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ИЗПОЛЗВАНИ ОЗНАЧЕНИЯ 

KCr,KH2, KCr
3+/Cr

6+- използваемост на катодния ток за съответната реакция  

Мт- теоретичното количество вещество, което би трябвало да се отложи 

Мd- действителното количество отложено вещество 

I1, I2-гранични токове 

Q - количество електричество, преминало през клетката 

Э- електрохимичен еквивалент 

Uе- скорост на отлагане  

ik - катодна плътност на тока 

δ -  отражателна способност 

РС - разсейвателна способност 

К - първично разпределение на тока 

М - разпределение на метала 

Мбл- масата на хромовото покритие върху близкия катод 

Мдал- масата на хромовото покритие върху далечния катод 

ЕА - активираща енергия 

Н - твърдост на хромови покрития 

Е1,Е2 - електродни потенциали 

Еº-стандартен електроден потенциал 

Ес- корозионен потенциал 

Sq-средна квадратична грапавост 

НКЕ - наситен каломелов електрод 

НЕ- сравнителен водороден електрод 

Lбл- разстояние до близкия катод 

Lдал- разстояние до далечния катод 

MS- метална пластинка 

D -дебелина на галваничното покритие 
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I. В Ъ В E Д Е Н И Е 

В медицинското приборостроене и за направата на изкуствени органи, 

които да подменят изцяло или само да подпомагат функцията на заболелите, 

намират приложение различни метали, сплави или биоматериали. 

Разнообразието им е огромно. Използват се както чист търговски титан, така и 

негови сплави  с алуминий,  ванадий, волфрам, цирконий и др. В 

стоматологията и ортопедията намират приложение  кобалтови, никелови и 

хромови сплави от типа  Co-Ni-Cr-Mo-Fe, Ni-Cr, Co-Cr и т.н.  

Специфичните изисквания към функционалните свойства на 

материалите с медицинско приложение са много строги и включват  

устойчивост на корозия, биосъвместимост, биоадхезия, биофункционалност, 

генотоксичност, канцерогенност, цитотоксичност и др.  

Доказано е, че рангът на увреждане на ДНК за златни сплави и за 

металургичната сплав Co-Cr е умерен и лек. Следователно последната може 

да служи и като ефективен заместител на златните сплави в стоматологията. 

До момента за получаване на галванични хромови сплави  са използвани 

само класическите  сулфатни електролити. Основният им недостатък е ниската 

използваемост на тока - около 10%. 

Едни нестандартни и високоефективни електролити за хромиране са 

“Chromispel”. При тях в зависимост от режима на електролиза и 

концентрацията на хромовия анхидрид,  за полезната реакция отлагане на 

хром се изразходват 30-60% от катодния ток.  

В литературата има данни за някои свойства на тези електролити и 

техните  покрития, но липсва информация дали те могат да се използват в 

медицината. Тази празнота ни насочи към изследванията, резултатите от които 

са представени в настоящия дисертационен труд. Целта им е да дадат отговор 

на въпроса,  могат ли галваничните хромови слоеве, отложени от различни 

състави на “Chromispel” баните, да намерят приложение в медицината или 

медицинското приборостроене  и кои са онези техни свойства, които ще 

направят това приложение възможно. 

Когато започнахме нашите изследвания нямаше публикувана 

информация за медицинското им приложение. Това наложи изследванията да 

следват класическата схема за изучаване на свойствата на галваничните 

покрития и на съответните електролити. Имахме предпочитания към 

стандартноконцентрираните и модифицирани състави, защото се ръководехме 

от съображения за по-лесно технологично обслужване и опазване екологията 

на работната среда. 

В литературата съществуваха ограничен брой работи за “Chromispel” 

съставите, свързани предимно с кинетиката на катодните и отчасти на 

анодните процеси и някои свойства на покритията, отложени от хлоридните им 

варианти. Не се коментираха възможностите на “Chromispel” електролитите да 
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отлагат сплави.    Липсваха каквито и да са данни за съдържанието на кобалт в  

покритията и за неговото влияние върху свойствата им и тези на електролита. 

Освен това, нямаше никакви сведения за тяхната биосъвместимост  и 

евентуалното им медицинско приложение.   

Много оскъдна беше и информацията за анодното поведение на 

материали, подходящи за аноди в силно агресивната среда на “Chromispel” 

съставите. 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛ: 

Целта е да се изследва възможността за отлагане на покрития  Cr-Co  от 

нестандартните и високоефективни “Chromispel” eлектролити,  да се изучат 

най-важните им свойства и да се изясни дали тези покрития са подходящи за 

медицинско приложение. 

ЗАДАЧИ: 

Във връзка с формулираната  цел, в хода на разработване на 

дисертацията трябваше да бъдат решени следните по-важни задачи: 

      1. Да се проведат изследвания и се намерят подходящи анодни материали 

с висока химическа и електрохимическа устойчивост, отговарящи на 

специфичните изисквания за аноди при хромирането. 

         Да се изучи кинетиката на анодните процеси, а  получените резултати да 

се използват за  развитието на теорията на процеса хромиране. 

       2. Да се опишат свойствата на модифцираните състави на ”Chromispel” 

електролитите и на отлаганите от тях покрития. Да се изследва влиянието на 

различни фактори /плътност на тока, концентрация на кобалтовата сол, 

природа на подложката, разбъркване на електролита/ върху тези свойства. 

      3. Да се проведат изпитания за биологична съвместимост на галваничните 

покрития и да се направи преценка за възможността им да намерят 

приложение в медицината и медицинското приборостроене. 

 

III. АПАРАТУРА И МЕТОДИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

1. Апаратура 

Отлагането на изследваните хромови покрития е извършвано с 

постоянен ток  в галваностатичен режим. Всички експерименти за изучаване  

свойствата на електролитите и галваничните филми също са провеждани с 

постоянен ток. 

Съответната стойност на температурата е поддържана чрез специално 

конструирано термостатиращо устройство. 

  Изследваният образец е поставян в държател, изработен от 

киселиноустойчив материал - фиг.1. Този тип държател позволява бърза 
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подмяна на образците и спомага за отстраняване на краевите ефекти, 

дължащи се на слабата разсейвателна способност на електролита. С него е 

гарантирано и постоянството на електродната повърхност. 

 

Фиг.1. Устройство на електродния държател 
1 - капак, 2 - основа, 3 - галванизиран образец, 4 - токоотвод 

 

 За катоди са използвани медни или стоманени (316L или Ст3) пластинки, 

които предварително се обезмасляват и байцват по стандартна технологична 

схема.   

Кинетиката на анодните процеси е изследвана с  анод  от платиниран 

титан-мрежа. В някои случаи, в зависимост от целите на експериментите е 

променяна природата на анодния материал. 

 Сравнителният електрод е наситен каломелов /НКЕ/. Поляризационните 

зависимости са снемани в потенциодинамичен режим.  

 

2. Основни методики, използвани при изследванията 

Използваните “Chromispel” електролити съдържат хромов анхидрид и  

халогенидни аниони. Те са приготвяни с дестилирана вода и химикали тип 

ч.з.а. Страничните аниони са внасяни в електролита чрез .k HI или HClk. , а 

в -Chromispel  съставите е добавяна и   “sulfo  ” 42. SOHk . 

Активиращата енергия  /ЕA/ е определяна по температурно-кинетичния 

метод. 

Химическата и електрохимическата корозия на новите анодни материали 

е изучена гравиметрично, а корозионните продукти са сваляни в редукционно 

действащ разтвор при кипене. 

Времената са отчитани с хронометър. 

 

Катодна използваемост на тока. Катодната използваемост е 

определяна гравиметрично по уравнението: 
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K

M
  

Теоретичното количество метал, което би трябвало да се отложи, е 

изчислявано по закона на Фарадей: 

          . ,tM Q    g 

Скорост на отлагане на хромовото покритие. Скоростта на 

отлагане е  изчислявана по уравнението: 

Uе=0,047.ik.KCr ,   µm.h-1 

Повърхностна морфология и отражателна способност. 

Морфологията на повърхностите е изследвана с помощта на атомен микроскоп 

(NАNOSURF Flex AFM). Пробите са сканирани със стандартна силициева 

конзола (тип Tap 190Al-G), а измерванията са проведени при стайна 

температура и динамичен режим на работа. На пробите са направени  

повърхностни топографски изображения. Определена е средната квадратична 

грапавост Sq  и едрината на зърната на галваничните покрития. 

Отражателната способност е измервана  с  блясъкомер тип Ланге. 

Стойностният й израз е представен чрез силата на тока /mА/, регистриран във 

веригата. Поддържано е строго постоянство на захранващото напрежение от 

порядъка на 6V. 

Разсейвателна способност. Използвана  е клетката на Херинг и Блум. 

Данните са обработвани с помощта на уравнението: 

.100,%
2

K M
PC

K M




 
 

Твърдост. Твърдостта на хромовите слоеве е измервана с помоща на 

микротвърдомер ПТМ-3 по метода на Викерс при постоянно натоварване 50 g.  

Вътрешни напрежения.  Вътрешните напрежения са определяни чрез 

метода на огъващия се катод, а техните стойности са изчислявани по 

уравнението на Stony. 

Дебелина на покритията и съдържание на кобалт. Представените 

количествени данни за дебелината на изследваните покрития са средни 

стойности получени от три измервания с апарат Fischerscope® XRAYXDAL на 

фирма FISCHER, Германия. Чрез него е определяно и процентното 

съдържание на кобалт в покритието. 
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Текстура. Текстурата на отлагания метален хром е изследвана с 

помощта на текстурдифрактометър по метода на Шулц при различни условия 

на електролиза. 

Биологични изпитания на материалите 

Изследване за биосъвместимост. Използвани са клетъчни култури от 

линии McCoy-Plovdiv и PDL. Металните ламелки се поставят в 8-гнездови 

предметни стъкла с капак за клетъчни култури (Corning cat # 354118).  

       Адхерентните култури се трипсинизират и довеждат до клетъчна суспензия 

от единични клетки. Клетъчната численост се определя чрез броителна камера 

на Бюркер. Клетъчната суспензия се довежда до 1.5х10 кл/мл. Във всяко 

гнездо се поставят по 6х104 кл/ламелка. 

       Културите се инкубират за 96 часа като на всеки 24 часа се инспектират за 

състоянието на клетъчния монослой и морфологията на клетките на инвертен 

микроскоп (Nikon Eclipse TS100). Оценката за промените на клетъчния слой се 

осъществява на границата, очертана от ръба на пластинките и предметното 

стъкло. Поради непрозрачния характер на мeтaлните пластинки не е възможно 

пряко визуализиране на култивираните клетки.             

       Микроскопските образи са заснети с камера и фотодокументираща система 

Nikon. 

Изследване за цитотоксичност.  Металните ламелки се инсталират в 

96-ямкови плаки в среда DMEM/Ham’s F-12 1:1 за 24, 48, 72 и 96 часа.  

Конфлуентна култура от клетки McCoy-Plovdiv се дезагрегира до суспензионно 

състояние от единични клетки. След определяне клетъчната численост в 

броителна камера суспензията се довежда до 2х105 кл/мл. По 100 l се залагат 

в 96 ямкови плаки за клетъчни култури. След 24-часова инкубация клетките 

достигат състояние на конфлуентен монослой. Към всяка ямка се прибавят по 

100 l от средата, в която предварително са инкубирани металните ламели. 

24 часа по-късно се определя цитотоксичният ефект микроскопски и чрез 

провеждане на тест за виталност. 

Тест за виталност. Клетъчната виталност върху металните ламели се 

определя чрез МТТ-тест, който е базиран на редукцията на жълто 

тетразолиево багрило 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-dipheniltetrazolium bromide 

(MTT) до водонеразтворим формазан от клетки с интактни митохондрии. В 

нашите измервания ние използвахме реагент WST-1 (Roche Diagnostics, 

Mannheim, Germany), който се редуцира от клетъчни ензими (митохондриални 

дехидрогенази) до водоразтворим продукт. Натрупването на образувания 

формазанов продукт, пряко корелира с числеността на метаболитно активните 

клетки в културата.  Клетките се инкубират за 4 часа с реагент WST-1 на 37 ºС, 

след което абсорбцията на получения цветен продукт се измерва на 450 nm 

дължина на вълната на ELISA reader Sunrise (Tecan).  

Цитохимия. Оцветяване с FITC маркиран фалоидин (Invitrogen, cat # F-

432).  
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       Фалоидинът е дицикличен алкалоид, който се свързва специфично с F-

актина на клетките. Конюгацията с флуоресцеин позволява да се наблюдава 

разпределението на актиновите филаменти в цитозола на клетките. След 

активиране, флуоресцеинът излъчва видима светлина със зелен цвят.   

       За оцветяване на клетъчните ядра беше използван флуорохром 

bisbenzimide H 33342 trichidrochloride (B 2261, SIGMA), който се свързва с ДНК 

на ядрото. Флуорохромът се възбужда от ултравиолетова светлина с дължина 

на вълната 350 nm и излъчва в синя  светлина с емисионен максимум около 

461 nm.  

 IV. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

I.ЧАСТ. Аноди и анодни материали. Кинетика на анодните 

процеси 

           В практиката при традиционните  сулфатни електролити се използват 

инертни аноди, изготвени от олово и оловни сплави, легирани с антимон, 

арсен, сребро и др. В процеса на хромиране тези аноди се разрушават поради 

силното окислително действие на полихромените киселини и отделящият се 

газ кислород. 

 При  хлоридните “Chromispel-С” електролити въпросът за избор на 

аноден материал е още по-сложен, защото върху него освен получаване на 

кислород и окисление на тривалентните хромови йони до шествалентни,  се 

извършва и отделяне на газ хлор, поради отелектризиране на Cl- : 

 

2Cl- - 2e- → Cl2 

4OH- - 4e- → O2 + 2H2O 

Cr3+ - - → Cr6+   3e

Използването на традиционните оловни аноди при “Chromispel-С” 

електролитите се усложнява от обстоятелството, че е възможно спонтанно 

отделяне на хлор, когато през ваната не протича ток, вследствие на чисто 

химически взаимодействия. 

Съобразно нашите цели  изследвахме голям брой анодни материали – 

двойни и тройни аморфни сплави на оловото / Pb-Ca, Pb-Вa, Pb+P3M, PbAlCaIII  

и др./, както и металокерамичните композиции D-03 и  C-02 - табл. 1. 
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Табл.1. Състав на изследваните анодни материали 

Природа на електродния 

материал 

Елементи Състав  

в тегловни % 

 

 

Pb-Ca 

Al 

Si 

Ca 

Fe 

Pb 

3,88 

2,73 

2,74 

1,75 

89,39 

 

 

D-03 

Ca 

Fe 

Zn 

Pb 

0,25-0,46 

0,25-0,34 

1,82 

91,48-92,14 

 

 

C-02 

Fe 

Zn 

Sn 

Pb 

0,81 

2,50 

2,67 

94,03 

 

 

Pb-P3M 

Al 

Fe 

Zn 

Ce 

Pb 

1,32-1,64 

0,09-0,25 

0,81-0,97 

0,79-2,07 

95,07-96,88 

 

PbAlCa III 

Al 

Ca 

Pb 

3,09 

0,31 

96,59 

 

 

1. Изследване на химическата и електрохимическа устойчивост 

Химическа устойчивост. Скоростта на химическото разрушаване e 

изследвана като функция от състава на сплавта, концентрацията на хромовия 

анхидрид, солната киселина и времето за престой в електролита. 

 Беше установено, че в стандартноконцентрираните “Chromispel-C” 

състави при отношение CrO3:Cl-=20:1 най-добра устойчивост срещу химическо 

разрушаване има сплавта D-03 - табл.2., фиг.2. 

 

           Табл.2. Загуба на специфична маса за различни материали в “Chromispel-C” 

електролит за време 30 min и съотношение CrO3 : Cl- = 20:1 

 

 

 

 


0
 

 

Състав на образците 

Специфични загуби, 

g.dm
-2

 

1 PbSb  4 % 0.05 

2 PbSb  4As 0.5 % 0.06 

3 PbAg0.3Ca 0.14 % 0.8 

4 PbCa 0.11 % 0.25 

5 PbCa 0.08 % 0.5 

6 PbCa 0.005 % 1.5 

7 PbAg0.5 % 0.4 

8 PbAg 1 % 0.7 

9 D - 03 0.015 

10 C - 02 0.029 
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Фиг.2. Зависимост на скоростта на химическото разрушаване от природата на 

образеца и времето за престой  в електролит  “Chromispel-C” с концентрация         

250 g.L-1 CrO3  и  отношение  CrO3:Cl- = 20:1. 

С намаляване на концентрацията на солната киселина отношението 

CrO3:Cl- се променя на 30:1 и 35:1. Поведението на сплавите е различно. За 

време на експеримента 60 минути при отношение 30:1 най-ниска скорост на 

разрушаване има PbAlCa, след нея е D-03 и едва след това е С-02 – фиг.3.  За 

отношение 35:1  най-добра устойчивост демонстрират образците от материали 

Pb-Ba и РbAlСа, а най-ниска – Д-03 – фиг.4.  

Тълкуването на тези резултати трябва да се свързва  с 

предположението, че  окислителното  действие на полихромените киселини 

има  по-силно влияние  върху химическото разрушаване на изследваните 

сплави, отколкото съдържанието на солната киселина.  

 

Фиг.3. Зависимост на скоростта на химическото разрушаване от природата на 

образеца и времето за престой  в електролит  “Chromispel-C” с концентрация        

250 g.L-1 CrO3  и  отношение  CrO3:Cl- = 30:1. 
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Фиг.4. Зависимост на скоростта на химическото разрушаване от природата 

на образеца и времето на престой  в електролит  “Chromispel-C” с концентрация  

250 g.L-1CrO3  и  отношение  CrO3:Cl- = 35:1. 

Друг фактор с чувствително влияние върху химическата устойчивост е 

концентрацията на 3CrO . В средноконцентрираните  ”Chromispel-C” 

електролити е регистрирана  най-високата скорост на химическо разрушаване- 

табл. 3. 

   Табл. 3.  Зависимост на  ∆m от концентрацията на CrO3  в електролит с 

отношение CrO3:Cl-=20:1 и време за престой 60 min 

 

 

 

 

 

 

Тълкуването на тези експериментални резултати трябва да се свързва 

със свойствата на филмите, които корозионните продукти образуват върху 

повърхността на образците. В зависимост от своя състав и структура те са 

различни. Колкото филмът е по-плътен и по-здраво свързан с повърхността, 

толкова по-добре ще я защитава от химическото действие на електролита. 

 

 

 
CrO3, 

g.L-1 

  
 ∆m, 

g.dm-2
 

 

C-02 D-03 

250 0,1362 0,0082 

500 1,1862 1,3705 

750 0,0375 0,0125 
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Електрохимическа устойчивост. При този вид корозия към 

разрушителното действие на солната киселина и полихромените киселини се 

прибавят влиянието на електрическия  ток и отделящите се анодни газове – О2 

и СI2. Колкото по-високи са концентрацията на солната киселина и анодната 

плътност на тока, по-голяма е скоростта на електрохимичното разрушаване-

фиг.5-6. 

 

Фиг.5. Влияние на плътността на тока и концентрацията на Сl- върху скоростта 

на електрохимическото разрушаване на анод от сплав D-03 за време на 

електролиза 60 min 

 

 

Фиг.6. Влияние на плътността на тока и концентрацията на Cl - върху 

скоростта на електрохимическото разрушаване на анод от сплав С-02 за време на 

електролиза 60 min. 
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Между времето за електролиза, концентрацията на хлоридни йони и загубите 

на анодна маса има почти линейна зависимост – фиг.7-8. Колкото по-високи са 

концентрациите на Cl -  и по-продължителен е електролизният процес, толкова 

по-бързо се разрушава анодът. 

 

Фиг.7. Влияние на продължителността на електролизата и 

концентрацията  на Сl -  върху скоростта на електрохимич ото разрушаване на 

аноди от сплав D-03 при анодна плътност на тока 30

eск

 А.dm-2 

              
Фиг.8. Влияние на продължителността на електролизата  и 

концентрацията на Cl -  върху   скоростта на електрохимичното 

разрушаване на аноди от сплав С-02 при анодна плътност на тока 30 А.dm-2 

Moжe да се заключи, че изследваните нестандартни анодни материали 

показват относително добра химическа и електрохимическа устойчивост в 

среда на “Chromispel-C” електролити.  
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2. Кинетика на анодните процеси в смесени “Chromispel”  електролити 

Интерес за галванотехниката представлява кинетиката на анодния 

процес, която за “Chromispel” електролитите  все още остава неизследвана 

докрай. За теорията и практиката на хромирането е важно да се знае, какво е 

влиянието на природата на страничния анион и условията на електролиза 

върху механизма на процесите, протичащи на положителния електрод . Докато 

за хлоридните състави все пак има ограничен брой публикации,  кинетиката на 

йодидните и на “suifo-” електролитите не е изследвана. Такива данни биха 

обогатили теорията на процеса хромиране и спомогнали за усъвършенстване 

на технологията му. 

Доказването на отделните парциални реакции е извършено чрез 

снемане на поляризационни зависимости в потенциодинамичен режим (I/Е). 

Автоматично записаните поляризационни криви имат най-общ вид показан на 

фиг.9 и фиг.10.  

                                         

Фиг.9. Общ вид на анодната поляризационна крива, снета при 20⁰ С  в  

 “Chromispel-I“ електролит 

 

 

Фиг.10. Общ вид на анодната поляризационна крива, снета при 20⁰ С  в 

 “Chromispel-C” електролит  

 

Прави впечатление, че поляризационната крива на йодидните електролити се 

характеризира само с едно стъпало, докато при тази на хлоридните 
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електролити в участъка “cd ” се наблюдава второ стъпало, макар и по-слабо 

изразено от първото. 

Потенциалът, който отговаря на т. “а” е т. нар. корозионен потенциал 

(ЕС). Намерените стойности в “Cromispel-I” електролитите са в граници 0,6 – 0,7 

VНКЕ и малко се влияят от концентрацията на хромовия анхидрид, 

температурата, йодоводородната и сярната киселина – табл.4,5.  

Табл.4.  Влияние на концентрацията на I , 42SOH  и хромовият анхидрид върху 

стойността на Ес ( V),  измерен спрямо НКЕ  при 20⁰  C 

 

Концентрация на СrО3, 

g. L -1 

 

СrO3:I
- 

 

Концентрация на H2SO4, ml.L-1 

0 1 2 4 6 10 

250 
15:1 0,62 0,59 0,60 0,61 0,62 0,62 

30:1 0,63 0,70 0,62 0,63 0,70 0,65 

500 15:1 0,56 0,66 0,65 0,65 0,67 0,66 

 

Табл.5.  Влияние на температурата върху стойността на Ес ( V), измерен спрямо 
НКЕ  за стандартно и средно концентрирани  йодидни електролити, съдържащи по 

10 ml.L 1  сярна киселина 
 

 

Концентрация на СrO3, 

g. L 
-1

 

 

СrO3:I
-
 

 

t
⁰ 
C 

10 20 30 40 

250 
15:1 0,68 0,62 0,70 0,71 

30:1 0,66 0,63 0,70 0,68 

500 15:1 0,67 0,66 0,71 0 71 ,

 

Природата на страничния анион има значение за стойностите на Ес.   

В присъствие на Cl -  стойността на Ес  е два пъти по-висока. 

Температурата и концентрацията на хромовият анхидрид слабо влияят 

на Ес и в хлоридните електролити – табл.6-7. 
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250 g. 1L  и платинов анод, изчислени спрямо Н.К.Е. 
 

 

 

 

 
 

 

Табл.7. Стойности на Ес ( V) измерени в “Chromispel – C” електролит с 

концентрация   500 g. 1L  и платинов анод, изчислени спрямо Н.К.Е. 
 

 

 

След точка “а” (фиг.9, фиг.10) потенциалът на електрода нараства, но 

много по-силно се увеличава стойността на тока. В йодидните “Chromispel- I”  

електролити той достига своята гранична стойност за първото стъпало (I1), 

която при условията на опита е от порядъка 0,025.10-3-0,04.10-3 А. Потенциалът 

( 1E ), който съответства на този ток е 1,06-1,40 VНКЕ.  

          В хлоридните “Chromispel- С” граничният ток е 0,55.10-3 - 5.10-3 А, а Е1 

=1,2-1,3 VНКЕ. По литературни данни тези стойности на 1E  са  близки до 

стандартните потенциали ( 0E ) на реакциите: 

                              2H2O  O2(г)   Н++4e-                                                    Е⁰=1,229  VНЕ  

                             7Н2О + 2Cr 3+ 
 Cr2O7

2-  +   14H  +   6e-                      E0=1,330 VНЕ 

Изменението на концентрацията на страничния  анион (чрез 

отношенията  ICrO :3  или ClCrO :3 ) в граници от 15:1 до 35:1 почти не 

променя стойностите на 1E  и 1I .  

 

                     
CrO3 :Cl

- 
                                                                                           

    t
⁰ 
C 

20 30 40 50 

15:1 1,2471 1,2105 1,2040 1,1875 

20:1 1,2071 1,1905 1,2640 1,2375 

30:1 1,2571 1,2105 1,2340 1,2275 

35:1 1,2171 1,2205 1,1740 1,2275 

CrO3 :Cl
- 

                                                                                                                    

   t⁰
 
C 

20 30 40 50 

15:1 1,2571 1,2205 1,2640 1,2475 

20:1 1,2671 1,2105 1,2940 1,2275 

30:1 1,2471 1,2105 1,2040 1,2275 

35:1 1,2271 1,2105 1,2140 1,2275 

 

Табл.6. Стойности на Ес ( V) измерени в  “Chromispel-C” електролит с концентрация  

4
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 Това е доказателство, че в електродната реакция, отговаряща на първото 
стъпало от поляризационната зависимост  не участват страничните,   

( Cl , I ) аниони.  

Промяната на температурата не променя 1E , но слабо се повишават 

стойностите на I1. Констатираните изменения характеризират почти линейна 

зависимост – табл.8. Следователно, по-високата температура не изменя 

природата на електродната реакция, но леко повишава нейната скорост.   

Табл. 8.  Влияние на температурата върху стойността на граничните токове и 

електродните потенциали в “Chromispel-I” електролит с концентрация 

 250 gL-1, CrO3:I-=20:1 

 

t
⁰ 
C 

 

E1, V 

 

I1 , A 

 

i1 , A .dm 
–2

 

10 1.12 0,033.10
-3

 0.02357 

20 1.06 0,025.10
-3

 0.00178 

30 1.11 0,041.10
-3

 0.02928 

40 1.10 0,040.10
-3

 0.02857 

Прибавянето на 3Cr  към йодидните електролити слабо понижава 

стойностите на 1E  и повишава граничният ток  I1. Изменението на 1E  се 

свързва със стремежа, да бъде изместена реакцията на отделяне на кислород 

от реакцията на окисление на 3Cr , която ще протича по-лесно, заради по-

високата им концентрация. 

Предполага се, че най-вероятно първото стъпало (участъка „ab”- фиг.9, 

фиг.10)  съответства на електродната реакция отделяне на кислород. Малко 

след максимума на граничния ток  I1  започва окислението на 3Cr . 

От т. „в” до т. „с” токът рязко намалява. Такъв ход на кривата е 

характерен при поява на значителна електродна поляризация.  

След т. „с” токът отново силно нараства. На участъка „cd” е регистрирана 

разлика в поляризационните зависимости от фиг.9 и фиг.10. При “Chromispel- 

С” електролитите   се получава второ стъпало.  Анализът на  анодния газ 

показва, че той е смес от хлор и кислород. Следователно на участъка протичат 

едновременно и трите анодни парциални реакции – отделяне на кислород, 

окисление на 3Cr  до 6Cr  и отделяне на газ хлор: 

 

2 Cl-  Cl2 (г) + 2 e-     E⁰ =1,35828 VНЕ     

 Стойностите на граничните токове (I2 ) и електродните потенциали (Е2) 

характерни за второто стъпало са илюстрирани в табл.9. 
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Табл.9. Стойности на граничните токове и електродните потенциали спрямо 
ЕН.К.Е. за чисти хлоридни електролити с концентрация 250 g.L-1 CrO3  при 20⁰  C 

          

CrO3:Cl- 
                   

E2, V 

                    

I2, A 

                    

i2, A.dm-2 

15:1 1,8671 0.00615 4.8965 

20:1 1,8571 0.0052 4.1401 

30:1 1,8571 0.00385 3.0653 

35:1 1,8621 0.0039 3.1051 

  

За йодиднитe аниони също трябва да е сигурно, че ще участват в общия 

окислителен процес на анода. Съгласно  представите на Frey e възможно,  

също както сулфатните аниони и I   да образуват в католита сложни 

комплекси с 3Cr  и хроматните йони, които се отправят към анода и там се 

окисляват, след което отново придобиват възможност да се включат в 

катодния процес т.е. в процеса на хромиране те не се изчерпват и затова се 

явяват по-стабилен катализатор от Cl . 

Присъствието на сулфатни аниони в смесените електролити не оказва влияние 

на реакцията, чрез която се отделя хлор. Затова потенциалът 2E  и граничният 

ток I2,  характерни за второто стъпало на фиг.10 почти не променят 

стойностите си - табл.10.  

 Може да се направи извод, че присъствието на малки количества SO4
2- 

улесняват отделянето на кислород в хлоридните електролити, тъй като 

понижават стойностите на 1E  -  табл.10. 

Табл.10.  Стойности на граничните токове и електродните потенциали в 
“Chromispel-C” електролити с концентрация 250 g.L-1 , съдържащи 1-10 ml.L-1 сярна 

киселина , CrO3:Cl=30:1 , t=20⁰ C 
 

 

42SOH , 

1. Lml  

 

1E , 

       V 

 

 

I1, 

      A 

 

1i , 

2. dmA  

 

E2, 

V 

 

I2, 

A 

 

1i , 

2. dmA  

1 
1.17 

 
0.0031 2.2142 1.80 0.0135 9.6428 

2 
1.16 

 
0.0031 2.2142 1.78 0.0135 9.6428 

4 
1.16 

 
0.0032 2.2857 1.78 0.0129 9.2142 

6 
1.16 

 
0.0032 2.2857 1.78 0.0136 9.7142 

10 
1.15 

 
0.0031 2.2142 1.79 0.0138 9.8571 
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Ако в хромовия електролит присъстват и трите вида странични аниони,  т.е. ако  

към sulfo-“Chromispel-C” електролит се прибави йодоводородна  киселина  2-12 

ml.L-1 е констатирано, че стойностите от първото стъпало на Е1 и I1 

приблизително се запазват. Предполага се, че допълнително прибавените 

йодидни  аниони имат по-важно отношение към процеса отделяне на хлор, 

защото за второто стъпало Е2 колебливо започва да нараства след 4 ml.L-1 HI .  

В същото време се увеличава и I2, като надхвърля стойности 0,02 А. Тези 

изменения се дължат на съперничеството между хлоридните и йодидните йони 

за участие в общия аноден процес- фиг.11. 

 

Фиг.11. Зависимост на граничните токове и съответните им потенциали 
от количеството на йодоводородната киселина в 

"" CChromispelsulfo  електролит с концентрация 250 3

1. CrOLg   и 20⁰ С 

 

1. Sulfo-“Chromispel – C”  без HI  

I1 = 3,1.10
–3 

A,   I2 = 12.10
–3 

A 

  

2. Sulfo-“Chromispel – C”  +2 ml.L
–1

 HI 

I1 = 2,1.10
-3 

A,      I2 = 16.10
–3 

A 

 

3. Sulfo-“Chromispel – C”  +12 ml.L
-1

 HI 

I1 = 2,2.10
–3 

A,     I2 = 18.10
–3 

A 

 

Стойностите, приведени в горните таблици за потенциалите Е1 и Е2, 

отговарящи на първото и второто стъпало от поляризационната крива, са по-

високи от стандартните потенциали Еº на изследваните анодни реакции, което 

показва, че електрохимичните процеси на анода са съпроводени с висока 

поляризация. 

За изчисляване на активиращата енергия ЕА и определяне на природата 

на електродната поляризация е използван температурно-кинетичният метод. 

Получените стойности за йодидни електролити са илюстрирани в табл.11. 
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Табл.11. Стойности на ЕА  за стандартно- и средноконцентрирани “Chromispel-I” 

електролити 

Вид на електролита 
ЕA, 

J. mol -1 

250 g. L
-1

  CrО3 15796 

CrО3:I
-
=20:1 16628 

(чист електролит) 17459 

250 g. L
-1

 CrО3 13302 

CrО3:I
-
=30:1 12471 

(10mL H2SO4) 12787 

250 g. L
-1

 CrО3 18132 

CrО3:I
-
=15:1 19122 

(10mL H2SO4) 18408 

500 g. L
-1

 CrО3 19745 

CrО3:I
-
=15:1 20785 

(10mL H2SO4) 19954 

  

В случаи на химическа поляризация ЕА се характеризира със стойности 

от 41900-125700 J.mol-1 . Концентрационната поляризация е значително по-

малка и е в граници 8380-25140 J.mol-1. За разлика от електрохимическата 

поляризация, при концентрационната ЕА не се изменя, когато се променя 

потенциалът. 

 

Фиг.12. Подреждане на зависимостите Ti /1ln 1  ,  получени при различни 

анодни потенциали в електролит с концентрация  250 3

1. CrOLg  и 1:20:3 ICrO  
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Освен по числените стойности за вида на поляризацията са правени 

изводи и от начина на подреждане на кривите от зависимостта Ti /1ln 1  .  

В стандартноконцентрираните електролити с отношение 20:1 е изчислена 

ЕА, която за хлоридните състави е  неколкократно по-ниска от тази при 

йодидните – табл.12, фиг.13. И нейните числени стойности съответстват на 

концентрационна поляризация. В същото време обаче с промяна на 

потенциала се констатира и различно изменение на ЕА.  Предполага се, че 

поради голямата сложност на анодния процес на някакъв етап от протичането 

на анодните реакции се появяват и електрохимични затруднения, които се 

наслагват върху концентрационните и това е причина за изменението на ЕА 
. 

Табл.12.  Стойности на ЕА  за “Chromispel – C” електролит с концентрация 

250 g.L-1CrO3 

CrO3:Cl
-
 

 

Стойности на Е1, през които минават 

изопотенциални прави, V   

EA,  

 J mol
-1

 

15:1 

1,125 4365 

1,25 35334 

1,375 12877 

20:1 

1,125 3118 

1,275 2494 

1,4 2078 

30:1 

1,15 7690 

1,25 6651 

1,45 3326 

35:1 

1,175 8730 

1,35 13302 

1,475 3949 

 

 

Фиг.13. Подреждане на зависимостите lni1 – 1/Т, получени при различни анодни 
потенциали в електролит с концентрация  250 g.L-1 CrO3 и CrO3:Cl-=20:1 
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Ако се приложи температурно-кинетичния метод за второто стъпало на 

поляризационната зависимост I /Е, се получават графичните прави, показани 

на фиг.14 и фиг.15.  

 

 

Фиг.14. Зависимост на тока I2 от потенциала Е2 в електролит с концентрация      
250 g.L-1 CrO3 и CrO3:Cl-=20:1 

 

 

Фиг.15. Подреждане на зависимостите lni2 – 1/Т, получени при различни анодни 
потенциали в електролит с концентрация  250 g.L-1 CrO3 и CrO3:Cl-=20:1  

 Стойностите на ЕА, изчислени по наклона на правите от фиг.14 е 

значително по-висока от тази в табл.12. Те обаче остават в границите, 

характерни  за концентрационната поляризация – табл.13. Подреждането на 

кривите от фиг.15. също е типично за такъв тип поляризация. 
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Табл.13. Стойности на ЕА , изчислени от зависимостите lni2 – 1/Т  в електролит с 

концентрация  250 g.L-1 CrO3 и CrO3:Cl-=20:1 

Стойности на Е2, през които минават 

изопотинциални прави, V 

ЕA , 

 J mol
-1

 

1,75 17460 

1,85 19538 

1,925 21201 

 

II.ЧАСТ. Свойства на модифицирания „Chromispel” електролит  

“Chromispel” електролитите са нов тип нестандартни и високоефективни 

електролити за хромиране. Характерна тяхна особеност е, че те отлагат 

качествени покрития само при много висока концентрация на хромов анхидрид 

- от 500 до 1600 g.L-1. Такива високи концентрации са нетехнологични при 

производствени условия /електролитът е с висока плътност, гъст, 

сиропообразен, нестабилен/. Установихме, че ако един такъв 

висококонцентриран електролит се остави при стайна температура, от него на 

дъното на галваничната вана спонтанно изкристализира хромов анхидрид. За 

да се избегне този нежелателен ефект и да се намали високият разход на 

хромов анхидрид, е разработена  комбинирана добавка с комплексно действие. 

Чрез нея се модифицират и свойствата на “Chromispel” съставите.  

Хлоридните йони са внасяни в електролитите чрез солна киселина и 

CoCl2.6H2O. Съставът е изчисляван така, че да се поддържа съотношение 

,1:20:3 ClCrO  дори и когато се променя концентрацията на кобалтовата сол. 

Последната варираше в граници от 1-5 g.L-1. 

С цел да се изучи влиянието на хомогенизирането  върху  свойствата на 

електролита и  на хромовите покрития, при някои от опитите е прилагано 

разбъркване  със скорост от 600-1000 об/мин. 

Според характера на експериментите природата на катодния материал е 

различна - мед, Ст3 или медицинска стомана от типа 316L. 

 

          Използваемост на катодния ток. Според теорията на хромирането 

върху катода протичат едновременно най-малко три парциални реакции: 

Cr6+→Cro 

2H+→H2 

  Cr6+→Cr3+ 
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 Важна характеристика на всеки електролит е  използваемостта на 

катодният ток (KCr) т.е. онази част от общото количество електричество, която 

се изразходва само за полезната реакция отлагане на хром.  

Стандартните сулфатни електролити притежават максимален добив по ток 10-

12%. Чистите хлоридни електролити (съдържат само 3CrO  и HCl ), 

средноконцентрирани (500 g.L-1 CrO3) и висококонцентрирани (750 g.L-1 CrO3 ) 

могат да достигнат до 60%, а модифицираният, стандартноконцентриран            

(250 g.L-1 CrO3) хлориден “Cromispel” около 40% . 

Според получените експериментални резултати, повишаването на  

работната плътност на тока  подобрява К Cr  -  фиг.16.   

Вижда се, че колкото e по-високо съдържанието на CoCl2.6H2O, толкова по-

ниски стойности се регистрират за КCr - фиг.16.  Вероятно, заедно с 

електрохимичните процеси, които протичат на катода, полихромените киселини 

и кобалтовата сол участват и в някои чисто химически взаимодействия, а 

техните продукти са причина за преразпределение на общия катоден ток 

между парциалните електродни реакции, в полза на отделянето на водород 

или редукцията до тривалентни хромови йони. 

  Ако електролитът се разбърква по време на отлагане на покритието, 

това се отразява благоприятно на КCr , но само за състава съдържащ  1 g.L-1 

CoCl2.6H2O - фиг.16.  Подобно поведение е характерно за електролизни 

процеси, които протичат с концентрационна поляризация.  

 

  

Фиг.16. Сравнителни данни за влиянието на разбъркването на електролита  и 
плътността на катодния ток върху КCr  при електролиза с медни катоди 

По-съществено е влиянието на плътността на тока при стоманени 

катоди. Максималните стойности за КCr  са отчетени при 1-2 пъти по-ниски  

плътности, отколкто са тези за медта - фиг.17. 
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Фиг.17. Зависимост на КCr  от плътността на катодния ток и разбъркването при 

отлагане върху стомана  

Материалът на подложката, т.е. на катода, има подчертано влияние върху 

разпределението на катодния ток- табл.14. 

Табл.14. Добив по ток при  отлагане върху стоманена и медна подложка от 

електролит, съдържащ 3 g.L-1 CoCl2.6H2O 

                                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И в двата случая разбъркването понижава катодната токова използвамост за 

хрома - фиг.16-17, табл.14.  

 

 

 

Ik, 

 

A.dm-2 

 

KCr, % 

 

 

KCr, % 

 

 

върху стомана върху мед 

3 g.L-1 

CoCl2.6H2O  

без 

разбъркване 

3 g.L-1 

CoCl2.6H2O  

с 

разбъркване 

3 g.L-1 

CoCl2.6H2O  

без 

разбъркване 

3 g.L-1 

CoCl2.6H2O 

с 

разбъркване 

25 32,2 26,0 25,3 28,9 

30 28,8 26,9 33,4 32,8 

35 28,9 28,2 30,8 30,3 

40 27,3 23,5 36,2 27,9 

45 26,0 21,8 33,0 28,1 

50 23,3 20,4 30,5 26,8 
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Скорост на отлагане. По литературни данни стандартните сулфатни 

електролити при 50º С, плътност 48 A.dm-2 и катодна използваемост 18,8% имат 

скорост на отлагане 42,3 μm.h-1 . 

В “Chromispel-C” съставите зависимостта на Ue от концентрацията на 

CoCl2.6H2O, плътността на тока и разбъркването на електролита е 

илюстрирана на фиг.18-19. В граници 1-3 g.L-1 CoCl2.6H2O, изчислените 

стойности за  Ue  са близки. Те са правопропорционални на ki  и са около два 

пъти по-високи от тези за стандартните сулфатни електролити. Над 3 g.L-1 

CoCl2.6H2O се регистрира чувствително намаление на скоростта на отлагане 

фиг.18. 

Независимо от природата на подложката, прилагането на разбъркване почти 

винаги намалява Uе –фиг.20. 

От обобщените данни за Ue  следва, че независимо от природата на катодния 

материал, колкото по-висока е плътността на тока и ниско съдържанието на  

CoCl2.6H2O , хлоридните “Chromispel” електролити ще имат по-добра скорост 

на отлагане. Нейните най-високи стойности (80,1 μm.h-1) са изчислени за медни 

подложки, при отлагане без разбъркване и в електролит с концентрация 1 g.L-1 

CoCl2.6H2O. Те са почти два пъти по-добри от тези за стандартните сулфатни 

вани. 

 

Фиг.18. Влияние на катодната плътност върху скоростта на  
отлагане при използване на медни катоди и без да се прилага разбъркване на  

електролита  
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Фиг.19. Зависимост на скоростта на отлагане от катодната плътност и 

разбъркването на електролита за медни катоди 

 

 

Фиг.20. Влияние на плътността на тока и разбъркването върху скоростта на 
отлагане за  катоди от стомана 

      Дебелина на покритието. Дебелината (d) е свойство на покритието, но е 

в правопропорционална зависимост от CrK , eU  и ki , затова ще го коментираме 

в тази глава. 

Установи се, че  концентрацията на  CoCl2.6H2O в граници от 1-3 g.L-1  има по-

слабо изразено влияние върху дебелината на покритието, в сравнение с 

катодната плътност на тока - фиг.21. 
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Фиг. 21. Зависимост на дебелината на покритията, отложени върху медни катоди 

при различни плътности и концентрации на CoCl2.6H2O  

       Разсейвателна способност. Всички електролити за хромиране се 

характеризират с по-слаба разсейвателна способност в сравнение с който и да 

е друг известен в галванотехниката електролит.  

За модифицираният “Chromispel” електролит разсейвателната 

способност е изследвана чрез клетката на Херинг и Блум. Електродите са 

медни и стоманени пластинки с повърхност  0,7 dm2, изолирани от едната 

страна с киселиноустойчив слой и разположени на разстояние от анода   

 Lдал.: Lбл.= 3 : 1 

Установи се, че колкото е по-висока концентрацията на CoCl2.6H2O, 

толкова по-добра е разсейвателната способност - фиг.22. Този факт е 

доказателство за още едно предимство на модифицираният “Chromispel” 

електролит, а именно да отлага по-равномерни по дебелина покрития. 

 

Фиг. 22. Зависимост на разсейвателната способност от концентрацията на 

CoCl2.6H2O 
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Ако данните от източниците за разсейвателната способност на 

стандартните сулфатни електролити (-20%)  и на чистите “Chromispel-C” 

състави (-46%)    се съпоставят с тези за модифицирания “Chromispel-C” 

електролит се установява, че най-добра е разсейвателната способност на 

модифицирания електролит - фиг.22. Същият извод се отнася и за случаите, в 

които медният катод се заменя със стоманен. 

III.ЧАСТ. Свойства и структура на отложените покрития 

Галваничното хромиране е един от най-важните електрохимични процеси. 

Заради уникалните свойства на хромовите покрития то намира много широко 

приложение в различни отрасли на промишлеността и медицината.  

Характерно за хрома е неговата силно изразена  способност да се 

пасивира. На повърхността му винаги има тънък, прозрачен и много плътен 

защитен оксиден филм, който по своето корозионно поведение доближава  

хромовите покрития до тези от благородните метали. Затова те са устойчиви 

при различни атмосферни условия и в среда на много химикали.  

В специализираната литература по галванотехника до момента се 

съобщава за около 1000 вида двойни и тройни електрохимични сплави. Малка 

част от тях са получили практическо приложение. Дори сплави, доказали 

ценните си качества, трудно намират пътя към практиката. Основната причина 

е, че нито една от тях няма надеждно разработена технология, позволяваща 

да се управляват свойствата на покритията и методики, чрез които да се 

контролира съставът на електролита. Всичко, което се знае за свойствата на 

сплавните хромови  покрития се отнася за такива, получени предимно от 

сулфатни електролити, в които допълнително се добавят компоненти, 

съдържащи легиращият елемент. Предполага се, че катодният филм, който се 

образува по време на хромирането, затруднява съотлагането на тези елементи 

в по-големи количества и затова  в галваничното покритие те са от порядъка на 

стотни или десети от %.  

 Много малко са публикациите, посветени на слоевете отложени от 

хлоридни състави тип “Chromispel-C”. Нещо повече - липсват каквито и да са 

данни за присъствието на кобалт в хлоридните хромови покрития, получени по 

галваничен път и за влиянието му върху техните характеристики. 

Затова една от нашите задачи беше да изучим най-важните свойства на 

сплавните хромови покрития Cr-Co, отложени от модифицирани “Chromispel-C” 

състави и да изясним влиянието на количеството на кобалта върху тези 

свойства. 

      Структура. Относно структурата на хромовите покрития вече е доказано, 

че от сулфатни електролити се отлагат  покрития с различна кристална 

модификация. Стабилната кристална структура е Cr  с пространствено 

центрирана кубична решетка. Съществуват данни още за Cr  

(плътноопакована хексагонална решетка)  и Cr (решетка от типа Mn , 
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пространствено центрирана с 58 атома в елементарната клетка). Cr  и 

Cr  са нестабилни модификации, които постепенно се превръщат в 

стабилната  Cr . За Cr  превръщането завършва след 40 дни, а 

преходът при Cr  продължава 230 дни.  

За параметър «а» на кубичната фаза на сулфатния Cr  е посочена 

стойност а = 2,876 Å. 

 Относно хромовите покрития, отложени от “Chromispel-C” електролити е 

установено, че  в широки граници от условия се отлага само Cr . За 

параметър «а» определен от дифракционните максимуми [110] и [200]  са 

получени стойности а = 2,870 Å и съответно  а = 2,878 Å.  

В  специализираната литература няма публикувани данни за влиянието 

на кобалта върху фазовия състав и структурата на сплавните хромови 

покрития Cr-Co отложени от “Chromispel” бани. 

Данните от нашите изследвания-табл.15-16, доказват, че количеството 

на CoCl2.6H2O в електролита, промяната на плътността в граници  15-50 A.dm-2  

и различните количества на кобалт, включени в хромовите покрития, не 

променят чувствително числените стойности на параметър «а».  Те остават 

характерни за стабилната кристална модификация.  
След прилагане на разбъркване  със скорост от 600-1000 об/мин, 

параметър «а» на кристалната решетка отново се запазва относително 

постоянен – табл.16. 

Табл. 15. Данни от рентгенов анализ на покрития Cr-Co, отложени от 
модифициран “Chromispel” електролит, без разбъркване на електролита 

 

№ 

 

CoCl2.6H2O, 

g.L
-1 

 

i, 

A.dm-
2
 

 

 

Co, 

% 

 

Параметър на 

кристалната решетка, 

Å 

1 3 1 3 1 3 

1 - 3 15 - 0,172 - 2,888 

2 - 3 20 - 0,036 - 2,886 

3 1 3 25 0 0,112 2,888 2,872 

      
4 
 

1 3 30 0,155 0,011 2,877 2,884 

 

5 
1 3 35 0,059 0,011 2,885 2,886 

 

6 
1 3 40 0,054 - 2,885 - 

7 1 3 45 0,003 - 2,886 - 

8 1 - 50 0,054 - 2,889 - 
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Табл.16. Данни от рентгенов анализ на покрития Cr-Co, отложени от модифициран 
“Chromispel” електролит с разбъркване на електролита 

 
 

№ 

 
 

CoCl2.6H2O,  
 g.L

-1
 

 
i, 

   A.dm-
2
 

 

 
 
разбъркване 

  

 
Co, 
 % 

 
Параметър на 
кристалната 

решетка, 
Å 

 
1 

 
3 

 
15 

 
не 

 
0,172 

 
2,888 

 
2 

 
3 

 
15 

 
да 

 
1,140 

 
2,885 

 

                 

Вътрешни напрежения. Сулфатните хромови покрития се характеризират 

с високи вътрешни напрежения. Те са резултат от структурни превръщания, 

свързани с преминаване на нестабилната кристална модификация в стабилна.  

Определените  вътрешни напрежения за хлоридните хромови слоеве са на 

свиване т.е. /-/. Критерий за това е наблюдаваният ефект на изкривяване на 

гъвкавият катод в посока към анода. Обратната посока е указание за 

напрежения на разтягате т.е. /+/. 

Условията на електролиза влияят много силно върху  стойностите на 

вътрешните напрежения, които са в граници от 1420 kg.cm-2 до 43527 kg.cm-2. 

Данните са систематизирани в табл.17.  

Табл.17. Стойности на вътрешните напрежения на сплавни  хромови покрития 

Cr-Co, отложени при плътност 35 2. dmA за време 5 минути 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
CoCl2. 
6H2O, 
g.L-1 

разбърк
ване 

Вътрешни напрежения, kg.cm-2 
Визуален 

оглед 0 min 
10 

min 
30 

min 
60 

min 

1 1 Не 3101 4962 5582 5582 
гладки, много 

блестящи 

2 1 да 1420 2130 2603 2603 блестящи 

3 3 не 3327 3629 3931 3931 
гладки, 

блестящи 

4 3 да 2462 3078 3078 3385 
блестящи, с 

лоша адхезия 

5 5 не 14509 17411 23214 23214 
тъмни, с 
хидриди 

6 5 да 26116 30469 34821 43527 
тъмни, с 
хидриди 
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Фиг.23. Зависимост на вътрешните напрежения от количеството на CoCl2.6H20 в 

електролита и разбъркването, измерени веднага след отлагането 

 

 

Фиг.24. Зависимост на вътрешните напрежения от времето и  
концентрацията на CoCl2.6H2O 

 

С увеличаване на концентрацията на CoCl2.6H2O вътрешните напрежения 

нарастват пропорционално - табл.17, фиг.23 -24. Най -ниски са  за покрития, 

отложени от електролит с 1 g.L-1 CoCl2.6H2O. От 3101 kg.cm-2 до 5582 kg.cm-2 за 

електролити, които не се разбъркват и от 1420 kg.cm-2 до 2603 kg.cm-2 при 

прилагане на разбъркване.  

Влиянието на разбъркването е противоречиво. Във вани, съдържащи 1-3 

g.L-1 CoCl2.6H2O, то е благоприятно и понижава вътрешните напрежения, но 

при 5 g.L-1 CoCl2.6H2O се наблюдава обратен ефект – те нарастват- фиг.23. 
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След отлагане на покритията, с времето вътрешните напрежения се 

променят, т.е. нарастват и това е най-силно проявено при електролити, 

съдържащи 5 g.L-1 CoCl2.6H2O. Такива изменения са логични и са в 

съответствие с теорията на хромирането. Дължат се на неустойчивите хромови 

хидриди CrHHCr 2 , които се включват в покритието и постепенно преминават 

от хексагонална в кубична кристална структура.  

Отражателна способност. Днес голяма част от галваничните 

покрития се отлагат блестящи, непосредствено от ваните за галванизиране. По 

този начин отпада необходимостта от допълнително механично полиране на 

слоевете. 

Данните за отражателната способност са получени чрез измерване с 

блясъкомер тип Ланге.  

Линейните графики и 3-D изображенията от фиг.25 и фиг.26. показват, че 

най-общо с увеличаване на концентрацията на CoCl2.6H2O покритията стават 

по-едрокристални. Например за 1 g.L-1 CoCl2.6H2O стойността на 

средноквадратичната грапавост е Sq=5,84 nm, а за 5 g.L-1 CoCl2.6H2O тя е 

Sq=10,88 nm. Подобно огрубяване на слоевете е констатирано и при 

разбъркване на електролита - фиг.26.                     

            

 

 

а/ 
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б/ 

                             

 

в/ 
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Фиг.25. Стойности на Sq  за покрития, отложени при ki =35 А.dm 2 от 

електролити без разбъркване и съдържащи различни количества CoCl2.6H2O: 
а/ 1 g.L-1 CoCl2.6H2O; Sq = 5,84 nm ;  б/ 3 g.L1 CoCl2.6H2O; Sq= 6,80 nm ;  

в/ 5 g.L1 CoCl2.6H2O; Sq= 10,88 nm ;   
 

                         

 

 

а/ 
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б/ 

                                  

 

 

в/ 

Фиг.26. Стойности на Sq  за покрития, отложени при ki =35 А.dm 2  и 

разбъркване от електролити, съдържащи различни количества CoCl2.6H2O: 
а/ 1 g.L-1 CoCl2.6H2O; Sq = 6,11 nm ;  б/ 3g.L1 CoCl2.6H2O; Sq= 11,35 nm ;  в/ 5 g.L-1 

CoCl2.6H2O; Sq=14,61 nm  
 

Галваничните отлагания на хрома от сулфатни електролити имат слоест 

характер и при по-големи дебелини на повърхността им се наблюдават 

характерни микросфероиди. Слоистостта и пукнатините в блестящите хромови 

покрития се дължат на специфичните условия на кристализация. Съществува 
хипотеза според която, образуването на кристална решетка се предшества от 

групиране на атомите в „соматоиди”. Това са атомни образувания с малки 

размери, които все още нямат кристална структура. На определен етап от 

протичане на процеса електроотлагане, се извършва кристализация на 
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соматоидите, съпроводена с обемни изменения. Блестящите покрития се 

получават при кристализация на соматоиди с много по-малки размери, 

отколкото при матовите покрития. Кристалитите на блестящия хром имат 

големина 0,001-0,01 μm. 

Покритията, отложени от модифицирания “Chromispel” електролит, имат 

значително по-големи зърна. Високата концентрация на CoCl2.6H2O и 

разбъркването на електролита увеличават средната квадратична грапавост и 

големината на зърната - табл.18-19. 

 

Табл.18.  Клас на грапавост и отражателна способност на покрития, 

отложени за време 5 минути  при 2.35  dmAik  и различни концентрации на 

CoCl2.6H2O  
 

 

№ 

 

 

CoCl2.6H2O, 

g.L
-1

 

 

nm

Sq
 

 

Едрина на 

зърната, 

nm 

 

 


% 

 

   

  Забележка 

1 1 5,84 458,60 87,5 без 

разбъркване 2 3 6,80 1122,00 76,04 

3 5 10,88 1280,00 25,56 

4 1 6,11 658,20 77,92 с 

разбъркване 5 3 11,35 674,60 64,24 

6 5 14,61 1140,00 20,28 

  

В табл.19. е илюстрирана зависимостта на отражателната способност от 

плътността на катодния ток, съдържанието на CoCl2.6H2O и разбъркването. 

  С увеличаване на катодната плътност покритията се отлагат по-

ситнокристални и гладки, а отражателната способност нараства. След 

плътност 35 A.dm-2, ако не се прилага разбъркване, блясъкът намалява.   

 

Табл. 19. Отражателна способност на покрития, отложени върху мед 

 

 

ik, 
A.dm

-2
 

Отражателна способност, % 

1g.L
-1 

CoCl2.6H2O 

без 

разбъркване 

1g.L
-1 

CoCl2.6H2O 

с 

разбъркване 

3g.L
-1 

CoCl2.6H2O 

без 

разбъркване 

3g.L
-1 

CoCl2.6H2O 

с 

разбъркване 

5g.L
-1 

CoCl2.6H2O 

без 

разбъркване 

5g.L
-1 

CoCl2.6H2O 

с 

разбъркване 

25 59,9 52,3 65,4 34,1 10,5 30,6 

30 69,9 58,8 79,1 45,3 10,9 23,1 

35 87,5 74,4 76,0 50,8 25,6 25,9 

40 84,0 75,6 62,5 60,6 23,1 20,3 

45 76,9 76,5 55.0 61,6 20,8 21,5 

50 79,2 79,8 47,7 61,9 20,2 29,3 

 

Много сложно е влиянието на природата на катодния материал върху 

механизма на хромирането, а от там и върху свойствата на отлаганите слоеве. 
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Например при едни и същи условия на електрокристализация, отражателната 

способност върху мед и стомана е различна. Данните удостоверяват - табл.19-

20, че върху мед отражателната способност  е по-висока с 2-17% за електролит, 

съдържащ 1 g.L-1 CoCl2.6H2O. 

Табл.20. Отражателна способност на покрития, отложени върху стомана 

 

 

Ik, 

A.dm-2 

Отражателна способност , % 

 

1 g.L-1 

CoCl2.6H2O 

 

 

3 g.L-1  

CoCl2.6H2O 

 

 

5 g.L-1 

CoCl2.6H2O 

 

без 

разбъркване 

без 

разбъркване 

с 

разбъркване 

без 

разбъркване 

15 49,7 75 47,8 43,3 

20 60,2 74,7 58,1 32,4 

25 68,8 74,3 69,5 32,6 

30 51,8 68,5 69,2 12,3 

35 51,4 63,5 68,2 16,0 

40 52,2 65,0 62,7 13,2 

45 52,4 63,4      62,9 27,0 

50 44,0 60,9      62,1 23,2 

 

Твърдост. Заради високата си твърдост хромовите покрития са 

предпочитани в машиностроенето и електронната техника за изработване на 

детайли, предназначени да издържат в тежки експлоатационни условия.  

 Сравнителни изследвания доказват, че при работна плътност  

50 A.dm-2 от стандартни сулфатни вани се получават покрития с твърдост 700-

900 kg.mm-2, а от чистите стандартноконцентрирани “Chromispel” състави с 500-

1200 kg.mm-2 . 

 В модифицирания

 

“Chromispel” електролит с 

увеличаване на концентрацията на CoCl2.6H2O  и катодната плътност, е 

регистрирано намаление на твърдостта - табл.21. Освен това, колкото по-

малко е количеството на кобалта включено в тях, толкова по-твърди са те. 

Например при 0,05% Со твърдостта е 383 kg.

 стандартноконцентриран 

mm-2. Ако кобалтът се намали пет 

пъти - на 0,01%, твърдостта е около 1,5 пъти по-висока т.е. 529 kg.mm-2. 

 

 

 

 

 

 

 

т
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Табл. 21. Твърдост на хромови покрития, отложени от модифициран 

хлориден електролит без разбъркаване 

 

CoCl2.6H2O, 

g.L-1 

 

 

ik, 

A.dm-2 

 

Co, 

% 

 

HV, 

kg.mm-2 

1 50 0,05 383 

3 30 0,01 529 

3 40 - 495 

3 50 -  263 

 

      Съдържание на кобалт в покритията. Електроотлагането на сплави 

има за цел да се подобрят някои функционални и декоративни свойства на 

покритията. 

 До днес не съществува теория, която позволява да се предсказва 

априори съставът на сплавите при известен състав на електролита и режим на 

електролиза, или да обяснява защо някои метали не могат самостоятелно да 

се отелектризират на катода, но в същото време се отлагат заедно с други 

метали и т.н. 

Най-важните фактори, от които принципно зависи съотлагането на два 

или повече метала, са  стойностите на равновесните потенциали на всеки от 

металите в конкретния електролит, катодната поляризация на отделните 

метали, концентрацията на отелектризиращите се  йони в прикатодния слой, 

свръхнапрежението на водорода върху отлаганата сплав, режима на 

електролиза - температура, плътност на тока, разбъркване, наличие на 

колоиди или повърхностноактивни вещества и др. 

Стойностите на стандартните електродни потенциали на окислително-

редукционните процеси за съединенията на хрома са: 

 

1. HCrO-
4  + 7H+ + 6e-  → Cr + 4H2O                            Eo = 0,303 V 

2. Cr2O7
2-   + 14H+ + 12e- →2Cr + 7H2O                        Eo = 0,294 V 

3. HCrO-
4  +  7H+ + 3e-  → Cr3+ + 4H2O                         Eo = 1,350 V 

  4. Cr2O7
2-   + 14H+ + 6e- →2Cr3+ +7H2O                        Eo = 1,330 V 

  5. Cr3+       + e-  →    Cr2+                                                 Eo = -0,407 V 

  6. Cr3+          + 3e- → Cr                                                   Eo = -0,744 V 

  7. Cr2+          + 2e-  → Cr                                   Eo = -0,913 V 

При този широк диапазон от стойности  е трудно да се намери способ за 

сближаване на  потенциалите  на хрома и кобалта (Eo/Co2+= -0,28 V),              

(Eo/Co3+ = 0,40 V), което е гаранция за съвместното им отлагане.  
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Характерно за металите, които се сплавят и имат голяма разлика в 

стойностите на равновесните потенциали е, че концентрациите на 

съдържащите ги соли могат да се променят в широки граници, без  забележимо 

да се изменя съставът на сплавта. За изучаваната сплав Cr-Co  се проявява 

зависимост, според която с увеличаване на концентрацията на CoCl2.6H2O    

в електролита над 3 g.L-1 съдържанието на Со в покритието намалява – 

табл.22. 

Табл.22. Съдържание на кобалт в галванични покрития, отложени върху 

медни катоди без и с разбъркване на електролита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 От литературата и натрупаният практически опит е известно, че 

разбъркването на електролита способства за преимуществено отлагане на 

по-електроположителния метал. Ако на модифицираният “Chromispel-C”  

електролит се приложи  разбъркване, съставите съдържащи 1 g.L-1 CoCl2.6H2O 

отлагат покрития с по-ниско съдържание на кобалт - табл.22. Другите 

електролити с 3-5 g.L-1 CoCl2.6H2O проявяват различно поведение – при тях 

съдържанието на кобалт в сплавта се увеличава. Най-високо е за образец 

галванизиран при плътност 40 А.dm-2 от електролит с 5 g.L-1 CoCl2.6H2O.  

 

 

№ 

 

 

ik, 

A.dm
-2

 

 

 

CoCl2.6H2O, 

g.L
-1 

 

Co, 

% 

Без 

разбъркване 

С  

разбъркване 

1 25 1 0 - 

2 30 1 0,16 0,00 

3 35 1 0,06 0,00 

4 40 1 0,05 0,06 

5 45 1 0,00 - 

6 50 1 0,05 - 

7 15 3 0,17 1,14 

8 20 3 0,04 0,25 

9 25 3 0,11 0,27 

10 30 3 0,01 0,00 

11 35 3 0,01 0,01 

12 40 3 - 0,21 

13 15 5 - 0,60 

14 20 5 - 0,08 

15 25 5 - 0,00 

16 30 5 - 1,01 

17 40 5 - 2,22 
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Фиг.27.  Влияние на плътността и концентрацията 

 на CoCl2.6H2O върху съдържанието на кобалт в покритията 

 

Текстура на покритията. Текстурата на галванично отложените 
слоеве влияе на техните термо-електрически, магнитни и други физически 
свойства и на технологическите характеристики. 
Текстурният анализ има за задача да опише пълната картина на ориентация на 
кристалитите в обема на изследвания образец. Основната част от данните за 
текстурата се получават чрез рентгеноструктурен анализ. Хромовите покрития, 
получени по галваничен път, винаги са текстурирани.  

От стандартните сулфатни електролити при стайна температура 18-20º 
С е регистрирана ос на текстура <001>, а при 50-80º С покритията имат 
ориентация по ос <111>. За обемно центрирана кубична решетка се сочи ос на 
текстура <001>.  
 В литературата има данни, че от висококонцентрираните (750 g.L-1 CrO3) 
“Chromispel-C” състави при много високи плътности на тока (100-300 A.dm-2) се 
появява смесена текстура <111+110>. Такива отлагания се отличават с красив 
външен вид и много висока отражателна способност. С увеличаване на 
катодната плътност, намалява ориентирането на кристалитите по оста <110> и 
се засилва тази по оста <111>.  
 От стандартноконцентрирани (250 g.L-1 CrO3) и средноконцентрирани 
(500 g.L-1 CrO3) “Chromispel-C” електролити в температурен интервал 20-50º С и 
катодна плътност 100 А.dm-2  покритиятa са с хаотично разположени 
кристалити  <random>.  
 Собствени изследвания показаха, че покрития отложени при по-ниски 
плътности (от 15 A.dm-2 до 50 A.dm-2) и малки дебелини в граници 0,5-3 µm 
показват преимуществена ориентация по ос на текстура <011> - фиг.28.  
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Различното процентно съдържание на кобалт, включено в галваничните 
филми, също не променя текстурната им ориентация. 

Експерименталните резултати не установиха връзка между 
концентрацията на CoCl2.6H2O в електролита и   разбъркването му с оста на 
текстура фиг.28-29.  

Потвърди се изказано вече предположение, че отражателната 
способност също не е функция на текстурата - фиг.29. а,б.  

 

Фиг.28. Рентгенограми на  хромови покрития,  отложени при различни условия на 

електролиза: 

- ik= 30 A.dm-2, 1 g.L-1CoCl2.6H2O , без разбъркване на електролита   

- ik= 15A.dm-2 , 3 g.L-1CoCl2.6H2O, с разбъркване на електролита 
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a/ ik=30 A.dm-2, d=2 µm, 69,9%  , без разбъркване на електролита 

 

 

          

б/ ik=30 A.dm-2, d=2 µm, 79,1%  , без разбъркване на електролита 
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в/  ik=40 A.dm-2, d=0,2 µm, 20,3%  , с разбъркване на електролита  

Фиг.29. Рентгенограми на покрития, отложени от електролити с различна 

концентрация на CoCl2.6H2O 

 

IV.ЧАСТ. Биоизпитания на покритията 

Различни in-vitro и in-vivo тестове са показали, че кобалтовите сплави 

имат  добра биосъвместимост. Тази е причината да се използват за 

производството на хирургически инструменти, ортопедични протези, 

фиксиращи устройства, коленни, бедрени и раменни протези и т.н. 

          Има съобщения, че сплавта кобалт-хром се понася добре от остеобласт-

подобна (на човешки kлетки) клетъчна  линия  и не предизвиква нараняване на 

оралните човешки фибробласти. 

Доказано е, че повърхността на металните импланти играе решаваща 

роля за поведението на клетките - тяхното оцеляване, експресията на 

специфични молекули или разрушаването им. 

 Многобройни  източници  коментират свойствата на стоматологичните 

сплави хром-кобалт, получени предимно чрез металургични технологии. В 

специализираната литература няма информация, каква е биосъвместимостта 

на хромови покрития и сплави Cr-Co, получени по галваничен път. Още по-

голямо е предизвикателството да се установи дали ще са биосъвместими 

покритията, получени от хлоридни електролити. С тази цел на изследване бяха 
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подложени метални образци, галванизирани при различни условия - табл.23.  

Върху някои от тях е нанесено хромово покритие от модифициран хлориден 

електролит  тип “Chromispel”. Други не са галванично обработени с цел да 

служат като сравнителна база.  
Използваните клетъчни култури са безсерумна клетъчна линия McCoy-Plovdiv 

и клетъчна линия  PDL от имортализирани клетки - предшественици от 

периодонтален лигамент.  

Табл.23. Описание на образците, изследвани за биосъвместимост 

 

Група №  

 

Проба № 

 

Катодна 

плътност, 

A.dm
-2

 

 

Време на 

отлагане, 

min 

 

Дебелина на 

покритието, 

μm 

 Контролна проба 

(С) 

необработена 

медицинска 

стомана 316L 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

I 

MS1 5 5 Следи от покритие 

MS2 10 5 0,15 

MS3 20 5 1,34 

MS4 30 5 1,70 

 

ll 

MS3 20 5 1,34 

MS5 20 6 1,43 

MS6 20 7 0,81 

MS7 20 8 0,71 

 

На микрофотографиите от фиг.30 и фиг.31 е показано състоянието на 

клетъчните култури от линията McCoy-Plovdiv след съвместно отглеждане с 

изследваните метални подложки. Всички проби от групи l и ll имат клетки с 

нормална морфология и образуват върху стъклената повърхност добре 

разстлан монослой. Не са констатирани никакви визуални разлики между 

клетки от контролните култури (фиг.30.А,В; фиг. 31.А,В) и останалата част от 

културите (фиг.30.С-F; фиг.31.С-F).  



44 
 

 

Фиг.30.  Микрофотографии на клетъчни култури  McCoy-Пловдив, отглеждани в 

продължение на 72 часа върху метални подложки от група I: MS1 (С); MS2 (D); MS3 

(Е); MS4 (F); А - контрола, нетретирана метална пластина (C); В - клетки, 

отгледани в отсъствие на метална пластина; Увеличение: 100х. 

 

 

 

Фиг.31.   Микрофотографии на клетъчни култури McCoy-Пловдив, отглеждани в 

продължение на 72 часа върху метални подложки от група II: MS3 (С); MS5 (D); MS6 

(Е); MS7 (F); А - контрола, нетретирана метална пластина (C); В - клетки, 

отгледани в отсъствие на метална пластина; Увеличение: 100х. 
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Микроскопската оценка се потвърждава и от резултатите при 

изпитанието на клетъчната виталност - фиг.32. За проби MS1и MS2 от група l и 

проби MS5 и MS7 от група ll близки до тези на контролната пластина. За 

останалата част от пробите стойностите за виталност на клетките са както 

следва: 113,5% (MS3);  107,3% (MS4); 106,4% (MS6)-фиг.32., което е лигично 

като се имат предвид дебелините на хромовите покрития.  

Нито една от изследваните проби не показва цитотоксичен ефект върху 

клетки от линията McCoy-Plovdiv. 

 

 

 

Фиг.32. Виталност на клетъчни култури McCoy-Пловдив, определени с реагента 

WST-1. Клетките са култивирани за 72 часа в присъствието на метални подложки: 

MS1, MS2, MS3, MS4, MS5, MS6, MS7. Резултатите са представени като средни 

стойности от два независими експеримента с по три проби във всеки. 

 
 



46 
 

                                                 

Фиг.33. Микрофотографии на PDL клетъчни култури, отгледани в продължение на 96 часа 

върху метални подложки от група I: MS1 (В); MS2 (C); MS3 (D); MS4 (Е); A – контрола, 

необработени образци; A-E – изображения, получени чрез светлинна микроскопия, 

увеличение 100х. A1-E1 –клетъчни ядра, оцветени с флуорохром Hoechs 33342 ; 

флуоресцентна микроскопия; увеличение: 100х; A2-E2 – актинови филаменти, оцветени с 

Фолоидин, конюгиран с  FITC (Fluorescein Isotheiocyanate; флуоресцентна микроскопия; 

увеличение: 100х 

                                

Фиг.34.  Микрофотографии на PDL клетъчни култури, отгледани в продължение на 96 часа 

върху метални подложки от група II: MS3 (В); MS5 (C); MS6 (D); MS7 (Е); A – контрола, 

необработени образци. A-E – изображения, получени чрез светлинна микроскопия, 

увеличение 100х. A1-E1 –клетъчни ядра, оцветени с флуорохром Hoechs 33342 ; 

флуоресцентна микроскопия; увеличение: 100х; A2-E2 – актинови филаменти, оцветени с 

Фолоидин, конюгиран с  FITC (Fluorescein Isotheiocyanate; флуоресцентна микроскопия; 

увеличение: 100х 
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Фиг.33 и фиг.34 са микрофотографии на PDL клетки, култивирани съвместно с 

проби от двете групи. Не е отчетен инхибиторен или токсичен ефект върху 

клетъчните култури. 

Получените резултати потвърждават, че покритията Cr-Co от групи l и ll, 

отложени вържу подложки от медицинска стомана са напълно биосъвместими. 

Това се доказва от тестовете за виталност на клетките, проведени на 

безсерумната линия  McCoy-Plovdiv. В група l най-високи стойности за 

жизнеността на клетките са получени за проби MS3 и MS4. Резултатът е 

очакван, защото именно тези образци се характеризират с най-дебело 

галванично покритие. 

В група ll с най-висока виталност на клетките се характеризират проби 

MS3 и MS6. Прави впечатление, че за проба MS5, върху която е нанесено 

сравнително дебело покритие (1,43 μm) е регистрирано по-силно намаляване 

на виталността на клетките, отколкото при останалите образци от групата. 

Отговорът трябва да се свързва с повърхностната морфология и едрината на 

зърната. Допуска се и вероятност някои от рагентите да взаимодействат с 

металните подложки или покритието, а получените продукти да се задържат в 

грапавините на повърхността и да оказват влияние върху жизненоспособността 

на клетките. 

Резултатите илюстрират още, че галваничното хромово покритие върху 

образците MS3, MS4 и MS6 благоприятстват клетъчната адхезия  и растеж в 

условията на in-vitro.  

Всички данни от проведените биоизпитания потвърждават, че 

изследваните хромови покрития не предизвикват цитотоксичен ефект върху 

McCoy-Plovdiv клетки. 

 Регистриран е по-добър растеж и развитие на клетките на клетъчна култура 

PDL. 

Toва са силни основания да се смята, че бъдещите in-vitro и in-vivo 

проучвания ще подкрепят въвеждането на галваничните сплави Cr-Co в 

медицинската практика.  
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V. И З В О Д И 

 

         1. Проведено е систематизирано изследване на нови анодни материали 

за приложение в “Chromispel” електролити. Изучена е химическата и 

електрохимическа корозия на специално синтезирани аморфни оловни сплави 

и два вида металокерамични сплави – D-03  и  C-02.  

          Регистрираните резултати са напълно оргинални и до момента в 

литературата няма публикувани други съобщения за анодното поведение на 

тези анодни материали. 

      2. Химическата и електрохимическа корозия са изследвани като функция от 

състава на сплавите, времето за престой в електролита, концентрацията на 

страничният анион, хромовият анхидрид и режима на електролиза.  

      Намерено е, че най-добра устойчивост срещу химическо разрушаване има 

сплавта D-03. 

      При електрохимическото разрушаване, за анодни плътности е до 50     

A.dm-2, загубите на анодна маса за D-03  и  C-02 са съизмерими. При плътности 

над 50 A.dm-2  и високи концентрации на Cl- загубите нарастват линейно. 

      3. Проведено е първото сравнително изследване за влиянието на 

природата на страничните аниони върху кинетиката на анодните процеси и е 

определен видът на поляризационните зависимости в “Chromispel” 

електролити.  

      Установено е, че корозионният потенциал Ес в хлоридните хромови 

електролити е почти два пъти по-висок, отколкото в йодидните състави и малко 

се влияе от параметрите на хромирането. 

      4. Доказано е, че поляризационната крива на йодидните електролити се 

характеризира само с едно стъпало, докато при тази на хлоридните 

електролити  се наблюдава второ стъпало, макар и по-слабо изразено. 

Първото стъпало на всяка от поляризационните зависимости 

съответства на електродната реакция отделяне на кислород. Малко след 

максимума на граничния ток  I1  започва окислението на 3Cr . 

Промяната в условията за хромиране не изменя природата на 

електродните реакции и оказва слaбо влияние върху  стойностите на 

потенциалите и граничните токове, съответстващи на отделните стъпала.  

Ако в хромовия електролит присъстват и трите вида странични аниони 

(
 2

4,, SOICl ), стойностите от първото стъпало на Е1 и I1 приблизително се 

запазват. Това е доказателство, че на този етап от анодния процес, 

страничните аниони все още не участват в електродната реакция.  

В процеса на хромиране I не се изчерпват и затова са по-стабилен 
катализатор от Cl-.  Предполага се, че образуват сложни комплекси с Cr3+ и 

хроматните йони, които се окисляват  на анода и отново се включват в 

катодния процес.  
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5. Първото стъпало от поляризационната крива на “Chromispel-C”  

електролитите  се характеризира с EA неколкократно по-ниска от тази в  

“Chromispel-I”. От това следва, че в хлоридните състави кислородът се отделя 

много по-лесно, отколкото в йодидните. 

 Изчислените стойности на поляризацията във всички електролити я 

характеризират като концентрационна, но поради сложността на анодният 

процес е възможно на някой от неговите етапи да се намесват и чисто 

химически взаимодействия или да се появяват електрохимични затруднения. 

6.  Изследвани са най-важните свойства на   “Chromispel” електролитите 

- добив по ток, скорост на отлагане и разсейвателна способност. Изяснено е 

влиянието на природата на катодният материал, плътността на тока, 

разбъркването на електролита и концентрацията на  CoCl2.6H2O  . 

Доказано е, че върху медни подложки използваемостта на катодния ток е 

по-висока, отколкото върху стомани.  

С увеличаване на катодната плътност KCr най-общо нараства. 

За електролити, съдържащи 3-5 g.L-1CoCl2.6H2O, прилагането на 

разбъркване се отразява неблагоприятно върху ефективността на 

електролитите. 

За  медни катоди, без разбъркване и при 1 g.L-1 CoCl2.6H2O   са 

изчислени два пъти по-високи стойности на Ue в сравнение със стандартните 

сулфатни електролити. 

7. Всички електролити за хромиране се характеризират с ниска 

разсейвателна способност, включително и изследваните. След съпоставяне 

със стандартните бани е доказано, че за модифицираният състав тя е по-добра 

и нараства с увеличаване концентрацията на CoCl2.6H2O . 

8. Изучено е влиянието на плътността на катодния ток, концентрацията 

на CoCl2.6H2O, природата на катодния материал и разбъркването върху 

свойствата на покрития, отложени от нестандартни хлоридни електролити тип 

“Chromispel”.  
Чрез рентгеноструктурен анализ е определен параметър «а» на 

кристалната решетка. Данните доказват, че изменението на   катодната 

плътност, различните количества на кобалт включени в  покритията и 

прилагането на разбъркване, не променят чувствително числените стойности 

на параметър «а». Те остават характерни за стабилната кристална 

модификация Cr .  

            9.  Вътрешните напрежения на хромовите покрития са традиционно 

високи и нарастват с увеличаване на концентрацията на CoCl2.6H2O  и 

прилагане на разбъркване.  

          10. Определена е средната квадрaтична грапавост Sq  и едрината на 

зърната на покритието.  Линейните графики и 3-D изображенията  илюстрират, 

че най-общо с увеличаване на концентрацията на CoCl2.6H2O покритията 

стават по-едрокристални. Подобно огрубяване на слоевете е констатирано и 

при разбъркване на електролита и повишаване на катодната плътност.    
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       11.  Отражателната способност на покрития  отложени върху медни катоди 

е с 2-17% по-висока, отколкото върху стоманени. Разбъркването и по-високото 

съдържание на кобалтовата сол прави покритията по-малко блестящи. 

      12. Галваничните хромови покрития от модифицирани електролити тип 

“Chromispel”  показват добра биосъвместимост по отношение на клетъчни 

линии McCoy-Plovdiv и PDL в in-vitro условия.  

Резултатите от изпитанието на клетъчната виталност са близки до тези на 

контролната проба от медицинска стомана 316L.  

Нито една от изследваните проби не показа инхибиторен или 

цитотоксичен ефект върху клетки от линиите McCoy-Plovdiv и PDL. 

Важен факт е, че броят на живите клетки инкубирани в някои от пробите се 

увеличава в сравнение с контролните култури.  

Тези резултати налагат извода, че хромовите покрития, отложени от 

модифицирани “Chromispel” електролити, благоприятстват клетъчната адхезия  

и растеж в условията на in-vitro. Това е задължително изискване към 

материалите с приложение в медицинското уредостроене или като импланти.  
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VI. ПРИНОСИ 

Научно-теоретични приноси 

      1. Проведено е първото сравнително изследване за ролята и вида на 

страничните аниони върху кинетиката на анодните процеси. Установен е 

видът на поляризационните зависимости в “Chromispel” електролити. 

Намерено е, че поляризационната крива на йодидните електролити се 

характеризира само с едно стъпало, докато при тази на хлоридните 

електролити  се наблюдава второ, макар и по-слабо изразено. 

      2. Доказано е, че корозионният потенциал в “Chromispel-C” съставите е 

почти два пъти по-висок, отколкото в “Chromispel-I”  и малко се влияе от 

параметрите на хромирането. 

      3. Каквато и да е природата на страничният анион, първото стъпало на 

поляризационните зависимости винаги съответства на електродната реакция 

отделяне на кислород и едва след това започва окислението на Cr3+. 

Промяната в условията за хромиране не изменя природата на 

електродните реакции и оказва слабо влияние върху  стойностите на 

потенциалите и граничните токове, съответстващи на отделните парциални 

анодни реакции.  

         4. В процеса на хромиране I не се изчерпват и затова са по-стабилен 

катализатор от Cl-.  Предполага се, че образуват сложни комплекси c Cr3+ и 

хроматните йони, които се окисляват  на анода и отново се включват в 

катодния процес.  

         5. Това е първото кинетично изследване, в което са определени 

количествените стойности на ЕА и природата на електродната поляризация. 

В хлоридните състави кислородът се отделя много по-лесно, 

отколкото в йодидните, защото ЕА  съответстваща на тази електродна реакция 

е неколкократно по-ниска 

 

        6.  Изследванията на поляризацията в “Chromispel-C”, “Chromispel-I”  и 

„sulfo”-електролитите я характеризират като концентрационна, но поради 

сложността на анодния процес е възможно на някой от неговите етапи да се 
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намесват и чисто химически взаимодействия или да се появяват 

електрохимични затруднения. 

 

Научно-приложни приноси 

1. Изследвани са нови анодни материали за приложение в 

нестандартни  хромови електролити тип “Chromispel”.  Изучена е химическата 

и електрохимическа корозия на специално синтезирани аморфни оловни и 

металокерамични сплави.  

      Регистрираните резултати са напълно оргинални и до момента в 

литературата няма публикувани други съобщения за анодното поведение на 

тези материали. 

 

  2. Химическата и електрохимическа корозия са изследвани като 

функция от състава на сплавите, времето за престой в електролита, 

концентрацията на страничния анион, хромовия анхидрид и режима на 

електролиза.  

      Намерено е, че най-добра устойчивост срещу химическо разрушаване 

има сплавта D-03. 

      Най-ниска скорост на електрохимическо разрушаване имат 

металокерамичните сплави D-03 и С-02. При ниски анодни плътности 

загубите им са съизмерими. При плътности над  50 A.dm-2 и високи 

концентрации на Cl- загубите нарастват линейно. 

 

3.  Изследвани са най-важните свойства на   “Chromispel” електролитите 

и на отлаганите от тях покрития. Изяснено е влиянието на природата на 

катодния материал, плътността на тока, времето за хромиране, 

разбъркването на електролита и концентрацията на CoCl2.6H2O  върху тези 

свойства. 

За първи път са регистрирани данни, доказващи че концентрации на 

CoCl2.6H2O  над 1 g.L-1 понижават катодната използваемост на тока, но 

увеличават вътрешните напрежения, подобряват разсейвателната способност 

и гарантират два пъти по-висока скорост на отлагане на покритието в 

сравнение със стандартните сулфатни електролити. 
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 4.  Чрез рентгеноструктурен анализ е определен параметър «а»  на 

кристалната решетка. Доказано е, че изменението на режима на електролиза 

и състава на електролита, не променят  чувствително числените стойности 

на параметър «а». Те остават характерни за кристална модификация Cr .  

5. Галваничните хромови покрития от модифицирани електролити 

тип „Chromispel”  показват добра биосъвместимост по отношение на клетъчни 

линии McCoy-Plovdiv и PDL в in-vitro условия.  

Резултатите от изпитанието на клетъчната виталност са близки до тези на 

контролната проба от медицинска стомана 316L.  

Доказано е, че нито една от изследваните проби не показа цитотоксичен 

ефект върху клетки от линията McCoy-Plovdiv. 
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