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Stale nierdzewne zawierają minimum 50% żelaza i powyżej 10,5% 
chromu, co daje im odporność korozyjną zbliżoną do chromu. Z tego 
względu są szeroko stosowane do budowy zbiorników i cystern do 
przewozu środków stężonych chemicznych i płynów spożywczych. Ich 
odporność korozyjna wynika z pasywnych nanowarstw wzbogaconych w 
związki chromu, które mogą być uzyskiwane między innymi poprzez 
polerowanie elektrochemiczne przy niskich i wysokich gęstościach 
prądów oraz z użyciem pola magnetycznego, jak i pasywacji. W artykule 
przedstawiono również skład chemiczny dwóch warstw pasywnych 
otrzymanych na stopowej stali austenitycznej AISI 316L po 
standardowym polerowaniu elektrochemicznym (EP) oraz z użyciem pola 
magnetycznego (MEP), co pokazuje możliwości sterowania składem 
nanowarstwy  pasywnej. 
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Wstęp 

Właściwości elementu maszyny są determinowane 
przez rodzaj i strukturę materiału oraz stan powierzchni 
zewnętrznej, która ma kontakt fizyczny i chemiczny 
z otoczeniem. Jest uzasadnione zatem, aby warstwa wierzchnia 
miała odmienny skład chemiczny i strukturę od materiału 
właściwego. Obróbka warstw wierzchnich ma na celu poprawę 
właściwości mechanicznych, ochronę przed korozją i nadanie 
estetycznego wyglądu [1]. Zastosowanie stali nierdzewnych 
w samochodach osobowych jest ograniczone. Producenci w tym 
przypadku dążą do możliwie niskich kosztów, łatwości obróbki 
materiału, obniżenia masy. Stosuje się je zazwyczaj w układach 
wydechowych i elementach wykończeniowych. Znajdują one 
jednak szersze zastosowanie w środkach transportu, których 
zakładany jest długi czas eksploatacji – autobusach, pociągach, 
samochodach ciężarowych. Wynika to ze zwiększonego czasu  
eksploatacji stali nierdzewnych, zatem pomimo ich wyższych 
kosztów, jest to uzasadnione ekonomicznie [2]. Dodatkowo 
stale nierdzewne jak 1.4404 (AISI 316L) stosuje się do budowy 
zbiorników (cystern) do transportu różnego rodzaju materiałów 
chemicznych (Rys. 1), w tym skrajnie niebezpiecznych, a także 
produktów spożywczych [3]. W tych zastosowaniach jakości 
powierzchni stawia się najwyższe wymagania dotyczące 
zarówno właściwości mechanicznych (chropowatość) czy też 
chemicznych (odporność na korozję). Jeżeli zbiornik stosowany 
do transportu środków spożywczych (np. mleka) będzie 
posiadał na swojej powierzchni wewnętrznej rysy czy inne 
niedoskonałości mechaniczne (np. powstałej w wyniku korozji 
wżerowej), powodować to może problemy z dezynfekcją takiego 
zbiornika, co w skutku może doprowadzić do zakażenia całej 
partii materiału a produkty korozji mogłyby zanieczyszczać 

pożywienie. Im powierzchnia jest gładsza tym trudniej tworzą się 
osady i biopowłoki, które mogą doprowadzić do zakażenia 
pożywienia [4]. W przypadku przewozu związków chemicznych 
o agresywnym charakterze nieprawidłowe zabezpieczenie 
antykorozyjne może doprowadzić do wycieku niebezpiecznej 
substancji do środowiska. Jest więc istotne stosowanie 
niezawodnych metod obróbki powierzchni elementów ze stali 
nierdzewnej. Metody elektrochemiczne w przeciwieństwie do 
metod mechanicznych działają na poziomie cząsteczkowym, 
dzięki temu, o ile przeprowadzone prawidłowo, zapewniają 
wyższy stopień niezawodności. Zanieczyszczenia na 
powierzchni materiału mogą zaburzać zachodzenie procesów 
elektrochemicznych, dlatego też poprzedza się je 
oczyszczaniem mechanicznym (np. szczotkowanie, 
polerowanie), myciem, odtłuszczaniem oraz trawieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Cysterna do przewozu produktów spożywczych, zbiornik 
o pojemości 33 000 litrów wykonany ze stali AISI 304 

 
1. Trawienie 

Trawienie powierzchni stali ma na celu usunięcie 
wierzchniej warstwy metalu lub obecnych na powierzchni 
zanieczyszczeń tlenkowych i wtrąceń cząstek na powierzchni 
materiału, których źródłem są poprzednie etapy obróbki 
mechanicznej i termicznej, a które mogą być ogniskami korozji. 
Mogą to być warstwy o obniżonej zawartości chromu 
(przebarwione) w wyniku obróbki cieplnej np. spawania [5]. 

Przykładowo proces trawienia stali można prowadzić 
w temperaturze od 30 do 70°C w roztworze wodnym 
zawierającym od 30 do 150 g/l H2SO4, powyżej 15 g/l Fe3+, 5 do 
50 g/l HF oraz około 1 g/l dodatków (emulsyfikatorów, środków 
zwilżających, inhibitorów korozji) [6]. 

Wyróżnia się dwie podstawowe metody wytrawiania: 
zanurzeniowe oraz natryskowe. To pierwsze prowadzi się 
w odpowiednio przystosowanych zbiornikach. Natomiast to 
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drugie można przeprowadzać z użyciem past lub żeli 
nakładanych pędzlem lub natryskowo. Stosuje się je 
w przypadku wielkogabarytowych elementów lub punktowo  np. 
w miejscach połączeń spawanych [5]. 

Podczas procesu trawienia problemem jest korozja 
trawionego metalu. Rozwiązanie stanowią inhibitory korozji, 
które zapobiegają lub spowalniają to zjawisko. Są to substancje, 
często organiczne, które dodaje się w niewielkich ilościach. 
Zazwyczaj zwierają w swojej strukturze heteroatom taki jak 
siarka, azot czy tlen. Pozwala to na ich adsorpcję na 
powierzchni metalu w wyniku sił elektrostatycznych i słabych 
oddziaływań chemicznych. Wiele syntetycznych inhibitorów jest 
wysoce toksycznych, można podać jednak przykłady 
nietoksycznych inhibitorów korozji to żelatyna, cysteina, 
ekstrakty z roślin [7]. 

 

2. Polerowanie i pasywowanie 
Z definicji stal nierdzewna zawiera minimum 50% 

żelaza i powyżej 10,5% chromu. Jej odporność korozyjna 
wynika z samoczynnego tworzenia się bogatej w chrom warstwy 
pasywnej. Jej grubość zazwyczaj wynosi 3-5 nm co odpowiada 
około 15 warstwom atomowym. Powstaje ona w wyniku reakcji 
utleniania-redukcji, w której chrom i żelazo są utlenianie, a 
czynnik utleniający (depolaryzator), np. tlen atmosferyczny 
ulega redukcji. Jeżeli warstwa pasywna z jakiś przyczyn 
zostanie uszkodzona, w odpowiednich warunkach istnieje 
możliwość jej samoczynnego odtworzenia się (np. utleniające 
środowisko atmosfery Ziemi) [8]. Elektrochemiczne metody 
pasywacji pozwalają uzyskiwać warstwy o lepszych 
właściwościach niż te powstające samoczynnie. 

Tradycyjne procesy polerowania mechanicznego 
mogą skutkować zdeformowaną powierzchnią i naprężeniami 
lokalnymi na powierzchni, co wpływa na odporność danego 
elementu. Powstające podczas polerowania cząstki stałe mogą 
być wprasowane w powierzchnie obniżając ich jakość, co może 
dyskwalifikować materiał w zastosowaniach wymagających 
wysokiej jakości powierzchni. Metody obróbki elektrochemicznej 
takie jak elektropolerowanie są pozbawione tej wady i znajdują 
szerokie zastosowanie w inżynierii precyzyjnej i przemyśle high-
tech. Usuwają deformacje obecne na powierzchni oraz 
zabezpiecza przed korozją poprzez wytworzenie warstwy 
pasywnej [9]. 

Elektropolerowanie polega na anodowym 
roztwarzaniu obrabianego materiału. Elektrolit zawiera głównie 
kwasy nieorganiczne. Na anodzie w trakcie procesu oprócz 
roztwarzania metalu zachodzi wydzielanie tlenu w wyniku 
elektrolizy wody, natomiast na katodzie następuje wydzielanie 
wodoru, co pokazano na rysunku 2. Prędkość roztwarzania 
anody jest procesem najwolniejszym i czynnikiem kontrolującym 
szybkość procesu. Zależy od zjawisk dyfuzyjnych zachodzących 
na granicy faz ciało stałe (materiał obrabiany) ciecz (elektrolit), 
zatem jest ona kontrolowana dyfuzyjnie [9]. 

Zaletą zastosowania elektropolerowania jest łatwość 
obrabiania elementów o skomplikowanej budowie, w tym 
elementów precyzyjnych, w przeciwieństwie do klasycznych 
metod mechanicznych [11]. Na rysunku 3 pokazano element 
o złożonym kształcie po polerowaniu elektrochemicznym. 

 
Rys. 2.  Budowa stanowiska do prowadzenia procesów 
elektropolerowania i pasywacji. Anoda stanowi przedmiot 
obrabiany[10] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3.  Obróbka elementów o zlożonym kształcie nie stanowi 
problemu przy zastosowaniu elektrochemicznych metod obróbki 
[12]. 

 

Otrzymanie wysokiej jakości powierzchni zazwyczaj 
wymaga zastosowania następujących etapów: odtłuszczenie 
i oczyszczenie powierzchni za pomocą roztworów zasad, 
rozpuszczalników lub innych oraz elektropolerowanie, czyli 
w roztworach kwasów nieorganicznych [13]. Powierzchnie 
w wyrobach ze stali nierdzewnych są modyfikowane 
w procesach elektropolerowania zazwyczaj z użyciem kwasów 
siarkowego(VI) H2SO4, fosforowego (V) H3PO4 oraz rzadziej 
azotowego(V) HNO3. Użycie kwasu utleniającego jak kwas 
azotowy, ma dodatkowe zalety. Pierwsza – kwas roztwarza 
wszelkie wtrącenia w stali, co spowalnia procesy korozyjne. 
Druga – zapewnia jednolitą, wolną od niedoskonałości tlenkową 
warstwę pasywną wzbogaconą w chrom i molibden [14]. Na 
rysunku 4 przedstawiono zdjęcia elementu przed i po 
komercyjnym procesie elektropolerowania. Należy również 
zaznaczyć, że liczne prace naukowe [14-20] wskazują 
jednoznacznie, iż warwty pasywne otrzymywane po polerowaniu 
elektrochemicznym przy wykorzystaniu dużych gęstości prądów 
(około 1000 A/dm2) oraz z wykorzystaniem pola magnetycznego 
[8, 21-36] mają inny skład niż te powstałe przy standardoweej 
obróbce elektrochemicznej. Przykład dwóch warstw pasywnych 
otrzymanych na stopowej stali austenitycznej AISI 316L po 
polerowaniu elektrochemicznym standardowym (EP) oraz 
magnetoelektropolerowaniu (MEP) zaprezentowano na 
rysunkach 5 i 6. 



                                                                      technika 
 

AUTOBUSY    7-8/2017      355 

 
 

Rys. 4.  Element poddany komercyjnemu procesowi 
elektropolerowania [11] 

 

 
Rys. 5. Skład procentowy warstwy wierzchniej powstałej na stali 
stopowej austenitycznej AISI 316L po EP [37] 
 

 
Rys. 6. Skład procentowy warstwy wierzchniej powstałej na stali 
stopowej austenitycznej AISI 316L po MEP [37] 
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Electrochemical methods of processing of steels used in 
transport 

Stainless steel is more resistant to corrosion as carbon one and it is 
increasingly used in transportation as construction materials for cisterns 
and tanks transporting chemicals and foodstuffs. Generally, under 
normal conditions on the surface of stainless steel is present a self-
healing, passive layer that is responsible for the corrosion resistance of 
this material, but in most applications thicker and more reliable layers 
are required. Hence in this paper electrochemical methods of obtaining 
in controlling conditions passive layer and microsmothing of surface on 
stainless steel are presented. In addition, pickling methods, 
electrochemical methods of passivation, electropolishing (EP), high-
current-density electropolishing (HDEP) and magnetoelectropolishing 
(MEP), in that article were desribed, too. 

Key words: etching, electropolishing, passivation, passive 
nanolayers, stainless steels 


