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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest pow oka ochronna do zabezpieczania powierzchni stali przed wy-

sokotemperaturow  korozj  gazow  w atmosferach utleniaj cych, zw aszcza w energetyce cieplnej. 

Z polskiego opisu patentowego 136 843 znany jest rodek antykorozyjny b d cy wodnym roz-

tworem, zawieraj cym jony fosforanowe, dwuchromianowe, magnezowe, chromowe i glinowe oraz 

proszek glinowy o rednicy ziaren poni ej 8 m w ilo ci do 1600 g/dcm
3
 roztworu. Stosunek ilo ci

jonów dwuchromianowych do jonów fosforanowych wynosi 0,25-0,35. Proszek glinowy wprowadzany 

do roztworu jest powierzchniowo utleniony. 

Z polskiego zg oszenia P-357145 znana jest hybrydowa pow oka ochronna powierzchni meta-

lowych, zw aszcza rur ekranowych kot ów energetycznych, zawieraj ca rodek antykorozyjny X, który 

stanowi wodny roztwór zawieraj cy jony fosforanowe, dwuchromianowe, magnezowe, chromowe  

i glinowe oraz sferyczny proszek glinowy powierzchniowo utleniony o rednicy ziaren poni ej 8 m

w ilo ci do 1600 g/dcm
3
 roztworu, przy czym stosunek ilo ci jonów dwuchromianowych do jonów fos-

foranowych wynosi 0,25-0,35 oraz rodek ochronny Y, który stanowi  dyspersje sferycznych i/lub 

p atkowych proszków aluminium, krzemu oraz kompozycji aluminiowo-krzemowych w ywicach siliko-

nowych oraz mieszaninach organicznych rozpuszczalników. Pow oka charakteryzuje si  tym, e sk a-

da si  z bezpo rednio przylegaj cej do chronionej powierzchni metalowej warstwy wewn trznej za-

wieraj cej rodek antykorozyjny (X) oraz zwi zanej z ni  warstwy zewn trznej, zawieraj cej rodek 

ochronny (Y). 

Dotychczasowe pow oki, w których pigment stanowi  drobne cz stki aluminium nie wytrzymuj

ci g ej pracy powy ej temperatury 620°C. Po przekroczeniu tej temperatury nast puje gwa towna 

degradacja pow oki, spowodowana g ównie zwi kszon  reaktywno ci  aluminium. W przypadku na o-

enia tych pow ok na powierzchni  elementów wykonanych ze stali aroodpornych, zawieraj cych 

powy ej 1% chromu, ju  pocz wszy od temperatury 550 C obserwuje si  tworzenie na granicy faz 

metal/pow oka mi dzymetalicznej fazy Fe-AI. 

Zg ad metalograficzny pow oki na stali St5 po te cie korozyjnym w atmosferze powietrza w tem-

peraturze 550°C przez czas 600 h przedstawia rys 1. 

Podobne zjawisko wyst puje równie  podczas zwi kszania udzia u bardzo drobnej frakcji 

proszku aluminium ( rednica ziaren 2 - 4 m) w ogólnej masie pigmentu. 

Pow oki wytworzone z farb na bazie takiego pigmentu s  wprawdzie bardziej gazoszczelne  

i pozwalaj  na zmniejszenie korozji tlenowej powierzchni chronionego metalu ale w takich warunkach 

zwi ksza si  tendencja do bezpo redniej reakcji aluminium i elaza, prowadz ca do powstawania 

mi dzymetalicznych produktów korozji typu Fe-AI. Warstw  tych produktów w postaci ja niejszych  

i ciemniejszych s upków, utworzonych na powierzchni stali, przedstawiono na rys. 2. 

Celem wynalazku jest opracowanie rodka, który wyeliminuje produkty korozji, prowadz ce do 

zwi kszenia krucho ci stali i pogorszenia jej w a ciwo ci mechanicznych i zapewni ochron  po-

wierzchni stali do temperatury ok. 800 C.

Istot  wynalazku stanowi rodek na pow ok  ochronn  do zabezpieczania powierzchni stali 

przed wysokotemperaturow  korozj  gazow , który w charakterze pigmentu zawiera chrom metalicz-

ny o wielko ci ziaren 4-6 m w ilo ci 50-70% wagowych, a jako spoiwo wodny roztwór zawieraj cy 

jony dwuchromianowe i jony chromu(III), jony fosforanowe(V) oraz jony magnezu, przy czym kwasowo

roztworu, pochodz ca od kwasu ortofosforowego i tlenku chromu (VI) mie ci si  w granicach pH 1-2. 

St enia jonów w roztworze spoiwa wynosz  odpowiednio : chromu(VI) 0,75-0,85 mol·dm
-3

 w postaci 

jonów dwuchromianowych, jonów PO4
3-

 2,8-3,2 mol·dm
-3

, jonów magnezu 1,4-1,6 mol·dm
-3

, a zawar-

to  jonów chromu(III) w spoiwie nie powinna przekracza  st enia 0,05 mol·dm
-3

.

Pigment chromu metalicznego mo e by  cz ciowo zast piony proszkami ceramicznymi ko-

rzystnie SiC, AI2O3, TiO2, BN, w ilo ci do 40% wagowych, przy czym wielko  ziaren pigmentu cera-

micznego jest zbli ona do wielko ci ziaren chromu i mie ci si  w zakresie 4 do 10 m.

P r z y k  a d  1 

rodek antykorozyjny na pow ok  ochronn  do zabezpieczania powierzchni stali przed wysoko-

temperaturow  korozj  gazow  w atmosferach utleniaj cych sk ada si

- ze spoiwa w ilo ci 38% wagowych, zawieraj cego w obj to ci 1 dm
3
 280 g kwasu ortofosforo-

wego H3PO4, 36 g jonów Mg (II) i 42 g jonów Cr (VI) oraz 

- pigmentu - chromu metalicznego o wielko ci ziaren 4 m w ilo ci 62% wagowych. 
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Na fig. 1 i fig. 2 pokazano odpowiednio zg ady metalograficzne powierzchni stali P91 niezabez-

pieczonej oraz powierzchni chronionej rodkiem wg wynalazku, po te cie korozyjnym prowadzonym  

w atmosferze powietrza przez 120 godzin w temperaturze 850 C.

Grubo  tlenkowych produktów korozji, wytworzonych w tych warunkach na powierzchni nieza-

bezpieczonej wynosi ok. 500 m, podczas gdy na powierzchni chronionej z u yciem rodka wg wyna-

lazku s  one nie widoczne. 

Porównanie wygl du zg adów powierzchni stalowych zabezpieczonych pow ok  znan  jako 

(HybridMDP) (rys. 1) oraz pow ok  z u yciem rodka we wynalazku (rys. 4) po testach korozyjnych, 

pozwala na stwierdzenie, e pomimo dwukrotnie mniejszej grubo ci i znacznego podwy szenia tem-

peratury pracy nowej pow oki w porównaniu z pow ok  znan , ilo  produktów korozji utworzonych na 

granicy faz pod o e stalowe/pow oka nowa (Hybrid DGL) jest praktycznie niezauwa alna. 

P r z y k  a d  2: 

rodek antykorozyjny na pow ok  ochronn  do zabezpieczania powierzchni sk ada si :

- ze spoiwa w ilo ci 48% wagowych , zawieraj cego w obj to ci 1 dm
3

- 280 g kwasu ortofosforowego H3PO4, 36 g jonów Mg (II) i 42 g jonów Cr (VI) 

oraz 

pigmentu w postaci metalicznego chromu o wielko ci ziaren 4 m w ilo ci 31% wagowych i SiC 

o wielko ci ziaren 8 m w ilo ci 21% wagowych. 

Zastrze enia patentowe 

1. rodek antykorozyjny na pow ok  ochronn  do zabezpieczania powierzchni stali przed wyso-

kotemperaturow  korozj  gazow  w atmosferach utleniaj cych, sk adaj cy si  z pigmentu i spoiwa 

b d cego roztworem wodnym zawieraj cym jony dwuchromianowe, chromu(lll) fosforanowe(V) oraz 

magnezowe, znamienny tym, e jako pigment zawiera chrom metaliczny o wielko ci ziaren 4-6 m

w ilo ci 50-70% wagowych, a jako spoiwo wodny roztwór zawieraj cy jony dwuchromianowe i jony 

chromu(III), jony fosforanowe(V) oraz jony magnezu, przy czym kwasowo  roztworu, mie ci si  w gra-

nicach pH 1-2, a ogólne st enie jonów w roztworze spoiwa wynosi: chromu(VI) 0,75-0,85 mol·dm
-3

w postaci jonów dwuchromianowych, jonów PO4
3-

 2,8-3,2 mol·dm
3
, jonów magnezu 1,4-1,6 mol·dm

-3
,

a zawarto  jonów chromu(III) w spoiwie nie przekracza st enia 0,05 mol·dm
-3

.

2. rodek antykorozyjny wed ug zastrz. 1, znamienny tym, e zawiera proszki pigmentu cera-

micznego, korzystnie SiC, AI2O3, TiO2, BN, w ilo ci do 40% wagowych, przy czym wielko  ziaren 

mie ci si  w zakresie 4 do 10 m.



PL 212 874 B1 4

Rysunki 

Departament Wydawnictw UP RP 
Cena 2,46 z  (w tym 23% VAT) 


