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Испитиван је утицај микроструктуре и храпавости површине завареног споја аустенитног 
нерђајућег челика AISI 304L на његову отпорност према интеркристалној, питинг и општој 
корозији. Такође, испитана је и стабилност пасивног филма код тог челика. Корозиона 
испитивања су изведена применом методе електрохемијске потенциокинетичке 
реактивације са двоструком петљом (DL EPR), електрохемијске импедансне 
спектроскопије (EIS), као и применом потенциодинамичких поларизационих мерења. 
Микроструктура завареног споја је одређена помоћу оптичке микроскопије (OM) и 
скенирајуће електронске микроскопије (SEM), а топографија и храпавост микроскопијом 
атомских сила (AFM). Степен сензибилизације зоне утицаја топлоте (ЗУТ) је био око 29 
пута мањи од граничне вредности која је потребна за одвијање интеркристалне корозије 
у условима експлоатације. Ипак, и при тако ниском степену сензибилизације, ЗУТ је 
показао значајно већу склоност према питинг и општој корозији (као и смањену 
стабилност пасивног филма) у односу на метал шава и основни метал. Није уочен утицај 
храпавости (RMS у границама од 3.6 nm до 54 nm) на вредност питинг потенцијала Epit у 
металу шава и основном металу, за разлику од ЗУТ-а. Међутим, отпорност према општој 
корозији и стабилност пасивног филма полиране површине је била знатно већа него код 
брушене површине. Генерално, полирање побољшава отпорност према корозији 
завареног споја, посебно у зони утицаја топлоте, што је веома важно јер је ЗУТ критична 
област завареног споја за одвијање различитих видова корозије. 
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