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Методичний матеріал містить інструкції до виконання шести лабораторних робіт. 

Три роботи націлені на розгляд основних питань електрохімічної кінетики процесів з участю 

комплексних сполук типових d–металів  (мідь, нікель). Інші три роботи охоплюють деякі 

практично важливі з технологічної точки зору процеси – цинкування, міднення, хромування. 

При виконанні робіт здобувачі вищої освіти знайомляться не тільки з теоретичними 

параметрами, які характеризують електродні реакції, а й з технологічними (вихід за струмом, 

розсіювальна здатність). 
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Лабораторна робота № 1 

Електрохімічний синтез аквакомплексів Cu2+ 

Мета роботи: встановити вплив концентрації води при анодному 

розчиненні міді на значення граничного струму та величину анодної 

поляризації. 

Стислі теоретичні відомості 

З рівняння поляризаційної кривої при стаціонарній лінійній дифузії: 

𝑖 = 𝑖𝑑 (1 − 𝑒𝑥𝑝 (
∆𝜑·nF

𝑅𝑇
))                     (1) 

 

(іd – граничний струм, – концентраційна поляризація), випливає, що при 

зміщенні поляризації у позитивний бік (анодний процес) струм повинен 

експоненціально зростати, та на відміну від катодних процесів, тут не повинна 

виникати гранична густина струму. У катодних процесах гранична густина 

струму виникає тоді, коли концентрація іонів, що розряджаються, у 

прикатодному шарі падає до нуля, тобто при Сs = 0. Однак на кривій анодної 

поляризації при розчиненні метала також є ділянка (рис. 4.1), яка вказує на те, 

що є наявність граничного значення густини струму. 
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Рис. 4.1. Поляризаційна характеристика анодного розчинення міді 

 
Різкий зсув потенціалу в позитивний бік, що спостерігається під час 

дослідів, не є безпосередньо результатом обмеження швидкості дифузії. Він 

може викликатися іншими процесами не обов’язково дифузійного походження. 

Все ж одна з можливих причин цього явища пов’язана з недостатньою 

швидкістю дифузії. З рівняння 
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(С0 – концентрація в об’ємі електроліту; Сs – концентрація в прианодному шарі; 

 – товщина дифузійного шару), що зростання анодної густини струму 

призводить до відповідного зростання концентрації іонів, що утворилися у 

прианодному шарі Сs. При певному значенні анодної густини струму буде 

досягнута концентрація, що відповідає насиченому розчину даного електроліту 

Са. Подальше зростання концентрації вже неможливе, а тому не можна чекати й 

підвищення анодної густини струму. Окрім того, з насиченого розчину може 

початися кристалізація солі метала на поверхні електроду. Оскільки більшість 

твердих солей має малу електропровідність, то в осаді солі, що утворився, буде 

відбуватися значний спад напруги та потенціал електрода зсунеться у 

позитивний бік. Зазвичай поява анодної граничної густини струму обумовлена 

утворенням поверхневих сполук за участю Оксигену. В усіх цих випадках зсув 

потенціалу в позитивний бік може супроводжуватися навіть зменшенням 

анодної густини струму. Такі явища є різними формами переходу метала у 

пасивний стан. 

При анодному розчиненні міді в концентрованих розчинах фосфатної 

кислоти спостерігається граничний струм, який має дифузійну природу та 

залежить від перемішування електроліту та концентрація Н3PO4. Дифузійна 

природа підтверджується різними експериментальними даними. 

Дифузійну природу можна пояснити, якщо припустити, що уповільненою 

стадією процесу розчинення є дифузія кінцевих продуктів розчинення чи 

речовин, необхідних для переходу метала у розчин. З зростанням концентрації 

Н3PO4 величина граничного струму знаходиться у зворотній залежності від 

концентрації кислоти. Це досить незвично, але можна пояснити, якщо 

припустити, що уповільненою стадією дифузії є процес доставки молекул води, 

тобто зі зменшенням концентрації води скоріше досягається насичення у 

приелектродному шарі та зменшується значення іd. 

Експериментальна частина 

1. Підключити до потенціостату ПВЛ-1 робочу комірку, амперметр та 

вольтметр. 

2. Підготувати електроди (відполірувати, знежирити та промити). Залити 

у комірку перший робочий розчин, занурити електроди та електролітичний 

місток. 

3. Увімкнути на потенціостаті режим «Потенціостат». Зареєструвати 

поляризаційну криву розчинення міді у потенціостатичному режимі. Для цього 

визначте спочатку стаціонарне (без струму, комірка вимкнута!) значення 

потенціалу міді в розчині Н2SO4. Далі поступово змінювати значення потенціал 



анода на 50 мВ, зсуваючи його при цьому в позитивну область. Для кожного 

значення φ фіксувати величину стаціонарного значення струму (Істац). 

4. Результати занести до таблиці: 

φ, В Істац, мА і, мА/см2 

   

5. Повторити процедуру для всіх робочих розчинів (розчини Н3PO4 з 

густиною: 1) 1,05 г/см3; 2) 1,1 г/см3; 3) 1,3 г/см3; 4) 1,5 г/см3; 5) 1,7 г/см3). 

6. На підставі отриманих даних побудуйте і,φ-криву анодного розчинення 

міді. З графіка визначити граничний дифузійний струм. 

7. Побудувати графічну залежність іd від концентрації H 2 O в  розчині 

Н2PO4. Пояснити отриману залежність. 

Контрольні запитання 

1. Чим відрізняються значення дифузійних струмів для анодного та 

катодного процесів? 

2. В чому причина виникнення граничного струму катодних процесів? 

Анодних процесів? Наведіть порівняння. 

3. Як впливає концентрація Н3PO4 на величину граничного струму 

розчинення міді в фосфатній кислоті. Чому? 

 

Лабораторна робота № 2 

 

Електрохімічне  відновлення аквакомплексів Cu2+ 

Мета роботи: встановити вплив концентрації Cu2+ на значення граничного 

струму та величину катодної поляризації при катодному виділенні міді. 

Стислі теоретичні відомості 

Доставка реагуючої речовини до електроду та продуктів реакції може 

здійснюватися за трьома механізмами: дифузією, міграцією та конвекцією. При 

цьому два останніх механізму не мають самостійного значення, так як завжди 

лише накладаються на головний дифузійний механізм масопереносу. Так, 

вплив електричного поля на переміщення заряджених часток в дифузійному 

шарі (міграція) можливо формально описати за допомогою ефективних 

коефіцієнтів дифузії, а прискорення масопереносу за рахунок перемішування 

розчину (конвекція) можливо передати еквівалентним зменшенням товщини 

дифузійного шару. 



Ox Ox 

Припустимо, що електрохімічна реакція Ох + nē (Мe) → Red перебігає на 

великому плоскому електроді та лімітується швидкістю масопереносу речовин 

Ох та Red за механізмом дифузії. За відсутністю специфічної адсорбції речовин 

Ох та Red (а також в умовах стаціонарної лінійної дифузії) залежність струму і 

від потенціалу електрода може бути знайдена за допомогою трьох наступних 

рівнянь дифузійної кінетики: 
 

(1) 

(2) 

(3) 

де х – відстань від поверхні електрода, COx – концентрація речовини Ох, що є 

функцією х та t, DOx – коефіцієнт дифузії, φ0 – стандартний рівноважний 

потенціал для даної реакції. 

Рівнянням (1) є комбінація закону Фарадея з першим законом дифузії 

Фіка, воно означає, що швидкість реакції визначається швидкістю дифузійних 

потоків реагуючої речовини до електрода та продукту реакції від електрода. 

Рівняння (2) означає, що рівновага стадії розряду – іонізації в умовах 

уповільненої стадії масопереносу не порушується, а зміна потенціалу електрода 

φ порівняно з його рівноважним значенням φ0 обумовлено відміною 

концентрації Cs (х = 0) від її об’ємного значення C0 . Тому говорять, що 

поляризація електроду в умовах лімітуючої стадії масопереносу носить 

концентраційний характер. Рівняння (3) відбиває другий закон дифузії Фіка та 

дозволяє знайти функцію COx(х, t), якщо задані одна початкова та дві граничні 

умови. Знання цієї функції дає можливість розрахувати COx(х = 0), та 

після підстановки до рівнянь (2) та (3) отримати залежність і від φ, тобто 

поляризаційну криву електрохімічного процесу. 

Катодне відновлення міді в розчині CuSO4 перебігає в умовах 

стаціонарної дифузії, тобто в умовах, коли розподіл концентрації не залежить 

від часу . В цьому випадку рівняння (1) має вигляд: 
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де С0 – концентрація в об’ємі електроліту; Сs – концентрація в прикатодному 

шарі; – товщина дифузійного шару, тобто шару розчину, в межах якого 

змінюється концентрація від С0 до Сs. Якщо на електроді перебігає 

електровідновлення іонів Cu2+, то як витікає з співвідношення (1), струм може 

змінюватись від нуля при С0 = Сs, до деякого граничного значення іd, що 



φ 

виникає, коли у прикатодному шарі повністю відсутні іони, що розряджаються, 

тобто при Сs = 0. Величина цього граничного струму дифузії дорівнює: 
 

 

 

                                     (4)                  

Рівняння поляризаційної кривої при стаціонарній лінійній дифузії, має 

вигляд: 

 

                                  𝑖 = 𝑖𝑑 (1 − 𝑒𝑥𝑝 (
∆𝜑·𝑛𝐹

𝑅𝑇
))                                               (5) 

 

При малих поляризаціях                    експоненту в рівнянні (5) можна 

розкласти в ряд і обмежитися двома першими членами ряду. Таким чином, 

приходимо до висновку про лінійну залежності між і та φ. При великому 

значенні експонентою можна знехтувати порівняно з одиницею, тоді з (5) 

витікає, що струм в ланцюгу буде дорівнювати граничному струму дифузії. 
 

Рис. 2.1. Поляризаційна крива розряду іонів металу на тому ж металі в умовах 

стаціонарної дифузії 

 

Експериментальна частина 

1. Підключити до потенціостату ПВЛ-1 робочу комірку. Виміряти площу 

робочого електроду. 

2. Підготувати електроди (відполірувати, знежирити та промити). Залити 

у комірку робочий розчин № 1, занурити електроди та електролітичний місток. 

3. Встановити початковий потенціал +100 мВ, швидкість розгортки 

5 мВ/с (низькі швидкості розгортки потенціалу дозволяють реалізувати умови  

близькі до стаціонарних) та амплітуду –250 мВ. Діапазон струму 0,5 мА. 

Запусти на комп’ютері програму DiSco. 

4. Увімкнути на потенціостаті режим «Потенціостат». Зареєструвати 

поляризаційну криву осадження міді у потенціодинамічному режимі. Для 



цього, ввімкнути комірку, переключити нижній перемикач на блоці розгортки 

потенціостату в положення «Подъем», натиснути клавішу «Запуск» у робочому 

вікні програми DiSco, переключити верхній перемикач на блоці розгортки 

потенціостату в положення «Пуск». 

5. По закінченню розгортки відключити реєстрацію, натиснувши клавішу 

«Стоп» у робочому вікні програми DiSco. Зберегти результати у вигляді 

текстового файла. 

6. Переключити верхній перемикач на блоці розгортки потенціостату в 

положення «Стоп», а нижній – в положення «Сброс». 

7. Повторно підготувати робочий електрод.   Повторити   процедури 

пп. 4-6 для всіх робочих розчинів. 

8. Побудувати в програмі Excel і,φ-криві катодного виділення міді для 

різних концентрацій іону деполяризатора та графік залежності граничного 

струму від концентрації Cu2+ іонів. 

9. Пояснити отриманні залежності. 

10. Розрахувати товщину дифузійного шару при кожній концентрації 

електроліту, якщо коефіцієнт дифузії іонів міді у даному випадку буде 

дорівнювати 10‒ 5 см2/с. 

Контрольні запитання: 

1. Поясніть фізичний зміст величини 

2. В чому причина виникнення граничного струму катодних процесів? 

3.Як впливає концентрація аквакомплексів Cu2+на

 величину граничного струму осадження міді. Чому? 
 

Лабораторна робота № 3 

 

Особливості електрохімічного синтезу 

аквакомплексів Ni2+ 

Мета роботи: Ознайомитись з впливом режиму електролізу на природу 

продукту синтезу аквакомплексів Ni2+. 

Загальновідомо, що швидкість корозії багатьох металів (заліза, хрому, 

нікелю, титану, цирконію, алюмінію тощо) значно менша у розчинах сильних 

окисників, ніж у розчинах більш слабких окисників. Різке зменшення 

швидкості корозії (на декілька порядків) у сильних окисниках називається 

пасивацією, а стан метала – пасивним. 

На рис. 1 наведено сумарну поляризаційну криву анодного розчинення 

металу. На ділянці поляризаційної кривої І швидкість розчинення метала у воді 

в вигляді сольватованих іонів зростає з збільшенням анодної поляризації. 

Залежність швидкості процесу від потенціалу підкоряється 

напівлогарифмічному закону. Активне розчинення триває до потенціалу φп При 

. 



цьому максимальний струм дорівнює критичному струму пасивації іп При 

достатньо великому зсуві потенціалу у позитивний бік швидкість окиснення 

значно зменшується (ділянка ІІ) та залишається практично незмінною на 

ділянці ІІІ, де метал знаходиться у пасивному стані. Потенціал φп та струм іп є 

важливими характеристиками електрода, які показують наскільки легко метал 

переходить в пасивний стан. Інтервал потенціалів Δφп відповідає умовам, в яких 

зберігається пасивний стан. Вище потенціалу φпп швидкість окислення знов 

збільшується (ділянка IV) та метал опиняється в області перепасивації або в 

транспасивному стані. При ще більшому потенціалі стає можливим процес 

окислення води та виділення кисню: 2Н2О → О2 + 4Н+ + 4ē. Це відповідає 

ділянці V. 

В електрохімії застосовують два методи електролізу: гальваностатичний 

та потенціостатичний. В гальваностатичному методі величина струму в 

електричному колі підтримується сталою (І = const). У потенціостатичном 

постійним підтримується потенціал робочого електроду (φ = const). 

Використання гальваностатичного методу не дає змогу зафіксувати ділянки 

кривої, на яких декільком значенням потенціалу відповідають однакова 

величина струму. Використання ж потенціостатичного методу навпаки не дає 

змогу зафіксувати ділянки кривої, на яких одній велечині потенціалу 

відповідають різні значення струму. Тому для дослідження кожної конкретної 

системи слід індивідуально підбирати метод дослідження. 
 
 

Рис. 1.1. Повна анодна поляризаційна крива: I – активне розчинення; II – перехід в 

пасивний стан; III – пасивність; IV – перепассивація; V – виділення кисню 

 
Експериментальна частина 

1. Підключити до потенціостату ПВЛ-1 робочу комірку, амперметр та 

вольтметр. 

2. Виміряти площу робочого електроду. Розрахувати необхідний струм 



І, при якому густина анодного струму складала б від 1 до 18 мА/см2 (з 

інтервалом 1 мА/см2). 

3. Підготувати електроди (відполірувати, знежирити та промити). 

Залити у комірку 1М розчин Н2SO4, занурити електроди та електролітичний 

місток. 

4. Увімкнути на потенціостаті режим «Гальваностат». Зареєструвати 

поляризаційну криву розчинення нікелю у гальваностатичному режимі. Для 

цього, при кожному значенні густини струму зафіксувати через 10 та 30 с. 

величину електродного потенціалу (φ1 та φ2), а потім визначити стаціонарне 

значення потенціалу (φстац), яке не змінюється з часом. 

5. Результати занести до таблиці 1: 

І, мА і, мА/см2 φ1, В φ2, В φстац, В 

     

6. На підставі значень і та φстац побудувати і,φ-криву розчинення нікелю 

в 1М розчині Н2SO4. 

7. Повторно підготувати робочий електрод. 

8. Увімкнути на потенціостаті режим «Потенціостат». Зареєструвати 

поляризаційну криву розчинення  нікелю у потенціостатичному режимі.  

Для цього визначте спочатку стаціонарне (без струму, комірка вимкнута!) 

значення потенціалу нікелю в розчині Н2SO4. Далі поступово змінювати 

значення потенціал анода на 50 мВ, зсуваючи його при цьому в позитивну 

область. Для кожного значення φ фіксувати величину струму через 10 с. після 

задання потенціалу (І1), через 30 с. (І2) та стаціонарне значення струму (Істац). 

9. Результати занести до таблиці 2: 

φ, В І1, мА І2, мА Істац, мА і, мА/см2 

     

10. На підставі даних побудуйте і,φ-криву анодного розчинення нікелю. 

11. Порівняйте стаціонарні поляризаційні криві, які знімали в 

гальваностатичному та потенціостатичному режимах електролізу. Поясніть 

разходження, яке спостерігається. 

12. У висновку необхідно відповісти на питання: чи можливо за 

допомогою гальваностатичного метода зняти «спадаючі» ділянки на і,φ- 

кривих? Відповідь мотивуйте. 

Контрольні запитання: 

1.Чи можливо у гальваностатичному режимі зафіксувати ділянки     граничного 

струму? 

2.У якому режимі електролізу можливо синтезувати аквакомплекси нікелю? 

3.Який продукт утворюється при великій поляризації електроду? 
4. Що таке «перепасивація» та транспасивний стан?  

       5. Наведіть методи захисту металів від корозії.  

 



 
Лабораторна робота №4 

 

Визначення розсіювальної здатності електролітів 

Мета роботи:ознайомитись з методиками визначення РЗ електролітів, 

розрахувати РЗ за даними щодо розподілу металу на рівновіддалених катодах. 

 

Експериментальна частина 

 
Досліди проводять в електролітах такого складу(г/л): 

а) ZnO – 10             б)  ZnSO4 
. 7H2O - 250          в) CuSO4 

. 5H2O - 250       

    NaOH – 100             Na2SO4 
. 10H2O - 50            H2SO4 - 50     

  добавка ЛВ - 2           Al2(SO4)3 
. 18H2O - 30  

                                       декстрин - 10               

 

Хід виконання роботи такий: 

1. Провести електроліз, використовуючи комірку Херінга- Блюма, одного з 

електролітів за вказівкою викладача (і=2А/дм2), тривалість електролізу – 40-60хв). 

Катодні пластинки необхідно зважити перед початком електролізу і після його 

закінчення ( не сплутайте ближні та дальні катоди). 

2. За значенням доважка катодів розрахувати РЗ вивчених електролітів. Дати 

рекомендації щодо можливого використання електроліту. 

 

Обробка результатів 

РЗ визначають за доважком електроосадженого металу на катодах: 
 

РЗ = 
𝐾−mδ/mд 

𝐾−1
 100% 

 

де  mд  та mδ – маси осадів на ближньому та дальньому катодах відповідно; 

K=lд/ lδ – відношення відстані від анода до дальнього (lд) та ближнього (lδ) 

катодів. 

 

Контрольні запитання 

1.Що називають первинним та вторинним розподілом струму? Що 

характеризуєРЗ електролітів? 

2. Які фактори найістотніше впливають на величину РЗ електролізу? 

3.Чим відрізняється поляризовність від поляризації? На які властивості 

електрохімічних покриттів чинить вплив кожна з цих величин? 

4. Як впливає на РЗ характер залежності між катодною густиною струму та 

виходом за струмом металу? 

5. У яких межах може змінюватися величина РЗ? Які значення РЗ характерні 

для електролітів цинкування, міднення, хромування? 

 
 

 

 

 

 

 



Лабораторна робота №5 

 

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНЕ МІДНЕННЯ 

 

Мета роботи: ознайомитись з процесом електрохімічного міднення, вивчити 

вплив катода та режиму електролізу на якість мідних осадів, вибрати оптимальний 

режим електролізу. 

 

Експериментальна частина 

1. Зібрати гальваностатичну електричну схему та провести електроліз 

сульфатного електроліту міднення такого складу (г/л): CuSO4 
. 5H2O – 220, H2SO4 

– 50/ 

2. Матеріал катодів – сталь, латунь (або мідь), густина струму і=2А/дм2, 

товщина покриття 5 - 8 мкм. Визначити вплив матеріалу катода на міцність 

зчеплення покриття з основою та якість покриття 

3. Вивчити вплив катодної густини струму на якість покриття, осадженого з 

сульфатного електроліту (для цього використовують кілька послідовно 

сполучених електролізерів або кутову комірку Хулла). Визначити діапазон 

робочих густин струму (темні,порошкоподібні покриття вважають неякісними). 

Катоди – латунні (мідні), товщина покриття 5 - 8 мкм. 

 

Контрольні запитання 

1. Які основні переваги мають прості(кислі) та комплексні(лужні) електроліти 

міднення? 

2. Яка роль основних компонентів (купрум сульфат, сульфатна кислота, 

органічні добавки) сульфатних електролітів? 

3. Які переваги мають ціанідні електроліти міднення? Чим вони обумовлені? 

Чому їх використання помітно зменшується? 

4. Чи можна безпосередньо електролітично міднити стальні вироби? Дайте 

необхідні пояснення. 

5. Які основні галузі використання мідних покриттів вам відомі? 

 
 

Лабораторна робота №6 

 

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ЦИНКУВАННЯ  

З ВИКОРИСТАНЯМ КУТОВОЇ КОМІРКИ 

 

Мета роботи:ознайомитись з процесом гальванічного цинкування, визначити 

вплив густини струму та складу електроліту на якість покриття, освоїти методику 

прискореного контролю впливу густини струму на якість покриття. 

 

Експериментальна частина 

 

Електроліз розчинів проводять в кутовій комірці Хулла (рис.1), яка 

призначена для прискореної оцінки якості (зовнішнього вигляду) покриття 

залежно від густини струму в процесі проведення лише одного електролізу. 

Для електролізерів з нахиленим катодом характерна лінійна залежність 



первинної густини струму від міжелектродної відстані, завдяки чому на різних 

ділянках катода реалізуються різні густини струму (табл.1) 
 

 

 
 

Рис 1. Схематичне зображення кутової комірки Хулла: 1 – анод; 2- катод 
Хід виконання роботи такий: 

1. Провести електроліз розчинів такого складу (г/л): 

      а) ZnO – 10                       б) ZnO – 10                           в) ZnSO4 
. 7H2O - 250           

          NaOH – 100                       NaOH – 100                         Al2(SO4)3 
. 18H2O - 30 

                                                     добавка ЛВ – 2                    Na2SO4 
. 10H2O - 50                                      

                                                                                                  декстрин - 10               

 

Таблиця 1. 

Розподіл густини струму на різних ділянках катода комірки Хулла 

 
Відстань від ближнього  

кінця катода, мм 
Густина струму i, А/дм2 

сила струму 1А сила струму 2А сила струму 3А 

10 5,1 10,2 15,3 

20 3,5 7,0 10,6 

30 2,6 5,2 7,8 

40 1,9 3,9 5,6 

50 1,4 2,9 4,3 

60 1,0 2,0 3,1 

70 0,7 1,3 2,0 

80 0,4 0,7 1,1 

 

Тривалість електролізу – 10 хв, об’эм розчину – 250 мл (склад електроліту та силу 

струму задає викладач). За результатами електролізу зробити висновок про 

можливе застосуванням досліджених електролітів. 

2. Побудувати діаграми розподілу металу (якості осаду) уздовж поверхні 

катода залежно від локальної густини струму (рис.2). 
 

 
 

Рис 2. Приклад діаграми розподілу металу (якості осаду) уздовж поверхні катода: 

 

 



 
 

Контрольні запитання 

1. Які ви знаєте основні сфери використання цинкових покриттів? Чи може 

бути цинкове покриття захисно-декоративним? 

2. На які класи поділяють найпоширеніші електроліти цинкування? У яких 

випадках використовують ті чи інші електроліти? 

3. Які переваги й недоліки мають кислі сульфатні електроліти? Яке 

призначення компонентів цих розчинів? 

Які переваги та недоліки мають лужні (цинкатні та ціанідні) електроліти? 
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