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Совместное осаждение на катоде олова с никелем позволяет экономить
дефицитные  и дорогостоящие металлы, такие как золото и серебро. Покрытия
сплавом олово-никель нашли применение в производстве электронных
приборов и интегральных схем.

Учитывая значительную разницу стандартных потенциалов олова и цинка,
для электролитического формирования покрытий сплавом цинк-олово нами
использовался комплексный электролит, содержащий гидроксокомплексы
обоих металлов. Для обеспечения высокого  качества покрытий в электролит
вводили поверхностно-активные добавки, аналогичные применяемым в
щелочном электролите цинкования. Отработана методика анализа компонентов
сплава, что позволило установить влияние условий электролиза на процентное
содержание цинка и олова в сплаве.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОДЕРЖАННЯ Zr З ZrO2

Сьогодні велика увага приділяється розробці нових енергозберігаючих,
високопродуктивних технологій по виробництву діоксиду цирконію. Завдяки
своїм унікальним властивостям він використовується при отриманні
вогнетривів, жаростійких емалей, тугоплавких стекол, різних видів кераміки,
ріжучих інструментів, абразивних матеріалів, штучних дорогоцінних каменів,
при легуванні в чорній і кольоровій металургії, для отримання чистого
цирконію. Широке застосування ZrO2 призводить до численних досліджень з
розробки та удосконаленню технології його виробництва з цирконового
концентрату. Діоксид цирконію, який застосовується у техніці, повинен
володіти високою чистотою і досить високою дисперсністю. Відомий спосіб
отримання ZrO2 хлорним методом, який застосовується у виробництві.
Недоліками цієї технології є недостатньо високий ступінь очищення (≈96,5-
99,3%) цільового продукту від домішок, багатостадійність, трудомісткість,
складність технологічного процесу, висока температура проведення операцій,
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інтенсивна корозія технологічного обладнання та труднощі поділу й очищення
хлоридів, неекологічність. Для виробництва діоксиду цирконію з цирконового
концентрату представляється рентабельним використовувати метод фторидної
переробки сировини, так як він забезпечує зменшення кількості стадій і витрат
часу, є більш економічно вигідним і дозволяє отримати ZrO2 більш високої
чистоти.

Для аналізу можливості використання фтору для вилучення діоксиду
цирконію було проведено розрахунковим методом термодинамічне
дослідження процесів, що проходять при переробці цирконового концентрату
фторидним методом.

Таким чином, згідно з отриманими розрахунковими даними, фторидна
технологія переробки природної сировини для вилучення діоксиду цирконію
може успішно використовуватися при його виробництві.
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Базуючись на механізмі виділення хлору, запропоновано стадійність
процесу електрохімічного утворення ClO2 відповідно до якої ClO2 утворюється
шляхом рекомбінації адсорбованих на поверхні оксиднометалевого електроду
оксигенвмісних частинок радикального характеру. Незалежність граничної
густини струму утворення ClO2 від рН вказує на те, що лімітуючою стадією при
електрохімічному синтезі діоксиду хлору є стадія рекомбінації частинок ClO∙ і
О∙ в молекулу ClO 2. Стадійність за схемою відбиває сукупність електродних


