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Abstract 
Coatings of chromium on aluminum alloys were obtained by electrochemical deposition. They are doped with 
nano-diamond particles obtained by detonation synthesis (NDDS). The objective of the study is to obtain and study 
the coating surface of chromium with nanodiamond particles on aluminum alloys, especially on silomine. 
Chromium coatings were obtained on aluminum alloys with silicon concentrations of 7 and 10% and a 
concentration of nanodiamond particles (ND) of 25 g / l in the electrolyte. The analyzes of the coatings were 
performed with a Bruker D8 Advance X-ray diffractometer, computer tomography and SEM-EDS. 
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Получаване и морфология на хромови покрития с диамантени 
наночастици върху алуминиеви сплави  

 
Владимир ПЕТКОВ, Радослав ВЪЛОВ, Любен ЛАКОВ, Божидар ЖИВОВ,  

Станислав АСЕНОВ, Михаела АЛЕКСАНДРОВА 
 
1. Въведение 
 

Основните предимства на алуминиевите сплави като конструктивни елементи и 
детайли е тяхната лекота, пластичност, корозионна устойчивост и сравнително добра 
здравина и термоустойчивост. За повишаване на техните качества като микротвърдост, 
износоустойчивост, корозионна устойчивост и др. те се покриват предимно и/или с никел 
и хром. Покритията от хром върху алуминиеви сплави повишават тяхната твърдост до 
65-70 HRc [1]. Композитните покрития от хром с нанодиаманти частици получени чрез 
детонационен синтез допълнително многократно увеличават гореизброените качества на 
алуминиевите сплави. Например покрития на алуминий с хром, притежават 
микротвърдост около 800 kg/mm2, а тези на хром с нанодиаманти достигат до 1200 
kg/mm2 [2]. 
 

Фундаменталните научни изследвания в настоящия експеримент са насочени към 
създаване на композитни хромови покрития с диамантени наночастици върху 
алуминиева сплав с различно съдържание на Si (7% и 10%) и изследване на тяхната 
морфология. Алуминиевата сплав (матрица) е със следния химичен състав, показан в 
(Табл.1). 
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Таблица 1. Химичен състав на алуминиева сплав с 7% и 10% силиций 

Wt.% Si Mn Fe Mg Cu Al 

7% 6.5- 7.5 1.5 0.19 0.5 – 0.7 0.5 – 0.05 balance 

10% 10 - - - - balance 
 

Знаем, че да се нанесе покритие, независимо върху какъвто и да е метал, последният 
трябва да бъде почистен надлежно от оксидния слой непосредствено преди нанасянето 
на покритието. В нашия случай трябва да се отстрани оксидният слой на алуминия 
(Al2O3), който се редуцира трудно до метален алуминий и много бързо след редукцията 
се възстановява отново до диалуминиев триоксид. Обикновено алуминиевите подложки 
се обработват химично (ецване) в азотна киселина, солна киселина и кисело-алкални 
разтвори. Друг вид предварителна обработка за премахване на оксидния слой от Al2O3 е 
електрохимичното полиране в съответните електролити. То се използва за обработване 
на металните повърхности преди нанасяне на защитни покрития, за точно оразмеряване 
на детайли. Отстраняването на количеството метал се определя от концентрацията на 
химикалите, температурата на разтвора и потока върху повърхнините. Чрез 
контролиране на тези параметри може да се гарантира повтаряемост на процеса. 
 
2. Експериментални данни 
 

Целта на разработката е получаване на хромово покритие директно върху 
алуминиева сплав с високо съдържание на силиций и изследване структурата и 
морфологията на модифицираното хромовото покритие с нанодиамантени частици 
електроотложено върху гореспоменатите алуминиеви сплави (табл.1). Пробните образци 
са цилиндри с диаметър ф – 10 mm и височина h – 50 mm. Образците първо се шлайфат, 
после се обезмасляват и накрая се обработват със специален киселинно-алкален разтвор, 
преди да се окачат на катода и потопят в електролита за хромиране. В настоящата 
разработка е използван стандартен електролит за хромиране [3]. Той е с химичен състав: 
CrO3 – 220 g/l;H2SO4 – 2.2 g/l. 

Електрохимични параметри на процеса са: 
 Плътност на тока – 45 A/dm2; 
 Времетраене – 45 min; 
 Температура – 50oC; 
 Аноден електрод – Pb сплав. 
Нанодиамантените частици, получени чрез детонационен синтез, са във вид на 

водна суспензия. Те се активират предварително чрез ултразвукова обработка и се 
прибавят към стандартния електролит за хромиране с концентрация от 25 g/l. 
Цилиндричните алуминиеви образци са окачени на катода, където се извършва 
електроотлагане на елементарен хром върху тях.  
 
3. Резултати и дискусия  
 

Направен е XRD анализ на хромовото покритие с нанодиаманти в електролита 
върху алуминиевите подложки с Si 7% (Cr-1) и Si 10% (Cr-2) показани на (фиг.1). 
Анализът е извършен с Bruker D8 Advance рентгенов дифрактометър в ъгловия диапазон 
20 – 100 o2θ и стъпка 0.02 o2θ. Използвано е характеристично рентгеново лъчение с 
дължина на вълната CuKα = 1.5406 Å и Ni-филтър за частична монохроматизация. 
Дифрактометърът е оборудван с твърдотелен позиционно чувствителен детектор 
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LynxEye. За качествения фазов анализ беше използвана програма Diffrac.Eva v.4.0 и 
референтна база данни ICDD PDF-2 (2014). Размерът на кристалитите на установените 
кристални фази е определен от полуширината на единична линия с използване на 
уравнението на Шерер. За по-голяма прецизност на получените резултати е използвана 
корекция за приноса на използвания инструмент към естествената полуширина на 
дифракционния профил.  

Праховите дифрактограми на образци Cr-1 и Cr-2 са представени на (фиг.1). От тях 
ясно се вижда присъствието само на една фаза от наноразмерен хром. Определеният 
размер на кристалити от полуширината на линия с индекси (110) и за двата образеца е 22 
nm, т.е. съдържанието на силицият в алуминивата сплав не влияе върху фазовия състав 
и структурата на хромовото покритие с нанодиамантени частици. 

Праховата дифрактограма на образец Cr-ND е представена на (фиг.2) На нея се 
вижда присъствието само на една фаза от елементарен хром. Определеният размер на 
кристалити от полуширината на линия (110) за този образец е 23 nm. 

 

Фиг. 1. Дифрактограми на хромово покритие с нанодиамантени частици в електролита върху 
алуминиева сплав с 7 и 10% Si 

 

 

Фиг. 2. Дифрактограма на хромово покритие с нанодиамантени частици в електролита върху 
алуминиева сплав с 10% Si (Cr ND) 
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Фиг. 3. Изображение на хромово покритие с нанодиаманти върху алуминиева сплав с 7% Si чрез 
компютърна томография 

 

Фиг. 4. 3-D изображение на хромово покритие с нанодиаманти върху алуминиева сплав с 7% Si по 
осите x, y и z 

 

Фиг. 5. Изображение на хромово покритие с нанодиаманти върху алуминиева сплав с 10% Si чрез 
компютърна томография 
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Фиг. 6. 3-D изображение на хромово покритие с нанодиаманти върху алуминиева сплав с 10% Si по 
оста y  

Анализът на покритията показани на (фиг. 3 – 6) е извършен в лаборатория по 3D 
дигитализация с компютърен томограф – NICON CT 225H. Дебелината на 
модифицираното хромовото покритие и на двете алуминиеви сплави е около 60 µm. Тя 
не се влияе от съдържанието на силиций в алуминиевата сплав. Покритията са 
непрекъснати, плътни и равномерно следващи повърхността на алуминиевите подложки 
(фиг. 3 – 6).  

Al

 

Фиг. 7. Изображение във вторични електрони на разрушен образец в зоната на покритието от хром 
с нанодиаманти върху алуминиева сплав Si -7% 

SEM изображение на повърхността на хромово покритие с нанодиаманти върху 
алуминиевa сплав Si -7% е представене на (фиг. 7). Тази повърхностна микроструктура 
наподобява морфологията на хромовото покритие с нанодиаманти върху алуминиевa 
сплав Si -10% (фиг.8), която е разгледана по-подробно. Изследвана е микроструктурата 
на лома в областта очертана със зелен квадрат от повърхността на разрушения образец 
(фиг. 8а).  

Разрушените алуминиеви образци с хромово покритие и нанодиамтени частици са 
заснети със сканиращ електронен микроскоп. Изображенията на техния лом са показани 
на (фиг. 7, 8, 8а), където със зелено е оцветена алуминиевата матрица, с червено 
покритието от хром и със синьо въглерода. Предполагаме, че зснетия въглерода не от 
замърсяване на пробите тъй като те не са обработвани допълнително, а направо 
сканирани.  
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Фиг. 8. Изображение във вторични електрони 
на разрушен образец в наблюдаваната зона на 

покритието от хром с нанодиаманти върху 
алуминиева сплав Si -10%  

Фиг. 8а. Изображение във вторични електрони 
на разрушен образец в зоната на покритието от 
хром с нанодиаманти върху алуминиева сплав 

Si -10% 

 
Прави впечетление, че въглерода от ND се намира на границата мехду 

алуминиевата матрица и хромовото покритие. Следователно нанодиамантените частици 
с голяма вероятност участват в хромовото покритието като междинен слой, а защо не и 
в самия него (фиг. 7, 8a).  

 

  

Фиг.9. Разпределение на хрома върху 
наблюдаваната повърхност получена чрез 

характеристично рентгеново лъчение – Cr K α  

Фиг.10. Разпределение на въглерода върху 
наблюдаваната повърхност получена чрез 

характеристично рентгеново лъчение – C K α  

 
На фигура 9 и 10 са показани рентгеновите спектри на разпределението на 

елементите в характеристично рентгеново лъчение. Те са извършени с рентгенов 
микроанализатор BRUKER. Съответно изображение на К алфа линията на металния 
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хром. От заснетото изображение е видно, че дебелината на хромовия слой е около 60 µm, 
което се потвърждава и от изследванията с компютърната топография (фиг. 3, 5). 

На фигура 10 е показан рентгеновият спектър на характеристично рентгеново 
лъчение, изобразено чрез К α линията на въглерода. То е с дебелина около 40 µm. Остава 
открит въпроса доколко този въглверод в хромовото покритие е от нанодиамантените 
частици от електролита или е от замърсяване при рязането на пробата до половината и 
последващо отчупване (разръшаване ) на цилиндричния образец 
 
4. Изводи 
 

Електроотложен е хром с ND частици в електролита, директно върху алуминиеви 
сплави с високо съдържание на силиций (Si 7% и Si -10%). 

Изчислени са размерите на кристалитите на хромовото покритие върху 
алуминиевите подложки със Si -7%, Si -10%, които са около 22nm  

Доказано е с компютърна томография и SEM изображения, че слоя от хром се 
електроотлага върху алуминиевата матрица (подложка), следвайки нейната повърхност. 
Той е сравнително равномерен, непрекъснат с добра адхезия към Al матрица. 

Чрез SEM наблюдение повърхността на микроструктурата на разрушения образец 
(лом) на покритите проби, е установено наличието на въглерод на границата между 
алуминиевата подложка и хромовия слой, който с голяма вероятност е въглерод от 
нанодиамантените частици използвани в електролита.  
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