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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

Актуалност на проблема 

Създаването и усъвършенстването на технологичните процеси за 

обработване на дълбоки отвори със специална конфигурация в детайли, 

подложени на интензивно износване, в последните години се развива 

приоритетно в три направления – интензифициране на режимите на рязане 

при обработване чрез стружкоотнемане на дълбоки отвори, оптимизиране 

параметрите на процесите на размерно електрохимично анодно обработване 

(ЕХАО) и подобряване на режимите за нанасяне на износоустойчиви 

електрохимични покрития върху обработените повърхнини. Тези 

направления са взаимосвързани, следват последователността на 

производство на детайлите и се изучават и анализират паралелно. 

Проучванията показват, че сред тях най-сериозно върху експлоатационните, 

технологичните и икономическите параметри на процеса оказва влияние 

нанасянето на покрития.  

Обект на изследването са алуминиеви и стоманени образци, получени 

чрез електрохимично формообразуване при различни режими, с отложени 

върху тях съвкупност от покрития.  

Актуалността на решавания в дисертацията проблем се определя преди 

всичко от необходимостта за създаване на нови или на по-ефективни 

технологии за получаване на детайли с по - висока трайност и 

износоустойчивост, работещи в условия на екстремно, интензивно, циклично 

термодинамично натоварване. В този аспект темата и свързаните с нея 

изследвания са изключително актуални. 
 

Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване 

Цел на дисертационния труд е получаване и изследване на състава, 

структурата и свойствата на катодно отложени оксидни и хромови 

дифузионни покрития, нанесени върху алуминиеви и стоманени образци от 

детайли с електрохимично формообразувани в тях дълбоки отвори със 

специална конфигурация. 

За постигане на поставената цел е необходимо да бъдат изпълнени 

следните основни задачи:   

1. Подготовка на експериментална база и методика за отлагане и 

изследване на покрития. 

2. Усъвършенстване, оптимизиране и апробиране на технологични 

режими за размерно електрохимично анодно обработване на дълбоки отвори 

със специална конфигурация в алуминиеви и стоманени детайли.  

3. Нанасяне чрез електрохимично катодно отлагане на оксидни и 

хромови покрития върху алуминиеви и стоманени образци. 
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4. Изследване на структурата, състава, физико-механичните и 

трибологичните свойства на получените покрития. Сравнителен анализ на 

експлоатационните и технологичните показатели на двата типа покрития. 

5. Симулационно моделиране по метод на крайните елементи на 

термодинамични и трибологични процеси възникващи в дълбоки отвори със 

специална конфигурация. 
 

Научна новост 

1. Усъвършенствани, адаптирани и апробирани са технологични режими 

за размерно електрохимично анодно обработване на дълбоки отвори със 

специална конфигурация в детайли от алуминиева сплав  EN AW-7075 (ISO 

AlZn5,5MgCu) и стомана 30XHMФА ГОСТ 4543-71, осигуряващи 

необходимите изисквания относно - висока производителност, ниска 

технологична себестойност и високо качество на обработваните повърхнини. 

2. Доказана е възможността за получаване чрез ЕХКО на плътни 

дифузионни оксидни и хромови покрития с ниски остатъчни напрежения и 

добра адхезия върху алуминиеви и стоманени детайли. 

3. Изведени са стойностите на балистичните параметри - налягане в 

детайлите P[MPa], ускорение на движещо се тяло a [m/s
2
],  ъглова скорост ω 

[rpm], температура T [°C] и траектория, във функция от времето t [µs], въз 

основа на серия еднофакторни еднопараметрични експериментални 

изследвания. 
  

Практическа приложимост 

1. Чрез поелементен итеративен оптимизационен анализ са създадени и 

успешно приложени пълни технологични режими за електрохимично 

катодно отлагане на дифузионни оксидни и хромови покрития върху 

алуминиеви и стоманени детайли при променлив състав на електролитите. 

2. Чрез симулационно моделиране, реализирано посредством комплексна 

якостно-деформационна проверка по метод на крайните елементи, 

съчетаваща силови, термични и флуидни симулации са определени нивата на 

вариране на факторите температурен градиент, топлинен поток, деформация 

и напрежения по von Mises.  
 

Апробация 

Дисертационният труд е представен изцяло пред катедра ММТ на ИПФ-

Сливен. Съществени части от него са апробирани и на: 

- V Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади 

учени, Пловдив, 2013г. 

- Седма международна научна конференция Хемус 2014, Пловдив,  

2014г. 

- VI Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади 

учени, Пловдив,  2015г. 
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- Осма международна научна конференция Хемус 2016, Пловдив, 

2016г. 

- VII Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади 

учени, Пловдив,  2017г. 

- IХ Национална научна конференция за студенти, докторанти и млади 

учени, ДНТ гр. Пловдив, 2019г. 

- 18-та Национална конференция с международно участие 

“ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2022” 06.09. – 08.09.2022 гр. 

Каварна, 2022г. 

- сп. „International Journal of Applied Research“, 2022г. 
 

Публикации 

Основни постижения и резултати от дисертационния труд са публикувани 

в 8 научни статии (от които една самостоятелна) в следните издания:  

- сп. „International Journal of Applied Research“, 2022г. 

- Сборник /доклади/, 2013г., 2015г., 2017г., 2019г. 
 

Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд е в обем от 152 страници, като включва въведение, 

5 глави за решаване на формулираните основни задачи, списък на основните 

приноси, списък на публикациите по дисертацията и използвана литература. 

Цитирани са общо 239  литературни източници, като 155 са на латиница и 52 

на кирилица, а останалите са интернет адреси. Работата включва общо 93 

фигури и 41 таблици. Номерата на фигурите, формулите и таблиците в 

автореферата съответстват на тези в дисертационния труд.  

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР  

Представени са данни от подробен анализ на предназначението и 

класификация на неконвенционалните електрофизични и електрохимични 

процеси. Изследвани и анализирани са условията на протичане и 

технологични характеристики на електрохимичните методи за обработване. 

Посочени са основните им параметри в оптимални граници на вариране – 

плътност на тока, напрежение, скорост и температура на електролита, 

междуелектродно разстояние и продължителност на процеса. Анализирани са 

структурата, химичният състав, механичните, експлоатационните и 

технологичните свойства на катодни електрохимично отложени оксидни и 

хромови покрития.  

На фиг.13,а е показана тримерна топография на повърхнина, обработена 

грубо електрохимично. Използван е конфукален лазерен микроскоп LS4100, 

Olympus, Tokyo [216]. Измерената грапавост е Ra = 5,182 µm. На фиг.13,б е 

представена повърхнината след довършваща обработка с приложено 

импулсно напрежение, грапавостта е намалена до 0,760 µm Ra, т.е. с 85.3%.  
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Фиг.13 Топография на повърхнина получена чрез ЕХО [216], при: 

а) грубо обработване, б) довършващо обработване 

 

Схемата на израстване на анодно покритие под и над базовата алуминиева 

повърхнина е показана на фиг.20 [220]. 
  

 
Фиг.20 Израстване на анодно покритие [220,221]: 

а) схема, б) изображение чрез СЕМ за период от 15÷300 min 
  

От извършения литературен обзор относно същност и технологични 

характеристики на електрохимичните методи, могат да се направят някои 

основни изводи за тяхната приложимост при реализиране на размерно 

електрохимично обработване на дълбоки отвори със специална 
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конфигурация, в детайли подложени на интензивно износване, преди и след 

катодно отлагане на оксидни или хромови покрития: 
 

1. Предложена е подробна класификация на неконвенционалните 

електрофизични и електрохимични процеси.  

2. Проучени и анализирани са условията на протичане и технологични 

характеристики на електрохимичните методи за обработване. Посочени 

са основните им параметри в оптимални граници на вариране – 

плътност на тока, напрежение, скорост и температура на електролита, 

межуделектродно разстояние и продължителност на процеса.    

3. Установено е, че електрохимичното формообразуване е основен метод, 

осигуряващ необходимите нива на производителност и технологична 

себестойност при съблюдаване на изискванията за качество относно 

получаване на дълбоки отвори със специална конфигурация в детайли, 

подложени на интензивно износване.   

4. Подробно са анализирани структурата, химичният състав, 

механичните, експлоатационните и технологичните свойства на 

катодни електрохимично отложени оксидни и хромови покрития.  

5. Установено е, че въпреки безспорните си предимства, комплексните 

катодно отлагани структури на база хромова матрица с диспергирани 

иридий и цирконий, подсилени с въглеводородни нановлакна, на този 

етап намират относително ограничено приложение. Това се дължи на 

непълните данни относно режимите за тяхното отлагане и тези, при 

които функционират покритите с тях детайли. 

6. Потвърдено е, че оксидните и хромови покрития, отложени върху 

детайли с електрохимично формообразувани дълбоки отвори със 

специална конфигурация, се характеризират с високи  експлоатационни 

и технологични показатели твърдост, износоустойчивост, 

корозоустойчивост, якост при циклични и температурни натоварвания, 

висока устойчивост при наличие на химически активни или абразивни 

среди. 

7. Потвърдена е констатацията, че чрез електрохимично катодно отлагане 

(ЕХКО), при избор на подходящи параметри, е възможно да се 

формират плътни дифузионни покрития с ниски остатъчни напрежения 

и добра адхезия. 

8. Установено е, че симулационно моделиране на термодинамични и 

трибологични процеси, възникващи в дълбоки отвори със специална 

конфигурация, реализиращо се по метод на крайните елементи, 

осигурява необходимата научна точност. Сравнителният анализ на 

резултатни графични зависимости получени посредством класически 

изчислителни модели, и тези получени посредством симулационно 

моделиране, показва разлика в двата изчислителни модела в рамките на 

допустима инженерна грешка от 5÷10%.   
 

В заключение може да се отбележи, че идеята на дисертационния труд е 

да се определи преди всичко необходимостта от създаване на нови или на по-
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ефективни технологии за получаване на детайли с по - висока трайност и 

износоустойчивост, работещи в условия на екстремно, интензивно, циклично 

термодинамично натоварване. 

 

ГЛАВА II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Въз основа на посочените в литературния обзор констатации, изводи и 

обобщения са формулирани целта и задачите  на дисертационния труд.  

 

ГЛАВА III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА И МЕТОДИКИ ЗА 

ПОЛУЧАВАНЕ, ОТЛАГАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОКРИТИЯ 

В глава III са посочени условията, начинът и апаратуратата за 

провеждане на изследванията. Описани са използваните методи за 

изследване на тънки покрития. Експерименталните изследвания са 

реализирани основно в лабораториите по "Материалознание и технология на 

машиностроителните материали" към ИПФ - Сливен на ТУ - София; научно – 

изследователски лаборатории за "Анализ и изпитване на материали и 

калибриране на средства за измерване към (ЛАИМКСИ)", "Механични 

изпитвания" и "Сканираща микроскопия и рентгенов микроанализ"  към 

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и 

аеродинамика "Академик Ангел Балевски"  (ИМСТЦХА) при Българска 

академия на науките (БАН), "Лабораторията за рентгенови дифракционни 

методи и компютърна томография" към институт по физикохимия "Академик 

Ростислав Каишев" при БАН,  както и в производствени звена и лаборатории 

на дружество: „Арсенал“ АД – Казанлък. 

 

3.1 МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ  

Изследванията свързани с отчитане на експлоатационните, 

технологичните и икономическите показатели на покритията са проведени, 

чрез система от пасивни и активни експерименти, въз основа на  регресионен 

нелинеен анализ на еднофакторни модели [20]. 

Обработката на данните e извършена посредством програмни продукти 

– Microsoft Excel 2013, MatLab R2015a и Maple 15. Опитите са провеждани с 

петкратна повторяемост, като получените зависимости са построени с 

усреднени стойности за всеки опит [20]. 

 

3.2 ДЕТАЙЛИ - ТРИМЕРНИ МОДЕЛИ, КОНСТРУКТИВНИ 

ПАРАМЕТРИ И МАТЕРИАЛИ  

В дисертационния труд се работи с идеализирани модели на детайли, 

дебелостенни тръби с оформени дълбоки отвори със специална 

конфигурация. Подробно е изяснен химичният състав на обработваните 

материали - стомана 30XHMФА ГОСТ 4543-71 и алуминиева сплав EN AW-

7075 (ISO AlZn5,5MgCu), както и конструктивните параметри на детайлите.  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5
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3.3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА И РЕЖИМИ ЗА МЕХАНИЧНО И 

РАЗМЕРНО ЕЛЕКТРОХИМИЧНО АНОДНО ОБРАБОТВАНЕ НА 

ДЪЛБОКИ ОТВОРИ СЪС СПЕЦИАЛНА КОНФИГУРАЦИЯ  

Разработването на технологичния процес включва обработването на 

отделните повърхнини на конвенционални металорежещи машини, като е 

необходимо да осигурява необходимите технологични показатели – 

грапавост и точност. Като изходни данни се явяват материалът на 

заготовките за изработване на детайла и производствената програма. 

Размерното електрохимично анодно обработване се явява втори основен етап 

при реализиране на технологични процеси за обработване на дълбоки отвори 

със специална конфигурация, след предварителните механични обработки. 

Процесът се реализира при оптимални режими получени посредством 

планиран експеримент обстойно предоставен и анализиран в раздел 4.1. 

Електролита е базиран на натриев нитрат NaNO3 с концентрация в границите 

на 15÷20%, налягане P = 2,2MPa (≈22 bar), големината на тока е I = 950A, 

времето за реализиране на процеса е Т=176s; напрежение U=8V. 

Технологичните процеси за обработване на дълбоки отвори осигуряват 

изискванията за грапавост от Ra=0,8µm позволяващи последващо прилагане 

на процеси на твърдо анодиране или хромиране.  

 

3.4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА И РЕЖИМИ ЗА 

ЕЛЕКТРОХИМИЧНО КАТОДНО ОТЛАГАНЕ НА ОКСИДНИ И 

ХРОМОВИ ПОКРИТИЯ  

ЕХКО на анодирани оксидни и хромови покрития е реализирано в 

инсталации на дружество "Арсенал" АД - Казанлък. Параметрите на 

режимите за получаване на твърдо анодно покритие върху алуминиеви 

образци са посочени в таблица 6. 
 

Таблица 6 Състав на електролита и режим на работа 

 при твърдо анодиране 

Състав на електролита и режим на работа Единици Стойност

и Сярна киселина H2SО4 g/1 170-200 

Алуминиев сулфат A1SО4 g/1 37 

Анодна плътност на тока A/dm
2
 2,5 

Скорост на образуване на анодния слой min/μm 1,8÷0,7 

Температура °С [-12]±2 

 

Образците от стомана в дисертационния труд са обработени при състав 

на електролита – хромов анхидрид CrO3 (от 225 до 250g/l),  сярна киселина 

(H2SO4) – 2 до 2,9g/l. Режимът на ЕХКО се реализира при:  

 - температура от 55°С до 60°С; 

 - плътност на тока от 30 до 40 А/dm2; 
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 - отношение между анодната и катодната повърхнина 2:1; 

 - време за задържане от 8 до 9 часа; 

 - тривалентен хром Cr
3+ 

-  до 12g/l; 

 - желязо - Fe – до 8g/l.  

 

3.5 РЕНТГЕНОСТРУКТУРЕН  АНАЛИЗ. ФАЗОВ СЪСТАВ И 

КОЕФИЦИЕНТ НА ТЕКСТУРОВАНОСТ НА ПОКРИТИЯТА 

Фазовият състав на получените покрития е изследван чрез рентгенов 

фазов анализ в CuKα лъчение със средна дължина на вълната =1,54242Ȧ, с 

помощта на рентгенов дифрактометър "Philips PW1050" с генератор PW1830,  

при U=45 kV,  I=40 mA, филтър Fe, режим на сканиране със скорост 

ω=4deg/min (задържане τ=15s/deg) и стъпка Δϴ=0,2deg.   

 

3.6 ХИМИЧЕН СЪСТАВ  НА ПОКРИТИЯТА 

Химичният състав на покритията е изследван с помощта на сканиращ 

електронен микроскоп HIROX SH-5500P с EDS система за микроанализ 

QUANTAX 100 Advanced – Bruker, към който са вградени допълнително 

системи и приспособления за количествен и качествен нано анализ (микро- и 

нанорентгенов енергиен анализатор - EDX система "Bruker"). Чрез 

количествен анализ в точка или на определена площ (mapping) е установен 

химичния състав (спектъра) в атомни и тегловни проценти и концентрацията 

на основните елементи.  

 

3.7 МЕТАЛОГРАФСКИ АНАЛИЗ. МИКРОСТРУКТУРА И ДЕБЕЛИНА 

НА ПОКРИТИЯТА 

За изясняване морфологичните особености на получените слоеве е 

извършен металографски анализ, при който са изследвани топографията, 

микроструктурата в план и дебелината в напречно сечение. 

Металографският анализ на образците е проведен в лабораториите по 

"Материалознание и технология на машиностроителните материали" към 

ИПФ-Сливен на ТУ-София; научно – изследователска лаборатория за 

"Анализ и изпитване на материали и калибриране на средства за измерване 

към (ЛАИМКСИ)" към ИМСТЦХА при  БАН и лаборатория за 

безразрушителен контрол към дружество "Арсенал АД" – Казанлък. 

 

3.8 ИЗМЕРВАНЕ НА ГРАПАВОСТ 

Грапавостта на образците и покритията е измерена с помощта на 

профиломери – АCCRETECH на фирмата TOKIO SEIMITSU, модел E-35-B, 

и портативен профиломер Tester Surftest SJ-410 на фирма Mitutoyo. Уредите 

позволяват отчитане на 18 височинни и стъпкови параметри, характерни за 

различни стандарти. Стъпките на отчитане са четири λc = 0,08; 0,25; 0,8, 2,5 и 

8 mm. Дължината на измервания участък се формира по зависимост, чрез 

фиксиран режим: Lc = 5*λc[mm]. 
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3.9 КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНЕ, ЛИНЕЙНО И МАСОВО 

ИЗНОСВАНЕ НА ПОКРИТИЯТА  

Коефициентът на триене на покритията, линейното и масовото 

износване в условия на сухо триене са определени по метода Pin on Disk –

БДС EN 1071-13:2010, върху трибологична инсталация DUCOM PIN/BALL 

ON DISC TESTER TR-20 с TR-Bio 281 TriboAcquire, в условията на 

лаборатория за "Механични изпитвания" към Институтът по металознание, 

съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Академик 

Ангел Балевски" (ИМСТЦХА) при  БАН. 

 

3.10 ИЗМЕРВАНЕ НА ТВЪРДОСТ И МОДУЛ НА ЕЛАСТИЧНОСТ 

Твърдостта (HU) и модулът на еластичност (Е) на изследваните 

покрития са определени по метода на Vickers с помощта на нанотестери с 

компютърно управление FISCHERSCOPE
®
 H100 и Micro Duromat 4000. 

Измерванията са проведени в лаборатории по "Материалознание и 

технология на машиностроителните материали" към ИПФ-Сливен на ТУ-

София и научно – изследователска лаборатория за "Механични изпитвания" 

към ИМСТЦХА при БАН. 

 

3.11 ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИ ЗА ТВЪРДО АНОДИРАНЕ И 

ХРОМИРАНЕ 

Образците са обработени чрез първично размерно ЕХАО, за да бъдат 

осигурени физико-механични и качествени показатели аналогични на тези, 

които имат детайли с оформени в тях дълбоки отвори със специална 

конфигурация, получени чрез размерно електрохимично анодно обработване 

и подложени на ЕХКО за получаване на износоустойчиви анодно оксидни и 

хромови покрития в условия на дружество "Арсенал АД" - Казанлък.  

Образците се изпълняват в два типоразмера, в съответствие с 

изискванията, размерите и технологичните възможности на установъчните 

елементи в експерименталните уредби: 

- диаметър Ø12; дължина L=30mm, 

- диаметър Ø20; дължина L=10mm. 

ГЛАВА IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

4.1 РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕДНОФАКТОРНИ ЕДНОПАРАМЕТРИЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПРОМЕНЛИВИ УСЛОВИЯ НА РЕЖИМА ЗА 

ЕХАО  

Резултатите от еднофакторни еднопараметрични изследвания при 

променливи условия на режима за ЕХАО са показани в таблица 21. 
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Таблица 21 Нива на вариране на факторите при еднофакторни 

еднопараметрични експерименти  

Е
к
еп

ер
и

м
. 

Опит № 1 2 3 4 5 6 

Фактор I[A] 650 700 750 800 850 950 

I 
Зависимост на P 

[bar] oт I[A] 
Показател  P [bar] 17 18 19 20 21 22 

II 
Зависимост на Т 

[s] oт I[A] 
Показател Т [s] 190 188 186 183 180 176 

III 
Зависимост на 

Ra [μm] oт I[A] 

Показател Ra 

[µm] 
1,6 1,4 1,2 1,1 1 0,8 

 

4.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪЛЕН ФАКТОРЕН ЕКСПЕРИМЕНТ 

В табл. 22 са показани нивата на вариране на основните входни фактори. 

Резултатите се обработват с програма за планирани ротатабелни 

експерименти Explan ver.1.1.3. разработена в кат. ТМММ [239] при ТУ-

Варна. 

Таблица 22 Нива на вариране на факторите 

 

При този тип многофакторен експеримент уравнението на регресия има 

вида от таблица 24. 
 

Таблица 24 Значимост на коефициентите и регресионно уравнение 
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Статистическите оценки на модела съобразно критериите на Стюдънт за 

значимост и Фишер за адекватност са изпълнени. Резултатите са показани в 

таблица 25 и фиг.60. 

Таблица 25 Значимост и адекватност на модела  

 

 

Фиг. 60 Повърхнини на отклика 
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4.3 РЕНТГЕНОСТРУКТУРЕН АНАЛИЗ  

Резултатите от XRD анализа са представени на фиг.61 и фиг.62. 

 

Фиг.61 Рентгенограма на анодно оксидно покритие 

 

Фиг.62 Рентгенограма на хромово покритие 

Анализът показва, че твърдите анодни оксидни покрития – фиг.61 са с 

преобладаващи фази Аl и γ – фаза на Al2O3, както по слабо изразени фази  са 

и S - Al2CuMg, Т - Al2Mg3Zn3 и η – MgZn2. Пиковете на фазите се намират на 

ъгли, много близо до теоретичните, т.е. покритията имат състав, близък до 

стехиометричния.  
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В рентгенограмата на хромовите покрития - фиг. 62 се наблюдават само 

фази на хром, хромов анхидрид CrO3 и гетит – β-FeOOH. Това се дължи на 

голямата дебелина на покритието δ=288.98μm, поради която при пролъчване 

не би могло да бъде отчетено влияние на материала на подложката.  

 

4.4 ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ПОКРИТИЯТА  

 Покритията са подложени на количествен анализ за установяване 

състава и разпределението на основните химични елементи и тяхната 

концентрация в атомни (At%) и тегловни проценти (Wt%). Използвана е 

система за енергетично – дисперсионната спектроскопия (EDS) – апарат 

HIROX SH-5500P и система за рентгенов микроанализ - QUANTAX 100 

Advanced – Bruker.  

На фиг.65,а са представени резултатите от извършения EDS анализ на 

твърдо анодно оксидно покритие на страничната повърхност на образеца в 

означената зона по зададени елементи – Al,O,Mg. Представени са получените 

резултати за химичния състав в атомни и тегловни проценти и спектърът от 

това изследване – таблица 27. Фигура 65,б показва резултатите от 

извършения EDS анализ на покритието на страничната повърхност на 

образеца в означената зона по зададени всички химически елементи. 

Представени са получените резултати за химичен състав в атомни и тегловни 

проценти и спектърът към това изследване - таблица 28. 
 

 

Фиг.65 Резултатите от EDS анализ на покритието по страничната  

повърхност на образеца: 

а) по зададени елементи – Al,O,Mg, б) по зададени  всички химически 

елементи 
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Регистрираните спектри съдържат елементите на покритията – алуминий 

и кислород. Малката дебелина позволява да бъдат отчетени и елементи от 

подложката в случая Mg. 

Резултатите от извършения EDS анализ на хромово покритие на 

страничната повърхност на образеца в означената зона – фиг.67 по зададени 

елементи – Fe, Cr, O, S са представени в таблица 31. Регистрираните спектри 

съдържат основно елементите  на  покритията – Cr, Fe, O. Отчетено е и 

влиянието на електролитите хромов анхидрид CrO3 и сярна киселина (H2SO4) 

посредством наличието на S.  

 

Фиг.67 

 

4.5 МЕТАЛОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ. ДЕБЕЛИНА НА 

ПОКРИТИЕТО. 

Изследвани са образци с оксидно и хромово покритие с диаметри 20 mm 

и височини 10 mm.  

Твърдо анодно оксидно покритие върху алуминиева сплав 7075 е 

показано на фиг.69,а, а микроструктурата на фиг. 69,б. 

 
Фиг.69 Твърдо анодно оксидно покритие: 

а) покритие, б) микроструктура  

На повърхността на образеца се наблюдава тъмно покритие с добра 

адхезия към основния метал. Микроструктурата на изследвания образец е 
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съставена от удължени зърна от твърд разтвор на медта и цинка в алуминия, 

полигонални кристали съставени от S- фаза (Al2CuMg); тъмни окръглени 

отделяния от Т- фаза (AlMg3Zn3) и дребни отделяния от η - фаза (MgZn2). 

Микроструктурата на стоманения образец с отложено хромово покритие 

е получена чрез проявяване с 4% разтвор на H2NO3 в етилов алкохол. 

Покритието е показано на фиг.70,а. 

 
Фиг.70 Хромово покритие: 

а) покритие, б) микроструктура 

 

Микроструктурата на основния метал е съставена от мартензит и 

окръглени карбидни отделяния – фиг. 70,б. 

Дебелините на покритията са определени като средно аритметична 

стойност от десет измервания. Относно твърдото анодно оксидно покритие 

върху алуминиева сплав 7075 тя е δ=28.33±1,5 μm. При стоманения хромиран 

образец дебелината е приблизително десет пъти по-голяма δ=288.98 ±1,58 

μm. 

Металографският анализ потвърждава напълно резултатите от 

рентгенострукторния. При твърдите анодни оксидни покрития се наблюдават 

Аl и γ – фаза на Al2O3, както по слабо изразени фази  са и S - Al2CuMg, Т - 

Al2Mg3Zn3 и η – MgZn2, докато при стоманените образци са характерни фази на 

хром, хромов анхидрид CrO3 и гетит – β-FeOOH. 

4.6 ИЗМЕРВАНЕ НА ТВЪРДОСТ И МОДУЛ НА ЕЛАСТИЧНОСТ 

Микротвърдостта е измерена по метода на Vickers при режим - товар 

0.03N, време за достигане на товара 10 s и време на задържане на товара 10 s. 

Микроструктурите с отпечатъци от отделни измервания на 

микротвърдостта, относно двата типа детайли са показани на фиг.71. 

По-високатата микротвърдост е предпоставка за по-висока 

износоустойчивост и оттам по-висока трайност на хромовите покрития.  
 



18 

 

 
Фиг.71 Микротвърдост при отделни експерименти на проявени образци: 

а) твърдо анодно оксидно покритие, б) хромово покритие 

 

4.7 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТ НА ТРИЕНЕ, ЛИНЕЙНО И 

МАСОВО ИЗНОСВАНЕ НА ПОКРИТИЯТА 

Резултатите относно коефициент на триене във функция от пътя на 

триене Lfr = 503 m в табличен и графичен вид са представени в таблица 33 и 

фиг. 73 и фиг.74 за всяка от отделните групи образци.  
 

Таблица 33 Резултати за коефициента на триене μ 

Материал № 

образец 

Осреднен к-т 

на триене 

Материал № 

образец 

Осреднен к-т 

на триене 

EN 

AW7075 

БДС 573-3 

1 0.876 

30ХНМФА 

1 0.664 

2 0.763 2 0.641 

3 0.643 3 0.630 
 

  
Фиг.73 Коефициент на триене за          Фиг.74 Коефициент на триене за  

образци от алуминий EN AW7075       образци от стомана 30ХНМФА 

БДС 573-3 с покритие          ГОСТ 4543-71 с покритие   
 

От тук следват и резултатите посочени в таблица 34 относно линейното 

Gl [μm] и масово износване Gm [mg] във функция от пътя на триене Lfr = 503 

m. По тях са построени графични зависимости показани на фиг.75. 
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Таблица 34 Резултати за линейно и масово износване  

Материал № 

образец 

Линейно 

износв.,μm 

Масово 

износв.,mg 

Материал Линейно 

износв.,μm 

Масово 

износв.,mg 

EN 

AW7075 

1 21 0.812 

30ХНМФА 

8 0.364 

2 20 0.786 7 0.321 

3 20 0.792 9 0.325 

Σ/3 20,33 0,798 Σ/3 8 0,34 

% разлика 0,58 0,61  

 

Фиг.75 Линейно и масово износване  
 

Графичните зависимости ясно подчертават тенденцията за по – 

интензивно износване на алуминиевите образци спрямо тези от стомана.  

4.8 ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА РАЗМЕРИТЕ СЛЕД 

ОКОНЧАТЕЛНО ОБРАБОТВАНЕ И СЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

Интензивността на износване – фиг. 84 и таблица 39 изразена с 

експоненциални функции на стоманените хромирани детайли е значително 

по-ниска спрямо тази на алуминиевите оксидирани – таблица 39. Според това  

максималният брой допустими циклични натоварвания, до изчерпване на 

техническия ресурс е - 12000 при стоманени, спрямо 1000 при алуминиевите 

детайли.  

Таблица 39 Данни относно интензивност на износване  

П
о
к
аз

ат
ел

 

Материал 
 EN AW-

7075  
30ХНМФА 

nAL [br] nFe [br] Gl [μm] Gl [μm] 

0 0 0,01 0,01 

500 500 10 2 

1000 1000 20 8 

  6000   72,2 

  12000   144,49 
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Фиг.84 Интензивност на износване на алуминиеви и стоманени детайли 

 

4.9 КОНСТАТАЦИИ, ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА IV  

От проведените изследвания и отчетените резултати относно 

експлоатационните и технологичните показатели на получените покрития, 

могат да бъдат направени следните по-важни изводи:  

4.9.1 Посредством серия от еднофакторни еднопараметрични 

експериментални изследвания, реализирани върху уредба за ЕХАО е 

установено, че основният параметър характеризиризиращ качеството на 

технологичния процес ЕХАО е грапавостта, определена чрез височинния 

показател средно аритметично отклонение на профила - Ra [μm].  

4.9.2 Доказано е, че основните  фактори влияещи върху процеса са: 

концентрация и плътност на електролита; време за обработка T[min]; 

налягане на електролита P [bar]; ток I [A]; водороден показател-Ph, 

температура и скорост на електролита и електроден потенциал при 

стандартни условия E0 [V]. Потвърдено е напрежението, което следва да е 

const.  

4.9.3 Установено е, че при ЕХАО в качеството на електролити NaNO3 

за алуминиеви сплави и разтвори на NaCl за стомани се реализират 

оптимални нива на грапавостта от порядъка на Ra = 0,63…2,5m. 

4.9.4 Опитно е доказано, че повишаването на големината на тока I[A] 

води до нарастване на налягането P[atm].  

4.9.5 Установено е, че увеличената големина на тока ускорява процеса 

на локално разтваряне на повърхността на заготовката, при което се 

увеличава порестостта, а оттам и грапавостта.   

4.9.6 Потвърдено е, че след определени критични гранични нива на 

тока е възможно отделяне и на други йони от електролита, при което по 

повърхността на заготовката се  появяват зони с нежелани включения.   

4.9.7 Въз основа на резултатите от проведен планиран експеримент са 

потвърдени оптимални нива на вариране на управляемите фактори I ≈ 950A; 
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t≈176s; P≈22аtm, при U≈7V при ЕХАО за постигане на необходимата 

грапавост. 

4.9.8 Чрез електрохимично катодно отлагане успешно са получени 

дифузионни анодирани оксидни и хромови покрития. 

4.9.9 Резултатите от рентгеноструктурния анализ на получените 

алуминиеви покрития показват преобладаващи фази Аl и γ – фаза на Al2O3, 

както по слабо изразени фази са и S - Al2CuMg, Т - Al2Mg3Zn3 и η – MgZn2. 

Пиковете на фазите се намират на ъгли, много близо до теоретичните, т.е. 

покритията имат състав, близък до стехиометричния.  

4.9.10 В рентгенограмата на хромовите покрития се наблюдават само 

фази на хром, хромов анхидрид CrO3 и гетит – β-FeOOH. Това се дължи на 

голямата дебелина на покритието δ=288.98μm, поради която при пролъчване 

не би могло да бъде отчетено влияние на материала на подложката.  

4.9.11 Високите стойности на пресметнатия коефициент на 

текстурованост показват, че получените покрития са силно текстуровани. 

4.9.12 Чрез металографски анализ е потвърдена изказаната от 

рентгенструктурния и химичния анализ хипотеза според която, 

микроструктурата на анодното оксидно покритие е съставена от удължени 

зърна от твърд разтвор на медта и цинка в алуминия, полигонални кристали 

съставени от S- фаза (Al2CuMg); тъмни окръглени отделяния от Т- фаза 

(AlMg3Zn3) и дребни отделяния от η - фаза (MgZn2). 

4.9.13 Потвърдена е добрата адхезия към основния метал на двата типа  

покрития.   

4.9.14 Установена е приблизително десет пъти по-голяма дебелина на 

хромовото покритие δ=288.98±1,58 μm спрямо анодното оксидно - 

δ=28.33±1,5 μm.  

4.9.15  Установено е, че микротвърдостта на хромовите покрития - 7679 

МРа е 3,2 пъти по-висока от тази на алуминиевите - 2393 МРа.  

4.9.16 Динамичният коефициент на триене µ за стоманените образци е 

средно с 16% по-нисък от този за алуминиевите. Това се дължи на по-ниската 

грапавост на стоманените образци (от 8÷2,5 пъти) спрямо алуминиевите.  

4.9.17 Съобразно отчетеното линейно и масово износване е установено, 

че максимално допустимия брой работни цикли на стоманените хромирани 

детайли е nFe≈12000 бр., спрямо nal=1000 бр. при алуминиевите твърдо 

анодирани.  

4.9.18 Установено е, че максимално по стойност износване се 

регистрира в  зони отстоящи на 210÷225 mm от челото на детайла, 

характеризиращи се с максимални нива на балистичните характеристики – 

налягане P[MPa], ускорение a [mm/s
2
] и ъглова скорост ω [rpm] на движещите 

се под действие на придаден начален импулс от свръхналягане на горещи 

газове, тела в детайлите.  

4.9.19 Потвърдено е, че в зоните с максимално по стойност износване 

се наблюдава екстремен инкрамент на температурата, а оттук и предпоставки 
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за абразивно износване, следствие на крехко разрушение придружено от 

пукнатинообразуване, особено характерно за хромовите покрития.  

4.9.20 Доказано е, че интензивността на износване на стоманените 

хромирани детайли е значително по-ниска в рамките на 12,6 пъти спрямо 

тази на алуминиевите твърдо анодирани.   

 

ГЛАВА 5. СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ ПО МЕТОД НА 

КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРМОДИНАМИЧНИ И 

ТРИБОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, ВЪЗНИКВАЩИ В ДЪЛБОКИ ОТВОРИ 

СЪС СПЕЦИАЛНА КОНФИГУРАЦИЯ 

5.1 БАЛИСТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Стойностите на балистичните параметри при конкретните 

експлоатационни, технологични и конструктивни условия, характерни за  

детайлите, са получени чрез серия еднофакторни еднопараметрични 

експериментални изследвания, реализирани в условията на дружество 

„Арсенал“ - АД. Резултатите от експерименталните изследвания са показани 

в  таблица 40 и са онагледени графично на фиг.85 - фиг.87. Резултатите са 

идеализирани, като за двата материала стойностите на балистичните 

параметри се приемат за еднакви. Така се осигурява единство на началните 

условия при сравнителния анализ след симулационното моделиране.   

 

Таблица 40 Резултати за балистични характеристики 
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Фиг.85 Зависимост на разстоянието L [mm] 

и скоростта V [m/s] от времето t [µs] 

 
Фиг.86 Зависимост на налягането P [MPa] и  

ускорението a [m/s
2
] от времето t [µs] 

 
Фиг.87 Зависимост на ъглова скорост ω [rpm] и 

температурата T [°C] от времето t [µs]. 
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5.2 МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИМУЛАЦИОННОТО 

МОДЕЛИРАНЕ  

Входните стойности на величините, необходими за реализиране на 

симулационните анализи са посочени в таблици 41.  

Таблица 41 Специфични характеристики на материалите   
 

 

Визуализацията на флуидния симулационен модел е представена на фиг.88. 

 

Фиг.88 Флуидна симулация 
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За всеки тип материал, графично е представено температурното поле и 

температурният градиент – фиг. 89 и фиг. 90. 

 
Фиг. 89 Термични симулации на алуминиев твърдо оксидиран детайл: 

а) топлообмен, б) температурен градиент по ос Z, в) графика на 

температурата по ос Z, г) топлинен поток 

 
Фиг. 90 Термични симулации на стоманен хромиран детайл: 

а) топлообмен, б) температурен градиент по ос Z, в) графика на 

температурата по ос Z, г) топлинен поток 
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Анализът показва, че детайлите от алуминий като цяло имат по – добра 

топлопроводност, а детайлите от стомана по – висока трайност и 

топлоустойчивост, при идентични режими на функциониране.  

Якостно - деформационната проверка е извършена при наложени 

геометрични ограничения на детайла, лишаващи го от всички степени на 

свобода, с приложено натоварване от максимално налягане P=375MPa, фиг. 

91÷фиг. 92. 

 
Фиг. 91 Якостно – деформационна проверка на алуминиев твърдо 

 оксидиран детайл: а) напрежение на огъване, б) деформация 

 

Фиг. 92 Якостно – деформационна проверка на стоманен хромиран детайл: 

а) напрежение на огъване, б) деформация 
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Обобщените резултати показват на първо място, че за отделните 

материали, при едни и същи условия, деформациите (провисванията) URES 

f[mm] са по – ниски от максимално допустимите. Това е предпоставка за 

устойчивост на процесите при които функционират.  Като цяло стоманените 

детайли се деформират приблизително 2,37 пъти по-слабо от алуминиевите.  

На резултантната графика на фиг.93 ясно се очертава тенденцията според 

която, въпреки че понасят най-интензивното, както силово, така и термично 

въздействие, детайлите от стомана допускат по-високо натоварване при по-

ниска деформация от алуминиевите. Резултатите са идентични с тези, 

отчитащи линейното и масовото износване, което за пореден път доказва 

качествата на отложените покрития.  

 

 

Фиг.93 Якостно – деформационен анализ  

 

5.3 КОНСТАТАЦИИ, ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТ ГЛАВА V 

5.3.1 Въз основа на серия еднофакторни еднопараметрични 

експериментални изследвания са изведени стойностите на балистичните 

параметри - налягане в детайлите P[MPa], ускорение на движещо се тяло a 

[m/s
2
],  ъглова скорост ω [rpm], температурата T [°C] и траектория, във 

функция от времето t [µs]. 

5.3.2 Резултатите са идеализирани, като за двата типа  материали 

стойностите на балистичните параметри се приемат за еднакви. Така се 

осигурява единство на началните условия при симулационното моделиране.   

5.3.3 Флуидният симулационен модел е реализиран при константна 

температура на околната среда  ϑamb=20°C (температура на околната среда) и 

липса на контакт на детайла с допълнителен охлаждащият агент. Налягането 

на входа на системата е P1 = 375MPa, а на изхода P2 = 60MPa, температура T 

=260°C = 533K.  
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5.3.4 Потвърдена е достоверността на резултатите от симулационото 

моделиране, като е установено че максималната скорост V= 535m/s на 

флуида при симулационното моделиране се различава незначително с 2,55% 

от тази получена при реални експериментални изследвания V= 549m/s.  

5.3.5 Термичният симулационнен модел е реализиран в условия на 

стационарен, директен кондуктивен топлообмен с коефициенти, различни 

при различните типове материали и покрития, ограничен в тялото на детайла 

с топлоотвеждаща гранична фаза под формата на конвективна охлаждаща 

среда. 

5.3.6 Резултатите показват изолинии на температурните полета със 

значителна гъстота в близост до зоната на началото на нарезите, където е и 

най-високото термично натоварване, като с отдалечаване от нея, 

температурата рязко спада. 

5.3.7 Доказано е, че температурният градиент по ос Z на стоманените 

детайли (109 C/cm) е с 4,3 пъти по-висок от този на алуминиевите (27 C/cm). 

5.3.8 Топлинният поток при алуминиевите детайли е с 56% по-висок от 

този при стоманените, т.е алуминиевите се охлаждат 56% по-бързо от 

стоманените.  

5.3.9 Реализирана е комплексна якостно-деформационна проверка по 

метод на крайните елементи, анализираща влиянието на структурата и 

свойствата на покритията, чрез въвеждане на характеризиращи ги параметри. 

Резултатите са получени въз основа на съчетани силови, термични и флуидни 

симулации.  

5.3.10 Обобщените резултати показват на първо място, че за отделните 

материали, при едни и същи условия, деформациите (провисванията) URES 

f[mm] са по – ниски от максимално допустимите. Това е предпоставка за 

устойчивост на процесите при които функционират.  Като цяло стоманените 

детайли се деформират приблизително 2,37 пъти по-слабо от алуминиевите.  

5.3.11 Установено е, че хромовите покрития допускат по-високо 

натоварване при по-ниска деформация от оксидните.  

 

ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. НАУЧНО – ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ  

ПРИНОСИ ОТНОСНО ДОКАЗВАНЕ С НОВИ СРЕДСТВА НА 

СЪЩЕСТВЕНИ НОВИ СТРАНИ В СЪЩЕСТВУВАЩИ НАУЧНИ 

ПРОБЛЕМИ И ТЕОРИИ: 

1.1 Усъвършенствани, адаптирани и апробирани са технологични 

режими за размерно електрохимично анодно обработване на дълбоки отвори 

със специална конфигурация в детайли от алуминиева сплав  EN AW-7075 

(ISO AlZn5,5MgCu) и стомана 30XHMФА ГОСТ 4543-71, осигуряващи 

необходимите изисквания относно - висока производителност, ниска 

технологична себестойност и високо качество на обработваните повърхнини. 
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ПРИНОСИ ОТНОСНО ПОЛУЧАВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА НОВИ 

ФАКТИ И ДАННИ: 

1.2 Доказана е възможността за получаване чрез ЕХКО на плътни 

дифузионни оксидни и хромови покрития с ниски остатъчни напрежения и 

добра адхезия върху алуминиеви и стоманени детайли. 

1.3 Изведени са стойностите на балистичните параметри - налягане в 

детайлите P[MPa], ускорение на движещо се тяло a [m/s
2
],  ъглова скорост ω 

[rpm], температурата T [°C] и траектория, във функция от времето t [s], въз 

основа на серия еднофакторни еднопараметрични експериментални 

изследвания. 

 

ПРИНОСИ ОТНОСНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОТВЪРДИТЕЛНИ ФАКТИ: 

1.4 Установено е, че оксидните и хромовите покрития, отложени върху 

детайли с електрохимично формообразувани дълбоки отвори със специална 

конфигурация, се характеризират с високи експлоатационни и технологични 

показатели - твърдост, износоустойчивост, корозоустойчивост и якост при 

циклично повтарящи се екстремни термодинамични натоварвания. 

1.5 Потвърдено е, че използването на агресивни сярнокисели 

(H2SО4), оксалатни (Н2С2О4) и сулфатни A1SО4 електролити води до 

повишаване дебелината на оксидните покрития изградени от Аl и аморфна γ 

– фаза на Al2O3.  

1.6 Установено е, че наличието на оксидно покритие, формирано 

посредством отнемане на материал от повърхността на заготовката и 

образуване вследствие на това на дебела пореста структура, води до 

увеличаване на грапавостта на изходната повърхнина, получена след 

размерно ЕХАО средно  с около 50÷60%.  

1.7 Чрез серия експериментални изследвания е потвърдено, че 

основните  фактори, влияещи върху процеса ЕХАО са: концентрация и 

плътност на електролита; време за обработка T[min]; налягане на 

електролита P [bar]; ток I [A]; водороден показател-Ph, температура, скорост 

на електролита и електроден потенциал при стандартни условия E0 [V]. 

Доказано е, че при устойчив процес напрежението е const.  

1.8 Установено е, че дебелината на хромовите покрития е приблизително 

десет пъти по-голяма от тази на оксидните, твърдостта им с 3,2 пъти, а 

динамичният коефициент на триене µ е средно с 16% по-нисък. 

1.9 Доказано е, че допустимия брой работни цикли на стоманените 

хромирани детайли е около 12 пъти по-висок от този на алуминиевите твърдо 

анодирани, при интензивност на износване на стоманените детайли с 12÷13 

пъти по-ниска от тази на алуминиевите. 

 

ПРАКТИКО - ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ  

2.1 Чрез поелементен итеративен оптимизационен анализ са създадени и 

успешно приложени пълни технологични режими за електрохимично катодно 
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отлагане на дифузионни оксидни и хромови покрития върху алуминиеви и 

стоманени детайли при променлив състав на електролитите.  

2.2 Чрез симулационно моделиране, реализирано посредством 

комплексна якостно-деформационна проверка по метод на крайните 

елементи, съчетаваща силови, термични и флуидни симулации са определени 

нивата на вариране на факторите температурен градиент, топлинен поток, 

деформация и напрежения по von Mises. 
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ABSTRACT of Ph.D. THESIS 
 

The creation and improvement of the technological processes for machining of 

deep holes with a special configuration in details subjected to intensive wear, in 

recent years has been developed as a priority in three directions - intensification of 

the cutting conditions, optimization of the parameters of the machining of 

dimensional electrochemical anodic treatment (EHAO) and improvement of the 

regimes for applying wear-resistant electrochemical coatings on treated surfaces. 

These directions are interconnected, follow the sequence of production of the 

details and are studied and analyzed in parallel. The studies show that, among 

them, the application of coatings has the most serious effect on the operational, 

technological and economic parameters of the process. 

The object of the research are aluminum and steel samples obtained by 

electrochemical forming in different regimes, with a set of coatings deposited on 

them. 

The relevance of the problem solved in the Thesis is primarily determined by 

the need to create new or more efficient technologies for obtaining details with 

higher durability and wear resistance, working in conditions of extreme, intensive, 

cyclic thermodynamic loading. 

The research covers a wide range of activities related to the optimization 

analysis of the regimes during dimensional electrochemical anodic treatment, 

metallographic analysis of the coatings, study of their phase composition, their 

adhesion to the base material, friction coefficients, abrasive wear resistance, 

physical-mechanical parameters hardness and modulus of elasticity and the 

resulting roughness. Based on them, the two types of coatings were compared and 

their operational and technological indicators were reported. 

The received, analyzed and summarized information contributes to the 

expansion and enrichment of existing knowledge in the current scientific field, 

interpretation of the obtained scientific results and, in general, supports the creation 

of new and the improvement of existing technological processes. 


