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Нержавіючі сталі широко використовуються в промисловості завдяки своїм 
механічним властивостям і достатньо високій корозійній стійкості. Головний недолік - 
їх схильність до місцевих видів корозії в певних умовах. Одним із методів підвищення 
корозійної стійкості сталі 08Х18Н10 є нанесення оксидних покриттів на її поверхню. 
Хромові оксидні покриття є затребуваним типом захисно-декоративних покриттів 
через поєднання ряду важливих та специфічних якостей: високої твердості, 
жаростійкості, стійкості до зношування, збільшеної в порівнянні з блискучим 
хромуванням, корозійної стійкості [1,2].  

Для покращення існуючих характеристик покриття та надання їм нових якостей 
доцільним є введення в електроліт дисперсної фази. На процес осадження впливають 
окремі параметри: концентрація та розмір часток, спосіб їх підтримання у 
зваженому стані, густина струму та режим електролізу, тощо [2,5]. Показано, що при 
введенні в електроліт хромування дисперсних часток SiO2·nH2O зносостійкість 
покриття, його твердість та стійкість до впливу високих температур значно 
покращуються [3.4]. 

Метою даної роботи було отримання покриттів, стійких до впливу високих 
температур, зносу та корозії.  

Хромові оксидні композиції осаджували на сталь марки 08Х18Н10 з електроліту 
хромування [2] з додаванням SiO2·nH2O за кімнатної температури при постійному 
струмі. Попередньо електроліт піддали впливу ультразвуку протягом 30 хвилин. 

В результаті електролізу на поверхні зразків були сформовані щільні чорні 
оксидні покриття. Для більш точної характеристики одержаних покриттів надалі 
необхідно провести випробування корозійних властивостей, вимірювання 
поляризаційного опору, дослідження структури методом імпедансної спектроскопії. 
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