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ВСТУП 

Сплави заліза з вуглецем (сталі та чавуни) – найпоширеніші металеві 

матеріали сучасного машинобудування. Тому їх вивченню приділяється велика 

увага. Компонентами в залізовуглецевих сплавах є залізо і вуглець. 

Нержавіюча сталь використовується у всіх сферах діяльності людини, 

починаючи від важкого машинобудування і закінчуючи електронікою та 

механікою. 

Оксидування – оброблення поверхні металевих або напівпровідникових 

матеріалів хімічним чи електрохімічним (анодування) способом, внаслідок 

якого на поверхні утворюється плівка з їхніх оксидів. 

Як правило, оксидують сталеві вироби, призначені для використання в 

закритих приміщеннях, а також при тимчасовому захисті. У сухому повітрі 

окисні плівки досить стійкі, у вологій атмосфері і особливо в воді захисні 

властивості плівок невисокі 

Електрохімічне оксидування, деталей проводять у рідких (рідинне 

оксидування), рідше в твердих, електролітах. Поверхня окиснюваного 

матеріалу має позитивний потенціал. Рідинне оксидування в водних і не водних 

розчинах застосовують для отримання захисних, декоративних покриттів і 

діелектричних шарів на поверхні металів, сплавів і напівпровідникових 

матеріалів при виготовленні пристроїв зі структурами метал–діелектрик–

напівпровідник і НВЧ інтегральних схем, оксидних конденсаторів, 

комутаційних плат на основі алюмінію та інших металів. 

Характер анодної поведінки металів залежить від багатьох факторів. 

Метал, що розчиняється під дією анодної поляризації може при зміні умов 

втратити цю здатність і перетворитися в нерозчинний анод. Таке перетворення 

розчинного аноду в нерозчинний являє собою окремий випадок пасивності 

металів.  

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8
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1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

 

1.1 Характеристика нержавіючої сталі 08Х18Н10 

Нержавіюча сталь – стійка  до корозії у атмосфері та агресивних 

середовищах сталь з вмістом хрому не менше 11,5 % та малим вмістом вуглецю 

(0,03…0,20 %). Стійкість досягається легуванням. Хром є легуючим елементом, 

який і забезпечує, головну характеристику нержавіючої сталі, її корозійну 

стійкість. Вступаючи у взаємодію з киснем, на поверхні сталі утворюється 

тонке прозоре покриття з оксиду хрому. 

Аустенітні нержавіючі сталі разом із хромом (на рівні 18%) містять 

нікель, який збільшує опір корозії, не магнітні. З підвищенням вмісту хрому 

(20–25%) та нікелю (10–20%) аустенітні нержавіючі сталі мають кращий опір 

до окислення при високих температурах, вони називаються жароміцними 

сталями. 

Аустенітні нержавіючі сталі складають приблизно 95% всіх нержавіючих 

сталей які використовуються в промисловості [1]. 

Нержавіюча сталь, на відміну від інших сталей, є жароміцнішою. Крім 

стійкості до корозії у такої марки сталі слід відмітити наступні якості: 

– різноманітність виробів (труба, лист, круг, дріт, профіль, сітка, стрічка); 

– різноманітність поверхонь (матова, шліфована, полірована, 

декоративна); 

– велика кількість марок сталей з різними властивостями; 

– висока міцність; 

– добре піддається обробці; 

– простота виготовлення; 

– гігієнічність; 

– довговічність матеріалу; 

– висока температура плавки; 
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– естетичний зовнішній вигляд; 

– добра зварюваність. 

В таблиці 1.1 показаний хімічний склад аустенітної нержавіючої сталі 

08Х18Н10.  

 

Таблиця 1.1 – Хімічний склад аустенітної нержавіючої сталі 08Х18Н10 

 

 

Багато хто вважає нержавіючу сталь дорогим матеріалом, але оскільки це 

довговічний матеріал, який має великий період експлуатації, то ціна її 

виявляється не велика. 

 

1.2 Анодне оксидування (анодування) 

Анодування (електрохімічне оксидування) – процес електролітичного 

окиснення, при якому поверхневий шар металу, наприклад алюмінію, магнію, 

цинку та сплавів на їх основі, перетворюється в покриття (оксидну плівку) з 

захисними, декоративними чи іншими властивостями. Метал для анодування в 

електролізері виступає анодом. 

Електрохімічне оксидування, деталей проводять у рідких (рідинне 

оксидування), рідше в твердих, електролітах. Поверхня окиснюваного 

матеріалу має позитивний потенціал. Рідинне оксидування в водних і не водних 

розчинах застосовують для отримання захисних, декоративних покриттів і 

діелектричних шарів на поверхні металів, сплавів і напівпровідникових 

матеріалів при виготовленні пристроїв зі структурами метал–діелектрик–

напівпровідник і НВЧ інтегральних схем, оксидних конденсаторів, 

комутаційних плат на основі алюмінію та інших металів. Найширше 

використовують анодне оксидування для нанесення оксидних шарів на 

конструкції з Al та його сплавів. При цьому отримують захисні (товщиною 0,3 

– 15 мкм), зносостійкі й електроізоляційні (2 – 300 мкм), кольорові й ематаль-

С Cr Fe Мn Ni Si 

≤ 0,08 17–19 69 ≤ 0,2 9–11 ≤ 0,8 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%B4
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покриття (емалеподібні), а також тонкошарові (0,1 – 0,4 мкм) оксидні плівки. 

Тонкі оксидні плівки отримують в розчинах на основі Н3РО4 та Н3ВО3. Для 

утворення товстих оксидних шарів застосовують здебільшого розчини сірчаної 

кислоти й CrO3. Кольорове анодування проводять у розчинах, що містять 

органічні кислоти (щавелеву, малеїнову, сульфосаліцилову та ін.). Анодування 

магнію і його сплавів здійснюють у розчинах, які містять NaOH, фториди, 

хромати металів.  

Анодування нержавіючої сталі дозволяє отримувати на її поверхні 

оксиди, корозійна стійкість яких значно вище стійкості плівок отриманих 

хімічним оксидуванням в лугах.  

У таблиці 1.2  наведені деякі електроліти анодування сталі 08Х18Н10. 

Електроліт 1 дозволяє отримувати на сталі оксиди чорного кольору товщиною 

4–5 мкм. Плівки отримані в електроліті 2 також мають чорний колір і наділені 

хорошими захисними і декоративними якостями [3]. 

 

Таблиця 1.2 – Електроліти і режими анодування сталі 

Склад електроліту 
Марка нержавіючої 

сталі 
Режим електролізу Література 

1 2 3 4 

39, 117, 350 г/л H2SO4 

Х18Н10Т 

U = 9–105 В 

 = 25,7–272,3 нм 

Т = 25–60 ºС 

[4] 

600 г/л  H2SO4 

Х18Н10Т 

τа = 0,2 хв 

τк = 0,2 хв 

jа = 10 мА/см2 

jк = -1,2 мА/см2 

Т = 50 ºС 

δ = 30-170 нм 

[4] 

NaOH водний розчин 40 

мас.% 
C1020 

12Х18Н10Т (321) 

j = 30 і 60 мА/см2 

Т = 100 ºС 

τ = 60 і 120 хв 

[5] 

0,5М H2SO4 08Х18Н10Т 

сплави Fe-Cr и Ni-Cr 

(0 - 23 %) 

Т = 25 С 
[6] 

0,05–1,00M H2SO4 304 

316 
Т = 10–75oC [2] 
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Закінчення таблиці 1.2 

Br– = 0,07 мг∙дм–3 

Cl– = 132,8 (1022,8) мг∙дм–3 

F– = 0,4 мг∙дм–3 

NO3 = 4,9 мг∙дм–3 

PO4
3 = 0,003 мг∙дм–3 

SO4
2 = 90,6 мг∙дм–3 

Ca2+ = 88,6 мг∙дм–3 

Mg2+ = 14,7 мг∙дм–3 

Na+ = 13,2 мг∙дм–3 

K+ = 0,9 мг∙дм–3 

444 

304 

316 

j = 0,2 мА/см2 

Т = 80 oC 

[7] 

3.5 % NaCl 
304 

j = 104 μA/cm2 

pH 6.7 
[8] 

0.25 моль/л Na2MoO4 

304 

рН=1.8 

Т = 95 C  

[9] 

0,25 моль/л  

NH4H2NbO(C2O4)3 

 

08Х18Н10Т 

рН=1.1 

Т = 95 С 

[10] 

 

H2SO4  

рН=1.8 

Т = 95 С 

60 мг/л Al(NO3)3  

40 мг/л HNO3  

золь Al2O3 (А) 

 

Т = 95оС  

τ = 4 час. 

 δ = 1-3 мкм 

золь Al2O3 (В) 

10 мг/л NaNO2 
 

Сплави на основі 

заліза 

 

ρ = 0,7-1,4 А/см2 

U = 30-85 В 

τ = 20-30 хв. 
 

[11] В4С 

карбонат натрію гліцерин 

 
15% NaNO3 
10% NaNO3 
12% NaNO3 
15% NaNO3 
 8% NaNO3 + 3% NaCl 

1Х12Н9Т U = 10-12 В 

Jімпульсу = 150 А/см2 

Т = 20-25 С 

Рэл =0,4-0,6 МПа 

імпульсів = 40-50 Гц 

 = 10-20 с 

[12] 

 

 

1.4 Анодна поведінка нержавіючої сталі 

Анодна поляризація більшості металів супроводжується утворенням 

поверхневого оксидного шару. В основі формування оксидів на металах лежить 

явище пасивності металів. Згідно основи плівкової теорії пасивності металів 
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Антропова при анодній поляризації металу його поверхня покривається 

плівкою фазового оксиду: 

 

 

nM + mH2O → MnOm + 2mH+ + 2me (1.1) 

 

Анодні оксидні плівки на металах, які вивчаються, утворюються тоді, 

коли стаціонарний потенціал електрода зміщується в область позитивних 

значень. 

1.4.1 Узагальнена анодна поляризаційна крива для металів схильних 

до пасивності 

Явище пасивності металів було відкрито М. В. Ломоносовим і описано 

ним в 1738 р. в «Дисертації про дію хімічних розчинників взагалі». Ломоносов 

спостерігав припинення розчинення заліза при дії на нього концентрованої 

азотної кислоти. З тих пір під пасивністю металів стали розуміти їх здатність 

переходити в такий стан, в якому вони перестають брати участь в процесах 

термодинамічно для них можливих і зазвичай їм властивих [13]. 

Перехід металу в пасивний стан досягається не тільки при дії відповідних 

окиснювачів (прикладом чого служить пасивація заліза концентрованим 

розчином азотної кислоти), але й іншими способами, зокрема, анодною 

поляризацією. Найбільш чітко це явище проявляється на потенціостатичних 

кривих потенціал анода - густина струму. Одна з типових потенціостатичних 

кривих наведена на рис. 1.1.   
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Рисунок 1.1 – Анодна крива для металу схильного до пасивації; суцільна 

крива отримана потенціостатичним методом; штрих–пунктирні передають 

гетерозис, який спостерігається при знятті кривої гальваностатичним 

методом 

 

Для характеристики потенціостатичної кривої найбільш важливі точки 

переходу з одного стану в інший. Потенціал Еп при якому починається перехід 

металу з активного стану в пасивний, називається потенціалом початку 

пасивації або потенціалом пасивації. При потенціалі Еакт метал вже пасивний. 

Однак навіть його незначне відхилення в негативну сторону порушує пасивний 

стан, метал починає активуватися. Потенціал Еакт називають зазвичай 

потенціалом активації або Фладе–потенціалом (за імені німецького вченого, 

який виявив його існування), причому останній термін часто вживають і для 

потенціалу пасивації. Наступним характеристичним потенціалом є потенціал 

депасивації Едп, при якому метал з області пасивного стану вступає в область 

транспасивності. Для кожної з областей потенціостатичної кривої, 

розмежованих критичними точками, характерний свій закон зміни швидкості 

розчинення (зміни анодної густини струму) з потенціалом. Область активного 

стану відрізняється тим, що зсув потенціалу в позитивну сторону викликає 

збільшення швидкості розчинення, тобто нахил прямої dj/dE > 0. В перехідному 

стані швидкість розчинення зменшується зі зростанням позитивного потенціалу 
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і нахил кривої dj/dE < 0. У пасивному стані швидкість розчинення практично не 

залежить від потенціалу і нахил dj/dE дорівнює нулю. У транспасивному стані, 

так як і в активному, швидкість розчинення зростає з потенціалом, але нахил 

dj/dE за своєю абсолютною величиною виявляється зазвичай іншим. Слід 

зауважити, що область перепасивації тобто перехід металу в новий активний 

стан і підвищення швидкості його розчинення при досягненні досить 

позитивних потенціалів, спостерігається не завжди. Проте і в цих випадках 

після досягнення деякого значення потенціалу спостерігається підйом густини 

струму. Однак тут він відповідає не відновленню розчинення металу, а початку 

виділення кисню. Відомі також випадки, коли після перепасиваціі настає друга 

область пасивності, яка може потім змінитися новим підйомом струму, 

пов'язаним з розчиненням металу (але у вигляді інших іонів) або з виділенням 

кисню [14]. 
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2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Матеріали, реактиви, розчини, устаткування 

2.1.1. Дослідження анодної поведінки сталі 08Х18Н10 проводили у 

кислих розчинах  № 1–15, склад яких наведений у таблиці 2.1. Електроліті не 

перемішували. Експерименти  проводили в умовах природної конвекції за 

температури електроліту 25 ºC.  

 

Таблиця 2.1– Склади електролітів(г/л) дослідження анодної поведінки 

сталі 08Х18Н10  

№ H2SO4 NaCl Na2MoO42H2O Zr(SO4)24H2О Al2(SO4)318H2O ТіОSO4 

1 300 - – – – – 

2 300 30 – – – – 

3 300 40 – – – – 

4 300 50 – – – – 

5 300 60 – – – – 

6 300 50 5,3 – – – 

7 300 50 10,3 – – – 

8 300 50 15,3 – – – 

9 300 50 20,3 – – – 

10 300 50 – 5,3 –  

11 300 50 – 10,3 – – 

12 300 50 – 15,3 – – 

13 300 50 – 20,3 – – 

14 300 50 – – 10,3 – 

15 300 50 – – – 10,3 

 

2.1.2. У роботі використовували зразки сталі 08Х18Н10 у вигляді пластин 

з площею поверхні 4 см2. Катодну поляризацію зразків проводили при 250 мА 

джерелом струму Б5–50 в розчині розбавленої сульфатної кислоти впродовж 30 

хвилин. 

2.1.3. Дослідження проводили в трьохелектродній електрохімічній 

комірці (рис.2.1). Як робочий електрод використовували сплав сталі 08Х18Н10. 

Потенціал досліджуваного сталевого електрода вимірювали відносно 
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потенціалу хлоридсрібного електрода ЭВЛ–1М1. Як допоміжний електрод 

використовували платину. 

 
Рисунок 2.1 – Схема  установки  для  проведення вимірювань: 1 – комп’ютер,  

2 – потенціостат-гальваностат IPC-Pro, 3 – кабелі для підключення комірки 

(клема W (Working) – робочий електрод, R (Reference) – електрод порівняння, C 

(Сounter) – допоміжний електрод), ЕЯ – електрохімічна комірка (Е.С. – електрод 

порівняння; Р.Е. – робочий електрод; В.Е. – допоміжний електрод) 

 

2.2 Методика проведення електрохімічних досліджень  

Анодні поляризаційні криві отримували за допомогою потенціостата-

гальваностата IPC-Pro. Швидкість розгортки потенціалу становила 2 (5, 10, 25, 

50, 75, 100) мВ/с. 

Схематичне зображення  установки для дослідження поляризаційних 

властивостей зображено на рис.2.2. 
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1 – електрохімічна комірка; 2 – робоче середовище ; 3 – робочий 

(досліджуваний) електрод; 4 – допоміжний електрод; 5 – хлоридсрібний 

електрод порівняння; 6 – електропіч; 7 – варіатор; 8 – потенціостат. 

Рисунок 2.2 – Установка для дослідження поляризаційних властивостей 

 

2.3 Електроліз 

Формування оксидних покриттів здійснювали в гальваностатичному 

режимі при густині струму 8,8 А/дм2 протягом 25 хвилин в електролітах 1-15. 

Зразки заздалегідь піддавалися катодній поляризації при силі струму -250 мА 

тривалістю 30 хв. Як катод використовували пластину із сталі 08Х18Н10 з 

площею поверхні 4 см2. Процес проводили в комірці з робочим об'ємом 200 мл 

з системою безперервного перемішування. Температуру електроліту 

підтримували в межах 50–60°С. Оксидування проводили з використанням 

джерела постійного струму Б5–50. Значення струму і напруги контролювали 

міліамперметром М104 і мілівольтметром М1107. Оксидовані зразки 

промивали дистильованою водою і сушили на повітрі. 
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1 – джерело постійного струму; 2 – магнітна мішалка; 3 – електрохімічна 

комірка; 4 – катод; 5 – анод; 6 – електроліт; 7 – вольтметр;8 – амперметр. 

Рисунок 2.3 – Принципова схема анодування 

2.4 Дослідження морфології покриттів 

Дослідження морфології проводили за допомогою металографічного 

мікроскопа ZEISSAxio з цифровою відеокамерою AxioCamMRc5, що 

забезпечує збільшення в 50-1000 разів.  
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3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

3.1 Дослідження впливу складу електроліту на анодну поведінку  

сталі 08Х18Н10 

Про анодну поведінку сталі 08Х18Н10 можна судити за її 

електрохімічними характеристиками. Одним з найвідоміших електрохімічних 

методів дослідження є метод лінійної вольтамперометрії. Електродний 

потенціал не є абсолютним показником стійкості металів у даних середовищах. 

Його стаціонарне значення або характер залежності від часу можуть надати 

цілий ряд важливих відомостей про анодну поведінку металу в різних умовах 

експлуатації. 

 

 

Рисунок 3.1 - Анодні поляризаційні залежності сталі 08Х18Н10 в хлоридних 

розчинах електролітів. Номери кривих відповідають порядковим номерам 

електролітів. Швидкість розгортки 2 мВ/с 

 

При додаванні у фоновий розчин наважки NaCl стаціонарний потенціал 

зсувається у електронегативну сторону. При збільшенні концентрації хлориду 
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натрію, знижується густина струму пасивації. Найбільшого значення вона 

досягає при найменшій концентрації NaCl. 

При подальшому зміщенні потенціалу в електропозитивну сторону 

густина струму різко падає. У пасивній області швидкість розчинення сплаву 

практично не залежить від потенціалу, що пов’язане з утворенням на поверхні 

оксидної плівки. 

Значення стандартних потенціалів, потенціалів пасивації, струмів 

пасивації, потенціалів повної пасивації, струмів повної пасивації і потенціалів 

транспасивації приведені в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 Результати поляризаційних вимірів 

Склад 

електроліту, г/л 
Ест, мВ Еп, мВ 

jп, 

мА/см2 Область Епп, мВ 
jпп, 

мА/см2 
Епіt, мВ 

H2SO4 300 –228,2 –118,48 5,53 0,53  1194 0,24 1194 

H2SO4 300 

NaCl 30 
–602,22 –460,64 172,83 –244,59  737 –0,26 737 

H2SO4 300 

NaCl 40 
–444,68 –424,84 70,12 –267,27  740,83 0,19 740,83 

H2SO4 300 

NaCl 50 
–550,98 –501,47 52,32 –286,79  841,18 0,14 841,18 

H2SO4 300 

NaCl 60 
–474,78 –399,56 157,05 –222,96  295,95 0,25 295,95 

 

Оптимальною є концентрація 50 г/л NaCl в електроліті, так як зовнішній 

вигляд покриття мав дрібно глобулярну структуру. Область повної пасивації є 

найдовшою серед електролітів з іншими концентраціями, та знаходиться в 

межах –286,79  841,18 мВ, а потенціал пасивації має найменше значення, що 

свідчить про швидке формування оксидної плівки на поверхні зразку (рис 3.1). 

З хронопотенціограми бачимо, що з при додаванні до фонового розчину 

хлориду натрію потенціал зміщується в негативний бік, що свідчить про 

полегшення процесу розчинення сталі 08Х18Н10, тобто підвищується її 

активність (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Хронопотенціограма сталі 08Х18Н10 в хлоридних розчинах 

електролітів. Номери кривих відповідають порядковим номерам електролітів. 

 

На рис. 3.3  наведені анодні поляризаційні залежності, одержані на 

стальному електроді 08Х18Н10 у розчинах з різною концентрацією 

Na2MoO42H2O. 

 

Рисунок 3.3 - Анодні поляризаційні залежності сталі 08Х18Н10 в 

молібденововмісних електролітах. Номери кривих відповідають порядковим 

номерам електролітів. Швидкість розгортки 2 мВ/с. 
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На анодних поляризаційних залежностях можна виділити такі ділянки: 

активного розчинення, активно-пасивного переходу, пасивності і активного 

виділення кисню.  

При додаванні молібденововмісних сполук у фоновий електроліт 

відбувається зсув стаціонарного потенціалу в більш електронегативну область 

ніж у фоновому електроліті. Густина струму пасивації досягає найбільшого 

значення при найвищій концентрації молібдату натрію. При подальшому 

зміщенні потенціалу в анодну область густина струму різко падає. У пасивній 

області швидкість розчинення сплаву практично не залежить від потенціалу, 

що пов’язане з утворенням на поверхні оксидної плівки. 

 Значення стандартних потенціалів, потенціалів пасивації, струмів 

пасивації, потенціалів повної пасивації, струмів повної пасивації і потенціалів 

транспасивації приведені в таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 Результати поляризаційних вимірів 

Склад електроліту, 

г/л 
Ест, мВ Еп, мВ 

jп, 

мА/см2 Область Епп, мВ 
jпп, 

мА/см2 

Епіt, 

мВ 

H2SO4 300 –228,2 –118,48 5,53 0,53  1194 0,24 1194 

H2SO4 300 

NaCl 50 

Na2MoO42H2O 5,3 

–379,06 –341,79 74,17 –177,81  873,76 0,29 873,76 

H2SO4 300 

NaCl 50 

Na2MoO42H2O 10,3 

–188,34 32,95 78,97 118,37  1056,2 –0,17 1056,2 

H2SO4 300 

NaCl 50 

Na2MoO42H2O 15,3 

–518 –443,7 22,6 –253,3  734,16 0,26 734,16 

H2SO4 300 

NaCl 50 

Na2MoO42H2O 20,3 

–576,88 –528,69 142,19 –421,07  378,16 –0,4 378,16 

 

Дія депасиваторів спостерігається при додаванні молібденововмісних 

сполук в електроліт. Найбільш велика дія депасиваторів спостерігається при 

максимальній концентрації Na2MoO4 в електроліті, депасиватори переходять в 

депасиватори-окисники . 
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Оптимальною є концентрація 10,3 г/л Na2MoO42H2O в електроліті, так як 

стаціонарний потенціал зсувається у більш електропозитивну сторону цим 

самим ускладнюючи розчинення сталі 08Х18Н10 (рис. 3.3). 

 

 

Рисунок 3.4 – Хронопотенціограма сталі 08Х18Н10 в  молібденововмісних 

електролітах. Номери кривих відповідають порядковим номерам електролітів. 

 

З хронопотенціограми бачимо, що з при додаванні до фонового розчину 

(4) наважки Na2MoO42H2O потенціал зміщується в більш позитивний бік, що 

свідчить про ускладнення процесу розчинення сталі 08Х18Н10, тобто 

знижується її активність (рис 3.4). 

При додаванні до фонового розчину NaCl стаціонарний потенціал 

зміщується в більш електронегативну сторону, що полегшує розчинення сталі 

08Х18Н10. При додаванні наважки Na2MoO4 або Zr(SO4)2 Ест  стає більш 

електропозитивним у порівнянні з фоновим розчином. Наявність у електроліті 

Al2(SO4)3 або TiOSO4 зміщує значення потенціалу в електронегативний бік (рис. 

3.5). 
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Рисунок 3.5 - Анодні поляризаційні залежності сталі 08Х18Н10 в розчинах 

електролітів. Номери кривих відповідають порядковим номерам електролітів. 

Швидкість розгортки 2 мВ/с. 

 

Рисунок 3.6 – Хронопотенціограма сталі 08Х18Н10 в  розчинах електролітів. 

Номери кривих відповідають порядковим номерам електролітів. 
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З одержаної хронопотенціограми можна зробити висновок, що при 

наявності у фоновому електроліті хлориду натрію стаціонарний електродний 

потенціал має найбільш електронегативне значення. При введенні в цей 

електроліт Na2MoO4 або Zr(SO4)2 потенціал зміщується в більш 

електропозитивну сторону на 50 мВ. При додаванні Al2(SO4)3 до розчину (4) 

потенціал зміщується в електропозитивну сторону на 20 мВ, а TiOSO4 – на 

40 мВ (рис. 3.6).  

 

3.2 Дослідження впливу швидкості розгортки потенціалу на анодну 

поведінку сталі 08Х18Н10 

Залежно від швидкості розгортки потенціалу змінюється зовнішній 

вигляд поляризаційної кривої. При малих швидкостях розгортки 

спостерігається різкий спад анодного струму після проходження максимуму.  

Проте вже при швидкості, рівній 75 мВ/с, практично не можна виділити ділянку 

спаду, а величина струму на декілька порядків вища, ніж в стаціонарних 

умовах. Така поведінка системи вказує на залежність структури бар'єрної 

плівки від часу протікання процесу. 

При високих швидкостях розгортки потенціалу не встигають пройти 

процеси старіння, що приводять до утворення щільних шарів стехіометричного 

оксиду. Утворена в цих умовах бар'єрна плівка має дефектну структуру, що 

полегшує просування гідроксиду–іонів крізь неї (рис. 3.7) [20]. 

При збільшенні швидкості розгортки потенціалу зменшується значення 

струму пасивації. Це пояснюється тим, що при високих швидкостях розгортки 

не встигають утворюватися щільні шари стехіометричного оксиду. 
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Рисунок 3.7 – Анодні поляризаційні залежності нержавіючої сталі 08Х18Н10  у 

розчині 300 г/л H2SO4, 50 г/л NaCl. Швидкість розгортки потенціалу, мВ/с: 1 – 2, 

2 – 5, 3 – 10, 4 – 25, 5 – 50, 6 – 75, 7 – 100. 

 

При різних швидкостях розгортки потенціалу геометрія анодних 

поляризаційних залежностей практично не міняється. Чим вище швидкість 

розгортки потенціалу, тим вище значення струму пасивації і струму повної 

пасивації (рис. 3.8). 

Аналогічна геометрія поляризаційних залежностей сталевого електроду, 

як і в попередньому випадку. 
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Рисунок 3.8 – Анодні поляризаційні залежності нержавіючої сталі 08Х18Н10 у 

розчині 300 г/л H2SO4, 50 г/л NaCl, 10,3 г/л Na2MoO42H2O. Швидкість 

розгортки потенціалу, мВ/с: 1 – 2, 2 – 5, 3 – 10, 4 – 25, 5 – 50, 6 – 75, 7 – 100. 

 

3.3 Електроліз 

В результаті електролізу в розчині сульфатної кислоти на поверхні зразку 

утворення покриття візуально не спостерігалося. Поверхня залишилася такою 

як і в не оксидованій сталі (рис. 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 - Зовнішній вигляд поверхні сталі 08Х18Н10 до електролізу 

 

При введенні в розчин хлориду натрію на поверхні утворилася оксидна 

плівка коричнево-чорного кольору (рис. 3.10). 
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Рисунок 3.10 - Зовнішній вигляд оксидних покриттів на сталі 08Х18Н10 

одержаних з електролітів із вмістом NaCl, г/л: а) 30; б) 40; в) 50; г) 60 

 

Покриття, отримані із молібденововмісних розчинів різної концентрації 

суттєво відрізняються від зовнішнього вигляду покриттів, одержаних із 

хлоридних розчинів, структурою та мають чорний колір (рис. 3.11). 

 

    

а б в г 

Рисунок 3.11 – Зовнішній вигляд оксидних покриттів на сталі 08Х18Н10 

одержаних з електролітів із вмістом Na2MoO42H2O, г/л: а) 5,3; б) 10,3; 

 в) 15,3; г) 20,3 

В результаті роботи із електролітів а, б, в були одержані оксидні покриття 

чорного кольору (рис 3.12).   
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Рисунок 3.12 – Зовнішній вигляд оксидних покриттів на сталі 08Х18Н10, 

одержаних з електролітів. г/л: а – 300 H2SO4, 50 NaCl, 10,3 Zr(SO4)24H2O;  

б – 300 H2SO4, 50 NaCl, 10,3 Al2(SO4)318H2O;  

в – 300 H2SO4, 50 NaCl, 10,3 ТіОSO4. 

 

3.1 Дослідження морфології оксидних покриттів 

На рис. 3.13 представлені мікрофотографії зовнішнього вигляду поверхні 

сталі 08Х18Н10 до і після електролізу зі збільшенням в 500 раз. 

При додаванні до розчину сульфатної кислоти наважок NaCl та 

Na2MoO42H2O відбувається зміна морфології покриття. На мікрознімках 

поверхні спостерігаються глобули. При введенні в електроліт NaCl на покритті 

утворюються глобули розміром 5–10 мкм. Покриття, що одержані із  

молібденововмісного і цирконійвмісного електролітів є більш дрібно 

глобулярними, та на їх поверхні спостерігаються глобули розміром 1–3 мкм 

(рис. 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Мікрофотографії поверхні сталі 08Х18Н10 до (а) та після 

електролізу в розчинах, г/л: (б) 300 H2SO4, 50 NaCl; (в) 300 H2SO4, 50 NaCl, 10,3 

Na2MoO42H2O; (г) 300 H2SO4, 50 NaCl, 5,3 Zr(SO4)24H2O. Густина струму 8,8 

А/дм2. 

 

На рис. 3.14-3.15  представлені мікрофотографії зовнішнього вигляду 

поверхні сталі 08Х18Н10 до і після електролізу зі збільшенням в 1000 раз. 

З підвищенням концентрації NaCl зменшуються розміри глобул від 10-20 

до 4-7 мкм.  

Збільшення концентрації Na2MoO42H2O суттєво змінює морфологію 

покриття. При найменшій концентрації розміри глобул сягають 5-10 мкм, а при 

найвищій – 0,5-2 мкм. При найвищих концентраціях NaCl та Na2MoO42H2O у 

розчині сульфатної кислоти на мікрофото спостерігаються об’єднання глобул 

(рис. 3.14-3.15). 
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Рис 3.14 - Мікрофотографії поверхні сталі 08Х18Н10 після електролізу в 

розчинах, г/л: (а) 300 H2SO4, 30 NaCl; (б) 300 H2SO4, 40 NaCl; 

 (в) 300 H2SO4, 50 NaCl; (г) 300 H2SO4, 60 NaCl . Густина струму 8,8 А/дм2. 
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Рис 3.14 - Мікрофотографії поверхні сталі 08Х18Н10 після електролізу в 

розчинах, г/л: (а) 300 H2SO4, 50 NaCl, 5,3 Na2MoO42H2O;  

(б) 300 H2SO4, 50 NaCl, 10,3 Na2MoO42H2O; 

 (в) 300 H2SO4, 50 NaCl, 15,3 Na2MoO42H2O;  

(г) 300 H2SO4, 50 NaCl, 20,3 Na2MoO42H2O . 

 Густина струму 8,8 А/дм2. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено вплив концентрації NaCl, Na2MoO42H2O, Zr(SO4)24H2O, 

Al2(SO4)318H2O, ТіОSO4  на анодну поведінку сталі 08Х18Н10. При додаванні 

до фонового розчину NaCl концентрацією 50 г/л потенціал зсувається в більш 

електронегативну сторону, а введення Na2MoO42H2O або Zr(SO4)24H2O 

концентрацією 10,3 г/л в розчин навпаки зсуває потенціал в електропозитивну 

сторону. Електроліт, який містить Al2(SO4)318H2O або ТіОSO4 зміщує значення 

стаціонарного потенціалу в електронегативний бік, що свідчить про 

полегшення розчинення сталі 08Х18Н10. 

2. При збільшенні швидкості розгортки потенціалу зменшується значення 

струму повної пасивації. Це пояснюється тим, що при високих швидкостях 

розгортки не встигають утворюватися щільні шари стехіометричного оксиду. 

3. Введення сполук NaCl, Na2MoO42H2O, Zr(SO4)24H2O, Al2(SO4)318H2O, 

ТіОSO4 істотно впливає на колір і морфологію поверхні формованих покриттів. 
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