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BADANIA XPS STALI MARTENZYTYCZNEJ 4H13 
PO ELEKTROCHEMICZNYM POLEROWANIU  

Streszczenie 
Elektrochemiczne polerowanie stali jest coraz częściej wykorzystywane jako obróbka wykończa-

jąca, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych kształtów obrabianych detali. Obróbka najczęściej jest 
przeprowadzana w kąpieli złożonej z kwasu siarkowego H2SO4 oraz fosforowego H3PO4 z niewielkim 
dodatkiem wody (najczęściej 10%). Po obróbce otrzymuje się powierzchnie o żądanych parametrach 
chropowatości, połysku oraz odporności na korozję. W artykule zaprezentowano wyniki XPS opisujące 
skład chemiczny warstwy wierzchniej powstałej po elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania 
elektrolitu na stali martenzytycznej 4H13. 

WSTĘP 

Proces elektrochemicznego polerowania jest kontrolowanym anodowym roztwarzaniem 
powierzchni metalu/stopu. Komercyjnie proces jako obróbka wykańczająca został wprowa-
dzony do produkcji w 1950 roku. Otrzymana po nim powierzchnia charakteryzuje się najczę-
ściej małą chropowatością, dużym połyskiem oraz gładkością, jak i zwiększoną zawartością 
chromu w warstwie wierzchniej powstałej po obróbce elektrochemicznej. Artykuł prezentuje 
skład chemiczny zbadany metodą spektroskopii XPS warstwy wierzchniej powstałej po stan-
dardowym elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania stali martenzytycznej 4H13.  

1. METODYKA 

Do badań użyto stali martenzytycznej 4H13 (X46Cr13, 1.4034, 420SS), która jest najczę-
ściej używana do produkcji części maszyn i narzędzi oraz na przedmioty gospodarstwa do-
mowego, narzędzia medyczne. Badania składu stali 4H13 wykonano na spektrometrze Spec-
trolab M10 w Montanuniversität Leoben w Austrii. Zbadany skład stali X46Cr13 podano 
w tabeli 1. Głównym składnikiem stali martenzytycznej odpornej na korozję 4H13 jest żelazo 
oraz chrom z dodatkiem innych pierwiastków, takich jak: krzem, mangan, których zawartość 
procentowa jest powyżej 0,1%. Inne pierwiastki wykryte podczas badania składu chemiczne-
go stali 4H13 poniżej zawartości procentowej 0,01% można traktować jako zanieczyszczenia 
pochodzące z procesu technologicznego. Skład chemiczny wskazuje m.in., że stal 4H13 
w warunkach naturalnych (pH = 7) ulega samoczynnej pasywacji.  

Próbki do badań XPS przygotowano w Zakładzie Elektrochemii i Technologii Po-
wierzchni Politechniki Koszalińskiej na stanowisku złożonym z potencjostatu ATLAS 98 
sprzęgniętego z komputerem (rys. 1), z cylindryczną katodą ze stali austenitycznej o ponad sto 
razy większym polu powierzchni niż obrabianego detalu i anodą umieszczoną we wnętrzu kato-
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dy (odległość anoda-katoda wynosiła około 4,5 cm) w elektrolicie o temperaturze 655C 
i składzie: 300 ml H3PO4, 200 ml H2SO4, 20 g CrO3, 10 ml H2O [4, 7-11, 13, 14]. 

Tab. 1. Skład chemiczny stali 4H13 [% wag.] 
Pierwiastek Zawartość 

węgiel 0,43 
krzem 0,43 
mangan 0,32 
fosfor 0,022 
siarka 0,028 
chrom 12,71 
kobalt 0,02 
miedź 0,14 
wanad 0,0056 
wolfram 0,01 
cyna 0,009 
glin 0,002 
azot 0,0486 
żelazo reszta 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Rys. 1. Stanowisko do standardowego elektrochemicznego polerowania: A – potencjostat, B – grzał-

ka, C – cela elektrochemiczna, D – komputer z oprogramowaniem, E – miernik cyfrowy. 
Źródło: Opracowanie własne 

Badania XPS wykonano w NTNU Trondheim (Norwegia) w ultra-wysokiej próżni przy 
ciśnieniu około 10-8 Pa przy użyciu analizatora energii elektronów SES2002 (rys. 2) połączo-
nego ze źródłem promieniowania X-ray: Al Kα (hν = 1486,6 eV) (Gammadata-Scienta). Cał-
kowitą rozdzielczość, wynoszącą około 0,6 eV, uzyskano dla wszystkich widm, które zostały 
zapisane w normalnej emisji [5, 16]. Analizę danych XPS wykonano w programie CasaXPS 
2.3.14. Do opisu pików XPS użyto: energii wiązania (BE-Binding Energy) oraz szerokość 
piku w połowie jego wysokości (FWHM-Full Width at Half Maximum) [1]. 
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Rys. 2. Stanowisko do pomiarów XPS w NTNU Trondheim (Norwegia) 
Źródło: Opracowanie własne 

2. WYNIKI 

Na rysunku 3 pokazano widmo XPS wysokiej rozdzielczości O1s dla stali 4H13 po standar-
dowym elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania. Tlen znajdujący się w warstwie wierzch-
niej powstałej po obróbce elektrochemicznej powierzchni stali X46Cr13 występuje w 17% jako  
dla 530,2 eV (FWHM = 1,4), w 46% jako  dla BE=531,5 eV (FWHM = 1,5), w 7% 
jako P

 + n·H2O dla BE = 533,7 eV (FWHM = 1,4) oraz w 30% jako S
+n·H2O dla 

BE = 532,5 eV (FWHM = 1,6). W warstwie wierzchniej przeważają wodorotlenki oraz uwodnio-
ne fosforany żelaza i/lub chromu. 

 
O2

 OH PO4
3 + n·H2O SO4

2 + n·H2O
19% 52% 7% 22% 

Rys. 3. Wyniki XPS wysokiej rozdzielczości dla O1s dla powierzchni stali 4H13 po elektrochemicz-
nym polerowaniu bez mieszania 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na rysunku 4 pokazano widmo XPS wysokiej rozdzielczości P 2p dla stali 4H13 po stan-
dardowym elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania [17-18]. Widoczne są dwa dublety 
pików, o energiach wiązania odpowiadających uwodnionym fosforanom żelaza i/lub chromu. 
Dublet pików P 2p3/2: BE=133,8 eV (FWHM = 0,9) oraz P 2p1/2: BE = 134,8 eV (FWHM = 1,3) 
można interpretować jako uwodniony fosforan żelaza (III FePO4 + n·H2O (Fe3+) i/lub uwodniony 
fosforan chromu (III) CrPO4 + n·H2O (Cr3+). Dublet pików P 2p3/2: BE = 133,2 eV (FWHM = 1,1) 
oraz P 2p1/2: BE = 134,3 eV (FWHM = 09) można interpretować jako uwodniony fosforan 
żelaza (II) Fe3(PO4)2 (Fe2+). Fosfor wykryty w warstwie wierzchniej pochodzi najprawdopo-
dobniej w 44% od uwodnionego fosforanu żelaza (III) FePO4 + n·H2O (Fe3+) i/lub uwodnio-
nego fosforanu chromu (III) CrPO4 + n·H2O (Cr3+), a w 56% od uwodnionego fosforanu żela-
za (II) Fe3(PO4)2 (Fe2+). 

 
FePO4 + n·H20 
CrPO4 + n·H20 

Fe3(PO4)2 + n·H20 

44% 56% 

Rys. 4. Wyniki XPS wysokiej rozdzielczości dla P 2p powierzchni stali 4H13 po standardowym elek-
trochemicznym polerowaniu bez mieszania 

Źródło: Opracowanie własne 

Na rysunku 5 pokazano widmo XPS wysokiej rozdzielczości S 2p dla stali 4H13 po 
standardowym elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania [15]. Siarka wykryta w war-
stwie wierzchniej pochodzi najprawdopodobniej w 33% od uwodnionego siarczanu żelaza (II) 
FeSO4 + n·H2O (Fe2+) co odpowiada dubletowi pików S 2p3/2: BE = 168,6 eV (FWHM = 1,3) 
oraz S 2p1/2: BE = 169,6 eV (FWHM = 1), w 57% od uwodnionego siarczanu chromu (III) 
Cr2(SO4)3 + n·H2O (Cr3+) i/lub od uwodnionego siarczanu żelaza (III) Fe2(SO4)3 + n·H2O (Fe3+) 
dla dubletu pików S 2p3/2: BE = 169,3 eV (FWHM = 1,2) oraz S 2p1/2: BE=170,3 eV (FWHM = 0,9) 
oraz w 10% dla uwodnionego siarczanu manganu (II) MnSO4 + n·H2O dla dubletu pików 
S 2p3/2: BE=171,1 eV (FWHM = 0,8) oraz S2p1/2: BE = 171,9 eV (FWHM = 0,6).  
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Cr2(SO4)3 + n·H2O

FeSO4 + n·H2O 
FeSO4 + n·H2O MnSO4 + n·H2O 

57% 33% 10% 

Rys. 5. Wyniki XPS wysokiej rozdzielczości dla S 2p powierzchni stali 4H13 po standardowym elek-
trochemicznym polerowaniu bez mieszania 

Źródło: Opracowanie własne 

Na rysunku 6 pokazano widmo XPS wysokiej rozdzielczości Fe 2p3/2 dla stali 4H13 po 
standardowym elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania [3, 6, 12]. Pik 1 o energii wią-
zania BE = 706,9 eV (FWHM = 1,1) odpowiada żelazu metalicznemu Fe0, pik 2 o energii wią-
zania BE = 707,7 eV (FWHM = 0,6) można interpretować jako związek żelaza z siarką Fe-S. 
Piki 3, 4, 5, 6 o energii wiązania BE = 708,2 eV (FWHM = 0,7), BE = 708,5 eV (FWHM = 0,9), 
BE = 709,2 eV (FWHM = 0,8), BE = 709,6 eV (FWHM = 0,9) odpowiadają żelazu na drugim 
stopniu utlenienia (Fe2+) co najprawdopodobniej można przypisać tlenkom żelaza Fe3O4 i/lub 
FeO. Odpowiadające im satelity dla drugiego stopnia utlenienia żelaza znajdują się w pikach 
o energiach wiązania w przedziale 714-715,5 eV. 

Piki 7, 8, 9 o energiach wiązania odpowiednio BE = 710,3 eV (FWHM = 0,9), BE = 710,99 eV 
(FWHM = 1), BE = 711,8 eV (FWHM = 1) według teorii multipiku GS odpowiadają sumie 
multipików dla tlenków żelaza Fe3O4 i/lub Fe2O3 i/lub hydroksytlenku żelaza (III) FeOOH 
oraz multipiku dla siarczanu żelaza (II) FeSO4 + n·H2O (Fe2+). Pik 11 o energii wiązania 
BE = 713,2 eV (FWHM = 0,8) odpowiada najprawdopodobniej dla żelaza na trzecim stopniu 
utlenienia (Fe3+) co można przypisać dla siarczanu żelaza III Fe2(SO4)3 + n·H2O. Piki 10, 12, 13 
o energiach wiązania odpowiednio BE = 712,5 eV (FWHM = 1), BE = 713,9 eV (FWHM = 0,9), 
BE = 714,8 eV (FWHM = 1), BE = 715,9 eV (FWHM = 1) można interpretować najprawdo-
podobniej jako multipik dla uwodnionego fosforanu żelaza (III) FePO4 + n·H2O i/lub dla 
uwodnionego fosforanu żelaza (II) Fe3(PO4)2 + n·H2O. Z powyższych rozważań wynika, że 
warstwa wierzchnia stali martenzytycznej 4H13 po standardowym elektrochemicznym pole-
rowaniu bez mieszania składa się w 24% z metalicznego żelaza oraz w 76% związków żelaza. 

Na rysunku 7 pokazano widmo XPS wysokiej rozdzielczości Cr 2p dla stali 4H13 po 
standardowym elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania [2]. Pik 1 o energii wiązania 
BE = 574,4 eV (FWHM = 1) odpowiada chromowi metalicznemu Cr0. Pik 2 o energii wiąza-
nia BE = 576,2 eV (FWHM = 1,6) odpowiada najprawdopodobniej tlenkowi chromu CrO2, 
natomiast pik 3 o energii wiązania BE = 577,2 eV (FWHM=1,4) dla wodorotlenku chromu 
(III) Cr(OH)3. Pik 4 o energii wiązania BE = 578,1 eV (FWHM=1,5) odpowiada uwodnione-



360      AUTOBUSY 

mu fosforanowi chromu (III) CrPO4 + n·H2O, i/lub uwodnionemu siarczanowi chromu 
Cr2(SO4)3 + n·H2O. Pik 5 o energii wiązania BE = 579,3 (FWHM = 1,2) reprezentuje naj-
prawdopodobniej chrom na (VI) stopniu utlenienia, co można przypisać dla anionu 
CrO4

2.Chrom wykryty w warstwie wierzchniej stali martenzytycznej 4H13 pochodzi w 35% 
od tlenku chromu CrO2, w 28% od wodorotlenku chromu Cr(OH)3, w 25% od uwodnionego fos-
foranu chromu CrPO4 + n·H2O i/lub uwodnionego siarczanu chromu (III) Cr2(SO4)3 + n·H2O, 
w 6% od metalicznego chromu i w 6% od anionu CrO4

2. 

 
metaliczne żelazo (Fe0) związki żelaza (Fe-X) 

24% 76% 

Rys. 6. Wyniki XPS wysokiej rozdzielczości dla Fe 2p3/2 powierzchni stali 4H13) po standardowym 
elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Cr0 CrO2 Cr(OH)3 

CrPO4 + n·H2O 
Cr2(SO4)3 + n·H2O CrO4

2 

6% 35% 28% 25% 6% 

Rys. 7. Wyniki XPS wysokiej rozdzielczości dla Cr 2p dla powierzchni stali 4H13 po standardowym 
elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania 

Źródło: Opracowanie własne 
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PODSUMOWANIE 

Warstwa wierzchnia stali martenzytycznej 4H13 po standardowym elektrochemicznym 
polerowaniu bez mieszania składa się głównie z żelaza, chromu, siarki i fosforu. Żelazo wy-
kryte w warstwie wierzchniej pochodzi w 24% metalicznego żelaza oraz w 76% związków 
żelaza. Chrom wykryty w warstwie wierzchniej pochodzi w 35% od tlenku chromu CrO2, 
w 28% od wodorotlenku chromu (III) Cr(OH)3, w 25% od uwodnionego fosforanu chromu (III) 
CrPO4 + n·H2O i/lub uwodnionego siarczanu chromu (III) Cr2(SO4)3 + n·H2O, w 6% od meta-
licznego chromu i w 6% od anionu CrO4

2. Tlen wykryty w warstwie wierzchniej występuje 
w 17% jako w 46% jako  w 7% jako P

 + n· oraz w 30% jako S
 + n·. 

Siarka wykryta w warstwie wierzchniej pochodzi w 33% od uwodnionego siarczanu żelaza 
(II) FeSO4 + n·H2O, w 57% od uwodnionego siarczanu chromu (III) Cr2(SO4)3 + n·H2O oraz 
w 10% dla uwodnionego siarczanu manganu (II) MnSO4 + n·H2O. Fosfor wykryty wierzch-
niej pochodzi w 44% od uwodnionego fosforanu żelaza (III) FePO4 + n·H2O i/lub uwodnio-
nego fosforanu chromu (III) CrPO4 + n·H2O, a w 56% od uwodnionego fosforanu żelaza (II) 
Fe3(PO4)2. 
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XPS MEASUREMENTS OF MARTENSITIC 
STAINLESS STEEL 4H13 AFTER 

THE ELECTROCHEMICAL POLISHING 

Abstract 
Electrochemical polishing of steel is increasingly used as a finishing treatment especially for the 

parts of complex shapes. The treatment is usually carried out in a bath consisting of sulfuric acid 
(H2SO4) and phosphoric acid (H3PO4) with small amount of water (usually 10%). After the process the 
part gets a desired surface roughness, gloss and corrosion resistance. In this paper the authors 
present the XPS results of the chemical composition of the surface layer formed after electrochemical 
polishing,of the martensitic steel 4H13, performed without mixing the electrolyte. 
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