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фосфору в покритті, який значно обмежує області
їх застосування.
В основу корисної моделі поставлено задачу
розробки електроліту для отримання на сплавах
титану оксидного покриття з високою корозійною
стійкістю в агресивних умовах та каталітичними
властивостями. Поставлена задача досягається
тим, що анодування титану та його сплавів проводять в, електроліті, що містить дифосфат лужного
металу та катіон і/або оксоаніон співосаджуваного
металу при такому співвідношенні компонентів,
г/л:
дифосфат лужного металу
35...650
катіон і/або оксоаніон співосаджуваного металу
15...90,
а анодування проводять при густині стуму
1,0...7,0А/дм2 впродовж 30...60 хвилин до кінцевої
напруги 100...140В при температурі 20...25°С
Застосування запропонованого електроліту,
що містить дифосфат лужного металу, катіон і/або
оксоаніон співосаджуваного металу дозволяє отримати оксидне покриття товщиною 50...100мкм з
високою адгезією до металу. Високі антикорозійні
характеристики отриманих покриттів обумовлені
гомогенізацією поверхні внаслідок перебігу двох
паралельних реакцій на поверхні сплаву - утворення фазового оксиду та розчинення значної кількості домішок з більш позитивними значеннями
електродного потенціалу, внаслідок чого утворюються оксидні плівки з меншою кількістю дефектів.
Корозійну стійкість сплавів титану з оксидними
покриттями оцінювали із застосуванням глибинного показника швидкості корозії (kh). Оксидні пок-
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Корисна модель стосується електрохімічних
технологій, зокрема синтезу неорганічних неметалічних покриттів на сплавах титану, і може бути
застосований у виробництвах та пристроях, де до
покриттів висувають вимоги високої корозійної
стійкості, зносотривкості, твердості, термостабільності та наявності каталітичних, адсорбційних властивостей, наприклад, в машинобудівній, аерокосмічній, хімічній промисловостях та комунальному
господарстві, медицині.
Відомий електроліт отримання оксидних
покриттів на сплавах титану, який містить, %: калій
гідроксид - 0,5...1,0, натрій силікат - 05...1,5. З
такого, електроліту осаджують оксидні покриття,
властивості яких значною мірою визначаються їх
фазовим складом та складом рідкого скла, однак
потребують подальшої обробки, оскільки є шерхуватими.
Відомий, обраний за прототип електроліт, який
містить натрій гексаметафосфат (ГМФ), манган
(М(ІІ)) або магній (М(Ш)) ацетат з мольним співвідношенням компонентів n=[ГМФ]/[М], яке становить
0,5; 1; 3 та 10 для нанесення покриттів на сплав
титану ВТ1-00, які отримують в гальваностатичному режимі при густині струму 5А/дм2 при перемішуванні та охолодженні електроліту (температура
не перевищувала 30°С) [1]., Використовуючи електроліт, до складу якого входять комплекси поліфосфатметал, цілеспрямовано отримують на поверхні титану та його сплавів покриття, які містять
фосфор та певну кількість сполук М(ІІ) або М(ІІІ),
однак, до недоліків слід віднести високий вміст
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(57) Електроліт для анодування сплавів титану,
який містить дифосфат лужного металу та катіон
і/або оксоаніон співосаджуваного металу при такому співвідношенні компонентів, г/л:
дифосфат лужного металу
35...650
катіон і/або оксоаніон співосаджуваного металу
15...90,
анодування проводять при густині струму
1,0...7,0А/дм2 впродовж 30..60 хвилин до кінцевої
напруги 100...140В при температурі 20...25°С.
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риття мають високі каталітичні властивості, які
обумовлені їх складом: ТiO, ТіО2, Ті3О5 та СоТі2О5,

4

СоТiO3, Со(ОН)2 або MnO2, МnО1,88, Мn2О3, Мn3О4,
МnО (Табл.).
Таблиця

Зіставний аналіз винаходу і прототипу
Прототип
Матеріал
сплав титану ВТ1-0
Склад електроліту, натрій гексаметафосфат (ГМФ), манг/л
ган (М(ІІ)) або магній (М(ІІІ)) ацетат
Густина струму,
5,0
А/м2
Кінцева напруга, В
Час електролізу, хв.
6...10
Режим процесу
гальваностатичний
Фазовий склад анодної плівки
Товщина анодної
плівки, мкм
Корозійна стійкість,
((kh·102), мм/рік)

1,0...7,0
100...130
30...60
гальваностатичний
ТіО, ТіО2, Ті3О5 та СоТі2О5, СоТіО3, Со(ОН)2 або
ТіО, ТіО2, Ті3О5 та МnО2, МnО1,88, Мn2О3, Мn3О4,
МnО

-

50...100

-

0,95...4,8

Приклад 1
Пластину із сплаву титану ВТ1-0 розміром
50×10×2мм оксидували в водному розчині, який
містить, г/л: калій дифосфат - 300, при густині
струму 3А/дм2 і максимальній напрузі формування
140В впродовж 30 хвилин при перемішуванні та
охолодженні електроліту.
Отримано емалеподібне покриття світлосірого кольору фазового складу: ТіО, ТіО2, Ті3О5,
товщиною 50мкм, kh=4,8·10-2мм/рік, що відповідає
групі стійкості "Вельми стійкі".
Приклад 2
Пластину із сплаву титану ОТ4-0 розміром
50×10×2мм оксидували в водному розчині, який
містить, г/л: калій дифосфат - 250, манган сульфат
- 50, при густині струму 5А/дм2 максимальній напрузі формування 140В впродовж 30 хвилин при
перемішуванні та охолодженні електроліту.
Отримано покриття фазового складу: Мn2О3,
Мn3О4, ТіО, ТіО2, товщиною 80мкм, склоподібне
незабарвлене покриття з включеннями чорного

Комп’ютерна верстка А. Рябко

Винахід
сплави титану ВТ1-0, ОТ4-0
калій дифосфат 35...650;
катіон і/або оксоаніон металу - 15...90

кольору, товщиною 80мкм, kh=1,1·10-2мм/рік, що
відповідає групі стійкості "Вельми стійкі".
Приклад 3
Пластину із сплаву титану ОТ4-0 розміром
50×10×2мм оксидували в водному розчині, який
містить, г/л: калій дифосфат - 330, кобальт сульфат - 70, при густині струму 7А/дм2 максимальній
напрузі формування 120В впродовж 30 хвилин при
перемішуванні та охолодженні електроліту.
Отримано покриття синього кольору фазового
складу: СоТі2О5, СоТіО3, Со(ОН)2, ТіО, ТіО2, Ті3О5,
товщиною 60мкм, kh=0,95·10-2мм/рік, що відповідає
групі стійкості "Вельми стійкі".
Джерела інформації:
1. Клапків М., Посувайло В., Стельмахович Б.
та ін. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. Спецвипуск. - №5. - 2006. - С.750-755.
2. Тырина Л.М., Руднев B.C., Абазина Е.А. и
др. // Защита металлов. - 2001. - Т.37, - №4. С.366-369.

Підписне

Тираж 26 прим.

Міністерство освіти і науки України
Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна
ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

