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BADANIA XPS POWIERZCHNI 
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Streszczenie 
Artykuł jest kontynuacją pracy opisującej wyniki badań XPS stali martenzytycznej 4H13 po stan-

dardowym elektrochemicznym polerowaniu bez mieszania [1]. Autorzy prezentują skład chemiczny 
warstwy wierzchniej po polerowaniu elektrochemicznym w polu magnetycznym. Wykonane badania 
uwidoczniają różnice warstw wierzchnich otrzymanych standardową metodą elektrochemicznego po-
lerowania oraz metodą magnetoelektropolerowania. 
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WSTĘP 

Mija stulecie od czasu pierwszej wzmianki na temat elektrochemicznego polerowania, 
które datuje się na rok 1912, kiedy to niemiecki rząd wydał patent odnośnie obróbki wykoń-
czeniowej srebra [1-4]. Kolejnym krokiem milowym były prace Jacquet’a nad polerowaniem 
miedzi w kwasie fosforowym H3PO4 [5-8] oraz Elmore’a [9-10], Wagner’a [11], Hoar’a [12-
14], Hryniewicza [2, 15, 16] i innych [17-20]. Po roku 2000 coraz większego znaczenia na-
bierają badania procesu polerowania elektrolitycznego w polu magnetycznym [21-25].  

Podczas procesu elektrochemicznego polerowania następuje anodowe roztwarzanie po-
wierzchni metalu w warunkach pseudopasywności [2,16], pod wpływem prądu w kąpieli naj-
częściej kwasów siarkowego oraz fosforowego o odpowiednio dobranej przewodności i lep-
kości. Dla stali niestopowych w dużym uproszczeniu można zapisać reakcje roztwarzania 
żelaza Fe → Fe2+ + 2⋅e−, Fe2+ → Fe3+ + e−, natomiast dla stali niklowo-chromowych dodatko-
wo: Cr → Cr3+ + 3⋅e−, Cr3+  → Cr6+ + 3⋅e−, Ni → Ni2+ + 2⋅e− [20]. 

1. METODYKA 

Do badań użyto stali martenzytycznej 4H13/X46Cr13 o składzie podanym w pracy [1]. 
Próbki do badań XPS przygotowano w Zakładzie Elektrochemii i Technologii Powierzchni, 
Politechniki Koszalińskiej na stanowisku złożonym z potencjostatu ATLAS 98 sprzęgniętego 
z komputerem (rys. 1), z cylindryczną katodą ze stali austenitycznej o ponad sto razy więk-
szym polu powierzchni niż obrabianego detalu i anodą umieszczoną we wnętrzu katody (od-
ległość anoda-katoda wynosiła około 4,5 cm) w elektrolicie o temperaturze 65 ± 5°C i skła-
dzie: 300 ml H3PO4, 200 ml H2SO4, 20 g CrO3, 10 ml H2O. 
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Rys. 1. Stanowisko do elektrochemicznego polerowania w polu magnetycznym MEP: A – schemat 

połączeń, B – zdjęcie stanowiska pomiarowego (a – termometr, b – anoda, c – katoda,  
d –naczynko elektrochemiczne, e – podgrzewacz, f – magnes neodymowy) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Badania XPS wykonano w NTNU Trondheim (Norwegia) w ultrawysokiej próżni przy ci-
śnieniu około 10  ̶ 8 Pa przy użyciu analizatora energii elektronów SES2002 połączonego ze 
źródłem promieniowania X-ray: Al Kα (hν = 1486,6 eV) (Gammadata-Scienta). Całkowitą 
rozdzielczość, wynoszącą około 0,6 eV, uzyskano dla wszystkich widm, które zostały zapisa-
ne w normalnej emisji [27, 27]. 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). 

2. WYNIKI 

Po polerowaniu elektrochemicznym stali martenzytycznej 4H13/X46Cr13 w polu magne-
tycznym (MEP) w widmie XPS pik reprezentujący żelazo (Fe 2p) miał bardzo małą inten-
sywność oraz intensywność piku reprezentującego chrom (Cr 2p) jest dużo mniejsza niż 
w przypadku innych obróbek elektrochemicznych (EP), MIX) (rys. 2). Może to być spowo-
dowane szybszym roztwarzaniem obrabianej powierzchni, która dodatkowo jest w sposób 
ciągły obmywana.  

Pik reprezentujący węgiel (C 1s), znajdujący się we wszystkich widmach XPS stali mar-
tenzytycznej 4H13, o energii wiązania BE = 285 eV pochodził od wiązań C-C i/lub C-H, co 
można przypisać związkom organicznym. 

W przypadku elektrochemicznego polerowania stali martenzytycznej 4H13/X46Cr13 
w polu magnetycznym (MEP), mimo zachodzącego procesu mieszania roztworu wywołanego 
siłą Lorenza, zawartość chromu oraz żelaza w warstwie wierzchniej spadała w odniesieniu do 
próbek polerowanych standardową metodą, co można przypisać negatywnemu działaniu pola 
magnetycznego. Stal martenzytyczna jest ferromagnetykiem i umieszczenie jej w silnym polu 
magnetycznym powoduje jej namagnesowanie, co z kolei utrudnia roztwarzanie stali (przej-
ście związków ferromagnetycznych do roztworu). 
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Rys. 2. Wyniki pomiaru XPS powierzchni stali X46Cr13 po obróbce elektrochemicznego 

polerowania w polu magnetycznym (MEP) 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 3. Wyniki XPS wysokiej rozdzielczości dla O 1s dla powierzchni stali 

4H13/X46Cr13(AISI420) po elektrochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym (MEP) 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na rysunku 3 pokazano widmo XPS wysokiej rozdzielczości O 1s dla stali 
4H13/X46Cr13 po elektrochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym (MEP). Tlen 
znajdujący się w warstwie wierzchniej stali 4H13 zbadanej po obróbce elektrochemicznej w 
polu magnetycznym występował w 9% jako Ο2− dla 530,4 eV (FWHM=1,4), w 45% jako 
ΟΗ−  dla BE=531,4 eV (FWHM=1,4), w 12% jako PΟ4

3− + n·Η2Ο dla 
ΒΕ=533,5 eV (FWHM=1,7)  oraz w 34% jako  SΟ4

2− + n·Η2Ο dla BE=532,4 eV 
(FWHM=1,7). Na podstawie otrzymanych wyników można sądzić, że w warstwie wierzch-
niej przeważały wodorotlenki oraz uwodnione siarczany i w mniejszym stopniu fosforany 
żelaza i/lub chromu. 
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Rys. 4. Wyniki XPS wysokiej rozdzielczości dla P 2p dla powierzchni stali 4H13/X46Cr13(AISI420) 

po elektrochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym (MEP) 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na rysunku 4 pokazano widmo XPS wysokiej rozdzielczości P 2p stali martenzytycznej 
4H13/X46Cr13 po elektrochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym (MEP). Fosfor 
wykryty w warstwie wierzchniej pochodził w 52% od uwodnionego fosforanu żelaza II 
Fe3(PO4)2 • n·H2O (Fe2+), co odpowiadało dubletowi pików P 2p3/2: BE=133,2 eV 
(FWHM=1) oraz P 2p1/2: BE=134,3 eV (FWHM=0,7), a w 48% od uwodnionego fosforanu 
żelaza III FePO4 • n·H2O (Fe2+) i/lub uwodnionego fosforanu chromu III CrPO4 • n·H2O 
(Cr3+) dla dubletu pików P 2p3/2: BE=133.8 eV (FWHM=0,9) oraz P 2p1/2: BE=134,8 eV 
(FWHM=0,9).  
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Rys. 5. Wyniki XPS wysokiej rozdzielczości dla S 2p dla powierzchni stali 4H13/X46Cr13(AISI420) 

po elektrochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym (MEP) 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na rysunku 5 pokazano widmo XPS wysokiej rozdzielczości S 2p dla stali 4H13 po elek-
trochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym (MEP). Siarka wykryta w warstwie 
wierzchniej pochodziła w 36% od uwodnionego siarczanu żelaza II FeSO4 • n·H2O (Fe2+) co 
odpowiada dubletowi pików S 2p3/2: BE=168,8 eV (FWHM=1) oraz S 2p1/2: BE=169,9 eV 
(FWHM=1), a w 54% 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=169,5 eV (FWHM=1,2) oraz S 2p1/2: BE=170,6 eV (FWHM=0,8) oraz w 10% od uwod-
nionego siarczanu manganu MnSO4 • n·H2O, co odpowiada dubletowi pików S 2p3/2: 
BE=171,2 eV (FWHM=0,8) oraz S 2p1/2: BE=172,1 eV (FWHM=0,3). 
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Rys. 6. Wyniki XPS wysokiej rozdzielczości dla Fe2p3/2 dla powierzchni stali 

4H13/X46Cr13(AISI420) po elektrochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym (MEP) 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na rysunku 6 pokazano widmo XPS wysokiej rozdzielczości Fe 2p3/2 dla stali 4H13 po 
elektrochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym (MEP). Pik 1 o energii wiązania 
BE=707 eV (FWHM=0,8) odpowiadał żelazu metalicznemu Fe0, pik 2 o energii wiązania 
BE=707,7 eV (FWHM=0,8) można było interpretować jako związek żelaza z siarką Fe-S. 
Piki 3, 4, 5 o energiach wiązania odpowiednio BE=708,4 eV (FWHM=0,9), BE=709 eV 
(FWHM=0,8), BE=709,5 eV (FWHM=0,8) odpowiadały żelazu na drugim stopniu utlenienia 
(Fe2+) co można przypisać tlenkom żelaza Fe3O4 i/lub FeO. Odpowiadające im satelity dla 
drugiego stopnia utlenienia żelaza zawierają się w pikach o energiach wiązań w przedziale 
714-715,5 eV. Piki 6, 7, 8, 9 o energiach wiązania odpowiednio BE=710,1 eV (FWHM=0,8), 
BE=710,7 eV (FWHM=0,8), BE=711,2 eV (FWHM=0,8), BE=711,8 eV (FWHM=0,7) we-
dług teorii multipiku GS odpowiadają sumie multipików dla tlenków żelaza Fe3O4 i/lub Fe2O3 
i/lub hydroksytlenku żelaza III FeOOH oraz multipiku dla żelaza na drugim stopniu utlenienia 
(Fe2+) dla siarczanu żelaza II FeSO4 • n·H2O (Fe2+). Pik 11 o energii wiązania BE=713,1 eV 
(FWHM=0,9) odpowiadał żelazu na trzecim stopniu utlenienia (Fe3+), co można przypisać 
siarczanowi żelaza III Fe2(SO4)3 • n·H2O. Piki 10, 12, 13, 14 o energiach wiązania odpowied-
nio BE=712,4 eV (FWHM=0,8), BE=713,7 eV (FWHM=0,8), BE=714,4 eV (FWHM=0,8), 
BE=715,4 eV (FWHM=0,8), można było interpretować jako multipik dla uwodnionego fosfo-
ranu żelaza III FePO4 • n·H2O i/lub dla uwodnionego fosforanu żelaza II Fe3(PO4)2 • n·H2O 
oraz dla siarczanu żelaza III Fe2(SO4)3 • n·H2O. Pik 15 o energii wiązania BE=716,7 eV 
(FWHM=0,8) odpowiada satelicie żelaza na drugim stopniu utlenienia (Fe2+) dla uwodnione-
go siarczanu żelaza II FeSO4 • n·H2O. 

PODSUMOWANIE 

Z powyższych rozważań wynika, że warstwa wierzchnia stali martenzytycznej 413H po 
elektrochemicznym polerowaniu w polu magnetycznym (MEP) składa się w 8% z metalicz-
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nego żelaza i w 92% ze związków żelaza. Odnotowano zatem spadek metalicznego żelaza 
z 24% (EP), przy jednoczesnym wzroście związków żelaza z 76% po EP. Niestety, wzrosła 
jednocześnie ilość uwodnionych fosforanów oraz siarczanów odpowiednio z 7% (EP) do 12% 
oraz z 22% (EP) do 34% po MEP, co nie jest korzystne ze względów korozyjnych. Magneto-
elektropolerowanie stali martenzytycznej 4H13, jako materiału ferromagnetycznego, nie jest 
zatem obróbką optymalną, także ze względów bezpieczeństwa pracy. 
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XPS MEASUREMENTS OF MARTENSITIC 
STAINLESS STEEL 4H13 AFTER 

MAGNETOELECTROPOLISHING 

Abstract 
The article is a continuation of the work covering the XPS results of 4H13 martensitic steel after 

electrochemical polishing without mixing [1]. The authors present the chemical composition of the 
surface layer after electrochemical polishing in a magnetic field. The results show comparison of sur-
face layers obtained by standard electrochemical polishing and magnetoelectropolishing. 
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