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STRESZCZENIE 

W zakresie niniejszej rozprawy doktorskiej przeprowadzono i przedstawiono badania 

-PEO i AC-PEO 

z  

 

o 

stereometrycznych, chemicznych i elektrochemicznych. 

bszaru 

-

 zakresie od 44% do 

166%.  

metodami DC-PEO oraz AC-

 (1,9 - 4,7 % at.), 

magnez (2,3 - 10,9 % at.), cynk (0,2 - 1,3 % at.), tytan (2,1 - 6,3 % at.) oraz fosfor (22,5 - 31,9 % 

at.) i tlen (57,4 - 

(Ca2+, Mg2+, Zn2+ 4+).  

ch otrzymanych w procesie DC-

W procesie AC- 35 V i 85 V nie obserwowano 

Wytwarzanie i badanie porowatych powłok zawierających wapń, 

magnez i cynk na podłożu tytanowym do zastosowań w budowie maszyn 

porowatych powłok wzbogaconych W wapń, magnez i cynk, wytworzonych W procesie 

plazmowego utleniania elektrolitycznego z zastosowaniem procesów DC 

kontrolą napięciową W elektrolitach opartych o stężony kwas fosforowy(V) z dodatkiem 

azotanóW(V) wapnia, magnezu i cynku. Odnotowano, że zarówno zmiana napięcia procesu, czasu 

jego prowadzenia, rodzaju wymuszenia napięciowego, a także zastosowanie elektrolitów 

różnym składzie chemicznym pozwala wytworzyć powłoki o pożądanych właściwościach 

Na podstawie badań CLSM (skaningowa laserowa mikroskopia konfokalna) stwierdzono, 

że rozwinięcie powierzchni, opisane współczynnikiem powierzchni rOZWinięcia o 

granicznego Sdr porowatych powłok wytworzonych W procesie DC PEO zawiera się W zakresie 

od 277% do 23 57%, natomiast zastosowanie napięcia AC skutkowało otrzymaniem porowatych 

powłok o znacznie mniej szym rozwinięciu powierzchni, mieszczącym się W 

Badania zewnętrznych nanowarstW powłok wytworzonych na podłożu tytanowym 

PEO wskazały, że W zależności od użytego elektrolitu zawieraj ącego 

od jednego do trzech azotanóW(V) wapnia, magnezu, cynku, wykryto wapń 

68,6 % at.). Na podstawie analizy opartej na dostępnych wzorcach XPS 

(spektroskopia fotoelektronóW promieniowania rentgenowskiego) można stwierdzić, że 

nanowarstwy są zbudowane głównie z fosforanów wybranych metali pochodzących z roztworu 

) oraz z podłoża (Ti 

Na podstawie badań XRD (dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego) wykonanych na 

powłoka PEO stwierdzono, że wzrost udziału fazy krystalicznej 

można uzyskać poprzez zwiększenie napięcia lub skrócenie czasu prowadzenia procesu. 

PEO przy zastosowaniu napięć katodowych — — 
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obecn 135 V 

3O.  

w -PEO z 500 V na 

650 

Natomiast zastosowanie procesu AC-  znacznie 

35 -

katodowego do 135  

-PEO otrzymanych w czasach procesu 1 min, 3 min, i 5 min, podobnie jak 

 V  skutkuje otrzymaniem 

35) V 

w procesie AC-  

135) V. 

 

ości faz krystalicznych W powłokach, natomiast zastosowanie napięcia katodowego — 

skutkowało uzyskaniem powłok zwieraj ących tlenki tytanu TiO i Ti 

Profile głębokościowe uzyskane metodą GDEOS (optyczna spektroskopia emisyjna 

wyładowaniu jarzeniowym) wskazują, ze wzrost napięcia w procesie DC 

V powoduje około dwukrotny wzrost grubości powłok (do około 30 mm), natomiast 

zwiększenie czasu prowadzenia procesu skutkuje zmniejszeniem ich grubości około o połowę. 

PEO prowadzi do otrzymywania powłok o 

mniej szych grubościach, jednakże nie przekraczających 4 um. Zastosowanie napięcia katodowego 

— V skutkowało otrzymaniem powłok o grubościach z zakresu 1 3 um, a zmiana napięcia 

— V wytworzeniem powłok o wielokrotnie mniej szych grubościach. 

Badania korozyjne wskazują na brak istotnych różnic w wartościach gęstości prądów 

pasywacji powłok DC 

przy wartościach napięcia 500 i 575 V. Zastosowanie napięcia DC 650 V 

powłok charakteryzujących się większymi o około rząd wielkości prądami pasywacji niz powłok 

otrzymanych przy napięciach nizszych. Natomiast zastosowanie napięcia (+400, — 

PEO skutkuje otrzymaniem powłok o istotnie niższych wartościach gęstości 

prądów pasywacji niż dla powłok otrzymanych przy napięciu (+400, — 
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Fabrication and studies of porous coatings containing calcium, magnesium 

and zinc on a titanium substrate for mechanical engineering applications 

ABSTRACT 

In the doctoral dissertation, the porous coatings enriched with calcium, magnesium and 

zinc, fabricated on titanium substrate by plasma electrolytic oxidation processes under the DC and 

AC conditions with voltage control, in electrolytes based on concentrated phosphoric acid with 

selected nitrates, are presented. It has been noticed that the change of the DC-PEO or AC-PEO 

ositions allows to fabricate 

coatings with the desired stereometric, as well as chemical and electrochemical properties. Based 

on the CLSM (confocal laser scanning microscopy) studies, it was found that the surface development 

described by the developed interfacial area ratios (Sdr parameter) of porous coatings obtained by 

the DC-PEO process were in the range from 277% up to 2357%, while the application of the AC 

voltage resulted in formation of porous coatings with a much lower surface development within 

the range from 44% up to 166%. 

The XPS (X-ray photoelectron spectroscopy) tests of top nano-layers of coatings produced 

on the titanium substrate using the DC-PEO or AC-PEO methods indicated that, dependent on the 

electrolyte used, containing one, two or three nitrates(V), the following contents of calcium (1.9 - 

4.7 at.%), magnesium (2.3 - 10.9 at.%), zinc (0.2 - 1.3 at.%), titanium (2.1 - 6.3 at.%) and 

phosphorus (22.5 - 31.9 at.%), as well as oxygen (57.4 - 68.6 at.%), were detected. Based on the 

available XPS standards, it can be concluded that the nanolayers are composed mainly of 

phosphates of selected metals from the electrolyte (Ca2+, Mg2+, Zn2+) as well as from the substrate 

(Ti4+). 

The XRD (x-ray diffraction) measurements performed on the coatings obtained by DC-PEO 

processes, have shown that an increase of crystalline-to-amorphous phase ratio can be obtained by 

rising the PEO voltage or shortening the processing time. In the AC-PEO process with the use of 

two cathodic voltages, i.e. 35 V and 85 V, there were no crystalline phases recorded in the 

fabricated coatings, while for 135 V the titanium oxides (TiO and Ti3O) were found. 

The depth profiles obtained by the GDEOS (glow-discharge optical emission spectroscopy) 

method show that the increase of DC voltage from 500 V up to 650 V results in doubling thickness 

processes voltages, treatment times, as well as the electrolytes” comp 
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of the coatings, while the treatment time increasing effects in the halving of their thickness. On the 

other hand, the use of the AC-PEO process leads to the production of coatings with much smaller 

35 V cathode voltage resulted in 

obtaining coatings with thicknesses in the range of 1-

to 135 V effected in the coatings with many times smaller thicknesses. 

Corrosion tests indicate no significant differences in the values of the passivation current 

density of DC-PEO coatings obtained under the process times of 1, 3 and 5 min, what was also 

observed regarding the used voltages of 500 V and 575 V. However, the usage of the DC voltage 

of 650 V results in obtaining coatings characterized by passivation currents densities higher than 

those ones obtained at lower voltages. The use of voltage (+400, 35) V in the AC-PEO process 

results in getting coatings characteristic by significantly lower passivation current density than for 

coatings obtained at the voltage of (+400, 135) V. 

 

 

 

thicknesses, not exceeding 4 um. The application of the — 

3 pm, and the change in the cathode voltage 


