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Тема 1. Поняття швидкість визначальних стадій.  

Кінетичні рівняння 

 

1. Електрохімічний процес складається з деякої сукупності послідовних 

стадій, які мають певний опір: 

Rr = R1  + R2  + ….Rn – відповідно до кількості стадій (n) 

 

2. Помітний опір мають стадії доставки реагента, перетворення його в 

активну форму, перенесення електронів. 

 

3. Для спрощення математичних рівнянь доставка реагента зводиться до 

дифузії. 

Міграційний потік елімінують надлишком індиферентного електроліту 

в розчині, а конвекційний – використанням малих значень 

електричного струму. 

 

4. Відповідно до вказаних найбільш суттєвих стадій (дифузії, хімічного 

перетворення, розряду реагента) позначають типи поляризації: 

дифузійної (ΔEd), хімічної (ΔEch) і електрохімічної (ΔEe). 

ΔEΣ  = ΔEd + ΔEch  + ΔEe 

5. Змінюючи умови (t0, ί ,τ, с і т.д.) можна змінювати і опір окремих 

стадій. Якщо якась стадія має найбільший опір – вона є 

швидкістьвизначальною. 

 

6. Розглянемо випадок, коли швидкістьвизначальною є стадія дифузії. 

 

υ = ίd/nF = -DgradC = -D ΔC/ΔX 

ί = nFD (C0-Cs )/δ 

Тут : n - кількість електронів в елементарному акті 

                 D - коефіцієнт дифузії 

                C0 – концентрація реагента в розчині 

                Cs - концентрація реагента на поверхні електрода 

                δ  - товщина дифузійного шару 



7. Дифузія може бути нестаціонарною (δ ≠соnst) і стаціонарною (δ  = 

соnst). В стаціонарних умовах максимальне значення дифузійного 

струму реєструється тоді, коли Cs = 0. 

ίгр = nFDC0/ δ 

Враховуючи те, що ΔE = (RT/nF) ℓn Cs/C0,  а ίd/ ίгр = 1- Cs/C0 , 

отримали рівняння дифузійної поляризаційної залежності 

ΔEd = (RT/nF) ℓn(1- ίd/ ίгр) 

ίd = ίгр [1- exp(nF/RT) ΔEd)] 

           ί 

  

ίгр 

 

 

-ΔE 

 

8. В нестаціонарних умовах необхідно користуватись повним 

дифузійним рівняння  

υ = dc/dt = D d2c/dx2 

Задаючи E = const і, тим самим, Cs = const отримали залежність 

ίd   = nFD (C0- Cs )/(πDt)1/2 
 

Тобто   δ = /(πDt) 1/2 

ίd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для E=const 



                                                                                                                                                       

 

9. Якщо E змінюється з часом з постійною швидкістю, то 

поляризаційна залежність має екстремальний характер. 

ί 

 - Е 

 

Характеристичною величиною тут є струм піку (ίр), який залежить від 

швидкості зміни потенціалу електроду (V). При уповільненій дифузії  

ίр  = 0,446[(n3/2F3/2Dox
1/2C0

ox)/(R1/2T1/2)]V1/2. 
Для встановлення факту уповільненої дифузії розраховують 

співвідношення Δℓg ίр/ΔℓgV= X (Критерій Семерано). Якщо Х=0,5, 

уповільнена дифузія. 

 

10. Другий випадок відповідає ситуації, коли уповільненою  (швидкість 

визначальною) є стадія хімічного перетворення реагента в активну форму. 

В такій системі струм, що реєструється не залежить від потенціалу, а 

залежить від константи швидкості хімічної реакції і концентрації реагента. 

ίсh = nFυ = nFkC 
Наявність в електрохімічній системі уповільненої хімічної стадії 

виявляють потенціодинамічним методом, використовуючи критерій 

Семерано. Тут він є меншим за 0,5. Δℓg ίр/ΔℓgV< 0,5. 

 
  11.Третій випадок пов’язаний з уповільненістю стадії переносу заряду. 

Для встановлення аналітичної залежності між швидкістю електрохімічної 

реакції та величиною електрохімічної поляризації необхідно було 

врахувати наявність ПЕШ, через який до поверхні електрода рухаються 

йони реагента. Вплив ПЕШ оцінюють величиною α (коефіцієнт перносу). 

Він змінюється в межах 0 < α < 1. Якщо α = 1, то ПЕШ не впливає на 



стадію переносу електронів, якщо  α = 0, то ця стадія повністю 

гальмується. 

12. Для спрощення математичних рівнянь було введено поняття – струм 

обміну (ίо). 
 Оскільки в електрохімічній системі перехід електронів може 

здійснюватись в обох напрямках, 

Ох + nē   ↔  Red 

Cu2+  + 2ē  ↔   Cu0 

 

то струм, що реєструється приладами, є різницею струму прямої реакції 

(ίк) і зворотної (ίа ):  ί =  ίк – ίа.  

При рівноважному потенціалі ί = 0, тобто ίк  =  ίа = ί0 
 

13. Отримане повне кінетичне рівняння має вигляд: 
 

ί = ί0{exp[-(αnF/RT)ΔE] – exp[(1-α)(nF/RT) ΔE]} 

 
Є два варіанти його спрощення. 

Перший відноситься до області дуже малих поляризацій |ΔE | →0 

( на практиці до 0,01 В). Введення цієї умови до рівняння приводить до 

ί = ί0 (nF/RT) ΔE (рівняння Батлера) 

Другий варіант відноситься до області високих поляризацій |ΔE| →∞ ( на 

практиці більше 0,1В). Загальне рівняння спрощується до: 

 ί = ί0{exp[-(αnF/RT)ΔE],  

або в логарифмічній формі 

ℓnί = ℓnί0-(αnF/RT)ΔE. 

Якщо його переформатувати 

 ΔE = (RT/αnF)ℓnί0 - (RT/αnF) ℓnί, 

то ми отримаємо рівняння Тафеля 

ΔE= a - bℓnί, 

Де a=(RT/αnF) ℓnί0, b= -(RT/αnF). 



Таким чином, поляризаційна залежність в умовах уповільненої 

електрохімічної стадії має вигляд: 

 

 

Використовуючи рівняння Батлера, або Тафеля знаходять важливі 

кінетичні параметри ί0 і α, які дозволяють розрахувати константу 

швидкості електрохімічної реакції ks 

ί0 = nFksCox
(1- α) CReα α. 

У випадку електроосадження металів CReα= const  і це значення 

входить в ks . Тоді ks = ί0/ nFCox
(1- α) 

15. На практиці не різних ділянках поляризаційної залежності є різні 

швидкістьвизначальні стадії. 

 

 



16. Кінетичні вимірювання дозволяють визначити механізм 

електрохімічної реакції. 

         Узагальнений алгоритм дослідження механізму цього типу реакцій 

слідуючий: 

а) з використанням відповідних констант рівноваг аналізується склад 

розчину електроліту на предмет виявлення домінуючої форми реагента 

 

 Приклад: в розчині 0,1 М ZnSO4, 2М NaOH домінуючою формою буде 

комплекс [Zn(OH)3]-. 

 

б) досліджується можливість хімічної трансформації реагента в активну 

форму з використанням порядків реакції по компонентам. 

 

Приклад: в катодному процесі [Zn(OH)3]-.    не може прийняти участь і 

тому цей аніон дисоціює до катіона  ZnOH+ , так як ρ(OH-) = -2. 

 

в) гравіметрично, волюмометрично або титрометрично визначається 

кількість електронів, які передаються реагенту (n) згідно закону Фарадея 

(n = ArIt/mF). 

 

Приклад: для осадження Zn  n = 2 

Наведені в прикладі відомості дають можливість записати слідуючий 

механізм: 

[Zn(OH)3]- - 2OH- → ZnOH+ 

 

ZnOH+  + 2ē → Zn + OH- 
17. Визначення порядка електрохімічної реакції по компонентам 

здійснюється по залежності струму від концентрації обраного компонента 

за умови сталих концентрацій всіх інших компонентів та сталих величин 

потенціалу і температури 

ρ (x) = (dί/ dCx)Cj≠x, E,T 

 

РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ 

І. Дифузійна поляризація 

 

1. Катодний процес в 0,01 М розчині NiSO4 перебігає з дифузійною 

поляризацією -0,2В. Чому дорівнює поверхнева концентрація йонів 

Ni2+? 

 

2. Коефіцієнт дифузії йонів Ni2+ становить 1. 10-5 см2/с. Якою буде 

товщина дифузійного шару біля катоду, якщо електроліз вести 

упродовж 5 секунд? 

 



3. Визначте величину катодного струму в розчині 0,01М NiSO4 через 10 

секунд електролізу. Катодна поляризація дорівнює -0,2В, а коефіцієнт 

дифузії Ni2+ становить 1. 10-5 см2/с. 

 

 

ІІ. Хімічна та електрохімічна поляризація 

 

1. Визначте константу швидкості процесу уповільненої хімічної стадії 

активації реагента, якщо реєструється незалежний від електродної 

поляризації струм окиснення комплексної сполуки Fe2+ (С=0,01М) 

величиною 10 mA/см2. 
 

ίсh = nFkC;  k = ίсh/ nFC 
 

Fe2+ - ē = Fe3+; n=1; C = 0,01 M =1. 10-5моль/см3 

k = 1. 10-2/(1. 0,96 . 105 .10-5) = 1,04 . 10-2см . с-1. 
 

2. Визначте константу швидкості процесу електроосадження міді з 

розчину 0,01М CuSO4, якщо при катодній поляризації –0,2В 

реєструється струм 10 mA/см2. Величину α прийняти за 0,5. 
 

         ΔE = [RT/(αnF)]ℓnί0 – [RT/(αnF)]ℓnί 

Cu2+ + 2ē = Cu0;  n=2; α= 0,5 

RT/F ≈ 0,025 

-0,2 = 0,025ℓnί0 – 0,025ℓn10-2 

ℓnί0 = (-0,2 + 0,025. 4,6)/0,025 = -3,4;  ί0 = 0,033 А/см2 

ί0 = nFksCox
(1- α) CRed α ; CRed=1. 

 

ks = ί0/ (nFCox
(1- α)). 

ks = 3,3. 10-2/(2 . 0,96 . 105. (10-5)0,5) = 5,2 . 10-6см . с-1. 

 

3. Визначте струм обміну і коефіцієнт переносу процесу 

електроосадження нікелю з розчину NiSO4, якщо при катодній 

поляризації -0,1В реєструється струм 10 mA/см2, а при ΔЕ = -0,2В струм 

збільшується до 100 mA/см2. 
 

         Δ(ΔE) = -[RT/(αnF)]Δℓnί = -  [2,3RT/(αnF)]Δℓgί 

Ni2+ + 2ē = Ni0;  n=2;    2,3RT/F=0,058 

Δ(ΔE)/ Δℓgί = -[0,058/α] 

-0,1/1= -0,058/α;  α = 0,58.    2,3RT/(αnF) =0,1 



ΔE = 0,1ℓgί0 – 0,1ℓgί; 

ℓnί0 = (ΔE + 0,1ℓgί)/0,1 = (-0,2 + 0,1ℓg0,1)/0,1 = -3;  

ί0 = 1. 10-3 А/см2 

4. Електрохімічне відновлення йонів Fe3+  до  Fe2+  здійснюють в розчині 

0,01 M FeCl2, 0,01M FeCl3, 2M KCl. 

Знайдіть константу швидкості цього процесу, якщо струм становить  

20 mA/см2. 

 

 

ТЕМА 2  Механізми деяких електрохімічних реакцій 

 

Як правило, електрохімічні процеси з участю комплексів 3d-металів 

супроводжуються реакціями відновлення – окиснення води. 
 

1. Механізм електрохімічного виділення водню (РВВ) 

2 Н2О + ē → Н2 +2ОН- 

Як мінімум тут реалізується три стадії: 

дві електрохімічні Н2О + ē → Н +ОН- і одна хімічна Н + Н =Н2. Оскільки 

реакція гетерогенна, часто атоми гідрогену міцно зв’язуються з 

поверхневими атомами металу. 

Н2О + ē (Ме) = Н(Ме) +ОН- 
Це призводить до гальмування РВВ внаслідок уповільнення стадії 

утворення молекул. 

Н(Ме) + Н(Ме) =Н2 + Ме 

На відміну від нейтральних і лужних розчинів, в кислих реагентом буде 

Н3О+. Це впливає на послідовність стадій, а лише на їх швидкість. 

     Таким чином, механізм РВВ і характер швидкістьвизначальних стадій 

цього процесу залежить від природи матеріалу електрода, температури та 

складу розчину. 

 

2. ІІ. Механізм електрохімічного виділення кисню (РВК) 

Н2О - 2ē → О + 2Н+ 

О + О → О2 

 На відміну від РВВ тут реалізується більша кількість можливих стадій: 

Н2О - ē → ОН + Н+ 

ОН + ОН =Н2О2 → Н2О + О 

ОН - ē → О + Н+ 

О + О → О2 
Тут також продукт реакції (О) взаємодіє з поверхневими атомами 

металевого електрода утворюючи не електропровідні оксидні плівки. 



Тобто, для РВК характерним є пасивування електрода і поява явища пере 

пасивації, коли окиснення води йде на поверхні шару оксида при дуже 

великій анодній поляризації. 

 

 
 

В області потенціалів №1 іонізується метал електрода, що дозволяє 

синтезувати аквакомплекси Ni2+  

Ni0 - 2ē + 6 Н2О = [Ni2+( Н2О)6] 
 

В області №2 утворюється поверхневий оксид, який блокує поверхню: 

Ni + Н2О - 2ē = NiO + 2Н+ 

 

В області №3 реалізується РВК на поверхні оксиду: 

Н2О(NiO) - 2ē = (NiO)O + 2Н+ 

2(NiO)O → NiO + О2 

 

 

 

ТЕМА 3. ЗАКОНОМІРНОСТІ  ЕЛЕКТРОДНИХ  РЕАКЦІЙ 

КОМПЛЕКСІВ 3d 

 
 

1. Електролітичне цинкування  

 

Електролітичне цинкування – найпоширеніший процес у гальванотехніці; 

більше половини всіх гальванічних покриттів – цинкові. Це обумовлено 

відносною дешевизною цинку, його непоганими антикорозійними 

властивостями. Цинк належить до електронегативних металів (його 

стандартний електродний потенціал дорівнює -0,76 В), тому цинкові 

покриття захищають стальні вироби від корозії не лише механічно, але й 

електрохімічно.       

Для цинкування використовують електроліти різних класів. Найбільшого 

поширення набули кислі (сульфатні), слабкокислі (хлороамонійні) та лужні 

(ціанідні й цинкатні).  

З кислих електролітів цинк виділяється на катоді в результаті розряду 

простих гідратованих йонів. В електролітах без добавок процес відбувається 



за низької катодної поляризації, що приводить до осадження 

крупнокристалічних покрить.Такі електроліти мають низьку РЗ і 

використовуються для цинкування виробів з простою конфігурацією. Для 

одержання дрібнокристалічних покрить та підвищення РЗ до електроліту 

додають органічні добавки (декстрин, ДЦУ, У-2, Лімеда НЦ-10, Лімеда НЦ-

20 та ін.). Для підвищення електропровідності в електроліти вводять 

сульфати або хлориди лужних металів, а щоб запобігти випаданню в осад гідроксидів 

– буферні добавки, наприклад алюміній сульфат.  

До складу слабкокислих хлороамонійних електролітів вводять 

блискоутворювальні добавки (Лімеда Zn-SR, Цинкостар AZ, Універ, ДХТІ-

102, ДХТІ-104 та ін.), у присутності яких осаджуються блискучі, 

дрібнокристалічні покриття більш високої якості, ніж з кислих розчинів.  

Недоліки хлороамонійних розчинів пов’язані з високим вмістом 

агресивних хлорид-іонів, що спричиняє прискорену корозію цехового 

обладнання, та йонів амонію, які утруднюють очищення стічних вод від 

йонів важких металів (з ними йони амонію утворюють комплекси).  

За використання лужних (комплексних) електролітів розряд Цинку 

відбувається зі стійкого комплексного аніона ([Zn(CN)4] 2- , [Zn(OH)4] 2- та 

ін.), унаслідок чого процес супроводжує значна катодна поляризація, яка 

сприяє одержанню дрібнокристалічних осадів. Завдяки високим значенням 

електропровідності та поляризовності лужні електроліти мають хорошу РЗ.  

Головним недоліком ціанідних електролітів є їх висока токсичність, а 

також нестійкість складу через розклад ціанідів.  

Найперспективнішими електролітами для заміни отруйних ціанідних ванн 

є цинкатні розчини, які порівняно прості за складом, дешеві, нетоксичні. 

Крім того, вони мають високі значення РЗ та широкий діапазон робочих 

густин струму. Одержання покриттів з високими експлуатаційними та 

декоративними (напівблискучі, блискучі) характеристиками з цинкатних 

електролітів можливе лише за використання блискоутворювальних 

органічних добавок (ПЕПА, ПЕІ, ДХТІ-150, Лімеда НБЦ та ін.). За сумою 

технологічних, економічних та 13 екологічних показників найкращі з 

електролітів цинкування є цинкатні розчини з добавками Ц2, ЛВ-4584, ЛВ-

8490. Останні розроблені в ДНУ. 

 

 
 

 Таблиця 1  

Поширені електроліти цинкування 
 

Склад Концентрація, 

г/л 

Умови електролізу 

pH toС i, А/дм2 

ZnSO4·7H2O, 

Na2SO4·10H2O, 

Al2(SO4)3·18H2O, 

200–300 

50–100 

20–30 

3,5–4,5 15–25 1–4 



декстрин 10 

ZnO,  

NH4Cl,  

H3BO3 

10–60 

20–300 

25–30 

6–6,5 15–30 0,5–1 

ZnO, 

 NaCN,  

NaOH,  

Na2S 

40–60 

80–90 

40–70 

1–5 

 15–20 1–2 

ZnO,  

NaOH,  

добавка Лімеда 

НБЦ 

10–15 

100–150 

4–6 

 20–30 1–4 

ZnO,  

NaOH,  

добавка ЛВ 

5–20 

50–200 

2–10 

 15–40 1–20 

 
 

2. Електролітичне міднення  

 

Мідь належить до електропозитивних металів, тому мідні покриття 

захищають стальні вироби лише механічно і не забезпечують їх 

електрохімічного захисту від корозії. Мідні покриття використовують 

переважно як перший шар перед покриттям іншими металами (нікель, 

срібло, хром), завдяки чому зменшується пористість, зростає корозійна 

стійкість, досягається економія більш дорогих та дефіцитних металів, а 

також для захисту від цементації окремих ділянок поверхні стальних 

деталей та в гальванопластиці для одержання металевих копій. Найбільшого 

поширення набули сульфатні, ціанідні та дифосфатні електроліти міднення. 

 У кислих сульфатних розчинах розряд Купруму відбувається з простих 

гідратованих йонів і проходить за незначної поляризації.  

Сульфатні електроліти прості за складом, стабільні, відносно дешеві, 

можуть працювати за високих катодних густин струму (до 10 А/дм2 у разі 

розмішування), дають світлі щільні осади з максимальним виходом за 

струмом. До основних недоліків цих електролітів належать низька РЗ та 

неможливість безпосереднього міднення виробів зі сталі, цинку та інших 

електронегативних 14 металів. Останнє можна пояснити тим, що метали, які 

мають більш негативний потенціал, ніж мідь, витісняють її із розчинів 

(контактне витіснення). Це призводить до поганого зчеплення міді з 

основним металом.  

Для підвищення електропровідності та РЗ електролітів, запобігання 

накопиченню одновалентних йонів Купруму та придушення гідролізу солей 

Купруму в сульфатні електроліти вводять 50–70 г/л сульфатної кислоти. Для 

покращення декоративних властивостей покриття (підвищення блиску) в 

електроліт уводять блискоутворювальні органічні добавки: сечовину, 

тіосечовину, поліакриламід, нафталіндисульфокислоту тощо, а також 

фірмові добавки БС-1, БС-2, Лімеда Л-2А, UВАС та ін.  



Для підвищення РЗ використовують високі концентрації H2SO4 (до 150 

г/л) та вводять спеціальні органічні добавки, наприклад Мідел (розроблено в 

ДНУ). Такі електроліти можна використовувати для міднення друкованих 

плат.  

У комплексних ціанідних електролітах Купрум у вигляді одновалентних 

йонів входить до складу комплексних аніонів Cu(CN)2 - , Cu(CN)3
2- та ін. 

Осадження міді відбувається в результаті безпосереднього відновлення 

комплексного аніона на катоді, його супроводжує значна катодна 

поляризація, що обумовлює утворення осадів з дрібнокристалічною 

структурою. Із ціанідних електролітів мідь можна осаджувати 

безпосередньо на сталь, цинк та їх сплави, бо завдяки сильній катодній 

поляризації контактного виділення міді не відбувається і покриття міцно 

зчеплюється з основою. 

 Головним недоліком ціанідних електролітів є їх висока токсичність. Крім 

того, вони мають нестійкий склад, невисокі значення виходу за струмом 

міді, досить дорогі (головним чином через необхідність знешкодження 

стічних вод).  

Комплексні дифосфатні електроліти за якістю покриття та значенням РЗ 

займають проміжне місце між сульфатними та ціанідними розчинами. 

Катодний вихід за струмом близький до 100%.  

 
Таблиця 2  

Поширені електроліти міднення 

 
Склад Концентрація, 

г/л 

Умови електролізу 

pH toС i, А/дм2 

CuSO4·5H2O, 

H2SO4 

100–250  

50–100 
 15–30 0,5–5 

Cu(BF4), 

 HBF4, 

 H3BO3 

200–400  

15–30  

15–30 

0,8–1,7 25–50 2–3 

CuCN,  

KCN,  

KOH 

50–70  

70–90  

40–80 

 15–50 1–3 

CuSO4·5H2O, 

K4P2O7 ·3H2O, 

K3PO4 

90–100  

500–400  

50–100 

8–9 

 
20–30 0,5–1,0 

 

3. Електролітичне нікелювання  

 

Нікель належить до електронегативних металів (φ 0 = -0,25 В), але 

завдяки здатності окиснюватися набуває більш позитивного потенціалу і 

достатню стійкість проти атмосферної корозії. В гальванічній парі із залізом 

нікель є катодом і тому надійно захищає основний метал (сталь) від корозії 

лише за відсутності оголених ділянок та пор у покритті. 



 Нікелеві покриття відзначаються високими декоративними якостями, і 

тому їх використовують як захисно-декоративні. Нікелем покривають деталі 

автомобілів, велосипедів, хірургічні інструменти, предмети домашнього 

вжитку.  

Для нікелювання використовують сульфатно-хлоридні, борофторидні, 

сульфатні, хлоридні електроліти. Найбільш поширені є сульфатно-хлоридні 

електроліти. Введення до складу сульфатних розчинів натрій хлориду 

необхідне для запобігання пасивуванню нікелевих анодів. Хлорид-іони, 

адсорбуючись на поверхні нікелю, перешкоджають утворенню оксидних 

шарів. 

   Електроосадження нікелю супроводжує значна катодна поляризація. 

Завдяки цьому осади мають дрібнокристалічну структуру. За присутності 

добавок ПАР в електроліті отримують блискучі нікелеві покриття 

безпосередньо із розчинів без наступного полірування.  

Катодний і анодний процеси досить чутливі до кислотності розчинів, рН 

яких становить 4,0–5,8. На катоді поряд з нікелем виділяється водень. За 

підвищених значень рН (5–6) вихід за струмом нікелю досягає 90–96%, а зі 

зростанням кислотності ВС спадає. Вихід за струмом залежить також від 

температури, зростаючи з підвищенням останньої. РЗ електролітів 

нікелювання невисока через зростання ВС зі збільшенням густини струму та 

низьку поляризовність процесу в діапазоні робочих струмів.  
 

Таблиця 3  

Поширені електроліти нікелювання 
 

Склад Концентрація, 

г/л 

Умови електролізу 

pH toС i, А/дм2 

NiSO4·7H2O, 

NaCl, 

H3BO3 

100–320 

10–20 

25–40 

4,2–5,8 20–55 0,5–3,5 

NiSO4·7H2O, 

NiCl2·3H2O, 

H3BO3, 

фомалін, 

1,4-бутиндіол 

230–320 

40–60 

25–40 

0,7–1,2 

0,1 

4,5–5 45–60 2–6 

NiSO4·7H2O, 

NiCl2 ·3H2O, 

H3BO3, 

добавка ДХТІ-401 

230–320 

40–60 

30–40 

2,5–3,5 

4,3–5,3 

 
50–60 

1–6 

 

 

Електроліти нікелювання дуже чутливі до забруднення домішками йонів 

металічних елементів – Купруму, Цинку, Феруму, Алюмінію, негативний 

вплив яких виявляється вже за незначних концентрацій. Мідь, наприклад, як 

більш електропозитивний метал осаджується раніше Нікелю. Оскільки за 

низьких концентрацій розряд Cu2+ відбувається на граничному струмі, то 



виділяються губчасті осади. Через це вміст Cu2+ не повинен перевищувати 

0,01г/л.  

 
4. Електролітичне хромування 

 

 Хром належить до електронегативних металів (φ 0 = -0,74 В). Відносно 

заліза, нікелю та деяких інших металів хром є покриттям катодного типу, 

тому захищає ці метали від корозії лише за відсутності пор у покритті. На 

поверхні хромового осаду утворюються оксидні плівки, які захищають його 

від корозії.  

Хромові покриття мають високу твердість, зносостійкість, значну 

відбивну здатність. Це зумовлює їх застосування для декоративних цілей в 

машино- та приладобудуванні, виготовленні зносостійких інструментів, 

штампів, матриць, поршневих кілець.  

Залежно від умов електроосадження одержують блискучий хром, який 

має високу твердість та зносостійкість, і молочний хром, що відзначається 

більшою пластичністю та меншою поруватістю.  

Основним компонентом поширених електролітів хромування є хром (VI) 

оксид CrO3. Однак виділення хрому у вигляді металу можливе за наявності в 

електроліті деяких аніонів, наприклад SO4
2- , які каталізують процес 

осадження. Оптимальне співвідношення концентрації CrO3 і H2SO4 в 

електроліті становить 100:1. Процес електрохімічного хромування має і 

деякі інші особливості, які відрізняють його від процесів цинкування, 

міднення, нікелювання.  

Так, осадження якісних хромових покриттів відбувається лише за високих 

температур – 40–80оС. За температур, нижчих 35–40оС, виділяються 

неякісні осади так званого сірого хрому. Для кожної температури існує 

певний мінімум густини струму, нижче якого осадження хрому не 

відбувається. Весь струм при цьому витрачається на часткове відновлення 

Cr (VI) до Cr (III). Тому хромування проводять за високих густин струму 

(30–100 А/дм2 ).  

Якість і властивості хромових осадів залежать від співвідношення 

температур і густин струму. Твердий (блискучий) хром одержують за 

високих густин струму і порівняно невисоких температур. Для осадження 

молочного хрому підвищують температуру і знижують густину струму. 

Процес електроосадження хрому із найпоширенішого (стандартного) 

електроліту (250 г/л CrO3 , 2,5 г/л H2SO4) супроводжуваний інтенсивним 

виділенням водню. Тому вихід за струмом хрому дуже низький – він 

становить 13–14%. Величина ВС хрому за підвищення густини струму дещо 

зростає. Крім того, катодна поляризація мало змінюється із збільшенням 

густини струму. Ці обставини призводять до значного зниження РЗ 

електролітів хромування. Їх РЗ набуває навіть від’ємних значень.   

Для хромування використовують нерозчинні аноди зі свинцю або його 

сплавів зі Sn чи Sb. У разі застосування анодів із хрому анодний вихід за 



струмом значно перевищував би катодний і склад електроліту безперервно б 

змінювався.  

Використовують також тетрахроматні та сульфатно-силіційфторидні 

електроліти, які, однак, не набули значного поширення.  

Останнім часом ведуть розроблення електролітів на основі тривалентного 

Хрому.  

 
Таблиця 4 

Поширені електроліти хромування 
 

Склад Концентрація, 

г/л 

Умови електролізу 

toС i, А/дм2 

CrO3,  

H2SO4 

150–250 

1,5–2,5 
45–70 30–100 

CrO3,  

добавка  

ДХТІ-хром-12 

      225 –300 

10–15 40–65 20–90 

CrO3, 

 SrSO4,  

K2(SiF6),  

добавка «Хромін» 

220–300 

5,5–6,5 

18–20 

1–3 

50–80 40–70 

 
 

 

 

ТЕМА 4 .ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРИТТІВ ТА 

ТЕХНОЛОГІЙ  ЇХ НАНЕСЕННЯ З КОМПЛЕКСНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ 

 

Характеристика покриттів визначається їх функціональним призначенням. 

Для захисних і декоративно-захисних покриттів важливе значення має 

пористість. Для спеціальних – блиск, напруженість, твердість, еластичність, 

електропровідність, магнітність, насиченість воднем та ін. 

Їх визначають, використовуючи відповідні методи вимірювання.  

Технології нанесення покриттів характеризують – виходом за струмом, 

швидкістю осадження, розсіювальною здатністю. 

 
1. Вихід за струмом. 

BC = I(ц.п.) / I(Σ) = m(практ.)/m(теор.) 

 
2. Швидкість осадження. 

 

υ = Δm(Me)/Δt = k.I    (m=kIt) 

υs = k.i = Δm/(Δt.s) = Δδ.ρ/Δt 

Δm= ρ.ΔV= Δδ.s.ρ 

υs
1 = Δδ/ Δt= υs/ρ= k.i/ρ 



 
 

3.Розсіювальна здатність.  
 

Електролітичні  покриття  розподіляються  вздовж  поверхні  катода  

досить нерівномірно,  особливо  на  виробах  складної  конфігурації.  Це  

негативно позначається на  корозійній стійкості та механічних властивостях 

покриття через те,  що  на  окремих  ділянках  товщина  його  може  бути  

менша  за  мінімально необхідну. В окремих випадках, наприклад у глибоких 

отворах, покриття може не бути зовсім. 

Нерівномірність  розподілу металу  на поверхні виробу пов’язана з тим, що 

струм під час  проходження через електроліт до окремих ділянок катод а 

зустрічає різний  опір,  у  результаті  чого  густини  струму  на  різних  

ділянках,  що покриваються, будуть відрізнятись. Ці відмінності особливо 

сильно по значаються на катодах зі складнимпрофілем  –  на виступах 

густина струму значно вища, ніж у заглибленнях. 

Розподіл струму, обумовлений лише геометричними факторами, 

називають первинним.  Електрохімічні  властивості  системи,  п ерш  за  все  

поляризація, зумовлюють  перерозподіл силових ліній струму і маси металу 

на різних ділянках поверхні катода в бік більшої рівномірності (вторинний 

розподіл). 

    Властивість  електроліту змінювати розподіл струму (і металу) на катоді в  

бік  більшої  рівномірності  кількісно  характеризують  величиною  його 

розсіювальної  здатності  (РЗ).  Зі  збільшенням  РЗ  електроліту  зростає 

рівномірність розподілу покриття за товщиною. Значення РЗ  = 100 % 

відповідає максимально рівномірному розподілу. 

Величина  РЗ  визначена  головним  чино м  електрохімічними  факторами  

– електропровідністю  електроліту  ,  характером  зміни  потенціалу    з  

густиною струму  і  –  поляризовністю  d /di, а також залежністю виходу за 

струмом металу від густини струму. 

За  зростання  електропровідності  та  поляризовності   РЗ  збільшується.  

Величину  поляризовності  можна  оцінити  за  характером  поляризаційної  

кривої (рис. 1).  Її  «пологий»  хід,  тобто  значне  збільшення  потенціалу  за  

зростання струму  (крива  2  на  рис.1),  відповідає  високій  поляризовності  

та  більш рівномірному розподілу струму. І навпаки, різке зростання струму  

за незначного підвищення потенціалу  (крива 1 на рис.1) свідчить про низьку 

РЗ. 

Величина  РЗ  електроліту  за  металом  залежить  також  від  зміни  виходу  

за струмом.  У тому випадку, коли вихід за струмом  спадає  за  підвищення  

струму (рис.  2),  розподіл  металу  стає  рівно мірнішим.  Таким  чином,  

підвищенню рівномірності  розподілу  металу  по  поверхні  виробу  

сприяють  усі  чинники,  які збільшують  електропровідність  та  

поляризовність  катод а,  а  також  зниження виходу за струмом (ВС) металу 

зі збільшенням густини струму. 
 



 

 
 

Рис.1. Поляризаційні  залежності для електролітів з низькою (1) 

та високою (2)  поляризовністю 

 

  

 

Рис. 2. Залежності виходу за струмом металу від густини струму, 

що відповідає зниженнню  (1) та зростанню  (2) РЗ 

 

Для  визначення  РЗ  застосовують  різні  комірки  –  прямокутні  (Філда, 

Херінга–Блюма),  кутові  (Хулла),  щілинні  (Молера),  зокрема  з  розбірними 

десятисекційними катодами. 

Часто  визначення  РЗ  провод ять  в  комірках  з  плоско -паралельними 

катодами,  які   віддалені  від  анода  на  різні  ві дстані.  У комірці  Філда  

(рис.3,  а) обидва катоди розміщені по один, а в комірці Херінга–Блюма 

(рис.3, б) – по різні боки  від  анода.  Такі  комірки  моделюють  звичайно  

вироби  відносно  простої конфігурації .  Для  моделювання  деталей  

складного  профілю  треба використовувати  щілинну  комірку  Молера–

Начинова.  Спосіб  з  використанням плоско-паралельних  катодів  менш  

точний  порівняно  зі  способом  Молера–Начинова, проте потребує менших 

затрат часу (потрібно 4 зважування замість 20). 
 

 

 



Рис.3. Схематичне зображення комірок Філда (а) та Херінга–Блюма (б): 

1 – анод; 2 – ближній катод;  3 – дальній катод 
 

РЗ визначають за доважком електроосадженого металу на катодах:  

РЗ=( (К- mб/ mд)/К-І). 100% 

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

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

Електроліз розчинів проводять в кутовій комірці Хулла (рис. 4), 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. 

 

 

 

Рис 4. Схематичне зображення кутової комірки Хулла: 1 – анод; 2- катод 
 


