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Корисна модель належить до електрохімічної галузі, а саме до способів нанесення захисних
покриттів на нержавіючій сталі методом електрохімічного оксидування. Може бути застосована
в хімічній, нафтохімічній, автомобіле-, авіа- та суднобудуванні, атомній енергетиці.
Відомим способом для оксидування нержавіючої сталі є спосіб, що включає електроліт, який
містить сульфатну кислоту, хлорид натрію та молібдат натрію [1]. Суть цього способу полягає в
тому, що осадження оксидних плівок здійснюється методом електрохімічного оксидування при
температурі 40-70 °C, густині струму 7-10 А/дм2. Такий спосіб дозволяє одержувати покриття
товщиною 5-10 мкм.
Як недолік цього способу можна відзначити гальваностатичний режим оксидування, який
унеможливлює керування центрами утворення кристалів, їх розмірами та кристалічною
структурою, а також відсутні відомості про ізоляційні властивості покриттів одержаних даним
способом.
Відомий спосіб для нанесення оксидних плівок з електроліту, який містить 600 г/л H 2SO4 [2].
Для цього використовують струм трикутної форми, лінійно змінний від катодного -0,8 до
анодного +1,4 мА/см2 за 2,5 сек. В даних умовах товщина пористої плівки монотонно зростає зі
збільшенням тривалості оксидування, при цьому колір її змінюється від блідо тютюнового до
малинового через фіолетовий, синій, блакитний, жовтий, помаранчевий.
Недоліком даного способу є те, що анодна плівка, яка утворюється в процесі оксидування,
має нерегулярну систему пір діаметром близько 10 нм, перпендикулярних поверхні.
Найближчим аналогом корисної моделі є спосіб [3], який передбачає нанесення оксидних
покриттів на сталь 08X18Н10 методом електрохімічного оксидування. Процес проводять
імпульсним струмом з електроліту, який містить, H 2SO4-400 г/л, Na2Cr2O7-7,5 г/л при температурі
70-90 °C, густині струму від -0,81 мА/см-2 до +1,40 мА/см-2, тривалістю імпульсу 2,5 с, тривалістю
паузи 2,5 с впродовж 0,3-1 годин.
Недоліками для цієї технології є небезпека для здоров'я персоналу, так як
використовуються гарячі міцні розчини сульфатної та хромової кислоти, що також негативно
впливає на екологію, а також відсутність відомостей про електричний опір ізоляції.
В основу корисної моделі поставлено задачу створення способу формування захисних
оксидних покриттів на нержавіючій сталі нестаціонарним електролізом.
В способі формування захисних оксидних покриттів на нержавіючій сталі, процес осадження
проводять в нестаціонарному режимі при густині струму 25-60 А/дм2, тривалістю імпульсу 1-5 с,
тривалістю паузи 1-5 с впродовж 0,5-1,5 годин.
Використання нестаціонарного режиму при співвідношенні тривалості імпульс/пауза, що
дорівнює 1/1, густині струму 25-60 А/дм2 дає можливість регулювати кількість центрів
кристалоутворювання оксидів, розмір та кристалічну структуру. Крім цього, нестаціонарний
режим забезпечує прискорення процесу росту.
Поставлена задача вирішується тим, що у відомий електроліт, який містить сульфатну
кислоту, додають хлорид натрію, згідно з корисною моделлю, додатково додають сульфат
алюмінію, при наступному співвідношенні компонентів, г/л:
H2SO4
300
NaCl
50
Al2(SO4)3·18H2O
5-20.
Опір ізоляції (Riз) одержаних оксидних покриттів вимірювали за допомогою тераометра Е613А.
Введення в розчин сульфату алюмінію змінює морфологію та властивості оксидного шару.
Рентгенофазовий аналіз показав наявність у покриттях оксиди заліза, хрому, нікелю,
алюмінію.
Проведемо зрівняльну характеристику запропонованої корисної моделі та найближчого
аналога (табл. 1).
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика корисної моделі і прототипу
Матеріал
Склад електроліту, г/л
t, °C
Режим процесу
Густина струму, А/дм2
Тривалість процесу, хв.
Товщина анодної плівки, мкм
Електричний опір ізоляції, Ом

5

10

15

20

25

30

35

Найближчий аналог
08X18Н10
H2SO4-490
Na2Cr2O7-7,5
50
імпульсний
0,081-0,14
20-60
0,260
-

Корисна модель
08X18Н10
H2SO4-300
NaCl-50
Al2(SO4)3·18H2O-5-20
50-60
імпульсний
25-60
30-90
5-10
0,61-4·106

Застосування запропонованого електроліту дозволяє отримувати оксидні покриття на
нержавіючій сталі чорного кольору, з великим ступенем адгезії до основи і з високим
електричним опором ізоляції.
Приклад 1
Пластину із нержавіючої сталі з площею поверхні 4 см2 оксидували у розчині електроліту,
який містить, г/л:
H2SO4
300
NaCl
50
Al2(SO4)3·18H2O
5
Електроліз проводили в нестаціонарному режимі при тривалості імпульсу 2 с, тривалості
паузи 2 с, густині струму 35 А/дм2 впродовж 45 хвилин з використанням стандартного
обладнання.
Отримано покриття чорного кольору добре зчеплене з основою. Електричний опір ізоляції
4·106 Ом.
Приклад 2
Пластину із нержавіючої сталі з площею поверхні 4 см2 оксидували у розчині електроліту,
який містить, г/л:
H2SO4
300
NaCl
50
Al2(SO4)3·18H2O
15
Електроліз проводили в нестаціонарному режимі при тривалості імпульсу 1 с, тривалості
паузи 1 с, густині струму 50 А/дм2 впродовж 35 хвилин з використанням стандартного
обладнання.
Отримано покриття чорного кольору добре зчеплене з основою. Електричний опір ізоляції
2·106 Ом.
Приклад 3
Пластину із нержавіючої сталі з площею поверхні 4 см2 оксидували у розчині електроліту,
який містить, г/л:
H2SO4
300
NaCl
50
Al2(SO4)3·18H2O
10
Електроліз проводили в нестаціонарному режимі при тривалості імпульсу 5 с, тривалості
паузи 5 с, густині струму 60 А/дм2 впродовж 60 хвилин з використанням стандартного
обладнання.
Отримано покриття чорного кольору добре зчеплене з основою. Електричний опір ізоляції
1·106 Ом.
Таким чином, використання запропонованого способу забезпечує формування на поверхні
нержавіючої сталі оксидних шарів чорного кольору, добре зчеплених з основою, що мають
достатньо високий електричний опір ізоляції.
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Спосіб формування захисних оксидних покриттів на нержавіючій сталі, який включає
оксидування в водному електроліті, що містить сульфатну кислоту, хлорид натрію, який
відрізняється тим, що водний електроліт додатково містить сульфат алюмінію, при наступному
співвідношенні компонентів (г/л):
H2SO4
300
NaCl
50
Al2(SO4)3·18H2O
5-20.
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