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Із сучасних методів нанесення нітридних покриттів, що 
забезпечують високу адгезію покриття до металевих підкладок, нами 
використано найбільш технологічно відпрацьований вакуумно-плазмовий 
метод – конденсації з іонним бомбардуванням (метод КІБ). Такі покриття 
характеризується присутністю краплинної фази, яка може негативно 
впливати на захисні можливості нітридних покриттів. Тому нами 
досліджено також безкраплинне одношарове покриття TiN, отримане 
магнетронним методом. 

Для з’ясування корозійних властивостей покриттів досліджено 
потенціодинамічним методом їх корозійно-електрохімічну поведінку та 
оцінено корозійну тривкість за величинами густин струмів корозії в 3%-му 
розчині хлориду натрію з різним рН (2,5; 6,4; 11,2), в 10%-му розчині 
хлоридної кислоти та 10%-му розчині сульфатної кислоти. 

Встановлено, що за однакових експериментальних умов вищу 
корозійну тривкість виявляє покриття TiN, отримане магнетронним 
методом, дещо нижчу – {α-Ti + TiN} × 5 покриття. Однак за всіх 
досліджених експериментальних умов корозійна тривкість цих нітридних 
покриттів є значно вищою (на два-три порядки) від сталі 20Х13. Для 
досліджених нітридних покриттів характерно зменшення швидкості 
корозії зі збільшенням рН і температури 3%-го розчину NaCl. Особливо 
ефективні покриття в кислих середовищах та розчинах кислот: корозійна 
тривкість магнетронного TiN-покриття, порівняно зі сталлю, зростає понад 
40 разів у середовищі 3%-го розчину NaCl із рН 2,5 і в 10%-му розчині 
H2SO4 та понад 80 разів у 10%-му розчині HCl. Вища швидкість корозії 
багатошарового покриття найімовірніше пов’язана з його більшою 
мікродефектністю та наявністю мікрокрапельної фази. 

З’ясовано особливості анодної поведінки покриттів. Виявлено, що 
хід вольтамперометричних кривих на багатошаровому покритті супрово-
джується декількома піками струму, які зберігаються при його анодному 
розчиненні в різних електролітах. Така поведінка можлива в двох 
випадках: по-перше, коли існує ступінчасте окиснення реагуючих речовин 
на електроді; по-друге, коли проходить окиснення декількох різних 
речовин. Для з’ясування дійсної причини такої поведінки покриттів 
необхідні подальші їх корозійно-електрохімічні дослідження. 
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Антоціани – водорозчинні сполуки класу флавоноїдів, що 

синтезуються вищими рослинами і відносяться до натуральних барвників. 
Експериментальні дослідження показали, що на відміну від синтетичних 
барвників антоціани не відносяться до токсичних сполук і мають 
антиоксидантні, вазопротекторні, протизапальні, протипухлинні, 
фунгіцидні, антимікробні властивості, а також проявляють захисну дію по 
відношенню до зорового апарату людини. У зв’язку з цим, адсорбційне 
вилучення антоціанів з рослинної сировини має дуже важливе значення 
для харчової та фармацевтичної промисловостей.  

Для адсорбційного вилучення антоціанів з їх екстрактів 
використовують гідрофобні і гідрофільні полімерні смоли, глини. На жаль 
в літературі відомості про зіставлення ефективності адсорбентів різної 
природи в однакових умовах вилучення  антоціанів нечисленні. 

Мета даної роботи: проаналізувати ефективність природних (біла 
глина, бентоніт) і синтетичних (КУ-2-8, ФІБАН К-1) адсорбентів при 
адсорбційному вилученні антоціанів червонокачанної капусти з 
підкислених водних розчинів. 

Проведенні дослідження показали, що адсорбційне вилучення 
антоціанів червонокачанної капусти з 0,1 М водних розчинів хлоридної 
кислоти залежить від природи адсорбентів. За ефективністю адсорбенти по 
відношенню до антоціанів можна розташувати в наступний ряд: ФІБАН К-
1> бентоніт>біла глина>КУ-2-8.  

Ізотерми адсорбції антоціанів на всіх досліджених адсорбентах 
відносяться до L-класу і добре описуються рівнянням ізотерми адсорбції 
Ленгмюра. Розрахована адсорбційна ємкість адсорбентів, константи 
адсорбційної рівноваги і зміна вільної енергії Гіббса процесу адсорбції. 

Десорбційні дослідження показали, що антоціани десорбуються з 
поверхні адсорбентів ФІБАН К-1 і бентоніт розчином 96% етанолу, 
підкисленим  хлоридною кислотою. 

Таким чином, для адсорбційного вилучення антоціанів 
червонокачанної капусти доцільно використовувати адсорбенти ФІБАН К-
1 і бентоніт. 
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