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УДК 621.357.7

ГЛУШКОВА М.О., СМІРНОВА О.Л., канд. техн. наук

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОГО
НАНЕСЕННЯ ПОКРИТЬ СРІБЛОМ З НЕЦІАНІДНИХ РОЗЧИНІВ

Процес електролітичного сріблення знайшов широке застосування в
промисловості завдяки унікальним властивостям срібних покрить. Для оса-
дження срібла звичайно використовують ціанідні електроліти, в яких одер-
жують дрібнокристалічні, надійно зчеплені з основою покриття. Але ціанідні
електроліти є токсичними. Їх використання неможливе при проведенні лабо-
раторних і практичних робіт в умовах навчального процесу чи в умовах дія-
льності дрібносерійних виробництв.

Тому актуальною стає задача дослідження та впровадження в практику
нових електролітів сріблення, які б не містили токсичних і дефіцитних ком-
понентів і були зручні в експлуатації. На нашу думку перспективними є ві-
домі йодидний і роданідний електроліти сріблення, так як вони відповідають
до зазначених вимог. Однак, в літературних джерелах міститься недостатньо
інформації про їхні технологічні характеристики і особливості застосування.

Метою дослідження було вивчення закономірностей процесу сріблення
в йодидному і роданідному електролітах та технічне вдосконалення складу
електролітів і режиму електролізу для отримання якісних покрить сріблом на
різних матеріалах.

В ході експерименту були отримані поляризаційні залежності на сріблі в
йодидному і роданідному електролітах, які дозволили отримати уявлення про
кінетику і механізм протікання реакції розряду іонів срібла в даних розчинах.
Було удосконалено склад електролітів з метою спрощення процесу приготу-
вання їх у лабораторних умовах. У статичному режимі отримані осади срібла
гарної якості на різних видах металевої основи: чиста мідь, нікель, латунь,
бронза.

Встановлено, що йодидний електроліт сріблення дозволяє отримати по-
криття сріблом з гарними адгезіонними властивостями на всіх видах вказа-
них вище металів. А в роданідному електроліті цього можна досягти лише на
зразках з чистої міді. З обох електролітів виходять гладкі, блискучі, дрібнок-
ристалічні покриття з високим виходом за струмом для срібла.

Результати даної науково-дослідної роботи використані в ході підготов-
ки лабораторного практикуму за дисциплінами «Сучасні технології в гальва-
нотехніці» для студентів спеціальності «Технічна електрохімія» та за дисци-
пліною «Електрохімічні виробництва рідкісних і розсіяних елементів» для
студентів спеціальності «Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та
матеріалів на їх основі». Робота була апробована в навчальному процесі 2009
– 2010 навчального року на кафедрі технічної електрохімії.



72

Список літератури: 1. Ажогин Ф.Ф., Беленький М.А., Галь И.Е. и др. Справочное руководство по
гальванотехнике. – М.: Металлургия, 1987. – 376с. 2. Буркат Г.К. Серебрение, золочение, палла-
дирование и родирование. – Л.: Машиностроение, 1984. – 86с. 3. Грилихес С.Я., Тихонов К.М.
Электролитические и химические покрытия. – Л.: Химия, 1990. – 288с. 4. Одноралов Н. Гальвано-
техника в декоративном искусстве. – М.: Искусство, 1974. – 192с.

УДК 66.097.004.18÷66

ГОНЧАРЕНКО А.А., КОБЗЕВ А.В., канд. техн. наук

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АГРЕГАТА УКЛ ПРОИЗВОДСТВА
АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ

Развитие производства азотных минеральных удобрений ставит задачи
по созданию более эффективных схем производства азотной кислоты, кото-
рые должны обеспечить повышение концентрации продукционной кислоты и
снижение содержания оксидов азота в выбросах в атмосферу. Решение этих
вопросов возможно путем интенсивного ведения процесса кислотообразова-
ния, а это, в свою очередь, обеспечивается высокой степенью окисления ок-
сида азота (II), который образуется в результате каталитического окисления
аммиака.

Окисление оксида азота (II) до оксида азота (IV) кислородом воздуха в
производстве неконцентрированной азотной кислоты требует наибольшего
времени и является той реакцией, которая лимитирует весь процесс кислото-
образования. Поэтому, интенсификация процесса окисления положительно
повлияет на процесс получения азотной кислоты в целом.

Для интенсификации процесса окисления оксида азота (II) до оксида
азота (IV) был предложен ряд методов, а именно ведение процесса при низ-
кой температуре, повышение содержания кислорода в газе, увеличение окис-
лительного объема, использование катализаторов, но все они, как правило,
требуют высоких капитальных и энергетических затрат, а некоторые из них
неприменимы в технологии неконцентрированной азотной кислоты.

Данная работа проводилась на базе цеха № 5/6 ЗАО «Северодонецкое
объединение Азот» и была направлена на усовершенствование агрегатов
УКЛ по производству неконцентрированной азотной кислоты с целью улуч-
шения технико-экономических показателей их работы.

Обследование и последующая реконструкция проводились на агрегате
УКЛ № 3.

Результаты обследования показали, что окисленность нитрозного газа на
входе в абсорбционную колонну лежит на уровне 65-70 %, что не дает воз-
можности производить азотную кислоту с концентрацией выше 57-58 % мас.

Учитывая гомогенно-гетерогенный характер процесса окисления, для
увеличения окисленности нитрозного газа, а, следовательно, и концентрации


