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A fost elaborată tehnologia de obţinere a template-lor în condiţiile dizolvării anodice a 

aluminiului şi metoda obţinerii prin sinteză electrochimică, template a unui ansamblu de nanofire 

din aliajele wolframului cu metalele din grupul fierului. 

 S-a descoperit şi s-a cercetat efectul dimensional al microdurităţii la obţinerea acoperirilor 

nanocristaline din metalele grupului fierului, aliate cu wolfram. S-a demonstrat că, independent 

de condiţiile electrodepozitării, (densitate de curent, potenţial, componenţa electrolitului) 

microduritatea e determină de densitatea volumetrică de curent şi, prin care, se asigură realizarea 

unei depuneri uniforme. 

S-a stabilit că în electrolitul gluconat, utilizat pentru obţinerea aliajelor nanocristaline din 

Co-W, se formează complecşi macromoleculari, componenţa cărora determină viteza depozitării 

şi proprietăţile materialelor obţinute. Cinetica de formare a unor asemenea complecşi determină 

proprietăţile acoperirilor obţinute. 

S-a cercetat influenţa proceselor anodice asupra vitezei de depozitare şi proprietăţilor 

acoperirilor nanocristaline din Co-W şi Fe-W. S-a demonstrat posibilitatea de dirijare cu viteza 

de depozitare şi cu proprietăţile acoperirilor, utilizând anozi solubili. Sunt analizate posibilităţile 

de utilizare a aliajelor electrolitici din Co-W în calitate de anozi în reacţia de oxidare a 

metanolului.  

S-au stabilit particularităţile tranziţiilor structurale în procesul de obţinere a acoperirilor 

electrolitice din Fe-W în dependenţă de conţinutul W în aliaj. S-a demonstrat aplicabilitatea 

relaţiei Hall-Petch pentru controlul microdurităţii. S-au stabilit posibilităţile de formare a 

proprietăţilor mecanice şi magnetice ale acoperirilor în funcţie de compoziţia şi structura lor. 

Sunt prezentate posibilităţile de control al compoziţiei, vitezei depozitării, structurii şi 

proprietăţilor acoperirilor electrolitice, utilizând dispozitive inductiv-capacitive cu parametri 

predeterminaţi. Determinarea parametrilor optimi de depozitare se efectuează pe baza analizei 

amplitudine-frecvenţă a zgomotelor electrochimice al băii electrolitice. 

S-au elaborat bazele tehnologiei de obţinere a acoperirilor prin scântei electrice cu 

formarea straturilor ce conţin carbizi şi care permit sporirea rezistenţei la uzură a suprafeţelor 

acestora. 

Cuvinte cheie: electrodepozitare, cinteza electrochimică template, microduritate, 

proprietăţi magnetice, aliajele metalelor din grupul fierului cu wolframul, zgomote 

electrochimice, aliere prin scântei electrice. 

 

 


