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В сучасній промисловості особливо підвищилась потреба на нові 

технології, які принципово відрізняються від вже існуючих [1, 2]. Щоб 

розширити можливості використання електрохімічних захисних покриттів, крім 

чистих металів застосовують сплави з двох або більше компонентів [3, 4].  

В роботі проведено дослідження анодної поведінки кобальт-

молібденових сплавів з різним вмістом Мо у кислому та нейтральному 

середовищах [5]. Потенціодинамичні дослідження здійснювали за допомогою 

потенціостата IPC-pro у потенціодинамічному режимі. Швидкість розгортки 

потенціалу складала 3∙10-3 В/с. Вимірювання проводили за трьохелектродною 

схемою: робочий електрод – зразок з Cо-Мо сплавом; допоміжний електрод – 

платина; електрод порівняння – насичений хлоридсрібний електрод. Оцінку 

анодної поведінки сплаву проводили за допомогою метода поляризаційного 

опору. Розрахунок значення опору здійснювали в межах 5∙10-2 В від 

стаціонарного потенціалу, який встановлювався протягом одного часу. В якості 

корозійного середовища використовували 0,1Н розчини H2SO4, Na2SO4 [6]. 

На підставі одержаних результатів можна зробити висновок, що в 

кислому та нейтральному середовищах розчинення металу проходить на всій 

області поляризації електрода. Введення молібдену підвищує корозійну 

стійкість сплаву. Найбільш ефективний вміст тугоплавкого компонента в 

покритті становить 10-25 мас.%. 
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