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Оксидні плівки,  модифіковані сполуками молібдену (або інших металів V÷VII груп
періодичної системи), які отримані методом пасивації маловуглецевої сталі, класифіковані
як окремий тип конверсійних покриттів, здатних тимчасово захищати сталь від
атмосферної корозії. Показано, що у випадку недостатньої пасивуючої дії оксометалатів
необхідним є використання суміші їх з оксогалогенідами. Для підвищення стабільності та
захисної дії КП запропоновано ряд додаткових складових конвертуючих розчинів, які
відрізняються за механізмом дії.   Доведено,  що післядія молібдатів зумовлена їх
необоротною адсорбцією і включенням в склад пасивної плівки. Захисна дія розроблених
КП підтверджена лабораторними випробуванням в контрольних розчинах та в умовах
атмосферної корозії.

 Подальшим напрямком підвищення стійкості за захисних властивостей КП може
бути їх формування при накладанні зовнішньої поляризації та застосування другої стадії
обробки в інгібуючих або гідрофобізуючих розчинах.

OXIDE  CONVERSION COATINGS AND  IT’S PROTECTIVE PROPERTIES OF MILD
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Oxide film, modified by compounds of molybdenum (or other metal V ÷ VII groups of
the periodic system) obtained by passivation of mild steel, were classified as a separate type of
conversion  coatings  that  can  temporarily  protect  the  steel  from  atmospheric  corrosion.  It  is
shown that in case of insufficient passivation action of oksometalates is necessary to use a
mixture with oksogalogenides.

To increase stability and protective effect CC proposed a number of additional
components  converting  solutions,  which  differ  in  mechanism  of  action.  It  was  proved  that  the
molybdate’s afteraction caused irreversible adsorption and their inclusion in the composition of
the passive film. The protective effect of CP-designed confirmed in laboratory tests and control
solutions in terms of atmospheric corrosion.

A further area of increased resistance on the protective properties of CP may be forming
at an external polarization and the use of the second stage of treatment in inhibiting or repellent
solutions.


