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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія (16 – Хімічна та 

біоінженерія). – Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України, м. Харків, 

2020. 

Роботу виконано на кафедрі Технічної електрохімії Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства 

освіти і науки України. 

 Об’єктом дослідження є процеси електрохімічного формування 

металоксидних композицій, що містять сполуку молібдену або цирконію або 

алюмінію або титану на сталі 08Х18Н10. 

Предметом дослідження є кінетичні закономірності та технологічні 

параметри процесу формування металоксидних композицій, що містять 

сполуку молібдену або цирконію або алюмінію або титану на нержавіючій 

сталі у сульфатно-хлоридних та хромвмісних електролітах; фізико-хімічні 

властивості оксидних покриттів. 

Дисертаційне дослідження присвячене розробці технологічних 

показників процесу формування металоксидних композицій на сталі 

08Х18Н10 із протикорозійними, електроізоляційними властивостями. 

Розглянуто та проаналізовано світовий досвід щодо отримання 

композиційних оксидних покриттів на хромонікелевих сталях. 

У вступі обґрунтовано науково-технічну актуальність дисертаційної 

роботи, сформульовано мету і задачі, визначено обєкт, предмет і методи 

дослідження, показано зв’язок роботи з науковими темами, надано наукову 

новизну та сформульовано практичне значення отриманих результатів. 
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Перший розділ присвячено комплексному аналізу науково-технічної 

інформації щодо сучасних методів отримання, поширених електролітів і 

режимів, механізму формування композиційних оксидних покриттів на 

хромонікелевих сталях та їх властивостей. Проаналізовано перспективи 

використання у сучасній промисловості металоксидних композицій на 

нержавіючих сталях. На підставі аналізу сформульовано задачі дослідження 

та шляхи їх вирішення. 

У другому розділі подано опис матеріалів, методики досліджень та 

вимірювальної апаратури. Результати визначення складу та захисних 

властивостей оксидних покриттів отримані з використанням фізико-хімічних 

методів: електрохімічних, імпедансної спектроскопії, фазового та 

елементного складу. Кінетику корозійних процесів досліджували методом 

лінійної вольтамперометрії та поляризаційного опору. Електричний опір 

ізоляції вимірювали за допомогою тераометру Е6-13. Експериментальні 

дослідження проведені в лабораторії кафедри технічної електрохімії 

НТУ «ХПІ». 

Третій розділ присвячений визначенню кінетичних закономірностей та 

механізму анодного та катодного формування оксидних покриттів на сталі в 

розчинах, що містять сполуку молібдену або цирконію або алюмінію або 

титану для встановлення складу електролітів та режимів процесу отримання 

металоксидних композицій із необхідним комплексом властивостей 

електрохімічним методом. 

За виконанням даного розділу отримані наступні результати: 

- сформовані кінетичні закономірності анодного та катодного 

формування композиційних матеріалів на нержавіючій сталі. Доведено, що 

збільшення концентрації оксоаніонів молібдену значно ускладнює пасивацію 

та розширює області розчинення сталі. При концентрації 15-20 г/л сполуки 

молібдену переходять в стан окисників; 

- показано, що введення сполук цирконію до сульфатно-хлоридного 

розчину зсуває стаціонарний потенціал в електропозитивний бік, а 



3 

збільшення концентрації їх підвищує значення густини струму пасивації. 

Варіювання концентрації сполук цирконію практично не впливає на 

потенціал пасивації, потенціал повної пасивації та потенціал виділення 

кисню; 

- проведено аналіз результатів дослідження анодної поведінки сталі в 

алюміній- або титанвмісних розчинах, який показав, що значення густини 

струму пасивації значно вище, ніж в сульфатно-хлоридному розчині, що 

підтверджується активною дією кисневмісних компонентів в електроліті. 

Збільшення області пасивності при концентрації 5, 15, 20 г/л та здвиг 

потенціалу виділення кисню в електропозитивну сторону значно вплинуть на 

поліпшення властивостей композиційних оксидних покриттів; 

- визначено, що збільшення концентрації оксидів титану або алюмінію 

у хромвмісних електролітах при катодному формуванню металоксидних 

композицій викликає зміну лімітуючої стадії електрохімічного процесу; 

- на підставі аналізу кінетичних закономірностей запропоновано 

механізми формування металоксидних композицій FeOx·MOy (M = Al, Mo, 

Zr, Ti) та Cr·CrOxMOy (M = Ti, Al). 

В четвертому розділі представлені результати обґрунтування та 

оптимізації складів електролітів, матеріалів допоміжних електродів, режимів 

електрохімічного формування композиційних матеріалів на сталі 08Х18Н10 

та досліджено морфологію, елементний та фазовий склади отриманих 

покриттів. 

За дослідженням даного розділу отримані наступні результати: 

- експериментально обґрунтовано вибір матеріалів допоміжних 

електродів, компонентів електролітів та режимів формування металоксидних 

композицій на сталі; 

- отримані результати дослідження морфології показують, що 

структура має мікроглобулярний характер поверхні. Підтверджено 

результатами СЕМ наявність сполуки молібдену або цирконію або алюмінію 

або титану у складі оксидних покриттів; 



4 

- за допомогою рентгенофазового аналізу встановлено, що структура 

отриманих композицій кристалічна та оксидні покриття переважно 

складаються із оксидів заліза, хрому, нікелю та оксидів вентильних металів в 

різних ступенях окиснення. 

Пятий розділ містить результати експериментальних досліджень 

фізико-хімічних властивостей сформованих металоксидних композицій на 

сталі 08Х18Н10. 

Результати дослідження дозволили отримати наступні дані: 

- за допомогою поляризаційних вимірювань визначено, що введення до 

складу покриттів сполуки молібдену або цирконію або алюмінію або титану 

підвищують поляризаційний опір та зменшують швидкість корозії 

металоксидних композицій у хлоридному середовищі; 

- отримані дані корозійних випробувань свідчать про те, що сформовані 

на поверхні сталі 08Х18Н10 КОП FeOxMоOy, FeOxTiOy, FeOxZrOy, 

CrCrOxТіOy сприяють зниженню швидкості корозії нержавіючої сталі на 87-

89 %, а застосування завершальної обробки покриттів на 88-94%; 

- на підставі розрахованих електрохімічних параметрів пітінгостійкості 

нержавіючої сталі без та із оксидними покриттями та отриманими 

мікрознімками поверхні після випробувань встановлено, що більш високою 

пітінгостійкостю у хлоридному середовищі володіють покриття, які мають у 

своєму складі сполуки молібдену або цирконію або алюмінію або титану;  

- експериментально доведено, що наявність у оксидних шарах сполук 

вентильних металів призводить до зменшення провідності покриттів та 

металоксидні композиції мають менш дефектну структуру, що також 

підтверджується одержаними результатами корозійних випробувань; 

- встановлено, що додавання сполуки молібдену або цирконію або 

алюмінію або титану підвищують електроізоляційні властивості, які 

зростають у ряду: Ti < Al < Zr < Mo для FeOxMOy та Al < Ti для 

CrCrOxТіOy. 
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У шостому розділі наведено технологічні схеми формування 

металоксидних композицій на сталі 08Х18Н10 із електролітів, які містять 

сполуку молібдену або цирконію або алюмінію або титану електрохімічним 

методом, які запропоновані та розроблені на підставі теоретичних і 

експериментальних досліджень попередніх розділів. Використання 

запропонованих технологічних показників передбачає отримання оксидних 

покриттів, що забезпечують захист поверхні сталі у хлоридних середовищах 

та володіють високими електроізоляційними властивостями за рахунок 

наявності у складі покриттів оксидів вентильних металів. 

За виконанням даного розділу отримані наступні результати: 

- розроблено та запатентовано спосіб отримання оксидних покриттів на 

сталі 08Х18Н10, що передбачає одержання композиційних матеріалів; 

- на підставі експериментальних досліджень розроблено та 

запатентовано електроліт для отримання електроізоляційних оксидних 

покриттів на нержавіючій сталі; 

- представлені запропоновані технології, у порівнянні з існуючими 

аналогами, які доведено позитивними результатами: лабораторно-

промислових випробувань електроізоляційних оксидних композицій у ННЦ 

“Харківський фізико-технічний інститут” (м. Харків); дослідно-промислових 

випробувань металоксидних оксидних композицій із підвищеними 

протикорозійними властивостями у ПАО “УКРНАФТОХІМПРОЕКТ” 

(м. Харків); випробування шарів оксидного покриття на сталі 08Х18Н10 в 

лабораторії Huawei Technologies Co., Ltd. (м. Київ);  

- теоретичні та прикладні результати дисертаційної роботи 

використано у навчальному процесі кафедри технічної електрохімії НТУ 

“ХПІ” для навчання аспірантів спеціальності 161 “Хімічні технології та 

інженерія”. 

Ключові слова: сталь 08Х18Н10, композиційні оксидні покриття, 

молібден, алюміній, титан, цирконій, поляризація, потенціал, електроліз, 

корозійна стійкість, електроізоляція. 
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SUMMARY 

Kanunnikova N.О. Electrochemical technologies for forming metal oxide 

compositions on AISI 304 stainless steel. – Manuscript. 

The thesis is submitted to obtain a scientific degree of Doctor of Philosophy, 

specialty 161 – Chemical Technologies and Engineering (16 – Chemical and 

Bioengineering). – National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, 

Kharkiv, 2020. 

The work was carried out at the Department of Technical Electrochemistry 

of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. 

The object of the study are the processes of electrochemical formation of 

metal oxide compositions containing a compound of molybdenum or zirconium or 

aluminum or titanium on AISI 304 steel. 

The subject of the study is the kinetic patterns and technological parameters 

of the process of forming metal oxide compositions containing a compound of 

molybdenum or zirconium or aluminum or titanium on stainless steel in sulfate-

chloride and chromium-containing electrolytes; physicochemical properties of 

oxide coatings. 

The dissertation research is devoted to development of technological 

indicators of process of formation of metal oxide compositions on AISI 304 steel  

with anticorrosive, electroinsulating properties. The world experience in obtaining 

composite oxide coatings on chromium-nickel steels is considered and analyzed. 

The introduction substantiates the scientific and technical relevance of the 

dissertation, formulates the purpose and objectives, defines the object, subject and 

methods of research, shows the relationship of work with scientific topics, provides 

scientific novelty and formulates the practical significance of the results. 

The first chapter is devoted to a comprehensive analysis of scientific and 

technical information on modern production methods, common electrolytes and 

modes, the mechanism of formation of composite oxide coatings on chromium-

nickel steels and their properties. Prospects for the use of metal oxide compositions 
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on stainless steels in modern industry are analyzed. Based on the analysis, the 

research tasks and ways to solve them are formulated. 

The second chapter describes the materials, research methods and measuring 

equipment. The results of determining the composition and protective properties of 

oxide coatings were obtained using physicochemical methods: electrochemical, 

impedance spectroscopy, phase and elemental composition. The kinetics of 

corrosion processes were studied by linear voltammetry and polarization 

resistance. The electrical insulation resistance was measured using a E6-13 

theraometer. Experimental studies were conducted in the laboratory of the 

Department of Technical Electrochemistry of NTU "KhPI". 

The third chapter is devoted to determining the kinetic laws and mechanism 

of anodic and cathodic formation of oxide coatings on steel in solutions containing 

a compound of molybdenum or zirconium or aluminum or titanium to determine 

the composition of electrolytes and modes of the metal oxide compositions with 

the required electrochemical properties. 

The following results were obtained by performing this section: 

- the kinetic regularities of anodic and cathodic formation of composite 

materials on stainless steel are formed. It is proved that increasing the 

concentration of oxoanions of molybdenum significantly complicates passivation 

and expands the regions of steel dissolution. At a concentration of 15-20 g/L 

molybdenum compounds go into the state of oxidants; 

- it is shown that the introduction of zirconium compounds into the sulfate-

chloride solution shifts the stationary potential in the electropositive direction, and 

increasing their concentration increases the value of the passivation current 

density. Variation in the concentration of zirconium compounds has virtually no 

effect on the passivation potential, the potential for complete passivation and the 

potential for oxygen evolution; 

- an analysis of the results of the study of the anodic behavior of steel in 

aluminum- or titanium-containing solutions, which showed that the value of the 

passivation current density is much higher than in sulfate-chloride solution, which 



3 

is confirmed by the active action of oxygen-containing components in the 

electrolyte. Increasing the region of passivity at a concentration of 5, 15, 20 g/L 

and shifting the potential for oxygen evolution in the electropositive direction will 

significantly improve the properties of composite oxide coatings; 

- it is determined that the increase in the concentration of oxides of titanium 

or aluminum in chromium-containing electrolytes during the cathodic formation of 

metal oxide compositions causes a change in the limiting stage of the 

electrochemical process; 

- on the basis of the analysis of kinetic regularities the mechanisms of 

formation of metal oxide compositions FeOxMOy (M = Al, Mo, Zr, Ti) and 

CrCrOxMOy (M = Ti, Al) are offered. 

The fourth section presents the results of substantiation and optimization of 

electrolyte compositions, auxiliary electrode materials, modes of electrochemical 

formation of composite materials on AISI 304 steel and the morphology, elemental 

and phase compositions of the obtained coatings are investigated. 

According to the study of this section, the following results were obtained:  

- the choice of materials of auxiliary electrodes, components of electrolytes 

and modes of formation of metal oxide compositions on steel is experimentally 

substantiated; 

- the obtained results of morphology study show that the structure has a 

microglobular character of the surface. The presence of a compound of 

molybdenum or zirconium or aluminum or titanium in the composition of oxide 

coatings was confirmed by SEM results; 

- by means of X-ray phase analysis it was found that the structure of the 

obtained compositions is crystalline and oxide coatings mainly consist of oxides of 

iron, chromium, Nickel and oxides of valve metals in different degrees of 

oxidation. 

The fifth chapter contains the results of experimental studies of 

physicochemical properties of the formed metal oxide compositions on AISI 304 

steel. 
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The results of the study allowed to obtain the following data: 

- by means of polarization measurements it is determined that the 

introduction of molybdenum or zirconium or aluminum or titanium compounds 

into the coatings increases the polarization resistance and reduces the corrosion 

rate of metal oxide compositions in a chloride medium; 

- the obtained data of corrosion tests indicate that formed on the surface of 

AISI 304 steel composite oxide coatings FeOxMоOy, FeOxTiOy, FeOxZrOy, 

CrCrOxТіOy help to reduce the corrosion rate of stainless steel by 87-89 %, and 

the use finishing of coatings – 88-89 %; 

- on the basis of the calculated electrochemical parameters of pitting 

resistance of stainless steel without and with oxide coatings and the obtained 

surface micrographs after tests it is established that coatings containing 

molybdenum or zirconium or aluminum or titanium compounds have higher pitting 

resistance in chloride medium;  

- it is experimentally proved that the presence of valve metal compounds in 

the oxide layers leads to a decrease in the conductivity of coatings and metal oxide 

compositions have a less defective structure, which is also confirmed by the 

obtained results of corrosion tests; 

- it was found that the addition of a compound of molybdenum or zirconium 

or aluminum or titanium increases the electrical insulating properties, which 

increase in a number: Ti < Al < Zr < Mo for FeOxMOy and Al < Ti for 

CrCrOxTiOy. 

The sixth chapter presents technological schemes for forming metal oxide 

compositions on AISI 304 steel from electrolytes containing a compound of 

molybdenum or zirconium or aluminum or titanium by electrochemical method, 

which are proposed and developed on the basis of theoretical and experimental 

studies of previous sections. The use of the proposed technological indicators 

involves the production of oxide coatings that protect the surface of steel in 

chloride media and have high electrical insulating properties due to the presence of 

valve metal oxides in the coatings. 
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The following results were obtained by performing this section: 

- developed and patented a method of obtaining oxide coatings on AISI 304 

steel, which provides for the production of composite materials; 

- on the basis of experimental researches the electrolyte for receiving 

electroinsulating oxide coverings on stainless steel is developed and patented; 

- the offered technologies are presented, in comparison with existing 

analogues which are proved by positive results: laboratory-industrial tests of 

electroinsulating oxide compositions in NSC "Kharkiv Institute of Physics and 

Technology" (Kharkiv); experimental-industrial tests of metal oxide oxide 

compositions with high anti-corrosion properties in JSC 

“UKRNAFTOKHIMPROEKT” (Kharkiv); testing of oxide coating layers on AISI 

304 steel in the laboratory Huawei Technologies Co., Ltd. (Kiev);  

- theoretical and applied results of the dissertation work were used in the 

educational process of the Department of Technical Electrochemistry of NTU 

«KhPI» for training graduate students of specialty 161 «Chemical Technology and 

Engineering». 

Keywords: AISI 304, composite oxide coating, molybdenum, aluminum, 

titanium, zirconium, polarization, potential, electrolysis, corrosion resistance, 

electrical insulation. 
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