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ЕЛЕКТРОДІВ 
В.Г. Михайленко, А.В. Антонов. Использова-

ние двуокисносвинцового покрытия для полу-
чения биполярных электродов. Исследован про-
цесс электроосаждения PbO2 из нитратного, плюм-
битного и этилендиаминтетраацетатного электро-
литов. Определены внутренние напряжения в по-
лученных осадках и рассеивающая способность 
указанных электролитов. Показаны преимущества 
электролита на основе ЭДТА. Получен биполяр-
ный электрод с двуокисносвинцовой анодной сто-
роной.

V.G Mykhaylenko, O.V. Antonov. Application of
lead dioxide coating for obtaining bipolar elec-
trode. The process of PbO2 elektroprecipitation from 
nitrate, plumbite and ethylenediaminetetraacetic elec-
trolyte is explored. The internal tensions in the ob-
tained sediments and the diffusing ability of the speci-
fied electrolytes are determined. Advantages of the 
electrolyte on the base of EDTA are shown. The bipo-
lar electrode with lead dioxide anode side is obtained.

У промисловості досить часто виникає потреба стійкого анодного матеріалу, який був би 
недорогим та не руйнувався б у різних середовищах і процесах. Особливо це актуально для 
переробки сильно кислих сульфатно-хлоридних розчинів та багатьох інших агресивних середо-
вищ. Конструкційні матеріали на основі нікелю, що широко використовуються у лужних сере-
довищах, є нестійкими у нейтральних та кислих розчинах. Свинець досить стійкий у процесі 
електролізу сірчаної та хромової кислот, але швидко руйнується у присутності хлоридів або 
нітратів [1]. Для електролізу розчинів на базі хлоридів придатний графіт. Але коли виділення 
вільного хлору є небажаним, або водночас з хлором виділяється кисень (у випадку значних до-
мішок сульфатів та інших аніонів), графіт є малостійким [2]. Матеріалом, стійким у всіх цих 
середовищах, є платинований титан, але цей матеріал надто дорогий. Більш дешевим є титан,
покритий двооксидом рутенію, але цей матеріал придатний лише для електролізу концентрова-
них розчинів хлоридів [3]. Так виникла необхідність у розробці малозношуваних оксидних 
анодів.

Ще 40 років тому запропоновано новий анодний матеріал — двоокис свинцю. Цей матері-
ал недорогий, та за умови відсутності реверсу струму є досить стійким у більшості середовищ 
— у хлоратах та перхлоратах, у розчинах тіосульфатів, у сірчаній кислоті, у тому числі у кон-
центрованих розчинах в присутності домішки фторидів та органічних сполук [3].  

Розроблено багато способів отримати покриття з двооксиду свинцю шляхом хімічного або 
електрохімічного нанесення шару двооксиду свинцю на основу з конструкційного матеріалу.
Покриття, отримані електрохімічним методом, кращі за своїми властивостями та показниками.
Більшість авторів пропонує осаджувати двооксид свинцю на металевий носій електрохімічним 
методом з кислих нітратних електролітів [4...6]. Нітратний електроліт для осадження двооксиду 
свинцю стійкий при протіканні струму, має досить велику швидкість осадження і тому зручний 
у роботі. Але у шарі PbO2, отриманому за допомогою цього електроліту, виникають великі 
внутрішні напруження, які призводять до розтріскування покриття. Оскільки мова йде про оса-
дження біполярного електроду з одностороннім анодним покриттям, напружені осади є вкрай 
небажаними. Ретельне дослідження лужних електролітів довели, що у межах густин струму 
електроосадження PbO2 від 0 до 2 А/дм2 напруга в шарі анодного покриття практично відсутня 
[7]. Проте, у цих електролітах після проходження певної кількості електрики відбувається 
утворення донних відкладень.
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Тому виникла необхідність дослідити можливість 
осадження ненапружених осадів двооксиду свинцю та 
розсіюючу здатність різних електролітів. Дослідження 
виконувалися на лабораторному обладнанні, було сконст-
руйовано пристрій для вимірювання внутрішніх напру-
жень в осаді двоокису свинцю (рис. 1).  

Пристрій складається з аноду з нержавіючої сталі 0,1 
мм завтовшки та розмірами 3×50 мм. Пружність цього 
аноду визначена, тому можна за відхиленням верхнього 
кінця аноду вирахувати внутрішні напруження осаду. Од-
на сторона аноду покрита ізоляційною плівкою.

Під час осадження шару двоокису свинцю завтовшки 
0,05 мм анодна платівка відхилялася від прямої лінії. При 
цьому край платівки переміщувався, і величина цього переміщення вимірювалася за допомо-
гою катетометра.

Відомо, що нержавіюча сталь нестійка при анодній поляризації у розчинах азотнокислих 
солей. Тому перед нанесенням покриття з азотнокислого електроліту неіржавіюча основа по-
кривалася тонким (0,01 мм) шаром ненапруженого двоокису свинцю з лужного плюмбитного 
електроліту.

Дані відхилення нержавіючої пластинки з одностороннім двоокисносвинцевим анодним 
покриттям, яке було отримане з лужних та азотнокислого електролітів з різними домішками та 
у різних умовах, наводятся (табл. 1).  

Режими та результати лабораторних дослідів з визначення внутрішніх напружень 
в анодному осаді PbO2

№№ 
поп. Характеристика електроліту та режимів електролізу Величина відхи-

лення, мм 
1 NaOH — 1,2n; PbO — 1,2n; етиленгліколь — 4 см3/дм3; t°=60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,01 мм. 0,00 
2 NaOH — 1,2n; PbO — 1,2n; етиленгліколь — 4 см3/дм3; t°=60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,06 мм. 0,00 

3 NaOH — 1,2n; PbO—1,2n; етиленгліколь — 4 см3/дм3; t°=60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,01 мм + 
NaOH — 2,4n; PbO — 2n; етиленгліколь — 6 см3/дм3; t°=60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,05 мм. 0,00 

4 NaOH — 1,2n; PbO — 1,2n; етиленгліколь — 4 см3/дм3; t°=60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,01 мм + 
Pb(NO3)2 — 250 г/дм3; Сu(NO3)2 — 30 г/дм3; t° = 60 °С; і=10 А/дм2; δ=0,05 мм. 7,3 

5 NaOH — 1,2n; PbO — 1,2n; етиленгліколь — 4 см3/дм3; t° = 60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,01 мм + 
Pb(NO3)2 — 250 г/дм3; Сu(NO3)2 — 30 г/дм3; t°=60 °С; і=7 А/дм2; δ=0,05 мм. 5,2 

6 NaOH — 1,2n; PbO — 1,2n; етиленгліколь — 4 см3/дм3; t°=60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,01 мм + 
Pb(NO3)2 — 250 г/дм3; Сu(NO3)2 — 30 г/дм3; t°= 60 °С; і=4 А/дм2; δ=0,05 мм. 3,3 

7 NaOH — 1,2n; PbO — 1,2n; етиленгліколь — 4 см3/дм3; t°=60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,01 мм + 
Pb(NO3)2 — 250 г/дм3; Сu(NO3)2 — 30 гдм3л; t°= 60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,05 мм. 3,0 

8 NaOH — 1,2n; PbO — 1,2n; етиленгліколь — 4 см3/дм3; t=60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,01 мм + 
Pb(NO3)2 — 250 г/дм3; Сu(NO3)2 — 30 г/дм3; t°= 60 °С; і=1 А/дм2; δ=0,05 мм. 3,0 

9
NaOH — 1,2n; PbO — 1,2n; етиленгліколь — 4 см3/дм3; t°= 60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,01 мм + 
Pb(NO3)2 — 250 г/дм3; Сu(NO3)2 — 30 г/дм3; ОП-7 — 5 г/дм3; t°=60 °С; і=1 А/дм2; δ=0,05 

мм.
3,0 

10 
NaOH — 1,2n; PbO — 1,2n; етиленгліколь — 4 см3/дм3; t°=60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,01 мм + 

Pb(NO3)2 — 250 г/дм3; Сu(NO3)2 — 30 г/дм3; ОП-7 — 5 г/дм3; желатин — 4 г/дм3; t°= 60 °С;
і=1 А/дм2; δ=0,05 мм.

3,1 

11 
NaOH — 1,2n; PbO — 1,2n; етиленгліколь — 4 см3/дм3; t°=60 °С; і=2 А/дм2; δ=0,01 мм + 
Pb(NO3)2 — 250 г/дм3; Сu(NO3)2 — 30 г/дм3; ОП-7 — 5 г/дм3; паратолуолсульфамід — 5 

г/дм3; t°= 60°С; і=1 А/дм2; δ=0,05 мм.
3,5 

Наведені дані свідчать, що шар двоокису свинцю, отриманий з азотнокислого електроліту,
має суттєве внутрішнє напруження. Хоча це напруження зменшється при зниженні густини 
струму, все ж воно лишається значним при досить невеликих густинах струму. Застосування 
домішок ОП-7, желатину та паратолуолсульфаміду не призводить до зникнення внутрішніх на-

Рис. 1. Схематичне зображення дат-
чика для вимірювання внутрішніх на-

пружень в осаді PbO2
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пружень. Тому для осадження одностороннього по-
криття анодної сторони біполярних електродів найбі-
льше підходять лужні електроліти.

З усіх відомих конструкцій анодів обрали анод з
виносною сіткою на основі з нержавіючої сталі. Ви-
носна сітка дозволяє аноду працювати у слабоконце-
нтрованих розчинах, сітка дозволяє перенести процес 
виділення газів чи металів від основи вглиб розчину,
таким чином збільшити робочу поверхню, та не до-
зволяє з'явитись прошарку збідненого електроліту,
що викликало б зменшення електропровідності анод-
ної камери. Основа з нержавіючої сталі має декілька 
переваг серед інших: нержавіюча сталь є більш деше-
вою, має кращу електропровідність порівняно з титановою основою, як наприклад у аноді 
ОРТА, та не потребує попереднього покриття основи шаром двооксиду рутенію.

З усіх відомих лужних електролітів було відібрано два електроліти та досліджено їх влас-
тивості :

— Pb2+ — 0,2  г-екв/дм3 (у вигляді Na2PbO2), NaOH — 1,1...1,2 г-екв/дм3, етиленгліколю — 
2...4 см3/дм3;

— електроліт, що містить 0,4...0,6 г-екв/дм3 свинцевого комплексу етилендиамінтетраоц-
тової кислоти (ЕДТА), 2...3 г-екв/дм3 NaOH, 4..5 см3/дм3 етиленгліколю.

В ході експериментів було досліджено властивості цих електролітів. Перший електроліт 
виявився не досить стабільним, після протікання 4...5 А×год/дм3 кількості електрики з електро-
літу починали випадати осади, які складалися головним чином з свинцевого сурику Pb3O4. Вна-
слідок цього підвищувався опір електроліту та погіршувалася якість покриття. Натомість, дру-
гий електроліт з домішкою ЕДТА виявився більш стабільним, у ньому навіть після охолоджен-
ня і через декілька тижнів не утворювався осад. Виявилось також можливим розчиняти в цьому 
електроліті більшу кількість оксиду свинцю, що позитивно вплинуло на його властивості. Та-
ким чином можна зробити висновок, що для виготовлення біполярних електродів з двоокисно-
свинцевим покриттям анодної сторони доцільніше використовувати електроліт з домішкою 
ЕДТА.

Наступним завданням досліджень стало визначення та порівняння розсіючої здатності 
плюмбитного і етилендіамінтетраацтетатного електролітів. Для визначення розсіючої здатності 
був використаний метод, запропонований Херінгом і Блюмом [8], і сконструйований пристрій 
схематично зображений на рис. 2. Цей пристрій складається з ванни з нержавіючої сталі (1), у
центрі знаходиться катод 3, а по обидва боки два аноди 2 однакового розміру, розміщені пара-
лельно один до одного. Усі три електроди майже повністю перекривають електроліт. На відмі-
ну від згаданої методики, у випадку електроосадження PbO2 з лужних електролітів вихід за 
струмом складає майже 100 %, тому у розрахунках замість приросту маси речовини використо-
вували силу струму. Досліди проводились за таких умов:

— температура електроліту — 60 °С;
— напругу на електродах збільшували від 0,9 до 1,4 В;
— густину струму на кожному аноді вимірювали при фіксованій напрузі на комірці.
Результати експериментів, наведені на графіку, свідчать, що розсіююча здатність лужного 

електроліту досить висока: при зміні відстані між електродами вдвічі, густина струму зміню-
ється на 9...15 % (рис. 3). Ще кращу розсіюючу здатність має трилонатний електроліт. В ході 
експерименту не встановлено для цього електроліту суттєвої різниці в швидкості процесу елек-
троосадження на близькому та віддаленому анодах. Вірогідно, краща розсіююча здатність три-
лонатного електроліту пояснюється його більшою електропровідністю.

Після визначення розсіюючої здатності плюмбитного та трилонатного електролітів нами 
був отриманий лабораторний біполярний електрод з виносною анодною сіткою. Анод складав-

1

23

2 + +–

Рис. 2. Комірка для дослідження розсіюю-
чої здатності лужних електролітів у про-
цесі електроосадження двоокису свинцю: 1

— корпус; 2 — аноди; 3 — катод.
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ся з неіржавіючої основи і неіржавіючої сітки,
розміри вічка сітки 4,2×4,2 мм, відстань між сіт-
кою та основою аноду — 5 мм.

Електроосадження двооксидносвинцевого 
анодного покриття проводили з лужного етиле-
ндіамінтетраацетатного електроліту за темпера-
тури 60 °С при густині струму 200 А/м2 на ви-
диму поверхню та безперервному перемішуван-
ні. Дослід проводили протягом 10 годин з безпе-
рервним донасиченням електроліту оксидом 
свинцю.

В результаті електроосадження отримано 
рівномірне двоокисносвинцеве покриття як на 
основі, так і на винесеній сітці 700 мкм завтов-
шки. Покриття мало синьо-чорний колір з металевим відблиском, характерний для якісного ді-
оксидносвинцевого анодного покриття. Даний анод був згодом успішно випробуваний у проце-
сі електролізу хлоридно-сульфатного розчину протягом 100 годин. За цей час жодних ушко-
джень покриття, анодної сітки та нержавіючої основи не виявлено.

Таким чином, доведено можливість отримання біполярного електрода з виносною анод-
ною сіткою та двоокисносвинцевим активним покриттям, що захищало б від анодної корозії як 
винесену анодну сітку, так і основу електроду. У подальшому необхідно провести дослідження 
з метою уникнення донних відкладень.

Література 

1. Дунаев Ю. Д. Нерастворимые аноды из сплавов на основе свинца. — Алма-Ата: Наука, 1978. — 
316 с.

2. Панов В.И. Выбор устойчивого анодного материала для очистки суспензии осажденного кремне-
зема от примесей соды электролизом / В.И. Панов, В.Г. Михайленко, И.Г. Микулина // Интенси-
фикация технол. процессов и аппаратов содового и смежных производств: Сб. науч. тр. — Харь-
ков: ХНПО “Карбонат”, 1985. — С. 52 — 57.   

3. Евдокимов С.В. Кинетика выделения хлора на оксидных рутениево-титановых анодах в области 
высоких токов. Развитие представлений о самоускоряющемся электродном процессе // Электро-
химия. — 2000. — Т. 36, № 3. — С. 265 — 268.  

4. Влияние полиэлектролитов на электроосаждение PbO2 / А.Б. Величко, Т.В. Лукьяненко, О.В.
Кравцов и др. // Вопр. химии и хим. технологии. — 2003. — № 2. — С. 114 — 118.  

5. Влияние полимерной добавки Nafion® на электроосаждение PbO2 / А. Б. Величенко, Т. В. Лукья-
ненко, Р. Амадели и др. // Укр. хим. журнал. — 2004. — Vol. 70, № 3. — С. 45 — 50.  

6. Влияние ПАВ на электроосаждение PbO2 / А. Б. Величко, Т. В. Лукьяненко, О. В. Кравцов и др.
// Вопр. химии и хим. технологии. — 2004. — № 2. — С. 151 — 155.  

7. Джафаров Э. А. Электроосаждение, свойства и применение двуокиси свинца. — Баку: Изд-во 
АН Азерб. ССР, 1967. — 101 с.

8. Прикладная электрохимия. Изд. 2-е, пер. и доп. / Под ред. Н. Т. Кудрявцева. — М.: Химия, 1975. 
— 552 с.

Надійшла до редакції 27 вересня 2006 р.

0

20
40
60

0,96 1,1 1,2

I, A/m2

U, B

1
3

2

Рис. 3. Результати експериментів з визначення 
розсіюючої здатності лужних електроліті:. 1, 2 
— плюмбітний електроліт, міжелектродна від-
стань відповідно 20 та 40 мм; 3 — етилендіамі-
нтетраацетатний електроліт, міжелектродна 

відстань 20 і 40 мм.


