігаються при електроосадженні сплавів
розглядалися в [365, 366] і при анодному їх розчиненні.
Таким чином, встановлено кінетичні закономірності сумісного
електроосадження

нікелю

і

кобальту

та

нікелю

і

заліза

із

метилсульфонатних електролітів. Аналіз парціальних вольтамперограм
виділення нікелю і кобальту в сплав показав, що потенціали осадження
металів в сплав значно зміщені в позитивну сторону порівняно з осадженням
чистих металів. Даний ефект виражений більшою мірою в разі кобальту, що
є причиною аномального співосаждения нікелю і кобальту. За присутності в
електроліті буферуючого агента H3BO3 відбувається інгібування реакцій
електровідновлення іонів нікелю(II) і кобальту(II), що вказує на суттєву роль
величини рН поблизу електрода в кінетиці даних реакцій. Сумісне
електроосадження нікелю і заліза також відбувається з пріоритетним
виділенням менш благородного металу. Отже, загальні закономірності
співосадження металів родини феруму зберігаються. З огляду на це,
розглянуто термодинамічний і кінетичний аспекти електроосадження
сплавів на основі металів родини феруму. Встановлено, що визначальним
фактором, що відповідає за аномальне співосадження цих металів, є
кінетичний.

Показано,

що

адекватне

пояснення

спостережуваних

закономірностей можливе при використанні концепції, яка допускає
рівнодоступне електровідновлення компонентів сплаву на каталітичних
центрах, що утворюються при адсорбції з перенесенням заряду їх
гідроксокомплексів на поверхні електрода. На підставі запропонованого
механізму, розроблена кінетична модель, яка коректно описує особливості
сумісного електроосадження металів родини феруму.
Основні положення і висновки розділу опубліковані в роботах [367–373].
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РОЗДІЛ 5
ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ
ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ
ІЗ МЕТИЛСУЛЬФОНАТНОГО ЕЛЕКТРОЛІТУ

Для підвищення твердості і зносостійкості електролітичних осадів
протягом багатьох років активно використовується допування металевої
матриці

інертними

композиційних

керамічними

покриттів

характеристиками

з

неможливе

частинками.

Оскільки

прогнозованими
без

встановлення

одержання

експлуатаційними
закономірностей

їх

електроосадження і впливу на склад, структуру і фізико-хімічні властивості
параметрів проведення процесу, представляється природною пильна увага
дослідників до даних систем [147, 299, 300, 374–382].
Електролітичні композиційні матеріали використовують для підвищення
надійності, корозійної тривкості та збільшення терміну функціонування
деталей

машин.

Досягти

необхідних

фізико-механічних

властивостей

композиційних електрохімічних покриттів (КЕП) можна при застосуванні в
якості

неметалевої

фази

оксидів,

нітридів

та

карбідів

металів.

Найпоширенішим є композити із нікелевою матрицею [147]. Особливої уваги
заслуговують нанорозмірні порошки дисперсної фази, оскільки модифіковані
ними

нікелеві

покриття

володіють

високими

експлуатаційними

характеристиками [300, 374, 383]. Встановлено, що інкорпорація частинок ZrO2
у нікелеву матрицю впливає на структуру осадів, тому таким покриттям
притаманні

підвищені

мікротвердість

та

зносостійкість

і

низький

коефіцієнт тертя.
Суттєво

ускладнює

одержання

композитів

із

нанорозмірними

частинками схильність неметалевої фази до коагуляції. Тому важливо під
час створення електролітів для електроосадження нанокомпозитів вивчити
колоїдно-хімічні властивості таких систем та розробити методи підвищення

140
агрегативної стійкості дисперсної фази. В [384, 385] показано, що для
запобігання коагуляції нерозчинних частинок в електроліті доцільним є
використання дисперсантів та поверхнево-активних речовин.
Зазначимо,
представляють

що

композиційні

практичний

інтерес

електрохімічні
в

силу

покриття

прояву

ними

Ni-TiO2
цінних

експлуатаційних властивостей – високої твердості, корозійної стійкості,
фотокаталітичної

активності.

Інкорпорація

в

нікелеву

матрицю

наночастинок TiO2 призводить до збільшення мікротвердості одержуваних
композитів [386], яке супроводжується зміною текстури осадів. Вплив
концентрації нанорозмірних частинок титан діоксиду і умов електролізу на
склад композитів Ni-TiO2, їх структурні зміни досліджувався також в [387]
при осадженні покриттів з електроліту Уоттса. В [388] нанокомпозити
Ni-TiO2 одержували з електроліту Уоттса шляхом осадження нікелю на
нанотрубки TiO2. Подібний електроліт використовували в [389] для
осадження покриттів Ni-TiO2, що забезпечують корозійний захист і високу
стійкість до стирання NdFeB-магніту. Для композитів Ni-TiO2 характерні
фотокаталітичні властивості, обумовлені електронною будовою титан
діоксиду. Останній, володіє напівпровідниковими властивостями і абсорбція
ним

електромагнітного

випромінювання

в

ультрафіолетовій

області

призводить до утворення пари дірка–електрон. Таким чином утворюються
окремі відновні і окиснювальні центри. На поверхні частинок титан діоксиду
електрон просторово відділений від дірки. У аерованому водному
середовищі відбувається відновлення кисню і окиснення води з утворенням
кисневих і гідроксидних радикалів [390], що володіють високою реакційною
здатністю. Останнє може бути використано для розкладання хімічних
забруднень [391, 392] і знезараження води [393].
При виборі умов осадження таких покриттів важливу роль відіграє склад
використовуваного електроліту. Природно, що колоїдно-хімічні властивості
дисперсії, як і експлуатаційні характеристики електроосаджених з неї
покриттів, залежать від типу електроліту. Дослідження електроосадження
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електрохімічних композиційних покриттів на основі нікелю, як правило,
проводилося в сульфатному або сульфаматному електролітах. У той же час, в
розпорядженні сучасної гальванотехніки з’явився новий тип електроліту на
основі метансульфонової кислоти [394]. Встановлення закономірностей
електроосадження композиційних покриттів з таких електролітів сприятиме
уточненню існуючих теоретичних уявлень про перебіг цього процесу і
вдосконаленню
функціональних
електроосадження

технологічних
покриттів.

процесів
Тому

композиційних

одержання

дослідження

матеріалів

з

відповідних

закономірностей
метилсульфонатного

електроліту є надзвичайно актуальним.

5.1 Основні закономірності електроосадження композитів на основі
нікелю із суспензійних метилсульфонатних електролітів

Як відомо [375, 395], склад і властивості композиційних матеріалів,
одержаних електрохімічними методами, суттєво залежать від природи та
колоїдно-хімічних характеристик електроліту, що містить дисперсну фазу.
Тому, важливо знати енергетичні та геометричні параметри порошку
цирконій діоксиду в модельних розчинах з різними рН та іонним складом,
який відповідає досліджуваним електролітам.
Поверхня оксидів у водних розчинах вкрита групами –ОН, які залежно
від рН розчину дисоціюють за схемою
≡ МеОН ↔ ≡ МеO– + Н+

(5.1)

≡ МеОН ↔ ≡ Ме+ + ОН–,

(5.2)

або
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що призводить до виникнення відповідного заряду на поверхні оксидних
частинок і утворення подвійного електричного шару (ПЕШ). Проте, солі у
водному розчині можуть суттєво впливати на структуру ПЕШ. Оскільки
метилсульфонатний та сульфатний електроліти відрізняються аніонним
складом, то слід проаналізувати вплив аніонів на заряд частинок ZrO2.
Значення електрокінетичного потенціалу поверхні частинок ZrO2,
визначені у сульфатному розчині, є електронегативними у всьому діапазоні
рН (рис. 5.1). Це пов’язано із тим, що двозарядні аніони специфічно
адсорбуються на поверхні цирконій діоксиду [396], тому позитивний заряд
частинок цирконій діоксиду, що виникає в кислих розчинах внаслідок
встановлення

рівноваги

(5.2)

аж

до

перезарядження

поверхні,

компенсується. Результати, одержані у метилсульфоному розчині, свідчать
про аналогічні закономірності.

Рисунок 5.1 – Залежність електрокінетичного потенціалу частинок ZrO2
від pH розчину: 1 – NaCH3SO3; 2 – Na2SO4; 3 – NaCH3SO3 + NaCl. Т = 298 К
Після додавання до метилсульфонатного електроліту хлорид-аніонів
знак –потенціалу змінюється на позитивний при рН  3,5. Це пов’язано зі
зменшенням кількості специфічно адсорбованих аніонів внаслідок їх
розбавлення однозарядними хлорид-аніонами в зовнішній обкладинці ПЕШ.
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Двозарядні катіони нікелю, які, вочевидь, присутні в досліджуваних
електролітах

електроосадження

композитів,

можуть

специфічно

адсорбуватися на поверхні оксиду і надавати йому позитивний заряд. Отже,
значення

заряду

дисперсної

фази

в

досліджуваних

електролітах

є

компромісними, обумовленими специфічною адсорбцією як катіонів, так і
аніонів, і в метилсульфонатному та сульфатному електролітах вони різняться.
Седиментаційні випробування засвідчили (рис. 5.2), що порошок
цирконій діоксиду полідисперсний і диференційна крива розподілу для
використовуваних електролітів має максимум у різних областях. Розмір
частинок у метилсульфонатному електроліті вдвічі менший, ніж у
сульфатному, що, очевидно, пов’язано із більшим зарядом сульфат-аніона,
коагулююча дія якого, як протиіона, відчутніша, ніж метилсульфонатаніона. Отже, агрегативна стійкість частинок ZrO2 у метилсульфонатному
електроліті більша ніж у сульфатному електроліті.

Рисунок 5.2 – Диференціальні криві розподілу частинок ZrO2 в електролітах:
1 – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 2 г/л ZrO2;
2 – 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 2 г/л ZrO2.
Т = 298 К, рН 3
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Диференціальна крива розподілу має максимум в області, що
відповідає радіусу частинок менше 1 мкм. Таким чином, початковий розмір
частинок ZrO2 (31 нм) в метилсульфонатному і сульфатному електролітах не
зберігається. Очевидно, висока іонна сила в метилсульфонатному і
сульфатному електролітах призводять до стиснення дифузного шару
подвійного електричного шару і викликає коагуляцію порошку, що
проявляється в утворенні агрегатів більшого розміру.
Як видно з рисунка 5.3, диференціальні залежності розподілу частинок
TiO2 за розмірами, одержані, безпосередньо після введення порошку титан
діоксиду в метилсульфонатний нікелевий електроліт і перемішування його
протягом 30 хвилин, являють собою криві з досить розмитим максимумом.
Це вказує на те, що в свіжоприготованому суспензійному електроліті в
доволі широкому діапазоні розмірів частинок присутні різні фракції
дисперсної фази приблизно в однакових кількостях. В цьому випадку важко
виокремити переважну фракцію.

a

б

Рисунок 5.3 – Диференціальні криві розподілу частинок TiO2
в електроліті 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3:
1 – свіжопроготованому, 2 – витриманому 1 добу; 3 – витриманому 7 діб.
Вміст TiO2 в електроліті, г/л: а – 2; б – 10. Т = 298 К, рН 3
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Значні зміни в розподілі частинок дисперсної фази за розмірами були
виявлені при збільшенні інтервалу часу витримки електроліту (рис. 5.3а).
Підвищення концентрації дисперсної фази в електроліті призводить до
розширення діапазону розмірів частинок (рис. 5.3б), який зі збільшенням
часу його витримки перед проведенням дослідження також звужується.
Наявність у наночастинок титан діоксиду надлишкової поверхневої
енергії обумовлює їх взаємодію в об’ємі порошку з утворенням агломератів,
які є нестійкими і за певного впливу можуть розпадатися на частинки менших
розмірів. Так, у водному розчині відбувається подрібнення цих агломератів.
З іншого боку, іони, присутні в електроліті, сприяють зменшенню товщини
подвійного електричного шару на межі між поверхнею частинок дисперсної
фази

і

електролітом,

що,

як

вже

відмічалось,

призводить

до

коагуляції частинок.
Отже, при введенні в електроліт порошку дисперсної фази, що
представляє собою полідисперсні агломерати первинних частинок, перебігає
два протилежні процеси: руйнування агломератів і укрупнення дрібних
частинок внаслідок коагуляції. Оскільки час фіксування седиментаційної
залежності, який становив дві години, не зіставно малий порівняно з
інтервалами

часу

між

дослідженнями,

то

можна

прийняти,

що

диференціальні криві розподілу частинок за розміром відповідають деяким
стаціонарним станам дисперсної системи. Збільшення часу витримки
електроліту призводить до звуження діапазону значень радіусів частинок і
досягненню рівноважних розмірів частинок.
Відповідно до результатів експерименту, відтворюваність даних за
складом і властивостями композиційних покриттів забезпечує використання
суспензійного електроліту, вистояного протягом семи діб після його
приготування, який піддається тридцяти хвилинному перемішуванню перед
осадженням композитів.
Дослідження

впливу

умов

електроосадження

композиційних

матеріалів на їх склад показало, що вміст ZrO2 і TiO2 в покриттях зростає
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при збільшенні об’ємної концентрації дисперсної фази в електроліті
(рис. 5.4, рис. 5.5). Підвищення концентрації інертних частинок в електроліті
в області малих її значень призводить до різкого зростання вмісту
неметалевої фази в покриттях. При подальшому збільшенні концентрації
частинок склад КЕП змінюється не так інтенсивно. Слід зазначити, що
кількість

неметалевої

фази,

яка

співосаджується

з

нікелем

в

метилсульфонатному електроліті, за інших рівних умов, є вищою, ніж в
сульфатному електроліті.

а

б

Рисунок 5.4 – Залежність об’ємної частки цирконій діоксиду в покриттях
від густини струму і концентрації ZrO2 в електролітах:
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3;
б – 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3. Т = 333 К, рН 3
Форма одержаних залежностей для обох типів електроліту аналогічна і
схожа з кривими, які розглядаються в роботі [151] при електроосадженні
композиційних покриттів Ni-TiO2.
Варіювання

густини

струму

електроосадження

композиційних

матеріалів мало позначається на їх складі. Однак, зі збільшенням густини
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струму все ж спостерігається деяке зниження дисперсної фази в покриттях.
Причому, цей ефект проявляється в більшій мірі при збільшенні
концентрації неметалевих частинок в електроліті і при переході від
сульфатного до метилсульфонатного електроліту.

Рисунок 5.5 – Залежність об’ємної частки титан діоксиду в покриттях
від густини струму і концентрації TiO2 в електроліті
1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3. Т = 333 К, рН 3
При формуванні композиційного покриття відбувається інкорпорація
частинок дисперсної фази в металеву матрицю, товщина якої на початку
електролізу може бути недостатньою для зарощування всіх частинок, що
знаходяться на електродній поверхні достатній для цього час. Дані,
представлені на рисунку 5.6, свідчать про те, що склад композиційного
покриття змінюється до тих пір, поки не досягнута певна товщина δmin. Вміст
титан діоксиду залишається постійним при товщині композитів понад 6 мкм.
Очевидно, це значення залежить від розміру і концентрації зарощуваних
частинок.

Збільшення

значення δmin.

цих

параметрів

призводить

до

збільшення
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З огляду на те, що найбільш важливою характеристикою композиту
Ni-TiO2 є його фотокаталітична активність доцільно розглянути можливості
її підвищення.

Рисунок 5.6 – Залежність вмісту TiO2 в композитах від
товщини покриттів, одержаних при Т = 333 К, рН 3 та і = 7 А/дм2
з електроліту 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 4 г/л TiO2
При рівномірному розподілі дисперсної фази по товщині композиту
частка поверхні, яка припадає на інкорпоровані частинки, пропорційна їх
об’ємному вмісту. Оскільки фотокаталітичне розкладання є гетерогенною
реакцією і її швидкість пропорційна поверхні титан діоксиду, що доступна
для адсорбції реагенту, то збільшення вмісту TiO2 в композитах має
призводити

до

збільшення

каталітично

активної

поверхні.

Однак,

залежність, представлена на рисунку 5.5, вказує на досить слабку зміну
вмісту титан діоксиду в композитах при варіюванні концентрації дисперсної
фази в електроліті і густини струму осадження.
Щоб збільшити активну поверхню фотокаталізатора при незмінних
габаритах зразка можна нанести композиційне покриття на попередньо
сформовану металеву підкладку з розвиненою поверхнею. Одним з
можливих варіантів розвинення поверхні такої матриці є формування
покриттів за присутності металевої дисперсної фази.

149
Електроосадження композиційних матеріалів з металевою дисперсною
фазою з метою підвищення їх функціональних характеристик було
запропоновано в [397, 398]. Автори [397] досліджували вплив параметрів
електролізу на вміст алюмінієвих і титанових частинок в композитах на
основі нікелю. В [398] повідомляється про підвищення корозійної стійкості
та мікротвердості композитів міді з інкорпорованими частинками ніобію.
У даній роботі в якості дисперсної фази використовувався нікелевий
карбонільний порошок, гранулометричні характеристики якого дозволяють
створювати нерівності на матриці, що формується. При електроосадженні
матриці з електроліту нікелювання, що містить нікелевий металевий
порошок, утворюється гальванічне покриття з включеннями в нього
електропровідних частинок нікелю, на поверхні яких також відбувається
розряд іонів нікелю(ІІ). Це сприяє розвиненню поверхні металевої матриці і
міцному зв’язуванню інкорпорованих нікелевих частинок з гальваноосадом.
Нікелева матриця має високу адгезію до основи, є суцільним покриттям з
міцно вбудованими частинками карбонільного нікелевого порошку і,
очевидно, має розвинену поверхню.

5.2 Механізм формування композитів із суспензійних електролітів

Пояснити складний характер встановлених залежностей формування
композиційних покриттів не представляється можливим без детального
розгляду механізму спільного осадження неметалевої фази і металевої
матриці. Спроби систематизувати емпіричний матеріал привели до
створення

ряду

моделей

утворення

електрохімічних

композиційних

покриттів [148, 151, 157, 158, 378, 399, 400]. Так, Гуглієльмі припустив, що
впровадження керамічних частинок в метал відбувається при перебігу
двоступеневої адсорбції [151]. На першій стадії встановлюється адсорбційна
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рівновага між частинками в об’ємі електроліту і адсорбованими на поверхні
електрода. Ця взаємодія частинок з поверхнею, яка має фізичну природу,
може бути описана рівнянням ізотерми Ленгмюра і розглядається автором як
“слабка” адсорбція. На другому етапі деяка частка цих частинок під дією
електричного поля необоротно вбудовується в металеве покриття. Модель
Гуглієльмі встановлює залежність складу КЕП від концентрації дисперсної
фази в електроліті і густини струму електроосадження. Однак, в даному
випадку не враховані гідродинамічні характеристики потоку електроліту.
Частково ця проблема була вирішена Беркотом зі співавторами [157], які
ввели в основне рівняння Гуглієльмі поправочний коефіцієнт, що
представляє собою функцію кутової швидкості переміщення електроліту і
концентрації дисперсної фази. Целіс і співавтори [399] запропонували
статистичну модель інкорпорації інертних частинок в металеву матрицю в
процесі електроосадження КЕП. Імовірність впровадження дисперсної фази
в метал залежить від кількості адсорбованих на поверхні інертних частинок
іонів металу, що розряджаються. Виходячи з припущення, що швидкість
впровадження

інертних

частинок

в

метал

визначається

процесом

електровідновлення катіонів, адсорбованих на поверхні цих частинок,
автори

[148]

запропонований

модифікували
Гуглієльмі.

відповідний
В

[155]

математичний

проведено

аналіз

вираз,
впливу

гідродинамічного режиму на швидкість співосадження дисперсної фази з
металом. Якщо сума інерційної і адгезійної сил перевищує силу, обумовлену
рухом електроліту і яка прагне змістити частинку з поверхні електрода, то
частинка залишається нерухомою і вбудовується в покриття. Автори [158]
розробили модель інкорпорації наночастинок в покриття, яка заснована на
закономірностях конвективної дифузії та імовірнісному підході, як функції
від часу перебування частинок на поверхні електрода. У розвиток
попередніх робіт, автори [401] встановили, що швидкість співосадження
інертних частинок з металом залежить від часу знаходження частинки на
поверхні електрода, часу її зарощування металом і пропорційна кількості
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адсорбованих частинок. Перший параметр, в свою чергу, змінюється в
залежності від гідродинамічних умов проведення процесу і густини струму
електроосадження.

Час

зарощування

частинки

металом,

очевидно,

зменшується при збільшенні густини струму.
Зазвичай приймають, що концентрація домішки в осаді пропорційна
ступеню заповнення поверхні електрода [363]. Гуглієльмі звернув увагу на те,
що форма одержаних залежностей подібна до ізотерми адсорбції Ленгмюра та
запропонував модель співосадження дисперсної фази з металом, яка враховує
ленгмюрівську адсорбцію частинок на поверхні електрода.
Проаналізуємо наші експериментальні дані, одержані при сталому
гідродинамічному режимі електроосадження композиційних матеріалів
(рис. 5.7), з використанням кінетичної моделі Гуглієльмі.

а

б

Рисунок 5.7 – Залежність вмісту цирконій діоксиду в покриттях (X∙102, % об.)
від концентрації ZrO2 (С, % об.) в електролітах:
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3;
б – 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3.
Густина струму електроосадження, А/дм2:
1 – 2; 2 – 3; 3 – 5; 4 – 7. Т = 333 К, рН 3
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Виходячи із міркувань, що частинки дисперсної фази, які вкриті
шаром адсорбованих іонів нікелю(ІІ) і мають позитивний заряд, міцно
зчіплюються з катодною поверхнею під дією електричного поля Гуглієльмі
виразив швидкість інкорпорації інертних частинок через перенапруження
електровідновлення іонів нікелю(II) і ввів емпіричні коефіцієнти 0 і В:

dVp
dt
де

dVp
dt

 0 e B ,

(5.3)

– об’ємна швидкість інкорпорації інертних частинок, віднесена до

одиниці поверхні електрода;
θ – ступінь заповнення поверхні електрода;
 – перенапруження електроосадження металу.
Ступінь

заповнення

поверхні

електрода

описується

ізотермою

Ленгмюра:



де

KC
,
1 KC

(5.4)

К – константа адсорбційної рівноваги;
С – об’ємна доля дисперсної фази в електроліті.
Швидкість осадження композиту можна представити наступним

виразом:

dVm
dV

,
dt dt (1 X)
де

V – об’єм композиційного покриття,
Vm – об’єм металу;
X – об’ємна доля дисперсної фази в покритті.

(5.5)
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Виходячи із записаних виразів і за умови малого ступеню заповнення
поверхні міцно зв’язаними з поверхнею металу інертними частинками,
об’ємна частка неметалевої фази в покритті дорівнює:

X

де

dVp
dV



(1 X)nF m 0 B KC
e
,
1 KC
Mi 0 e A

(5.6)

M – мольна маса металу, г/моль;
i0 – густина струму обміну процесу осадження металу, А/см2;
n – число електронів, що приймають участь в електрохімічній реакції

виділення металу;
F – число Фарадея, Кл/моль;
m – густина металу, г/см3;
A
A – константа в кінетичному рівнянні електрохімічної реакції i  i 0 e .

Остаточно маємо вираз:

nF m  0 ( BA )  KC
X

e
.
(1 X)
Mi 0
1 KC

(5.7)

Перетворимо вираз (5.7) таким чином, щоб одержати лінійну
залежність

C
 f C  . При  = const постійні величини в рівнянні (5.7) можна
X

виразити таким чином:

Z

nF m 0 ( BA ) 
e
.
Mi 0

(5.8)

З урахуванням (5.8), рівняння (5.7) набуде вигляду:

X
KC
Z
.
(1 X ) 1 KC

(5.9)
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В моделі Гуглієльмі значення X приймається нехтовно малим і
знаменник лівої частини рівняння (5.9) стає рівним одиниці. Це припущення
не є коректним і в даній роботі не приймається. Після нескладних
перетворень рівняння (5.9) можна представити у вигляді:

C 1 (1 Z)C


.
X KZ
Z

Як видно з рисунка 5.8, залежності
відповідає очікуваним результатам

(5.10)

C
 f C є лінійними, що
X

прийнятої

моделі.

З

одержаних

залежностей можна розрахувати значення константи адсорбційної рівноваги.
Наприклад, при густині струму 5 А/дм2 для метилсульфонатного електроліту
К = 12,72, а для сульфатного електроліту К = 23,66.

а

Рисунок 5.8 – Залежності

б

C
 f C  , одержані для композиційних
X

покриттів Ni-ZrO2, електроосаджених при Т = 333 К і рН 3 із електролітів:
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3;
б – 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3, що містять ZrO2.
Густина струму електроосадження, А/дм2: 1 – 2; 2 – 3; 3 – 5; 4 – 7
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Необхідно відзначити, що замість концентрації частинок дисперсної
фази в рівняння (5.10) входять її об’ємні відсотки. Це означає, що
зіставлення значень константи рівноваги адсорбції буде коректним тільки за
умови постійної дисперсності неметалевої фази. Однак, в сульфатному
електроліті відбувається агрегація дисперсної фази з утворенням агломератів
цирконій діоксиду більших розмірів, ніж в метилсульфонатному електроліті.
Таким чином, спостережувана відмінність значень (К) може бути удаваною і
пов’язаною з неспівставними умовами їх одержання.
Незважаючи на простоту викладок, модель Гуглієльмі містить фізично
необґрунтоване
інертних

припущення

частинок

в

про

залежність

композиційне

швидкості

покриття,

інкорпорації

осаджуване

в

гальваностатичних умовах, від перенапруження реакції електроосадження
металевої матриці. Очевидно, що в разі сповільненої стадії перенесення
заряду, перенапруження характеризує виключно електрохімічну реакцію і
ніяк не може визначати швидкість інкорпорації неметалічних частинок в
осаджуване покриття. Крім того, в даній моделі не враховано нерівномірний
розподіл густини струму по катодній поверхні, обумовлений її частковим
екрануванням адсорбованими частинками неметалевої фази.
Оскільки

композиційне

покриття

утворюється

в

результаті

електрохімічного осадження металевої матриці, яка покриває інертні частинки,
що знаходяться на поверхні катода, то швидкість співосадження інертної фази
прямо пропорційна поверхневій концентрації частинок і густині струму.
При розгляді механізму утворення КЕП скористаємося фрагментами
моделі, викладеної в [401], згідно з якою вміст дисперсної фази, що
співосаджується з металевою матрицею, визначається її концентрацією
поблизу електрода, часом зарощування і часом знаходження частинки на
поверхні електрода в адсорбованому стані.
Деталізуємо процеси, що відбуваються при утворенні композиційного
покриття, що містить одиничний шар дисперсних частинок. Припустимо, в
першому наближенні, що інкорпоровані частинки мають сферичну форму і
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однакові за розміром. Частинки доставляються на поверхню конвективним
потоком і частина з них, що утримується адгезійними силами протягом часу,
достатнього для інкорпорації в матрицю, займає частку поверхні катода
рівну (  ). Швидкість заповнення вільної поверхні пропорційна (1 ) і
частинковій концентрації дисперсної фази в об’ємі електроліту (C). Оскільки
кількість частинок, які переходять в композиційне покриття мала порівняно
з їх кількістю в об’ємі електроліту, концентрацію дисперсної фази в розчині
можна вважати постійною.
В

процесі

електрооосадження

металевої

матриці

відбувається

інкорпорація “адсорбованих” частинок, що супроводжується звільненням
займаної ними поверхні, яка знову стає доступною для “адсорбції” частинок
дисперсної фази. Цей процес формально подібний десорбції адсорбованих на
поверхні

молекул

в

результаті

теплового

руху

і

швидкість

його

пропорційна (  ).
В стаціонарних умовах осадження композиційного покриття швидкості
переходу частинок з об’єму розчину на поверхню і їх інкорпорації в металеву
фазу рівні:

k1C(1 )  k 2 ,
де

(5.11)

k1 – константа швидкості заповнення поверхні електрода частинками,
k2 – константа швидкості інкорпорації частинок в композиційне

покриття.
Після перетворення отримаємо вираз для ступеня заповнення поверхні
дисперсними частинками, яке схоже з ізотермою Ленгмюра:



де

K1 

k1
.
k2

K 1C
,
1  K 1C

(5.12)
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В

умовах

утворення

гальваностатичного

композиційного

покриття

режиму
буде

проведення
відбуватися

електролізу
за

рахунок

електроосадження металу на вільній і умовно зайнятій частинками
поверхнях (рис. 5.9). При цьому, густини струму на цих ділянках поверхні
(i1) та (i2), відповідно, відрізняються, що зумовлено нерівномірним
розподілом силових ліній на вільній і екранованій частинками поверхнях.

Рисунок 5.9 – Схема утворення композиційного покриття
Отже, шар композиту, що утворюється за час τ, являє собою
одиничний шар дисперсної фази і металеву матрицю, осаджену на вільній і
умовно зайнятій частинками поверхнях електрода. При цьому, висота
перетину цього шару композиційного покриття становить:

h  h m  2r ,
де

(5.13)

hm – висота перетину металу на умовно зайнятій частинкою поверхні

електрода;
r – радіус частинки.
Швидкість

утворення

шару

композиційного

покриття

буде

визначатися часом, необхідним для зарощування металом частинки
розміром 2r:

v

2r h  h m

.



(5.14)
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Товщина металу, що осаджується на вільній поверхні за час утворення
шару композиційного покриття пропорційна густині струму (i1), а на
зайнятій поверхні – (i2). З урахуванням цього отримаємо:
MC E
(i1  i 2 ) ,
nFm

v

де

(5.15)

M – мольна маса металу;
n – число електронів, що приймають участь в електрохімічній реакції

виділення металу;
F – число Фарадея;
m – густина металу;

CE – вихід за струмом осадження металу.
Вміст дисперсної фази в КЕП, можна виразити наступним чином:

X
де

Vp



V

Vp (1 X)
Vm

,

(5.16)

X – об’ємна частка дисперсної фази в покритті;
V, Vp, Vm – об’єми шару композиту, дисперсної фази і металу,

відповідно, осаджені на одиниці поверхні за час τ.
З огляду на це, об’єм неметалічних частинок, інкорпорованих в
покриття за час утворення шару КЕП на одиниці поверхні, складе:

Vp 

V0 N   vV0 N  



2r

K1C
1 K1C
(i1  i 2 ) 
3nF m 2r

4r 3 MC E N 

K1C
2r 2 MC E N 
1 K1C

(i1  i 2 )
3nF m

де

,

(5.17)

N∞ – максимальна кількість місць на одиниці поверхні електрода, на

яких можуть закріпитися частинки;
V0 – об’єм однієї частинки.
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З урахуванням того, що N∞ обернено пропорційна проекції частинок на
електродну поверхню, тобто квадрату їх радіуса, можна записати:

Vp 

де

K1C
K1C
2sMC E
1 K1C
1 K1C
(i1  i 2 ) 
(i1  i 2 ) ,
2
3nFm
3nFm r

2r 2sMC E

(5.18)

s – максимально можлива площа, яку можуть зайняти частинки на

одиниці поверхні електрода.
При гальваностатичному режимі електроосадження композиційного
покриття, густини струму електроосадження металу під частинкою і на
вільній поверхні взаємозалежні і їх різниця, в першому наближенні, може
бути прийнята пропорційною габаритній густині струму:

i1  i 2  ki ,
де

(5.19)

k – коефіцієнт пропорційності.
Тоді вираз (5.18) набуде вигляду:

Vp 

K1C
i
1 K1C
.
3nFm

2skMC E

(5.20)

Об’єм металу, що осаджується на одиниці поверхні за час τ дорівнює:
Vm 

MiC E
.
nFm

(5.21)

Підставляючи рівняння (5.20) і (5.21) в (5.16) одержимо:

K1C
inF  m (1 X)
1 K1C
KC
2
 sk 1 (1 X) .
3nF m MiC E i
3
1 K1C

2skMC E
X

(5.22)
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Позначимо добуток констант L 

XL

2sk
і запишемо (5.22) у вигляді:
3

K1C
(1 X) .
1 K1C

(5.23)

Після перетворень вираз (5.23) набуде вигляду:

C
1 (1 L)C


,
X K 1L
L

(5.24)

який подібний до характеристичного рівняння (5.10), виведеного на основі
моделі Гуглієльмі і значення K1 = K, L = Z. Тобто, незважаючи на фізично
необґрунтоване трактуванні залежності швидкості інкорпорації дисперсної
фази в металеву матрицю від перенапруження електроосадження металу,
кінцеве рівняння залежності вмісту дисперсної фази від вмісту її в електроліті,
яке можна вивести на основі моделі Гуглієльмі, формально адекватно описує
експериментальні дані. Це обумовлено тим, що швидкість інкорпорації
дисперсної фази в металеву матрицю залежить від густини струму
електроосадження

металевої

матриці,

яку

можна

виразити

через

перенапруження. Нерівномірність розподілу густини струму на вільній і
умовно зайнятій частинками ділянках поверхні електроду, яка в даній роботі
характеризується коефіцієнтом (k), в моделі Гуглієльмі враховується шляхом
введення коефіцієнтів (0) і (В). Отже, використання моделі Гуглієльмі
дозволяє оцінити величину константи, що характеризує адсорбцію частинок на
електродній поверхні.
Звертає на себе увагу те, що експериментальні значення величин

1
і
K1L

1 L
в деякій мірі змінюються з густиною струму електроосадження (рис. 5.8).
L
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Це може бути викликано залежністю величини (K1) від густини струму, про що
було сказано вище, і можливою зміною первинного розподілу струму при
варіюванні ступеня заповнення поверхні. Очевидно, в цьому випадку,
рівняння (5.19), яке справедливе при сталості ступеня заповнення поверхні,
не дотримується.
На підтвердження такого припущення свідчить більш помітний вплив
густини струму на вміст дисперсної фази в покритті при більшій її
концентрації в розчині (рис. 5.7а), а значить і більшій мірі заповнення
електродної поверхні. Цей ефект більш виражений для метилсульфонатного
електроліту. Можливо, це пов’язано з відмінністю в дисперсності частинок,
різною кількістю іонів адсорбованих на частинках, обумовленому їх різним
розміром, константами стійкості відповідних ацидокомплексів і здатністю
специфічно адсорбуватися на цирконій діоксиді сульфат- і метилсульфонатаніонів, а також різною розсіювальною здатністю електролітів.
Очевидно, зважаючи на відмінність в рівноважних розмірах частинок в
метилсульфонатному та сульфатному розчинах, при введенні в них однакового
об’єму дисперсної фази частинкова концентрація ZrO2 в метилсульфонатному
електроліті буде перевершувати таку в сульфатному електроліті, що відповідно
до рівняння (5.22), має приводити до підвищеного вмісту частинок дисперсної
фази в покритті через збільшення значень (s) і (C), що і спостерігається на
практиці (рис. 5.8).

5.3. Особливості електроосадження композитів на основі нікелю із
істинних метилсульфонатних електролітів

Останнім часом особлива увага приділяється одержанню церійвмісних
нікелевих композиційних матеріалів. Це обумовлено високими корозійною
стійкість і механічними властивостями таких покриттів [402–408]. Крім того,
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зазначені композити розглядаються як перспективні каталітичні матеріали,
оскільки вони проявляють високу активність в реакціях розкладання метану
[409] і виділення водню [410].
Традиційний

метод

одержання

композиційних

електрохімічних

покриттів з електролітів, що містять дисперсну фазу CeO2, пов’язаний з
рядом технологічних труднощів. Зокрема, для руйнування агломератів, що
утворюються

при

коагуляції

дисперсій

в

електроліті,

зазвичай

використовують ультразвукову обробку розчинів і ефективні дисперсанти, а
для рівномірного розподілу частинок в електроліті і інтенсифікації
впровадження їх в покриття необхідне перемішування. Альтернативним
способом осадження композиційних покриттів може служити електроліз
електроліту нікелювання, що містить водорозчинну сіль електрохімічно
неактивного металу, оксидно-гідроксидна форма якого утворюється в
приелектродному шарі при підвищенні рН, яке відбувається в результаті
перебігу супутньої реакції за участі донорів протонів. Спираючись на цю ідею,
автори [411–413] одержали композиційне покриття з високим вмістом
частинок церій оксиду з електролітів нікелювання, що містять церій(III)
хлорид. Використовувані електроліти були сильно розбавлені по іонам
нікелю(II), швидкість осадження покриттів з них занадто мала, а товщина
одержуваних осадів не перевищувала 1 мкм. З огляду на це, нами була
зроблена спроба одержати подібні церійвмісні покриття з електролітів
промислового складу.
Успішне

застосування

метилсульфонатних

середовищ

при

електроосадженні металів і сплавів, а також висока розчинність церій(III)
метилсульфонату визначили вибір електроліту, досліджуваного в цій роботі.
Електролітичні покриття, одержані із метилсульфонатних електролітів
нікелювання, що містять іони церію(III), являють собою рівномірні, компактні
світло-сірі осади. Рентгенофлуоресцентні дослідження складу таких покриттів
вказують на те, що вони складаються з нікелевої матриці і включень сполук
церію. Піки, що спостерігаються при енергіях, відповідних зазначеним
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елементам, чітко видно на спектральній характеристиці, яка представлена на
рисунку 5.10.

Рисунок 5.10 – Рентгенофлуорограма церійвмісного
нікелевого покриття, одержаного при і = 7 А/дм2, рН 3 і Т = 333 К, з
електроліту 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3
за присутності 5 ммоль/л іонів церію(ІІІ)
Інкорпорація церію в покриття, очевидно, відбувається у вигляді його
оксидно-гідроксидних сполук, які утворюються в приелектродному шарі.
Останнє стає можливим внаслідок підвищення рН приелектродного шару, яке
відбувається в результаті перебігу на катоді паралельної осадженню металу
реакції виділення водню. Наявність в приелектродному шарі розчиненого
кисню створює передумови до утворення крім Ce(OH)3, по реакції
Ce3+ + 3OH– = Ce(OH)3,

(5.25)

також і водорозчинних гідроксокомплексів церію(IV) за рівняннями [414–416]:
4Ce3+ + O2 + 4OH– + 2H2O = 4Ce(OH)22+,

(5.26)

2Ce3+ + 2OH- + 2H2O2 = 2Ce(OH)22+,

(5.27)
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які взаємодіють з гідроксид-іонами з утворенням важкорозчинного
церій діоксиду:
Ce(OH)22+ + 2OH– = CeO2 + 2H2O.

(5.28)

Отже, церій вбудовується в нікелеві осади у вигляді нерозчинних
сполук церію(III) і церію(IV), що підтверджують дані, наведені в [411].
Потенціометричне титрування розчинів церій(ІІІ) метилсульфонату
розчином натрій гідроксиду з концентрацією 0,4 моль/л показало (рис. 5.11),
що значення рН гідратоутворення іонів церію(ІІІ) близькі до 7. Отже,
електроосадження композиту можна проводити при значеннях рН, які
використовуються при електроосадженні нікелю.

Рисунок 5.11 – Криві потенціометричного титрування розчинів
церій(ІІІ) метилсульфонату, моль/л: 1 – 0,01; 2 – 0,02; 3 – 0,05 при Т = 333 К
Вміст сполук церію в осадах, визначений за інтенсивністю відповідних
піків рентгенофлуорограм, змінюється в залежності від концентрації іонів в
електроліті і умов проведення електролізу. Збільшення концентрації іонів
церію(III)

очікувано

призводить

до

зростання

сполук

церію

в
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осадах (рис. 5.12). При підвищенні густини струму електроосадження
покриттів спостерігається збагачення композиту сполуками церію. Причому,
температура електролізу має суттєвий вплив на ці залежності. При
температурі 313 К підвищення густини струму супроводжується досить
слабкою зміною складу композиту, в той час як при температурі 333 К ця
залежність стає більш помітною.

а

б

Рисунок 5.12 – Вміст церію в нікель-церієвих покриттях залежно
від концентрації іонів церію(III) в електроліті
1,00 М Ni(CH3SO3)2+0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X М Ce(CH3SO3)3 та
густини струму, А/дм2: 1 – 2, 2 – 5, 3 –7. рН 3; Т = 313 К (а) і Т = 333 К (б)
Збільшити концентрацію іонів церію(ІІІ) в електроліті осадження, не
шкодячи при цьому якості одержуваних композитів, можна при зниженні
значень рН електроліту. Згідно із даними представленими на рисунку 5.13,
кількість церію в композиті залежить, окрім концентрації церій(ІІІ)
метилсульфонату в електроліті та густини струму електроосадження Ni/Се,
також і від рН електроліту.
Одержані дані слід інтерпретувати виходячи з того, що неметалічна
фаза

композиційних

покриттів

синтезується

в

процесі

електролізу
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відповідно до рівнянь (5.25)–(5.28) безпосередньо на поверхні електрода.
В цьому випадку, концентрація оксидно-гідроксидних частинок залежить від
концентрації іонів церію(III) і рН в приелектродному шарі.

а

б

Рисунок 5.13 – Вміст церію в нікель-церієвих покриттях залежно
від густини струму та концентрації іонів церію(III) в електроліті
1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X М Ce(CH3SO3)3.
Т = 333 К, а – рН 1 та б – рН 2
При збільшенні рН в електроліті, за однакових інших умов, зміна рН в
приелектродному шарі, внаслідок перебігу реакції виділення водню, є
більшою. Збільшення сумарної густини струму прискорює парціальну реакцію
виділення водню, що також призводить до підвищення концентрації гідроксидіонів

в

приелектродному

шарі

і

сприяє

збільшенню

концентрації

важкорозчинних церійвмісних частинок поблизу катодної поверхні. Це
обумовлює збагачення ними нікелевої матриці. Підвищення температури
викликає збільшення швидкостей дифузії іонів церію(III) до катода і реакції
гідроксоутворення (5.25)–(5.27) на електродній поверхні, а також зміщує
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рівновагу гідролізу іонів церію(III) в сторону утворення гідроксидних сполук.
Очевидно, завдяки цим ефектам при збільшенні температури концентрація
частинок дисперсної фази в приелектродному шарі зростає. Це і обумовлює
спостережуване зростання вмісту церію в осадах з температурою. У той же час,
вміст церію в осадах, одержаних в області низьких густин струму за
присутності в електроліті малих концентрацій іонів церію(III), при температурі
313 К вище, ніж при температурі 333 К, що може бути пов’язано зі зміною
парціальних струмів виділення нікелю і водню.
Слід зауважити, що вельми привабливою видається ідея одержувати із
істинних розчинів також композиційні покриття Ni-TiO2, де дисперсна фаза
утворюється у прикатодному шарі під час електролізу. Проте, складність
формування композиту Ni/TiO2 із істинного розчину полягає у надто низьких
значеннях

рН

гідратоутворення

титан(ІV).

Використання

традиційних

електролітів нікелювання за такої кислотності неможливе з огляду на
практично нульовий вихід за струмом нікелю. Подолати це обмеження можна
при роботі із метилсульфонатним електролітом, в якому можна одержувати
нікелеві

гальванопокриття

при

значно

вищих

значеннях

кислотності

титрування

хлоридно-

електроліту порівняно з традиційними електролітами.
За

допомогою

потенціометричного

метилсульфонатного електроліту, що містив іони титану(ІV) та нікелю(ІІ),
визначено, що рН гідратоутворення для титан(ІV) становить –0,36 (рис. 5.14).
Оскільки в процесі проведення електролізу за рахунок перебігу побічної
катодної реакції виділення водню рН в об’ємі електроліту може зростати, то
для забезпечення стабільної роботи електроліту необхідно збільшити рН
гідратоутворення титану(ІV), наприклад, зв’язавши іони титан(ІV) у розчинний
комплекс. При цьому передбачається, що суттєвого впливу на реакцію
електровідновлення іонів нікелю(ІІ) не відбувається. Зокрема, утворення
водорозчинних комплексів відбувається при введені в розчин солі титану(ІV)
гідроген пероксиду [417, 418]:
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Ti4+ + H2O2 + H2O → [Ti(O2)(OH)]+ + 3H+,

(5.29)

Ti4+ + H2O2 + 2H2O → [Ti(O2)(OH)2] + 4H+,

(5.30)

Ti4+ + H2O2 + 3H2O → [Ti(O2)(OH)3]– + 5H+.

(5.31)

Рисунок 5.14 – Криві потенціометричного титрування
електроліту 0,50 М TiCl4 + 0,29 М Ni(CH3SO3)2 + 0,71 M Mg(CH3SO3)2
розчином 10 М NaOH при Т = 303 К
При рН нижче 1 наведені пероксокомплекси титану існують у вигляді
мономерів з моновалентним катіоном. При збільшенні рН ці комплекси
перетворюються на димери, які здатні до самоконденсації із формуванням
олігомерів. Внаслідок тривалої конденсації утворюється титан(IV) гідроксид
або титанова кислота [418].
Значення рН гідратоутворення титану(ІV), зв’язаного в комплекси з
гідроген пероксидом, значно вище порівняно з вільним титан(ІV). Крива
потенціометричного титрування в даному випадку виходить на постійні
значення при рН = 1,15 (рис. 5.15). Тому для подальших досліджень
використано електроліт, що містив гідроген пероксид. Значення рН
метилсульфонатного електроліту, що містив титан(ІV) хлорид та гідроген
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пероксид були близькими до –0,5. Температура електроліту підтримувалась на
рівні 303 К.

Рисунок 5.15 – Криві потенціометричного титрування електроліту
0,50 М TiCl4 + 0,29 М Ni(CH3SO3)2 + 0,50 М Н2О2 + 0,71 M Mg(CH3SO3)2
розчином 10 М NaOH при Т = 303 К
Оскільки електроосадження покриттів Ni/TiO2 супроводжується значним
виділенням водню і рНs > pH, то в приелектродному шарі відбувається
утворення дисперсної фази TiO2 ∙ хН2О [417, 419]:
[Ti(O2)(OH)3]–+H2O→TiO2∙xH2O+OH–.

(5.32)

Для одержання компактних покриттів композитами Ni/TiO2 товщиною
близько 25 мкм, що добре зчеплені з основою і мають максимальний вміст
дисперсної фази, в метилсульфонатному електроліті, що містив 0,50 М Н2О2,
варіювали концентрацію як іонів титану(ІV), так і іонів нікелю(ІІ).
Виявилось, що вміст титан діоксиду в нікелевому покритті збільшується при
збільшенні концентрації іонів титану(ІV) та при зменшенні концентрації
іонів нікелю(ІІ) в електроліті (табл. 5.1). Композити Ni/TiO2, одержані
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зазначеним способом, містять майже в десять разів меншу кількість TiO2
порівняно

із

покриттями

Ni-TiO2,

осадженими

із

суспензійного

метилсульфонатного електроліту.
Таблиця 5.1 – Вміст дисперсної фази в композитах Ni/TiO2, одержаних
із метилсульфонатного електроліту, що містить 0,50 М Н2О2, при рН –0,5,
Т = 303 К.
Концентрація

Концентрація

іонів

іонів

нікелю(II), М

титану(IV), М

1
0,5
0,29

0,5

Густина струму,
А/дм2

Вихід за
струмом
водню, %

Вміст TiO2,
% мас.

20

90,5

0,229

20

91,9

0,240

40

92,0

0,264

20

94,2

0,275

40

94,6

0,289

Оскільки утворення дисперсної фази в істинних розчинах осадження
композитів відбувається внаслідок підвищення рН в приелектродному шарі
при виділенні водню, то збільшення виходу за струмом останньої реакції
при сталій густині струму має призводити до формування більшої кількості
гідратованого титан діоксиду, який може бути інкорпорованим в осад. За
результатами експериментальних досліджень дійсно встановлена відповідна
кореляція між вмістом TiO2 в композитах і величиною виходу за струмом
водню (табл. 5.1). Окрім виходу за струмом реакції електровідновлення іонів
гідрогену на величину рНs також впливають буферні
електроліту, які залежать від концентрації іонів нікелю(ІІ).

властивості
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5.4. Механізм

електроосадження

гальванопокриттів

Ni-P

із

метилсульфонатного електроліту

Електролітичні покриття нікель-фосфор становлять інтерес у зв’язку з
їх електрокаталітичної активністю по відношенню до реакції виділення
водню [420–422], спеціальними парамагнітним характеристиками [423],
високими мікротвердістю [424, 425] і корозійно-захисними властивостями
[426–428].

Експлуатаційні

характеристики

покриття

нікель-фосфор

визначаються, в першу чергу, їх складом. Збільшення вмісту фосфору в осадах
призводить до переходу їх структури від кристалічної до аморфної [429].
Управління

складом

осадів

вимагає

розуміння

механізму

електролітичного співосадження нікелю і фосфору, проте в цьому питанні
немає єдиної думки. Так, відповідно до існуючих уявлень, фосфор може
впроваджуватися в нікелеву матрицю або у вигляді нікель фосфідів, або в
атомарному стані. У першому випадку, утворення фосфідів відбувається в
об’ємі електроліту в результаті окиснювально-відновної реакції за участю
іонів нікелю(II) і фосфіну [430]. У другому випадку, елементарний фосфор є
продуктом катодної реакції, що перебігає паралельно виділенню нікелю
[431, 432]. Причому, автори [432] вказують на те, що використання в якості
донора фосфору натрій гіпофосфіту обумовлює можливість перебігу на
катодній нікелевій поверхні реакції диспропорціонування гіпофосфіт-аніона
з утворенням атомарного фосфору, що експериментально підтверджено в
роботі [433]. Наведені в літературі результати досліджень співосадження
нікелю і фосфору одержані в сульфатних і сульфаматних електролітах.
Разом з тим, електроліти на основі метансульфонової кислоти мають ряд
цінних властивостей, наприклад, високу розчинність солей і екологічну
безпечність

[218, 219, 394].

Результати

досліджень

особливостей

електроосадження нікелю, його сплавів і композиційних матеріалів з
метилсульфонатних

електролітів,

розкривають

нові

можливості
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регулювання складу і властивостей одержуваних покриттів, що обумовлює
необхідність всебічного вивчення таких систем. У зв’язку з цим, важливим є
встановлення механізму сумісного електроосадження нікелю і фосфору із
метилсульфонатного електроліту.
Як видно із рисунка 5.16, вміст фосфору в покриттях Ni-Р залежить від
складу електроліту і умов електроосадження. Підвищення концентрації
донора фосфору в метилсульфонатному електроліті, яким в даній роботі є
натрій гіпофосфіт, призводить до збагачення осадів фосфором (рис. 5.16а),
причому, зазначена залежність нелінійна. Швидке зростання вмісту фосфору
в осадах, що спостерігається при підвищенні концентрації NaH2PO2 від 0 до
0,07 моль/л, в подальшому змінюється слабкою залежністю складу покриттів
від

концентрації

фосфорвмісного

аніона

в

електроліті.

Аналогічна

закономірність зберігається і в сульфатному електроліті (рис. 5.16б).
Подібне спостерігалось авторами [434] при використанні в якості джерела
фосфору в сульфатному електроліті фосфористої кислоти.

a

б

Рисунок 5.16 – Залежності вмісту фосфору в покриттях Ni-Р
від густини струму та концентрації натрій гіпофосфіту в електролітах:
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + Х М NaH2PO2;
б – 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + Х М NaH2PO2.
Умови експерименту Т= 333 К, рН 3, i, А/дм2: 1 – 2; 2 – 3; 3 – 5; 4 – 7
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Склад

нікель-фосфорних

покриттів,

очевидно,

визначається

співвідношенням парціальних швидкостей осадження нікелю і фосфору в
сплав, яке змінюється з підвищенням сумарної густини струму, причому, в
метилсульфонатному електроліті цей ефект проявляється в більшій мірі, ніж
в сульфатному. Зниження вмісту фосфору в покриттях зі збільшенням
сумарної густини струму також спостерігалося при осадженні сплаву
нікель-фосфор

в

[435],

а

в

[436]

при

нанесенні

композиційних

нікель-фосфорних покриттів, що містять силіцій карбід.
Відзначимо, що вміст фосфору в сплаві, синтезованому при температурі
313 K із метилсульфонатного електроліту з 0,07 М NaH2PO2, становить
3,37 % мас. Підвищення температури електролізу до 333 K призводить до
збільшення вмісту фосфору в сплаві до 4,35 % мас. Підвищення температури
електролізу в більшій мірі впливає на зміну складу сплаву Ni-Р при
використанні метилсульфонатного електроліту порівняно із сульфатним
електролітом. Відмінність складів сплавів, осаджених із сульфатного
електроліту при 313 K і 333 K незначна (4,1 і 4,63 % мас., відповідно).
Закономірності,

встановлені

для

електролітів,

що

містять

0,07 М NaH2PO2, зберігаються і в більш концентрованих розчинах по натрій
гіпофосфіту. Так, сплав Ni-Р, осаджений при 313 K із метилсульфонатного
електроліту за присутності 0,12 моль/л NaH2PO2, містить 5,2 % мас. При 333 K
вміст фосфору зростає до 7,0 % мас. Для осадів, синтезованих в цих умовах в
сульфатному електроліті, значення вмісту фосфору становлять 6,55 % мас. і
7,68 % мас, відповідно.
Збільшення значень рН електроліту призводить до зменшення вмісту
фосфору

в

осадах

(табл. 5.2).

Покриття,

електроосаджені

із

метилсульфонатного електроліту, містять меншу кількість фосфору, ніж
покриття одержані із сульфатного електроліту за інших однакових умов.
В [434, 437] також виявлений ефект зниження вмісту фосфору в
покриттях Ni-P при підвищенні рН електроліту, який автори пояснюють
участю в реакціях утворення фосфору іонів гідрогену.
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Таблиця 5.2 – Вміст фосфору в покриттях Ni-Р, одержаних при
і = 2 А/дм2 і Т = 333 К із електролітів: 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl +
+ 0,70 M H3BO3 + 0,12 M NaH2PO2 та 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl +
+ 0,70 M H3BO3 + 0,12 M NaH2PO2
Вміст фосфору в покриттях Ni-Р, % мас.
рН

Метилсульфонатний
електроліт

Сульфатний електроліт

2,0

8,16

14,03

2,5

6,37

7,85

3,0

5,52

5,68

Зазначимо, що елементарний фосфор може утворюватись за участі
гіпофосфіт-аніонів при перебігу наступних реакцій:
H2PO2– + 2H+ +e → P + 2H2O,

(5.33)

4H2PO2– + 2H2O → 4P + 3H2PO3– + 2,5H2 + OH–,

(5.34)

H2PO2– + 5H+ + 4e → PH3 + 2H2O,

(5.35)

2PH3 + 3Ni2+ → 2P + 3Ni + 6H+.

(5.36)

Можливість електрохімічного відновлення гіпофосфіт-аніона (5.33) і
його диспропорціонування на нікелевій катодній поверхні (5.34) з
утворенням фосфору показана в [432]. Крім того, автори [435] припускають,
що інкорпорований в покриття фосфор може утворюватися в результаті
перебігу реакцій (5.35) і (5.36).
Оскільки буферні властивості метилсульфонатного електроліту виражені
в меншій мірі, ніж сульфатного, то це може бути причиною більш істотного
підвищення рН приелектродного шару, що призводить до зниження швидкості
утворення фосфору на катодній поверхні і меншому його вмісту в осадах.
Буферні властивості також зумовлюють більш помітний вплив густини струму
електроосадження на склад осадів, одержуваних із метилсульфонатного
електроліту, що обумовлено різкою зміною рН приелектродного шару зі
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збільшенням швидкості виділення водню, і зниженням швидкості перебігу
реакцій (5.33) – (5.35). Вочевидь, кінетика реакцій електроосадження нікелю і
утворення фосфору залежить від аніонного складу електроліту, що пояснює
відмінність у складі покриттів Ni-Р, одержаних із метилсульфонатного та
сульфатного електролітів (рис. 5.16).
Отже, літературні дані свідчать про те, що електрохімічний процес
утворення фосфору може перебігати за двома маршрутами, які відповідають
реакції (5.33) – маршрут I і реакціям (5.35) і (5.36) – маршрут II.
Зрозуміло, що виходячи з даних зі складу осадів Ni-Р (рис. 5.16)
визначити за яким маршрутом відбувається утворення фосфору неможливо.
Проте, цьому можуть сприяти результатами дослідження електровідновлення
гіпофосфіт-аніона в електроліті, що не містить іони нікелю.
Як видно з рисунка 5.17, за наявності у фоновому електроліті натрій
гіпофосфіту, на катодній вольтамперограмі в області потенціалів –0,6 ÷ –0,9 В
спостерігається хвиля граничного струму, значення якого зростають зі
збільшенням

температури

електроліту.

Очевидно,

виявлений

ефект

пов'язаний з електровідновленням гіпофосфіт-аніонів відповідно до реакцій
(5.33) і (5.35) [432, 438].

б
а
Рисунок 5.17 – Катодні вольтамперограми, одержані в електролітах
а – 1,00 М NаCH3SO3 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,12 M NaH2PO2 та
б – 1,00 М Nа2SO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,12 M NaH2PO2
при рН 5 і температурі: 1 – 333 К, 2 – 313 К
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Підвищення температури сприяє зниженню дифузійних утруднень при
доставці гіпофосфіт-аніонів і іонів гідрогену в приелектродний шар, що
призводить до збільшення граничної густини струму електровідновлення
гіпофосфіт-аніонів за реакціями (5.33) і (5.35).
При

незалежному

електровідновлення

гіпофосфіт-аніонів

за

маршрутами I і II і збереженні дифузійного контролю в області потенціалів
катодної хвилі (рис. 5.17) можна оцінити максимальну кількість фосфору,
що утворюється за маршрутами I і II (  j ) при електроосадженні осадів Ni-P:

I 
II 

де

i pq I
i Ni q Ni  i p q I
i p q II
i Ni q Ni  i p q II

,

(5.37)

,

(5.38)

q I , q II – електрохімічні еквіваленти фосфору, що відповідають

маршрутам I і II, рівні 1,157 г/(А∙год.) і 0,289 г/(А∙год.), відповідно;

q Ni = 1,101 г/(А∙год.) – електрохімічний еквівалент нікелю;
ір – парціальна густина струму утворення фосфору;
іNi – парціальна густина струму виділення нікелю.
При підстановці в рівняння (5.37) і (5.38) значення граничної густини
струму електровідновлення натрій гіпофосфіту, одержаного з рисунка 5.17а,
визначено склади осадів Ni-P, що відповідають зазначеним маршрутам
утворення фосфору (рис. 5.18). Зафарбована область між кривими 2 і 3
відповідає вмісту фосфору в сплаві при перебігу реакцій утворення фосфору
паралельно за обома маршрутами. Зі співставлення значень кількості
фосфору в осадах Ni-P, визначених експериментально і одержаних
розрахунковим шляхом, випливає, що утворення фосфору за маршрутом II є
малоймовірним і превалюючим є електровідновлення гіпофосфіт-аніонів за
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реакцією (5.33). Проте, навіть при реалізації найбільш ефективного
маршруту, розрахункові значення вмісту фосфору є суттєво нижчими за
експериментальні. Це вказує на те, що певна кількість фосфору, що
потрапляє в осади Ni-P, утворюється не електрохімічним шляхом, а саме за
реакцією диспропорціонування (5.34).

Рисунок 5.18 – Експериментальна (1) та розрахункові
(2 – маршрут I, і 3 – маршрут II) залежності вмісту фосфору в осадах Ni-Р,
одержаних із електроліту 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl +
+ 0,70 M H3BO3 + 0,12 М NaH2PO2 від густини струму
Слід зазначити, що зміна вмісту фосфору в сплаві впливає на
швидкість

електроосадження

сплаву

Ni-P

із

метилсульфонатного

електроліту (рис. 5.19а). Вольтамперограми електроосадження покриттів
Ni-P, одержані в сульфатному електроліті (рис. 5.19б), також зміщені в
область більш позитивних потенціалів, ніж залежність, що відповідає
виділенню нікелю. Подібний ефект зниження кінетичних утруднень при
виділенні осадів нікель-фосфор з сульфатного електроліту, що містить
натрій гіпофосфіт, порівняно з виділенням чистого нікелю виявлений і
авторами [437, 438].
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а

б

Рисунок 5.19 – Катодні вольтамперограми, одержані
при Т = 333 К та рН 3 в електролітах:
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X M NaH2PO2;
б – 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X M NaH2PO2
при концентрації NaH2PO2, моль/л: 1 – 0; 2 – 0,03; 3 – 0,12
і в електролітах без іонів нікелю(ІІ),
що містять 0,12 моль/л NaH2PO2 при рН 5 (4)
Напевно,

спостережувані

відмінності

в

ході

вольтамперограм

обумовлені зміною умов електровідновлення іонів нікелю(II) при перебігу
супутніх реакцій. Зауважимо, що спостережуваний ефект відноситься і до
області потенціалів більш позитивних, ніж потенціали електровідновлення
гіпофосфіт-аніонів, що, ймовірно, обумовлено впливом на кінетику
електроосадження осадів Ni-P фосфору, що утворюється в результаті
хімічної реакції диспропорціонування гіпофосфіт-аніонів (5.34).
Відомо, що облагороджування потенціалів виділення сплаву може
відбуватися в результаті зміни вільної енергії при утворенні сплавів різного
типу. Рентгенофазові дослідження показали (рис. 5.20), що одержані осади,
які містять до 6 % мас. фосфору, мають кристалічну структуру нікелю і,
згідно з [439], є твердими розчинами заміщення. В цьому випадку, зміщення
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рівноважного потенціалу виділення нікелю в позитивну область можна
розрахувати за рівнянням (4.1).

Рисунок 5.20 – Рентгенограма осаду Ni-Р, одержаного із електроліту
1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,12 М NaH2PO2
при і = 2А/дм2, Т = 333 К, рН 3
При

значенні

інтегральної

теплоти

змішування

рівному

10 кДж/моль [363], це зміщення не перевищує 1 мВ, тоді як дані, наведені на
рисунку 5.19а, свідчать про значне зміщення вольтамперограм виділення
осадів нікель-фосфор в область позитивних потенціалів по відношенню до
кривої виділення нікелю.
Каталітичну дію фосфору на процес виділення нікелю можна пояснити
виходячи з уявлень про механізм електроосадження нікелю, розвинених в
розділі 3. Згідно із запропонованою схемою, виділення нікелю перебігає за
двома маршрутами з різними електроактивними частинками. В області
низьких потенціалів пріоритетним є електровідновлення гідроксокомплексів
нікелю(II), концентрація яких залежить від стійкості ацидокомплексів і рН у
приелектродному шарі. Оскільки всі реакції, що призводять до утворення
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фосфору (5.33–5.36), супроводжуються витратою іонів гідрогену, то
відбувається підвищення рН приелектродного шару. Це сприяє утворенню
більшої кількості гідроксокомплексів нікелю, ніж при осадженні нікелю за
відсутності в електроліті гіпофосфіт-аніонів, що може привести до зниження
перенапруження виділення нікелю в сплав.
Отже, збільшення швидкості утворення фосфору при підвищенні
концентрації натрій гіпофосфіту в електроліті супроводжується збільшенням
швидкості виділення нікелю при постійному потенціалі. Беручи це до уваги,
стає очевидним, що зміна концентрації натрій гіпофосфіту в електроліті
впливає на склад сплаву шляхом зміни як швидкості виділення нікелю, так і
швидкості утворення фосфору.
Отже,

досліджено

колоїдно-хімічні

властивості

метилсульфонатного електроліту для електроосадження композитів
Ni-ZrO2 та Ni-TiO2. Виявлено більшу агрегативну стійкість дисперсної фази
в метилсульфонатному електроліті порівняно з сульфатним електролітом,
через що розмір агломератів в метилсульфонатному розчині є меншим.
Встановлено, що об’ємний вміст ZrO2 в покриттях, одержаних із
метилсульфонатного електроліту є вищим ніж в осадах, одержаних із
сульфатного

електроліту.

Це

пояснюється

більшою

частиковою

концентрацією ZrO2 в розчині, обумовленою підвищеною агрегативною
стійкістю

дисперсної

Проаналізовано

вплив

метилсульфонатного

фази

в

умов

попередньої

електроліту

метилсульфонатному
для

підготовки

електроліті.
суспензійного

електролітичного

покриття

композитів на агрегативну стійкість дисперсної фази. Встановлено, що
збільшення часу витримки електроліту перед проведенням дисперсійного
аналізу сприяє досягненню рівноважних розмірів частинок дисперсної фази.
Показано, що склад композитів змінюється по товщині покриття і досягає
постійних значень при товщині, що перевищує 6 мкм. Вміст дисперсної
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фази в композиційних покриттях зростає з підвищенням концентрації TiO2
або ZrO2 в суспензії і при зниженні густини струму.
Розглянуто

механізм

утворення

композиційного

покриття,

заснований на уявленні про інкорпорацію частинок в металеву матрицю
внаслідок різної швидкості електроосадження металу на вільній від
неметалічних частинок і на умовно зайнятій ними поверхнях електрода.
Запропоновано фізично обґрунтовану математичну модель, що описує
кінетику утворення композиційного покриття, яка добре узгоджується з
експериментальними даними.
Підібрано
нанокомпозитів

умови

електролізу,

Ni/TiO2

та

Ni/Се

які
із

забезпечують

істинних

одержання

метилсульфонатних

електролітів, що містять водорозчинні солі відповідних полівалентних
металів. Утворення композитів стає можливим внаслідок формування
дисперсної фази в приелектродному шарі, рН якого вище ніж в об’ємі
електроліту. Причому, низькі буферні властивості метилсульфонатного
електроліту та висока розчинність метилсульфонатних солей металів
дозволяє

використовувати

достатньо

концентровані

по

іонам

полівалентних металів електроліти з низькими значеннями рН, що
необхідно для осадження нанокомпозитів Ni/TiO2 та Ni/Се з високими
функціональними характеристиками. Запропоновано спосіб збільшення
питомої кількості дисперсної фази на поверхні покриттів Ni/TiO2 шляхом
попереднього розвинення поверхні нікелевої основи. Розвинення поверхні
досягається

електроосадженням

нікелю

із

суспензійного

метилсульфонатного електроліту нікелювання, що містить карбонільний
порошок нікелю.
Встановлено,

що

сумісне

осадження

нікелю

і

фосфору

з

метилсульфонатного електроліту характеризується рядом особливостей,
які пов’язані як з самим процесом утворення електролітичного покриття,
так і з природою електроліту. Склад сплаву Ni-Р визначається
співвідношенням швидкостей виділення його компонентів, які в свою чергу
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залежать від кількісного складу електроліту, його кислотності і густини
струму електроосадження. Утворення фосфору перебігає зі швидкістю,
яка складається з швидкостей електрохімічного відновлення гіпофосфітаніонів і хімічної реакції диспропорціонування гіпофосфіт-аніонів на
каталітично активній нікелевій поверхні катода.
Основні положення і висновки розділу опубліковані в роботах [440–461].
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РОЗДІЛ 6
КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ
РОДИНИ ФЕРУМУ, ЕЛЕКТРООСАДЖЕНИХ ІЗ
МЕТИЛСУЛЬФОНАТНОГО ЕЛЕКТРОЛІТУ

Електролітичні покриття металами родини феруму за різноманіттям
сфер застосування займають лідируюче місце у сучасній гальванотехніці.
Високі твердість, зносостійкість, жаротривкість та корозійна стійкість
обумовлюють використання нікелю та кобальту, як у виробництві
фурнітури, так і при виготовленні турбін та елементів космічної
техніки [462]. В той же час, стрімкий розвиток машинобудування потребує
постійного підвищення фізико-механічних характеристик конструкційних
матеріалів, що стимулює науковий пошук нових способів покращення
властивостей покриттів. Одним із факторів, які впливають на властивості
електролітичних осадів є аніонний склад електроліту. З огляду на це,
перспективним є використання електролітів нового покоління на основі
метансульфонової кислоти.

6.1 Вплив умов електролізу та складу електроліту на структуру та
властивості нікелевих гальванопокриттів

Електроосадження нікелевих покриттів з електролітів що не містять
органічних добавок призводить до формування мікрокристалічних осадів
(рис. 6.1). Причому, розмір зерен нікелевого покриття, одержаного із
метилсульфонатного електроліту, виявився меншим порівняно з розміром
зерен осаду, осадженого із сульфатного електроліту.
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а

б

Рисунок 6.1 – Морфологія поверхні нікелевих осадів, одержаних при
і = 5 А/дм2; рН 3; Т = 333 К із електролітів:
а – 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3;
б – 1,0 М NiSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3
Пояснення цьому факту слід шукати в умовах електрокристалізаціі
нікелю в досліджуваних електролітах, зокрема, адсорбції на поверхні
електрода різних частинок [463], якими, за відсутності органічних добавок,
можуть бути Ni(OH)2, Hads, H2 [42].
При електролізі нікелю процентний вміст водню, що виділяється, для
сульфатного і метилсульфонатного розчинів приблизно однаковий і
становить

близько

3 %.

У

той

же

час,

буферні

властивості

метилсульфонатного електроліту нижче, ніж сульфатного. Оскільки боратна
кислота в електролітах нікелювання не забезпечує повного вирівнювання
значень рН в об’ємі і в приелектродному шарі, то в разі метилсульфонатного
електроліту поблизу електродної поверхні відбувається більш інтенсивне
утворення нікель(ІІ) гідроксиду. Останнє, в свою чергу, сприяє більшому
інгібування росту кристалів внаслідок адсорбції нікель(ІІ) гідроксиду на
активних центрах зростання нікелевого осаду.
Рентгеноструктурні дослідження нікелевих покриттів, одержаних з
метилсульфонатних електролітів без добавок і за присутності органічних
сульфурвмісних сполук, показали, що нікель у всіх випадках знаходиться в
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-модифікації зі значенням параметра решітки а в діапазоні від 0,35212 нм
до 0,35285 нм, що відповідає гранецентрованій кубічній структурі, яка має
дефекти (в ідеальній структурі а = 0,35170 нм [464]). Аналогічні значення
параметра решітки одержані і для покриттів, осаджених із сульфатного
електроліту нікелювання.
Введення в метилсульфонатний електроліт органічних добавок
призводить до зменшення розмірів кристалітів (рис. 6.2). Цей ефект за
присутності натрій алілсульфонату більш помітний, ніж при використанні
натрій ортоарилсульфонату.

а

б

Рисунок 6.2 – Вплив концентрації добавок на розмір кристалітів
нікелевих покриттів, осаджених з електроліту
(а) 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 з рН 3, Т = 333 К за
присутності: 1 – натрій алілсульфонату (і = 2 А/дм2);
2 – натрій алілсульфонату (і = 5 А/дм2);
3 – натрій ортоарилсульфонату (і = 2 А/дм2);
4 – натрій ортоарилсульфонату (і = 5 А/дм2) та
з електроліту (б) 1,0 М NiSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 з рН 3, Т = 333 К за
присутності: 1 – натрій алілсульфонату (і = 5 А/дм2);
2 – натрій ортоарилсульфонату (і = 5 А/дм2)
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Результати дослідження морфології нікелевої поверхні також вказують
на те, що за присутності натрій алілсульфонату нікелеве покриття
складається з зерен меншого розміру порівняно з покриттями, одержаними з
електроліту, що містить натрій ортоарилсульфонат (рис. 6.3).

а

б

Рисунок 6.3 – Морфологія поверхні нікелевих осадів, одержаних при
і = 5 А/дм2; рН 3; Т = 333 К з електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 за присутності 14 ммоль/л:
а – натрій алілсульфонату; б – натрій ортоарилсульфонату
Разом

зі

зменшенням

розміру

кристалітів,

введення

в

метилсульфонатний розчин сульфурвмісних органічних сполук сприяє
збільшенню густини дислокацій в нікелевих осадах (рис. 6.4).
Слід зазначити, що структура нікелевого покриття при постійній
концентрації добавки залежить від густини струму і в разі натрій
алілсульфонату ця залежність проявляється сильніше, ніж у присутності
натрій ортоарилсульфонату (рис. 6.2а і рис. 6.4а). Напевно, швидкість
адсорбції натрій ортоарилсульфонату вище, ніж натрій алілсульфонату і
збільшення швидкості оновлення нікелевої поверхні, внаслідок збільшення
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густини струму, не чинить помітного впливу на адсорбцію натрій
ортоарилсульфонату, а отже, і на структуру нікелевого покриття.
Зіставлення даних з впливу добавок на розмір кристалітів і густину
дислокацій

нікелевих

осадів

для

метилсульфонатного

і

сульфатного

електролітів (рис. 6.2 і рис. 6.4) показує, що зміни структури нікелевих
покриттів, одержаних із метилсульфонатного електроліту, виражені більшою
мірою.

а

б

Рисунок 6.4 – Вплив концентрації добавок на густину дислокацій
в нікелевих покриттях, осаджених із електроліту
(а) 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 з рН 3, Т = 333 К
за присутності: 1 – натрій алілсульфонату (і = 2 А/дм2);
2 – натрій алілсульфонату (і = 5 А/дм2);
3 – натрій ортоарилсульфонату (і = 2 А/дм2);
4 – натрій ортоарилсульфонату (і = 5 А/дм2)
та з електроліту (б) 1,0 М NiSO4 + 0,3 M NaCI + 0,7 M H3BO3 з рН 3, Т = 333 К
за присутності: 1 – натрій алілсульфонату (і = 5 А/дм2);
2 – натрій ортоарилсульфонату (і = 5 А/дм2)
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Аналогічні залежності спостерігаються і в разі використання натрій
сахаринату (табл. 6.1). Однак, внаслідок більш сильної взаємодії натрій
сахаринату з поверхнею електрода, структурні зміни, які можна порівняти з
виявленими

за

присутності

натрій

алілсульфонату

і

натрій

ортоарилсульфонату, відбуваються при значно менших концентраціях цієї
сполуки.
Таблиця 6.1 – Структура нікелевих покриттів, одержаних при і = 5 А/дм2,
рН 3 і Т = 333 К за присутності натрій сахаринату в електролітах:
I – 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 та II – 1,0 М NiSO4 +
+ 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3
Концентрація

Середній розмір кристаліта

добавки, ммоль/л

L, нм

Густина дислокацій
D·10–10, 1/см2
I
II

I

II

–

126,6

156,9

5,97

3,85

0,04

116,0

125,0

7,04

6,15

0,40

77,9

81,2

15,40

14,40

2,00

70,8

71,3

19,70

18,50

Виходячи з наведених даних, можна зробити висновок про те, що
органічні добавки оказують більший вплив на структуру нікелевого осаду,
електроосадженого

із

метилсульфонатного

електроліту

порівняно

з

покриттям, одержаним із сульфатного електроліту. Це, в свою чергу,
повинно знайти відображення і на фізико-механічних властивостях
одержуваних покриттів.
Нікелеві

покриття,

електроосаджені

із

метилсульфонатного

електроліту без добавок, характеризуються досить високими значеннями
внутрішніх

напружень

розтягнення

(рис. 6.5а).

Введення

в

метилсульфонатний електроліт натрій алілсульфонату призводить до
зниження внутрішніх напружень (рис. 6.5а). Причому, за присутності в
електроліті понад 14 ммоль/л натрій алілсульфонату осаджуються практично
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ненапружені осади у всьому досліджуваному діапазоні густини струму.
Зниження температури електролізу з 333 К до 313 К дещо змінює хід кривих
залежності

внутрішніх напружень нікелевих покриттів від

густини

струму (рис. 6.5б). При цій температурі значення внутрішніх напружень
осадів, одержуваних при співставних концентраціях добавки, виявляються
більшими, ніж при Т = 333 К, і для повного їх нівелювання в інтервалі
густин струму 2–7 А/дм2 необхідно використовувати значно більшу
кількість добавки.

а

б

Рисунок 6.5 – Вплив густини струму осадження
на внутрішні напруження нікелевих покриттів, одержаних з електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 з рН 3
за присутності натрій алілсульфонату, ммоль/л:
(а) 1 – без добавки; 2 – 6; 3 – 10; 4 – 14; 5 – 20 при Т = 333 К;
(б) 1 – без добавки; 2 – 10; 3 – 14; 4 – 20; 5 – 32 при Т = 313 К

Характерно, що при концентраціях натрій алілсульфонату недостатніх
для повного усунення внутрішніх напружень спостерігається помітне
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зростання останніх з підвищенням густини струму. Це, ймовірно,
обумовлено зниженням поверхневої концентрації добавки внаслідок
швидкого оновлення нікелевої поверхні.
Введення в метилсульфонатний електроліт нікелювання 6 ммоль/л
натрій ортоарилсульфонату викликає зниження внутрішніх напружень
розтягнення покриттів більш ніж в чотири рази (рис. 6.6а). При збільшенні
концентрації добавки до 14 ммоль/л відбувається реверс внутрішніх напружень
розтягнення на напруження стискання. Зниження температури електролізу
сприяє збільшенню внутрішніх напружень нікелевих осадів (рис. 6.6б).

а

б

Рисунок 6.6 – Вплив густини струму осадження
на внутрішні напруження нікелевих покриттів,
одержаних із електроліту 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3
при рН 3 і температурі 333 К (а), 313 К (б)
за присутності натрій ортоарилсульфонату, ммоль/л:
1 – без добавки; 2 – 6; 3 – 10; 4 – 14; 5 – 20
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Слід зазначити, що внутрішні напруження нікелевих покриттів,
одержаних в діапазоні густин струму 2–7 А/дм2, за присутності натрій
ортоарилсульфонату близькі між собою.
Використання в метилсульфонатному електроліті нікелювання натрій
сахаринату в малих концентраціях (0,4–2 ммоль/л) призводить до сильного
зниження внутрішніх напружень електроосадженого нікелю (рис. 6.7а).
Зміни густини

струму

і

температури

слабо

впливають

на

хід

залежностей (рис. 6.7).

а

б

Рисунок 6.7 – Вплив густини струму осадження
на внутрішні напруження нікелевих покриттів, одержаних з електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 при рН 3 і
температурі 333 К (а), 313 К (б) за присутності натрій сахаринату, ммоль/л:
1 – без добавки; 2 – 0,04; 3 – 0,40; 4 – 2,00
При зниженні температури електролізу з 333 до 313 К за присутності
кожної з досліджуваних сульфурвмісних органічних добавок спостерігається
більш різке збільшення внутрішніх напружень розтягнення при переході від
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низьких до більш високих значень густини струму. Очевидно, при більш
низькій температурі відбувається зменшення концентрації добавок в
приелектродному шарі внаслідок уповільнення дифузійного процесу.
Для встановлення особливостей впливу сульфурвмісних органічних
речовин

на

електроосаджених
зіставлення

фізико-механічні
із

внутрішніх

властивості

метилсульфонатного
напружень

нікелевих

нікелевих

електроліту,
осадів,

осадів,
проведено

одержаних

з

метилсульфонатного і сульфатного електролітів.
З рисунка 6.8а видно, що в діапазоні густин струму від 2 до 7 А/дм2
напруження розтягнення нікелевих покриттів, одержаних в сульфатному
електроліті за відсутності органічних добавок, знаходяться в інтервалі від
130 до 160 МПа, що менше внутрішніх напружень, які виникають в
нікелевих гальванопокриттях, осаджених з вільного від сульфурвмісних
органічних добавок метилсульфонатного електроліту (рис. 6.5а).
Введення в сульфатний електроліт натрій алілсульфонату (рис. 6.8а),
так само як і в метилсульфонатному електроліті, сприяє зниженню
внутрішніх напружень розтягнення покриттів. Однак, звертає на себе увагу
значна залежність внутрішніх напружень нікелевих покриттів від густини
струму при концентрації натрій алілсульфонату більше 10 ммоль/л і
відсутність можливості осадження покриттів без внутрішніх напружень.
Можна бачити, що при концентрації натрій алілсульфонату рівній
10 ммоль/л в нікелевих покриттях виникають напруження розтягнення, а за
присутності

14 ммоль/л

цієї

речовини

спостерігаються

напруження

стискання в області низьких густин струму і напруження розтягнення в
області високих густин струму. Криві залежності внутрішніх напружень від
густини струму, які відповідають температурі електролізу 313 К (рис. 6.8б),
зміщуються в бік більших значень внутрішніх напружень розтягнення
аналогічно залежностям одержаним в метилсульфонатному електроліті
(рис. 6.5б) і з підвищенням густини струму змінюються більшою мірою, ніж
при температурі 333 К.
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Таким чином, зіставлення експериментальних даних, одержаних в
метилсульфонатному і сульфатному електролітах за присутності натрій
алілсульфонату, вказує на те, що в метилсульфонатному електроліті
спостерігається більш широкий діапазон густин струму, в якому можна
осадити покриття з постійними значеннями внутрішніх напружень.

а

б

Рисунок 6.8 – Вплив густини струму осадження
на внутрішні напруження нікелевих покриттів, одержаних із електроліту
1,0 М NiSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 при рН 3 та
температурі 333 К (а), 313 К (б) за присутності натрій алілсульфонату,
ммоль/л: 1 – без добавки; 2 – 6; 3 – 10; 4 – 14; 5 – 20

Введення в сульфатний електроліт натрій ортоарилсульфонату (рис. 6.9)
або натрій сахаринату (рис. 6.10), так само, як і в метилсульфонатному
електроліті, призводить до зниження внутрішніх напружень розтягнення
нікелевих покриттів. Одержати нікелеві осади без внутрішніх напружень в
широкому діапазоні густин струму за присутності цих добавок в сульфатному
електроліті не вдається. Так, якщо в області низьких густин струму
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спостерігаються внутрішні напруження стискання, то в області високих густин
струму – внутрішні напруження розтягнення. Зниження температури
електролізу, так само як і в метилсульфонатному електроліті, сприяє більш
різкій зміні внутрішніх напружень при підвищенні густини струму.

а

б

Рисунок 6.9 – Вплив густини струму осадження
на внутрішні напруження нікелевих покриттів, одержаних з електроліту
1,0 М NiSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 при рН 3 і
температурі 333 К (а), 313 К (б) за присутності натрій ортоарилсульфонату,
ммоль/л: 1 – без добавки; 2 – 6; 3 – 10; 4 – 14; 5 – 20

Характерно, що для покриттів, осаджених із сульфатного електроліту
за присутності цих добавок, спостерігається більша залежність внутрішніх
напружень від густини струму, ніж в метилсульфонатному електроліті.
Слід зазначити, що при нанесенні товстих металевих покриттів на
складнопрофільовані

вироби

принципове

значення

мають

величини

внутрішніх напружень. Наприклад, для покриття осадженого на пласку
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поверхню допускаються внутрішні напруження стискання не більше 5 МПа,
на увігнутій поверхні не повинно бути напружень стискання, а на опуклій –
повинні бути відсутніми напруження розтягнення [350]. Тому, сильна
залежність внутрішніх напружень нікелевих покриттів від густини струму,
яка має місце при використанні сульфурвмісних органічних речовин в
сульфатному електроліті, може призводити до виникнення внутрішніх
напружень стискання при низьких густинах струму і напружень розтягнення
при високих густинах струму. Це значно ускладнює застосування такого
електроліту для гальванічної обробки складнопрофільованих деталей.
В цьому сенсі метилсульфонатний електроліт вигідно відрізняється від
сульфатного, оскільки дозволяє одержувати нікелеві покриття практично без
внутрішніх напружень в широкому діапазоні густин струму.

а

б

Рисунок 6.10 – Вплив густини струму осадження
на внутрішні напруження нікелевих покриттів, одержаних із електроліту
1,0 М NiSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 при рН 3 і
температурі 333 К (а), 313 К (б) за присутності натрій сахаринату, ммоль/л:
1 – без добавок; 2 – 0,4; 3 – 2,0
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Органічні сульфурвмісні речовини, що вводяться в електроліти
нікелювання, оказують також значний вплив і на мікротвердість покриттів.
Як видно з рисунка 6.11, збільшення концентрації натрій алілсульфонату в
метилсульфонатному електроліті призводить до збільшення мікротвердості
осаду. Зі збільшенням густини струму мікротвердість покриттів знижується.
Причому,

ця

тенденція

стає

помітнішою

при

зменшенні

температури електролізу.

а

б

Рисунок 6.11 – Вплив густини струму осадження
на мікротвердість нікелевих покриттів, одержаних з електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 з рН 3
за присутності натрій алілсульфонату, ммоль/л:
(а) 1 – без добавки; 2 – 6; 3 – 10; 4 – 14; 5 – 20 при Т = 333 К;
(б) 1 – без добавки; 2 – 10; 3 – 14; 4 – 20; 5 – 32 при Т = 313 К

Підвищення

концентрації

натрій

ортоарилсульфонату

в

метилсульфонатному електроліті призводить до збільшення мікротвердості
нікелевих

осадів

у

всьому

досліджуваному

діапазоні

густин
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струму (рис. 6.12а). При постійній концентрації цієї органічної речовини
величина густини струму практично не впливає на значення мікротвердості.
При зменшенні температури електролізу до 313 К залежність мікротвердості
покриттів

від

густини

струму

набуває

більш

вираженого

характеру (рис. 6.12б).

а

б

Рисунок 6.12 – Вплив густини струму осадження
на мікротвердість нікелевих покриттів, одержаних з електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 при рН 3 та
температурі 333 К (а), 313 К (б) за присутності натрій ортоарилсульфонату,
ммоль/л: 1 – без добавки; 2 – 6; 3 – 10; 4 – 14; 5 – 20

Аналогічні залежності виявлені і при введенні в електроліт натрій
сахаринату (рис. 6.13):
– при збільшенні концентрації добавки мікротвердість нікелевого
покриття зростає;
–

підвищення

густини

струму

мікротвердості як при 333 К, так і при 313 К.

призводить

до

зменшення
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Неважко помітити, що мікротвердість нікелевих покриттів, одержаних
за присутності сульфурвмісних органічних речовин, змінюється антибатно
внутрішнім напруженням нікелевих осадів. Причому, збільшення густини
струму призводить до підвищення внутрішніх напружень і зниження
мікротвердості. Напевно, в обох випадках спостерігаються ефекти,
обумовлені зниженням концентрації добавки поблизу поверхні електрода
внаслідок швидкого відновлення поверхні. При зниженні температури
спостерігається значна залежність від густини струму як внутрішніх
напружень, так і мікротвердості порівняно з даними, одержаними
при Т = 333 К.

а

б

Рисунок 6.13 – Вплив густини струму осадження
на мікротвердість нікелевих покриттів, одержаних із електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 при рН 3 та
температурі 333 К (а), 313 К (б) за присутності натрій сахаринату, ммоль/л:
1 – без добавки; 2 – 0,04; 3 – 0,40; 4 – 2,00
Встановлені закономірності впливу органічних добавок на фізикомеханічні

властивості

нікелевих

покриттів,

очевидно,

обумовлені

впливом цих сполук на електрокристалізацію нікелю, структуру і склад
одержуваних осадів.
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Як відомо, внутрішні напруження розтягнення, характерні для
нікелевих гальванопокриттів, викликані стисненням осаду в процесі
електролізу

[96, 328, 363].

Введення

в

електроліт

сульфурвмісних

органічних добавок знижує даний ефект. Підвищена мікротвердість
гальванопокриття пов’язана з співосадженням домішок і з дефектами
кристалічної структури – високою густиною дислокацій і малим розміром
зерен [328, 363]. Виходячи з цього, вплив сульфурвмісних органічних
добавок на фізико-механічні властивості нікелевих покриттів і відмінні риси,
які

проявляються

в

метилсульфонатному електроліті,

можуть

бути

обумовлені перетвореннями на катоді досліджуваних речовин і збільшенням
при цьому вмісту легуючих елементів в нікелевому осаді.
Оскільки всі використовувані в даній роботі органічні сполуки є
джерелом сульфуру, який впроваджується в нікелеве покриття, то при
розгляді дії цих добавок на властивості покриттів необхідно брати до уваги
вміст в осаді даного допуючого агента.
Згідно [54, 201], одночасно з електроосадженням нікелю, на катоді
відбуваються такі перетворення за участю натрій алілсульфонату і натрій
ортоарилсульфонату:

де

RSO3– → RSO3–ads,

(6.1)

RSO3–ads + 2H+ + 2e → RH + HSO3–ads,

(6.2)

HSO3–ads + ne → Sincluded,

(6.3)

R – вуглеводневий радикал.
За

подібним

механізмом

натрій

сахаринат

розкладається

на

о-толуолсульфамід і бензамід [202] з можливим подальшим відновленням
о-толуолсульфаміда [200].
Слід зазначити, що нікелевий електрод, володіючи каталітичними
властивостями, в області потенціалів електровідновлення іонів нікелю(ІІ)
виявляється ефективним матеріалом для електровідновлення органічних
добавок, в той час як на ртуті подібних процесів не відбувається. Дійсно,
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полярографічні

дослідження

показали,

що

в

діапазоні

потенціалів

–0,1÷–1,5 В (х.с.е.) натрій алілсульфонат і натрій ортоарилсульфонат не
електроактивні,

а

для

натрій

сахаринату

характерна

хвиля

електровідновлення, яка починається при потенціалі –1,2 В (х.с.е.) і
гранична

густина

струму

збільшується

пропорційно

концентрації

добавки в електроліті.
Як видно з таблиці 6.2, кількість сульфуру, який впроваджується в
покриття за присутності натрій алілсульфонату, трохи вище, ніж при
введенні в електроліт нікелювання натрій ортоарилсульфонату. Причому,
збільшення густини струму в більшій мірі позначається на вмісті сульфуру в
разі натрій алілсульфонату. Електроосадження нікелю за присутності натрій
сахаринату супроводжується впровадженням значної кількості сульфуру при
малих концентраціях добавки.
Таблиця 6.2 – Вміст сульфуру в нікелевих покриттях (% мас.),
одержаних з метилсульфонатного (I) і сульфатного (II) електролітів з рН 3 і
Т = 333К за присутності сульфурвмісних органічних добавок
Концентрація
Добавка

Натрій алілсульфонат

Натрій ортоарилсульфонат

Натрій cахаринат

I

добавки,
ммоль/л

Без добавки

Вміст сульфуру, % мас.
II

Густина струму, А/дм2
2

5

2

5

–

0,000

0,000

0,000

0,000

6,00

0,055

0,049

–

–

14,00

0,058

0,052

0,047

0,042

20,00

0,062

0,055

–

–

6,00

0,022

0,021

–

–

14,00

0,049

0,048

0,042

0,038

20,00

0,044

0,042

–

–

0,04

0,008

0,007

–

–

0,40

0,038

0,035

0,031

0,029

2,00

0,059

0,058

–

–
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Зменшення

температури

електролізу

призводить

до

істотного

зниження вмісту сульфуру в покриттях. Наприклад, в нікелевих осадах,
одержаних

за

присутності

14 ммоль/л

натрій

алілсульфонату

і

ортоарилсульфонату при i = 5 А/дм2 виявлено 0,023 % мас. сульфуру, а за
присутності 0,4 ммоль/л натрій сахаринату – 0,026 % мас. сульфуру.
Напевно,

цей

ефект

розкладання

викликаний

органічних

сполук

зменшенням
на

констант

нікелевому

швидкості

електроді

при

зниженні температури.
Кількість

сульфуру,

виявлена

в

нікелевих

покриттях,

електроосаджених за присутності досліджуваних добавок з сульфатного
електроліту, виявилась приблизно на 20 % менше значень, одержаних в
метилсульфонатному електроліті (табл. 6.2).
Електроосадження нікелю перебігає в області потенціалів більш
негативних по відношенню до потенціалу нульового заряду нікелю і
електродна поверхня є негативно зарядженою. Негативний заряд електрода в
метилсульфонатному електроліті менший, ніж в сульфатному електроліті,
що обумовлено меншими значеннями перенапруження виділення нікелю.
В цьому випадку аніонні добавки, які використовуються в даній роботі,
повинні адсорбуватися легше. Останнє, ймовірно, є причиною більшої
поверхневої

концентрації

сульфурвмісних

органічних

речовин

в

метилсульфонатному електроліті. Це, за інших рівних умов, призводить до
підвищення швидкості розкладання органічних речовин з впровадженням
сульфуру в нікелеві осади; і, в результаті, вміст сульфуру в покриттях,
одержаних із метилсульфонатних електролітів, перевищує значення, які
відповідають сульфатним електролітам.
Для пояснення впливу сульфурвмісних органічних добавок на
внутрішні

напруження

нікелевих

гальванопокриттів

скористаємося

дислокаційно-сорбційною моделлю внутрішніх напружень [330], згідно з
якою спостережувані внутрішні напруження гальванопокриттів складаються
з протилежно діючих внутрішніх напружень розтягнення і внутрішніх
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напружень стискання. Результуючі значення внутрішніх напружень залежать
від умов одержання електрохімічно осаджуваних покриттів.
Однією з причин виникнення внутрішніх напружень розтягнення є
мимовільний рух дислокацій в щойно сформованих кристалах до периферії і
анігіляція їх на межах зерен. Оскільки в кристалах електрохімічно
осадженого покриття переважають дислокації одного знака, а лінії
дислокацій мають значною мірою близьку орієнтацію, то відбувається
взаємне

відштовхування

дислокацій.

Наслідком

є

переважний

рух

дислокацій до периферії і частковий вихід їх на поверхню кристалів.
Зазначеному процесу сприяє тяжіння дислокацій до вільних поверхонь.
У міру виходу густина дислокацій зменшується, і сили відштовхування
слабшають. Коли рушійні сили зрівнюються з силами гальмування, вихід
дислокацій припиняється. Спад густини дислокацій вимагає зменшення
об’єму кристала, чому перешкоджають адгезійні зв’язку з підкладкою.
У такій ситуації прийнято говорити про виникнення в електролітичних
осадах внутрішніх напружень розтягнення.
Внутрішні напруження стискання гальваноосадів пов’язуються з
впровадженням в покриття чужорідних частинок, які чинять тиск на
кристали металу, що викликає їх пластичні деформації. Прагнення
міжзеренної

речовини

до

збільшення

об’єму

міжкристалічних

прошарків зустрічає опір з боку адгезійних зв’язків між металом і
підкладкою. В результаті в гальванопокриттях виникають внутрішні
напруження стискання.
Зміна внутрішніх напружень розтягнення гальванопокриттів, яку
забезпечує використання сульфурвмісних органічних речовин, пов’язана,
напевно, з впровадженням в осад сульфуру, що утворюється при відновленні
добавки. Останній сприяє гальмуванню руху дислокацій і процесів
повернення, що відбуваються в нікелевих осадах в разі розчинення сульфуру
в решітці нікелю [465]. Напруження стискання можуть виникати внаслідок
збільшення об’єму міжкристалічних проміжків через захоплення осадом
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чужорідних частинок [330], таких як нікель сульфід, що адсорбується на
межах зерен [465] і вуглеводневі сполуки розпаду добавки [330].
Як відомо, в кількості до 0,1 % ат. сульфур включається в
електролітичний нікель у вигляді твердого розчину [466]. При вмісті
сульфуру більше 0,1 % ат. досягається межа розчинності і подальше
підвищення вмісту сульфуру в металі призводить до утворення двофазної
системи: твердий розчин сульфуру в нікелі – нікель сульфід. Як видно з
табл. 6.2, практично у всіх досліджуваних осадах вміст сульфуру не
перевищує 0,1 % ат. (тобто 0,057 % мас.). Таким чином, за умови відсутності
впровадження в осад нерозкладених сульфурвмісних сполук, в розглянутих
зразках сульфур в основному включається в металеву решітку. В окремих
випадках (14 і 20 ммоль/л натрій алілсульфонату і 2 ммоль/л натрій
сахаринату) невелика кількість сульфуру може впроваджуватися в осад у
вигляді нікель сульфіду, наявність якого в досліджуваних зразках можна
бачити з рисунка 6.14. На дифрактограмі простежуються піки нікелю, мідної
основи і нікель сульфіду.
Введення в метилсульфонатний електроліт натрій алілсульфонату в
концентрації 14 ммоль/л призводить до підвищення густини дислокацій з
6,52·1010 1/см2

до

24,3·1010 1/см2

(Т = 333 К

та

i = 2 А/дм2);

розмір

кристалітів відповідно зменшується від 121 нм до 59 нм. При цьому,
внутрішні напруження розтягнення знижуються з 214 МПа до 10 МПа. Це
вказує на те, що величина густини дислокацій оказує більший вплив на
внутрішні напруження розтягнення, ніж розмір кристалітів. Одержувані
значення густини дислокацій нікелевого покриття залежать від вмісту
інкорпорованого в кристалічну решітку сульфуру. Дійсно, підвищення
концентрації натрій алілсульфонату призводить до підвищення вмісту
сульфуру в нікелевих осадах, підвищенню ступеня дислокацій і зниженню
внутрішніх напружень розтягнення. Причому, після досягнення межі
розчинності сульфуру в нікелі при концентрації натрій алілсульфонату
14 ммоль/л подальше збільшення концентрації добавки практично не
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впливає на величину внутрішніх напружень. Необхідно підкреслити, що
збільшення вмісту в електроліті цієї органічної речовини до 20 ммоль/л не
викликає напружень стискання. Напевно, кількість нікель сульфіду і
вуглеводневих продуктів розкладання добавки, які адсорбуються на межах
зерен і сприяють виникненню внутрішніх напружень стискання, в даному
випадку, незначна.

Рисунок 6.14 – Рентгенівська дифрактограма (CuK-випромінювання)
нікелевого покриття, осадженого з електроліту складу
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCI + 0,7 M H3BO3 + 20,0 ммоль/л натрій
алілсульфонату при рН 3, Т = 333 К та густині струму осадження 2 А/дм2
Дещо інша ситуація має місце в разі

використання натрій

ортоарилсульфонату. Введення в електроліт цієї органічної сполуки при тих
же умовах призводить до підвищення густини дислокацій з 6,52·1010 1/см2 до
15,4·1010 1/см2; розмір кристалітів відповідно зменшується з 121 нм до 80 нм.
При цьому, внутрішні напруження змінилися з 214 МПа напружень
розтягнення до –15 МПа напружень стискання. Як було зазначено вище,
основний вплив на напруження розтягнення оказує значення густини
дислокацій, а воно в цьому випадку збільшується в меншій мірі, ніж за
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присутності натрій алілсульфонату. Напевно, при електроосадженні нікелю з
електроліту, що містить натрій ортоарилсульфонат в кількості понад
6 ммоль/л, в покриттях виникають помітні напруження стискання, які і
призводять до спостережуваного більш різкого, порівняно з натрій
алілсульфонатом, зниження внутрішніх напружень і зміни знака напружень.
Аналогічний вплив на внутрішні напруження характерний і для натрій
сахаринату. За присутності 2 ммоль/л добавки покриття осаджуються з
внутрішніми напруженнями стискання, при тому, що густина дислокацій
становить 19,7·1010 1/см2. Тобто, повного зниження внутрішніх напружень
розтягнення за рахунок підвищення густини дислокацій, в даному випадку,
досягнуто не було. Напевно, для натрій ортоарилсульфонату і натрій
сахаринату ефект, пов’язаний зі збільшенням внутрішніх напружень
стискання, є більш істотним, ніж в разі використання натрій алілсульфонату.
Це пов’язано з їх більш сильною взаємодією з поверхнею нікелевого
електрода і впровадженням в покриття більшої кількості вуглеводневих
продуктів розкладання добавки. Як видно з таблиці 6.3, вміст карбону, який
вказує на включення в покриття вуглеводневих фрагментів добавки, при
використанні натрій ортоарилсульфоната і натрій сахаринату значно вищий,
ніж за присутності в електроліті натрій алілсульфонату.
Таблиця 6.3 – Вміст карбону в нікелевих покриттях (% мас.),
одержаних із метилсульфонатного (I) і сульфатного (II) електролітів з рН 3 і
Т = 333 К за присутності сульфурвмісних органічних добавок
Вміст карбону (% мас.)
Добавка

Без добавки
Натрій алілсульфонат
Натрій ортоарилсульфонат
Натрій сахаринат

Концентрація
добавки,
ммоль/л
–
14,0
14,0
0,4

I

II

Густина струму, А/дм2
2
0,00
0,12
0,42
0,41

5
0,00
0,09
0,40
0,39

2
0,00
0,08
0,38
0,37

5
0,00
0,07
0,32
0,30
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Впровадження сульфуру в нікелеві осади, одержувані з сульфатного
електроліту, відбувається в меншій мірі, ніж при електроосадженні нікелю з
метилсульфонатного електроліту. При цьому, в сульфатному електроліті
осаджуються покриття з меншими значеннями густини дислокацій. У той же
час, при концентрації натрій алілсульфонату і натрій ортоарилсульфонату
понад 10 ммоль/л в області низьких густин струму покриття осаджуються з
внутрішніми напруженнями стискання, а в області високих густин струму з
напруженнями розтягнення. Напевно, внаслідок того, що нікелеві осади,
одержувані з сульфатного електроліту за відсутності органічних добавок,
мають менші значення напружень розтягнення, для зниження цих напружень
потрібна менша кількість сульфуру, що потрапляє в покриття при
розкладанні

сульфурвмісних

органічних

сполук. При

цьому, ефект

підвищення внутрішніх напружень стискання за присутності добавок
виявляється більш помітним.
Експериментальні дані вказують на те, що сульфурвмісні органічні
сполуки впливають на мікротвердість нікелевих покриттів, в основному,
шляхом подрібнення кристалітів і підвищення густини дислокацій в осаді.
Впровадження в покриття вуглеводневих фрагментів добавок впливає в
значно меншому ступені. Це можна бачити з порівняння даних, одержаних
за присутності натрій алілсульфонату і натрій ортоарилсульфонату. При
концентрації цих добавок рівній 14 ммоль/л при температурі 333 К
мікротвердість покриттів відрізняється приблизно на 100 кг/мм2. Введення в
розчин натрій алілсульфонату призводить до осадження покриттів з
меншими розмірами кристалітів і більшою густиною дислокацій. За
присутності натрій ортоарилсульфонату відбувається більше впровадження
вуглеводневих фрагментів добавки в гальванопокриття, про що можна
судити за вмістом карбону в осадах (табл. 6.3). Менші значення
мікротвердості, виявлені при використанні натрій сахаринату, порівняно з
даними, одержаними за присутності натрій алілсульфонату, пояснюються
аналогічними

наведеним

вище

співвідношеннями

між

розмірами
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кристалітів, густиною дислокацій і вмістом вуглеводневих домішок у
відповідних осадах.
Як видно із рисунка 6.15, введення в метилсульфонатний електроліт
натрій алілсульфонату та натрій ортоарилсульфонату призводить до
осадження напівблискучих покриттів. Збільшення концентрації добавок в
електроліті сприяє збільшенню ступеню блиску. Натомість, при збільшенні
густини струму осадження нікелю спостерігається зменшення ступеню
блиску покриттів. Причому, ці зміни є більш вираженими у випадку
використання натрій алілсульфонату. Відмітимо, що за однакових умов,
покриття одержані за присутності натрій ортоарилсульфонату мають дещо
більші значення ступеню блиску порівняно з покриттями, осадженими за
використання натрій алілсульфонату.
%
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Рисунок 6.15 – Залежність ступеню блиску від густини струму
електроосадження нікелевих покриттів, одержаних із електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCI + 0,7 M H3BO3 за присутності натрій
алілсульфонату (а) та натрій ортоарилсульфонату (б):
1 – 0 ммоль/л; 2 – 6 ммоль/л; 3 – 10 ммоль/л; 4 – 14 ммоль/л; 5 – 20 ммоль/л
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Ймовірно, це пов’язано з більшими адсорбційними властивостями
натрій ортоарилсульфонату, який належить до сполук ароматичного ряду.
На це вказує і менша залежність ступеню блиску покриттів, одержаних за
присутності натрій ортоарилсульфонату, від густини струму, тобто
швидкості оновлення металевої поверхні.

6.2. Вплив умов електролізу та складу електроліту на структуру та
властивості кобальтових гальванопокриттів

Електролітичні покриття кобальтом і його сплавами представляють
науковий і практичний інтерес через їх особливі магнітні властивості [172],
які широко використовуються в мікроелектроніці. Кобальтові осади
виявляють

перпендикулярну

магнітну

анізотропію.

Це

зумовлює

перспективи використання кобальту при створенні нових магніто-оптичних
інформаційних накопичувачів. Крім того, кобальтові покриття володіють
досить високою твердістю і корозійною стійкістю, що обумовлює
використання їх як зносостійких та захисних покриттів. Кобальт, осаджений
на нікелеву підкладку, проявляє електрокаталітичну активність до реакцій
виділення кисню і водню в лужних розчинах.
У багатьох наукових роботах встановлено кореляцію між параметрами
осадження (рН, густина струму і температура осадження) і магнітними
властивостями (коерцитивна сила, залишкова намагніченість, прямокутність
петлі гістерезису). Проте, такий підхід не завжди є виправданим, оскільки
зміна одного параметра електроосадження, як правило, викликає зміну
кількох факторів, які впливають на магнітну поведінку. Це ускладнює
прогнозований синтез матеріалів з необхідними магнітними властивостями.
Більш обґрунтованим є послідовне встановлення зв’язку між умовами
електроосадження покриттів і їх структурними характеристиками (фазовий
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склад, дефектність кристалічної решітки, розмір зерна) та визначення
кореляції між параметрами структури і фізико-хімічними властивостями.
Цілеспрямований вплив на структуру електрохімічних покриттів
можливий шляхом зміни умов електроосадження. Вплив електричних
параметрів електроосадження кобальту на мікроструктуру і властивості
нанокристалічних покриттів розглянуто в [467]. В роботі [468] проведено
дослідження зміни структури плівок кобальту в залежності від густини
струму

осадження,

Встановлено,

що

кислотності
при

малих

електроліту
товщинах

і

плівки

товщини
(до

покриття.

50 нм)

і

рН

електроосадження рівному 7,1 утворюються плівки кобальту, які мають
гексагональну (α-фаза) і гранецентровану кубічну (β-фаза) структуру
кобальту. При нанесенні покриттів більшої товщини формуються осади
α-Co. При зменшенні рН з 7 до 5 спостерігається перехід кобальту з
α-

в

β-фазу.

Автори

[469]

досліджували

вплив

перенапруження

електроосадження кобальту з хлоридного і сульфатного електролітів на
текстуру і морфологію покриттів. Показано, що розмір кристалітів і їхня
орієнтація

для

сульфатного

перенапруження.

Для

спостерігається.

Таким

електроліту

хлоридного
чином,

залежить

від

електроліту

така

одним

змінних

із

величини

залежність

не

параметрів

електрохімічного осадження металевих покриттів є аніонний склад
електроліту.

Традиційно

електроосадження

кобальту

здійснюється

з

сульфатного, хлоридного і сульфаматного електролітів. У той же час,
сучасна

гальванотехніка

має

новий

вид

електролітів

на

основі

метансульфонової кислоти, що розширює можливості дослідників у пошуку
оптимальних умов електроосадження покриттів із заданими властивостями,
які, своєю чергою, визначаються їх структурою.
Враховуючи очевидну актуальність проблеми нанесення кобальтових
покриттів з прогнозованими властивостями, в даній роботі були проведені
дослідження структури та властивостей кобальтових осадів, одержуваних із
метилсульфонатних електролітів.
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Електролітичні осади кобальту, одержані із метилсульфонатного
електроліту в діапазоні густин струму 0,2–10 A/дм2 являють собою світлосірі компактні покриття. Морфологія поверхні кобальтових покриттів,
одержаних із метилсульфонатного і сульфатного електролітів (рис. 6.16)
відноситься до блокового типу, який є окремим випадком шаруватого
зростання осаду. Зіставлення морфології осадів, одержаних при густині
струму

2 A/дм2 із

метилсульфонатного

електроліту,

з

покриттями,

нанесеними із сульфатного електроліту, показує, що при використанні
останнього формуються осади з більш чітко вираженими гранями зерен,
розмір

яких

трохи

перевищує

розмір

зерен,

які

формуються

в

метилсульфонатному електроліті. Аналогічна картина зберігається і при
збільшенні густини струму електроосадження покриттів.

a

б

Рисунок 6.16 – Мікрофотографії поверхні осадів кобальту, одержаних із
електролітів: а – 1,0 М Co(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3;
б – 1,0 М CoSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3. Т=333 К, рН 3, i = 2 A/дм2
Результати рентгенофазових досліджень показали, що електролітичні
осади кобальту складаються з двох фазових модифікацій α-Co і β-Co
(рис. 6.17) зі значною перевагою гексагонального типу кристалічної решітки.
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Причому, покриття, одержані із метилсульфонатного електроліту, містять
меншу кількість β-фази порівняно з покриттями, осадженими з сульфатного
електроліту. Дещо відрізняється і параметр решітки відповідних осадів
(3,5409 Å для метилсульфонатного і 3,5446 Å для сульфатного електролітів).

Рисунок 6.17 – Рентгенограма електролітичного осаду кобальту,
одержаного із електроліту 1,0 М Co(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3
при Т = 333 К, рН 3, i = 2 A/дм2
Слід

зазначити,

що

покриття

кобальтом,

осаджені

із

метилсульфонатного електроліту мають менший розмір кристалітів і більшу
густину дислокацій порівняно з осадами, одержаними з сульфатного
електроліту (рис. 6.18). Очевидно, кобальтові покриття, осаджені із
метилсульфонатного електроліту, характеризуються більш дефектною
кристалічною решіткою. Як видно з рисунка 6.18, збільшення густини
струму осадження сприяє зменшенню розміру кристалітів та підвищенню
густини дислокацій в осадах, нанесених з обох електролітів.
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б

a

Рисунок 6.18 – Вплив густини струму на розмір кристаліта (a)
і густину дислокацій (б) кобальтових покриттів,
одержаних при Т = 333 К і рН 3 із електролітів:
1 – 1,0 М Co(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3;
2 – 1,0 М CoSO4 +0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3
Оскільки сульфат- і метилсульфонат-аніони не виявляють значної
адсорбційної активності, то структурні відмінності встановлені для осадів,
одержаних

з

цих

електролітів,

пов’язані

з

кислотно-основними

властивостями використовуваних розчинів.
Електроосадження кобальту супроводжується паралельним катодним
процесом виділення водню, який обумовлює підвищення рН приелектродного
шару. В результаті цього, поблизу електрода виникають сприятливі умови для
утворення важкорозчинних сполук кобальту Co(OH)2 та CoO:
Co2+ + 2OH– → Co(OH)2,

(6.4)

Co(OH)2 → CoO + H2O.

(6.5)
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В сульфатному електроліті можливе утворення основних сульфатів
кобальту, які також характеризуються низькою розчинністю в воді.
При

однакових

умовах

електроосадження

кобальту

із

метилсульфонатного і сульфатного електролітів, в силу різних буферних
властивостей цих електролітів, обумовлених особливостями аніонного
складу, значення рН приелектродного шару в метилсульфонатному
електроліті виявляється вищим, ніж в сульфатному, а значить і концентрація
важкорозчинних оксидно-гідроксидних сполук кобальту, які утворюються,
наприклад, за реакціями (6.4) і (6.5), в цьому випадку також більш висока.
Оскільки,

кількість

дисперсної

фази,

яка

вбудовується

в

електролітичне покриття залежить від їх концентрації поблизу катоду, то
можна

очікувати,

що

більша

концентрація

Co(OH)2

і

CoO

в

приелектродному шарі у випадку використання метилсульфонатного
електроліту

сприяє

впровадженню

в

кобальтове

покриття

більшої

кількості домішок.
Враховуючи те, що одним з найважливіших факторів, які визначають
морфологічний тип поверхні та ефекти, пов’язані зі змінами структури
гальванічних осадів, є наявність домішок в розчині, то можна припустити,
що встановлені відмінності між покриттями кобальтом, одержаними із
метилсульфонатного
концентрацією

і

золю

сульфатного

електролітів,

оксидно-гідроксидних

обумовлені

сполук

різною

кобальту

в

приелектродному шарі. Нанодисперсні частинки твердої фази адсорбуються
на гранях росту кристалітів і впливають на форму утворюваних зерен і
структуру осаду. Блокування домішками активних центрів катодної поверхні
призводить

до

формування

кристалітів

менших

розмірів,

що

й

спостерігається на практиці.
Експериментальні дані по структурі кобальтових покриттів корелюють
з даними, що описують їх властивості. Так, мікротвердість кобальтових
осадів, одержаних із метилсульфонатного електроліту, перевищує значення,
які

відповідають

покриттям,

осадженим

із

сульфатного
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електроліту (рис. 6.19). Із метилсульфонатного електроліту осаджуються
покриття з меншим розміром кристалітів і великою кількістю дефектів
кристалічної решітки. Виникнення додаткових дефектів решітки і зниження
рухливості дислокацій цих покриттів і є визначальним чинником, що
призводить до підвищення мікротвердості.

Рисунок 6.19 – Вплив густини струму на мікротвердість
кобальтових покриттів, одержаних при Т = 333 К і рН 3 із електролітів:
1 – 1,0 М Co(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3;
2 – 1,0 М CoSO4 +0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3
Оскільки α-фаза кобальту проявляє більш високі магнітні властивості,
ніж β-фаза, то підвищення вмісту α-фази в осадах, нанесених із
метилсульфонатного
кобальтових

електроліту

покриттів

магнітних властивостей

разом

повинні

порівняно

з

із

структурними

сприяти
покриттями,

змінами

зростанню

їх

одержаними

із

сульфатного електроліту.
Кобальтові покриття, одержані без органічних сульфурвмісних
добавок мають значні внутрішні напруження. Використання натрій
алілсульфонату для зниження цих напружень не дало результату. При

215
введенні в метилсульфонатний електроліт 20 ммоль/л добавки значення
внутрішніх напружень практично не змінились (рис. 6.20).

Рисунок 6.20 – Вплив густини струму осадження
на внутрішні напруження кобальтових покриттів, одержаних з електроліту
1,0 М Co(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 при рН 3 і температурі 333 К
за присутності натрій алілсульфонату, ммоль/л:
1 – без добавки; 2 – 14; 3 – 20
Суттєво знизити внутрішні напруження кобальтових осадів вдається
при використанні натрій сахаринату (рис. 6.21). Причому, необхідна
кількість добавки в двадцять разів перевищую використовувану при
нікелюванні. Максимальне зниження внутрішніх напружень досягається при
введенні в електроліт 40 ммоль/л натрій сахаринату. Проте, і в цьому
випадку повного нівелювання внутрішніх напружень розтягнення не
відбувається. Залишкові внутрішні напруження складають близько 30 МПа.
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Рисунок 6.21 – Вплив густини струму осадження
на внутрішні напруження кобальтових покриттів, одержаних з електроліту
1,0 М Co(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 при рН 3 і температурі 333 К
за присутності натрій сахаринату, ммоль/л: 1 – без добавки; 2 – 0,4; 3 – 2; 4 – 40
Незважаючи на те, що вихідні внутрішні напруження кобальтових
осадів,

одержаних

із

сульфатного

електроліту,

менші

порівняно

із

метилсульфонатним електролітом, вплив на них натрій сахаринату виявився
слабшим. Мінімальні внутрішні напруження, які вдається досягти за
використання

цієї

добавки

в

сульфатному

електроліті

складають

50 МПа (рис. 6.22).
Встановлені закономірності стають зрозумілими при аналізі структури та
складу кобальтових покриттів, одержаних за присутності сульфурвмісних
добавок. Як з’ясувалось, досліджувані добавки не впливають на густину
дислокацій кобальтових покриттів. Виходячи з розглянутого вище механізму
впливу інкорпорованого в осади сульфуру на їх структуру і внутрішні
напруження слід очікувати незначної кількості останнього в кристалічній
решітці металу. Дійсно, при електроосадженні кобальту із електроліту, який
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містить

20 ммоль/л

натрій

алілсульфонату,

в

осадах

міститься

0,012 % мас. сульфуру.

Рисунок 6.22 – Вплив густини струму осадження
на внутрішні напруження кобальтових покриттів, одержаних із електроліту
1,0 М CoSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 при рН 3 і температурі 333 К за
присутності натрій сахаринату, ммоль/л: 1 – без добавки; 2 – 0,4; 3 – 2; 4 – 40
Кількість

сульфуру

в

осадах,

одержаних

за

присутності

в

метилсульфонатному електроліті 40 ммоль/л натрій сахаринату, становить
0,114 % мас. Оскільки зміни густини дислокацій, при цьому, не відбувається,
це вказує на значну кількість інкорпорованих в міжкристалітний простір
продуктів розкладання натрій сахаринату, що і є причиною зниження
внутрішніх напружень кобальтових покриттів.
Отже, слабка дія досліджуваних добавок на структуру і внутрішні
напруження

кобальту,

порівняно

з

нікелем,

вочевидь

обумовлена

особливостями взаємодії цих органічних сполук с металевою поверхнею.
У випадку кобальту, напевно, адсорбція добавок на поверхні металу
значно менша.
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Морфологія поверхні кобальтових осадів, одержаних за присутності в
електроліті 40 ммоль/л натрій сахаринату, складаються з дрібних двограних
зерен (рис. 6.23), розміри яких суттєво менші за розміри зерен кобальту,
одержаного без добавки (рис. 6.16). Проте, зерна є недостатньо малими і їх
грані спрямовані хаотично, що не забезпечує спрямованого відбиття світла і
ступінь блиску таких покриттів є практично нульовим. Зерна кобальтових
покриттів, одержаних із метилсульфонатного електроліту є дещо меншими
порівняно з осадами, нанесеними із сульфатного електроліту.

а

б

Рисунок 6.23 – Морфологія поверхні кобальтових осадів, одержаних
за присутності 40 ммоль/л натрій сахаринату в електролітах:
а – 1,0 М Co(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3;
б – 1,0 М CoSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3.
Умови електролізу: і = 2 А/дм2; рН 3; Т = 333 К
Мікротвердість кобальтових покриттів зростає при збільшенні
концентрації натрій сахаринату в електроліті (рис. 6.24).
Очевидно,

подрібнення

кристалітів,

яке

відбувається

при

електрокристалізації в умовах адсорбції добавки, відповідно до рівняння
Холла-Петча, призводить до збільшення значень мікротвердості. Для
осадів, одержаних із метилсульфонатного електроліту характерні дещо
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вищі значення мікротвердості порівняно із покриттями, осадженими із
сульфатного електроліту, що містить натрій сахаринат.

б

а

Рисунок 6.24 – Вплив густини струму осадження на мікротвердість
кобальтових покриттів, одержаних із електролітів:
а – 1,0 М Co(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3;
б – 1,0 М CoSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3
при рН 3 та температурі 333 К за присутності натрій сахаринату, ммоль/л:
1 – без добавки; 2 – 0,4; 3 – 2; 4 – 40,0
Отже, експериментальні дослідження показали, що використання
метилсульфонатних

електролітів

замість

традиційних

сульфатних

електролітів нікелювання дозволяє одержувати покриття нікелем значної
товщини із високими мікротвердістю та ступенем блиску.
Для одержання нікелевих гальванопокриттів з низькими внутрішніми
напруженнями необхідно використовувати сульфурвмісні органічні добавки,
при розкладанні яких на нікелевому електроді відбувається впровадження
сульфуру в покриття в кількості, максимально можливій для зниження
внутрішніх напружень за рахунок утворення твердого розчину сульфуру в
нікелі. Зниження спостережуваних внутрішніх напружень за використання
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натрій сахаринату відбувається за рахунок виникнення внутрішніх
напружень

стискання,

які

компенсують

внутрішні

напруження

розтягнення.
Показано, що метилсульфонатний електроліт відрізняється від
сульфатного тим, що на поверхні осаджуваного нікелевого покриття
органічні добавки адсорбуються сильніше і розширюється діапазон густини
струму, в якому може відбуватися розкладання органічної речовини з
впровадженням в осад достатньої для зниження внутрішніх напружень
кількості сульфуру.
Показано,

що

морфологія

поверхні

кобальтових

покриттів,

осаджених із метилсульфонатного електроліту, характеризується меншою
рельєфністю топографії поверхні і меншим розміром зерен порівняно з
покриттями, одержаними із сульфатного електроліту. Електролітичні
осади кобальту, які формуються в метилсульфонатному електроліті,
містять меншу кількість β-фази, мають більшу кількість дефектів
кристалічної решітки і менший розмір кристалітів. Зміни структури
кобальту при електролізі в метилсульфонатному електроліті відбуваються
за рахунок більш інтенсивного утворення важкорозчинних частинок
Co(OH)2 і CoO в приелектродному шарі. Це пов’язано з незначними
буферними властивостями цього розчину. Для зниження внутрішніх
напружень кобальтових покриттів необхідно використовувати натрій
сахаринат, концентрацією 40 ммоль/л. Передбачається, що адсорбція
сульфурвмісних добавок на поверхні кобальтового електроду значно менша
порівняно з нікелем, що проявляється в набагато меншому впливу цих
добавок на структуру і властивості кобальтових покриттів.
Основні положення і висновки розділу опубліковані в роботах [470–477].
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РОЗДІЛ 7
КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ НА
ОСНОВІ МЕТАЛІВ РОДИНИ ФЕРУМУ, ЕЛЕКТРООСАДЖЕНИХ ІЗ
МЕТИЛСУЛЬФОНАТНОГО ЕЛЕКТРОЛІТУ

Електроосадження сплавів на основі металів родини феруму є предметом
постійних досліджень, що обумовлено високими магнітними і механічними
характеристиками таких покриттів. Так введення кобальту в нікелеві сплави
викликає підвищення їх твердості [42, 85, 142]. Феромагнітні шари зі сплавів
Ni-Co можуть бути використані в різних областях техніки в залежності від їх
магнітних властивостей. Тонкі шари з підвищеним вмістом Со (вище 75 %) з
ГПУ решіткою мають високі значення коерцитивної сили і залишкової
намагніченості і тому можуть застосовуватися в якості середовищ для запису
інформації, наприклад, на магнітні диски. Більш товсті шари Ni-Co з ГЦК
решіткою мають низькі значення коерцитивної сили і можуть знайти
застосування в якості магнітних екранів і магнітопроводів. Перевагою
електрохімічного методу одержання таких осадів є можливість одержання
покриттів на великогабаритних виробах зі складною конфігурацією. Оскільки
нікель і кобальт утворюють сплав типу твердого розчину при будь-яких
співвідношеннях компонентів, існує можливість одержувати осади з різними
магнітними характеристиками шляхом зміни співвідношення металів в сплаві в
широкому діапазоні [83].
Електролітичні сплави нікелю з залізом, які знайшли широке
застосування в електроніці як магнітного матеріалу [80, 81], стали гідною
альтернативою нікелевим покриттям в сфері декоративно-захисної обробки
поверхні деталей [94, 95], і, крім того, активно використовуються в
гальванопластиці

для

нарощування

функціональної

частини

виробів,

інструментів і вузлів механізмів [101, 350]. Одержати гальванопокриття
сплавом Ni-Fe з прийнятними фізико-механічними властивостями можна лише
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за присутності органічних сульфосполук, які сприяють зниженню внутрішніх
напружень осадів [99, 100, 237].
Електроосадження

нікелевих

сплавів,

як

правило,

проводять

з

сульфатних, хлоридних або сульфаматних електролітів [37, 478, 479]. З огляду
на активне використання метилсульфонатних електролітів в сучасній
гальванотехніці [216, 218, 219], актуальним є встановлення характеру впливу
умов електролізу та складу метилсульфонатного електроліту на структуру і
властивості сплавів родини феруму.

7.1 Вплив умов електролізу та складу електроліту на структуру та
властивості

гальванопокриттів

сплавом

Ni-Co,

електроосаджених

із

метилсульфонатного електроліту

Сумісне електроосадження нікелю і кобальту призводить до формування
покриттів, морфологія і структура яких різко відрізняється від таких для
індивідуальних металів. Як видно з рисунка 7.1, нікелеві і кобальтові осади,
одержані

із

метилсульфонатних

електролітів

мають

різні

форму

і

розміри зерен.
Для нікелю характерні об’єднані в агломерати подовжені двогранні зерна
з чітко окресленими краями, а морфологія кобальтового осаду являє собою
сукупність більших зерен без чітко вираженої форми. Осадження нікелю і
кобальту в сплав призводить до формування дрібних сфероїдних зерен, форма
яких не схожа на форму зерен індивідуальних сплавотвірних металів
(рис. 7.2а). Слід зазначити, що відчутний вплив на морфологію поверхні сплаву
Ni-Co крім складу сплаву оказують умови його осадження, зокрема, густина
струму. Так, мікрофотографії осадів однакового складу (43 % мас. Со),
електроосаджених при густині струму 2 і 5 А/дм2 з електролітів з різним
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вмістом іонів кобальту(II), свідчать про значну відмінність розмірів і форми
зерен, які формують їх поверхні (рис. 7.2)

а

б

Рисунок 7.1 – Мікрофотографії поверхні осадів нікелю (а) і кобальту (б),
одержаних з електролітів: а – 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3;
б – 1,0 М Co(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3. Т = 333 К, рН 3, i = 2 А/дм2

а

б

Рисунок 7.2 – Мікрофотографії поверхні осадів сплаву Ni-Co,
одержаних із електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + X M Co(CH3SO3)2.
X, моль/л: а – 0,1 (i = 2 А/дм2); б – 0,2 (i = 5 А/дм2). Т = 333 К, рН 3
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Результати рентгенофазових досліджень дають підстави вважати, що
електролітичні покриття сплавом Ni-Co, одержані із метилсульфонатних
електролітів, є твердим розчином нікелю і кобальту -модифікації (рис. 7.3).

Рисунок 7.3 – Рентгенограма електролітичного сплаву Ni-Co,
одержаного при Т = 333 К, i = 5 А/дм2 і рН 3 із електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 0,1 M Co(CH3SO3)2
Структура сплаву нікель-кобальт, також як і морфологія, відрізняється
від структури чистих сплавотвірних металів, і в значній мірі залежить від
густини струму осадження. Як видно з даних, наведених у таблиці 7.1, за
величиною параметра решітки структура нікель-кобальтового сплаву,
одержаного

із

метилсульфонатного

електроліту,

відповідає

гранецентрованій кубічній решітці. Розмір кристалітів сплаву Ni-Co
менший, ніж у чистих нікелю і кобальту, осаджених при тій же густині
струму. Густина дислокацій, що відповідає осадам Ni-Co, навпаки, вище ніж
в разі індивідуальних металів.
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Таблиця 7.1 – Структурні характеристики осадів, одержаних при
Т = 333 К і рН 3 із метилсульфонатних електролітів, що містять іони
осаджуваних металів та 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3
№

Концентрація іонів
осаджуваних металів

Густина Параметр

Розмір

Густина

струму

решітки

кристалітів

дислокацій

i, А/дм2

a, Å

L, нм

D·10–10,
1/см2

1

1 М Ni2+

5

3,5246

126,6

5,97

2

1 М Co2+

5

3,5438

109,3

6,41

3

1 М Ni2+ + 0,2 М Co2+

5

3,5271

84,0

13,1

4

1 М Ni2+ + 0,1 М Co2+

1

3,5309

123,6

6,1

5

1 М Ni2+ + 0,1 М Co2+

2

3,5242

115,0

6,3

6

1 М Ni2+ + 0,1 М Co2+

5

3,5250

67,3

20,5

7

1 М Ni2+ + 0,1 М Co2+

7

3,5287

54,3

31,2

Слід відмітити певну тенденцію до подрібнення кристалітів і
зростання густини дислокацій при збільшенні густини струму осадження.
У той же час, оскільки зі збільшенням густини струму вміст кобальту в
сплаві зменшується, доцільно зіставити дані по структурі осадів для сплавів
однакового складу, одержаних при різних умовах електролізу. Для цього
необхідно порівняти значення розмірів кристалітів і густини дислокацій
покриттів, осаджених з електролітів 3 і 6 (табл. 7.1). Як бачимо, осадження
при більшій густині струму призводить до формування кристалітів менших
розмірів і виникненню більшої густини дислокацій порівняно з покриттями,
нанесеними при меншій густині струму.
Зміни в структурі нікель-кобальтових покриттів, які спостерігаються
при підвищенні густини струму їх осадження, знаходять відображення на
властивостях цих осадів. Як видно з рисунка 7.4, мікротвердість нікелькобальтових покриттів перевищує відповідні значення для нікелю і
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кобальту. Зростання густини струму осадження сприяє підвищенню
мікротвердості одержуваних осадів.

Рисунок 7.4 – Залежність мікротвердості покриттів від густини струму
осадження з електролітів, що містять 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 та:
1 – 1 М Ni(CH3SO3)2; 2 – 1 M Co(CH3SO3)2;
3 – 1М Ni(CH3SO3)2 +0,1 M Co(CH3SO3)2
Наведений експериментальний матеріал свідчить про те, що сумісне
осадження нікелю і кобальту в сплав з метилсульфонатного електроліту
призводить до утворення осадів з більш спотвореною кристалічною
решіткою, ніж у індивідуальних металів. Крім того, вплив густини струму в
діапазоні від 1 до 7 А/дм2 на структуру одержуваних осадів виявляється
більш істотним, ніж на склад сплаву. Збільшення кількості дефектів
кристалічної решітки осадів призводить до зростання їх мікротвердості, яка
є важливою характеристикою зносостійких покриттів. Високі значення
мікротвердості

нікель-кобальтових

метилсульфонатних

електролітів,

покриттів,

вказують

на

одержаних
значні

використання таких електролітів в сучасній гальванотехніці.

із

перспективи
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Зіставлення морфології покриттів Ni-Co (рис. 7.5), одержаних з
електролітів різного типу, вказує на те, що в метилсульфонатному
електроліті формується осад з меншим розміром зерен. Незалежно від типу
досліджуваних електролітів, осаджені покриття характеризуються деякою
полідисперсністю зерен, які не мають чітко окресленої форми.

а

б

Рисунок 7.5 – Морфологія поверхні покриттів сплавами Ni-Co,
одержаних при i =2 А/дм2,Т = 333 К і рН 3 із електролітів:
а – 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 0,1 M Co(CH3SO3)2;
б – 1,0 М NiSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 0,1 M CoSO4
Відмінності структури покриттів, осаджених з різних електролітів,
можна виявити за допомогою рентгеноструктурного аналізу. Розмір
кристалітів осадів Ni-Co, що відповідають метилсульфонатному електроліту
менше, ніж у осадів, одержаних із сульфатного електроліту (рис. 7.6).
Підвищення густини струму призводить до подрібнення кристалітів і
збільшення

відмінності

їх

розмірів

для

покриттів,

нанесених

з

досліджуваних електролітів. Залежність густини дислокацій від густини
струму є антибатною по відношенню до відповідної залежності розмірів
кристалітів, а значення густини дислокацій в осадах, одержаних із
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метилсульфонатного

електроліту,

істотно

вище,

ніж

осаджених

із

сульфатного електроліту (рис. 7.6б). З підвищенням густини струму
електроосадження покриттів ця відмінність посилюється.

а

б

Рисунок 7.6 – Вплив густини струму на розмір кристалітів (а) і густину
дислокацій (б) в сплавах Ni-Co, одержаних при
i = 2 А/дм2, Т = 333 К і рН 3 із електролітів:
1 – 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 0,1 M Co(CH3SO3)2;
2 – 1,0 М NiSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 0,1 M CoSO4
Відзначимо, що структура нікель-кобальтових осадів однакового складу
також залежить від густини струму осадження. Покриттям, одержаним при
2 А/дм2 і концентрації іонів кобальту(ІІ) в метилсульфонатному електроліті
рівній 0,1 моль/л, відповідають наступні значення густини дислокацій (D) і
розміру кристалітів (L): D = 6,3·1010 1/см2, L = 115 нм. Тоді як осадам,
одержаним

при

5 А/дм2

і

0,2 моль/л

Co2+

відповідають

значення

D = 13,1·1010 1/см2, L = 84 нм. Тобто, кристалічна решітка осаду, одержаного
при більшій густині струму, спотворена більшою мірою і кристаліти, що
формуються в таких умовах, мають менший розмір.
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Структурно залежні властивості нікель-кобальтового сплаву, що
осаджується з електролітів різного типу, такі як мікротвердість і внутрішні
напруження, очевидно, будуть відрізнятися. Як видно з рисунка 7.7,
мікротвердість

і

внутрішні

напруження

покриттів

сплавом

Ni-Co,

електроосаджених із метилсульфонатного електроліту перевершують за
величиною значення, які відповідають осадам, одержаним із сульфатного
електроліту. Підвищення густини струму осадження призводить до
зростання мікротвердості і внутрішніх напружень для обох електролітів.

а

б

Рисунок 7.7 – Вплив густини струму на мікротвердість (а) і
внутрішні напруження (б) покриттів сплавом Ni-Co,
одержаних при Т = 333 К і рН 3 із електролітів:
1 – 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 0,1 M Co(CH3SO3)2;
2 – 1,0 М NiSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 0,1 M CoSO4
Нікель-кобальтові покриття відносяться до матеріалів, магнітні
властивості яких залежать від складу і структури покриттів. Тому, доцільно
зіставити значення магнітних параметрів для сплавів однакового складу, але
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одержаних при різних умовах електролізу і для сплавів, осаджених при
однакових умовах з різних типів електролітів. З цією метою були одержані
петлі магнітного гістерезису, представлені на рисунку 7.8.
Як видно з рисунка 7.8, форма петель магнітного гістерезису,
зареєстрованих для зразків, одержаних при різних режимах електролізу,
відрізняються. Магнітні характеристики, одержані при обробці цих
результатів і представлені в таблиці 7.2, вказують на те, що електроосаджені
покриття мають досить велику для магнетиків з ГЦК решіткою коерцитивну
силу. При цьому коерцитивна сила осадів, одержаних із метилсульфонатного
електроліту істотно вища, ніж зразків, осаджених із сульфатного електроліту
при однакових режимах електролізу.

Рисунок 7.8 – Петлі магнітного гістерезису осадів Ni-Co, одержаних при
Т = 333 К і рН 3 із метилсульфонатного (1, 2) і сульфатного (3) електролітів
при і = 2 А/дм2 і концентрації іонів Co2+ рівній 0,1 моль/л (1, 3) та
при і = 5 А/дм2 і концентрації іонів Co2+ рівній 0,2 моль/л (2)
Аналізуючи одержані залежності, можна бачити, що нікель-кобальтові
осади, нанесені із метилсульфонатного електроліту, відрізняються від
покриттів, осаджених із сульфатного електроліту, як складом, так і
структурою. Це, в свою чергу, відбивається на властивостях покриттів.
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Таблиця 7.2 – Магнітні властивості електролітичних покриттів,
одержаних за різних режимів осадження
№

Покриття

Густина

Вміст Со

Коерцитивна

Залишкова

струму i,

в сплаві,

сила, Е

намагніченість

А/дм2

%

Mr/Ms

1

1 (рис. 7.8)

2

42,5

25

0,5

2

2 (рис. 7.8)

5

44,0

30

0,9

3

3 (рис. 7.8)

2

34,0

11

0,5

Мікротвердість і внутрішні напруження покриттів залежать від
дефектності кристалічної решітки і подрібненості кристалітів, які у випадку
метилсульфонатного
обумовлено

більшою

електроліту
кількістю

виявилися

вищими.

інкорпорованих

в

Ймовірно,
катодні

це

осади

важкорозчинних домішок, що утворюються в приелектродному шарі в
процесі електролізу. Основним джерелом таких частинок є гідроксиди іонів
нікелю(II) і кобальту(II), які утворюються в результаті підвищення рН
приелектродного шару при перебігу паралельної електроосадженню сплаву
реакції

виділення

водню.

Очевидно,

що

буферні

властивості

метилсульфонатного електроліту значно менші порівняно з сульфатним
електролітом. Гідроліз аніонів в останньому призводить до утворення іонів
HSO4–, що запобігають різкому підвищенню рН в приелектродному шарі.
Таким чином, більш високі значення рН в приелектродному шарі у випадку
метилсульфонатного

електроліту

сприяють

більш

інтенсивному

формуванню важкорозчинних гідроксидів нікелю і кобальту. Нанорозмірні
частинки такого золю адсорбуються на межах кристалітів, блокують їх
зростання та потрапляють в міжкристалітний простір зростаючого металу.
Все це призводить до подрібнення кристалітів і утворенню більшої кількості
дефектів кристалічної решітки.
Магнітні характеристики електроосаджених покриттів в основному
визначаються складом сплаву, розміром і формою зерен феромагнітної фази,
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а також величиною внутрішніх напружень. Відмінність в значеннях
коерцитивної

сили

осадів,

одержаних

з

різних

типів

електролітів

обумовлена, як більш високою концентрацією дефектів кристалічної
структури покриття, осадженого із метилсульфонатного електроліту, так і
підвищеним вмістом немагнітних домішок в осаді. Істотної різниці у
властивостях через склад осаду в області 34–44 % Со не очікується, так як в
зазначеному інтервалі процентного вмісту кобальту фазовий склад не
змінюється.

Крім

дефектів

кристалічної

структури

і

магнітних

неоднорідностей на коерцитивної силу повинні впливати макро- і
мікронапруження, оскільки сплави Ni-Co є магнітострикційними. Як
показали дослідження структури покриттів, висококоерцитивна ГПУ фаза
відсутня. Її наявність призвела б до більш значного збільшення, як
коерцитивної сили, так і поля насичення. Висока залишкова намагніченість
Mr/Ms, яка близька до 0,9, і відносно велика коерцитивна сила плівок,
осаджених із метилсульфонатного електроліту вказує на можливість
застосування їх в якості носіїв магнітного запису. При цьому, важливо те,
що осади, одержані із метилсульфонатного електроліту, при великій густині
струму мають малий розмір кристалітів і більш гладку поверхню. Можна
вважати, що виникнення ГПУ фази в таких осадах при наявності великої
кількості дефектів сприятиме значному зростанню коерцитивної сили.

7.2 Вплив умов електролізу та складу електроліту на структуру та
властивості

гальванопокриттів

сплавом

Ni-Fe,

електроосаджених

із

метилсульфонатного електроліту

Процес електроосадження сплаву Ni-Fe інтенсивно досліджується
протягом тривалого часу. Неослабний інтерес до цих покриттів обумовлений
поєднанням таких корисних властивостей, як низький коефіцієнт термічного
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розширення,

висока

корозійна

стійкість,

властивості

магнітом’якого

матеріалу. Магнітні властивості сплаву Ni-Fe широко затребувані в
мікроелектронній промисловості. Пермалой, що містить 20 % мас. заліза,
відіграє ключову роль в сучасних електронних нанопристроях [480, 481] і,
так званих, магноніках [482]. Вплив умов електролізу на склад і магнітне
насичення тонких плівок Ni-Fe досліджено в [483]. В [227] встановлено, що
однакова магнітна сприйнятливість тонких плівок і нанодротів сплаву Ni-Fe
відповідає різному складу сплавів, структура яких відрізняється. Зміна рН
електроліту осадження сплаву впливає на магнітні властивості одержуваних
покриттів [484]. Показано, що підвищення рН від 2,1 до 4,3 призводить до
зниження величини магнітного насичення, в той час як значення
коерцитивної сили проходять через мінімум при рН 2,9. В [485] розглянута
можливість модифікування магнітних і механічних властивостей сплавів
Ni-Fe шляхом зміни фазового складу при термічній обробці покриттів.
Сплав Ni-Fe проявляє електрокаталітичну активність по відношенню
до реакції виділення водню. В [279] показано, що Ni-Fe є кращим
каталізатором розкладання води в лужному середовищі, ніж складові сплаву.
Електрокаталітична активність сплаву Ni-Fe виявлена і при синтезі водню в
кислому середовищі [486]. В [280] оптимізовано склад сульфатного
електроліту для електроосадження нанокристалічного сплаву Ni-Fe, який
виявляє електрокаталітичну активність в процесах виділення водню і кисню
в розчині KOH. Наноструктуровані дендритні покриття сплавом Ni-Fe в
[487] запропоновано використовувати в якості електрокаталітичного
матеріалу при виділенні кисню з лужного електроліту. Показано, що
високовпорядкована структура і розвинена поверхня таких матеріалів
забезпечує значну каталітичну активність в процесі електросинтезу кисню.
Нікель-залізні покриття характеризуються підвищеними механічними
властивостями, які залежать від особливостей структури осадів [488].
Структура і механічні властивості електроосаджених сплавів Ni-Fe
визначаються багатьма факторами. В [242] показано, що фазовий склад
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сплаву залежить від параметрів електролізу, особливо від величини густини
струму. Остання впливає на інтенсивність паралельної реакції виділення
водню. Зменшення виходу за струмом сприяє формуванню γ-фази при
меншому вмісті заліза в сплаві. В [242] увага акцентується на тому, що
високі значення мікротвердості і внутрішніх напружень осадів Ni-Fe
обумовлені наявністю структури, яка відповідає γ-фазі.
Одним із способів впливу на структуру і властивості осаджуваного
покриття є використання спеціальних органічних добавок. При введенні в
електроліт осадження сплаву Ni-Fe сахарину відбувається зменшення
розміру кристалітів і підвищення мікротвердості покриттів [489]. Значення
мікротвердості таких покриттів досягають 656 кг/см2. В сульфатних і
хлоридних електролітах осадження сплаву Ni-Fe сахарин використовують
для зниження внутрішніх напружень осадів [227, 486]. В [114] сахарин
вводили в сульфатний електроліт для одержання гладеньких осадів з
низькими внутрішніми напруженнями. В [490] показана можливість
одержання осадів Ni-Fe значної товщини з сульфатного електроліту, що
містить 1 г/л сахарину. За присутності сахарину також можливе нанесення
ультратонких магнітних плівок з постійним складом сплаву [491].
Отже, найбільш поширеними електролітами осадження сплавів Ni-Fe є
сульфатні електроліти. Разом з тим, склад, структура і властивості
гальванічних осадів залежать від природи використовуваного електроліту.
В [492] показано, що низку цінних особливостей мають метилсульфонатні
електроліти. Покриття, осаджені з таких електролітів, характеризуються
високими

механічними

і

магнітними

властивостями.

Очевидною

є

необхідність встановити вплив умов електролізу на склад, структуру і
властивості осадів Ni-Fe, одержаних із метилсульфонатного електроліту.
Електролітичні осади сплаву Ni-Fe, одержувані із метилсульфонатного
електроліту без спеціальних органічних добавок, при товщині 25 мкм
характеризуються значними внутрішніми напруженнями розтягнення, що
призводить до розтріскування покриттів і втрати зчеплення з основою.
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Наявність дефектів і змін в структурі нікелю, легованому залізом,
обумовлено тим, що нікель і залізо співосаджуються у вигляді твердого
розчину, параметри кристалічної решітки компонентів якого відрізняються.
Тому, незважаючи на те, що для досліджуваних в даній роботі сплавів (до
30 % мас. Fe) характерна структура нікелю, в ній мають місце значні
спотворення,

які

призводять

внутрішніми

напруженнями,

до

осадження

покриттів

для

зниження

яких

з

високими

необхідні

значні

концентрації сульфурвмісних органічних речовин.
Дійсно, розміри кристалітів в покриттях сплавом Ni-Fe порівняно з
нікелевими покриттями зменшуються в 3–4 рази і складають приблизно
35 нм, а густина дислокацій збільшується з 6·1010 1/см2 в нікелевих
покриттях до 25·1010 1/см2 в нікель-залізних осадах, що свідчить про значне
спотворення кристалічної решітки останніх.
Як видно з рисунка 7.9, морфологія осаду Ni-Fe відрізняється від такої
для

нікелю.

Поверхня

сплаву

характеризується

явно

вираженою

мікрокрісталічністю.

а

б

Рисунок 7.9 – Морфологія поверхні нікелевих (а) і нікель-залізних (б) осадів,
одержаних при Т = 333 К, і = 2 А/дм2 і рН 3 із електролітів:
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6;
б – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6 +
+ 0,08 M Fe(CH3SO3)2
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Дослідження впливу сульфурвмісних органічних добавок на внутрішні
напруження гальванопокриттів сплавом Ni-Fe показало, що при введенні в
електроліт натрій ортоарилсульфонату відбувається зниження внутрішніх
напружень з 750 МПа лише до 280 МПа. Причому, збільшення концентрації
добавки понад 60 ммоль/л не впливає на властивості одержуваних покриттів.
За присутності натрій алілсульфонату мінімальне значення напружень
розтягнення

досягає

80 МПа

(рис. 7.10а)

і

подальше

підвищення

концентрації цієї речовини мало впливає на внутрішні напруження
електролітичних осадів сплаву.
На відміну від натрій алілсульфонату і натрій ортоарилсульфонату
використання натрій сахаринату дозволяє одержувати покриття сплавом
Ni-Fe без внутрішніх напружень. Концентрація цієї речовини, яка необхідна
для

повного

усунення

внутрішніх

напружень,

становить 6 ммоль/л

(рис. 7.10б). Як видно з рисунка, зниження внутрішніх напружень
розтягнення нікель-залізних покриттів досягається введенням в електроліт
натрій сахаринату, концентрація якого на два порядки менша, ніж у випадку
використання натрій алілсульфонату. Значна ефективність натрій сахаринату
пов’язана, очевидно, з більш інтенсивним впровадженням продуктів його
деструкції в катодний осад, що обумовлено високою адсорбцією цієї
речовини на електродній поверхні.
Вплив густини струму на внутрішні напруження проявляється лише
при невеликих концентраціях натрій сахаринату. В цьому випадку, при
високих значеннях густини струму спостерігається зниження внутрішніх
напружень. Цей ефект не може бути пов’язаний з дією натрій сахаринату.
Оскільки досліджувана речовина є аніонною добавкою, то зсув потенціалу в
більш негативну область має призводити до зниження адсорбції добавки.
Отже, повинна знижуватися і ефективність впливу натрій сахаринату на
внутрішні напруження осаду. Ймовірно, зниження внутрішніх напружень
при збільшенні густини струму обумовлено зміною складу сплаву.
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а

б

Рисунок 7.10 – Вплив густини струму електроосадження
на внутрішні напруження нікель-залізних осадів, одержаних із електроліту
1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6 +
+ 0,08 M Fe(CH3SO3)2 при рН 3 і Т = 333 К за присутності
натрій алілсульфонату (а) і сахаринату (б), ммоль/л:
(а) 1 – 60; 2 – 80; 3 – 120; 4 –200;
(б) 1 – 0,8; 2 – 1,2; 3 – 2,0; 4 – 3,0; 5 –6,0
Слід зазначити, що наявність в метилсульфонатному електроліті для
електроосадження сплаву Ni-Fe досліджуваних сульфурвмісних органічних
речовин впливає на структуру одержуваних осадів, на що вказує, зокрема,
зміна значень густини дислокацій в покриттях (рис. 7.11). Причому, якщо
натрій алілсульфонат і натрій сахаринат викликають в нікель-залізних
осадах підвищення густини дислокацій, то ортоарилсульфонат на неї
практично не впливає.
Встановлені ефекти впливу сульфурвмісних органічних речовин на
властивості і структуру гальванопокриттів сплавом Ni-Fe, одержаних із
метилсульфонатних електролітів, можуть бути пояснені виходячи з таких
міркувань.

Досліджувані

добавки

сприяють

зниженню

внутрішніх
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напружень розтягнення внаслідок впровадження сульфуру в кристалічну
решітку гальванічного осаду і ослаблення ефекту виходу дислокацій до меж
зерен. Крім того, в осад можуть потрапляти вуглеводневі продукти розпаду
добавки, в результаті чого виникають внутрішні напруження стиснення. Як
видно з таблиці 7.3, вміст сульфуру в гальванопокриттях зростає зі
збільшенням концентрації добавок в електроліті. Однак, зіставлення даних
щодо вмісту сульфуру в осадах з залежностями густини дислокацій від
концентрації добавок вказує на те, що не весь сульфур, який потрапляє в
покриття вбудовується в кристалічну решітку осаду. Ймовірно, значна
кількість сульфуру, виявлена в покриттях, одержаних за присутності натрій
ортоарилсульфонату, знаходиться в міжкристалітному просторі і не впливає
на густину дислокацій осадів.

б

а

Рисунок 7.11 – Вплив концентрації добавок на густину дислокацій в
покриттях Ni-Fe, осаджених при Т = 333 К, і = 2 А/дм2 і рН 3 із електроліту
1 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6 +
+ 0,08 M Fe(CH3SO3)2 за присутності:
а – натрій алілсульфонату (1) і ортоарилсульфонату (2);
б – натрій сахаринату
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Таблиця 7.3 – Вміст сульфуру в нікель-залізних покриттях (% мас.),
одержаних при і = 2А/дм2, рН 3 і Т = 333 К з електроліту 1,00 М Ni(CH3SO3)2 +
+ 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6 + 0,08 M Fe(CH3SO3)2 за
присутності сульфурвмісних органічних добавок
Концентрація
Добавка

Вміст сульфуру,

добавки,

% мас.

ммоль/л
Без добавки

–
14
90
14
90
2
6

Натрій алілсульфонат
Натрій ортоарилсульфонат
Натрій сахаринат

0,000
0,022
0,366
0,000
0,242
0,022
0,028

Необхідно відзначити, що ефект зниження внутрішніх напружень
розтягнення нікель-залізних покриттів за рахунок впровадження сульфуру в
осад є не достатнім для одержання ненапружених осадів. Це видно з даних,
одержаних

при

використанні

алілсульфонату,

де

з

підвищенням

концентрації добавки досягається граничне значення густини дислокацій,
але внутрішні напруження розтягнення повністю не знімаються.
Показовими, в цьому аспекті, є залежності, одержані при використанні
натрій сахаринату. При набагато меншому вмісті сульфуру і менших
значеннях густини дислокацій в осадах порівняно з покриттями, осадженими
за

присутності

натрій

алілсульфонату,

внутрішні

напруження

в

гальванопокриттях сплавом Ni-Fe не спостерігаються. Це пов’язано з тим,
що продукти перетворень натрій сахаринату на катоді інтенсивно
впроваджуються

в

покриття

і

викликають

виникнення

внутрішніх

напружень стискання, які компенсують внутрішні напруження розтягнення.
В результаті цього, стає можливим електроосадження нікель-залізних
покриттів, внутрішні напруження яких не проявляються.
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Введення в електроліт натрій сахаринату призводить до збільшення
мікротвердості покриттів сплавом Ni-Fe (рис. 7.12). З підвищенням густини
струму мікротвердість дещо знижується. Це може бути пов’язано з двома
факторами. При збільшенні густини струму склад сплаву змінюється в бік
зменшення вмісту заліза. Крім того, через зниження адсорбції на катодній
поверхні зменшується вплив добавки на структуру осадів.

Рисунок 7.12 – Вплив густини струму електроосадження на мікротвердість
сплаву Ni-Fe, одержаного при Т = 333 К і рН 3 із електроліту
1 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6 +
+ 0,08 M Fe(CH3SO3)2 за присутності
натрій сахаринату, ммоль/л: 1 – 0,8; 2 –2,0; 3 – 3,0; 4 –6,0
Розмір кристалітів осадів Ni-Fe, одержаних за присутності натрій
сахаринату зменшується з підвищенням концентрації добавки (рис. 7.13).
Очевидно, це повинно приводити до підвищення мікротвердості покриттів,
що і спостерігається в експерименті.
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Рисунок 7.13 – Залежність розміру кристалітів сплаву Ni-Fe
від концентрації натрій сахаринату в електроліті 1 М Ni(CH3SO3)2 +
+ 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6 + 0,08 M Fe(CH3SO3)2.
Т = 333 К, рН 3, i = 2 А/дм2
Вплив натрій сахаринату на структуру осадів Ni-Fe пов’язаний з тим,
що

адсорбуючись

на

поверхні

катода,

добавка

змінює

умови

електрокристалізаціі. Крім цього, натрій сахаринат частково розкладається
на катоді і продукти розкладання потрапляють в осад. Зменшення розміру
зерен осадів Ni-Fe і наявність домішок в кристалічній решітці покриттів
обумовлює підвищену мікротвердість зразків.
Для дослідження магнітних властивостей осадів Ni-Fe були одержані
петлі магнітного гістерезису (рис. 7.14). Покриття, осаджені з електроліту, що
не містить органічну добавку, характеризується досить високим значенням
коерцитивної сили, що дорівнює 14 Е. Введення в електроліт натрій
сахаринату призводить до істотного зниження коерцитивної сили, величина
якої склала 4 Е. Останнє обумовлене зниженням внутрішніх напружень
покриття. Залишкова намагніченість зразків при цьому не змінюється.
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Рисунок 7.14 – Петлі магнітного гістерезису осадів Ni-Fe,
одержаних при Т = 333 К, i =2 А/дм2 і рН 3 із електроліту
1 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 0,02 М С6Н8О6 +
+ 0,08 M Fe(CH3SO3)2 за присутності натрій сахаринату, ммоль/л:
1 – 0; 2 – 6
Зниження величини коерцитивної сили осаду Ni-Fe є позитивним
ефектом.

Це

обумовлено

тим,

що

такі

плівки,

в

основному,

використовуються в якості низькокоерцитивних магнітом’яких матеріалів,
зокрема, екранів електромагнітного випромінювання. Крім того, одержувані
плівки необхідні при створенні фільтрів, фазообертувачів і вентилів в НВЧ
техніці, магнітопроводів, полюсних наконечників.
Одержані експериментальні дані свідчать про те, що натрій сахаринат
слабо впливає на склад сплаву Ni-Fe, осадженого із метилсульфонатного
електроліту. У той же час, вплив цієї органічної добавки на властивості
покриттів

досить

значний.

Оскільки

всі

досліджені

властивості

є

структурно-чутливими, то дію добавки на властивості покриттів слід
ототожнювати зі зміною структури осадів.
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Таким чином, порівняльний аналіз структури і властивостей сплавів
Ni-Co, осаджених із метилсульфонатних і сульфатних електролітів
показав, що покриття, одержані із метилсульфонатного електроліту
характеризуються

більш

спотвореною

кристалічною

решіткою

і

підвищеними фізико-хімічними властивостями. Відмінною особливістю
метилсульфонатного електроліту є його слабкі буферні властивості, що
призводить до утворення в приелектродному шарі більшої кількості
гідроксидних сполук, що вбудовуються в катодний осад. В результаті цього,
при електроосадженні покриттів із метилсульфонатного електроліту
формуються

осади

з

підвищеною

мікротвердістю

і

внутрішніми

напруженнями. Надмірну кількість неметалевої фази в міжкристалітному
просторі можна цілеспрямовано використовувати для одержання осадів з
необхідними

магнітними

властивостями.

Електроосадження

таких

покриттів може бути використано при одержанні магнітних екранів і
магнітопроводів. Отже, електроосадження нікель-кобальтових сплавів із
метилсульфонатного електроліту забезпечує одержання покриттів з більш
високими

експлуатаційними

характеристиками,

ніж

сульфатний

електроліт.
Вивчено

вплив

натрій

алілсульфонату,

ортоарилсульфонату

і

сахаринату на структуру і внутрішні напруження гальваноосадів Ni-Fe,
одержаних із метилсульфонатних електролітів. Показано, що дія добавок
обумовлена впровадженням в покриття сульфуру і вуглеводневих продуктів
їх

розкладання.

Причому,

ефект

зниження

внутрішніх

напружень

розтягнення нікель-залізних покриттів за рахунок впровадження сульфуру в
кристалічну решітку є не достатнім для одержання ненапружених осадів.
Електроосадження нікель-залізних покриттів, внутрішні напруження яких
не проявляються, можливе за присутності натрій сахаринату. Продукти
його перетворень на катоді впроваджуються в покриття, що призводить
до виникнення внутрішніх напружень стискання, які компенсують
внутрішні напруження розтягнення.
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Встановлено, що збільшення концентрації натрій сахаринату в
метилсульфонатному електроліті призводить до зростання значень
мікротвердості і зниження внутрішніх напружень покриттів. Сплав Ni-Fe,
одержаний за присутності натрій сахаринату, характеризується низькими
значеннями коерцитивної сили. Показано, що досліджені властивості осадів
визначаються

Ni-Fe

структурою

покриттів.

Органічна

добавка

адсорбується на катодній поверхні і змінює умови електрокристалізаціі
сплаву.
Основні положення і висновки розділу опубліковані в роботах [493–514].
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РОЗДІЛ 8
КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА
ОСНОВІ НІКЕЛЮ, ЕЛЕКТРООСАДЖЕНИХ ІЗ
МЕТИЛСУЛЬФОНАТНОГО ЕЛЕКТРОЛІТУ

Електроосадження
високоефективних
матеріалів,

композиційних

способів

оскільки

для

покриттів

модифікування
композитів

–

поверхні

характерні

це

один

з

конструкційних

підвищені

твердість,

зносостійкість, корозійна стійкість, магнітні, антифрикційні та каталітичні
властивості [515–517]. Найбільшого поширення набули композиційні покриття
на основі нікелю [518, 519], що обумовлено широким спектром областей
застосування електролітичних нікелевих осадів. Наповнення нікелевої матриці
здійснюють,

як

правило,

інертними

керамічними

[147, 151, 156, 158, 299, 300, 374, 375–382, 519, 520].

Технічні

частинками
можливості

сучасних методів синтезу останніх дозволяють одержувати нанорозмірні
порошки, допування якими нікелевих покриттів, істотно підвищує їх фізикохімічні та експлуатаційні характеристики [147, 298, 521].
Одним з найбільш популярних видів композиційних покриттів є
нанокомпозиційне покриття Ni-ZrO2 [380, 396, 522], що характеризується
підвищеними твердістю, зносостійкістю, корозійною стійкість і т.д. Цінність
композитів Ni-TiO2 полягає в їх фотокаталітичній активності [523–526]. Для
багатьох практичних завдань, таких як фотокаталітичне очищення повітря і
регенерація забрудненої води, необхідним є фіксоване розташування частинок
титан діоксиду в твердій матриці. Тому електроосадження представляється
ефективним і легко контрольованим способом одержання композитів, що
містять TiO2 [527–532]. Очевидно, що ступінь фотокаталітичної активності
Ni-TiO2-каталізатора визначається вмістом частинок TiO2 на одиниці його
поверхні. Отже, цільове розвинення питомої поверхні матриці є перспективним
шляхом підвищення ефективності композиційних каталізаторів.
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8.1 Вплив умов електролізу та складу електроліту на структуру та
властивості

композитів

Ni-ZrO2,

електроосаджених

із

суспензійного

метилсульфонатного електроліту

Під час електроосадження композиційних покриттів Ni-ZrO2 із
метилсульфонатного електроліту, що містить наночастинки ZrO2 (31 нм) в
діапазоні концентрацій 2–20 г/л, формуються компактні добре зчеплені з
основою осади з рівною поверхнею. Мікроскопічні дослідження виявили, що
морфологія цієї поверхні зовсім інша, ніж нікелевого покриття, для якого
характерні полідисперсні зерна пірамідальної форми (рис. 8.1а). Морфологія
поверхні покриття Ni-ZrO2 – це хаотичне скупчення дрібних двогранних
зерен (рис. 8.1б).

а

б

Рисунок 8.1 – Морфологія поверхні нікелю (а) і
нанокомпозиту Ni-ZrO2 (20 г/л ZrO2) (б), одержаних із метилсульфонатних
електролітів, які містили 1 М Ni(CH3SO3)2 + 0,7 М H3BO3 + 0,3 М NaCl.
Т = 333 К, рН 3, i = 2 А/дм2
Слід відмітити, що вплив дисперсної фази на морфологію осадів,
одержаних із сульфатного електроліту, дещо інший. Поверхня нікелевого
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покриття, електроосадженого із традиційного сульфатного електроліту
(рис. 8.2а), так само, як і у випадку нанесеного із метилсульфонатного
електроліту, містить зерна пірамідальної форми, але більшого розміру. Щодо
КЕП (рис. 8.2б), то тут спостерігаємо трансформацію морфології поверхні
внаслідок фрагментарного включення агломератів цирконій діоксиду.

а

б

Рисунок 8.2 – Морфологія поверхні нікелю (а) і
нанокомпозиту Ni-ZrO2 (20 г/л ZrO2) (б), одержаних при
i = 2 А/дм2, Т = 333 К і рН 3 із сульфатних електролітів, які містять
1,0 М NiSO4 + 0,7 М H3BO3 + 0,3 М NaCl
Як показано в розділі 5, більша кількість ZrO2, що потрапляє в покриття
в метилсульфонатному електроліті, порівняно із сульфатним, ймовірно,
обумовлена високою концентрацією частинок ZrO2 у розчині, оскільки за
однакової об’ємної концентрації їх розмір у цьому електроліті менший.
Поверхня КЕП, одержаних із метилсульфонатних електролітів, складається із
дрібних добре окреслених двогранних зерен, спричинених збільшенням
центрів зародкоутворення і пригніченням росту окремих граней кристалітів.
Менша кількість частинок неметалевої фази разом із їх більшим розміром
сприяють доволі вільному росту граней кристалітів у сульфатному електроліті,
де порушується лише форма зерен на ограненні поверхні КЕП. Крім того, через
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низьку агрегативну стійкість дисперсної фази у сульфатному електроліті
утворюються крупні агломерати, які частково потрапляють у композити.
Зміна структурних і фізико-хімічних властивостей електролітичних
нікелевих покриттів за присутності в електроліті порошку ZrO2 пов’язана із
включенням частинок неметалевої фази у металеву матрицю. Модифікування
нікелевих покриттів цирконій діоксидом очікувано призвело до зміни
мікротвердості осадів, яка за концентрування метилсульфонатного електроліту
по дисперсній фазі поступово збільшується (рис. 8.3а). Зі збільшенням густини
струму осадження вона помітно підвищується. Такий ефект зафіксовано як для
чистого нікелю, так і для КЕП. Ці закономірності справедливі і для
сульфатного електроліту (рис. 8.3б) з тією відмінністю, що мікротвердість
одержуваних покриттів дещо менша.

а

б

Рисунок 8.3 – Вплив катодної густини струму на мікротвердість
композиційних покриттів, одержаних при Т = 333 К і рН 3 із електролітів:
а – 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3;
б – 1,0 М NiSO4 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3
за присутності ZrO2, г/л: 1 –0; 2 – 2; 3 – 5; 4 – 10; 5 – 20
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Підвищення мікротвердості нанокомпозитів, ймовірно, пов’язано із
тим, що інертні частинки ZrO2, які знаходяться біля поверхні катода,
адсорбуються в місцях росту нікелевих зерен, порушують закономірності їх
формування та змінюють структуру нікелевої матриці. Дещо вищі значення
мікротвердості, що відповідають осадам, одержаним із метилсульфонатного
електроліту, обумовлені більшим вмістом дисперсної фази в покриттях і,
відповідно,

значною

кількістю

дефектів

кристалічної

решітки.

Слід зазначити, що з підвищенням густини струму мікротвердість нікелевих
осадів і КЕП збільшується. Очевидно, це викликано формуванням більш
дрібнокристалічних покриттів з більшою кількістю дефектів.

8.2 Вплив умов електролізу та складу електроліту на структуру та
властивості

композитів

Ni-TiO2,

електроосаджених

із

суспензійного

метилсульфонатного електроліту

Дисперсна фаза титан діоксиду, що інкорпорується в нікелеву
матрицю, вочевидь чинить певний вплив на структуру покриттів. При
співставленні морфології поверхні композиту Ni-TiO2 та нікелю можна
бачити (рис. 8.4), що розміри зерен нікелевої матриці композиту є дещо
меншими і на їх поверхні візуалізуються безформенні скупчення частинок
титан діоксиду.
Рентгенівські

дослідження

композитів,

одержаних

із

метилсульфонатного електроліту, показали наявність в спектральній
характеристиці слабких ліній, що відповідають TiO2 (рис. 8.5). Розмір
кристалітів нікелевої матриці композитів є дещо меншим, ніж у чистого
нікелю (120 нм) і складає 104 нм. Вочевидь, дисперсна фаза титан діоксиду,
що потрапляє на катодну поверхню порушує умови електрокристалізаціі
нікелю, що призводить до зменшення розмірів кристалітів.
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б

a

Рисунок 8.4 – Морфологія поверхні нікелю і композиту Ni-TiO2, одержаних
при i = 2 А/дм2, Т = 333 К і рН 3 із електролітів:
а – 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3;
б – 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 7 г/л TiO2

Рисунок 8.5 – Рентгенограма осаду Ni-TiO2,
одержаного при i = 2 А/дм2, Т=333 К і рН 3 із електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3,
що містить 7 г/л TiO2
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Зміни кристалічної структури осадів, пов’язані з включенням в
нікелеву матрицю титан діоксиду, відбиваються на структурно залежних
властивостях покриттів. Зокрема, зі збільшенням вмісту титан діоксиду в
композитах відбувається зростання внутрішніх напружень розтягнення
(табл. 8.1). Проте, ці зміни невеликі, і не перевищують 20 %, що обумовлено
незначним спотворенням кристалічної решітки. Крім того, композити
Ni-TiO2 демонструють більшу мікротвердість ніж чистий нікель. Значення
мікротвердості змінюються симбатно з вмістом дисперсної фази в
композитах (табл. 8.1).
Таблиця 8.1 – Внутрішні напруження і мікротвердість композитів
Ni-TiO2, одержаних із електроліту 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl +
+ 0,7 M H3BO3 в залежності від вмісту в них титан діоксиду
Вміст TiO2 в покриттях, % мас.

Внутрішні
напруження, МПа

Мікротвердість,
кг/мм2

0,00

206,0

185,4

3,10

220,0

232,5

3,72

230,3

236,0

4,50

245,1

240,0

Залежність

мікротвердості

покриттів

від

розміру

кристалітів

представлена у вигляді рівняння Холла-Петча:

де

H  3 y ,

(8.1)

 y   0  kd 0.5 ,

(8.2)

σy – межа плинності;
σ0 – межа макропружності;
k – коефіцієнт зернограничного зміцнення, що характеризує внесок

меж зерен в зміцнення;
d – розмір кристаліта.
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Відповідно до рівнянь (8.1) і (8.2), зі зменшенням d відбувається
збільшення

мікротвердості

покриттів,

що

відповідає

одержаним

експериментальним даним.
Фотокаталітична

активність

композитів

Ni-TiO2

проявляється

в

прискоренні і більш глибокому перебігу реакції фотодеструкції барвника при
опроміненні розчину, в який поміщено зразок з композиційним покриттям,
ультрафіолетовим випромінюванням. Представляється

зручним оцінити

ефективність дії фотокаталізаторів за ступенем перетворення метилового
оранжевого Xм.о., яка розраховується за рівнянням:

X м.о. 

де

C0  C
,
C0

(8.3)

C0 – початкова концентрація метилового оранжевого;
С – концентрація метилового оранжевого в певний момент часу

проведення експерименту, τ.
Як видно з рисунка 8.6, зменшення концентрації метилового
оранжевого з часом під дією ультрафіолету відбувається і за відсутності
композиту

Ni-TiO2.

Однак,

при

введенні

в

розчин

останнього

спостерігається суттєве збільшення ступеню перетворення барвника в
продукти деструкції, що пов’язано з фотокаталітичною активністю титан
діоксиду. Каталітичний процес розкладання метилового оранжевого (МО)
на поверхні композиту Ni-TiO2 може бути представлений наступною
схемою [533]:
2Ni-TiO2 + hν → Ni-TiO2(e–) + Ni-TiO2(h+),

(8.4)

Ni-TiO2(h+) + H2Oадс → Ni-TiO2 + ●OHадс+ H+,

(8.5)

МО + ●OHадс → продукти розкладання.

(8.6)
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Під дією ультрафіолетового випромінювання електрони на поверхні
TiO2 переходять з валентної зони в зону провідності, в результаті чого
утворюються електронно-діркові пари. Дірка, мігрує на поверхню TiO2 і
викликає перетворення адсорбованої води з утворенням гідроксильного
радикала, висока реакційна активність якого обумовлює взаємодію з
адсорбованим на поверхні композиту барвником.
Осади

з

великим

вмістом

фотокаталітично

активного

TiO2

забезпечують більш повну деструкцію метилового оранжевого порівняно з
бідними по дисперсній фазі покриттями. Характер залежностей ступеню
перетворення метилового оранжевого від вмісту титан діоксиду в
електроліті електроосадження композитів (рис. 8.6) вказує на те, що
фотокаталітичний ефект визначається величиною поверхні частинок TiO2,
доступною

опроміненню

ультрафіолетом,

яка

пропорційна

ступеню

заповнення поверхні композиту титан діоксидом.

Рисунок 8.6 – Ступінь перетворення метилового оранжевого за присутності
композитів, одержаних за різної концентрації TiO2 в електроліті
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 при Т = 333 К, рН 3, і = 2 А/дм2.
Час обробки розчину ультрафіолетом, хв: 1 – 80; 2 – 160; 3 – 280
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Для збільшення питомої поверхні композитів Ni-TiO2, їх осадження
проводили на попередньо сформовану нікелеву матрицю з розвиненою
поверхнею. Останнє досягалось за використання в якості дисперсної фази
при електроосадженні нікелю 0,2 г/л карбонільного нікелевого порошку.
Як видно з рисунка 8.7, морфологія поверхні композиційного
покриття, осадженого на попередньо сформовану нікелеву матрицю, істотно
відрізняється

від

морфології

поверхні

композиту,

одержаного

на

гладенькому електроді.

а

б

Рисунок 8.7 – Морфологія поверхні композитів Ni-TiO2, одержаних при
Т = 333 К і рН 3 із електроліту 1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3,
що містить 7 г/л TiO2 на гладенькому електроді (а) і
матриці з розвиненою поверхнею (б)
Реальну питому поверхню сформованої таким чином нікелевої матриці
визначали на підставі зіставлення величин перенапруження виділення водню в
розчині 1 М NaОН, одержаних при i = const на матриці і на гладенькому зразку
рівних геометричних розмірів.
З урахуванням припущення, що площа гладенького електрода дорівнює
геометричній,

використання

рівняння

уповільненого

розряду

для
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гальваностатичних умов дозволяє визначити питому поверхню матриці
наступним чином:
   F (1  2 ) 
S  exp 

R T

,

де

(8.7)

α – коефіцієнт перенесення;
R – універсальна газова стала;
T – температура;
1, 2 – перенапруження виділення водню на електроді з гладенькою та

розвиненою поверхнями, відповідно.
Зазначені величини перенапруження виділення водню визначали з
відповідних хронопотенціограм, одержаних при густині струму 5 А/дм2 на
електродах з різною величиною істинної поверхні (рис. 8.8).

Рисунок 8.8 – Хронопотенціограми виділення водню на нікелевій матриці,
одержаній за присутності в електроліті
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3
карбонільного нікелевого порошку концентрацією, г/л:
1 – 0,0; 2 – 0,1; 3 – 0,2; 4 – 0,5

256
Розрахунки, проведені за формулою (8.7), показують, що питома
поверхня матриці, одержаної за присутності в електроліті осадження
нікелевого порошку, в десятки разів більша, порівняно з гладеньким
зразком (табл. 8.2).
Таблиця 8.2 – Питома поверхня нікелевої матриці та константа
швидкості фотодеструкції барвника за присутності Ni-TiO2, осадженого на
матрицю із метилсульфонатного електроліту, що містить 7 г/л TiO2, при
Т = 333 К, і = 2 А/дм2 і рН 3
Концентрація порошку
нікелю в електроліті
осадження матриці, г/л

Питома поверхня
матриці S, см2

Константа швидкості
фотодеструкції барвника
K, хв–1

0,0

1

0,6·10–3

0,1

9

2,1·10–3

0,2

20

3,1·10–3

0,5

50

5,9·10–3

Композити, нанесені на такі матриці, демонструють підвищену
фотокаталітичну активність (рис. 8.9). Швидкість фотодеструкції барвника
змінюється симбатно з концентрацією порошку нікелю в електроліті
осадження матриці, тобто з розвиненням питомої поверхні каталізатора.
Зауважимо, що густина струму осадження композитів Ni-TiO2 на
матрицю з розвиненою поверхнею є істотно нижчою, ніж на гладенькому
зразку. Проте, вплив густини струму на вміст дисперсної фази в композиті
незначний

і

дана

обставина

не

може

грати

визначальну

роль

в

спостережуваному на рисунку 8.9 ефекті підвищення фотокаталітичної
активності композитів.
При визначенні фотокаталітичної активності композиту необхідно
враховувати

ряд

побічних

процесів,

які

відбуваються

фотокаталітичному розкладанні барвника на поверхні Ni-TiO2.

при
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Рисунок 8.9 – Фотокаталітичне розкладання барвника за присутності
композиту, осадженого при Т = 333 К, і =2 А/дм2 і рН 3 із електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 7 г/л TiO2 на матриці,
сформованій за присутності в електроліті порошку нікелю (ПН)
Зокрема,
ультрафіолету

фотодеструкція
і

за

відсутності

барвника

відбувається

фотокаталізатора

під

дією

(рис. 8.10).

Отже,

спостережувана в експерименті зміна концентрації метилового оранжевого
включає в себе зазначену складову. Потребує врахування також ефект
часткового отруєння фотокаталізатора продуктами фотодеструкції, які
адсорбуються на його поверхні. Це можна забезпечити при використанні в
кожному експерименті з дослідження фотокаталітичної деструкції нового
зразка Ni-TiO2.
Кінетичні залежності, одержані з урахуванням побічних процесів,
лінеарізуются в полулогарифмічних координатах (рис. 8.11), що свідчить
про псевдоперший порядок реакції фотодеструкції метилового оранжевого
на поверхні композиту Ni-TiO2.
Спостережувані константи швидкості реакції фотодеструкції (К), які
відповідають залежностям 1–4 (рис. 8.11), представлені в таблиці 8.2.
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Рисунок 8.10 – Фотодеструкція метилового оранжевого за
відсутності композиту (1), в присутності одного і того ж зразка Ni-TiO2 (2) і
при оновленні зразка Ni-TiO2 кожні 40 хвилин (3).
Композит осаджено при Т=333 К, і = 2 А/дм2 і рН 3 із електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 7 г/л TiO2 на матрицю,
яка сформована за присутності в електроліті 0,2 г/л порошку нікелю
Очевидно, що значення К залежать від питомої поверхні зразка:

K  K1S ,
де

(8.8)

K1 – константа швидкості фотодеструкції на одиниці поверхні

фотокаталізатора;
S – питома поверхня зразка.
За умови незалежності механізму фотодеструкції від розміру поверхні
каталізатора, зміна спостережуваних значень константи К обумовлена різною
величиною питомої поверхні. Дійсно, експериментальна залежність К–S
представляє собою пряму лінію (рис. 8.12). Проте, кут нахилу цієї прямої
менший за розрахунковий, одержаний з урахуванням значень питомої поверхні
композитів, які визначено за рівнянням (8.7). Зіставлення нахилів кривих,
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наведених на рисунку 8.12, дозволяє розрахувати поправочний коефіцієнт,
який дорівнює 0,17.

Рисунок 8.11 – Часові залежності відносної зміни концентрації барвника під
дією ультрафіолету за присутності композитів Ni-TiO2, одержаних
при Т = 333 К, і = 2 А/дм2 і рН 3 із електроліту
1,0 М Ni(CH3SO3)2 + 0,3 M NaCl + 0,7 M H3BO3 + 7 г/л TiO2 на гладенькій
поверхні та на матриці, яка сформована за присутності карбонільного
нікелевого порошку, г/л: 1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0,2; 4 – 0,5

Рисунок 8.12 – Залежність константи швидкості реакції фотодеструкції
барвника від питомої поверхні матриці композиту Ni-TiO2:
1 – експериментальна; 2 – розрахункова

260
Неоднакова зміна фотокаталітично активної поверхні композиту і
загальної поверхні матриці може бути пов’язана з неспівпадінням поверхні
електроду, яка є доступною для реакції електрохімічного виділення водню і
інкорпорації частинок титан діоксиду.

8.3 Вплив умов електролізу та складу електроліту на структуру та
властивості

композитів

Ni/TiO2,

електроосаджених

із

істинного

метилсульфонатного електроліту

Використання

метилсульфонатного

електроліту,

що

містить

водорозчинну сіль титану (ІV), для електроосадження покриттів Ni/TiO2
дозволяє одержувати композити із істинного розчину без перемішування
електроліту. Важливо, що такі композити містять нанорозмірну дисперсну
фазу. Остання утворюється у приелектродному шарі у вигляді колоїду
безпосередньо під час електролізу внаслідок підвищення рН приелектродного
шару при катодному виділенні водню.
З даних, наведених на рисунках 8.13 та 8.14, видно, що фотокаталітичні
властивості композитів Ni/TiO2 залежать від умов їх одержання, які визначають
вміст фотокаталітично активного титан діоксиду в композитах.
Так, при зменшенні концентрації іонів нікелю в електроліті та
збільшенні густини струму електроосадження збільшується швидкість
реакції виділення водню, що сприяє більш інтенсивному утворенню TiO2 в
приелектродному шарі і збільшенню вмісту дисперсної фази в осадах.
Відповідно, це призводить до підвищення фотокаталітичної активності
одержуваних нанокомпозитів Ni/TiO2.
Як видно з рисунка 8.15, для композитів Ni-TiO2 та Ni/TiO2, одержаних
із суспензійного і істинного електролітів, спостерігається приблизно
однакова фотокаталітична активність при відмінності вмісту в них
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дисперсної фази на порядок. При вкрай невеликому вмісті TiO2
нанокомпозити Ni/TiO2 демонструють суттєву фотокаталітичну активність.

Рисунок 8.13 – Фотокаталітична активність композитів Ni/TiO2,
одержаних при Т = 303 К, і = 20 А/дм2 і рН –0,5 із електроліту
X М Ni(CH3SO3)2 + 0,50 М TiCl4 + 0,50 М Н2О2
за різної концентрації іонів нікелю(ІІ)

Рисунок 8.14 – Фотокаталітична активність композитів Ni/TiO2,
одержаних при Т = 303 К і рН –0,5 за різних густин струму із електроліту
0,29 М Ni(CH3SO3)2 + 0,50 М TiCl4 + 0,50 М Н2О2
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Рисунок 8.15 – Фотокаталітична активність каталізаторів,
одержаних із електролітів:
1 – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 2 г/л TiO2
(Т = 333 К, рН 3, і = 2 А/дм2);
2 – 0,29 М Ni(CH3SO3)2 + 0,50 М TiCl4 + 0,50 М Н2О2
(Т = 303 К, рН –0,5, і = 40 А/дм2)
Збільшити вміст дисперсної фази в осадах Ni/TiO2, одержаних із
істинного розчину, виявилось проблематичним. Тому для підвищення
фотокаталітичної активності Ni/TiO2 представляється доцільним збільшити
питому поверхню титан діоксиду шляхом нанесення нанокомпозитів на
нікелеву матрицю з розвиненою поверхнею.
Нікелеву

матрицю

з

розвиненою

поверхнею

осаджували

із

метилсульфонатного електроліту, що містив 0,2 г/л карбонільного нікелевого
порошку. На сформовану матрицю наносили нанокомпозит Ni/TiO2 із
метилсульфонатного електроліту, за присутності в розчині іонів титану(ІV).
Мікрофотографії поверхні композитів Ni/TiO2, одержаних на гладенькій
поверхні та на матриці представлені на рисунку 8.16.
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а

б

Рисунок 8.16 – Морфологія поверхні нанокомпозитів Ni/TiO2,
осаджених при Т = 303 К, і = 20 А/дм2 і рН –0,5 із електроліту
0,29 М Ni(CH3SO3)2 + 0,50 М TiCl4 + 0,50 М Н2О2
на гладенькій поверхні (а) та
на нікелевій матриці з розвиненою поверхнею (б)
Морфологія поверхні композиційного покриття, осадженого на матрицю
з розвиненою поверхнею, є неоднорідною з дендритоподібними утвореннями,
що відповідають інкорпорованому в покриття карбонільному порошку нікелю.
При виборі сили струму електроосадження нанокомпозиту на матрицю з
розвиненою поверхнею необхідно враховувати істинну поверхню електрода,
яка суттєво відрізняється від габаритної. Даний аспект є особливо важливим з
огляду на те, що залежна від густини струму інтенсивність виділення водню є
одним

із

визначальних

факторів

формування

дисперсної

фази

в

приелектродному шарі при осадженні нанокомпозитів із істинних розчинів.
Дослідження фотокаталітичної активності нанокомпозиту Ni/TiO2,
нанесеного на нікелеву матрицю з розвиненою поверхнею, показали, що
ступінь перетворення метилового оранжевого в цьому випадку є значно вищим
порівняно зі значенням, одержаним для гладенького електрода (рис. 8.17).
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Рисунок 8.17 – Фотокаталітична активність композитів Ni/TiO2,
одержаних при Т = 303 К, і = 20 А/дм2 і рН –0,5 із електроліту
0,29 М Ni(CH3SO3)2 + 0,50 М TiCl4 + 0,50 М Н2О2
на гладенькій (1) та розвиненій поверхні (2)
Вочевидь, встановлений ефект обумовлений збільшенням реальної
поверхні нанокомпозиту, що містить фотоактивний TiO2, при осадженні його
на попередньо сформовану матрицю з розвиненою поверхнею.

8.4 Вплив умов електролізу та складу електроліту на структуру та
властивості

композитів

Ni/Ce,

електроосаджених

із

істинного

метилсульфонатного електроліту

Зіставлення

морфології

покриттів,

одержаних

з

чистого

метилсульфонатного електроліту нікелювання, і електроліту, що містить
іони церію(III) показало, що при збереженні форми зерен, розмір їх для
чистого нікелю дещо більший, ніж для композиційного покриття (рис. 8.18).
Збільшення густини струму призводить до зміни форми зерен нікелевих і
композиційних осадів з пірамідальної на двогранну (рис. 8.19). Крім того,
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подрібнення зерен покриття, одержаного з церійвмісного електроліту, стає
більш вираженим.

а

б

Рисунок 8.18 – Морфологія поверхні покриттів, одержаних
при Т = 333 К, і = 2 А/дм2 і рН 3 із електролітів:
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3;
б –1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,003 М Ce(CH3SO3)3

а

б

Рисунок 8.19 – Морфологія поверхні покриттів, одержаних
при Т = 333 К, і = 5 А/дм2 і рН 3 із електролітів:
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3;
б – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 +0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,003 М Ce(CH3SO3)3
Включення оксидно-гідроксидних сполук церію в нікелеву матрицю
впливає на властивості покриттів. Зі збільшенням вмісту дисперсної фази в
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композитах Ni/Ce, спостерігається збільшення ступеню блиску осадів
(рис. 8.20), що обумовлено зменшенням розміру зерен металу.

а

б

Рисунок 8.20 – Ступінь блиску покриттів Ni/Се, одержаних із електроліту
1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,05 М Ce(CH3SO3)3
при Т = 333 К та рН: а –1; б – 2
Характерно, що збільшення рН електроліту осадження композитів
Ni/Се призводить до підвищення ступеню блиску осадів. Напевно, такий
ефект обумовлений зростанням вмісту сполук церію в композиті при
збільшенні рН електроліту.
Внутрішні

напруження

композитів

зростають

при

збільшенні

концентрації іонів церію(ІІІ) в електроліті і зниженні кислотності розчину
(рис. 8.21). Вочевидь, за таких умов збільшується кількість дисперсної фази,
утворюваної в приелектродному шарі, і вміст її в осадах також зростає.
Введення іонів церію(III) в метилсульфонатний електроліт призводить
до помітного збільшення мікротвердості покриттів, яка зростає зі
збільшенням

густини

струму

і

концентрації

іонів

церію(III)

в

електроліті (рис. 8.22). Відзначимо, що значення мікротвердості осадів,
одержаних за присутності в електроліті 5 ммоль/л іонів церію(III),
перевищують відповідні значення для чистого нікелю майже в два рази.
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а

б

Рисунок 8.21 – Залежність внутрішніх напружень осадів Ni/Cе,
одержаних при Т = 333 К та рН: а –1; б – 2 від густини струму та
концентрації іонів церію(ІІІ) в електроліті
1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X М Ce(CH3SO3)3

Рисунок 8.22 – Залежність мікротвердості покриттів Ni/Ce від
густини струму осадження та концентрації іонів церію(ІІІ) в електроліті
1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X М Ce(CH3SO3)3.
X, моль/л: 1 – 0; 2 – 1; 3 – 3; 4 – 5. Т = 333 К, рН 3
Вплив рН електроліту на величину мікротвердості композитів Ni/Ce
можна проаналізувати за даними рисунка 8.23. Збільшення рН електроліту
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сприяє збільшенню мікротвердості покриттів, що обумовлено більшою
кількістю інкорпорованої дисперсної фази.

а

б

Рисунок 8.23 – Залежність мікротвердості покриттів Ni/Cе від густини струму
електроосадження та концентрації іонів церію (ІІІ) в електроліті
1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X М Ce(CH3SO3)3:
а – рН 1; б – рН 2. Т = 333 К
Такий істотний вплив іонів церію(III) на властивості одержуваних
покриттів, напевно, пов’язаний з тим, що впровадження церійвмісних
частинок в осади викликає помітні зміни їх структури.
Так, покриття, осаджені при густині струму 5 А/дм2 за присутності
3 ммоль/л Ce3+, характеризуються меншим розміром кристалітів і більшою
густиною

дислокацій

D = 9,19·1010 1/см2)

(L = 100,2 нм;

порівняно

з

нікелевими осадами, одержаними із чистого електроліту (L = 126,6 нм;
D = 5,97·1010 1/см2).

Зміна

суттєвою (3,5226 Å

и

збереження

параметру

3,5246 Å,

композитом

решітки,

відповідно).

базової

структури,

при

Останнє
що

цьому,

є

свідчить
зазнає,

не
про

проте,

певного спотворення.
Утворювані в приелектродному шарі гідроксидно-оксидні частинки
церію відносяться до нанорозмірних, що підтверджують дані роботи [411],
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згідно з якими розмір цих частинок становить близько 6 нм. Очевидно,
нанорозмірні

церійвмісні

частки

перед

інкорпорацією

в

покриття

адсорбуються на активних зародках нікелю, що призводить до пригнічення
росту кристалів нікелю і утворення дрібнокристалічного осаду. Крім того,
адсорбція таких наночастинок на межі кристалітів сприяє формуванню
спотвореної кристалічної структури покриттів. Це, в свою чергу, поряд зі
зменшенням розміру кристалітів, призводить до збільшення мікротвердості
одержуваних осадів.
Таке пояснення спостережуваних ефектів добре узгоджується з
відомими теоріями дисперсійного зміцнення і зміцнення за рахунок
подрібнення зерна, описуваного рівнянням Холла-Петч [383, 534].
Електрокаталітичні

властивості

покриттів

Ni/Се

оцінювали

за

допомогою вольтамперних досліджень виділення водню із 0,1 М розчину
натрій гідроксиду (рис. 8.24). Перенапруження виділення водню помітно
зменшується при переході від нікелю до композитів Ni/Се і цей ефект
зростає зі збільшенням вмісту дисперсної фази в композитах.

а

б

Рисунок 8.24 – Тафелівські залежності виділення водню з 0,1 М NaOH на
каталізаторах Ni/Се, електроосаджених при Т = 333 К та рН: а – 1; б – 2 за
перемінної концентрації іонів церію(ІІІ) в електроліті
1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X М Ce(CH3SO3)3
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Електрокаталітична активність покриттів Ni/Се може бути пояснена
підвищеною адсорбцією атомарного водню на поверхні церійвмісної
дисперсної фази в покриттях, обумовленою незаповненими d-орбіталями
атомів церію, та збільшенням активних центрів на поверхні композиту
внаслідок зміни структури покриттів [535, 536].

8.5 Вплив умов електролізу та складу електроліту на структуру та
властивості

гальванопокриттів

електроосаджених

Ni-P,

із

метилсульфонатного електроліту

Метали родини феруму, сплави і композити на їх основі володіють
цінними фізико-хімічними, механічними і магнітними властивостями. У
зв’язку з цим, дослідження закономірностей електрохімічного нанесення
таких покриттів представляє один з ключових напрямків сучасної
гальванотехніки [537]. Особливе місце серед гальванопокриттів належить
покриттям нікель-фосфор, які характеризується високою мікротвердістю і,
відповідно,

зносостійкістю,

підвищеними

захисними

і

магнітними

властивостями, низьким коефіцієнтом тертя по ряду металів [538–540]. У
мікроелектроніці сплави нікелю з фосфором використовуються в якості
дифузійного бар’єру між міддю і золотом і для протикорозійного захисту
контактів [541]. Крім того, у виробництві субмікронних елементів
мікроелектронної техніки знаходить застосування електроформування [542]
шляхом електроосадження зносостійких покриттів сплавом Ni-P значної
товщини з заданим складом осадів [543]. Структура і властивості таких
покриттів залежать від вмісту в них фосфору і умов проведення електролізу
[544, 545]. Зміна структури осадів позначається на їх мікротвердості, яка при
збільшенні

вмісту

фосфору

500–550 кг/см2 [546, 547].

в

покриттях

Ni-P

досягає

значень
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Потреба

в

удосконаленні

технологій

одержання

високоякісних

покриттів Ni-P обумовлює актуальність досліджень з вивчення впливу умов
електролізу на склад і структуру сплаву, морфологію його поверхні [548].
Проводиться оптимізація умов нанесення осадів, що володіють підвищеними
корозійною

стійкістю

і

твердістю,

які

не

поступаються

хромовим

покриттям [549]. Також розглядається можливість модифікації нікельфосфорних гальванопокриттів вуглецевими нанотрубками, включення яких в
осади призводить

до

зміни

їх

структури

і

фізико-механічних

властивостей [550, 551].
Одним з факторів, що впливають на структуру та властивості покриттів
нікель-фосфор, є тип застосовуваного електроліту. Наведені в літературних
джерелах результати досліджень закономірностей електроосадження покриттів
сплавом Ni-P, їх структури і фізико-хімічних властивостей, одержані в
сульфатних

і

сульфаматних

електролітах

[545–548].

Відомості

про

використання метилсульфонатних розчинів для одержання осадів Ni-P
нечисленні [394]. Однак, дослідження процесів електроосадження нікелю, його
сплавів і композиційних матеріалів із метилсульфонатних електролітів [492]
показали, що вони мають ряд цінних особливостей, що дозволяють варіювати
параметри електролізу в широких межах. У зв’язку з цим, актуальним є
визначення

характеру

структуру і властивості

впливу

умов

покриттів

електролізу

сплавом

на

Ni-P,

морфологію,

осаджених

із

метилсульфонатного електроліту.
Покриття сплавом Ni-P, електроосаджені із метилсульфонатного
електроліту, є рівномірними і дрібнокристалічними (рис. 8.25а). Морфологія
поверхні

осадів,

до морфології

одержаних

із сульфатного

покриттів,

нанесених

електроліту,
із

є подібною

метилсульфонатного

електроліту (рис. 8.25б).
Зниження рН електроліту призводить до зміни морфології поверхні
цих покриттів. Осади, одержані із метилсульфонатного електроліту стають
практично гладенькими із вкрапленнями певних дефектів, зокрема,
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мікротріщин та заглиблень (рис. 8.26а). Поверхня покриттів, осаджених із
сульфатного електроліту, складається з напівсферичних дрібних зерен які
формують суцільне покриття з епізодичним заглибленнями (рис. 8.26б).

а

б

Рисунок 8.25 – Морфологія поверхні осадів Ni-Р, одержаних
при Т = 333 К і рН 3 із електролітів:
а – 1,00М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70M H3BO3 + 0,12M NaH2PO2;
б – 1,00М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70M H3BO3 + 0,12M NaH2PO2

а

б

Рисунок 8.26 – Морфологія поверхні осадів Ni-Р, одержаних
при Т = 333 К і рН 2 із електролітів:
а – 1,00М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70M H3BO3 + 0,12M NaH2PO2;
б – 1,00М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70M H3BO3 + 0,12M NaH2PO2
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Рентгенівські

дослідження

осаду

Ni-Р,

одержаного

із

метилсульфонатного електроліту при рН 3, свідчать про те, що структура
покриття відповідає кристалічній решітці нікелю (рис. 8.27) з розміром
кристалітів 14 нм.

Рисунок 8.27 – Рентгенограма осаду Ni-Р, одержаного
при Т = 333 К і рН 3 із електроліту
1,00М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70M H3BO3 + 0,12M NaH2PO2
Підвищення рН електроліту осадження призводить до аморфізації
покриття (рис. 8.28а) зі зменшенням розміру кристалітів удвічі.
На рентгенограмі осаду Ni-Р, одержаного із сульфатного електроліту і
який містить значну кількість фосфору (14,03 % мас.), присутній пік, що
відповідає хімічній сполуці Ni2Р (рис. 8.28б).
Зменшення рН електроліту сприяє прискоренню процесу утворення
фосфору і збільшенню його вмісту в осадах Ni-Р. Останнє, очевидно,
впливає

на

умови

електрокристалізації

подрібнення кристалітів.

нікелю

і

викликає

значне
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а

б

Рисунок 8.28 – Рентгенограми оcадів Ni-Р, одержаних
при Т = 333 К і рН 2 із електролітів:
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,12 M NaH2PO2;
б – 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,12 M NaH2PO2
Розмір зерен покриттів Ni-Р значно менший ніж у нікелевих осадів, що
зменшує дифузність відбитого від них світла і, як видно із рисунка 8.29,
значення ступеню блиску осадів Ni-Р набагато більші порівняно з
чистим нікелем.
Зменшення рН електроліту електроосадження покриттів сплавом Ni-Р
сприяє збільшенню їх ступеню блиску (табл. 8.3).
Очевидно, це обумовлено зменшенням розміру зерен покриттів при
збільшенні в них вмісту фосфору.
Електролітичним осадам Ni-Р притаманна висока мікротвердість,
значення якої збільшуються симбатно з вмістом фосфору в покриттях, а
отже, і з концентрацією натрій гіпофосфіту в електроліті (рис. 8.30).
Збільшення густини струму електроосадження покриттів Ni-Р призводить до
певного зниження їх мікротвердості, що можна пояснити зменшенням, при
цьому,

вмісту

фосфору

в

осадах.

Варіювання

рН

електроліту

в
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досліджуваному діапазоні не чинить суттєвого впливу на величину
мікротвердості покриттів Ni-Р (табл. 8.4).

б

a

Рисунок 8.29 – Залежність ступеню блиску покриттів Ni-Р від густини струму
електроосадження та концентрації натрій гіпофосфіту в електролітах:
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X M NaH2PO2;
б – 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X M NaH2PO2
Умови експерименту: Т = 333 К і рН 3
Таблиця 8.3 – Ступінь блиску покриттів Ni-Р, одержаних при
i = 2 А/дм2 і Т = 333 К із електролітів: 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl +
+ 0,70 M H3BO3 + 0,12 M NaH2PO2 та 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl +
+ 0,70 M H3BO3 +0,12 M NaH2PO2
Ступінь блиску, %
рН

Метилсульфонатний
електроліт

Сульфатний
електроліт

Ni

Ni-P

Ni

Ni-P

2,0

2

44

1

31

2,5

2

43

1

29

3,0

3

20

2

17
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б

a

Рисунок 8.30 – Залежність мікротвердості покриттів Ni-Р від густини
струму електроосадження та концентрації натрій гіпофосфіту в електролітах:
1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + + 0,70M H3BO3 + X M NaH2PO2 та
1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X M NaH2PO2
Умови експерименту: Т = 333 К і рН 3
Таблиця 8.4 – Мікротвердість покриттів Ni-Р, одержаних при
i = 2 А/дм2 і Т = 333 К із електролітів: 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl +
+ 0,70 M H3BO3 + 0,12 M NaH2PO2 та 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl +
+ 0,70 M H3BO3 + 0,12 M NaH2PO2
Мікротвердість, кг/мм2
рН

2,0
2,5
3,0
Покриття,
характеризуються

Метилсульфонатний
електроліт

Сульфатний
електроліт

Ni

Ni-P

Ni

Ni-P

162,4
160,0
185,0

470,0
510,0
535,9

159,4
151,1
170,0

430,0
502,0
510,0

одержані
більшими

із

метилсульфонатного

значеннями

мікротвердості

покриттями, осадженими із сульфатного електроліту.

електроліту,
порівняно

з
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Зауважимо,
характеристиками

що

величина

структури

покриттів

мікротвердості
і

залежить

визначається
від

дефектності

кристалічної решітки. Отже, більші значення мікротвердості осадів Ni-Р
порівняно з нікелем обумовлені змінами кристалічної решітки покриттів,
високою густиною дислокацій і зменшенням їх рухливості, а також малим
розміром зерен осадів.
Незважаючи на меншу кількість фосфору в осадах, одержаних із
метилсульфонатного електроліту, мікротвердість таких покриттів вища
порівняно з покриттями, осадженими із сульфатного електроліту. Ймовірно,
більші викривлення кристалічної решітки обумовлені впровадженням в
осади значної кількості гідроксидних сполук нікелю, утворення яких в
приелектродному шарі в метилсульфонатному електроліті полегшується
через його низькі буферні властивості. Високі значення мікротвердості
покриттів сплавом Ni-Р при відносно малому вмісті фосфору в осадах,
одержаних із метилсульфонатного електроліту, роблять їх перспективними
для використання в електронній промисловості в якості захисних
покриттів контактів [545].
Покриття Ni-P, осаджені із метилсульфонатного електроліту мають
високі

внутрішні

напруження

розтягнення

(рис.

8.31а).

Внутрішні

напруження зростають при збільшенні вмісту фосфору в осадах, що має
місце при концентруванні електроліту електроосадження по гіпофосфітаніонам. Аналогічний ефект спостерігається і при використанні сульфатного
електроліту (рис. 8.31б).
Однак,

внутрішні

метилсульфатного
напруження,

що

напруження

електроліту,
виникають

покриттів,

помітно
в

одержаних

перевершують

осадах

при

із

внутрішні

електролізі

в

сульфатному електроліті.
Вплив густини струму на внутрішні напруження покриттів, осаджених
як із метилсульфонатного, та і з сульфатного електролітів, незначний.
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Зниження рН електроліту сприяє прискоренню реакцій утворення
фосфору і збільшенню його вмісту в покриттях. Високі внутрішні напруження
таких покриттів призводять до утворення мікротріщин. Останнє обумовлює
спостережуваний ефект зменшення внутрішніх напружень (табл. 8.5).

а

б

Рисунок 8.31 – Залежність внутрішніх напружень покриттів Ni-Р від
густини струму електроосадження із електролітів
а – 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X M NaH2PO2
та б – 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + X M NaH2PO2
при X: 1 – 0; 2 – 0,03; 3 – 0,07; 4 – 0,12; Т = 333 К; рН 3
Таблиця 8.5 – Внутрішні напруження покриттів Ni-Р, одержаних при
i = 2 А/дм2 і Т = 333 К із електролітів: 1,00 М Ni(CH3SO3)2 + 0,30 M NaCl +
+ 0,70 M H3BO3 + 0,12 M NaH2PO2 та 1,00 М NiSO4 + 0,30 M NaCl +
+ 0,70 M H3BO3 + 0,12 M NaH2PO2
Внутрішні напруження, МПа
рН

2,0
2,5
3,0

Метилсульфонатний
електроліт
Ni
186
197
206

Ni-P
226
362
375

Сульфатний електроліт
Ni
100
120
150

Ni-P
214
252
303
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Магнітні властивості плівок Ni-P, осаджених із метилсульфонатного
електроліту, було досліджено за допомогою петель магнітного гістерезису
(рис. 8.32). Покриття Ni-P, одержане із метилсульфонатного електроліту при
рН 3 проявляє магнітне насичення Ms = 16 А·м2/кг та коерцитивну силу
H = 10 Е. Зазначені магнітні характеристики є меншими порівняно з
характеристиками чистого нікелю (36 А·м2/кг та 20 Е, відповідно). Зменшення
рН електроліту електроосадження покриттів Ni-P до рН 2 призводить до
формування парамагнітних осадів з Ms = 2 А·м2/кг та H = 6 Е.

б

a

в
Рисунок 8.32. Петлі магнітного гістерезису покриттів нікелем (а)
та сплавом Ni-P (б), (в), одержаних із електроліту 1,00 М Ni(CH3SO3)2 +
+ 0,30 M NaCl + 0,70 M H3BO3 + 0,12 M NaH2PO2
при і = 2 А/дм2, рН 3 (а) і (б) та рН 2 (в)
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Вочевидь, зміна магнітних властивостей покриттів пов’язана із вмістом в
них фосфору, який при переході від рН 3 до рН 2 зростає з 5 % мас. до 8 % мас.
Зі збільшенням вмісту фосфору в покриттях відстань між атомами
нікелю в кристалічній решітці зростає, оскільки атом фосфору займає
положення

між

атомами

нікелю.

Це

призводить

до

перетворення

феромагнітного нікелю в парамагнітний Ni-P [552]. Менші значення
коерцитивної сили в покриттях Ni-P порівняно з нікелевими осадами
пояснюються утворенням аморфної структури завдяки збільшенню вмісту
фосфору в металевій матриці [553].
Отже, встановлено, що інкорпорація частинок ZrO2 та TiO2 в
нікелеву матрицю при електроосадженні композитів із суспензійних
метилсульфонатних
структури

та

електролітів

властивостей

призводить

до

одержуваних

зміни

осадів.

морфології,
Спотворення

кристалічної решітки та зменшення розмірів кристалітів обумовлюють
збільшення мікротвердості композитів.
Збільшення вмісту титан діоксиду в осадах сприяє підвищенню
фотокаталітичної активності покриттів, досліджуваній на модельних
розчинах

метилового

оранжевого.

Показано,

що

фотокаталітична

активність композитів Ni-TiO2 безпосередньо пов’язана зі ступенем
заповнення їх поверхні частинками титан діоксиду. У зв’язку з цим,
представляється перспективним розробка методів підвищення вмісту TiO2
в покриттях.
Показано, що істотно збільшити фотокаталітичну активність
композитів Ni-TiO2 можна шляхом розвинення поверхні електрода.
Запропоновано наносити композити на попередньо сформовану матрицю з
розвиненою поверхнею, в якості якої використано нікелеве покриття з
інкорпорованими в нього частинками карбонільного нікелевого порошку.
Фотокаталітична

активність

композитів

Ni-TiO2,

одержаних

із

метилсульфонатного електроліту на матриці з розвиненою поверхнею, в
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десять раз перевищує відповідну характеристику композиту, осадженого
на

гладенькому

електроді. Високі фотокаталітичні

властивості і

стійкість до механічного зносу вселяють обґрунтований оптимізм щодо
перспектив використання таких композитів, як фотокаталізаторів для
очищення стічних вод і в сонячній енергетиці.
Показана
покриттів

на

нова

можливість

основі

нікелю

з

формування

нанокомпозиційних

поліпшеними

експлуатаційними

характеристиками методом осадження останніх з розчинів, що містять
іони церію(III) та титану(IV). Такий метод модифікації нікелевих
покриттів

вигідно

відрізняється

від

традиційного

одержання

композиційних покриттів з суспензій. Застосування метилсульфонатного
електроліту для осадження композитів на основі нікелю має великі
перспективи в зв’язку з високою розчинністю метилсульфонатних солей
допованих елементів, зокрема церію.
Збільшення

вмісту

іонів

церію(ІІІ)

в

метилсульфонатному

електроліті, густини струму електроосадження та рН розчину сприяють
підвищенню ступеню блиску, мікротвердості та внутрішніх напружень
покриттів, що вочевидь, пов’язано зі збільшенням церійвмісних сполук в
осадах. Встановлено, що композити Ni/Се проявляють електрокаталітичну
активність по відношенню до реакції виділення водню. Перенапруження
виділення водню на поверхні композиту зменшується при збільшенні вмісту
церійвмісних сполук в покриттях.
Встановлено, що композити Ni/TiO2 та покриття Ni-TiO2, осаджені
із суспензійного електроліту, проявляють однакову фотокаталітичну
активність при десятикратній відмінності в них дисперсної фази.
Нанокомпозити демонструють помітну фотокаталітичну активність при
незначному вмісті TiO2. Суттєво збільшити цей показник вдається при
електроосадженні

нанокомпозитів

Ni/TiO2

із

метилсульфонатного

електроліту на металеву матрицю з розвиненою поверхнею.

282
Рентгеноструктурний
метилсульфонатного

аналіз

електроліту,

покриттів
показав,

що

Ni-Р,

одержаних

зменшення

із

розмірів

кристалітів відбувається зі збільшенням вмісту фосфору в осадах.
Включення фосфору в осади викликає суттєві зміни структури покриттів,
що позначається на ступені блиску, мікротвердості і внутрішніх
напруженнях осадів. Досліджувані властивості покриттів Ni-Р, одержаних
із метилсульфонатного електроліту вище, ніж покриттів, нанесених з
сульфатного. Це пов’язано з тим, що разом з інкорпорованим в покриття
фосфором на структуру осадів впливає дисперсія гідроксиду нікелю,
кількість якої в приелектродному шарі внаслідок більш низьких буферних
властивостей в метилсульфонатному електроліті, вища. Наведені дані
свідчать про те, що використання метилсульфонатного електроліту
дозволяє надавати осадам Ni-Р високі фізико-хімічні властивості при
меншому вмісті фосфору, ніж при осадженні із сульфатного електроліту.
Це є суттєвою перевагою при використанні таких покриттів в електронній
промисловості, що пред’являє високі вимоги до здатності їх до пайки, яка
зростає при зниженні вмісту фосфору в осадах. Покриття Ni-Р, одержані
із

метилсульфонатного

електроліту,

набувають

парамагнітних

властивостей і можуть бути використаними в радіоелектронній техніці в
якості захисних покриттів контактів тощо.
Основні положення і висновки розділу опубліковані в роботах [554–572].
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РОЗДІЛ 9
УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ
МЕТАЛІВ РОДИНИ ФЕРУМУ, СПЛАВІВ ТА КОМПОЗИТІВ НА ЇХ
ОСНОВІ ІЗ МЕТИЛСУЛЬФОНАТНОГО ЕЛЕКТРОЛІТУ

Системні дослідження кінетики електроосадження металів родини
феруму показали, що визначальну роль в цьому процесі відіграє природа
електроактивних частинок. Електровідновлення гідроксокомплексів металів
родини феруму відбувається із суттєво нижчими перенапруженнями, ніж
електровідновлення їх аквакомплексів. Це обумовлено тим, що гідроксиданіон, що входить в координаційну сферу гідроксокомплексу, порушує
стабільну гексагональну структуру аквакомплексу і полегшує подальшу
дегідратацію іонів металів родини феруму при їх електровідновленні.
Утворення гідроксокомплексів відбувається за певних рН, значення яких
можуть бути вищими за рН в об’ємі електроліту електроосадження. Перебіг
паралельної основному катодному процесу реакції виділення водню
обумовлює підвищення рН у приелектродному шарі і створення умов для
утворення гідроксокомплексів. Зсув потенціалу електроду в область більш
негативних значень ініціює процес електровідновлення аквакомплексів,
швидкість якого меншою мірою залежить від потенціалу. Суттєвий вплив на
кінетику електроосадження металів родини феруму оказує природа
електроліту. Це обумовлено впливом аніонного складу електроліту на
концентрацію електроактивних частинок. Концентрація аквакомплексів
металів визначається константою стійкості відповідних ацидокомплексів.
В роботі показано, що константа стійкості метилсульфонатних комплексів
металів родини феруму на два порядки нижче, ніж сульфатних комплексів.
Отже,

концентрація

аквакомплексів

металів

родини

феруму

в

метилсульфонатних електролітах є більшою ніж в сульфатних електролітах.
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Концентрація гідроксокомплексів, окрім останнього, залежить від рН
електроліту. Оскільки рН приелектродного шару збільшується під час
електролізу, важливим фактором впливу на концентрацію розряджуваних
гідроксокомплексів є буферні властивості електроліту. Буферні властивості
метилсульфонатних електролітів є меншими порівняно з сульфатними
електролітами, що обумовлює більшу концентрацію гідроксокомплексів
металів родини феруму в метилсульфонатних електролітах порівняно із
сульфатними електролітами за однакової аналітичної концентрації іонів
металів. Внаслідок більшої концентрації електроактивних частинок в
метилсульфонатних електролітах електроосадження досліджуваних металів
із таких електролітів відбувається в області більш позитивних потенціалів,
що є важливим при використанні, для зниження високих внутрішніх
напружень металів, сульфурвмісних органічних добавок. Їх адсорбція на
негативно

зарядженій

полегшується

при

катодній

перебігу

поверхні

металів

електроосадження

родини

в

феруму

області

більш

позитивних потенціалів.
Отже,

для

електроосадження

металів

родини

феруму

з

прогнозованими фізико-хімічними властивостями необхідно зважати на
природу електроліту електроосадження, яка впливає на кінетику виділення
металів і визначає вибір органічних добавок і їх оптимальні концентрації.
Сумісне

електроосадження

металів

родини

феруму

із

метилсульфонатних електролітів відбувається із пріоритетним виділенням
більш електронегативного компоненту. Так зване аномальне співосадження
металів

родини

феруму

обумовлене

кінетичними

факторами.

Відповідальним чинником, що визначає такий характер електроосадження є
участь в процесі, в якості електроактивних частинок, гідроксокомплексів
співосаджуваних

металів.

Експериментальні

дані

з

сумісного

електроосадження металів родини феруму із метилсульфонатного і
сульфатного електролітів за присутності буферуючого агенту і без нього
переконливо показали, що рН в приелектродному шарі має визначальний
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вплив на ступінь “аномальності” при співосадженні металів родини феруму.
Виходячи із запропонованого механізму сумісного електроосадження
металів

родини

феруму,

електровідновлення

гідроксокомплексів

компонентів сплаву відбувається на активних центрах, утворюваних
внаслідок

електрохімічної

адсорбції

гідроксокомплексів

осаджуваних

металів. Принциповим є те, що незалежно від природи металу, який утворює
активний центр, останній є рівнодоступним для електровідновлення обох
сортів іонів металів. Це, зокрема, обумовлює електроосадження заліза
в області

потенціалів,

де

за

відсутності

іонів

нікелю(ІІ)

цей

процес неможливий.
Збільшення кількості активних центрів на катодній поверхні за
наявності в електроліті двох сортів іонів металів призводить до збільшення
густини

струму

електроосадження

сплаву

при

сталому

потенціалі.

Пріоритетність у виділенні металів в сплав визначається константою
швидкості

їх

електровідновлення

гідроксокомплексів

певного

виділення

зменшується,

металів

сорту
а

та

іонів.

константою
Оскільки

константи

стійкості

перенапруження

стійкості

відповідних

гідроксокомплексів зростають в ряду Ni, Co, Fe, то і швидкість
електроосадження металів в сплав зростає в тій же послідовності.
Виходячи з встановленого механізму сумісного електроосадження
металів родини феруму в сплав стає можливим прогнозоване керування
складом одержуваного сплаву шляхом зміни рН електроліту, його аніонного
складу та умов електролізу. Вміст компонентів сплавів впливає на структуру
осадів

і

визначає

їх

твердість,

внутрішні

напруження,

магнітні

характеристики тощо.
Так само, як і при електроосадженні сплавів, електросинтез композитів
прогнозованого складу потребує розуміння механізму його утворення.
Запропонований

механізм

формування

композиційних

покриттів

із

суспензійних електролітів передбачає, що вміст дисперсної фази залежить
від частинкової концентрацій її в електроліті і є пропорційним ступеню
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заповнення

частинками

поверхні

електроду.

Крім

того,

швидкість

формування композиту залежить від різниці густин струму на вільній і
умовно зайнятій дисперсною фазою поверхнях електроду, тобто від
розсіювальної

здатності

електроліту.

Оскільки

коагуляція

частинок

дисперсної фази в метилсульфонатному електроліті є меншою порівняно із
сульфатним електролітом, то при рівній об’ємній концентрації дисперсної
фази в електролітах її частинкова концентрація в метилсульфонатному
електроліті буде більшою. З іншого боку, потенціали виділення нікелю із
метилсульфонатного електроліту нижче, ніж із сульфатного електроліту, що
при інших рівних умовах вказує на більшу розсіювальну здатність
метилсульфонатного

електроліту.

Отже,

вміст

дисперсної

фази

в

композитах, який визначається обома цими факторами, виявився дещо
більшим в осадах, одержаних із метилсульфонатного електроліту.
Таким чином, збільшення вмісту дисперсної фази в покриттях,
одержуваних із суспензійних електролітів,

можна досягти, шляхом

агрегативної стабілізації дисперсної фази за допомогою поверхневоактивних речовин або інтенсивним подрібненням агломератів під час чи
безпосередньо перед електроосадженням композитів.
Електроосадження

композитів

з

нанорозмірними

частинками

дисперсної фази можливе при проведенні процесу із істинного розчину, що
містить іони полівалентних металів. Необхідними умовами для реалізації
такого методу формування нанокомпозитів є висока розчинність солей
полівалентних металів в електроліті та підвищення рН приелектродного
шару під час електролізу до значень утворення оксидно-гідроксидних
сполук полівалентних металів. Цим умовам, в повній мірі, відповідає
метилсульфонатний електроліт. Метилсульфонатні солі полівалентних
металів характеризуються високою розчинністю у воді. Виділення водню на
катоді під час електролізу призводить до підвищення рН у приелектродному
шарі, а низькі буферні властивості метилсульфонатних електролітів
обумовлюють

значну

різницю

між

цим

рН

і

значеннями

в
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об’ємі електроліту.

Утворення

дисперсної

фази

безпосередньо

в

приелектродному шарі зумовлює інкорпорацію в покриття нанорозмірних
частинок,

оскільки

суттєвої

коагуляції,

внаслідок

короткого

часу

перебування їх в електроліті, не відбувається.
Перехідним між сплавами та нанокомпозитами є покриття Ni-P, в
залежності від вмісту фосфору в якому може формуватися твердий розчин
заміщення або додатково утворюється окрема фаза фосфіду нікелю. Сумісне
осадження нікелю і фосфору являється багатофакторним процесом і реакції,
які

перебігають

при

електроосадженні

покриттів

Ni-P

є

взаємообумовленими. Вміст фосфору в осадах визначається швидкостями
його утворення під час електроосадження за електрохімічним механізмом і
по реакції диспропорціонування на активній нікелевій поверхні. Ці реакції
перебігають за участі іонів гідрогену, що позначається на значеннях рН
приелектродного шару відповідно до буферних властивостей електроліту, а
виходячи із залежності кінетики виділення нікелю від цього параметру, і на
швидкості електроосадження нікелю. Отже, при постійному потенціалі і за
однакових умов електролізу, внаслідок більшої швидкості виділення нікелю
і меншої швидкості утворення фосфору, обумовлених низькими буферними
властивостями метилсульфонатного електроліту, вміст фосфору в осадах,
одержаних із цього електроліту, буде меншим порівняно із покриттями,
нанесеними із сульфатного електроліту.
Проте, фізико-хімічні властивості покриттів Ni-P, одержаних із
метилсульфонатного електроліту, не поступаються осадам, одержаним із
сульфатного електроліту. Оскільки властивості покриттів обумовлені їх
внутрішньою структурою, слід зазначити, що найбільші спотворення
кристалічної решітки викликають нанорозмірні домішки, що потрапляють в
осад. Значне підвищення рН у приелектродному шарі в метилсульфонатному
електроліті може призводити до утворення певної кількості колоїдного
нікель(ІІ) гідроксиду, який частково потрапляє в осад і змінює структуру і
структурно

залежні

властивості

покриттів.

Зокрема,

це

стосується

288
мікротвердості, магнітних властивостей, ступеню блиску, внутрішніх
напружень тощо.
Зазначений ефект, зрозуміло, спостерігається і для металів родини
феруму та сплавів на їх основі. Проте, як відомо, надмірна кількість
колоїдного гідроксиду осаджуваного металу, що потрапляє в покриття
призводить до погіршення його якісних характеристик, поганого зчеплення з
основою, розтріскування та відшарування. Отже, виходячи із конкретних
вимог

до

покриттів

метилсульфонатного

слід

дотримуватися

електроліту,

значення

балансу
яких

при

мають

виборі

рН

забезпечити

електроосадження покриттів прогнозованого складу із оптимальними
фізико-хімічними властивостями.
Підсумовуючи

можна

зазначити,

що

встановлені

загальні

закономірності кінетики електроосадження металів родини феруму, сплавів
та композитів на їх основі разом із залежностями структури та фізикохімічних властивостей осадів від умов електролізу дозволили вирішити
наукову проблему з встановлення узагальнюючих принципів формування
поліфункціональних

гальванопокриттів

прогнозованого

складу

і

властивостей із поліпшеними експлуатаційними характеристиками шляхом
електролізу метилсульфонатних електролітів.
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ВИСНОВКИ

У

дисертаційній

роботі

розв’язано

важливу

наукову

проблему

встановлення узагальнюючих принципів цілеспрямованої дії на основні
фактори електроосадження металів родини феруму, сплавів та композитів на їх
основі

для

одержання

фізико-хімічних,

покриттів

фото-

та

прогнозованого

електрокаталітичних

складу,

структури,

властивостей

із

метилсульфонатного електроліту.
1. Встановлено, що кінетика електровідновлення іонів металів родини
феруму визначається стійкістю ацидокомплексів відповідних металів і
буферними

властивостями

електроліту.

Зазначені

характеристики

для

метилсульфонатного електроліту значно нижчі порівняно з сульфатним
електролітом. Внаслідок цього, при сталому потенціалі електроду швидкість
виділення металів родини феруму із метилсульфонатного електроліту вища
порівняно із сульфатним електролітом. Встановлено, що електроосадження
металів родини феруму в області низьких потенціалів переважно відбувається
за участі їх гідроксокомплексів, а в області високих потенціалів –
аквакомплексів. Відповідно, константа b рівняння Тафеля дорівнює –0,044 В і
–0,132 В, а порядок реакції по іонам металу становить 2 і 1. Запропоновано
механізм електровідновлення іонів металів родини феруму, що адекватно
описує одержані експериментальні дані.
2. Запропоновано і експериментально обґрунтовано механізм сумісного
електроосадження металів родини феруму із метилсульфонатного електроліту.
Показано, що аномальний характер співосадження цих металів зумовлений
низкою чинників. Зокрема, електроосадження сплаву протікає на активних
центрах, що утворюються в результаті адсорбції гідроксокомплексів металів з
перенесенням заряду. Запропоновано вважати, що осадження компонентів
сплаву можливе, як на власних, так і на чужорідних активних центрах,
утворених іншим компонентом сплаву. Принциповою характеристикою
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розчину є його рН поблизу електрода, величина якого впливає на
концентрацію гідроксокомплексів металів і ступінь заповнення поверхні
активними центрами.
3. Встановлено
композиційних
електроліту.

кінетичні

покриттів

Показано,

закономірності

Ni-ZrO2
що

та

Ni-TiO2

метилсульфонатний

із

електроосадження
метилсульфонатного

електроліт

забезпечує

підвищену агрегативну стійкість дисперсної фази, розміри якої вдвічі менші
порівняно із сульфатним електролітом, що сприяє впровадженню в покриття
більшої кількості частинок при однаковій їх об’ємній концентрації порівняно з
сульфатним

електролітом.

Запропоновано

механізм

формування

композиційного покриття, який враховує те, що електроосадження металевої
матриці протікає з різною швидкістю, як на вільній від неметалічних частинок,
так і на умовно зайнятій ними поверхні електрода, і розроблена математична
модель

утворення

композиційного

покриття,

яка

адекватно

описує

експериментальні дані.
4. Запропоновано

новий

спосіб

формування

нанокомпозиційних

покриттів методом осадження останніх із метилсульфонатних розчинів, що
містять іони полівалентних металів, зокрема титану(IV) та церію(ІІІ).
Дисперсна фаза в таких електролітах утворюється у приелектродному шарі
безпосередньо під час електролізу внаслідок підвищення рН при протіканні
катодної

реакції

виділення

водню.

Оксидно-гідроксидні

сполуки

нанорозмірного масштабу інкорпоруються в зростаючий осад, утворюючи
нанокомпозиційні матеріали. Такий метод модифікації нікелевих покриттів
вигідно відрізняється від традиційного одержання композиційних покриттів із
суспензій тим, що відсутні перемішування електроліту і значне агрегатування
дисперсної фази в розчині. Застосування метилсульфонатного електроліту для
осадження композитів на основі нікелю має великі перспективи у зв’язку з
високою розчинністю метилсульфонатних солей допованих елементів та
можливістю проведення електролізу в достатньо кислих розчинах (до
рН = –0,5), в яких можливе використання сполук титан(IV) в розчинному стані.
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5. Встановлено, що при сумісному електроосадженні нікелю і фосфору із
метилсульфонатного електроліту утворення фосфору відбувається в результаті
електрохімічного відновлення гіпофосфіт-аніонів безпосередньо до атомарного
фосфору і при диспропорціонуванні гіпофосфіт-аніонів на каталітично
активній поверхні нікелевого катода. Перенапруження виділення нікелю в
сплав Ni-P в метилсульфонатному електроліті зменшується порівняно з чистим
нікелем на величину до 100 мВ, що може бути пов’язано зі збільшенням
концентрації електроактивних гідроксокомплексів нікелю в приелектродному
шарі в результаті підвищення його рН, викликаного протіканням реакцій
утворення фосфору з гіпофосфіт-аніонів.
6. Встановлено,

що

у

металів

родини

феруму,

одержаних

із

метилсульфонатного електроліту, розмір кристалітів менший, а густина
дислокацій більша на 15–20 % порівняно з осадами, одержаними із
сульфатного електроліту. Це пов’язано з тим, що при електролізі в
метилсульфонатному електроліті в приелектродному шарі утворюється більша
кількість оксидно-гідроксидних сполук осаджуваного металу, що потрапляють
в осади. Показано, що сульфурвмісні органічні сполуки впливають на
структуру осадів, одержаних із метилсульфонатного електроліту, зменшуючи
розмір кристалітів в два рази і збільшуючи густину дислокацій в 4–5 разів, що
призводить до суттєвих знижень внутрішніх напружень і збільшення
мікротвердості покриттів. Встановлено, що сульфурвмісні добавки, які
використовуються при нікелюванні, значно слабше впливають на структуру та
властивості кобальтових покриттів. Запропоновано принцип керування
властивостями покриттів металами родини феруму, який полягає в тому, що в
електроліт вводяться такі сульфурвмісні органічні сполуки, які забезпечують
вбудовування сульфуру в кристалічну решітку металу або потрапляння певної
кількості продуктів розкладу в його міжкристалічний простір.
7. Встановлено,

що

мікротвердість

і

внутрішні

напруження

електролітичних сплавів Ni-Co, одержаних із метилсульфонатних електролітів,
понад 30 % вищі ніж у осадів, одержаних із сульфатних електролітів, що
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пов’язано із відмінністю ступеню спотворення їх кристалічних решіток. Слабкі
буферні властивості метилсульфонатного електроліту порівняно з сульфатним
електролітом обумовлюють утворення в приелектродному шарі більшої
кількості гідроксидних сполук, що вбудовуються в катодний осад і впливають
на

його

структуру.

Показано,

що

введення

натрій

сахаринату

в

метилсульфонатний електроліт осадження сплаву Ni-Fe сприяє зниженню
внутрішніх напружень до 2–8 МПа та підвищенню мікротвердості осадів.
Елімінування внутрішніх напружень забезпечує зниження коерцитивної сили
плівок Ni-Fe до 4 Е, що збільшує їх цінність в якості магнітом’якого матеріалу.
8. Для підвищення фотокаталітичної активності композиту Ni-TiO2 в
десять разів запропоновано наносити фотокаталізатор на попередньо
сформовану нікелеву матрицю з розвиненою поверхнею. Ефект підвищення
питомої поверхні матриці досягається шляхом електроосадження нікелю із
суспензійного

метилсульфонатного

електроліту,

що

містить в

якості

дисперсної фази 0,1–0,5 г/л карбонільного нікелевого порошку.
9. Встановлено, що нанокомпозити Ni/TiO2, одержані із істинних
метилсульфонатних розчинів, проявляють в десять разів вищу фотокаталітичну
активність
електроліту.

порівняно
Показано,

із

композитами,
що

осадженими

нанокомпозити

Ni/Ce

із

суспензійного

мають

підвищену

мікротвердість і проявляють електрокаталітичні властивості по відношенню до
реакції виділення водню.
10. Встановлено, що покриття Ni-Р, осаджені із метилсульфонатного
електроліту, містять менше фосфору, ніж нанесені із сульфатного електроліту,
за інших однакових умов. Причому, їх ступінь блиску (30–40 %) і внутрішні
напруження (270–380 МПа) вище, а мікротвердість (близько 500 кг/мм2) не
поступається покриттям, осадженим із сульфатного електроліту. Такі осади
можуть бути успішно використані в електронній промисловості, оскільки
мають більшу здатність до пайки. Парамагнітні властивості одержуваних
покриттів можуть бути використані при створенні магнітних екранів.
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