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одержані на стальній (1) та мідній (2) основах

Гальваностатичні залежності відновлення сплаву свідчать, що най-
більш оптимальні умови отримання осадів реалізуються при густині струму
00,3 - 00,7 А/см2. В цих умовах були отриманні каталітично активні покриття,
складом заліза 80 - 90%, а кобальту 10 - 20%.

Список літератури: 1. Садаков Г.А. Гальванопластика. – М.: Машиностроение, 1987. – 285 с.
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“ХПІ”, 2006. – 272 с. 3. Гальванотехника. Справочник / Под. ред. Гимберга А.М. – М.: Металлур-
гия, 1987. – 735 с.
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Для підвищення механічних, декоративних або спеціальних властивос-
тей замість покрить золотом широко застосовують електролітичні сплави
Au – Cu, Au – Ag, Au – Co, Au – Ni, Au – Sb. Катодне відновлення ведуть в
основному з електролітів, що містять ціаніди, [1 – 3]. Метою даної науково –
дослідницької роботи була розробка неціанідного електроліту для осадження
на срібло сплаву золото – мідь.

Для цього обраний кислий хлоридно – сульфатний розчин, тому що ка-
тодні реакції відновлення іонів золота і міді в хлоридних системах близькі за
своїми електродними потенціалами, [4].

Робочі електроди виготовлялися зі срібла марки Ср999.9. Попередня
підготовка електродів полягала в обробці корундовим інструментом, знежи-
ренні в розчині соди, активації в сульфатній кислоті (50 – 100 г/дм3) і оса-
дженні підшару золота (товщина 0.5 мкм) із хлоридно – сульфатного елект-
роліту з підвищеною концентрацією хлоридів. Поляризаційні виміри прово-
дилися в електрохімічній комірці типу ЯСЭ – 2. Як електрод порівняння за-
стосовувався хлорид – срібний електрод.

Вивчено катодні реакції відновлення чистих металів – золота і міді, а
також особливості їхнього спільного виділення в сплав.
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На рисунку (кр.1 – 3) приведені поляризаційні потенціодинамічні зале-
жності, отримані для спільного осадження золота і міді.
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Рисунок. Катодні поляризаційні потенціодинамічні залежності,
одержані на срібному електроді з підшаром золота (0.5 мкм)

у хлоридно - сульфатному електроліті, v = 10-2 В/с:
1 - 200С; 2 - 500С; 3 - 200С, перемішування.

Концентрації Au і Cu у розчині взяті в співвідношенні 2:1. На всіх кри-
вих відзначаються чотири характерних ділянки (I – IV). Перша з них відпові-
дає відновленню на катоді чистого золота, другий – спільному розряду іонів
золота і міді в сплав, третій – відновленню міді, четвертий – виділенню вод-
ню.

На катоді перебігають наступні реакції:
AuCl-

4 + 3e- Au0 + 4Cl-, E0 = 1 В; (1)
Cu2+ + Cl- + e-  CuCl, E0 = 0.583 В; (2)
Cu2+ +2e-  Cu0, E0 = 0.337 В; (3)
CuCl + e- Cu + Cl-, E0 = 0.137 В; (4)
2H+ + 2e- H2, E0 = 0.00 В. (5)
Інтервал потенціалів осадження сплаву займає проміжне положення

між інтервалами потенціалів осадження окремих металів, при цьому золото
виділяється в сплав з надполяризацією, а мідь – з деполяризацією.

Гранична густина струму осадження сплаву залежить від нагріву
електроліту та перемішування, які дозволяють підвищити швидкість процесу
в 2 – 6 разів.



81

Таким чином, хлоридно - сульфатний електроліт дозволяє одержувати
електролітичні покриття сплавом золото - мідь із вмістом золота 80 - 90 %.
Такі покриття мають корозійну стійкість, чистого золота, підвищену твер-
дість, зносостійкість та золотисто - рожевий колір, що імітує колір ювелірно-
го золота 585 - ої проби. Гарні захисно - декоративні властивості даного
сплаву можна використовувати в ювелірній практиці.
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В настоящее время наблюдается резкий рост потребности в азотных
минеральных удобрениях, а, следовательно, и в азотной кислоте. Однако су-
ществующие агрегаты по ее производству морально и физически устарели,
имеют ряд существенных недостатков, к которым следует отнести: большие
удельные абсорбционные объемы, недостаточно высокую степень абсорбции
оксидов азота, относительно невысокую концентрацию продукционной азот-
ной кислоты. Все это является следствием того, что процесс кислотообразо-
вания (поглощение NO2 и окисление вторичного NO, выделяющегося за счет
разложения образующейся азотистой кислоты) протекает в неоптимальных
условиях.

Интенсификация производства азотной кислоты в определенных пре-
делах является задачей решаемой и решить ее можно путем тщательного
изучения работы агрегатов, поиска узких мест в схеме, а также внедрения по-
следних прогрессивных разработок.

Данная работа проводилась на базе цеха № 5/6 ЗАО «Северодонецкое
объединение Азот» и была направлена на интенсификацию работы агрегатов
УКЛ по производству неконцентрированной азотной кислоты.


