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Badanie przyczepności emalii do podłoży stalowych 

 

 Powłokę emalierską wytworzyć można na gotowych wyrobach wykonanych z różnych 

materiałów metalicznych (stal, złoto, miedź, srebro,…). Emalię nanosi się przede wszystkim 

w celach dekoracyjnych, ale pełnić ona może także inną funkcję: np. antykorozyjną, 

antystatyczną, katalityczną, itp. W pierwszym kroku na powierzchnię powlekanego elementu 

nanosi się warstwę masy emalierskiej (przykładowy skład - Tabela 1). Najprościej można to 

zrobić poprzez zanurzenie wyrobu w wodnej zawiesinie sproszkowanych komponentów, ale 

stosuje się także inne techniki, jak: natrysk pistoletowy, nanoszenie elektroforetyczne, 

sitodruk, elektrostatykę proszkową, itd. W przypadku metody zanurzeniowej, na grubość 

osadzonej na powierzchni wyrobu warstwy ma przede wszystkim wpływ lepkość zawiesiny, 

która z kolei zależna jest od ilości wody użytej do jej sporządzenia. Wilgotną masę emalierską 

osadzoną na przedmiocie należy następnie osuszyć w temperaturze nie przekraczającej 

temperatury wrzenia wody. Warstwę szklistą formuje się w procesie obtapiania, który 

przeprowadza się w wysokiej temperaturze w atmosferze powietrza przez okres trwający od 

kilku do kilkudziesięciu minut.  

 

Tabela 1. Przykładowy skład masy emalierskiej 

Lp. Składnik [g] 

1 szkliwo twarde 100 

2 szkliwo średnie 200 

3 szkliwo miękkie 100 

4 azotyn sodu 0,2 

5 boraks 0,2 

6 glina emalierska  3 

7 mączka kwarcowa 12 

8 woda 50 

  

 

Podczas procesu obtapiania, tlen, będący składnikiem atmosfery, dociera do metalicznego 

podłoża powodując jego utlenianie. W początkowym etapie tego procesu, gdy nie nastąpiło 



jeszcze stopienie sproszkowanych składników masy emalierskiej, cząsteczki tlenu dyfundują 

poprzez wolne przestrzenie znajdujące się pomiędzy ziarnami tych składników. Po ich 

stopieniu i uformowaniu się ciągłej warstwy, na ilość tlenu docierającego do podłoża ma 

wpływ rozpuszczalność oraz szybkość jego dyfuzji w szkle. W przeciwieństwie do złota oraz 

srebra, stal podczas procesu obtapiania ulga procesowi korozji wysokotemperaturowej. Na jej 

powierzchni powstaje wówczas tlenkowy produkt reakcji utleniania, zwany zgorzeliną, 

(metalurdzy używają terminu - zendra). W tym przypadku tlenkowa zgorzelina ulega jednak 

rozpuszczaniu się w szkle. 

 

Stale stosowane w emalierstwie 

 Powłokę emalierską o dobrej przyczepności do metalicznego podłoża oraz 

odpowiednich walorach estetycznych można uzyskać jedynie na stalach o bardzo niskiej 

zawartości węgla (poniżej 0.08% wag). Istnieje kilka przyczyn, dla których zawartość węgla 

w stali nie powinna przekroczyć w/w wartości. Po pierwsze, w czasie procesu obtapiania 

węgiel obecny w stali ulega utlenieniu do gazowych produktów, które wpływają 

niekorzystnie na strukturę i walory estetyczne emalii. Po drugie, jedynie przy niskim stężeniu 

węgla w żelazie, w typowym zakresie temperatur obtapiania (tj. 700-900˚C), nie następuje 

przemiana alotropowa α-Fe-Fe, której towarzyszy zmniejszenie objętości molowej żelaza. 

Zmiany objętości molowej są źródłem naprężeń, które mogą wywołać deformację kształtu 

emaliowanego przedmiotu. Żelazo o wysokiej czystości do temperatury 912˚C ma strukturę 

krystaliczną regularną przestrzennie centrowaną bcc (typ A2), ze stałą sieciową wynoszącą w 

temperaturze otoczenia 2,86 Å. Ta odmiana żelaza nazywana jest ferrytem i do temperatury 

Curie (768˚C) jest ona ferromagnetykiem. Powyżej tej temperatury staje się 

paramagnetykiem. W temperaturze 912˚C następuje wspomniana przemiana alotropowa α-

Fe-Fe. Żelazo -Fe (austenit) krystalizuje w sieci regularnej przestrzennie centrowanej fcc 

(typ A1; stała sieciowa – 3,65Å). Rozpuszczalność węgla w ferrycie jest niska i jej 

maksymalna wartość nie przekracza 0.08% wag. W sieci krystalicznej fcc, jaką posiada 

austenit, luki oktaedryczne są większe niż w sieci bcc, w której krystalizuje ferryt. Tym 

samym rozpuszczalność węgla, który lokuje się w przestrzeniach międzywęzłowych, jest w 

austenicie znacznie większa niż w ferrycie. Zatem rozpuszczony międzywęzłowo węgiel 

będzie stabilizować austenit, co oznacza, że ze wzrostem zawartości węgla w żelazie struktura 

fcc utrzymywać się będzie także w temperaturach niższych od temperatury przemiany 

alotropowej dla czystego żelaza (tj. 912˚C). Dla przykładu, przy zawartości węgla w żelazie 



na poziomie 0.022 % wag. austenit jest stabilny w temperaturze 727˚C. Prowadząc obtapianie 

emalii powyżej tej temperatury, co zazwyczaj ma miejsce, w podłożu stalowym o tak 

wysokiej zawartości węgla nastąpi niepożądana przemiana ferrytu w austenit (α-Fe-Fe). 

Stal o niskiej zawartości węgla (<0.08% wag.) pozostanie ferrytem do ok. 900˚C. Dodać 

należy, że wraz ze wzrostem zawartości węgla w stali pogorszeniu ulega także jej tłoczność, 

która jest istotna przy produkcji wyrobów o złożonych kształtach (np. garnki i inne naczynia 

gospodarstwa domowego). Ferryt jest miękki i plastyczny. Ze wzrostem zawartości węgla w 

żelazie wzrasta w nim udział twardego, ale kruchego cementytu (węglik żelaza Fe3C). Zatem, 

stale o dużej zawartości węgla mają wyższą twardość i wytrzymałość na rozciąganie, ale 

charakteryzują się gorszą ciągliwością. Mają one przy tym większy współczynnik 

rozszerzalności termicznej, niższe przewodnictwo cieplne oraz gorszą spawalność. Stale o 

niskiej zawartości węgla można poddawać przeróbce plastycznej na zimno. Odwęglanie stali 

w procesie metalurgicznym można przeprowadzić różnymi sposobami. Jeden z nich polega na 

odprowadzeniu lotnych tlenków węgla znad roztopionej stali przez wytworzenie nad nią 

próżni.  

 Symbole stali niskowęglowych przeznaczonych do emaliowania rozpoczynają się od 

liter DC, po których następuje dwucyfrowa liczba numerująca produkt, a na końcu dwie 

litery: EK lub ED. Oznaczenie EK dotyczy stali przeznaczonych do emaliowania 

konwencjonalnego, jedno- i dwuwarstwowego, natomiast ED odnosi się do stali nadających 

się do emaliowania bezpośredniego, czyli polegającego na nakładaniu pojedynczej warstwy 

emalii o własnościach kryjących wzbogaconej w dodatki poprawiające przyczepność. W 

tabeli 2 podane zostały składy dwóch stali do emaliowania konwencjonalnego o różnej 

zawartości węgla. Jak widać z tego porównania, redukcję poziomu węgla w stali można 

osiągnąć także poprzez wprowadzenie dodatku niewielkiej ilości tytanu.         

 

Tabela 2. Skład chemiczny wybranych blach stosowanych w emalierstwie    

Symbol stali C 

(% wag.) 

Mn 

(% wag.) 

P 

(%wag.) 

S 

(% wag.) 

Ti 

(% wag.) 

DC01EK ≤ 0.080 ≤ 0.050 ≤ 0.030 ≤ 0.050 - 

DC06EK ≤ 0.020 ≤ 0.050 ≤ 0.030 ≤ 0.050 ≤ 0.200 

 

 

 

 



Wysokotemperaturowa korozja żelaza 

Proces wysokotemperaturowego utleniania stali niskowęglowej przebiega w praktyce 

tak samo jak czystego żelaza. Żelazo tworzy w obszarze wysokich temperatur trzy stabilne 

tlenki (Rys.1):  

 - Fe2O3 (hematyt), 

 - Fe3O4 (magnetyt), 

 - FeO (wustyt; termodynamicznie stabilny powyżej 575˚C). 

 

Rys.1. Zależność entalpii swobodnej tworzenia tlenków żelaza od temperatury  

 

Zatem, w zależności od temperatury utleniania, zgorzelina powstająca na żelazie będzie 

zbudowana z dwóch lub trzech tlenków (Rys.2A). Poniżej temperatury 575˚C na powierzchni 

żelaza narasta zgorzelina dwuwarstwowa, gdzie jej wewnętrzna warstwa zbudowana jest z 

magnetytu (Fe3O4), a zewnętrzna z hematytu (Fe2O3). Powyżej tej temperatury zgorzelina jest 

już trójwarstwowa; bezpośrednio do powierzchni fazy metalicznej przylega warstwa wustytu 

(FeO), najbardziej stabilnego termodynamicznie tlenku żelaza, w środku znajduje się warstwa 

magnetytu (Fe3O4),  a na granicy z fazą gazową – warstwa hematytu (Fe2O3). Na rys.2.B 

pokazany został poprzeczy zgład metalograficzny zgorzeliny na żelazie, która powstała przy 

temperaturze utleniania 650˚C.     
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Rys.2. A - budowa zgorzeliny tlenkowej na żelazie w zależności od temperatury 

utleniania; B – zgład metalograficzny zgorzeliny na żelazie dla temperatury utleniania 650˚C 

 

Szybkość utleniania żelaza zwiększa się ze wzrostem temperatury, ale w określonej 

temperaturze stosunek grubości poszczególnych warstw w obrębie zgorzeliny jest różny. Na 

rysunku 3 przedstawiony został procentowy udział poszczególnych faz w trójwarstwowej 

zgorzelinie na żelazie w funkcji temperatury (procentowa zawartość danej fazy w zgorzelinie 

przekłada się na grubość warstwy zbudowanej z tej fazy). Jak wynika z wykresu, w 

niewielkim przedziale temperatur, między 575 a 600˚C, grubość warstwy wustytu jest 

mniejsza niż warstwy magnetytu. Powyżej 600˚C stosunek ten odwraca się i począwszy od 

około 700˚C w składzie zgorzeliny zdecydowanie dominuje wustyt. Zatem, w typowym 
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zakresie temperatur obtapiania emalii produkt korozji powstający na żelazie składa się w 

przeszło 90% z FeO, a na pozostałe tlenki, Fe3O4 i F2O3, przypada zaledwie kilka procent. 

 

 

Rys.3.  Procentowy udział poszczególnych faz w trójwarstwowej zgorzelinie na 

żelazie w funkcji temperatury 

 

Wustyt wykazuje w wysokich temperaturach znaczne odstępstwo od stechiometrii w 

kierunku niedoboru żelaza, co w tym przypadku przekłada się na wysokie stężenie wakancji 

kationowych VFe
”. Podobne zdefektowanie wykazuje magnetyt, natomiast hematyt ma 

zdefektowaną podsieć anionową. Im wyższe jest stężenie defektów punktowych w tlenku, z 

którego jest zbudowana zgorzelina, tym szybciej zachodzi jej wzrost. Przy odrdzeniowym 

mechanizmie transportu masy, wzrost zgorzeliny odbywa się na jej zewnętrznej powierzchni. 

W przypadku trójwarstwowej zgorzeliny na żelazie warstwa wustytu narasta więc na granicy 

z warstwą magnetytu, a warstwa magnetytu na granicy z warstwą hematytu. Jeśli szybkość 

narastania zgorzeliny determinowana jest szybkością dyfuzji metalu po defektach 

punktowych, to przyrost grubości zgorzeliny w funkcji czasu utleniania opisany jest 

zależnością t1/2. Taka postać czasowej zależności bierze się stąd, że szybkość utleniania, 

wyrażona jako stosunek przyrostu grubości zgorzeliny dx do przyrostu czasu dt, jest 

odwrotnie proporcjonalny do grubości zgorzeliny x, jaką osiągnęła ona po czasie t: 

   
𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑘𝑝

𝑥
     (1) 

gdzie 𝑘𝑝 jest stałą o wymiarze cm2/s. Po scałkowaniu równania różniczkowego (1) dostajemy 

równanie:        

   𝑥2 = 2𝑘𝑝𝑡 + 𝐶    (2) 



 

gdzie C jest stałą całkowania. Przyjmując, że 2𝑘𝑝 = 𝑘𝑝
′  otrzymujemy zależność, która 

nazwana została parabolicznym prawem utleniania:  

   𝑥2 = 𝑘𝑝
′ 𝑡 + 𝐶      (3)  

gdzie 𝑘𝑝
′  jest paraboliczną stałą szybkości utleniania Tammanna, (pochodzi od nazwiska 

odkrywcy tego prawa). Jak widać, zależność kwadratu grubości zgorzeliny x2 od czasu 

utleniania t jest funkcją liniową. Przedstawienie wyników eksperymentalnych w takiej postaci 

w znacznym stopniu ułatwia ocenę ich linowego charakteru, a także umożliwia  

porównywanie szybkości korozji różnych materiałów. Aby wyznaczyć zależność kwadratu 

grubości zgorzeliny od czasu utleniania należy wykonać serię identycznych próbek, następnie 

utleniać je przez coraz to dłuższy okres czasu, po czym zrobić z nich zgłady metalograficzne i 

określić pod mikroskopem grubość warstwy tlenkowej. Procedura ta jest bardzo 

czasochłonna, dlatego w praktyce kinetykę procesu utleniania określa się w oparciu o pomiar 

zamiany masy Δm utlenianej próbki o powierzchni A. Zmiana masy jest następstwem reakcji 

wiązania tlenu przez fazę metaliczną w procesie tworzenia tlenkowego produktu korozji. Do 

takiego pomiaru wystarczy tylko jedna próbka. Urządzenie służące do takich badań nazywa 

się termowagą. Podobnie jak poprzednio, zależność kwadratu zmiany masy (
 𝛥𝑚

𝐴
 )2 od czasu 

utleniania t opisuje prawo paraboliczne:  

             (
∆𝑚

𝐴
)2 = 𝑘𝑝

"  + C    (4) 

gdzie stała 𝑘𝑝
"  ma wymiar g2cm-4s-1 i nazywana jest paraboliczną stałą szybkości utleniania 

Pillinga Bedwortha. 

Żelazo ma niską odporność na utlenianie w wysokich temperaturach. Dla porównania,  

wartość parabolicznej stałej szybkości utleniania 𝑘𝑝
"  dla żelaza w 900˚C jest rzędu 10-3 g2cm-

4s-1, natomiast dla fazy międzymetalicznej FeAl, tworzącej ochronną zgorzelinę Al2O3, 

paraboliczna stała szybkości utleniania jest dla tej temperatury około miliard razy mniejsza. O 

odporności na korozję wysokotemperaturową decyduje nie tylko szybkość narastania warstwy 

tlenkowej, ale także jej przyczepność do metalicznego podłoża. Niestety przyczepność 

trójwarstwowej zgorzeliny tlenkowej do żelaza nie jest dobra i po schłodzeniu próbki do 

temperatury otoczenia, część tlenku odpada. Na rysunku 4 przedstawiona została próbka 

żelaza pokryta zgorzeliną tlenkową wraz z miejscami, w których nastąpiło złuszczenie się 

części warstwy tlenkowej (obszary zaznaczone białymi strzałkami).             

 



 

Rys.4. Próbka stali niskowęglowej po utlenianiu w temperaturze 900˚C w powietrzu przez 

okres 10 min. 

 

Należy dodać, że gdy środowisko utleniające zawiera znaczne ilości pary wodnej, to proces 

utleniania żelaza ulega przyspieszeniu, a w miejsce zgorzeliny FeO/Fe3O4/Fe2O3 o zwartej 

budowie powstanie zgorzelina o strukturze porowatej, cechująca się większą szybkością 

narastania. Podczas procesu obtapiania emalii uwalniają się cząsteczki H2O, których obecność 

może mieć wpływ na proces utleniania niskowęglowej stali.   

 

Mechanizmy poprawy przyczepności emalii do stali 

Współczynnik rozszerzalności termicznej tlenków jest z reguły niższy niż metali. Jeśli 

w wysokiej temperaturze na powierzchni metalu utworzy się warstwa tlenkowa, to po jego 

schłodzeniu do temperatury otoczenia na granicy pomiędzy fazą tlenkową a metaliczną 

powstaną naprężenia ścinające, które mogą spowodować odpadnięcie warstwy tlenkowej. Jak 

to pokazano powyżej (Rys.4),  przyczepność trójwarstwowej zgorzeliny do żelaza jest słaba, 

podobnie jak większości zgorzelin tlenkowych narastających ze znacznymi szybkościami 

według mechanizmu odrdzeniowego. Jeśli proces obtapiania przebiegałby w taki sposób, że 

pomiędzy emalią a żelazem zachowałby się fragment zgorzeliny, to z całą pewnością po 

schłodzeniu do temperatury otoczenia emalia w całości odwarstwiłaby się od stali i odpadła. 

Zatem, tlenkowy produkt utleniania tworzący się na powierzchni żelaza musi całkowicie 

rozpuścić się w szkle, tak aby faza szklista zwilżyła fazę metaliczną. Jednak sam fakt 

zwilżania powierzchni żelaza nie gwarantuje uzyskania bardzo dobrej przyczepności emalii. 

Konieczne jest jeszcze bardzo silne rozwinięcie powierzchni metalicznego podłoża, aby 

szklana powłoka została mechanicznie do niego „zakotwiczona”. Rozwinięcie powierzchni 

metalu na drodze obróbki mechanicznej przed naniesieniem emalii, np. poprzez 

wyszlifowanie na papierach ściernych o grubym ziarnie lub zastosowanie obróbki 

strumieniowo-ściernej (tzw. piaskowanie), daje pewną poprawę przyczepności, ale w wielu 



przypadkach nie jest ona wystarczająca. Zdecydowaną poprawę przyczepności emalii do 

metalicznego podłoża uzyskuje się po wzbogaceniu jej składu o specjalne tlenkowe lub 

siarczkowe dodatki (np. CoO, NiO, Cu2O, Fe2O3,..), nazywane aktywatorami przyczepności. 

Należy podkreślić, że wszystkie w/w wymienione związki posiadają wyższą entalpię 

tworzenia niż FeO i Fe3O4. Przykład dla trzech wybranych tlenków (NiO, Cu2O i Fe2O3) 

przedstawiony został na rys.5.  

 

Rys. 5. Entalpia swobodna tworzenia tlenków wybranych metali na tle tlenków żelaza  

    

Z chwilą, gdy pokryty warstwą masy emalierskiej element wprowadzony zostanie do 

wnętrza pieca następuje jego stopniowe nagrzewanie się aż do momentu, gdy osiągnie on 

zadaną temperaturę obtapiania. Gdy temperatura przekroczy 400˚C rozpoczyna się 

intensywne utlenianie żelaza, natomiast stapianie się proszkowych komponentów emalii oraz 
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uformowanie ciągłej szklanej warstwy następuje dopiero powyżej 600˚C. W tym zakresie 

temperatur warstwa emalii nie stanowi bariery dla dyfuzji cząsteczkowego tlenu, gdyż 

pomiędzy poszczególnymi ziarnami jej składników obecne są puste przestrzenie. Poniżej 

575˚C wustyt FeO nie tworzy się. Zatem, głównym produktem utleniania żelaza w tych 

warunkach jest magnetyt Fe3O4, gdyż reakcja utleniania Fe3O4 do Fe2O3 zachodzi w tym 

obszarze temperatur bardzo wolno. Powyżej 575˚C wustyt jest już tlenkiem stabilnym 

termodynamicznie i w związku z tym w układzie może zachodzić zarówno bezpośrednia 

reakcja pomiędzy żelazem a tlenem 2Fe + O2 = 2FeO, jak również reakcja między żelazem, a 

wcześniej powstałym magnetytem Fe + Fe3O4 = 4FeO. W momencie, gdy na powierzchni 

żelaza uformuje się ciągła warstwa szkła, strumień utleniacza dyfundującego w stronę metalu 

znacząco zmniejsza się. Na ilość tlenu docierającego do metalicznego podłoża ma wpływ jego 

rozpuszczalność oraz szybkość dyfuzji w szkle w określonej temperaturze, a także grubość 

naniesionej warstwy emalierskiej. Z tlenem reagować może nie tylko żelazo, co ma miejsce 

na granicy metal-emalia, ale także rozpuszczony w szkle wustyt, który utlenia się do 

magnetytu. Źródłem tlenu dla tej reakcji są tlenkowe i siarczkowe dodatki (promotory 

przyczepności), które ulegają redukcji do metalu. Metal ten wydziela się na granicy szkło-

podłoże. Przykład takiej reakcji dla tlenku niklu podany został poniżej: 

3FeO + NiO = Fe3O4 + Ni      (5) 

Redukcja promotorów przyczepności do postaci metalicznej może zachodzić także na 

powierzchni stali w wyniku ich bezpośredniej reakcji z żelazem Fe + NiO = FeO + Ni 

(schemat reakcji - Rys.6.A). Podobnie jak w przypadku reakcji (5) metaliczny nikiel wydziela 

się na granicy emalia-stal w postaci bardzo licznych, drobnych kryształków o rozmiarach 

mikrometrycznych i w ten sposób powierzchnia stali ulega bardzo silnemu rozwinięciu 

(Rys.6B). Na tej drodze uzyskuje się znaczącą poprawę przyczepności emalii do stali, gdyż 

po schłodzeniu do temperatury otoczenia w układzie powłoka-podłoże generują się po stronie 

szkła naprężenia ściskające (rozszerzalność termiczna szkła jest niższa niż żelaza). Obecne na 

powierzchni fazy metalicznej krystality działają jak mechaniczne zakotwienia, które wiążą 

warstwę emalii do stalowego podłoża. Im większa jest liczba punktów zakotwień w 

przeliczeniu na jednostkę powierzchni, tym poprawa przyczepności staje się efektywniejsza.       

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. A- schemat ilustrujący reakcję redukcji tlenku niklu przez żelazo, B – rozwinięcie 

granicy pomiędzy emalią a stalą  

 

Pomiar przyczepności emalii 

Chcąc określić przyczepność emalii musimy dokonać odkształcenia stalowego 

podłoża, na które została ona naniesiona, co jest równoznaczne ze zniszczeniem 

poemaliowanego przedmiotu. Najprostszą metodą oceny przyczepności emalii jest wizualna 

ocena takich zniszczeń w miejscu deformacji po tej ze stron, gdzie wygenerowane zostały 

naprężenia rozciągające. Do takiego badania najbardziej przydatny jest pasek poemaliowanej 
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stalowej blachy, którego da się wygiąć używając siły rąk. Zewnętrzna powierzchni wygiętego 

paska blachy ulega rozciągnięciu i jeśli przyczepność emalii jest zła, to z obszaru 

zdeformowanego emalia całkowicie odpadnie, osłaniając metaliczne podłoże. Z kolei, gdy 

przyczepność emalii okaże się bardzo dobra, zaobserwowane zostaną na jej powierzchni 

jedynie poprzeczne  spękania.  

Aby jednak ocena przyczepności emalii nie była jedynie jakościowa, ale dawała 

powtarzalne wyniki i umożliwiała porównanie danych dla różnych próbek, odkształcenie 

stalowego podłoża musi być w każdym pomiarze identyczne. Można to uzyskać w aparacie 

Eriksena, który wykorzystywany jest przez metaloznawców do oceny tłoczności blach 

(Rys.7). Zasada działania aparatu Erichsena jest następująca. Próbkę blachy w kształcie 

kwadratu o wymiarach 10x10 cm2 należy włożyć centralnie do urządzenia, a następnie kręcąc 

kołem (1) zgodnie ze wskazówkami zegara zbliżyć do siebie dwa przeciwległe pierścienie 

(2,3) na taką odległość, aby próbka została pomiędzy nimi trwale umocowana (na kole 

pojawia się wtedy opór). W kolejnym kroku należy wcisnąć dźwignię (4), która przy dalszym 

obracaniu kołem powoduje wysuwanie się kuli (5) umieszczonej osiowo we wnętrzu prawego 

pierścienia. Podziałka na obwodzie koła (6) umożliwia kontrolę głębokości wtłoczenia, która 

jest zależna od grubości blachy (głębokość tłoczenia zmniejsza się wraz ze wzrostem grubości 

blachy) – (Tabela 3 + Rys.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rys.7. Aparat Erichsena: 1- koło, 2- pierścień dociskający lewy, 3- pierścień 

dociskający prawy, 4-dźwignia, 5- kula, 6, podziałka  

 

Tabela 3. Zależność głębokości tłoczenia od grubości blachy w aparacie Eriksena   

Grubość blachy 

[mm] 

Głębokość tłoczenia 

[mm] 

 

0.4 – 0.8 4.5  

0.8 – 1.1 4.0  

1.1 – 1.4 3.5  

1.4 – 1.7 2.9  

1.7 – 2.1 2.3  
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Rys.8. Schemat ilustrujący działanie aparatu Erichsena; a – grubość blachy, b- 

głębokość tłoczenia 

 

Na rysunku 9 przedstawione zostały fotografie dwóch emaliowanych próbek 

stalowych po deformacji w aparacie Erichsena. Pierwsza z tych próbek pokryta została 

jedynie emalią kryjącą w białym kolorze, natomiast druga pokryta została emalią podstawową 

i kryjącą.  

          

Rys.9.  Próbki emaliowanej stali po deformacji w aparacie Erichsena; A- stal pokryta 

jedynie emalią kryjącą, B- stal pokryta emalią podstawową i kryjącą 

 

Emalia podstawowa posiada kolor ciemno szary i w przeciwieństwie do kryjącej, 

zawierała dodatki tlenkowe, pełniące rolę aktywatorów przyczepności. W przypadku próbki, 

która pokryta została jedynie emalią ozdobną, na przeważającej części obszaru deformacji 
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widoczne jest metaliczne podłoże. Oznacza to, że przyczepność emalii kryjącej jest 

niewystarczająca. Przeciwnie w przypadku próbki z emalią dwuwarstwową. Obszar 

złuszczenia się emalii w obrębie części zdeformowanej jest niewielki, a ponadto wykruszeniu 

uległ jedynie jej fragment zewnętrzny, gdyż warstwa podstawowa nadal pozostała związana 

ze stalowym podłożem. W praktyce spotyka się przypadki pośrednie pomiędzy wyżej 

przedstawionymi przypadkami skrajnymi, tzn. doskonałej i bardzo słabej przyczepności. 

Jeden z takich przykładów przedstawiony został na fotografii 10.  

 

 

Rys. 10. Obszar po deformacji w aparacie Erichsena – przykład pośredniej 

przyczepności emalii  

 

W obszarze deformacji znaleźć można zarówno spękania odsłaniające metaliczne 

podłoże, jak i miejsca, gdzie zachowała się warstwa podstawowa z fragmentem emalii 

ozdobnej. Od wzajemnej proporcji i rozległości jednego i drugiego typu obszaru zależy 

stopień przyczepności emalii do stali. Amerykańska instytucja The Institute of Vitreous of 

Enamellers rozróżnia pięć stopni przyczepności emalii, dwie skrajne: bardzo dobrą i bardzo 

słabą oraz trzy pośrednie. Udokumentowane są one odpowiednimi tabelami zawierającymi 

wzorcowe fotografie dla trzech podstawowych typów emalii: podstawowej, podstawowej i 

kryjącej oraz bezpośredniej. Porównywanie próbek z wzorcami wymaga dużej praktyki i 

zawsze jest ono do pewnego stopnia subiektywne. Stąd poszukiwania metod pomiarowych, 

które dawałyby możliwość szybkiego i zarazem dokładnego pomiaru stopnia przyczepności 

emalii do stali, a nie jedynie jego wizualnej oceny. Sześć najbardziej rozpowszechnionych 

metod omówionych zostanie poniżej, z których cztery opierają się na grawimetrycznym, 

elektrycznym, elektrochemicznym oraz optycznym pomiarze stopnia pokrycia stali w 



obszarze zdeformowanym w aparacie Erichsena, a dwie pozostałe wykorzystują urządzenie 

do badania wytrzymałości materiałów na rozciąganie.  

1. Metoda wagowa  

Ważąc poemaliowaną próbkę przed i po deformacji w aparacie Erichsena można 

wyznaczyć masę emalii, która odpadła od podłoża. Im przyczepność emalii okaże się 

lepsza, tym ubytek masy będzie mniejszy. Porównując różne próbki pomiędzy sobą 

należy pamiętać o tym, aby grubości emalii była za każdym razem taka sama.      

2. Metoda elektryczna Francisco 

Metoda ta polega na pomiarze prądu przepływającego pomiędzy odkształconą w 

aparacie Erichsena próbką a specjalną głowicą, wyposażoną w grafitowe igły 

przewodzące prąd. Jeśli jakaś igła natrafi na szkło, to prąd przez nią nie popłynie. Jeśli 

igła dotknie odsłoniętej powierzchni stali to prąd w układzie popłynie. Urządzenie 

pozwala zsumować natężenie prądu pochodzące od poszczególnych igieł i w ten 

sposób dostarczyć informacji o wielkości powierzchni podłoża od którego odpadła 

emalia.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Schemat ilustrujący zasadę działania aparatu Fransico   

 

3. Metoda elektrochemiczna 

Emalia jest dielektrykiem i prądu nie przewodzi. Zatem, gdy zdeformowana w 

aparacie Erichsena próbka potraktowana zostanie jako jedna z elektrod w układzie 

elektrolitycznym, to wielkość prądu płynącego przy ustalonym napięciu będzie wprost 

proporcjonalna do powierzchni metalu, jaka została odsłonięta po odpryśnięciu emalii. 

Zerowy prąd w układzie elektrolitycznym oznacza, że przyczepność emalii jest bardzo 
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dobra. Gdy emalia w całości odpadnie od podłoża przez układ popłynie prąd 

maksymalny.     

4.Metoda fotometryczna (Stuckert’a) 

Fotometryczna metoda oceny stopnia przyczepności emalii opiera się na pomiarze 

białości strefy tłoczenia przy użyciu leukometru. Wypolerowana powierzchnia magnezu 

odbija światło najsilniej i dlatego traktowana jest jako punkt odniesienia dla innych metali. 

Białość żelaza wynosi 60% w stosunku do magnezowego wzorca. Im wyższa jest białość 

strefy tłoczenia tym gorsza przyczepność emalii.       

5. Metoda zliczania punktów zakotwień   

Poemaliowaną próbkę stali w formie paska o znormalizowanych wymiarach 

umieszcza się w urządzeniu do badania wytrzymałości na rozciąganie i poddaje wydłużaniu o 

ustaloną wielkość. Ponieważ stal niskowęglowa jest plastyczna, próbka przy wydłużaniu w 

niewielkim stopniu pocienia się. Podczas tej operacji wrażliwa na naprężenia rozciągające 

emalia ulega spękaniu, w efekcie tego w kierunku prostopadłym do wydłużenia powstają 

naprzemiennie rysy odsłoniętego metalu i prążki zakotwiczonego do stalowego podłoża szkła. 

Grubość emalii ma wpływ na odległość pomiędzy rysami; odległość ta wzrasta wraz z 

grubością emalii. Przy ustalonej grubości emalii,  odległości między punktami zakotwień są 

tym mniejsze im lepsza jest przyczepność emalii do stali. Następnie przy pomocy mikroskopu 

zlicza się liczbę zakotwień przypadającą na jednostkę długości i na tej podstawie określa 

stopnień przyczepności emalii.  

 

                         

Rys.12. Schematyczne zilustrowanie metody zliczania punktów zakotwień  

 

6. Metoda rozciągania Samsa, Harrisona i Thelera   

Próbkę złożoną z dwóch sklejonych na zakładkę blaszek stalowych emaliuje się, a 

następnie wprowadza się do rozciągarki w celu wyznaczenia naprężenia, przy którym 
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następuje oderwanie emalii w prostopadłym do kierunku rozciągania fragmencie blachy 

(Rys.13). Sytuacja taka ma miejsce, gdy siły kohezji wewnątrz emalii są wyższe od sił 

przyczepności. W przeciwnym przypadku następuje pęknięcie emalii w jej wnętrzu i pomiaru 

nie da się przeprowadzić. Sytuacja taka zdarza się, gdy w emalii występuje silnie 

rozbudowana struktura pęcherzykowa, która pogarsza jej wytrzymałość.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.13. Ilustracja metody rozciagania Samsa, Harrisona i Thelera   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sklejone blaszki stalowe 

punkt zakotwienia 

stan po emaliowaniu 

stan po rozerwaniu 



CZĘŚĆ  DOŚWIADCZALNA 

1. Przygotować 3 próbki stali niskowęglowej o wymiarach 50x50 mm2 z dziurką 

umożliwiającą zawieszenie. Powierzchnie próbek należy wypiastować w celu 

usunięcia zanieczyszczeń tlenkowych, a następnie odtłuścić i osuszyć. Próbki należy 

zważyć. 

  

2. Nanoszenie warstwy emalii przeprowadzić metodą zanurzeniową. W tym celu 

zawieszoną na druciku próbkę należy zanurzyć w zlewce z zawiesiną emalierską 

(Rys.14) , a następnie wyciągnąć i wysuszyć w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 

90˚C.    

 

 

     

Rys.15.  Zlewka z zawiesiną emalierską (A) oraz próbka stali pokryta emalią do połowy (B)   

 

3. Obtapianie należy przeprowadzić w piecu komorowym w atmosferze powietrza 

laboratoryjnego w trzech temperaturach: 700, 800 i 900˚C przez okres 8 minut. Próbki 

należy umieścić na statywie wykonanym z blachy żaroodpornej i następnie za pomocą 

szczypiec wsunąć do komory pieca. Przy operacji wkładania i wyciągania próbek 

należy zachować szczególną ostrożność.  

 

4. Po ostudzeniu do temperatury otoczenia próbki należy zważyć, a następnie dokonać 

ich odkształcenia przy użyciu aparatu Erichsena.  
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5. Po odkształceniu próbek należy usunąć z nich luźno przylegające fragmenty emalii i 

ponownie zważyć. Na podstawie wyznaczonych różnic zmian masy wyciągnąć 

wnioski dotyczące przyczepności. 

 

6. Dokonać oględzin obszaru zdeformowanego i ocenić jakościowo stopnień 

przyczepności emalii. Przykładowe próbki pokazane zostały na rysunku 15.  

 

 

 

 

Rys.15. Próbki o różnym stopniu przyczepności emalii           

700˚C 

900˚C 

800˚C 



7. Porównać otrzymane wyniki ze zdjęciami przedstawionymi na rys. 15. 

 

8. Uzasadnić, dlaczego próbka obtapiana w temperaturze 700˚C wykazywała najgorszą 

przyczepność do podłoża, a próbka w obtapiana w 800˚C – najlepszą, a także dlaczego 

w temperaturze obtapiania wynoszącej 900˚C przyczepność uległa pogorszeniu w 

stosunku do temperatury pośredniej.      
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