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Tóm tắt: 
 

Tạo lớp phủ biến tính chứa Ti, Zr trên nền thép thường bằng cách nhúng trong dung dịch chứa 
0,01 M TiF6

2- và 0,02M ZrF6
2-, pH=4. Lớp biến tính có thể cải thiện tính chống ăn mòn cho lớp 

phủ hữu cơ. Đường cong phân cực xác định thế và dòng ăn mòn thu được khi có và không có lớp 
phủ biến tính trên nền thép thường cho thấy lớp phủ có mặt kim loại Zr, Ti đã giảm dòng ăn 
mòn. Khả năng bảo vệ của màng được đánh giá bằng phép đo tổng trở và ngâm mẫu trong môi 
trường KCI 3%. Sự bóc tách lớp màng được quan sát qua thí nghiệm ngâm trong dung dịch KCI. 
Có lớp biến tính, màng epoxy trở nên bám chắc hơn trên nền thép; tổng trở của màng có xu 
hướng giảm theo thời gian ngâm, nhưng giảm chậm hơn.            
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Abstract: 
 

Conversion coating containing Zr and Ti has been applied on iron surface by dipping it in TiF6
2- 

0.01M and ZrF6
2- 0.02M solution, pH=4. The conversion layer can improve the corrosion ability 

of organic coating. Polarisation method is applied to determine the corrosion potential and 
currrent of coating with and without conversion layer. Electrochemical Impedance Spectroscopy 
(EIS) is used to measure the impedance of coating in 3% KCl solution. Delamination of epoxy 
coating is studied by dipping it in KCl solution. Thanks to the conversion layer, epoxy layer 
adheres well on iron. Resistance of coating has changed slowly during the immersion time.            
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