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Одним з небезпечних видів локального ураження хромонікелевих сталей, 

що застосовуються для виготовлення деталей конструкцій в хімічній, 

нафтохімічній, харчовій та інших галузях промисловості, є процес виникнення 

виразкової корозії. Для запобігання розвитку даного типу локального 

руйнування необхідне проведення своєчасних заходів, що включають 

попереднє визначення стійкості сталей до виразкової корозії в експлуатованих 

середовищах. Пасивні плівки, утворені на аустенітних нержавіючих сталях, що 

піддаються дії водних розчинів, являють собою суміш оксидів заліза та хрому з 

гідроксидами та водонепроникними сполуками в найбільш віддаленій області 

плівки та оксиду хрому на межі метал-плівка [1, 2].  

Одним із способів надання необхідних властивостей матеріалам є 

нанесення на їх поверхню шару компонентів, що забезпечують задані фізичні, 

хімічні, оптичні, механічні та теплові властивості композитів. Залежно від 

призначення синтезованого матеріалу, на поверхні носія формують покриття 

товщиною від кількох мікрон до десятків нанометрів [3]. 

Для надання таких характеристик покриттям поверхню металів та сплавів 

модифікують сполуками вентильних металів таких як: алюміній, титан, 

молібден, цирконій, вольфрам та ін. Згідно [4] для підвищення корозійної 

стійкості сталі 08Х18Н10, та одержання більш товстих оксидних шарів 

доцільно введення до складу поверхні металу сполук алюмінію, а молібдену 

до 6% - для того щоб підвищити міцність при високих температурах [5]. 

Додавання карбіду титану до складу композиційних матеріалів знайшли 

широке застосування завдяки їх чудовій твердості як при кімнатній, так і при 

підвищеній температурі. У деяких ситуаціях керамічне покриття зменшує 

коефіцієнт тертя під час сухого ковзання, тим самим призводячи до зниження 

температури та зниження адгезії на межі, що сприяє зменшенню коефіцієнта 

зносу [6]. 

Метою роботи є дослідження електрохімічних властивостей 

композиційних оксидних покриттів на сталі 08Х18Н10. 

Контроль швидкості корозії виконували методом лінійного 

поляризаційного опору. Для дослідження електропровідності та структури 

оксидованої сталі використовували метод імпедансної спектроскопії. 

Дослідження фазового складу композиційних оксидних шарів проводили на 

рентгенівському дифрактометрі ДРОН – 3.0 (CuKα- випромінювання). 

Електричний опір ізоляції вимірювали за допомогою тераометру Е6-13 [7,8]. 
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Встановлено, що додавання до складу покриттів оксидів вентильних 

металів зменшує дефектність, електричну провідність оксидних плівок, а також 

підвищує корозійну стійкість сталі в хлоридних середовищах [8]. 

Рентгенограми оксидних шарів, сформованих в молібден-, цирконій-, 

алюміній-, та титанвмісних розчинах показують, що одержані покриття мають 

кристалічну структуру та переважно складаються з оксидів заліза, молібдену, 

цирконію, алюмінію, титану в різних ступенях окиснення [9]. 

Дослідження електроізоляційних властивостей показали, що додавання до 

фонового розчину солей вентильних металів підвищує електричний опір 

ізоляції, який зростає в ряду Ti  Al  Zr  Mo [10, 11]. 
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