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ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ МЕТАЛОКСИДНИХ КАТАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ  ПЛАЗМОВО-

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИМ ОКСИДУВАННЯМ АЛЮМІНІЮ ТА ТИТАНУ В ПІРОФОСФАТНИХ 

ЕЛЕКТРОЛІТАХ 

В роботі розглянуті особливості формування конверсійних покривів на сплавах алюмінію та титану методом плазмово-електролітичного 

оксидування у пірофосфатних електролітах. Досліджено вплив концентрації і співвідношення компонентів електроліту та режимів обробки 

на склад та морфологію поверхневих шарів. Визначено чинники, які забезпечують каталітичні властивості окремих і змішаних оксидних 

систем та окреслено перспективи їх використання у технологіях знешкодження токсичних речовин. 

Ключові слова: плазмово-електролітичне оксидування, каталітичні властивості, оксидні покриви, манган, кобальт, морфологія 

поверхні, сплави алюмінію та титану, пірофосфатний електроліт, знешкодження токсичних речовин. 

В работе рассмотрены особенности формирования конверсионных покрытий на сплавах алюминия и титана методом плазменно-

электролитического оксидирования в пирофосфатных электролитах. Исследовано влияние концентрации и соотношения компонентов 

электролита и режимов обработки на состав и морфологию поверхностных слоев. Установлены факторы, обеспечивающие каталитические 

свойства однокомпонентных и смешанных оксидных систем и перспективы их использования в технологиях обезвреживания токсичных 

веществ. 

Ключевые слова: плазменно-электролитическое оксидирование, каталитические свойства, оксидные покрытия, марганец, кобальт, 

морфология поверхности, сплавы алюминия и титана, пирофосфатный электролит, обезвреживание токсичних веществ. 

The paper discusses the features of the conversion coatings formation on aluminum and titanium alloys by plasma electrolytic oxidation in 

pyrophosphate electrolytes. The effect both the concentration and ratio of the electrolyte components and processing conditions on the composition 

and the morphology of the surface layers is studied. The difference in the plasma oxidation parameters of aluminum and titanium alloys is attributed 

with the various specific electric resistance of matrix metal as well as the alloying elements oxides. The oxides‘ composition influence on the surface 

relief and their properties is investigated. The factors influenced on the catalytic properties of single and mixed oxide systems are established and the 

prospects for their use in technology of neutralization of toxic substances are discussed.  

 

Keywords: plasma electrolytic oxidation, catalytic properties, oxide coatings, manganese, cobalt, surface morphology, aluminum and titanium 

alloys, pyrophosphate electrolyte, toxic substances purification. 

Вступ. Плазмово-електролітичне оксидування (ПЕО) 

вентильних металів та сплавів на їх основі є перспективним 

методом одержання наноструктурованих функціональних 

матеріалів з підвищеними механічними, протикорозійними 

та каталітичними властивостями. Поширення ПЕО-

технологій потребує створення нових нетоксичних 

електролітів і оптимізації режимів формування 

конверсійних покривів, а також допування їх компонентами, 

які посилюють експлуатаційні характеристики. Для 

забезпечення каталітичних властивостей в оксидні системи 

вводять перехідні та розсіяні елементи, зокрема Mn, Co, Zn, 

Zr та ін. [1, 2]. Такі змішані металоксидні системи мають 

відрізнятися також високою адгезією до матеріалу-носія, 

розвиненою поверхнею і значною кількістю активних 

каталітичних центрів. 

Можливість цілеспрямованого формування поверхні 

заданого розміру та складу, зокрема, наноструктурованої, за 

рахунок варіювання складу електроліту та режимів 

електролізу, відкриває нові можливості щодо створення 

доступних високопродуктивних каталізаторів зі значним 

терміном служби та високими експлуатаційними та 

технологічними параметрами для використання у 

технологіях знешкодження токсичних речовин природного 

та антропогенного походження. За досвідом попередніх 

робіт авторами вже досягнуті позитивні результати щодо 

одержання каталітичних систем на сплавах титану [3–5] та 

алюмінію [6–8].  

Ефективними електролітами для формування оксидних 

покривів на сплавах алюмінію та титану вважають 

пірофосфатні [9], які містять солі металів-допантів. Втім, 

враховуючи особливості перебігу ПЕО-процесів, які 

відрізняються одночасною реалізацією низки 

електрохімічних і хімічних перетворень, інкорпорацію 

допантів до складу конверсійних покривів можна 

здійснювати як з катіонів і пірофосфатних комплексів (як це 

спостерігали для Co, Mn, Zn тощо), так і з оксометалатів 

(вольфрамати, молібдати, перманганати та ін.), а також 

дисперсних систем на основі оксидів (ZnO, ZrO2, V2O5, 

MO3).  

Тому, вивчення особливостей формування оксидних 

покривів плазмово-електролітичним оксидуванням сплавів 

алюмінію та титану в пірофосфатних електролітах за 

наявності солей перехідних металів є актуальною задачею, 

яка обумовила мету даної роботи. 

Методика досліджень. Для формування оксидних 

покривів використовували прямокутні зразки сплавів ВТ1-0 

та АК12М2МгН робочою площею 0,2–1,0 дм2. Склад 

електролітів та режими ПЕО наведено у табл. 1. Підготовка 

поверхні включала операції механічної обробки 

(шліфування наждачним папером), знежирення та травлення 

у лужному розчині з каскадним промиванням теплою та 

холодною водою. Схема лабораторної установки включала 

електрохімічну ванну із примусовим перемішуванням та 

охолодженням електроліту, промислове джерело постійного 

струму Б5-50 та високоомний вольтметр для контролю 

напруги процесу оксидування. Стадії ПЕО спостерігали та 

контролювали візуально з наступною фіксацією за 

показниками приладів. 
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Морфологію поверхневих шарів оксидних систем 

досліджували за допомогою реєстрації вторинних 

електронів шляхом сканування електронним пучком з 

використанням сканівного електронного мікроскопу ZEISS 

EVO 40XVP. 

Хімічний склад оксидних покривів визначали з аналізу 

характеристичного рентгенівського спектру, отриманого за 

допомогою енергодисперсійного спектрометра INCA 

Energy 350. Збудження рентгенівського випромінювання 

здійснювали обробкою зразків пучком електронів з енергією 

15 кеВ. 

Оцінку топографії та шорсткості поверхні покривів 

здійснювали контактним методом із застосуванням 

сканівного зондового мікроскопу АСМ NT-206 (зонд СSC-

37, кантилівер B, латеральна розподільна здатність 3 нм).  

Товщину одержаних оксидних систем встановлювали 

гравіметрично, виходячи із приросту маси зразків, з 

наступною верифікацією одержаних результатів з 

використанням мікрометру. 

Таблиця 1 – Склад електролітів та режими формування покривів 

Параметр Електроліт 1 [10] Електроліт 2 [6] Електроліт 3 [4] Електроліт 4 [4] 

Характеристика електроліту 

Концентрація компонентів, моль/дм3 

K4P2O7 0,2–0,6 – 1,0 1,0 

CoSO4 0,05–0,2 – – – 

NaOH – 0,005–1,0 – – 

KMnO4 – 0,05–0,2 0,1–0,3 – 

MnSO4 – – – 0,1–0,3 

pH 10,5–11,5 10,0–12,0 9,0 8,6–9,0 

t, °C 20–25 25–30 20–25 20–25 

Режим обробки 

Густина струму, 

i, А/дм2 

2–10 10–20 1–5 1–5 

Час обробки, хв 30–60 30–60 30–60 30–60 

Напруга U:     

іскріння, В 110–120 120–130 65 65 

процесу ПЕО, В 140–160 180–240 130–140 120–130 

 

Обговорення результатів. При формуванні оксидних 

покривів на сплавах алюмінію та титану в указаних 

електролітах хронограми напруги ПЕО мають класичний 

вид із розділенням на характерні області: доіскрову, іскрову, 

мікродугову (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Хронограма напруги ПЕО 

Залежність U–t у доіскровій області (рис. 1, І) є майже 

лінійною завдяки формуванню бар‘єрного оксиду основного 

металу (алюмінію або титану) із зростанням товщини і, 

відповідно, опору. При початку іскріння (рис. 1, І–ІІ) 

зростання напруги гальмується внаслідок конкурування 

пробою і регенерації  бар‘єрного оксиду, але водночас 

відбуваються термохімічні реакції, які забезпечують 

інкорпорацію компонентів електроліту. Отже 

характеристики початкової стадії ПЕО – час до початку 

іскріння ti і початкова напруга іскріння Ui мають залежати 

від природи оброблюваного матеріалу. Дійсно, при ПЕО 

ВТ1-0 в електролітах 3 і 4 за указаних густин струму 

(табл.1) ti становить 1–2 хв, а Ui
 не перевищує 65 В. Іскріння 

при ПЕО АК12М2МгН в електролітах 1 та 2 (табл.1) 

починається через 5–8 хв, а Ui становить 110–120 В. Істотно 

це пояснюється, по-перше, більш високим питомим опором 

оксидів алюмінію порівняно з оксидами титану, а, по-друге, 

наявністю значної кількості легуючих домішок, зокрема 

кремнію, у складі АК12М2МгН. 

Стабілізація процесу плазмово-електролітичної 

обробки відбувається в області стійкого іскріння (рис. 1, ІІ), 

напруга іскріння Ui для сплавів титану знаходиться в 

діапазоні 120–130 В, а для сплаву алюмінію Ui сягає 140–

180 В залежно від типу електроліту. Інкорпорація 

компонентів електроліту до складу повеневих шарів 

візуалізується появою ділянок довільної форми чорного (для 

мангану) та фіолетового (для кобальту) кольору. 

В мікродуговому режимі (рис. 1, ІІІ) кількість 

включень допантів до складу покривів, що формуються, 

значно зростає, і поступово вони вкривають всю поверхню 

оброблюваного зразка. За цих умов напруга процесу майже 

не змінюється, хоча для всіх електролітів та режимів 

обробки, як алюмінію, так і титану, спостерігаються 

незначні осциляції напруги, що можна пояснити утворенням 

оксидних систем із різним питомим опором та термічною 

стійкістю. Водночас найбільш потужні мікродуги можуть 

розбивати поверхню та руйнувати оксидний шар, тому 

необхідно підтримувати процес ПЕО в межах ділянок ІІ–ІV.  

Експериментальні дослідження довели, що реалізація 

такого маршруту для АК12М2МгН досягається режимом 

―падаючої‖ потужності, а саме застосуванням більш високої 

початкової густини струму i1 для пришвидшення 

формування бар‘єрної оксидної плівки. Після виходу на 

режим стійкого іскріння густину струму знижують для 

стабілізації процесу в інтервалі напруг, який відповідає 
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ділянкам ІІ–ІV і утворенню рівномірного змішаного оксиду. 

Для кобальто-пірофосфатних розчинів (електроліт 1) 

густина струму ПЕО першого етапу i1 не перевищує 

10 А/дм2, в той час як у лужно-перманганатних 

(електроліт 2) оксидування більш ефективно реалізується 

при i1 = 15−25 А/дм2. Другу стадію ПЕО в електроліті 1 

доцільно проводити при i2 = 2−5 А/дм2, в електроліті 2 при 

i2 = 5−15 А/дм2. Характеристичні показники напруги 

процесу ПЕО алюмінієвого сплаву також залежать від типу 

та складу електроліту: якщо напруга іскріння Uі у 

кобальтовмісних електролітах становить 115−120 В, а 

кінцева напруга формовки, що співпадає з напругою 

дугового режиму Uд = 140−160 В; у мангановмісних 

електролітах ці показники є дещо вищими − Uі = 150−160 В 

та Uд = 220−240 В. Зазначені відмінності пояснюються 

особливостями перебігу електрохімічних та термохімічних 

процесів за участю Co2+ та MnO4
−.  

Формування покривів на АК12М2МгН, які одночасно 

доповані оксидами Co та Mn, доцільно проводити шляхом 

двостадійного ПЕО послідовно у кожному з електролітів. 

Аналіз отриманих експериментальних даних свідчить, що 

найбільш ефективним є двостадійне оксидування, при якому 

І стадію проводять в кобальто-пірофосфатному розчині 

(електроліт 1), а ІІ стадію – в лужно-перманганатному 

розчині (електроліт 2). При цьому режими обробки на 

кожній стадії відповідають наведеним у табл. 1, а процес 

оксидування триває 30–60 хв залежно від затребуваної 

товщини, яка становить 20 – 30 мкм. 

Одностадійне ПЕО сплаву АК12М2МгН 

супроводжується швидким переходом мікродугового 

режиму у дуговий (рис. 1, ІV) з незначною інкорпорацією 

допантів і руйнуванням поверхневого шару, тому час 

оксидування зразків не перевищує 15–20 хв. Натомість ПЕО 

сплаву ВТ1-0 в електролітах 3 та 4 перебігає без істотних 

ускладнень, тому його електрохімічну обробку можна 

здійснювати одностадійно за режимами згідно табл. 1.  

Таким чином, за рахунок одночасної реалізації 

процесів електрохімічного окиснення носія і катіонів-

допантів та термічного розкладання компонентів 

електроліту в ПЕО-режимі на алюмінії та титані в 

пірофосфатних електролітах із додаванням солей перехідних 

металів одержані керамікоподібні оксидні покриви, доповані 

оксидами мангану та/або кобальту.  

Включення допантів до складу оксидних систем 

впливає на морфологію поверхні оброблюваних сплавів. 

При ПЕО сплаву АК12М2МгН у кобальтовмісному 

електроліті включення кобальту до складу покривів 

починається з формування окремих сфероподібних утворень 

характерного синьо-фіолетового кольору. В процесі обробки 

кількість таких острівкових структур суттєво зростає, вони 

агломеруються і вкривають всю поверхню зразків з 

утворенням керамікоподібної мозаїчної структури (рис. 2 а). 

В той же час ПЕО сплаву АК12М2МгН у лужно-

пермангантаному розчині надає поверхні змішаних оксидів 

рівномірної 

мікроглобулярної структури [6]. Таку ж структуру мають і 

оксидні покриви змішаними оксидами кобальту і мангану, 

сформовані двостадійним послідовним ПЕО в електролітах 

1 та 2. Слід зазначити, що внесок оксидів мангану у 

формування структури в цьому випадку є переважаючим 

(рис. 2 б). При ПЕО титану ВТ1-0 у мангановмісних 

електролітах 3 та 4 формується емалеподібна рівномірна 

поверхня, яка складається зі сфероїдальних зерен (рис. 2 в). 

Також за цих умов проявляється характерна для оксидів 

титану трубчаста мікропорувата структура.  

 

   

Al|Al2O3·CoOx Al|Al2O3·CoOx, MnOy Ti|TiOx·MnOy 

Al – 48,7; O – 25,9; 

Co – 23,6; Si – 1,8 

Al – 55,1; O – 28,1; Mn – 10,2; 

Сo – 4,8; Si – 1,8 

Ti – 40,7; O – 47,4; Mn –3,2; 

P – 8,1; K – 0,6 

а б в 

Рис. 2 – Морфологія поверхні та вміст допантів (кобальту, мангану) в сформованих оксидних покривах 

на сплавах а, б   АК12М2МгН  та в  ВТ1-0. Збільшення ×500. 
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Рис. 3 – 3D-карта поверхні оксидного покриву Al2O3·CoOx 

на АК12М2МгН. Область сканування 20×20 мкм. 

 

Склад, морфологія і топографія поверхні змішаних 

оксидних систем Al│Al2O3·CoOx, Al│Al2O3·MnOy, 

Al│Al2O3·CoOx·MnOy, Ti│TiOx·MnOy є передумовою їх 

каталітичної активності в окисно-відновних реакціях [12]. 

Високий ступінь розвинення поверхні під час ПЕО як 

алюмінію, так і титану верифікований результатами 

дослідження топографії поверхні одержаних оксидних 

покривів методом сканівної зондової мікроскопії. 

Враховуючи розподільну здатність зонду, на прикладі 

системи Al|Al2O3·CoOx (рис. 3) показано, що сформована 

оксидна поверхня складається зі значної кількості 

поєднаних між собою мікроглобул, що вкривають майже 

всю поверхню оброблюваних зразків. 

Випробування розроблених матеріалів на основі 

змішаних оксидних систем у модельних реакціях окиснення 

CO і бензолу довели, що їх каталітична активність не 

поступається контактам, які містять коштовні метали [4–6]. 

Це пояснюється високою спорідненістю нестехіометричних 

оксидів мангану і кобальту до оксигену і відповідним 

зменшенням енергії активації руйнування подвійного 

зв‘язку O=O. Стендові випробування одноциліндрового 

дизеля з каталітичним покриттям поверхні камери згоряння 

поршня показали, що використання систем Al2O3·CoOx, 

Al2O3·MnOy, Al2O3·CoOx·MnOy дозволяє впливати на 

особливості вигоряння палива у пристінкових зонах, що в 

свою чергу знижує годинну витрату палива на 1–3 % та 

покращує його екологічні показники. Крім того 

встановлено, що при покритті кришки поршня оксидом 

кобальту забезпечується зменшення викидів NOx на 

форсованих режимах роботи двигуна [10, 11, 13].  

Висновки. Плазмово-електролітичне оксидування 

сплавів титану та алюмінію в пірофосфатних електролітах з 

додаванням солей мангану та кобальту дозволяє одержувати 

покриття змішаними оксидами, склад і морфологія яких 

регулюються співвідношенням компонентів електроліту та 

густиною струму. Змішані оксидні системи відрізняються 

розвиненою мікроглобулярною поверхнею, рельєф якої 

залежить від природи носія і допанта. Синтезованим 

матеріалам Al│Al2O3·CoOx, Al│Al2O3·MnOy, 

Al│Al2O3·CoOx·MnOy, Ti│TiOx·MnOy притаманні 

каталітичні властивості, які не поступаються коштовним 

металам, що дозволяє рекомендувати розроблені покриви 

для знешкодження токсидів різного походження. 
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