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Abstract 
In this study, Sm doped TiO2 nanosized coatings have been deposited by sol-gel method in order to increase the 
corrosion resistance of stainless steel. Two types of titanium precursors were applied – titanium (IV) isopropoxide  
Ti[OCH(CH3)2]4  and titanium(IV) butoxide Ti(OCH2CH2CH2CH3)4. The phase composition, surface topography 
and roughness of the samples were studied by means of X-ray diffraction (XRD) and Atomic Force microscopy 
(AFM). The chemical corrosion resistances of the investigated samples were studied by weight loss method in 
neutral salt spray chamber using 3.5% NaCl. The type of titanium precursor does not influence significantly the 
corrosion resistance of non-doped coatings. It was established that that the introduction of Sm in TiO2 coatings 
and Ti precursor salts affect their corrosion resistance. The best protective properties were exhibited by samarium-
doped TiO2 coatings, obtained from titanium butoxide. There are no visible pits and cracks on their surface after 
immersion in NaCl solution for 100 hours' time interval. The high corrosion resistance of the samarium doped 
TiO2 coatings is probably due to the low degree of crystallization and corrosion inhibition effect of samarium in 
TiO2 protective films. 
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1. Увод 
 

Материалите на основата на въглеродна и неръждаема стомана, поставени в 
различни среди: водни, почви, горещи течности, замърсители на въздуха и т.н. са 
подложени на корозионни атаки. Установена е податливостта на неръждаемата стомана 
спрямо тяхното въздействие в присъствие както на хлорни йони, така и на флуорни йони. 
Това е причина за множеството научни изследвания и приложни разработки, отнасящи 
се до повишаване на корозионната ѝ устойчивост чрез нанасяне на антикорозионни 
покрития. От тях особено ефективни се оказаха тънките оксидни слоеве: SiO2, TiO2, 
Al2O3, ZrO2. Те се характеризират с висока химическа стабилност, много добри 
механични свойства (включително устойчивост спрямо износване, твърдост и др.), 
забавяне на окислението на защитаваните повърхности чрез формиране на  бариерни, 
пасивни покрития. Много добра корозионна устойчивост имат слоевете от TiO2, 
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дотирани с редкоземни елементи. Характерно за лантанидните допанти е, че намаляват 
размерите на кристалитите (зърната).Те сегрегират на границите между зърната като 
спират или забавят нарастването на нанокристалитите до наночастици. Така се понижава 
и кристалността на антикорозионните слоеве, а това води до повишаване на  
корозионната устойчивост. Особено ефективен метод за нанасяне на защитните слоеве е 
зол-гелният вариант чрез потапяне (dip coating). Като правило, нанесените чрез този 
метод покрития имат добра адхезия и висока корозионна устойчивост – действат като 
дифузионни бариери. Чрез зол-гелна технология се получават и наноразмерни слоеве с 
повишена корозионна устойчивост [1-20].  

В настоящото изследване чрез потапяне бяха нанесени защитни покрития от 
дотиран със самарий (Sm) титанов диоксид.  
 
2. Експериментална част 
 

В това проучване наноразмерните TiO2 покрития, дотирани със самарий, са 
нанесени чрез зол-гел метод, за да се увеличи корозионната устойчивост на стомана 
316L. За получаване на разтвора за отлагане на дотирани със самарий TiO2 са приложени 
два органични прекурсора на титан: титанов изопропоксид (TTIP) и титанов бутоксид. 
Кaтo стабилизиращ агент е използван aцетилацетон (AcAc). Титанов изопропоксид 
(TTIP); титанов бутоксид и AcAc се разтварят в 2-пропанол. Полученият разтвор е 
прозрачен и оранжев, което е типично за образувания хелатен комплекс. След енергично 
разбъркване при стайна температура към горния разтвор при разбъркване се прибавя на 
капки смесен разтвор на дестилирана вода и i-пропанол (iPrOH). Моларното 
съотношение на компонентите е TTIP: iPrOH: H2O: AcAc = 1:30:1:1. По същия метод е 
приготвен и разтвор от титанов бутоксид. 
 
3. Резултати и дискусия 
 

За получаването на дотирани покрития от TiO2 се приготвя разтвор от Sm2O3, 
разтворен в 2мл азотна киселина и изопропанол до крайна концентрация 0,1 М. 
Изчисленото количество от самариевия разтвор се добавя към титановият разтвор: 

 Образец S1 е получен от зол, съдържащ 0.5% Sm в разтвор на титанов 
изопропоксид; 

 Образец S2 е получен от зол, съдържащ 1% Sm в разтвор на титанов 
изопропоксид; 

 Образец S3 e получен от зол, съдържащ 0.5% Sm в разтвор на титанов бутоксид; 
 Образец S4 е получен от зол, съдържащ 1% Sm в разтвор на титанов бутоксид. 

 
На фигура 1 е представена рентгенограми на образци S1 и S3 съдържащи 0.5 at% 

Sm2O3, получени от прекурсори – титанов изопропоксид (а) и титанов бутоксид (б). 
Регистрирани са две фази: TiO2 (анатаз) и Магнели фаза (нестехиометричен TiO2). 
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б 

Фигура 1. Рентгенограми на образци /XRD/- S1 и S3. 

 
Получените резултати по отношение на корозионната устойчивост са показани на 

таблица 1 и фигура 2.  

Таблица 1: 

Означения на 
образците 

Загуба на маса 
∆m [g/m2] 

50h 

Скорост на 
корозия – 
K [g/m2h] 

50h 

Загуба на маса 
∆m [g/m2] 

100h 

Скорост на 
корозия -
K [g/m2h] 

100h 
S1 0.22664 0.00453 0.26441 0.00529 
S2 0 0 0.03515 0.00070 
S3 0.02033 0.00410 0 0 
S4 0 0 0.12334 0.00247 

 

 
а 

 
б 

Фигура 2. Корозионна устойчивост при 50 и 100 часа. 

Получените резултати за образците от серия S, показват много добри защитни 
свойства на нанесените зол-гелни покрития. След 100 ч. циклични изпитвания върху 
покритията не се наблюдават корозионни изменения. Покритията са гладки, без видимо 
помътняване и наличие на дефекти по повърхността. Най-ниска скорост на корозия имат 
образци с означение S2 и S3. За образец S3 след 50 часа корозионен тест е регистрирана 
незначителна корозия. Като след 100 ч при образец S3 не е отчетена загуба на маса и 
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съответно скоростта на корозия е нулева. Това поведение може да се обясни с наличие 
на корозионни продукти в обема на порите, което води до дифузионни ограничения – 
бариерен ефект и забавяне на корозионния процес. При образец S2 скоростта на корозия 
през първите 50 ч е нулева, а след  стотния час е едва 0,0007 – K [g/m2h] 100h. На фиг.3 
са представени резултатите чрез атомна силова микроскопия /AFM/ на образци S1 и S3. 

 
S1 

 
S3 

Фигура 3. Атомна силова микроскопия /AFM/ на образци S1 и S3. 

От направените изображения с атомно-силов микроскоп и анализа на грапавостта 
на отделните образци е установено: 

1. При топографията на образеца S1 с приложен органичен прекурсор на титанов 
изопропоксид се наблюдават площи с гладка повърхност, както и площи с по-грапава 
повърхност. Стойностите за грапавостта Rq за сканираните повърхности при 5 µm за 
покритието S1 са в интервала между 20,5 nm и 41,1 nm 

2. При топографията на образеца S3 с приложен органичен прекурсор на титанов 
тетрабутоксид отново се наблюдават площи с гладка повърхност, както и площи с по-
грапава повърхност. Стойностите за грапавостта Rq за сканираните повърхности при 
5 µm за покритието S3 са в интервала между 23,2 nm и 47,7 nm.  
 
4. Изводи 
 

 Получените покрития на TiО2 дотирани със самарий показват повишена 
устойчивост на корозия в сравнение с недотираните TiO2 покрития. 

 Пробата S1 показва недостатъчна устойчивост на корозия. 
 При проба S3 – при 50 часа има начален стадий на корозия, след това (при 100 

часа) не се регистрира корозия, което се дължи евентуално на неразтворим 
продукт, който служи като бариерен слой. 

 Регистрирани са две фази: TiO2 (анатаз) и Магнели фаза (нестехиометричен 
TiO2).  

 Чрез AFM изследвания е установено наличието на наноразмерни тънки слоеве. 
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