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1. Wstęp  
Naturalna odporność korozyjna jest cechą metali 

szlachetnych. Jednak istnieje wiele stopów metali nie 
należących do grupy metali szlachetnych, posiadających 
wysoką odporność korozyjną. Niektóre metale, np. aluminium i 
jego stopy, posiadają zdolność do wytwarzania w warunkach 
atmosferycznych trwałych warstw, będących ich naturalną 
ochroną przeciwkorozyjną. Stale stopowe zawierające znaczną 
ilość chromu w swoim składzie swoją wysoką odporność 
korozyjną i chemiczną zawdzięczają powstającej warstwie 
tlenku chromu (III) (Cr2O3) [1-3]. Proces pasywowania 
elektrochemicznego polega na wymuszeniu procesu 
anodowego w warstwie wierzchniej obrabianego stopu, 
skutkującego powstaniem ciągłej, trwałej, odpornej chemicznie 
warstwy pasywnej [4-18]. Jednym ze środków stosowanych w 
przemyśle do przeprowadzania pasywacji jest mieszanina 
wodnego roztworu kwasu cytrynowego i wersenowego.  

 
2. Próbki 

Do badań zastosowano próbki wykonane ze stali stopowej 
304L (o obniżonej zawartości węgla). W tablicy 1 przedstawiono 
skład chemiczny stali austenitycznej AISI 304L. Blacha została 
poddana walcowaniu na zimno, następnie pocięta. 
Przygotowane próbki miały wymiary 50 x 30 x 1 mm. Część 
próbek została poddana pasywacji. Próbki poddane badaniom 
podzielone zostały na trzy grupy A, B, C, po 8 próbek w każdej 
grupie. W tablicy 2 przedstawiono opis grup. 

 
 

Tablica 1. Skład chemiczny stali AISI 304L, %wag 

C Mn Cr Si P N2 Ni S Fe 

0.03 2.0 18-

20 

1.0 0.045 0.11 10-

12 

0.015 zbalansowany 

 

3. Pasywacja 
Pasywację próbek przeprowadzono w wodnym roztworze 

składającym się z 10% wag. kwasu cytrynowego, oraz 2% wag. 
kwasu wersenowego (EDTA). Proces prowadzony był dla 
dwóch grup próbek, różniących się temperaturą procesową. 
Temperatura procesu pasywacji wynosiła 20 °C oraz 60 °C. 
Każdorazowo czas pasywacji wynosił 15 minut. 

 
Tablica 2. Opis grup próbek 

Grupa Walcowanie 
na zimno 

Pasywacja 
w 20 °C 

Pasywacja 
w 60 °C 

A X   
B X  X 
C X X  

 

4. Badania elektrochemiczne 

 
Badania porównawcze odporności 
korozyjnej stali austenitycznej AISI 304L 
(EN 1.4307) po walcowaniu na zimno 
oraz po pasywowaniu w kwasie 
cytrynowym oraz EDTA 
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wżerowej. Największą odporność na korozję wżerową wykazała próbka walcowana na zimno poddana pasywowaniu w temperaturze 60 °C. 

 
Słowa kluczowe: korozja wżerowa, stal austenityczna 304L, stal nierdzewna, pasywacja, walcowanie na zimno, kwas wersenowy, 
kwas cytrynowy, EDTA 

 



  eksploatacja i testy  
 

AUTOBUSY   6/2015     199 

Do badań polaryzacyjnych użyto potencjostatu ATLAS 98 z 
oprogramowanie POL 98. Badania polaryzacyjne wykonano w 
przedziale od 400 mV  ze skokiem 5 mV i szybkością 1 mV/s. 
Jako elektrody odniesienia użyto kalomelową elektrodę typu   
EK-101. Przeciwelektrodę stanowiła elektroda platynowa  EPT-
101 o polu powierzchni 25 mm2 [17-19. Na każdą z próbek, po 
wcześniejszym odtłuszczeniu w acetonie, naklejono celę 
elektrochemiczną. Do tego celu użyty został klej epoksydowy, 
dwuskładnikowy Distal Rapid [2]. Każdorazowo próbki zostały 
poddane wcześniejszej ekspozycji w roztworze – bezpośrednio 
poprzedzającej pomiar przez okres 1 godziny. Badania 
przeprowadzano w temperaturze 25 °C. Środowisko badania 
elektrochemicznego stanowił roztwór Ringera o pH w zakresie 
5,0÷7,5 [5-7]. Skład roztworu Ringera podano w tablicy 3. 
Każde badanie powtórzone zostało ośmiokrotnie. Otrzymane 
wyniki poddano obróbce statystycznej [2,19,20]. 

 
Tablica 3. Skład roztworu Ringera 

NaCl, g KCl, g CaCl2·H2O, g Woda, ml 

7.0  2.4 6.5 1000 

 
5. Wyniki 

Na rysunku 1 przedstawiono wykresy polaryzacyjne dla stali 
austenitycznej AISI 304L po walcowaniu na zimno dla trzech 

grup próbek. W tablicy 4 zestawiono wyniki liczbowe wcześniej 
obrobione statystycznie przy założonym poziome istotności 
α=0,05. Wyniki Ekor, Epit odpowiadają odpowiednio potencjałowi 
korozyjnemu, oraz potencjałowi nukleacji wżerów.   

Najwyższy potencjał korozyjny Ekor osiągneły próbki 
walcowane na zimno nie poddane pasywacji (rysunek 1A 
Ekor=7.0±60.0 mV). Najniższy potencjał korozyjny Ekor 
zmierzonoł dla próbek stali AISI 304L poddanych walcowaniu 
na zimno oraz pasywacji w temperaturze 60 °C (rysunek 1B,                        
193.8±26.0 mV). Najwyższy potencjał nukleacji wżerów  
wykazały próbki po walcowaniu na zimno oraz pasywacji w 
temperaturze 60 °C (rysunek 1B, Epit=724.3±308.4 mV), jednak 
wartość tego potencjału jest obarczona bardzo dużą 
niepewnością statystyczną. Wartości potencjału inicjacji 
wżerów, zarówno dla stali nie poddanej pasywacji, jak i 
pasywowanej w temperaturze 20 °C są do siebie bardzo 
zbliżone i uwzględniając niepewność pomiarową, pokrywają się 
w pewnych zakresach. Ich potencjały to kolejno Epit=303.6±18.1 
mV dla stali AISI 304L nie poddanej obróbce elektrochemicznej, 
oraz Epit=309.1±35.8 mV dla stali 304L poddanej obróbce w 
temperaturze 20 °C. Na rysunku 2 przedstawiono graficznie 
przedziały ufności dla zmierzonych potencjałów nukleacji 
wżerów na stali AISI 304L. Wyniki podzielono na grupy, zgodnie 
z tablicą 1. 

 

Rys. 1. Wyniki pomiarów polaryzacyjnych stali AISI 304L 
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Rys. 2. Przedziały ufności pomiarów Epit  przy α=0.05 dla grup A, B, C. 

 

Tablica 4. Dane uzyskane w pomiarach polaryzacyjnych stali austenitycznej AISI 304L 

 A B C 

Ekor, mV 7.0±60.0 193.8±26.0 145.5±27.1 

Epit, mV 303.6±18.1 724.3±308.4 309.1±35.8 

6. Wnioski 
 Najwyższą odpornością na korozję wżerową 

charakteryzują się próbki stali austenitycznej AISI 304L 
poddane walcowaniu na zimno oraz pasywacji w 
środowisku kwasu cytrynowego oraz EDTA w 
temperaturze 60 °C; wynik jest obarczony znaczną 
niepewnością pomiarową 

 Niższą odpornością na korozję wżerową charakteryzują 
się próbki stali austenitycznej AISI 304L po walcowaniu na 
zimno bez dodatkowej obróbki, oraz próbki stali 
austenitycznej AISI 304L po walcowaniu na zimno oraz 
pasywacji w środowisku kwasu cytrynowego oraz EDTA w 
temperaturze 20 °C 

 Najwyższą odpornością na korozję niewżerową 
charakteryzują się próbki stali austenitycznej AISI 304L 
poddane walcowaniu na zimno bez dodatkowej obróbki  

 Najniższą odpornością na korozję niewżerową 
charakteryzują się próbki stali austenitycznej AISI 304L po 
walcowaniu na zimno oraz pasywacji w środowisku kwasu 
cytrynowego oraz EDTA w temperaturze 60 °C. 
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Comparative studies of corrosion resistance of AISI 304L      

(EN 1.4307) austenitic stainless steel after cold rolling  
and passivation in the citric acid and edetic acid 

 
Abstract 

 
This paper presents a comparative study of the corrosion resistance of austenitic steel AISI 304L (EN 1.4307) in the Ringer’s solution.  

The studies describe the resistance to pitting corrosion of the stainless steel after the cold rolling and passivation under different conditions. 
Electrochemical studies were carried out on three groups of samples: after cold rolling, after cold rolling and passivation in the citric acid and edetic 
acid at temperatures of 20 °C and 60 °C. In each of these cases, the phenomenon of pitting corrosion has been noted. The highest resistance  
to pitting corrosion was observed in the samples subjected to the cold rolling and passivation at 60 °C. 

 
Keywords: pitting corrosion, AISI 304L austenitic steel, stainless steel, passivation, cold rolling, edetic acid, citric acid, EDTA. 
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