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PORÓWNANIE CHROPOWATOŚCI 
POWIERZCHNI STALI C45 PO OBRÓBCE 

MECHANICZNEJ I ELEKTROCHEMICZNEJ 

Streszczenie 
Stal C45 jest najbardziej popularnym materiałem używanym w przemyśle samochodowym. W po-

niższym artykule przedstawiono powierzchnie otrzymane po obróbce mechanicznej oraz elektroche-
micznej. Na podstawie otrzymanych wyników wnioskuje się, że powierzchnie po polerowaniu mecha-
nicznym mają zupełnie inną teksturę niż po polerowaniu elektrochemicznym. Po obróbce mechanicz-
nej widoczne są wyraźne ślady obróbki, co nie jest widoczne po obróbce elektrochemicznej. 

WSTĘP 

Obróbka mechaniczna jako wykończająca w obecnych czasach jest nadal stosowana 
w przemyśle motoryzacyjnym ze względów najczęściej ekonomicznych [2, 3]. Jednakże 
w przypadku konieczności uzyskania dużej jednorodności obrobionej powierzchni o założo-
nych parametrach chropowatości, połysku oraz zwiększonej odporności na korozję, jak 
i krótkim czasie obróbki polerowanie elektrochemiczne staje się konkurencyjne w stosunku 
do polerowania mechanicznego [4]. Czas elektrochemicznego polerowania wpływa znacznie 
na chropowatość powierzchni po polerowaniu elektrochemicznym w pierwszych trzech minu-
tach procesu [1], zwłaszcza w przypadku gdy powierzchnia przygotowana do obróbki elek-
trochemicznej ma niewielką chropowatość. Dla stali niestopowych czas praktycznego pole-
rowania może mieścić się w zakresie od 1 min do 30 min, co jest zdeterminowane przez gę-
stość prądu polerowania, temperaturę i skład elektrolitu oraz kształt i chropowatość po-
wierzchni detalu przed obróbką elektrochemiczną [5].  

W pracy podjęto się porównania powierzchni stali C45 po obróbkach: mechanicznej oraz 
elektrochemicznych: standardowe elektrochemiczne polerowanie bez mieszania roztworu 
(EP), z mieszaniem elektrolitu (MIX) oraz w polu magnetycznym (MEP), ze względu na 
chropowatość otrzymanych powierzchni. 

1. METODYKA 

Badania wykonano na próbkach walcowych o średnicy 30 mm i wysokości 2 mm ze stali 
niestopowej C45 o składzie podanym w tabeli 1. Badania składu stali C45 wykonano na spek-
trometrze Spectrolab M10 w Montanuniversität Leoben w Austrii. Próbki zostały przeszlifowa-
ne papierem ściernym o gradacji 60 (Sa = 1,7 m). Następnie tak otrzymane detale zostały pod-
dane elektrochemicznemu polerowaniu w roztworze kwasów fosforowego H3PO4 i siarkowego 
H2SO4 zmieszanych w stosunku 6 : 4 (obj.) [1, 3] w temperaturze 65±5ºC przy gęstości prądu 
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polerownia i = 50 A/dm2. Przygotowanie próbek zostało wykonane w Zakładzie Elektrochemii 
i Technologii Powierzchni na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, z wyko-
rzystaniem potencjostatu ATLAS 98. Pomiary chropowatości powierzchni zostały wykonane 
w Laboratorium Mikro- i Nanoinżynierii w Katedrze Mechaniki Precyzyjnej na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej na systemie pomiarowym Talysurf CCI 6000 firmy 
Taylor Hobson (rys. 1).  

 
Rys. 1. Stanowisko do badania chropowatości powierzchni – Talysurf CCI 6000 
Źródło: Opracowanie własne. 

Tab. 1. Skład chemiczny stali C45  
Pierwiastek Zawartość 

węgiel 0,44 
krzem 0,24 
mangan 0,62 
fosfor 0,01 
siarka 0,025 
chrom 0,065 
molibden 0,039 
nikiel 0,077 
glin 0,015 
kobalt < 0,01 
miedź 0,24 
niob 0,0017 
tytan 0,0016 
wanad 0,0024 
wolfram 0,0024 
cyna < 0,01 
żelazo reszta 

Źródło: Opracowanie własne. 

2. WYNIKI 

Głównym celem polerowania, zarówno mechanicznego jak i elektrochemicznego, jest 
otrzymywanie powierzchni o żądanych parametrach chropowatości w krótkim czasie obróbki 
przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Otrzymane wyniki prezentują powierzchnie po 
obróbkach mechanicznej oraz elektrochemicznych (EP, MIX, MEP). Rysunek 2 prezentuje 
przykładowe profile chropowatości dla powierzchni polerowanej mechanicznie (rys. 2a) oraz 
elektrochemicznie (rys. 2b), pokazując znaczną poprawę chropowatości otrzymanej po-
wierzchni obrabianej elektrochemicznie. 
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a) 

 
 

b) 

 
Rys. 2. Profile 2D chropowatości powierzchni: a) przed obróbką elektrochemiczną, b) po obróbce 

elektrochemicznej w polu magnetycznym (MEP) po 30 minutach 
Źródło: Opracowanie własne. 

Obrazy powierzchni na podstawie pomiarów chropowatości po elektrochemicznym pole-
rowaniu w polu magnetycznym zaprezentowano na rysunku 3. Na powierzchni otrzymanej 
metodą MP są widoczne ślady obróbki mechanicznej (rys. 3a) i wyznaczono jeden kierunek 
tekstury (rys. 4a). W przypadku obróbki elektrochemicznej nie są zauważalne ślady obróbki 
mechanicznej co obrazuje zarówno obraz powierzchni (rys. 3b), jak i kierunkowość tekstury 
(rys. 4b).  
 

a) b) 

 
Rys. 3. Obraz powierzchni na podstawie wyników pomiarów chropowatości: a – przed obróbką elek-

trochemiczną, b – po obróbce elektrochemicznej w polu magnetycznym (MEP) po 30 minutach 
Źródło: Opracowanie własne. 
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b) a) 

 
Rys. 4. Kierunkowość tekstury: a) – po obróbce mechanicznej, b) – po polerowaniu MEP 
Źródło: Opracowanie własne. 

Analiza zmian parametru chropowatości Sa (średnie arytmetyczne odchylenie wysokości 
nierówności powierzchni od płaszczyzny odniesienia) w czasie dla różnych obróbek elektro-
chemicznych powierzchni pokazuje, że bez względu na rodzaj obróbki elektrochemicznej dla 
poszczególnych czasów polerowania ten parametr chropowatości ma wartości bardzo zbliżo-
ne (rys. 5). Ważnym jest fakt, że w przypadku polerownia stali C45 czas obróbki elektroche-
micznej konieczny do otrzymania zauważalnych zmian obrabianej powierzchni powinien być 
nie mniejszy niż 30 minut.  

 
Rys. 5. Zależność średniego arytmetycznego odchylenia wysokości nierówności powierzchni od 

płaszczyzny odniesienia (Sa) od czasu i rodzaju polerowania elektrochemicznego 
Źródło: Opracowanie własne. 

PODSUMOWANIE 
Polerowanie mechaniczne stali jest najczęściej stosowane jako obróbka poprzedzająca 

elektrochemiczne polerowanie. Powierzchnie ze stali C45 po obróbce mechanicznej papierem 
ściernym o gradacji 60 charakteryzują się jednokierunkową teksturą oraz chropowatością po-
wierzchni o parametrze chropowatości Sa = 1,7 m. Po obróbkach elektrochemicznych (EP, 
MIX, MEP) powierzchnie nie wykazują jednego kierunku tekstury, są jednorodne. Nie za-
uważa się różnic w chropowatościach powierzchni po elektrochemicznych polerowaniach 
w różnych warunkach (EP, MIX, MEP). Odnotowuje się jednakże, że czas obróbki znacznie 
wpływa na chropowatość uzyskaną po elektrochemicznym polerowaniu. Znaczne polepszenie 
chropowatości powierzchni uzyskuje się po 30 minutach. Dalsze zwiększanie czasu nieznacz-
nie poprawia chropowatość, jednakże znacznie zwiększa koszty procesu oraz może wpływać 
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znacząco na błędy kształtu. Autorzy zauważają, że w przypadku wykańczania elementów ze 
stali C45 optymalnym ze względów ekonomicznych, technologicznych jak i użytkowych jest 
używanie jako obróbki zgrubnej: polerowania mechanicznego, a jako obróbki wykończającej: 
polerowania EP.  
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Badania zostały wykonane w ramach projektu polsko-czeskiego nr 8071/2010  MEB 05102: 
„Pomiary i analiza topografii powierzchni wytworzonych w procesach progresywnych, w tym 
blach cienkich walcowanych na zimno z materiałów klasycznych i nanomateriałów oraz analiza 
mechanizmu ich umocnienia”. 
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COMPARISON OF C45 STEEL SURFACE 
ROUGHNESS AFTER MECHANICAL 

AND ELECTROCHEMICAL TREATMENTS 

Abstract 
Carbon steel C45 is one of the most popular construction materials used for different purposes, 

also for automotive industry. In the paper the surfaces after mechanical and electrochemical treat-
ments are presented. The results show that the surface after mechanical polishing has a completely 
different texture than after electrochemical polishing. After mechanical machining, there are clear 
working marks, which is not visible after electrochemical treatment. 
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