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(57) Електроліт для нанесення покриття дюксидом
мангану на алюміній та його сплави, що містить
калій гідроксид, який відрізняється тим, що він
додатково містить калій перманганат при такому
співвідношенні копонентів (г/л):

калій гідроксид 1-50
калій перманганат 16-240

Корисна модель стосується електролітичного
отримання функціональних оксидних покриттів на
вентильних металах та їх сплавах з метою підви-
щення корозійної' стійкості, а також покриттів, що
мають каталітичні властивості.

Відомий електроліт для анодування вентиль-
них металів і їх сплавів в умовах іскрового розря-
ду, що містить натрій гідроксид, натрій силікат,
титан оксид І(або) алюміній оксид, гліцерин або
моноетаноламін [1]. Однак з зазначеного електро-
літу отримують анодний оксид, що відрізняється
тільки корозійною та термічною стійкістю.

Відомий також електроліт, з якого в процесі
анодування в іскровому розряді отримують кольо-
рові оксидні покриття на металах, переважно на
алюмінії', з водних розчинів електролітів, що міс-
тять натрій фторид, натрій дигідрофосфат, натрій
тетраборат, амоній фторид, до якого додають
сполуки різних металів Мп і(або) Co, i(a6o)Fe,
і(а6о) Сг, і(або) V, і(або) Мо, і(або) W, >(або) Ni,
і(або) Си, І(або) Zn, і(або) Мд, переважно їх гідро-
ксо- і(або) амінокомплекси [2]. Однак отримані ок-
сидні кольорові покриття не мають каталітичних
властивостей.

Відомий також, обраний за прототип, електро-
літ для нанесення оксидних покриттів на алюміній і
його сплави, який містить 2-8г/л калій гідроксиду
[3].

Покриття, отримані з цього електроліту, скла-
даються тільки з оксидів алюмінія або компонентів
сплаву алюмінія Отримані покриття є гладкими,
характеризуються високими захисними та діелект-
ричними властивостями, жаростійкістю, адгезією

до носія, але не виявляють каталітичних власти-
востей.

В основу корисної моделі поставлено задачу
створення електроліту для отримання на поверхні
алюмінія та його сплавів покриття діоксидом ман-
гану, що має каталітичні властивості при збере-
женні якісної'адгезії до носія.

Поставлена задача досягається тим, що в ві-
домий електроліт, який містить калій гідроксид,
згідно корисної моделі, додають калій перманганат
при такому співвідношенні компонентів (г/л):

калій гідроксид
калій перманганат
Введення до електроліту, що містить калій гід-

роксид, калій перманганату забезпечує утворення
на поверхні носія з алюмінія та його сплавів по-
криття діоксидом мангану в режимі анодно-
іскрового оксидування.

При формуванні оксида алюмінія на поверхні
носія в зоні іскрового розряду відбувається лока-
льне підвищення температури, внаслідок чого пе-
ребігає реакція термічного розкладання калій пер-
манганту

Одночасна реалізація процесів оксидування та
термічного розкладання приводить до формуван-
ня покриття діоксидом мангану з його вмістом до
82-95%, причому воно міцно зчеплене з носієм.
Таке покриття має розвинену поверхню і може
використовуватись як каталізатор в хімічній про-
мисловості і при очищенні газових викидів авто-
транспорту [3].
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Приклад 1
Електроліт готують розчиненням компонентів у

дистильованій воді у звичайних умовах при такому
співвідношенні компонентів (г/л)1

калій гідроксид
калій перманганат
З зазначеного електроліту в умовах анодно-

іскрового режиму на носій з алюмінія (А1) з вміс-
том алюмінія 99,5% осаджують покриття діоксидом
мангану, товщина якого залежить від часу оксиду-
вання. Це покриття має добру адгезію до носія і
містить 82-95% дюксиду мангану у своєму складі.

Приклад 2

Електроліт готують розчиненням компонентів у
дистильованій воді у звичайних умовах при такому
співвідношенні компонентів (г/л):

калій гідроксид
калій перманганат
З зазначеного електроліту в умовах анодно-

іскрового режиму на носій з сплава алюмінія
(АМЦ) з вмістом мангана 1,0-1,6% осаджують по-
криття діоксидом мангану, товщина якого зале-
жить від часу оксидування, що має добру адгезію
до носія і містить 90-95% діоксиду мангану у своє-
му складі.

2
16

Прототип

Корисна мо-
дель

Електроліт

КОН

КОН
КМпО4

Метал носія
Алюміній (А1)
Сплав алюмінія (АМЦ)

Алюміній (А1)

Сплав алюмінія (АМЦ)

Склад покриття, %
АІ2Оз-Ю0
АІ2О3-90

АІ2О3-17,8-9,5
МпО2-82,2-90,5

АЬОз-9,5-5,2
МпОз-90,5-94,8

Колір покриття
Білий
Білий

Чорний

Чорний

Таким чином, з електроліту, що заявляється, можна отримати покриття діоксидом мангану (82-95%) на
алюмінії та його сплавах, що мають міцне зчеплення з носієм.
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