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Резюме Покритията от хром върху синтеровани железни материали са получени електрохимично. Те са легирани с 
нанодиамантени частици, получени чрез детонационен синтез (NDDS). Целта на изследването е определяне корозионната 
устойчивост (КУ) на прахово металургични (ПМ) образци покрити с електрохимично отложен хромов слой модифициран с 
нанодиаматени частици. На база получени хромови покрития с нанодиаманти (ND) върху стоманени образци е определено, че 
влиянието на концентрацията (С) на нанодиамантените частици при CNDDS =25g/l, в електролита показват най-добър ефект 
върху трибологичните свойства и корозионната устойчивост. Тя се увеличава от 5 до 10 пъти спрямо непокрити синтеровани 
материали в зависимост от вида на използвания железен прах в разтвор от 0.1М NaCl. При изследвания на корозинната 
устойчивост в разтвор от 0.1М H2SO4 увеличението на КУ на покритите образци спрямо непокрити синтеровани материали е в 
порядъка от 1.8 до 2.6 в зависимост от вида на железния прах. Хромовите покрития са получени при еднакви параметри на 
галванизация. 

 

1. Увод 
 
Главната роля на покритията като средство за защита 

на материалите се свежда до изолация на основния 
материал максимално във времето от експлоатационната 
и обкръжаващата го среда. Изборът на покритие 
обикновено зависи от експлоатационите условия, при 
които се използва защитеното изделие, природата на 
метала, състоянието на неговата повърхност, размерите 
на детайлите и не на последно място от икономическата 
целесъобразност. Електрохимичното отлагане се 
осъществява от стопилки и от водни разтвори. 
Нанасянето на покрития по този метод се основава на 
електролитното отлагане на метални слоеве върху 
токопроводяща основа от електролит, съдържащ йоните 
на отлагания метал 
Изследванията в настоящата раразработка са насочени 
към получаване на покрития от Cr (хром) върху ПМ 
образци, легирани с нанодиамантени частици. 
Определяне на дебелината, порьозността и корозионната 
им устойчивост спрямо синтеровани образци без 
покритие. Електрохимичното хромиране е проведено 
върху синтеровани образци от DistaloyAB2 (DAB2) със 
следният химичен състав на изходния железен прах: C-
0,2%, Cu-1,5%, Ni-1,7%, Mo-0,5%, MnS-0,5% и Fe до 
100%. Образците са пресовани на хидравлична преса с  
 

 
 
 
 
пресово налягане от 420 до 700 MPa във вид на призми с 
размери 12,7x31,7x10 mm и синтеровани при 11200С с 
задръжка 30min. в ендогазова атмосфера. Използван е 
стандартен електролит за хромиране, при който 
съотношението между хромовият анхидрид и сярната киселина 
е 100:1. При такова съотношение се достига най-висок добив 
според силата на тока [1]. Хромиращият електролит е със 
състав: CrO3 - 220 g/l, H2SO4 - 2,2 g/l с pH-5,5 - 5,8. 
Параметрите на електролизния процес са: плътности на тока - 
45А/dm2, времетраене - 45min, температурата на електролита – 
500C, а за анод се използва олово [2].  
Нанодиамантените частици (ND) се прибавят към електролита 
като водна  суспензия, предварително активирани чрез 
ултразвукова и електромагнитна обработка с концентрация в 
хромиращия разтвор от 25 g/l. Установено е, че добивът на 
хром съответно дебелината на слоя значително се повишава 
при гореспоменатата концентрация на наномодификатор и 
параметри на електрохимичния процес [2]. 
 
2. Резултати и дискусии 
На фигура 1 са показани вида и макроструктурата на 
синтерованите образци преди да им се нанесе композитното 
хромово покритие чрез електролиза.  
В таблица.1 са дадени плътностите на синтерованите образци 
получени при различни налягания, съответно повърхностната 
пористост в проценти на непокритите и на покритите образци. 
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Фиг.1. Макроизображение на синтеровани ПМ образци  

във вид на призми 
 
С увеличаване на пресовото налягане за получаване на ПМ 
образци, синтерованата плътността нараства минимално с до 
1%, съответно намалява повърхностната пористост на 
непокритите образци от 4% при използване на пресово 
налягане 550 MPa до 8% при пресово налягане 700 MPa 
(табл.1). При използване на пресово налягане от 420MPa и 
700MPa за получаване на ПМ образците, повърхностната 
пористост намалява след електроотлагане на хромовото 
покритие с нанодиаманти с около 20%, а при образците 
получени с пресово налягане 550 MPa с близо 30% видно от 
(табл.1.). За това основните изследвания по специално 
корозионната устойчивост са направени върху покритите 
образци със състав DAB2 550. 
Определена е дебелината на хромовия слой с нанодиаманти 
върху синтеровани образци със състав (DAB2). 
Праховометалургичните образци са пресовани при едни и 

същи условия. Дебелините на покритията са измерени с 
оптичен микроскоп и са показани на (фиг.2). Те варират 
обикновено от 20µm до 50µm и са функция на времето на 
електрохимичния процес. 

 
Фиг.2. Микрoизображение на слоя от хромово покритие с 

нанодиаманти върху ПМ образеци a)100x b) 1000x 

На (фиг.2) се вижда ясно, че покритието следва повърхността 
на синтерования образец. Във времето този слой се удебелява 
и изравнява повърхността на покритието.  

 

Фиг.3. Микроизображение на напречно сечение ПМ образец 
покрит Cr/ND с увеличение a) 50x b) 1000x  

 

Порьозността и грапавостта на синтерования материал води до 
неравномерност на отложения слой (дебелина). Дебелината на 
хромовото покритие в дълбочина на порите особено, които са 
със сложна конфигурация изтънява (фиг.3a,b). Разсейването 
при отлагането на хромовия слой се забелязва основно по 
ръбовете и по дълбочина на порите със сложна геометрия в 
образците, където повърхностните напрежения са най-големи 
затова там покритията са по-тънки (фиг.3b). В резултат на тези 
напрежения се образуват микропукнатини в слоя в порядъка на 
няколко микрона, които могат да доведат до влошаване на 
свойствата на покритието. С увеличаване на тяхното 
количество намалява корозионата устойчивост на покритите 
образци.  

Потенциометричен метод за определяне на корозионната 
устойчивост на покрити и непокрити ПМ образци. 

Таблица.1 Синтерована плътност на образците пресовани при 
различни налягания и повърхностна пористост на непокрити и 
покрити образци в проценти 

Вид на 
образеца 
получен при 
различно 
налягане 

Синтерована 
плътност, 
g/cm3 

Повърхностна 
пористост на 
непокрити 
образци, % 

Повърхностна 
пористост на 
покрити образци, 
% 

DAB2 420 
Cr/ND 

 

7,164 10,17  8,16  

DAB2 550 
Cr/ND  

 

7,196 9,78  7,00  

DAB2 700 
Cr/ND 

 

7,220 9,36  7,58  
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От волтамперната характеристика показана на (фиг.4) се 
наблюдава, че корозионният ток при покритите образци в 
разтвор от 0,1M NaCl е по-малък с цяла единица (-1,15А) 
спрямо непокритие (-3,25А -2,10А), колото е по-нисък 
корозионния ток, толкова е по устойчив образеца на корозия. 
Корозионният потенциал на покритите образци в разтвор на 
0,1M NaCl се увеличава спрямо корозионния потенциал на 
непокритите образци (фиг.4). Това може да се обясни с 
образуването на кородиращи продукти, които са с по-висок 
корозионен потенциал от кородиращите продукти образувани 
при непокритите образци.  

Корозионният потенциал на покритите образци обозначен с 
зелена крива на (фиг.4) се измества в положителна посока, 
което е характерно и за хромовите покрития с нанодиаманти 
върху плътни стоманени образци [3]. Скоростта на корозия в 
разтвор от 0,1M NaCl на непокритите образци е 10 пъти по-
голяма, отколкото тази на покритите образци показани в 
(табл.2) и графично изразена на (фиг.5). 
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Фиг.4. Потенциометрични криви на ПМ образци в разтвор от 
0,1M NaCl черна крива – без покритие (DAB2 550) и зелена 

крива - с покритие (DAB2 550 Cr/ND)  

Таблица.2 Скорост на корозия на покрити и непокрити образи 
в разтвор от 0,1M NaCl 

Код на 
образеца 

Скорост на 
корозия, 
mm/year 

Ефективност 
на покритието, 

% 

Увеличение 
на КУ в пъти 

DAB2 550 1,249   

DAB2 550 

Cr/ ND 
0,121 90 10,3 

 

 

Фиг.5. Скорост на корозия на ПМ образци непокрити и 
покрити в разтвор от 0,1M NaCl  

Покриването на ПМ образците води до подобряване на КУ. 
Увеличава се резистентността или казано на кратко 
ефективността е 90% при синтерованите изделия покрити от 
хром с нанаодиаманти в разтвор от 0,1M NaCl спрямо 
непокритите образци (табл.2). Заснети са потенциометрични 
криви на непокрити (зелена линия) и покрити (черна линия) 
синтеровани образци в разтвор на 0,1M H2SO4 показани на 
(фиг.6). От волт амперната характеристика показана на (фиг.6) 
се наблюдава, че корозионният ток при покритите образци е 
по-малък -0,75 A спрямо непокритие (-2,25А -1,50А), колкото е 
по-нисък корозионния ток, толкова е по устойчив образеца на 
корозия. Корозионният потенциал на покритите образци в 
сярна киселина намалява спрямо Екор. на непокритите образци. 
Това може да се обясни с образуването на кородиращи 
продукти, които са с по-нисък корозионен потенциал от 
кородиращите продукти образувани при непокритите образци. 
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фиг.6. Потенциометрични криви на ПМ образци в разтвор от 
0,1M H2SO4 черена линия – без покритие (DAB2 550) и зелена 

линия - с покритие (DAB2 550 Cr/ND) 
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Таблица.3 Скорост на корозия на покрити и непокрити образци 
в рзтвор от 0,1M H2SO4 

Код на 
образеца 

Скорост на 
корозия, 
mm/year 

Ефективност 
на покритието, 

% 

Увеличение 
на КУ в пъти 

DAB2 550 10,452   

DAB2 550 
Cr/ND 

4,07 61 2,56 

 

Скоростта на корозия в разтвор от 0,1M H2SO4 на непокритите 
образци е 2,6 пъти по-голяма, отколкото тази на покритите 
образци показани в (табл.3) и графично изразена на (фиг.7). 
Покриването на ПМ образците води до подобряване на КУ. 
Увеличава се резистентността или казано на кратко 
ефективността е 61% при синтерованите образци покрити от 
хром с нанодиаманти в разтвор от 0,1M H2SO4 спрямо 
непокритите образци (табл.3).  
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Фиг.7. Скорост на корозия на ПМ образци непокрити и 
покрити в разтвор от 0,1M H2SO4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всички покрития върху ПМ синтеровани образци са получени 
при еднакви галванични параметри, времетраене на процеса и 
концентрация на наднодиаманти в електролита. 

3.Заключения 
· Доказано е, че слоя от хромовото покритие с ND 

следва повърхността на ПМ образци колкото е по-
равномерна тя, толкова слоя е по-равен и гладък.  

· Доказано е, че повърхностната пористост след 
електроотлагане на хромово покритие с 
нанодиаманти намалява с 30% спрямо непокритите 
образци. 

· Установено е че корозионната устойчивост в 0,1М 
разтвор на NaCl на праховометалургични образци 
покрити с хромов слой с нанодиаманти се увеличава 
от пет до дест пъти спрямо ПМ образци от същите 
състави без покритие. 

· Установено е че корозионната устойчивост в 0,1М 
разтвор на H2SO4 на праховометалургични образци 
покрити с хромов слой с нанодиаманти се увеличава 
от 1,8 пъти до 2,6 пъти спрямо ПМ образци от същите 
състави без покритие.  

· Установено е че корозионият потенциал измерен във 
волтове намалява в 0,1М разтвор на H2SO4 при 
покритите образци спрямо непокритите, докато в 
разтвор 0,1М разтвор на NaCl този процес е в обратна 
посока, корозионния потенциал се увеличава при 
покритите образци спрямо непокритите. 
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