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1. Hybrydowa powłoka ochronna powierzchni metalo-
wych, zwłaszcza rur ekranowych kotłów energetycznych, 
stanowiąca powłokę wielowarstwową zawierającą środki
antykorozyjne wytwarzane na bazie szkliw fosforanowo-
chromianowych z magnezem jako metalem alkalizującym, 
w których zdyspergowany jest proszek metaliczny oraz 
środki ochronne na bazie proszków metalicznych, zna-
mienna tym, że składa się z bezpośrednio przylegającej do 
chronionej powierzchni metalowej (1), warstwy wewnętrz-
nej (A), powstałej poprzez wyprażenie w temperaturze 120 
- 550° farby antykorozyjnej (X), w której fazę ciekłą stanowi 
wodny roztwór, zawierający jony fosforanowe, dwuchromia-
nowe, magnezowe, chromowe i glinowe, natomiast fazę 
stałą stanowi sferyczny proszek glinowy powierzchniowo 
utleniony o średnicy ziaren poniżej 8 μm w ilości do 1600 
g/dcm3 roztworu, przy czym stosunek ilości jonów dwu-
chromianowych do jonów fosforanowych wynosi 0,25-0,35 
oraz związanej z nią warstwy zewnętrznej (B), uzyskanej 
poprzez nałożenie na warstwę (A) farby ochronnej (Y), 
którą stanowią dyspersje sferycznych i/lub płatkowych 
proszków - aluminium, krzemu oraz kompozycji aluminiowo-
krzemowych w żywicach silikonowych oraz mieszaninach 
organicznych rozpuszczalników, przy czym grubość (a) 
warstwy wewnętrznej (A) mieści się w granicach od 30 do 
100 μm, natomiast grubość (b) warstwy zewnętrznej (B) 
mieści się w granicach od 25 do 100 μm. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest hybrydowa powłoka ochronna powierzchni metalowych stosowana 

do zabezpieczania metali przed korozją atmosferyczną, utlenianiem w podwyższonych temperaturach 
w atmosferze gazów spalinowych, w szczególności używana do pokrywania rur ekranowych kotłów 
energetycznych. Powłoka może być również stosowana w warunkach korozji elektrochemicznej. 

Znane są powłoki zawierające środki antykorozyjne wytwarzane na bazie szkliw fosforanowo- 
-chromianowych z magnezem jako metalem alkalizującym, w których zdyspergowany jest proszek 
metaliczny. 

Z polskiego opisu patentowego nr 136 843 znany jest środek antykorozyjny do otrzymywania 
powłok, który stanowi wodny roztwór, zawierający jony fosforanowe, dwuchromianowe, magnezowe, 
chromowe i glinowe oraz sferyczny proszek glinowy powierzchniowo utleniony o średnicy ziaren poni-
żej 8 μm w ilości do 1600 g/dcm3 roztworu. Stosunek ilości jonów dwuchromianowych do jonów fosfo-
ranowych wynosi 0,25 - 0,35. 

Z polskiego opisu patentowego nr 160625 znany jest sposób zabezpieczania wewnętrznych 
powierzchni kotła przed korozyjnym i erozyjnym oddziaływaniem środowiska, w którym otrzymuje się 
powłokę, gdzie pierwszą warstwę stanowi aluminium, natomiast warstwa druga i następne uzyskuje 
się przez zmieszanie szkła wodnego o module krzemianowym powyżej 3,6 z pyłem metalicznym 
o średnicy ziarna poniżej 8 μm, przy czym na 1 kg pyłu metalicznego przypada 0,4 -0,5 l szkła wodnego. 

Hybrydowa powłoka ochronna powierzchni metalowych, zwłaszcza rur ekranowych kotłów 
energetycznych, według wynalazku, stanowiąca powłokę wielowarstwową zawierającą środki antyko-
rozyjne wytwarzane na bazie szkliw fosforanowo-chromianowych z magnezem jako metalem alkalizu-
jącym, w których zdyspergowany jest proszek metaliczny oraz środki ochronne na bazie proszków 
metalicznych charakteryzuje się tym, że składa się z bezpośrednio przylegającej do chronionej po-
wierzchni metalowej, warstwy wewnętrznej, powstałej poprzez wyprażenie w temperaturze 120  
- 550°C farby antykorozyjnej, w której fazę ciekłą stanowi wodny roztwór, zawierający jony fosforano-
we, dwuchromianowe, magnezowe, chromowe i glinowe, natomiast fazę stałą stanowi sferyczny pro-
szek glinowy powierzchniowo utleniony o średnicy ziaren poniżej 8 μm w ilości do 1600 g/dcm3 roz-
tworu, przy czym stosunek ilości jonów dwuchromianowych do jonów fosforanowych wynosi 0,25-0,35 
oraz związanej z nią warstwy zewnętrznej, uzyskanej poprzez nałożenie na warstwę wewnętrzną farby 
ochronnej, którą stanowią dyspersje sferycznych i/lub płatkowych proszków - aluminium, krzemu oraz 
kompozycji aluminiowo-krzemowych w żywicach silikonowych oraz mieszaninach organicznych roz-
puszczalników. Grubość warstwy wewnętrznej mieści się w granicach od 30 do 100 μm, natomiast 
grubość warstwy zewnętrznej mieści się w granicach od 25 do 100 μm. W celu uzyskania jak najwyż-
szej gładkości warstw, w szczególności warstwy zewnętrznej, korzystnym jest zastosowanie proszków 
o wielkości ziaren nie większej niż 8 μm. 

Hybrydowa powłoka ochronna, według wynalazku zabezpiecza powierzchnie metaliczne przed 
działaniem większości związków organicznych takich jak rozpuszczalniki, aldehydy, ketony, pochodne 
ropy naftowej, estry i kwasy organiczne oraz amoniaku i soli amonowych. Powłoka ta stanowi także 
zabezpieczenie przed korozją w atmosferach utleniających w temperaturach 20 - 600°C, podwyższa 
odporność na szoki termiczne, chroni skutecznie powierzchnie przed korozją elektrochemiczną. Dwu-
warstwowa powłoka, według wynalazku, charakteryzuje się także doskonałą przyczepnością między-
warstwową. Powłoka nie ma charakteru powłoki dyfuzyjnej, co oznacza, że w trakcie pracy w wyso-
kich temperaturach nie ulega rozdyfundowaniu. Powłoka oznacza się doskonałą adhezją do podłoża 
metalicznego. 

Wynalazek został uwidoczniony w ogólnym przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 
przedstawia przekrój poprzeczny fragmentu chronionej powierzchni metalowej z naniesioną powłoką. 

Hybrydowa powłoka ochronna powierzchni metalowych składa się z bezpośrednio przylegającej 
do chronionej powierzchni metalowej 1, warstwy wewnętrznej A, powstałej poprzez wyprażenie 
w temperaturze 120 - 550°C farby antykorozyjnej X, oraz związanej z nią warstwy zewnętrznej B, 
uzyskanej poprzez nałożenie na warstwę A farby ochronnej Y. Grubość a warstwy wewnętrznej A 
mieści się w granicach od 30 do 100 μm, natomiast grubość b warstwy zewnętrznej B mieści się 
w granicach od 25 do 100 μm. Średnica ziaren proszków warstwy wewnętrznej A i/lub warstwy ze-
wnętrznej B jest mniejsza lub równa 8 μm. 
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W pierwszym przykładzie wykonania, warstwę wewnętrzną A uzyskano poprzez wyprażenie 
w temperaturze 120 - 550°C farby antykorozyjnej X o składzie: 85% H3PO4 w ilości 339 g, MgCO3 
w ilości 124 g, CrO3 w ilości 80 g, H2O w uzupełnieniu do 1 dcm3, proszek glinowy w ilości 1150 g na 
1 dcm3 roztworu; stosunek jonów dwuchromianowych do jonów fosforanowych wynosi 0,33. 

Farba ochronna Y warstwy zewnętrznej B, stanowi dyspersję sferycznych proszków aluminium 
w ilości 55% wag. w żywicy silikonowej (polisiloksan metylowo-fenylowy) oraz mieszaninie organicz-
nych rozpuszczalników (ksylen, cykloheksanol). 

W drugim przykładzie wykonania, warstwę wewnętrzną A uzyskano poprzez wyprażenie w tem-
peraturze 120 - 550°C farby antykorozyjnej X o składzie: Mg(H2PO4)2⋅3H2O w ilości 400 g, CrO3 
w ilości 90 g, H2O w uzupełnieniu do 1 dcm3, proszek glinowy w ilości 1150 g na 1 dcm3 roztworu; 
stosunek jonów dwuchromianowych do jonów fosforanowych wynosi 0,33. 

Farba ochronna Y warstwy zewnętrznej B, stanowi dyspersję sferycznych proszków aluminium 
w ilości 55% wag. w żywicy silikonowej (polisiloksan metylowo-fenylowy) oraz mieszaninie organicz-
nych rozpuszczalników (ksylen, cykloheksanol). 

W trzecim przykładzie wykonania, warstwę wewnętrzną A uzyskano poprzez wyprażenie 
w temperaturze 120 - 550°C farby antykorozyjnej X o składzie: MgCr2O7⋅6H2O w ilości 139 g, 
Mg(H2PO4)2⋅3H2O w ilości 292 g, 85% H3PO4 w ilości 91,5 g, H2O w uzupełnieniu do 1 dcm3, proszek 
glinowy w ilości 1150 g na 1 dcm3 roztworu; stosunek jonów dwuchromianowych do jonów fosforano-
wych wynosi 0,33. 

Farba ochronna Y warstwy zewnętrznej B, stanowi dyspersję sferycznych proszków aluminium 
w ilości 55% wag. w żywicy silikonowej (polisiloksan metylowo-fenylowy) oraz mieszaninie organicz-
nych rozpuszczalników (ksylen, cykloheksanol). 

W czwartym przykładzie wykonania, warstwę wewnętrzną A uzyskano poprzez wyprażenie 
w temperaturze 120 - 550°C farby antykorozyjnej X o składzie: MgCr2O7⋅6H2O w ilości 120 g, MgO 
w ilości 43 g, 85% H3PO4 w ilości 339 g, H2O w uzupełnieniu do 1 dcm3, stosunek jonów dwuchromia-
nowych do jonów fosforanowych wynosi 0,27. 

Farba ochronna Y warstwy zewnętrznej B, stanowi dyspersję sferycznych proszków aluminium 
w ilości 55% wag. w żywicy silikonowej (polisiloksan metylowo-fenylowy) oraz mieszaninie organicz-
nych rozpuszczalników (ksylen, cykloheksanol). 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Hybrydowa powłoka ochronna powierzchni metalowych, zwłaszcza rur ekranowych kotłów 
energetycznych, stanowiąca powłokę wielowarstwową zawierającą środki antykorozyjne wytwarzane 
na bazie szkliw fosforanowo-chromianowych z magnezem jako metalem alkalizującym, w których 
zdyspergowany jest proszek metaliczny oraz środki ochronne na bazie proszków metalicznych, zna-
mienna tym, że składa się z bezpośrednio przylegającej do chronionej powierzchni metalowej (1), 
warstwy wewnętrznej (A), powstałej poprzez wyprażenie w temperaturze 120 - 550° farby antykoro-
zyjnej (X), w której fazę ciekłą stanowi wodny roztwór, zawierający jony fosforanowe, dwuchromiano-
we, magnezowe, chromowe i glinowe, natomiast fazę stałą stanowi sferyczny proszek glinowy po-
wierzchniowo utleniony o średnicy ziaren poniżej 8 μm w ilości do 1600 g/dcm3 roztworu, przy czym 
stosunek ilości jonów dwuchromianowych do jonów fosforanowych wynosi 0,25-0,35 oraz związanej 
z nią warstwy zewnętrznej (B), uzyskanej poprzez nałożenie na warstwę (A) farby ochronnej (Y), którą 
stanowią dyspersje sferycznych i/lub płatkowych proszków - aluminium, krzemu oraz kompozycji alu-
miniowo-krzemowych w żywicach silikonowych oraz mieszaninach organicznych rozpuszczalników, 
przy czym grubość (a) warstwy wewnętrznej (A) mieści się w granicach od 30 do 100 μm, natomiast 
grubość (b) warstwy zewnętrznej (B) mieści się w granicach od 25 do 100 μm. 

2. Hybrydowa powłoka ochronna, według zastrz. 1, znamienny tym, że średnica ziaren prosz-
ków warstwy zewnętrznej (B) jest mniejsza lub równa 8 μm. 
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Rysunek 
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