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Problemy z korozją powłok chromowych na stali

Mateusz Kołodziej

Zabezpieczanie stali przy wykorzystaniu powłok niklowych oraz 
chromowych jest znane od wielu lat i wykorzystywane praktycznie 
w każdym dziale przemysłu, zaczynając od elementów złącznych 
poprzez przemysł lotniczy, a kończąc na przemyśle meblarskim. 
Przez lata układ chrom(VI)/nikiel/stal wydawał się optymalnym 
rozwiązaniem dającym odpowiednią odporność korozyjną (ni kiel 
oraz chrom jako ochrona katodowa żelaza), a także odporność 
mechaniczną (chrom). Jednakże coraz ostrzejsze regulacje prawne 
(REACH 1907/2006 z późniejszymi aktualizacjami) spowodowały 
i w dalszym ciągu powodują wycofanie z użycia chromu sześcio
wartościowego, pod postacią bezwodnika chromowego, dla dzia
łów przemysłu nieujętych w przedłużeniu terminu eliminacji. 

 Odporność na korozję zapewniana przez powłokę chromową 
jest bezpośrednio związan z typem kąpieli, z jakiej powstała oraz 
grubością nałożonej warstwy. W przypadku warstw ochronnode
koracyjnych warstwy te nie przekraczają 1,5 µm. Jest to między in
nymi spowodowane porowatością pokrycia – im grubsza warstwa 
tym liczba porów się zmniejsza (rys. 1) [1]. 

Jednakże wskazane na rys. 1 porowatości dotyczą powłok na
kładanych z elektrolitów opartych na bezwodniku chromowym, 
gdzie sama powłoka ma gęstość 7,18 g/cm3. W przypadku powłok 
pochodzących z kąpieli opartych na chromie trójwartościo
wym wartość ta jest dużo niższa, ponieważ zależnie od produ
centa waha się w przedziale 5,71–6,32 g/cm3, co samo w sobie 
powoduje zwiększenie się porowatości powłoki. Dodając do tego 
kwestie związane z problemem nakładania grubszych warstw niż 
0,3–0,5 µm, można mówić o ogólnym spadku odporności korozyj
nej wykonywanych detali. By porównać odporność korozyjną 
chromu nakładanego z różnych elektrolitów wykonano testy przy 
wykorzystaniu stalowych rurek. Detale stalowe pokryto powłoką 
niklu w  przedziale grubości 7–10 µm oraz chromu z elektrolitu 
chromu(III) siarczanowego o grubości 0,31–0,36 µm (na każdym 
detalu wybrano trzy punkty referencyjne, na których wykonano 
pomiar grubości przy użyciu spektrometru XRF). Następnie detale 
sezonowano 48 h w temperaturze ok. 20°C i włożono do komory 
solnej firmy Ascott. Po 120 h ukończono badania. Widok rurek po 
badaniu przedstawiono na rys. 2. Badanie przeprowadzono zgod
nie z normą PNEN ISO 9227:201706.

Pomiędzy detalami pokrytymi powłoką z kąpieli chromu trój
wartościowego w skali laboratoryjnej, a detalami produkcyjnym 
nie ma praktycznie żadnej różnicy w odporności chemicznej. 
W tym samym dniu zauważono pierwsze objawy czerwonej korozji. 
Szybko też, już po 72 h można było zauważyć ściemnienie powło
ki spowodowane porowatością warstwy chromowej. Na detalach 
pokrytych powłoką z tlenku chromu(VI) nie stwierdzono ciemnych 
plam oraz korozji powłoki. 

Technologia chromu trójwartościowego jest w dalszym stop
niu udoskonalana, jednakże z wielu powodów nie ma możliwości 
usunięcia pewnych limiterów, które powodują problem zmniej
szonej odporności. Dlatego też zaczęto zwracać się w stronę po
prawy właściwości powłoki niklowej, która jest międzywarstwą, 
aby ona zwiększała odporność korozyjną, a sama warstwa chro
mowa będzie jedynie odpowiedzialna za odporność na uderzenia. 
W tym celu należało zmniejszyć porowatość warstwy nakładanego 
niklu (rys. 3). 

Znając właściwości niklu chemicznego oraz jego mocne strony, 
zwrócono uwagę na stop niklu z fosforem, który jest dużo bardziej 
drobnokrystaliczny, co zmniejsza możliwości powstawania porów 
(rys. 4) w nałożonej warstwie, co skutkuje zwiększeniem odpornoś
ci korozyjnej. 

Zastosowanie niklu chemicznego jest bardzo nieefektywne 
z  powodów wysokich kosztów prowadzenia procesu: wysoka 
temperatura, szybkie starzenie się kąpieli (liczba wymian metalu 
w elektrolicie nie przekracza 5–8 zależnie od zastosowania), ochro
na anodowa wykładziny wanny. Dlatego też podjęto kroki w po
szukiwaniu elektrolitu, w którym otrzyma się błyszczącą powłokę 
nikielfosfor. Główne kryterium, jakim się kierowano, było uzys
kanie wysokiej odporności korozyjnej przy jak najlepszym odda
niu podłoża detalu. Stosując powyższe argumenty, skupiono się 
na rozwiązaniach pozwalających uzyskać warstwę składających się 
z  fosforu w przedziale 10–16%. 

Rys. 1. Wpływ grubości powłoki chromowej na porowatość pokrycia, 
kąpiele 1HTHR(160), 2HTHR(140), 3konwecjonalna, 4samosterująca  [1]
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powej nikielfosfor, co wskazuje na to, że krystality są wielkości 
nanometrów, w porównaniu do czystej warstwy niklowej, której 
krystality są wielkości mikrometrów. Im mniejsze krystality tym 
mniejsze możliwości powstawania porów, co przekłada się na 
wyższą odporność korozyjną.

Rys. 3. SEM powłoki niklu nakładanej przy wykorzystaniu różnych gęstości 
prądowych: (a) 2 A/dm2, (b) 4 A/dm2, (c) 6 A/dm2, (d) 8 A/dm2, (e) i (f ) są 
przybliżeniem (c) i (d) [2]

Do badania morfologii warstw wykorzystano analizę XRD. 
Na rys. 5 przedstawiono trzy różne dyfraktogramy: dla niklu 
nałożonego elektrochemicznie, powłoki stopowej nikielfos
for nałożonej chemicznie oraz powłoki stopowej nikielfosfor 
nałożonej technologią Niphos. Jak widać, refleksy są szersze 
i  bardziej rozmyte w obu warstwach złożonych z powłoki sto

 Rys. 2. Detale po 120 h w komorze solnej, wg PNEN ISO 9227:201706. 1 – detale pokryte powłoką powstałą 
z chrom(III) w skali laboratoryjnej w firmie GalvanoPartners; 2 – detale pokryte produkcyjnie powłoką powstałą 
z chrom(III); 3 – detale pokryte powłoką z elektrolitu chromu(VI) produkcyjnie; 4 – detale sprawdzające – z partii, 
której wyniki były znane wcześniej

Rys. 4. Zdjęcia SEM powłoki nikielfosfor po wygrzewaniu w temp. 0,1, 10 
i  50°C/s. [3]
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Wykonano testy korozyjne dla przygotowanych wcześniej de
tali, aby sprawdzić i porównać odporność korozyjną; wyniki przed
stawiono na rys. 6. Po 120 h w komorze nie widać śladów korozji 
na detalach pokrytych powłoką nikielfosfor, chromem(III) nałożo
nych galwanicznie (8–10 µm) oraz na detalu kontrolnym pokrytym 
niklem i chromem sześciowartościowym (6–9 µm Ni). Na detalach 
z cieńszą powłoką nikielfosfor (4–6 µm) oraz chromem wystąpiły 
pierwsze widoczne ślady korozji, natomiast na detalach pokrytych 
niklem (6–8 µm) oraz chromem trójwartościowym pojawiła się 
czerwona rdza na całej długości detali. 

Wstępne badania wskazują, że zastosowanie powłok stopowych 
nikielfosfor nakładanych galwanicznie może być rozwiązaniem 
problemów z odpornością chromu trójwartościowego, przy jed
nocześnie dużo mniejszych kosztach eksploatacji w porównaniu 
do niklu chemicznego. Jest to ciekawe rozwiązanie, które ma szansę 
w ciągu kilku lat stać się tak popularne jak obecnie powłoka niklowa, 
wykazując przy tym dużo lepsze właściwości fizykochemiczne. 

Rys. 5. Analiza XRD warstw: od lewej: niklu nałożonego galwanicznie, niklu chemicznego, warstwy nikielfosfor [4, 5]

Rys. 6. Porównanie odporności korozyjnej wg z PNEN ISO 9227:201706. Detale: a) Cr(III)/Ni b)Cr(III)/
NiP (4 –6 µm) c) Cr(III)/NiP (6–8 µm) d)Cr(VI)/Ni
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