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Abstract 
The object of study is the identification the reasons for corrosion appearance on series production details, of steel 
20 with phosphate-lacquered coating, obtained by validated in practice methods. The following tests were 
performed – control of chemical composition and microstructure of steel, measurement of thickness and analysis 
of coating integrity, evaluation of surface quality of the details prior to phosphating and after the complete process 
of mechanical and galvanic treatment and after performance of lacquer coating have been carried out. The reasons 
for the development of corrosion process have been clarified and recommendations to improve the performance 
and control of technological operations implementation have been given. 
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1. Въведение 
 

Фосфатирането е най-широко използваният метод за повърхностна финишна 
обработка на изделия от черни и цветни метали. При него върху повърхността на 
металното изделие се създава слой от трудноразтворим железен, цинков или манганов 
фосфат. Фосфатното покритие осигурява допълнителна защита от корозия, подобрява 
твърдостта, износоустойчивостта и електроизолационните свойства на изделията.  

На фосфатиране се подлагат чугуни, нисколегирани стомани, кадмий, цинк, мед и 
медни сплави, алуминий. Високолегираните сплави трудно се фосфатират. Изделията, 
подложени на фосфатиране, могат да се експлоатират дори в тропиците. Фосфатното 
покритие не се разрушава от органични масла, смазочни горящи материали, толуол, 
бензол, всички газове без сероводород, но се разрушава бързо под въздействието на 
основи, киселини, прясна морска вода, амоняк, водна пара. 

Методът е икономичен, бърз и осигурява получаване на покритие с отлична 
устойчивост на корозия и на износване, много добро сцепление и смазочни свойства. 
Фосфатирането играе важна роля и се прилага при изделия и детайли, предназначени за 
автомобилната промишленост, машиностроенето и уредостроенето [1, 2]. 
 
2. Цел на изследването 
 

В настоящата работа са изследвани стоманени детайли с фосфатно-лаково 
покритие, за които е установено, че въпреки изпълнението на всички операции от 
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технологичния процес, е протекла корозия и има отделени корозионни продукти. Целта 
на работата е да се установят възможните причини за появилата се корозия:  
- липса или недобра подготовка на материалите, включително и тяхната повърхност, 

за процеса на обработка; 
- липса на дадена операция, с която трябва да се допълни процесът на обработка;  
- некачествено изпълнение или слаб контрол на операциите от технологичния 

процес; 
- друга причина. 

Детайлите представляват цилиндри, отрязани от стоманени тръби, върху които 
допълнително е направена резба. Съгласно утвърдената технология, след механичната 
обработка те са преминали стандартните подготвителни операции за нанасяне на 
фосфатно – лаково покритие, които включват – химическо обезмасляване с NaOH, 
киселинно почистване с HCl, сваляне на шлам с хромов анхидрид и сярна киселина, 
отново киселинно почистване и неутрализация с Na2CO3. След всяка операция детайлите 
са изплаквани с вода. След химичното фосфатиране детайлите са промивани, пасивирани 
с калиев бихромат, отново промивани и изсушени с горещ въздух. За контролиране на 
корозионната устойчивост на фосфатното покритие е правен тест чрез потапяне в 3% 
NaCl за 2 часа.  

След контрола на фосфатното покритие върху детайлите е нанесено трислойно 
лаково покритие с лак КФ-25, като след всеки слой лакът е изпичан. Извършен е 
повторен тест за корозионна устойчивост в 3% NaCl за 10 часа.  
Изследвани са детайли на различен производствен стадий (серии А, В и С): 
A: детайли, преминали обработка „почистване преди фосфатиране“; 
B: детайли, преминали обработка „фосфатиране“; 
C: детайли, преминали всички операции от процеса по механична и галванична 

обработка. 
За целите на изследването са направени следните анализи и изпитвания: 

определяне на химичния състав на материала на детайлите от серии A, B и C; визуална 
оценка на качеството на повърхността на детайлите от серия A и C; определяне на 
структурата на метала на детайлите от серии A, B и C; измерване на дебелината на 
покритието на детайлите от серии A, B и C; анализ на защитната способност на 
фосфатното покритие на детайли от серия B и на лаковото покритие на детайли от 
серия С. 
 
3. Анализ на резултатите от изпитванията 
 
3.1. Химичен състав на метала  
 

Определянето на химичния състав на стоманата е извършено по метода на 
оптичната емисионна спектрометрия (ОЕС). Преди всяко изпитване повърхността на 
образците е почиствана с едра шкурка. Получените резултати са представени в таблица 
1. Всяка стойност, отразена в таблицата, е средноаритметична от проведени пет 
изпитвания. 

В информацията за извършената механична и галванична обработка на детайлите е 
посочено, че те са изработени от стоманени тръби (стомана 20), горещо валцовани. 
Съставът на стомана 20, съгласно изискванията на ГОСТ 1050-88, е представен в 
последния ред на таблица 1. Получените резултати за съдържанието на всички елементи 
съответстват на изискванията за състава на стомана 20 с изключение на резултатите за 
съдържанието на въглерода, които са под долната допустима граница. 
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Таблица 1. Химичен състав на образците от серии А, В, С и стомана 20. 

 
Съдържание на елементите [% по маса] 

 C Si Mn P S Cr Ni V Al Cu 
Серия A 0,152 0,24 0,51 0,016 ≤0,010 <0,058 <0,034 - 0,03 <0,048 
Серия B 0,167 0,27 0,45 0,016 0,016 <0,058 0,05 0,014 0,03 <0,048 
Серия C 0,168 0,21 0,45 0,016 ≤0,010 0,07 <0,034 - 0,05 <0,048 
Стомана 

20 
0,17-0,24 0,17-0,37 0,35-0,65 ≤0,035 ≤0,04 0,25 до 0,3 - - ≤0,3 

 
 
3.2. Микроструктура на материала и покритието 
 

За изучаването на микроструктурата на материала е извършен металографски 
анализ на образци от трите серии. Металографските шлифове са подготвени в равнина, 
успоредна на челната повърхност на детайлите и е наблюдавана микроструктурата на 
сърцевината на детайлите и на слоевете по външната и вътрешната цилиндрични 
повърхности. При образците от трите серии наблюденията показват ферит-перлитна 
микроструктура на сърцевината и наличие на слоеве върху външните и вътрешни 
цилиндрични повърхности. 
 

   
а b c 

Фигура 1. Микроструктура на материала и на покритието 

 
Върху вътрешната цилиндрична повърхност на образeц от серия А се наблюдава 

равномерен светъл слой с дебелина (7,9±1,7) µm. По външната повърхност слоят е 
относително равномерен, наблюдават се единични участъци, в които той е силно 
„нащърбен“ (Фиг. 1а). Върху външната цилиндрична повърхност на образец от серия В 
се наблюдава тъмно покритие с дебелина (8,1±1,8) µm (Фиг. 1b). На места във 
вътрешността на покритието се забелязва слой с метален блясък, който най-общо следва 
контура на външната цилиндрична повърхност на пръстена. На места бляскавият слой 
излиза на повърхността на покритието, а на други места достига до основния метал. По 
вътрешната цилиндрична повърхност има разслоени участъци. Този образец е преминал 
галванична обработка „фосфатиране“, така че наличието на отделни зони с метален 
блясък може да означава неравномерност в характеристиките на фосфатното покритие, 
т.е. неравномерност на обработката. Върху външната цилиндрична повърхността на 
образец от серия C се наблюдава двуслойно покритие с дебелина (20,1±1,8) µm (Фиг. 1c). 
На места има разслояване и покритието е отделено от металната основа на детайла. 
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3.3. Визуална оценка на качеството на повърхността на детайлите преди 
фосфатиране (образци от серия A) и след преминаване на пълния процес на 
механична и галванична обработка и нанасяне на лаковото покритие (образци от 
серия С). 
 

За да се определи на кой етап от производството на детайлите започва развитието 
на корозионния процес, беше извършен визуален контрол на детайли от серия А, които 
са преминали галванична обработка (почистване преди фосфатиране) и на детайли от 
серия С, които са преминали пълния процес на механична и галванична обработка, 
включваща и нанасяне на лаковото покритие. 
 

  
a b 

Фигура 2. Образци от серия А 

 

  
а b 

Фигура 3. Образци от серия С 

Наблюденията на образците от серия А показаха наличие на единични точкови 
корозионни дефекти (питинги) и на области от много на брой единични (Фиг. 2а) или 
слети питинги (Фиг. 2b). Цветовете на тези локални корозионни изменения са от зелено 
до по-светло и тъмнокафяво и са характерни за хидратираните железни съединения, 
които се образуват в среди с висока влажност, достъп на кислород и присъствие на 
хлорни (Cl-), сулфатни (SO4

2-) или карбонатни (CO3
2-) йони. Това означава, че 

корозионните процеси са започнали да се развиват още на етапа на подготовка на 
детайлите за химично фосфатиране. 

Стомана 20, както и всички стомани с подобно съдържание на въглерод, не е 
корозионно устойчива и е податлива на корозионна атака при наличие на подходящи 
условия (влага, кислород от въздуха, агресивни среди). Очевидно тези условия са били 
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налице още след първия етап от производството на изделието, когато е започнало 
развитието на корозионни процеси.  

Визуалният оглед на детайл от серия С показа напреднал стадий на развитие на 
локална корозия, която е засегнала главно области от външната цилиндрична 
повърхност. Доказателство за напредването на корозионния процес във времето са по-
тъмните цветове на корозионните продукти (Фиг. 3a, 3b). Възможна причина за 
развитието на корозионния процес може да е разслояването на покритието, което беше 
установено при металографския анализ. 
 
3.4. Анализ на защитната способност на фосфатното покритие (образци от 
серия Б) и на органичното/лаково покритие (образци от серия С) 
 

За определяне на защитната способност на фосфатното покритие бяха извършени 
изпитвания по метода на потапяне и метода на капките върху образци от серия С. И по 
двата метода беше констатирано, че защитната способност на покритието е 
незадоволителна. При изпитването по метода на потапяне в различни среди беше 
установена поява на точки от корозия, което означава проникване на корозията до 
металната сърцевина и промяна на цвета на покритието от небесносин до розов. При 
изпитването по метода на капките се наблюдава оцветяване на местата на накапване в 
розовочервен цвят, което е индикатор, че качеството на фосфатното покритие е 
незадоволително. 
 
4. Изводи 
 

Дейностите, описани в предоставената информация за механичната и галванична 
обработка на детайлите, съответстват на най-общите изисквания за нанасяне на 
фосфатни и лакови покрития върху изделия от стомана. Препоръчва се в технологичния 
процес да бъде предвиден по-строг контрол за спазване на технологичните изисквания и 
на състоянието на детайлите след всяка проведена обработка. 

Съгласно предоставената информация за технологичните операции, преди да бъде 
проведено фосфатирането се извършват всички необходими дейности за обезмасляване 
и почистване на повърхността на изделията. Наличието на корозионни изменения още 
на етап подготовка за фосфатиране обаче показва, че предвиденото изплакване в топла и 
студена вода не е извършено достатъчно прецизно. Затова се препоръчва, особено за 
детайли с резба, преди обезмасляването те да бъдат изплаквани с топла проточна вода. 
Изплакването по време на алкалното и киселинното почистване задължително трябва да 
се извършва с проточна вода, а не чрез потапяне, защото наличието на много тесни 
канали позволява задържане на натриева основа или солна киселина в тях, което е 
предпоставка за започване на корозионния процес още на етап подготовка и последващо 
получаване на некачествено фосфатно покритие. Повърхността се счита за чиста, ако 
след изплакването водата изтича като непрекъснат филм. 

Наличието на корозионни изменения върху детайлите след приключване на пълния 
технологичен цикъл на механична и галванична обработка и нанасяне на лаковото 
покритие показва, че операциите по контрола на корозионната устойчивост на изделията 
не са ефективни. Препоръчва се изпитванията за корозионна устойчивост на детайлите, 
които се правят след изпичането на лаковото покритие, да се извършват по метода на 
периодично потапяне в солен разтвор. Този метод се състои в редуване на потапяне и 
изсушаване, корозионно по-агресивен е и дава по-добри резултати, отколкото само 
потапяне в разтвор на NaCl.  
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Най-добрият метод за контролиране на лакови покрития е методът на изпитване в 
изкуствени атмосферни условия – солена мъгла. Препоръчва се да се правят такива 
изпитвания с продължителност над 200 часа, като е възможно по време на изпитването 
образците да бъдат периодично оценявани, за да се определи на кой етап от изпитването 
се появяват първите корозионни изменения. 

Препоръчва се проверката за оценка на защитната способност на фосфатното 
покритие да се прави по утвърдени стандартизирани методи. 
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