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Ochrona metali przed korozją jest to działania zmierzające do zmniejszenia bezpo-
średnich i pośrednich strat wskutek korozji metali, czyli procesów niszczenia ich struk-
tury pod wpływem środowiska (np. powietrze, gazy przemysłowe, woda słodka i mor-
ska, grunt, w tym gleba). 

Duże korzyści ekonomiczne przynosi stosowanie ochrony metali przed korozją. 
Rozróżnia się następujące metody zabezpieczenia przed korozją: 
  ochronę elektrochemiczną, 
  nakładanie i wytwarzanie powłok ochronnych, 
  dobór materiałów i sposobów konstruowania elementów narażonych na korozję. 
 

I. Ochrona elektrochemiczna 
 

Elektrochemiczna ochrona przed korozją polega na takiej zmianie potencjału elek-
trodowego na granicy metal – środowisko, która powoduje zahamowanie lub ogranicze-
nie szybkości rozpuszczania metalu. W zależności od kierunku przesuwania potencjału 
metody ochrony elektrochemicznej dzieli się na katodowe i anodowe  
(rys. nr 1). 

 
Rys. nr 5.1. Zasada ochrony elektrochemicznej: 1 – próbka niezabezpieczona, 2 – próbka 
chroniona katodowo, 3 – próbka chroniona anodowo; wykres E = f(pH) dla żelaza w roz-

tworze siarczanów, temp. 25OC 

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 
 

Przesunięcie potencjału w stronę katodową powoduje uzyskanie stanu odporności 
metalu, a w stronę anodową – stanu pasywności. 
 
1. Ochrona katodowa 

 
W metodach ochrony katodowej przedmiot chroniony z tworzywa metalicznego jest 

katodą. Potencjał elektrodowy chronionego materiału przesuwa się w stronę wartości 
ujemnych tak, by uzyskać wartość poniżej potencjału korozji w danym środowisku (rys. 
nr 1). Metal nie ulega wtedy rozpuszczaniu. 

Ochronę katodową można realizować na dwa sposoby: jako ochronę galwaniczną lub 
elektrolityczną. 

W ochronie galwanicznej katodowej chroniony metal jest katodą ogniwa galwa-
nicznego natomiast anodą jest metal mniej szlachetny, zwany protektorem (rys. nr 2a). 
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O przydatności materiału jako protektora decyduje jego położenie w szeregu napię-
ciowym (protektor musi być mniej szlachetny od chronionego metalu) oraz sprawność 
prądowa.  

 
Rys. nr 5.2. Zasada ochrony katodowej: a) galwanicznej (protektorowej), b) elektrolitycz-
nej; 1-obiekt chroniony, 2-anoda zużywająca się (protektor), 3-anoda nierozpuszczalna, 

4-przewody, 5-prostownik, 6-źródło prądu 
 
 

a) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 

 
Przy ochronie protektorowej stali, jako protektory stosuje się: magnez, cynk, alumi-

nium i ich stopy, natomiast dla ochrony miedzi protektorem jest stal niestopowa. 
Czysty magnez ma bardzo wysoką teoretyczną wydajność prądową, ale zanieczysz-

czenia Fe, Ni, Cu, Si, Pb, Sn silnie ją obniżają powodując samokorozję. Z tego względu 
najczęściej stosuje się stopy Mg z aluminium i cynkiem o składzie w zakresie: Mg + 
5÷7% Al + 2÷4% Zn + min. 0,15% Mn. Zaletą protektorów ze stopów magnezu jest ich 
wysoka różnica potencjałów w stosunku do stali, wynosząca około 0,7 V. Wadami ma-
gnezu i jego stopów są: możliwość iskrzenia przy pocieraniu powierzchni, mała spraw-
ność prądowa, wynosząca około 50% oraz względnie wysoki koszt. Z tych względów 
magnez stosuje się tylko wtedy, gdy nie można zastąpić go tańszym cynkiem. Magnez 
stosowany jest jako protektor w wodzie morskiej i glebie. Dla zwiększenia żywotności, 
sprawności prądowej oraz zapewnienia równomierności rozkładu prądu stosuje się 
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osłony perforowane z laminatów, a w przypadku ochrony w glebie można stosować za-
sypki (wypełniacze) składające się z gipsu, gliny i siarczanu sodowego. 

Cynk jest najczęściej stosowanym protektorem dla stali w wodzie morskiej  
i glebie. Jego sprawność prądowa dochodzi do 90% przy równocześnie względnie ni-
skim koszcie wytwarzania. Wadą cynku jest mała różnica potencjałów w stosunku do 
stali, wynosząca ~0,25 V. Cynk stosuje się jako czysty (99,99%, z ograniczoną zawarto-
ścią zanieczyszczeń Fe, Cu i Pb) lub jako osnowę stopów zawierających:  
Zn + 0,1÷0,15% Hg, Zn + 0,12÷0,18 Al + 0,05÷0,1% Cd, Zn + ~0,5% Al + ~0,1% Si. 

Aluminium stosuje się tylko w postaci stopów: z cynkiem (3÷6% Zn), z cyną 
(0,1÷1% Sn), z Zn+In, Zn+Hg, Zn+Sn. Sprawność prądowa tych stopów jest wysoka, rzą-
du 80%. Stopy aluminium mają takie same zastosowanie jak cynk. Należą, obok cynku 
i jego stopów do protektorów nisko potencjałowych. 

Ochronę protektorową stosuje się głównie do konstrukcji pokrytych powłoką izola-
cyjną, o niskim wymaganym prądzie ochrony, gdy brak możliwości zastosowania ochro-
ny elektrolitycznej. 

Zaletami tej metody są: 
 niezależność od źródeł prądu, 
 łatwość instalowania, 
 możliwość ochrony lokalnej, 
 znikomy wpływ na sąsiednie konstrukcje. 
Do najważniejszych wad należą: 
 nieodwracalna strata materiału anody (konieczność wymiany anody), 
 możliwość zanieczyszczenia środowiska produktami korozji protektora, 
 ograniczone zastosowanie ze względu na oporność środowiska i niski prąd 

ochronny. 
W elektrolitycznej ochronie katodowej przedmiot chroniony staje się katodą 

ogniwa elektrolitycznego zasilanego prądem stałym z zewnętrznego źródła (rys. nr 2b). 
Anoda stosowana w tym obwodzie jest najczęściej nierozpuszczalna. 

Warunkiem skuteczności ochrony jest równomierny rozkład prądu na powierzchni 
konstrukcji, co można osiągnąć tylko na konstrukcjach o niezbyt skomplikowanych 
kształtach i wykazujących ciągłość elektryczną. 

O możliwości zastosowania materiału jako anody w metodzie elektrolitycznej 
ochrony katodowej decydują: jego szybkość zużywania się i dopuszczalna gęstość prze-
wodzonego prądu.  

Dla materiałów o dużej szybkości zużywania się (roztwarzalnych), np. stali niesto-
powej i aluminium, zachodzi reakcja rozpuszczania metalu. 

Stale niestopowe wykazują jako anody w elektrolitycznej ochronie katodowej 
znaczne zużycie i niską dopuszczalną gęstość prądu, j~5,5 A/m2. Natomiast zaletą tych 
elektrod jest możliwość pracy w każdym środowisku naturalnym. 

Aluminium cechuje się zużyciem zbliżonym do stali, ale wyższą dopuszczalną gę-
stością prądu (j ≈ 1000 A/m2). Stosowane jest jako anoda głównie w środowisku wod-
nym. 

Stopy Fe-Si mogą być stosowane jako anody o małej szybkości zużycia we wszyst-
kich środowiskach naturalnych. Z dodatkami stopowymi Cr i Mo są odporne na środowi-
ska zawierające chlorki. Anody dla celów elektrolitycznej ochrony katodowej wytwarza-
ne są z tych stopów jako odlewy. 

Grafit jest elektrodą tanią, o dopuszczalnej gęstości prądu j = 10÷30 A/m2. 
Znacznie więcej zalet jako anody mają stopy ołowiu. Mogą pracować zarówno przy 

niskich gęstościach prądu (j<200A/m2), jaki bardzo wysokich (j>1000 A/m2). Posiadają 
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stałą rezystancję. Wykazują brak roztwarzalności we wszystkich środowiskach natural-
nych. Można z nich wykonywać elektrody o różnych wymiarach i kształtach. Najczęściej 
stosuje się stopy ołowiu ze srebrem zawierające ~2% Ag, ze srebrem i antymonem: Pb + 
1÷2% Ag + max. 6% Sb, ze srebrem i wprasowanymi lub wtopionymi dodatkami platyny 
lub tytanu z platyną. Stopy takie pokrywają się warstewką PbO2 o bardzo dobrej prze-
wodności i łatwej repasywacji. 

Platyna oraz elektrody z tytanu pokryte 2÷3 µm warstwą platyny należą do naj-
trwalszych materiałów elektrodowych. Anody tego typu cechują się długim czasem ży-
cia, nawet przy bardzo wysokich gęstościach prądu (do 10000 A/m2), odpornością na 
agresywne środowiska, dobrymi właściwościami mechanicznymi, możliwością wykona-
nia elektrod o małych wymiarach i dowolnych kształtach. Wadą ich jest ograniczenie 
wysokości napięcia pracy w zależności od środowiska, np. w wodzie morskiej napięcie 
nie może przekroczyć 11 V (wyższe napięcie powoduje niszczenie elektrody). 

Nowoczesne, ale niezbyt rozpowszechnione elektrody trwałe, to anody z tytanu, 
niobu lub talu pokryte tlenkami TiO2, RuO2, IrO2, Fe3O4. Mogą pracować przy gęsto-
ściach prądu j>45000 A/m2. 

Ochrona elektrolityczna katodowa ma następujące zalety: 
 wysoką skuteczność ochrony, bliską 100%, 
 możliwość ochrony dużych powierzchni bez izolacji lub z uszkodzoną izolacją  

w środowiskach o różnej oporności, 
 możliwość kontrolowania i regulacji prądu polaryzacji, 
 możliwość automatyzacji. 
Wady metody elektrolitycznej to: 
 duże koszty początkowe instalacji, 
 konieczność systematycznej kontroli i konserwacji, 
 możliwość oddziaływania na inne konstrukcje niechronione. 
Trudnością w stosowaniu tego rodzaju ochrony jest konieczność takiego rozmiesz-
czenia anod, by uzyskać równomierny rozkład potencjału na konstrukcji. Dlatego 
najczęściej stosuje się układy wieloanodowe, zwiększa odległości od konstrukcji do 
anody, osłania ekranami powierzchnie konstrukcji w pobliżu anod. 
Ochronę katodową stosuje się również jako element ochrony kompleksowej, składa-
jącej się z ochrony katodowej, ochrony powłokami izolacyjnymi i inhibitorów. 

 
2. Ochrona anodowa 

W ochronie anodowej chroniony obiekt stanowi anodę. Potencjał ustala się taki, by 
osiągnąć stan pasywacji obiektu (rys. nr1). Ochronę anodową można realizować jako 
galwaniczną lub elektrolityczną. 

Galwaniczna ochrona anodowa realizowana jest poprzez stosowanie dodatków 
stopowych „szlachetnych”, np. Pt, Pd, Ag, Cu, tworzących katody lokalne w procesie ko-
rozji, lub pokrywaniu materiału chronionego powłoką z Ti, Zr, Ta, stali nierdzewnej. Do-
datki „szlachetne” powodują podwyższenie potencjału elektrodowego materiału mniej 
szlachetnego aż do obszaru pasywacji oraz utrzymanie go w tym obszarze. 

Elektrolityczna ochrona anodowa polega na przesunięciu potencjału anody (ma-
teriału chronionego) do takiej wartości, by osiągnąć stan pasywacji. Dopływ prądu sta-
łego zapewnia się z zewnętrznego źródła przez katodę. Do utrzymania stałego potencja-
łu z zakresu pasywacji stosuje się potencjostat. 

Jako katody najczęściej stosuje się: platynę, stale austenityczne, molibden i miedź 
(w środowisku kwasu siarkowego), stopy Fe-Si (w kwasie siarkowym, roztworach soli 
nieorganicznych), nikiel (w roztworach zasadowych). Katody mogą mieć różne kształty 
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– najczęściej stosuje się pręty, druty, taśmy zwinięte spiralnie – takie, by uzyskać rów-
nomierny rozkład pola elektrycznego. Wielkość katody musi być optymalna dla danego 
materiału i środowiska. Zbyt mała katoda powoduje intensywne wydzielanie się wodoru 
oraz wzrost rezystancji obwodu, co zmusza do podwyższania napięcia. 

Zaletami ochrony anodowej są: 
 przedłużenie czasu eksploatacji konstrukcji z drogich materiałów, 
 możliwość zastąpienia materiałów droższych tańszymi, 
 hamowanie korozji lokalnej, 
 duży zasięg działania nawet dla elementów o skomplikowanym kształcie, 
 mała zawartość produktów korozji w środowisku, 
 niskie koszty eksploatacji (małe wartości prądu pasywacji). 
Wady ochrony anodowej to: 
 wysoki koszt instalacji, 
 konieczność bezawaryjnego działania systemu kontrolno-regulacyjnego. 

 
II. Powłoki ochronne 

 
Powłoki ochronne stosowane jako ochrona czasowa lub trwała, ze względu na skład 

chemiczny dzieli się na: organiczne (malarskie i z tworzyw sztucznych), niemetalowe  
i metalowe. 
 

1. Powłoki malarskie 
 

Powłoki malarskie wytwarza się jako jednowarstwowe lub wielowarstwowe. Po-
włoki wielowarstwowe składają się z warstwy podkładowej, zwanej też gruntową, 
warstw pośrednich i warstwy nawierzchniowej. Materiały stosowane na poszczególne 
typy warstw to farby, lakiery i emalie. 

Farby są to wyroby malarskie składające się ze spoiwa, pigmentów i wypełniaczy. 
Lakiery są to roztwory substancji błonotwórczych (spoiw) w rozpuszczalnikach. Ema-
lie zawierają spoiwo lakierowe oraz pigmenty i wypełniacze, ale w ilościach mniejszych 
niż w farbach. 

Farby podkładowe stosuje się jako okresowe, np. na czas montażu lub reaktywne, 
jako podkład przed dalszym malowaniem. Farby podkładowe, ze względu na ich wła-
ściwości, dzieli się na izolujące, pasywujące i protektorowe. Farby podkładowe izolujące 
izolują podłoże mechanicznie i elektrycznie od środowiska. Zawierają pigmenty obojęt-
ne, np. biel tytanowa, tlenek żelaza, biel cynkową. Farby podkładowe pasywujące działa-
ją izolująco i pasywująco powodując tworzenie się warstewki tlenków i soli metalu. 
Pigmenty w tych farbach są silnymi utleniaczami, np. minia ołowiowa, chromian cynku, 
chromian ołowiu, hydroksysiarczan ołowiu. Farby podkładowe protektorowe zawierają 
w składzie metal (w postaci pyłu) o potencjale bardziej ujemnym niż ten, który mają 
chronić, np. Al lub Zn w farbach do ochrony stopów żelaza. 

Materiały międzywarstwowe stosuje się dla zwiększenia grubości pokrycia i jego 
uszczelnienia.  

Materiały nawierzchniowe stosuje się dla uzyskania pożądanej grubości końcowej 
powłoki, estetycznego wyglądu, nadania specyficznych właściwości, np. antypoślizgo-
wych, odporności na ścieranie, na podwyższoną temperaturę, itp.  

Spoiwa, jako składniki materiałów malarskich, mają na celu: 
 związanie powłoki z podłożem; 
 wytworzenie dobrze zdyspergowanej zawiesiny barwnika; 
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 nadanie elastyczności, połysku itp. 
Najczęściej stosowane są następujące spoiwa: 
 oleje schnące, np. olej lniany, sojowy;  
 żywice naturalne np. kalafonia, szelak i syntetyczne;  
 żywice sztuczne, np. akrylowe, epoksydowe, ftalowe, poliestrowe;  
 asfalty, bitumy i paki; asfalty są surowcem naturalnym, bitumy otrzymuje się  

w przeróbce ropy naftowej, paki są pozostałością po destylacji smoły węglowej;  
 pochodne celulozy, np. nitroceluloza; łączy się ją z żywicami ftalowymi, akrylo-

wymi, poliuretanowymi  
 chlorokauczuk – jest to produkt chlorowania kauczuku naturalnego lub synte-

tycznego, zawierający 64÷68% chloru; jest odporny na utleniacze, wodę, szereg 
kwasów, zasad i gazów w temperaturze do 60OC (w środowiskach wilgotnych) 
i do 90OC (w suchych). 

 
Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki są to lotne ciecze organiczne mające za zadanie 

rozpuszczanie składników spoiw i rozcieńczanie gotowych roztworów. W procesie 
schnięcia fizycznego przez parowanie lub chemicznego w reakcji utleniania albo polime-
ryzacji ulatniają się z powłoki. Dobiera się je oceniając zdolność rozpuszczania spoiw, 
lotność, zapach, toksyczność, temperaturę zapłonu. 

Pigmenty mają za zadanie nadawać powłoce kolor oraz poprawiać właściwości an-
tykorozyjne. Stosuje się pigmenty nieorganiczne, organiczne i metaliczne. 

Do najważniejszych pigmentów nieorganicznych należą: 
 minia ołowiana  
 biel tytanowa  
 biel cynkowa  
 chromiany,  
 tlenek chromu  
 Fosforany. 
Pigmenty organiczne cechują się wyższą siłą barwienia i czystością barw od nieor-

ganicznych, ale mają niższe właściwości odporności na działanie światła, atmosfery, cie-
pła i odczynników chemicznych. Dlatego stosuje się je w połączeniu  
z barwnikami nieorganicznymi. Jednym z najczęściej stosowanych pigmentów organicz-
nych jest sadza. 

Pigmenty metaliczne to na przykład: 
 pył cynkowy,  
 pył aluminiowy  
Dla uzyskania efektów dekoracyjnych stosowane są również barwniki, czyli sub-

stancje nadające określoną barwę bez zmiany właściwości materiału malarskiego. Do 
barwienia wyrobów lakierniczych cechujących się przeźroczystością stosuje się głównie 
barwniki organiczne rozpuszczalne w spoiwie. 

Wypełniacze to składniki obniżające koszt wyrobu bez obniżenia jakości. Powinny 
one być nierozpuszczalne w spoiwie, tworząc w nim zawiesinę o stopniu rozdrobnienia 
jak dla pigmentów (1÷10 µm). Wypełniacze mogą równocześnie podwyższać niektóre 
właściwości powłoki, na przykład przyczepność, twardość, odporność na ścieranie, 
przepuszczalność wody itp. Jako wypełniacze stosowane są: kreda, talk (krzemian ma-
gnezu), baryt (siarczan baru), grafit, węglik krzemu. 

Do materiałów malarskich dodawać można ponadto środki pomocnicze czyli sub-
stancje działające np. bakterio- i grzybobójczo, antyporostowo, inhibitujące korozję, ab-
sorbujące promienie UV itp. 
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2. Nakładanie powłok malarskich 

Sposób nakładania powłok malarskich zależy od kształtu i wielkości pokrywanego wy-
robu, stanu powierzchni pokrywanej, rodzaju materiału lakierniczego, wymaganej jako-
ści powłoki. 

Podstawowe techniki nakładania to: 
 malowanie pędzlem; 
 malowanie natryskowe; 
 malowanie zanurzeniowe; 
 malowanie elektroforetyczne. 
Malowanie pędzlem jest najstarszą i najprostszą techniką malowania. Jest to meto-

da mało wydajna z nie najwyższym efektem dekoracyjnym, ale w niektórych przypad-
kach niezastąpiona (np. przy malowaniu farbami o dużej toksyczności). Do zalet tej me-
tody należą: 

 dobra jakość powłoki pod względem szczelności, stopnia wypełnienia porów  
i nierówności, zwilżenia; 

 dobre wykorzystanie materiału malarskiego; 
 łatwość malowania skomplikowanych kształtów i dużych powierzchni; 
 możliwość malowania w warunkach polowych; 
 przydatność w nanoszeniu powłok z każdego rodzaju materiału. 
Malowanie pędzlem przeprowadza się najłatwiej dla materiałów wolnoschnących 

i zawierających małą ilość rozpuszczalników. Na płaskich powierzchniach malowanie 
pędzlem zastępuje się malowaniem wałkiem, co daje lepszy efekt dekoracyjny i większą 
wydajność pracy. 

Malowanie natryskowe jest stosowane w przemysłowym nakładaniu powłok 
ochronnych. Zaletami natryskiwania są: 

 duża wydajność i możliwość automatyzacji procesu; 
 równomierność nakładania powłoki; 
 możliwość pokrywania powierzchni trudno dostępnych; 
 możliwość natryskiwania materiałów szybkoschnących. 

Głównymi wadami tej techniki są: 
 szkodliwość procesu z powodu dużego stężenia rozpuszczalników, wymagająca 

układów wyciągowych i neutralizujących pary; 
 straty materiału malarskiego na skutek rozpylania do otoczenia. 
Malowanie natryskowe wykonuje się przy pomocy pistoletów, w których rozpylanie 

materiału realizuje się na dwa sposoby: jako rozpylanie pneumatyczne – przy użyciu 
sprężonego powietrza lub jako rozpylanie hydrodynamiczne – przez natrysk pod ciśnie-
niem. 

Malowanie natryskowe z rozpylaniem pneumatycznym stosowane jest w malowa-
niu przemysłowym przedmiotów wielkogabarytowych. Pistolety posiadają współosiowy 
przepływ materiału malarskiego i sprzężonego powietrza oraz wewnętrzne lub ze-
wnętrzne rozpylanie (rys. nr 3). 
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Rys. nr 5.3. Schemat końcówki wylotowej pistoletu lakierniczego o rozpylaniu: a) we-
wnętrznym, b) zewnętrznym 

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 

 
Pistolety zasilane są materiałem malarskim grawitacyjnie, podciśnieniowo, ciśnie-

niowo ze zbiornika zamocowanego do pistoletu lub oddzielnego. Minimalna szybkość 
przepływu w tej metodzie wynosi 30 m/s, zalecana odległość dyszy pistoletu od po-
wierzchni 0,15 ÷ 0,20 m a wydajność dochodzi do 100 m2/h. 

Malowanie natryskowe z rozpylaniem hydrodynamicznym jest rozpylaniem wy-
sokociśnieniowym, z szybkością wylotu z dyszy 100 ÷ 200 m/s i rozprężaniem po wyj-
ściu z dyszy z ciśnienia 2 ÷ 24 MPa do atmosferycznego. Dysza rozpylająca winna znaj-
dować się w odległości 0,3 ÷ 0,45 m od powierzchni malowanej. Wydajność tej metody 
wynosi 200 ÷ 400 m2/h ale trudno jest uzyskać powłoki o estetycznym wyglądzie. 

Lepsze efekty dekoracyjne przy bardzo dobrej zdolności ochronnej powłok uzyskuje 
się przez natryskiwanie na podgrzane podłoże lub przy zastosowaniu natrysku hydro-
dynamiczno - pneumatycznego. 

Malowanie zanurzeniowe stosuje się do nanoszenia powłok ochronnych na ele-
menty o kształtach umożliwiających równomierne obciekanie bez wymagania wysokiej 
estetyki. Materiał malarski znajduje się w odkrytej wannie, co stwarza zagrożenie poża-
rowe. Dlatego zalecane jest stosowanie w tej metodzie materiałów wodorozcieńczalnych 
lub rozcieńczanych trójchloroetylenem. Przez zanurzanie uzyskuje się powłoki o grubo-
ściach do 500 µm ale najlepsze właściwości mają powłoki do 50 µm grubości. 

Malowanie elektroforetyczne jest nowoczesną metodą nakładania powłok malar-
skich w procesach zautomatyzowanych, wykorzystującą zjawisko elektroforezy. W pro-
cesie elektroforezy zachodzi przemieszczanie się cząstek stałych zawiesiny w roztworze 
pod wpływem pola elektrycznego. Koloidalne cząstki osadzając się na elektrodzie mogą 
tworzyć silnie przylegające powłoki. Zaletami osadzania elektroforetycznego jest otrzy-
mywanie powłok o składzie stechiometrycznym i o bardzo dużej czystości. W metodzie 
tej można stosować proszki o submikronowym ziarnie, co pozwala na uzyskanie war-
stwy o dużej gęstości, jednorodnej na skalę mikroskopową i o dobrej spiekalności. Po-
nadto metoda ta umożliwia pokrywanie elementów o skomplikowanych kształtach. 
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Powłoki otrzymane elektroforetycznie są jednowarstwowe i cechują się równomier-
ną grubością, rzędu 20 ÷40 µm, zależną od parametrów procesu (głównie od napięcia 
prądu). O jakości uzyskanej powłoki decyduje temperatura i pH roztworu. 

Zaletami metody elektroforetycznej są: duża wydajność, równomierność grubości 
i składu powłoki nawet przy skomplikowanym kształcie, możliwość automatyzacji pro-
cesu, wyeliminowanie szkodliwych rozpuszczalników organicznych, wysokie bezpie-
czeństwo pracy. 

Elementy stalowe mogą być przed malowaniem elektroforetycznym poddane cyn-
kowaniu lub fosforanowaniu. Wyroby aluminiowe muszą być wytrawione w celu usu-
nięcia warstwy tlenku. 

 
3. Trwałość i wady powłok malarskich 
Trwałość powłok malarskich zależy od skłonności materiału do starzenia, odporno-

ści na czynniki mechaniczne i stopnia agresywności środowiska. Typowe wady powłok 
wynikające z technologii nakładania i warunków eksploatacji to marszczenie, zacieki, 
spękania deseniowe lub głębokie, odstawanie, łuszczenie, pęcherze (rys. nr 4). 
 
Rys. nr 5.4. Wady powłok malarskich: a) marszczenie, b) zacieki, c) spękanie deseniowe, 

d) spękanie głębokie, e) odstawanie i łuszczenie, f) pęcherze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 

 
Marszczenie powstaje podczas suszenia powłoki, jeśli grubość jest nadmierna (rys. 

nr 4a). Jedynym sposobem usunięcia tej wady jest usunięcie powłoki i ponowne malo-
wanie. Zacieki są wadą głównie estetyczną (rys. nr 4b). Powstają przy malowaniu po-
wierzchni pionowych lub pochyłych materiałem o małej lepkości. Do wad ocenianych w 
kategoriach estetycznych należy też utrata połysku, związana z niewłaściwymi warun-
kami malowania lub niewłaściwym składem materiału. Kruchość i pękanie deseniowe 
bądź głębokie występują w powłokach, których właściwości plastyczne uległy zmianie 
(rys. nr 4c,d). Może to nastąpić pod wpływem zbyt wysokiej temperatury suszenia lub 
eksploatacji, pod działaniem promieniowania UV lub innych czynników środowisko-
wych powodujących zmianę składu chemicznego powłoki (starzenie). Odstawanie 
i łuszczenie powłoki następuje najczęściej na skutek niewłaściwego przygotowania po-
wierzchni do malowania (rys. nr 4e). Pęcherze pojawiają się na powłokach malarskich 
z różnych przyczyn: niestarannego przygotowania powierzchni, zawilgocenia materiału 
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malarskiego, zbyt grubych warstw, zbyt energicznego mieszania farby w przypadku ma-
lowania zanurzeniowego (rys. nr 4f). W zasadzie wszystkie wymienione wady obniżają 
trwałość powłok malarskich. 
 
4. Powłoki niemetalowe 

 
Zaletami materiałów niemetalowych stosowanych jako powłoki ochronne są: 
 dobra odporność na korozję atmosferyczną i czynniki chemiczne; 
 dobre właściwości izolacyjne, elektryczne i cieplne; 
 estetyczny wygląd. 
Jako powłoki niemetalowe stosuje się emalie techniczne, tworzywa sztuczne, gumy, 

pokrycia izolacyjne wieloskładnikowe, ceramikę, warstwy konwersyjne. 
 
Emalie techniczne 

Emalia jest szklistą, najczęściej nieprzeźroczystą masą otrzymywaną przez stapianie 
naturalnych materiałów skalnych z topnikami oraz innymi dodatkami. 

Szkliwa emalierskie otrzymuje się metodami hutniczymi topiąc minerały, najczę-
ściej kwarc lub skaleń w celu otrzymania krzemionki (SiO2) stanowiącej osnowę emalii. 
Topnikami, powodującymi że temperatura topnienia masy szklistej obniża się do 500÷ 
1000OC, są soda, boraks, potas, saletra. Następnie do masy dodaje się składniki mącące 
i barwiące. Typowe materiały mącące, dzięki którym emalia staje się nieprzeźroczysta, 
to: fluoryt, kriolit, fluorokrzemian sodowy, tlenki cyny, tytanu, antymonu, cynku, cyrko-
nu. Jako barwniki stosowane są tlenki lub spieki tlenków metali dających w kompozycji 
lub pojedynczo żądaną barwę, nie zmieniając struktury szkliwa.  

Wszystkie składniki niezbędne do wytworzenia emalii suszy się, rozdrabnia, miele 
na pył, miesza a następnie topi w temperaturze 1250 ÷ 1300OC, otrzymując stop szkliwa 
emalierskiego. Stop ten wylewa się na chłodzące walce lub wlewa do zbiornika z wodą, 
co powoduje, że stygnąc szkliwo rozpada się na granulki. Zgranulowany materiał miele 
się w młynach.  

Emalię nakłada się na przedmiot metalowy na sucho lub na mokro. Nakładanie na 
sucho nosi nazwę pudrowania i polega na posypaniu przedmiotu równomierna warstwą 
zmielonej emalii i wypaleniu w temperaturze 760 ÷ 900OC. W metodzie na mokro granu-
lat miesza się z wodą, gliną i barwnikami i otrzymaną zawiesiną powleka się przedmiot 
przez zanurzenie lub natryskiwanie albo rozpryskiwanie a następnie wypala jak w me-
todzie na sucho. W celu uzyskania dobrej jakości powłok stosuje się emaliowanie dwu-
warstwowe. Pierwsza warstwa, podstawowa kładziona jest bezpośrednio na po-
wierzchnię metalu i ma za zadanie nadać powłoce wymagane właściwości ochronne. 
Druga warstwa, zewnętrzna, jest wykonywana z emalii kryjącej białej lub barwnej. Jeśli 
jakość warstwy nie jest dostatecznie dobra, można wykonać jeszcze jedną warstwę 
z emalii kryjącej. 

Emalie stosuje się jako techniczno-przemysłowe oraz zdobnicze. Emalie techniczno-
przemysłowe stosuje się do pokrywania wyrobów ze stali i żeliw, rzadziej miedzi, mo-
siądzu i aluminium, w celu ochrony przed korozją. Skład emalii zależy od rodzaju podło-
ża oraz od wymaganych właściwości powłoki. Główne zastosowania tych emalii to arty-
kuły gospodarstwa domowego codziennego użytku, np. garnki, wiadra, wanny, zlewo-
zmywaki, urządzenia sanitarne oraz aparatura dla przemysłu chemicznego, spożywcze-
go i farmaceutycznego narażona na działanie ługów, kwasów i soli. 
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Emalie zdobnicze służą do dekoracji wyrobów ze złota, srebra, miedzi, wykonywa-
nia reklam, szyldów itp. W celach zdobniczych na metalach nieżelaznych nakłada się 
tylko jedną warstwę emalii kryjącej. 

Powłoki emalierskie są odporne na przenikanie wody i tlenu, na działanie kwasów 
organicznych i nieorganicznych z wyjątkiem fluorowodorowego i gorącego stężonego 
fosforowego, na działanie temperatury do około 600OC a niektóre gatunki nawet do 
1000OC. Wadą emalii jest podatność na uszkodzenia mechaniczne i nieodporność na 
szoki termiczne. 

Powłoki emalierskie powinny spełniać następujące wymagania jakościowe: 
 dobre i trwałe wiązanie z podłożem metalicznym; 
 wytrzymałość mechaniczna przy wahaniach temperatury – brak objawów pęka-

nia i odpryskiwania; 
 gładkość i szczelność powierzchni, brak porów i pęknięć, połysk; 
 odporność na działanie czynników chemicznych i fizycznych, stosownie do zasto-

sowania; 
 brak toksyczności gatunków emalii stosowanych do pokrywania naczyń. 

 
Powłoki emalierskie, jako chroniące przed korozją, wypierane są obecnie przez po-

włoki z tworzyw sztucznych oraz powłoki organiczne. 
 
Powłoki z tworzyw sztucznych 

Powłoki z tworzyw sztucznych są stosowane w bardzo szerokim zakresie i wykazują 
stałą tendencję rozwoju ze względu na szereg zalet. Do najważniejszych walorów mate-
riałów polimerowych wykorzystywanych jako powłoki ochronne należą: 

 odporność chemiczna na czynniki atmosferyczne oraz na szereg roztworów kwa-
sów, soli i zasad; 

 właściwości izolacyjne elektryczne, cieplne i akustyczne, które można modyfiko-
wać napełniaczami; 

 niski współczynnik tarcia i ścieralność w porównaniu z metalami; 
 właściwości antyadhezyjne zapobiegające przyleganiu zanieczyszczeń i innych 

produktów w procesach produkcji; 
 mały ciężar właściwy; 
 obojętność w roztworach fizjologicznych (możliwość stosowania w przemyśle 

spożywczym i farmaceutycznym oraz w medycynie). 
Podstawowymi wadami ograniczającymi stosowanie polimerów są: 

mała odporność na działanie temperatury – zazwyczaj poniżej 100OC, w rzadkich przy-
padkach do 150OC; 

 mała przewodność cieplna (niekiedy jest to zaleta); 
 wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej; 
 niestabilność struktury w wyniku procesu starzenia. 
Tworzywa sztuczne stosowane na powłoki ochronne dzieli się na trzy grupy: ter-

moutwardzalne, termoplastyczne i chemoutwardzalne. Podział ten wynika z różnic w  
mechanizmie wiązania cząsteczek w strukturze. 
 

Tworzywa termoutwardzalne to takie, w których powstawanie struktury prze-
strzennie usieciowanej wielkocząsteczkowej następuje w czasie procesu przetwarzania, 
w wyniku nieodwracalnej reakcji polikondensacji (rys. nr 5a). Reakcja powinna zakoń-
czyć się pod koniec procesu formowania, prowadzonego z użyciem nacisku i w podwyż-
szonej temperaturze. 
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Rys. nr 5.5. Schemat budowy tworzyw sztucznych: a) termoutwardzalnych – budowa trój-
kierunkowa przestrzennie usieciowana, b) termoplastycznych – budowa łańcuchowa (li-
niowa); Legenda: ─ wiązanie chemiczne walencyjne, ---- wiązanie siłami van der Waalsa 

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 

 
Do tworzyw termoutwardzalnych, najczęściej stosowanych, należą żywice: 
 fenolowo-formaldehydowe, 
 mocznikowo-formaldehydowe, 
 melaminowo-formaldehydowe, 
 dwucyjanodwuamidowe, 
 epoksydowe, 
 poliestrowe nienasycone. 
Tworzywa termoplastyczne miękną odwracalnie pod wpływem temperatury, co 

umożliwia formowanie przedmiotu w podwyższonej temperaturze i zachowanie jego 
kształtu po ochłodzeniu. Proces formowania można przeprowadzać wielokrotnie, ale ze 
wzrostem liczby cykli właściwości materiału zmieniają się nieodwracalnie. 

Termoplastyczność związana jest z łańcuchową jednokierunkową budową tworzy-
wa (rys. nr 5b). Grupa tworzyw termoplastyczych jest dość liczna i obejmuje: polichlo-
rek winylu, polietylen, polipropylen, poliamidy, poliwęglan, polichloroeter, octanoma-
ślan celulozy, polimery fluorowęglowe. Kilka z nich jest bardzo często stosowanych i te 
zostaną szerzej omówione. 

Polichlorek winylu (PVC) jest tworzywem o najszerszym zastosowaniu.  
PVC jest odporny na większość związków nieorganicznych i organicznych, posiada 

zdolność samogaszenia, to znaczy gaśnie poza płomieniem. Wadą PVC jest warstw z tego 
tworzywa do powierzchni metali. 

Polietylen (PE) stosowany jest na powłoki w dwóch odmianach: jako wysokoci-
śnieniowy czyli o małej gęstości i niskociśnieniowy (o dużej gęstości). Polietylen jest 
odporny na większość odczynników chemicznych, nawet stężonych z wyjątkiem związ-
ków organicznych aromatycznych i chlorowanych. Jest nietoksyczny i niezwilżalny, ce-
chuje się bardzo małą przepuszczalnością par i gazów ale podobnie jak PVC łatwo się 
elektryzuje. Dla uzyskania lepszej przyczepności PE do podłoża metalicznego stosuje się 
jako domieszkę ebonit lub wprowadza się nadtlenki. 

Polipropylen (PP) wykazuje w stosunku do PE lepszą odporność chemiczną i wyż-
szą maksymalną temperaturę stosowania (do 135OC). Jest odporny na większość kwa-
sów, zasad, rozpuszczalników, produktów spożywczych. Nie jest odporny na kwasy sil-
nie utleniające oraz na związki aromatyczne węglowodorów chlorowanych. Jest słabo 
palny i ma duży współczynnik rozszerzalności cieplnej. 

Poliamidy (PA) są polimerami termoplastycznymi, polikondensatami lub poliaddy-
tywami o różnej liczbie atomów węgla w substratach reakcji. Cechują się dobrymi wła-
ściwościami mechanicznymi, dużą twardością i odpornością na ścieranie, wysokim mo-
dułem sprężystości. Na powłoki ochronne najczęściej stosuje się: 
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 poliamid 6 (polikondensat) o nazwach handlowych stilon, Tarnamid, Kapron, 
Perlon, Akulon, Grilon  

 poliamid 11 (polikondensat) o nazwie handlowej Rilsan  
 poliamid 12 o nazwie handlowej Vestamid posiada właściwości zbliżone do po-

liamidu 11. 
Polimery fluorowęglowe, z których najszerzej stosowany jest policzterofluoroety-

len PTFE o nazwie handlowej Teflon oraz politrójfluorochloroetylen należą do tworzyw 
o najwyższej odporności chemicznej w szerokim zakresie temperatur (do 300OC). Po-
włoki z tych polimerów charakteryzują się ponadto nie zwilżalnością, antystatycznością, 
dielektrycznością, antyadhezyjnością w zetknięciu z produktami spożywczymi, klejami 
itp., odpornością na ścieranie, właściwościami impregnowania materiałów porowatych 
oraz bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi. Mogą być stosowane w kompozycji 
z polimerami termoutwardzalnymi np. z żywicami epoksydowymi lub innymi termopla-
stycznymi, np. z PE, PP, PA. 

Tworzywa chemoutwardzalne to takie, które powstają w wyniku reakcji chemicz-
nych zachodzących w temperaturze pokojowej. W grupie tej podstawowym tworzywem 
powłokowym są żywice epoksydowe (niektóre należą do termoutwardzalnych). Z in-
nych o dość szerokim zastosowaniu należy wymienić żywice poliestrowe, akrylowe, po-
liuretanowe, alkidowe. 

Żywice epoksydowe stosowane są jako składniki lakierów oraz jako samodzielne 
materiały powłokowe stosowane głównie w postaci proszków. Cechują się znaczną 
trwałością, wytrzymałością cieplną i odpornością chemiczną, dobrą przyczepnością do 
podłoża zarówno metalowego jak i ceramicznego lub z tworzyw sztucznych.  

Żywice poliestrowe są produktami polikondensacji mieszaniny kwasów nasyco-
nych i nienasyconych. Żywice utwardza się monomerem winylowym, najczęściej styre-
nem w temperaturze (20÷30)OC. Poliestry są odporne na działanie słabych kwasów 
i zasad, alkoholi, benzyny, olejów, smarów. Są palne, mają znaczny skurcz technologicz-
ny. Powłoki z tych materiałów są gładkie, błyszczące, o znacznej wytrzymałości na ude-
rzenia. 

Żywice akrylowe są estrami pochodnych kwasu akrylowego, na przykład polime-
takrylan metylu (PMM). W kompozycjach termo- i chemoutwardzalnych utwardzanie 
następuje w temperaturze pokojowej ale ze wzrostem temperatury i czasu utwardzania 
podwyższają się ich właściwości. 

Żywice poliuretanowe to związki wielkocząsteczkowe. Zaletami tych materiałów 
jest duża udarność, odporność na działanie ciepła, dobra przyczepność do większości 
materiałów. Do wad należą wrażliwość na gazowe w wysokiej temperaturze. 

Powłoki ochronne z tworzyw sztucznych nakładane są różnymi metodami, z wyko-
rzystaniem jako materiału wyjściowego proszku o określonej granulacji lub plastizoli. 
Powłoki wytwarza się metodą fluidyzacji, napylania elektrostatycznego, natryskiwania 
płomieniowego, nanoszenia zanurzeniowego, powlekania dyspersyjnego, wytłaczania. 
Dla zwiększenia przyczepności niektórych powłok, na przykład z polichlorku winylu, 
nakłada się na oczyszczone podłoże międzywarstwę. 
 
Powłoki gumowe 

Powłoki gumowe stosowane są jako pokrycia na elementach metalowych eksploat-
owanych w agresywnych środowiskach chemicznych. W zależności od wymaganych 
właściwości i warunków pracy stosuje się gumy miękkie lub twarde, naturalne bądź 
syntetyczne. 
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Gumy miękkie stosuje się na elementach narażonych na wstrząsy, uderzenia, zmiany 
temperatury, oraz w środowiskach zawierających cząstki stałe. 

Gumę twardą – ebonit – stosuje się na elementach eksploatowanych w bardziej 
agresywnych środowiskach, ale w warunkach bez zmiennych obciążeń mechanicznych 
czy cieplnych. 

Guma naturalna mo
300OC (silikonowa). 

Gumy syntetyczne cechują się nieco niższymi właściwościami mechanicznymi od 
naturalnych ale wyższą odpornością korozyjną. Tworzywa gumowe są odporne  nadzia-
łanie większości związków nieorganicznych, z wyjątkiem silnie utleniających (np. kwas 
azotowy, chromowy, siarkowy stężony). 

Powłoki gumowe nanosi się na metale na gorąco w procesie wulkanizacji lub na 
zimno metodą klejenia. 
 
Pokrycia izolacyjne 

Pokrycia izolacyjne stosowane są do ochrony zbiorników, rurociągów i kabli elek-
trycznych przed korozją ziemną. Wykonuje się je przez nasycanie mat, tkanin lub taśm 
z włókna szklanego asfaltami lub żywicami syntetycznymi. 

Laminaty asfaltowo-szklane charakteryzują się wysoką opornością elektryczną 
i dobrą odpornością na działanie naturalnych środowisk korozyjnych. 

Nakładanie pokrycia przeprowadza się następująco: najpierw na oczyszczoną,  od-
tłuszczona i suchą powierzchnię nakłada się warstwę gruntującą (asfaltozę) z asfaltu 
tego samego gatunku, który użyty będzie jako podstawowy materiał izolacyjny. Po prze-
schnięciu asfaltozy nanosi się roztopiony asfalt i tkaninę (lub matę) szklaną nasyconą 
asfaltem. Po wystygnięciu nakłada się warstwę nawierzchniową z roztopionego asfaltu. 
Jeśli środowisko jest bardziej agresywne, stosuje się dwu- lub trójwarstwowe zbrojenie 
uzyskując izolacje o grubości ponad 7 mm. 

Laminaty żywiczno-szklane cechują się dużą wytrzymałością mechaniczną, szczel-
nością, odpornością na ścieranie i wysoką odpornością na środowiska agresywne. Najczę-
ściej do laminowania stosowane są żywice epoksydowe i poliestrowe. Sposób wykonywa-
nia pokrycia z tych laminatów jest taki, jak dla laminatów asfaltowo szklanych z tym, że po 
gruntowaniu nakłada się dodatkowo warstwę podkładową z tej samej żywicy. Minimalna 
grubość laminatu z jedną warstwą zbrojącą powinna wynosić 2 ÷ 3 mm. 

Laminaty zastępowane są obecnie samoprzylepnymi taśmami z tworzyw sztucz-
nych, na przykład z polietylenu lub polichlorku winylu, pokrytymi jednostronnie odpo-
wiednim klejem. Wykonywanie izolacji taśmami jest łatwiejsze w realizacji – nie wyma-
ga podgrzewania, najczęściej wystarcza tylko jedna warstwa taśmy. 
 
Powłoki ceramiczne 

Podstawowymi materiałami ceramicznymi stosowanymi na powłoki ochronne są 
tlenki metali – Al2O3, ZrO2, TiO2, Cr2O3, węgliki – WC, W2C, Cr3C2 oraz azotki – TiN, TaN. 

Powłoki ceramiczne nanoszone są przede wszystkim metodami natryskiwania pla-
zmowego oraz CVD i PVD. Przewiduje się również wzrost zastosowania metod detona-
cyjnych. 

Natryskiwanie plazmowe (rys. nr 6) polega na stapianiu proszku (4) w strumieniu 
plazmy (3) i przenoszeniu roztopionych cząstek strumieniem gazu plazmowego na 
przygotowane podłoże (5). 
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Rys. nr 5.6. Schemat natryskiwania plazmowego: 1 – elektroda wolframowa, 2 – woda 
chłodząca, 3 – gaz plazmowy, 4 – proszek do natryskiwania, 5 – przedmiot obrabiany 

  

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 
 

Podstawowymi parametrami natryskiwania plazmowego są: rodzaj i ciśnienie gazów 
plazmowych, wydajność podawania proszku, odległość palnika od przedmiotu, prędkość 
przesuwu palnika. W metodzie próżniowego natryskiwania plazmowego cały proces 
przeprowadza się automatycznie w komorach o ciśnieniu obniżonym do kilku miliba-
rów. Pozwala to na zmniejszenie strat cieplnych cząstek ceramiki roztopionych w stru-
mieniu plazmy. 

Otrzymywane powłoki są porowate (o niekontrolowanej porowatości) i charaktery-
zują się niską wytrzymałością na zginanie. Połączenie pomiędzy podłożem a powłoką 
jest połączeniem mechanicznym adhezyjnym, co skutkuje małą wytrzymałością mecha-
niczną na granicy powłoka – podłoże, w szczególności gdy podłoże różni się znacznie 
właściwościami fizykochemicznymi od powłoki natryskiwanej. Metoda ta jest jednak 
szeroko stosowana ze względu na dobrze opanowaną technologię. 

 
Metoda detonacyjna polega na wykorzystaniu energii wybuchu gazów do nadania 

cząstkom sproszkowanego materiału powłokowego dużej energii kinetycznej. Cząstki 
o dużej energii kinetycznej, w momencie zetknięcia się z powierzchnią podłoża, wywie-
rają nacisk zapewniający dobrą przyczepność natryskiwanego materiału do powierzch-
ni, przy bardzo małym wydatku energii cieplnej (rys. nr 7). 

Jako gazy detonacyjne stosuje się propan-butan oraz metan, rzadziej obecnie acety-
len. Do mieszaniny gaz detonacyjny + tlen dodaje się też inne gazy dla przyśpieszenia 
(wodór) lub opóźnienia szybkości detonacji (azot, argon). Szybkość strzelania nowocze-
snych dział stosowanych w metodzie detonacyjnej dochodzi do 25 strzałów/min. Cząst-
ki proszku w momencie zetknięcia z powierzchnią osiągają prędkość do 800 m/s. 
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Rys. nr 5.7. Schemat działa gazowego do detonacyjnego nanoszenia powłok: 1 – kanał ro-
boczy, 2 – świeca zapłonowa, 3 – dozownik proszku, 4 – doprowadzenie gazu obojętnego, 
5 – doprowadzenie gazu detonacyjnego, 6 – doprowadzenie gazu do podawania proszku, 

7 – przedmiot pokrywany, 8 – powłoka 

 

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 
 

Nanoszenie detonacyjne powłok jest łączeniem w stanie stałym, z utworzeniem sty-
ku fizycznego w wyniku odkształcenia plastycznego stykających się cząstek i podłoża. 

Dobrymi materiałami powłokowymi do nanoszenia detonacyjnego są proszki tlen-
ków cyrkonu, tytanu, aluminium, chromu, węgliki tytanu, tantalu, wolframu, borki tyta-
nu, chromu, mieszaniny tych związków ze stopami metali żarowytrzymałych. Nanosi się 
je na stale, metale nieżelazne i ich stopy oraz na metale wysokotopliwe, stopy żarood-
porne i żarowytrzymałe, ceramikę, tworzywa sztuczne, szkła. 

Uzyskane powłoki mają grubość do 1 mm, charakteryzują się mniejszą porowatością 
niż natryskiwane cieplnie i dobrą przyczepnością do podłoża. Zwiększają do kilkudzie-
sięciu razy trwałość eksploatacyjną elementów, ale koszt ich wytworzenia jest bardzo 
wysoki. Stosowane są więc na odpowiedzialne i kosztowne części maszyn np. łopatki 
sprężarek i turbin, wały, elementy pomp, wtryskiwacze, powłoki zewnętrzne pojazdów 
kosmicznych, części samolotowe itp. 

 
Warstwy konwersyjne 

Powłoki konwersyjne to warstwy niemetalowe powstałe na powierzchni metalu 
w wyniku reakcji jego atomów z zewnętrznych warstw z anionami środowiska. 

Tworząca się powłoka jest ściśle związana z podłożem, nierozpuszczalna w wodzie 
i środowisku w którym została wytworzona, posiada właściwości izolatora elektryczne-
go. 

Do powłok ochronnych konwersyjnych należą powłoki: fosforanowe, chromianowe, 
tlenkowe i szczawianowe. 

Powłoki fosforanowe są szeroko stosowane w przemyśle do ochrony powierzchni 
stali oraz do zmiany jej właściwości. Główne zastosowania to: 

 ochrona czasowa wyrobów w czasie składowania, transportu lub eksploatacji (po 
nasączeniu powłoki środkami ochrony czasowej); 

 warstwy podkładowe pod powłoki malarskie, zwiększające odporność na korozję 
oraz przyczepność powłok malarskich; 

 warstwy ułatwiające obróbkę plastyczną stali na zimno; 
 warstwy przeciwcierne; 
 warstwy izolujące elektrycznie. 
 
Grubość powłoki oraz wielkość i kształt kryształów tworzących powłokę zależą od 

składu środowiska, szybkości procesu, temperatury, sposobu przygotowania po-
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wierzchni przed fosforanowaniem. Porowatość powłoki maleje ze wzrostem grubości 
powłoki i czasem obróbki osiągając wartość 0,5 ÷ 2 % całkowitej powierzchni. Porowa-
tość jest główną przyczyną tego, że powłoki konwersyjne nie mogą być stosowane jako 
antykorozyjne bez nasączenia lub pokrycia malarskiego. 

Proces fosforanowania prowadzi się metodami: natryskową, zanurzeniową lub kom-
binowaną w systemie przelotowym bądź taktowym uzyskując powłoki do 20 µm grubości. 

Na skalę przemysłową wytwarza się powłoki konwersyjne z fosforanów cynku – jako 
antykorozyjne podkładowe pod lakier i do nasączania olejem, z fosforanów manganu – 
jako przeciwcierne oraz do nasączania olejem, z fosforanów cynkowo-wapniowych 
i fosforanów żelaza – jako antykorozyjne podkładowe pod lakier. Powłoki konwersyjne 
fosforanowe są stosowane powszechnie w przemyśle motoryzacyjnym jako warstwy 
podkładowe na blachach nadwozia. 

Powłoki chromianowe stosuje się w celu: 
 zwiększenia odporności korozyjnej metalu lub powłoki ochronnej galwanicznej; 
 zwiększenia przyczepności powłok malarskich i innych organicznych; 
 uzyskania efektów barwnych lub dekoracyjnych; 
 zmniejszenia podatności powierzchni na zabrudzenia (np. na odciski palców). 
Chromianowaniu poddaje się powłoki galwaniczne cynkowe i kadmowe, powierzch-

nie cynku, aluminium, miedzi, magnezu. 
Powłoki chromianowe wytwarza się w procesie chemicznym lub elektrochemicznym 

stosując roztwory kwasu chromowego lub chromianów z dodatkiem innych związków 
działających jako aktywatory. 

Wytwarzanie konwersyjnej powłoki tlenkowej na aluminium nosi nazwę anodo-
wego utleniania (oksydowania) lub anodowania. Jest to proces elektrolityczny umożli-
wiający uzyskanie ochronnej warstwy o założonej grubości, zależnej od parametrów 
procesu anodowania. 

Aluminium pod działaniem atmosfery utlenia się samorzutnie tworząc warstewkę o 
grubości do 0,1 µm, zabezpieczającą przed dalszym utlenianiem i częściowo przed korozją. 
W wyniku anodowego utleniania następuje dalsze pogrubienie warstwy o strukturze poro-
watej (rys. nr 8), którego porowatość i grubość zależy od parametrów technologicznych 
(składu elektrolitu, napięcia). Najczęściej wytwarza się warstwy o grubości do (30 ÷ 40)µm 
a pory uszczelnia w kąpielach nadających równocześnie wygląd dekoracyjny warstwie. Po-
włoka anodowana jest odporna mechanicznie i korozyjnie oraz doskonale przyczepna. 
 
Rys. nr 5.8. Schemat budowy konwersyjnej warstwy tlenkowej na aluminium (a) i fotogra-

fia przełomu warstwy anodowej (b); 1 – podłoże, 2 – powierzchnia przełomu warstwy 

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 
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Proces utleniania anodowego aluminium prowadzi się w roztworze kwasu szcza-
wiowego lub siarkowego. Opracowywane są również technologie utleniania w złożo-
nych roztworach zawierających siarczany i kwasy organiczne. Na skalę przemysłową 
stosuje się obecnie przede wszystkim utlenianie w roztworze kwasu siarkowego. 

Technologia anodowania składa się z szeregu operacji, które można podzielić na: za-
biegi wstępne (przygotowawcze), zabieg zasadniczy i zabiegi wykańczające. 

Zabiegi wstępne to: 
 odtłuszczanie wstępne – polega na usuwaniu warstwy smaru konserwującego 

i zanieczyszczeń mechanicznych przez zanurzanie przedmiotu w rozpuszczalni-
kach organicznych lub pocieranie powierzchni tamponem zwilżonym w rozpusz-
czalniku; 

 odtłuszczanie mineralne – przeprowadza się w kąpieli zawierającej 40÷60 g/l 
NaOH, o temp. 50÷60OC w czasie 1÷2 min. w celu chemicznego oczyszczenia po-
wierzchni i jej uaktywnienia. Czas dobiera się w zależności od stopnia zanie-
czyszczenia oraz grubości ścianek przedmiotu (gdyż w tej operacji zachodzi tra-
wienie); 

 płukanie w ciepłej (40÷60OC) i zimnej bieżącej wodzie; 
 rozjaśnianie w 30% kwasie azotowym o temp. (20÷30)OC w czasie (15÷30)s – 

w celu rozpuszczenia osadów powstałych przy trawieniu (w operacji odtłuszcza-
nia). Powierzchnia po rozjaśnianiu powinna być jasna, bez zacieków, smug, osa-
dów i wżerów spowodowanych nierównomiernym wytrawieniem; 

 płukanie dwukrotne w zimnej wodzie. 
Zabiegi zasadnicze to: 
 anodowanie – pokrywany przedmiot stanowi anodę, katodą są płyty ołowiane; 

temperatura kąpieli winna być (2÷3)OC niższa od górnej granicy temp. ustalonej 
dla procesu, gdyż elektrolit ogrzewa się w czasie pracy; napięcie po ustabilizo-
waniu – U= ~18 V, gęstość prądu DA = 1.5 A/dm2, czas anodowania – 30 min. 
Uwaga: zakładanie i zdejmowanie przedmiotów anodowanych odbywa się przy 
wyłączonym prądzie elektrycznym; 

 płukanie w zimnej, bieżącej wodzie. 
Zabiegi wykańczające: 
 uszczelnianie warstwy – dokonuje się w kąpieli z dwuchromianu potasu o stęże-

niu 50 g/dm3 i temp. (90÷95)OC w czasie (25÷30)min. Po wypełnieniu porów 
(patrz rys. nr 9a) warstewka anodowa ma barwę żółtozieloną, jej właściwości an-
tykorozyjne wzrastają przy nieznacznym spadku zdolności adhezyjnych; 

 płukanie ostateczne w zimnej i ciepłej wodzie - w celu usunięcia niezwiązanych 
resztek dwuchromianu i ułatwienia suszenia; 

 kontrola jakości warstwy – jakość ocenia się makroskopowo, bezpośrednio po 
procesie; 
badaniu podlega: 
 spójność warstewki – przy pocieraniu palcem z silnym dociskiem nie powi-

nien pojawiać się osad; 
 równomierność zabarwienia – opalizujące kolory świadczą o zbyt cienkiej 

warstewce, przyczyną jest najczęściej niewłaściwy kontakt przedmiotu z wie-
szakiem; 

 stopień uszczelnienia przez wykonanie próby barwienia – do roztworu 
zawierającego 1 g fioletu antrachinonowego rozpuszczonego w 50 cm3 wody 
zanurza się próbkę na 5 min. Zmianę barwy porównuje się z wzorcami przy-
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gotowanymi w podobny sposób, wynik podaje się w stopniach określonych 
wg wzorców. 

Anodowanie aluminium stosuje się do ochrony przed korozją, z równoczesnym 
efektem dekoracyjnym, elementów konstrukcyjnych w architekturze, w przemyśle ma-
szynowym, elektrycznym i elektronicznym, motoryzacyjnym, lotniczym, w produkcji 
sprzętu gospodarstwa domowego, turystycznego, sportowego, aparatury medycznej i 
innych. 
 

5. Powłoki metalowe 
 

Jako powłoki ochronne mogą być stosowane powłoki z czystych metali lub stopów 
metali, nakładane na podłoże metalowe, rzadziej niemetalowe. Najczęściej stosowane 
metale to cynk, cyna, aluminium, miedź i mosiądze, ołów, nikiel, kadm, chrom, metale 
szlachetne (Au, Ag, Pt). 

Powłoki metaliczne, w zależności od zastosowanego metalu i wymaganych właści-
wości, nakłada się metodami: zanurzeniową (ogniową), natryskową, napylania próż-
niowego, platerowania, chemiczną i galwaniczną. Ponieważ uzyskane właściwości zależą 
bardzo istotnie od zastosowanej metody otrzymywania powłoki, powłoki metalowe 
omówione zostaną według podziału ze względu na technologię. 

Powłoki zanurzeniowe wytwarza się z cynku, aluminium, cyny i ołowiu na stalach, 
rzadziej stosuje się je na żeliwach. Metalizowanie przeprowadza się przez zanurzenie 
pokrywanej powierzchni w stopionym metalu lub stopie metali. 

Powłoki otrzymywane przez metalizację zanurzeniową cechują się znaczną grubo-
ścią, odpornością na korozję i przyczepnością do podłoża. 

Najstarszym przemysłowym zabiegiem metalizowania zanurzeniowego jest cynko-
wanie ogniowe. Powłoka otrzymana w procesie cynkowania ma budowę wielowar-
stwową. 

Cynkowanie zanurzeniowe stosuje się głównie do blach, drutów i rur (metodą ciągłą) 
oraz do innych prostych wyrobów, takich jak gwoździe, wkręty, wiadra, naczynia (po-
włoki wykonywane przez klasyczne zanurzanie). Cynkowanie żeliwa jest znacznie rza-
dziej stosowane ze względu na znaczną zawartość krzemu i obecność grafitu, pogarsza-
jących jakość powłoki poprzez powstawanie nierównomiernej grubości powłoki. 

Powłoki cynkowe są odporne na korozję szczególnie w środowiskach słabo kwa-
śnych i słabo zasadowych. Dla wydłużenia żywotności powłok cynkowych stosuje się ich 
chromianowanie oraz malowanie lub powlekanie warstwą z tworzywa sztucznego. 

Cynowanie zanurzeniowe wykonuje się w celu uzyskania powłok ochronnych na 
przedmiotach stykających się z żywnością (konserwy, bańki, patelnie, kociołki) oraz na 
powierzchniach poddawanych następnie ołowiowaniu (zbiorniki paliwa) lub pokrywa-
niu innym metalem o słabej zwilżalności (panewki łożysk ślizgowych, elementy do lu-
towania). Cyną pokrywa się stale, żeliwa, miedź, aluminium przez zanurzenie jedno-
krotne (np. dla miedzi) lub wielokrotne (2- lub 3-krotne) w kąpielach o temperaturze 
(240÷250)OC. 

Podczas cynowania stali tworzą się powłoki dwuwarstwowe. Całkowita grubość 
warstwy cynowej wynosi (5÷40) µm. 

Aluminiowanie zanurzeniowe stosuje się do pokrywania warstwą aluminiową stali 
lub żeliw. Otrzymana powłoka jest odporna na korozję, również w podwyższonej tem-
peraturze, z wyjątkiem środowisk silnie alkalicznych. Grubość powłoki aluminiowej wy-
nosi zazwyczaj (0,05÷0,5) mm. Aluminiowaniu poddaje się blachy, taśmy i druty stosowa-
ne do pracy w temperaturach do 600OC, a po dodatkowym wyżarzaniu nawet do 900OC. 
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Ołowiowanie zanurzeniowe stosowane jest do powlekania stali i żeliw, w celu uzyska-
nia powłok bardzo odpornych na środowiska agresywne (z wyjątkiem kwasu solnego) a przy 
tym o dobrej plastyczności, pozwalającej na przykład na tłoczenie blach. Ołowiowanie stosuje 
się głównie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym. Większość odczynników chemicz-
nych tworzy z ołowiem trudno rozpuszczalne związki hamujące proces niszczenia powłoki. 

Powłoki takie są tańsze od aluminiowych, łatwiejsze w produkcji a przy tym cechują 
się wyższą od powłok cynkowych odpornością na korozję w atmosferach przemysło-
wych i ziemną. 

Powłoki te wytwarza się w sposób zbliżony do cynkowania. Warstwy uzyskane przez 
zanurzanie w stopach bogatych w aluminium mają budowę dendrytyczną, z obszarami 
bogatymi w cynk. Metalizowanie w kąpielach o niższej zawartości aluminium (~5%) 
prowadzi do otrzymania struktur eutektycznych o bardzo dobrej plastyczności i trzy-
krotnie wyższej odporności na korozję w stosunku do powłok cynkowych. Powłoki sto-
powe można chromianować, malować i pokrywać tworzywami sztucznymi. 

Powłoki natryskowe metaliczne wykonuje się z czystych metali: aluminium, cynku, 
miedzi, ołowiu, wolframu, tytanu, chromu, niklu oraz ze stopów metali na osnowie: żela-
za, niklu, chromu, miedzi, kobaltu. 

Techniki nakładania powłok metalicznych pokrywają się z omawianymi wcześniej po-
włokami ceramicznymi. Metalizacja polega na stopieniu i rozpyleniu metalu, który w stru-
mieniu gazu kierowany jest na przygotowaną powierzchnię przy pomocy pistoletu. Materiał 
powłokowy podaje się najczęściej w postaci drutu lub proszku. Topienie metalu zachodzi w 
płomieniu, łuku elektrycznym, strumieniu plazmy lub w efekcie detonacji. Stopione i rozpę-
dzone cząstki muszą mieć energię kinetyczną wystarczającą do utworzenia mechanicznego 
połączenia z podłożem, poprzez zakotwiczenie na nierównościach. Otrzymana powłoka jest 
nierównomierna i porowata, nie powoduje zmian właściwości i struktury podłoża, a jej 
przyczepność zależy od sposobu przygotowania podłoża. Powłoki tego typu z reguły wy-
magają dodatkowego wykończenia przez obróbkę mechaniczną. 

Najczęściej stosowane powłoki metalowe natryskowe zestawiono w tabeli nr 5.1. Z ze-
stawienia wynika, że powłoki natryskiwane, oprócz poprawy odporności na korozję 
i utlenianie, mogą też wpływać na zmianę właściwości mechanicznych elementu konstruk-
cyjnego (np. ścieralności). Najczęściej stosuje się je jako ochronne bądź regeneracyjne.  

 
Tabela 5.1. Zakres stosowania powłok metalicznych nanoszonych przez metalizację na-

tryskową 

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 
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Chromowanie dyfuzyjne przeprowadza się dla stali i żeliw w temperaturze 
(900÷1050)OC w czasie kilku do kilkunastu godzin. 

Warstwa wierzchnia jest odporna na działanie korozyjne wody wodociągowej 
i morskiej, wilgotnej atmosfery zawierającej dwutlenek siarki, kwasu azotowego i kwa-
sów organicznych oraz na korozję gazową. 

Po zabiegu chromowania tych stali przeprowadza się zazwyczaj obróbkę cieplną – 
hartowanie z odpuszczaniem. Warstwy o strukturze węglików lub węglikoazotków są 
przede wszystkim odporne na ścieranie, ale cechują się również odpornością na działa-
nie kwasu azotowego i kwasów organicznych. Warstwy chromowane są żaroodporne do 
temperatury 1000OC. 

Aluminiowanie dyfuzyjne stosuje się do stali, żeliw, oraz stopów miedzi i stopów 
niklu. Aluminium tworząc roztwór stały z żelazem (ferryt stopowy) podwyższa żarood-
porność stali (przy nasyceniu powyżej 14% Al uzyskuje się całkowitą żaroodporność 
stali) do temperatury 950OC dla stali węglowych i do 1200OC dla stali żaroodpornych. 
Ponadto warstwy aluminiowane są odporne na korozyjne oddziaływanie wody wodo-
ciągowej, morskiej i przemysłowej, ropy naftowej, gazów spalinowych, płynnej siarki. 

Chromoaluminiowanie stosowane jest w celu podwyższenia żarowytrzymałości 
oraz odporności na korozję wysokotemperaturową stali i żarowytrzymałych stopów 
niklu. Uzyskane warstwy dyfuzyjne składają się z roztworu chromu i aluminium w żela-
zie α (w niklu) z pewną ilością wydzieleń faz międzymetalicznych Fe-Al. (Ni-Al). 

Cynkowanie dyfuzyjne (szerardyzacja) ma na celu podwyższenie odporności na 
korozję elementów (np. śrub i nakrętek). Jest metodą konkurencyjną do cynkowania 
zanurzeniowego. Przy prawidłowo dobranych parametrach procesu można uzyskać 
warstwę o jednorodnej strukturze, odporną na korozję atmosferyczną. Obecność innych 
faz bogatych w żelazo obniża nieco odporność na korozję. 
 
Platerowanie 

Platerowanie to nakładanie powłoki metalicznej na podłoże metalowe przez walco-
wanie (metoda metalurgiczna) lub przez detonację materiału wybuchowego (metoda 
wybuchowa). Platery są więc materiałami dwu lub więcej warstwowymi trwale złączo-
nymi na całej powierzchni o właściwościach użytkowych zależnych od rodzaju materia-
łów i grubości warstw oraz częściowo również od technologii.  

Platery stosuje się w przemyśle petrochemicznym, elektrotechnicznym, stocznio-
wym, w budowie maszyn i innych. W zależności od rodzaju materiału platerowanego 
(podłoża), kształtu przedmiotu, rodzaju materiału powłoki oraz przeznaczenie plateru, 
stosuje się jedną z następujących metod wytwarzania platerów: 

 walcowanie na gorąco lub zimno z wykorzystaniem blach, wlewków bimetalo-
wych lub proszków; 

 walcowanie w próżni; 
 platerowanie wybuchowe; 
 platerowanie wybuchowe z następnym walcowaniem na gorąco. 

 
Powłoki galwaniczne 

Powłoki galwaniczne, ze względu na przeznaczenie dzieli się na: 
 ochronne czyli takie, których głównym zadaniem jest ochrona przed korozją; 
 dekoracyjne – wytwarzane dla podniesienia estetyki wyrobów; 
 ochronno-dekoracyjne, stosowane w celu zwiększenia odporności na korozję, 

ale równocześnie podwyższające estetykę powierzchni; 
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 techniczne czyli takie, które spełniać mają różne funkcje inne niż ochronne, np. 
podnosić odporność na ścieranie, zmieniać przewodnictwo elektryczne, itp. 

Powłoki galwaniczne ochronne i ochronno-dekoracyjne, stosowane głównie do 
ochrony stali, wykazują właściwości izolujące lub ekranujące w stosunku do podłoża. 
 

Zaletami powłok galwanicznych są: 
 duża równomierność grubości na płaskich elementach, 
 możliwość otrzymywania powłoki o żądanej grubości, 
 mała porowatość otrzymywanych powłok, 
 duża czystość nakładanych powłok, 
 dość dobra przyczepność. 
Proces galwanizacji stosowany jest od wielu lat mimo konkurencyjności innych me-

tod ze względu na:  
 możliwość ścisłej kontroli procesu wytwarzania powłok i jego automatyzacji, 
 niską temperaturę pracy kąpieli, 
 znaczną szybkość procesu, 
 możliwość modyfikacji właściwości powłok przez dobór składu kąpieli i parame-

trów procesu, 
 możliwość nakładania powłok wielowarstwowych z wielu metali i stopów oraz 

kompozytów metal-niemetal. 
Jedną z najczęściej stosowanych powłok ochronnych na stali i żeliwach jest powłoka 

galwaniczna cynkowa. Cynk wykazuje większą od żelaza odporność na działanie wilgo-
ci. Stanowi powłokę anodową, dużo tańszą niż powłoki kadmowe a przy tym nietok-
syczną. Cynkowanie stosuje się do pokrywania blach, taśm i drutów oraz wielu detali w 
przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym. Proces ten nie może być natomiast stoso-
wany w przemyśle spożywczym ze względu na tworzenie toksycznych soli. Powłoki 
ochronne cynkowe wytwarza się jako matowe lub błyszczące. Dla podwyższenia ich od-
porności na korozję można stosować dodatkowo chromianowanie. 

Niklowanie jest najpopularniejszym procesem galwanicznym. Powłoki niklowe ma-
ją zarówno charakter ochronny jak też ochronno-dekoracyjny i techniczny. Na stali ni-
kiel stanowi powłokę katodową. Ponieważ nie rozpuszcza się w alkaliach i wielu kwa-
sach, stosowany jest w przemyśle chemicznym, maszynowym, motoryzacyjnym. Wytwa-
rza się powłoki błyszczące srebrzyste oraz czarne nie mające właściwości ochronnych. 
Przy wytwarzaniu powłok wielowarstwowych nikiel łączy się z chromem i miedzią. 
Oprócz stali niklem pokrywa się miedź i jej stopy oraz stopy Zn-Al. 

Chromowanie, jako zabieg podwyższający odporność stali na korozję, stosowane 
jest jako warstwa zewnętrzna na podwarstwach Cu-Ni (na stali chrom stanowi powłokę 
katodową). Powłokami takimi pokrywa się na przykład części samochodowe, motocy-
klowe, rowerowe, elementy wagonów kolejowych, części przyrządów pomiarowych 
i precyzyjnych. 

Miedziowanie galwaniczne stosowane jest w celach technicznych oraz ochronno-
dekoracyjnych. Jako powłoka ochronna miedź stanowi jedną z warstw w wielowar-
stwowej powłoce Cu-Ni-Cr. Dobrze nakłada się nie tylko na stale ale również na two-
rzywa sztuczne. Udział miedziowania galwanicznego w metalizacji tworzyw niemetalo-
wych jest coraz szerszy, często są to warstwy głównie dekoracyjne. Wadą powłok mie-
dzianych jest ich utlenianie się w powietrzu, co zmniejsza efekt dekoracyjny. Ponadto 
tworzące się tlenki nie stanowią dobrej ochrony przed korozją w środowiskach bardziej 
agresywnych. 
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III. Materiały odporne na korozję 
 

Za materiały odporne na korozję uważa się te, które mogą być stosowane w agre-
sywnych środowiskach bez dodatkowych zabiegów ochronnych. 
 

1. Stopy żelaza 
Stopy żelaza są powszechnie stosowane w technice, mimo szybkiego postępu w wy-

twarzaniu innych materiałów metalowych i niemetalowych. Wpływają na to: znaczne 
zasoby rudy żelaza, stosunkowo niskie koszty wytwarzania stopów żelaza, dobrze opa-
nowane technologie, dobrze opracowane podstawy teoretyczne projektowania składu 
stopów i ich właściwości. 

 
Żelazo i stale konstrukcyjne 

Żelazo należy do grupy metali o dość dobrej odporności na korozję w środowiskach 
naturalnych (atmosfera, woda, gleba). Szybkość korozji żelaza i stali konstrukcyjnych 
(niestopowych i niskostopowych) w kwasach zależy od ich stężenia i temperatury. 

Obecność zanieczyszczeń i domieszek, w tym węgla, wpływa niekorzystnie na od-
porność na korozję żelaza i stali konstrukcyjnych. Wyjątek stanowi dodatek miedzi, któ-
ra w ilości 0,3 ÷ 0,5% podwyższa odporność stali konstrukcyjnych na korozję atmosfe-
ryczną.  
 
Stale odporne na korozję 

Stale odporne na korozję dzieli się ze względu na strukturę i wynikające z niej wła-
ściwości na: 

 nierdzewne: ferrytyczne, martenzytyczne, martenzytyczno-ferrytyczne, 
 kwasoodporne: austenityczne, austenityczno-ferrytyczne. 
Poniższe tabele przedstawiają rodzaje stali odpornych na korozję: 

 
Tabela 5.2. Stale odporne na korozję ferrytyczne 

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 

 
Stale ferrytyczne są odporne na działanie kwasu azotowego i środowisk utleniają-

cych, słabych kwasów organicznych, wody i pary wodnej, gorących par ropy naftowej, 
rozcieńczonych roztworów alkalicznych, różnych produktów żywnościowych, korozję 
atmosferyczną z wyjątkiem warunków szczególnie agresywnych (zanieczyszczenia 
przemysłowe, atmosfera nadmorska). 
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 Tabela 5.3. Stale odporne na korozję martenzytyczne 

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 

 
Stale martenzytyczne są odporne na działanie kwasu azotowego, kwasów organicz-

nych, roztworów węglanów i azotanów, produktów spożywczych oraz korozję atmosfe-
ryczną przy małym zanieczyszczeniu powietrza. 

 
Tabela 5.4. Stale austenityczne chromowo-niklowe 

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 

 
Stale austenityczne są odporne na kwas azotowy w szerokim zakresie stężeń (do 

około 65%) i temperatur. Kwas solny i siarkowy powodują korozję stali austenitycz-
nych, szczególnie gatunków bez molibdenu. Jedynym gatunkiem z tabeli 5.4, odpornym 
na działanie kwasu siarkowego jest 0H22N24M4TCu, dzięki podwyższonej zawartości 
niklu i dodatkowi miedzi. Kwasy organiczne w większości nie są agresywne w stosunku 
do stali austenitycznych, ale niektóre mogą wywoływać korozję, zwłaszcza lokalną. 

Oprócz stali, jako materiały odporne na korozję stosowane są również staliwa i że-
liwa stopowe. Najważniejsze z nich to stopy żelaza z krzemem, w których zawartość 
węgla nie przekracza 0,8%. Są to stopy odlewnicze, zawierające 12÷18% Si, 0,3÷0,8%C, 
0,2÷0,4% Mn i ewentualnie 2,5÷3,5% Mo, wykazujące odporność na działanie kwasu 
azotowego, siarkowego i rozcieńczonego solnego. 
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Miedź i stopy miedzi 
Czysta miedź jest odporna na korozję atmosferyczną, jeśli atmosfera nie zawiera 

związków siarki SO2. Odporna jest również w rozcieńczonych kwasach nieutleniających, 
np. H2SO4, HCl, cytrynowym, w roztworach alkalicznych i w wielu kwasach organicznych 
przy ograniczonym dostępie tlenu. W kwasach utleniających korozja miedzi zachodzi ze 
znaczną intensywnością, np. w kwasie chromowym czy azotowym. W wodzie słodkiej 
i obojętnych roztworach soli miedź wykazuje dobrą trwałość korozyjną, w wodzie mor-
skiej ulega powolnej korozji równomiernej z prędkością około 0,05 mm/rok. 

Stopy miedzi ze względu na skład chemiczny dzieli się na: mosiądze, czyli stopy 
z cynkiem, brązy czyli stopy z cyną lub innymi metalami, miedzionikle czyli stopy z ni-
klem. Właściwości stopów miedzi, w tym odporność na korozję zależą od składu che-
micznego i struktury stopów. Podstawowym pierwiastkiem decydującym o ich dobrej 
odporności na korozję jest miedź, przenosząca swoją wysoką stabilność termodyna-
miczną na stopy. W tabeli 5.5 zestawiono gatunki stopów miedzi stosowanych w agre-
sywnych środowiskach. 

 
Tabela 5.5. Wybrane gatunki stopów miedzi 

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 

 
Mosiądze charakteryzują się dobrą odpornością na korozję atmosferyczną, szcze-

gólnie mosiądze o zawartości do 39% Zn. Mosiądze są podatne na dwa typy korozji: se-
lektywną i naprężeniową. 
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Mosiądze odporne na korozję stosuje się w przemyśle okrętowym, motoryzacyjnym, 
chemicznym, na armaturę stykającą się z wodą słodką i morską (np. elementy chłodnic, 
wymienniki ciepła, rury skraplaczy, blachy, druty, kształtowniki, odlewy itp.). 

Brązy cynowe, zawierające 8÷10% Sn, są stopami jednofazowymi o wysokiej odpor-
ności na korozję w rozcieńczonych kwasach nieutleniających, np. w H2SO4 i w szeregu kwa-
sach organicznych. Dodatki Fe, Sb i Bi zdecydowanie obniżają ich odporność korozyjną. 

Brązy aluminiowe (zawierające do 10% Al.) przewyższają odpornością na korozję 
brązy cynowe w wielu środowiskach, na przykład w wodzie morskiej, rozcieńczonym 
HCl, kwasach organicznych. 

Brązy krzemowe, szczególnie o zawartości krzemu około 13%, są stopami o od-
porności na korozję w kwasach, stosowanymi w przemyśle chemicznym na części apara-
tury do przetłaczania kwasów. 
 
Aluminium i jego stopy 

Aluminium jest odporne na działanie atmosfery, wody słodkiej i morskiej, większo-
ści roztworów obojętnych i szeregu słabo kwaśnych, wielu kwasów organicznych, 
związków azotowych i innych. 

Aluminium ulega przede wszystkim korozji lokalnej. Tylko w środowiskach inten-
sywnie rozpuszczających warstwę pasywną, na przykład w silnie alkalicznych, korozja ma 
charakter ogólny. W kontakcie ze stopami żelaza, w tym ze stalami austenitycznymi alu-
minium ulega korozji stykowej. Bezpieczne natomiast jest połączenie aluminium 
z miedzią i jej stopami. Aluminium odporne jest ponadto na korozję gazową aż do tempe-
ratury topnienia. Dodatek aluminium do innych stopów podwyższa ich żaroodporność. 

Stopy aluminium (tabela 5.6.) cechują się wyższymi właściwościami mechanicznymi 
od czystego metalu, ale niższą odpornością na korozję. 

 
Tabela 5.6. Wybrane gatunki stopów aluminium odlewniczych i do przeróbki plastycznej 

 
Źródło: Barbara Surowska, Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska, 

Lublin 2002 
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Tytan i jego stopy 
Tytan zalicza się do metali lekkich, o dużej wytrzymałości i znacznej plastyczności 

oraz odporności na korozję przewyższającej stopy żelaza, aluminium i miedzi. 
Tytan jest odporny na: mieszaninę kwasów zwaną wodą królewską (o temperaturze 

25OC), chlorek wapnia (o stężeniu 1÷15%, w temperaturze 35÷100 OC, chlorek żelaza (o 
stężeniu 1÷20%, w zakresie 35÷100 OC), kwas fosforowy (o stężeniu 5÷30%, w tempera-
turze 35 OC), gorące (90 OC) kwasy: octowy (50%) i chromowy (50%), wszystkie środo-
wiska naturalne, fizjologiczne, wiele związków organicznych. 

Tytan i jego stopy ulegają pasywacji, ale tylko w elektrolitach zawierających wodę. 
Dodatki stopowe o zdolności do pasywacji podwyższają odporność na korozję stopów 
tytanu, w szczególności tantal, niob, molibden i cyrkon. 
 
Materiały żaroodporne 

Do materiałów żaroodpornych o najszerszym zastosowaniu należą: stale i staliwa 
wysokostopowe, stopy kobaltu i stopy niklu. 

Stale żaroodporne są stalami wysokostopowymi o strukturach: martenzytycznej, 
ferrytycznej i austenitycznej. Głównymi dodatkami stopowymi w tego typu stalach są: 

 w stalach martenzytycznych: chrom w ilości 5÷6% oraz ~1% aluminium; 
 w stalach ferrytycznych: 13÷30% chromu, 2÷5% aluminium, 1,5÷2% krzemu; 
 w stalach austenitycznych: 20÷27% chromu i 20÷70% niklu lub ~20% chromu 

i ~13% manganu. 
Stale żaroodporne i ich stopy stosowane są: 
 na armaturę pieców przemysłowych, części żaroodporne kotłów, podpory pod-

grzewaczy, 
 na elementy turbin gazowych, np. łopatki, komory, 
 do budowy palników oraz na elementy silników lotniczych i rakietowych. 
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