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Осадження оксидних плівок на цирконії

Цирконій у наш час є досить затребуваним металом для ядерної
енергетики  що зумовлено комплексом його фізико-хімічних властивостей,
таких як низький перетин захоплення нейтронів та висока температура
плавлення. Але середовище ядерного реактору є досить агресивним – висока
температура та опромінення, що потребує від металу високої корозійної
стійкості. Існує багато способів для захисту цирконію від корозії, одним з яких
є його оксидування. На сьогодні переважна більшість електролітів має у своєму
складі фториди, які є екологічно небезпечними, або високі напруги
формування, що потребують обладнання високої потужності.

Мета нашої роботи – вивчення способів отримання оксидних плівок на
цирконії методом мікродугового оксидування, склад електроліту не повинен
містити фторид-йонів та забезпечувати оптимальні параметри електролізу, такі
як низькі значення напруги формуваннята густини струму.

Оксидування проводили у гальваностатичному режимі, як джерело струму
використовувався випрямляч Б5-50, який дозволяв змінювати напругу від 0 до
300В. Вимірювання сили струму проводилося за допомогою амперметру
М2044, а напруга вимірювалася вольтметром М2018. Коміркою слугував
термостійкий стакан об’ємом 60мл з рубашкою, в якій циркулювала
охолоджуюча вода. Катодом слугував сплав ОТ4-1. Для приготування розчину
використовували дистильовану воду та хімікати марки х.ч. Оксидування
проводилося при значеннях густини струму від4  до 10 А/дм2. Перемішування
електроліту проводилося за допомогою магнітної мішалки ММ-5. Структура
покриттів досліджувалася за допомогою металографічного мікроскопу Leica
DM ILM з цифровою відеокамерою Leica DFC 295. У нашому пошуку було
знайдено склад електроліту, який забезпечує процес мікродугового
оксидування поверхні цирконію. При концентрації 0,5 моль/л спостерігалися
покриття насиченого білого кольору, але не суцільні навіть після тривалого
оксидування. Напруги формування були у діапазоні від 160 до 194 В. Також на
внутрішній стороні зразків оксидування майже не відбулося. На доіскровій
стадії напруга формування прямо пропорційно залежить від густини струму.

У результаті проведених досліджень були отримані оксидні плівки на
цирконії методом мікродугового оксидування. На основі проведеної
роботизапропонований новий електроліт для мікродугового оксидування
сплаву Zr 1% Nb без вмісту фторидів, з малою напругою формування, а також
для формування якісного оксидного покриття необхідні достатньо низькі
густини струму. Покриття, отримані з цього електроліту виходять суцільні,
мають добру адгезію, а електроліт – добру здатність до розсіювання.


