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В поточний час висуваються чіткі вимоги до матеріалів які широко 

використовуються в багатьох сферах промисловості. Одним з таких є нержавіюча сталь 

типу 08Х18Н10, завдяки високій корозійній та механічній стійкості. Для підвищення її 

експлуатаційних властивостей на поверхню виробів наносять покриття з чітко 

визначеними властивостями [1].  

Найбільш ефективним способом отримання оксидних покриттів є використання 

імпульсного струму. Управління параметрами електрохімічного процесу дозволяє 

керовано впливати на структуру утворюваних покриттів, що дає можливість розширити 

спектр їх фізико-хімічних властивостей у порівнянні із плівками отриманими при 

постійному струмі [2, 3]. 

 Поліпшення якості оксидних покриттів та інтенсифікацію процесу, отриманих 

при імпульсному режимі, зазвичай пояснюють двома причинами: пульсаціями струму, 

що дозволяють вирівняти дифузійні умови уздовж всієї поверхні електрода, що сприяє 

підвищенню густини струму (граничний струм зростає в 2-8 разів) і збільшення 

швидкості осадження покриття; нестаціонарністю процесів на електроді, потенціал 

якого здійснює коливання, не досягаючи свого рівноважного значення [4]. 

Формування оксидних плівок відбувалося в хромвмісних розчинах з 

використанням імпульсного струму прямокутної форми. Співвідношення тривалості 

імпульс/пауза, що дорівнює 1/1 дозволяє керувати розмірами та кристалічною 

структурою покриттів. Отримані чорні плівки на поверхні сталі суцільні та добре 

зчеплені з основою. 
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