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СИНТЕЗ КАТАЛІТИЧНИХ ПОКРИТТІВ ДОПОВАНИХ
СПОЛУКАМИ РРЕ

Для каталізу, у тому числі для електрокаталізу актуальною темою є
створення нових електродних матеріалів, що є суттєвим внеском у
розв’язання багатьох проблем сучасної хімії. Для сучасних технологій велике
значення має спрямований синтез тонких плівок заданого складу й кристалі-
чної структури на поверхні металів і сплавів.

Одним із сучасних і перспективних методів формування на металах ок-
сидних шарів заданого складу є мікродугове оксидування (МДО). Високоте-
мпературні реакції взаємодії, що протікають у каналах електричних пробоїв і
прилягаючих до них зонах, дозволяють одержувати поверхневі шари, що міс-
тять як оксиди метала, що анодується так і сполуки, що включають компоне-
нти електроліту.

Титан, і його сплави, відрізняючись багатьма технологічними й експлуа-
таційними якостями в порівнянні з іншими конструкційними матеріалами,
займають особливе місце серед застосовуваних у промисловості матеріалів.
Тому оксидні шари на титані та його сплавах, що містять окрім TiО2 сполуки
перехідних та рідкоземельних елементів становлять інтерес для каталізу.

Технологія МДО дозволяє формувати наноструктуровані покриття що
володіють цілим рядом унікальних властивостей: високою твердістю, коро-
зійною стійкістю, зносостійкістю, гарними діелектричними характеристика-
ми. Хімічна, фазова сполука й механічні властивості анодно-іскрових пок-
риттів близькі до звичайної кераміки.

Відповідним вибором режимів електролізу, складу електроліту, форми
струму поляризації можна в широких межах впливати на якісний склад пок-
риттів і істотно поліпшувати механічні, каталітичні та інші властивості.

В роботі наведено експериментальні дані та їх аналіз по кінетиці форму-
вання МДО покриттів в гальваностатичному режимі з електролітів, що міс-
тили сполуки молібдену, вольфраму, ванадію та церію. Також встановлено
залежність складу, морфології, товщини, адгезії до підкладки, та інших влас-
тивостей отриманих оксидних покриттів від режимів МДО; з'ясовано вплив
сполук ванадію, вольфраму, молібдену і церію на фазовий і елементний
склад отриманих покриттів на титані. Оптимізовано склад електролітів і ре-
жимів мікродугового електролізу сплавів титану з метою одержання зносо-
стійких, корозійностійких і електрокаталітичних поверхневих шарів. Встано-
влено каталітичну активність одержаних покриттів в модельній реакції виді-
лення водню, та підтверджено доцільність використання допованих покривів
у лабораторному стенді на прикладі спалювання бензолу.
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