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Podczas obróbki stal nierdzewna narażona jest na zanieczyszczenia, naloty tlenkowe,
wtrącenia ferrytyczne. Smary czy też przegrzania po spawaniu mogą zapoczątkować
korozję. Dlatego tak ważny jest proces czyszczenia stali – pisze Krystian Idzikowski,
inżynier antykorozji, kierownik działu usług w Chimimeca Polska.

ZASTOSOWANIA/TECHNOLOGIE

T ra wie nie jest naj bar dziej po wszech ną
pro ce du rą che micz ną sto so wa ną do usu -

wa nia tlen ków i za nie czysz cze nia że la zem.
Zwy kle obej mu je za sto so wa nie mie sza ni ny
za wie ra ją cej kwas azo to wy (NHO3) i kwas
flu oro wo do ro wy (HF). Po tra wie niu każ dy
pod da ny te mu pro ce so wi ele ment mu si być
do kład nie prze my ty czy stą wo dą. 

Efek tyw ność tra wie nia za le ży od kil ku
czyn ni ków: ja ko ści pro duk tu do tra wie nia,
ro dza ju sta li (ga tun ki wy so ko sto po we wy ma -
ga ją bar dziej agre syw nej mie sza ni ny), czy -
sto ści po wierzch ni, tem pe ra tu ry (im wyż sza
tym efek tyw ność kwa sów więk sza, ist nie ją

jed nak gór ne do pusz czal ne gra ni ce tem pe ra -
tu ry) oraz pro ce du ry spa wa nia sta li.

Tra wie nie metodą ką pie li da je naj lep sze
wy ni ki ze wszyst kich do stęp nych me tod.
Urzą dze nia wy tra wio ne w ten spo sób otrzy -
mu ją po ziom czy sto ści koń co wej zgod nej
z naj bar dziej wy ma ga ją cy mi nor ma mi. Me to -
da ta jest opty mal na, pod wa run kiem, że za -
sto so wa ny bę dzie od po wied ni sprzęt i stwo -
rzo ne zo sta nie sto sow ne za ple cze tech nicz ne
do jej za sto so wa nia.

Fir ma Chi mi me ca po sia da w swo jej ofer cie
pro duk ty za pro jek to wa ne spe cjal nie na po -
trze by tra wie nia sta li au ste ni tycz nych me to -

dą ką pie li. Pro ca pi nox jest prze zro czy stym
roz two rem wod nym skła da ją cym się z mie -
szan ki kwa sów flu oro wo do ro we go i azo to we -
go oraz re gu la to rów.

Uży wa nie Pro ca pi no xu w ką pie li obej -
mu je dwa spo so by za sto so wa nia: po przez
za nu rze nie oraz po przez obieg. W przy pad -
ku me to dy za nu rze nia Pro ca pi nox sto so wa -
ny jest w roz cień cze niu 50 proc. Bez roz -
cień cze nia moż na pro dukt sto so wać dla
ma łych ob ję to ści. W tej me to dzie istot ne
jest uży cie od po wied nio przy go to wa nych
zbior ni ków o wy so kiej wy trzy ma ło ści che -
micz nej.

Trawienie – sposób na uniknięcie korozji
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Me to da tra wie nia przez obieg obej mu je za sto -
so wa nie spe cjal nej kwa so od por nej pom py wir -
ni ko wej lub pneu ma tycz nej. W za leż no ści od ro -
dza ju sie ci, wy daj no ści, urzą dze nia oraz ocze ki -
wa ne go re zul ta tu, Pro ca pi nox w obie gu sto su je
się wstęp nie roz cień czo ny od 20 do 50 proc.

Czas dzia ła nia pro duk tu, w za leż no ści
od tem pe ra tu ry ką pie li i sta nu po wierzch ni
do ob rób ki, wy no si za zwy czaj od jed nej
do dwóch go dzin. Po tra wie niu po wierzch nię
na le ży spłu kać ob fi cie wo dą, naj le piej pod ci -
śnie niem.

Aby do ko nać opty mal nej ob rób ki wy koń -
cze nio wej za le ca ne jest pa sy wa cja po -
wierzch ni za po mo cą Pro civ 300. Wy ni kiem
pa sy wa cji me ta li jest na tych mia sto we po -
wsta nie na po wierzch ni me ta lu cien kiej war -
stwy tlen ku chromu, któ ra cha rak te ry zu je
się wy so ką od por no ścią na dzia ła nie czyn ni -
ków che micz nych i pa syw no ścią wo bec wa -
run ków at mos fe rycz nych.
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TRZY SPOSOBY TRAWIENIA STALI
NIERDZEWNEJ

Trawienie manualne – nakładanie
pasty lub żelu za pomocą pędzla
na spoinę albo miejsce przegrzane
na stali nierdzewnej.

Trawienie natryskowe – nakładanie
za pomocą pompy albo opryskiwacza
specjalnie przygotowanego produktu
o konsystencji żelu.

Trawienie zanurzeniowe
– zanurzenie elementu ze stali
nierdzewnej w kąpieli.
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M Elementy wykonane z nierdzewki,

aby nie ulagały korozji muszą być
odpowiednio zabezpieczone.


