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Wojciech JURCZAK 

OKRĘTOWE STALE AUSTENITYCZNE – CHARAKTERYSTYKA EKSPLOATACYJNA 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań mechaniczno-elektrochemicznych stali 1.3964 i 1.4301 zastosowanych do kon-

strukcji współczesnego niszczyciela min. Eksploatacja w środowisku morskim i obciążenia eksploatacyjne, wynikające        

z pracy kadłuba na fali, powodują powstawanie, w określonych warunkach, korozji naprężeniowej o charakterze elektroche-

micznym. Naprężenia w elementach konstrukcji okrętowych i wartość potencjału elektrochemicznego to podstawowe parame-

try charakteryzujące podatność tych materiałów na korozję, początkowo wżerową, a później międzykrystaliczną. Zastosowanie 

metody lokalnego pomiaru potencjału elektrochemicznego (Patent PL 216723) podczas eksploatacji i wyznaczenie towarzy-

szącego mu lokalnego odkształcenia (naprężenia) stanowi podstawę diagnostyki korozyjnej, której zainicjowanie poprzedzone 

jest pękaniem warstewki tlenkowej, sygnalizowanej obniżeniem wartości potencjału elektrochemicznego. 

Stal 1.3964 zastosowana na nośne elementy konstrukcyjne kadłuba i nadbudówki posiada wyższe właściwości mechanicz-

ne i lepszą odporność na korozję od stali 1.4301. 

 

WSTĘP 

W artykule przedstawiono charakterystyki mechaniczne  
i korozyjne stali austenitycznych  zastosowanych do budowy nowe-
go okrętu. Pierwszy raz w historii polskiego przemysłu stoczniowego 
zbudowano okręt, którego kadłub i nadbudówkę wykonano ze stali 
austenitycznej. Pomimo właściwości  gwarantującej dobra odpor-
ność na korozję, amagnetyczność i wytrzymałość tych stali zdarzyć 
się mogą takie warunki eksploatacyjne, które będą obniżały ww. 
zalety. Obniżenie właściwości wytrzymałościowych nośnych ele-
mentów konstrukcji kadłuba i nadbudówki w wyniku ubytków koro-
zyjnych stanowi jedno z wielu zagrożeń dla bezpieczeństwa załóg 
okrętowych. Pomiar i rejestracja lokalnego potencjału elektroche-
micznego w badaniach laboratoryjnych i okrętowych (eksploatacyj-
nych), a także odkształcenia przeprowadzone na wybarnym obsza-
rze konstrukcji okrętowej stanowi innowacyjne rozwiązanie służące 
pozyskiwaniu informacji o inicjacji procesów korozyjnych. Ta infor-
macja, wynikająca z pomiaru i rejestracji on-line wartości potencjału 
elektrochemicznego, pozwala z odpowiednim wyprzedzeniem prze-
ciwdziałać rozwijaniu się korozji. Charakterystyczna dla stali auste-
nitycznych korozja międzykrystaliczna ma charakter trudny do 
wizualnej obserwacji stąd proponowana metoda jest jak najbardziej 
polecana do diagnostyki tego rodzaju stali.  

1. ZAŁOŻENIA DO REJESTRACJI POMIARÓW 
MECHANICZNO-ELEKTROCHEMICZNYCH W CZASIE 
EKSPLOATACYJNE 

Rozwój technik antykorozyjnych i monitorowanie korozji mogą 
jedynie minimalizować skutki jej degradacyjnego charakteru i przy-
czynić się do poprawy kontroli eksploatacji. Jest to możliwe poprzez 
poznawanie mechanizmów korozji. Ochrona przed korozją to prze-
ciwdziałanie naturalnemu procesowi niszczenia  polegającego na 
wydłużeniu cyklu  eksploatacji tj. od stworzenia do zniszczenia 
materiału, a ściślej od momentu jego wytworzenia do momentu 
utraty jego właściwości użytkowych. Tak współcześnie pojmuje się 
problematykę korozji i ochronę przeciwkorozyjną [1].  

OSDK - Okrętowy System Diagnozowania Korozyjnego doty-
czy gromadzenia, rejestrowania i sygnalizowania zagrożenia koro-
zyjnego  elementów konstrukcji [2]. W oparciu o rejestrację poten-

cjału stacjonarnego, elektrochemicznego (Est) na wybranym obsza-
rze konstrukcji, nie tylko morskiej, można z dużym przybliżeniem, 
korzystając z monogramów (stabelaryzowane wyniki laboratoryj-
nych). Monogramy zostały wyznaczone w oparciu o badania me-
chaniczno-elektrochemiczne wykorzystujące techniki badań para-
metrów korozyjnych jakim: są prąd korozyjny (DC) lub Elektroche-
micznej Spektroskopii Impedancyjnej (EIS) oraz jej Dynamicznej 
odmianie (DEIS), które [pozwalają  określić inicjację procesów 
korozyjnych i stanu odkształcenia (naprężania) konstrukcji.Na rys.1 
przedstawiono system rejestracji Est na wybranym obszarze nadbu-
dówki  okrętu. 
 
                                 Tensometry             celka elektrochemiczna 

Data Logger 

Rys.1.Okrętowy System Diagnostyki Korozyjnej montowany na 
wybranym obszarze okrętowej nadbudówki 

2. BADANIA LABORATORYJNE  

System monitorowania korozji pokazany na rys.1 jest stworzo-
ny dla materiałów metalicznych, reaktywnych (jak: Cr, Ni, Al, Ti, itd.) 
jak i stopów, które w sposób naturalny (lub sztuczny) tworzą na 
swojej powierzchni szczelną, dobrze przylegającą do podłoża, 
pasywną warstewkę tlenkową. Taką warstewkę wytwarzają okręto-
we stopy aluminium (serii 5xxx i 7xxx) czy badane stale austeni-
tyczne (1.4xxx - 304, 1.3xxx - 350) jako wynik kontaktu powierzchni 
materiału z tlenem z powietrza lub wody [3]. Jednak o intensywności 
korozji decyduje nie tylko: naprężenie, wartość potencjału elektro-
chemicznego, ale także stopień zasolenia, pH, szybkość opływu 
wody  oraz stan powierzchni materiału. Ten ostatni czynnik jest 
ważny do badań korozyjnych z użyciem celki elektrochemicznej. 
Stan powierzchni pod celką opisany został parametrami Ra, Rz a 
także innymi pokazanymi na rys.2.  
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3. STAN POWIERZCHNI BADANYCH STALI 

Do parametrów najczęściej stosowanych w opisie samej topo-
grafii powierzchni (rys.2), a także do opisu zmian stanu warstwy 
wierzchniej pod wpływem wymuszeń zewnętrznych przyjmuje się 
parametry amplitudowe (Ra, Rq, Rc, Rz, Rp, Rv, Rt) oraz te, które są 
wyznaczane z charakterystycznej krzywej nośności (Rk, Rpk, Rvk) – 
krzywej Abbotta-Firestone’a [4]. 
a) 

 
b) 

 
Rys.2. Stan powierzchni próbki – profil nierówności  określony 
parametrami chropowatości  stali austenitycznych: a) 304, b) 350,  
przygotowanych do klejenia celki elektrochemicznej 
 

Im większy współczynnik Ra tym większa podatność korozyjna, 
stad powierzchnia pod celkę przeszlifowano mechanicznie a jej stan 
dla poszczególnych stali pokazano na rys.2 i 3. 

Stan powierzchni próbek stali przygotowanych do klejenia celki 
elektrochemicznej opisano wg. normy PN-EN ISO 4287,  („Specyfi-
kacje geometrii wyrobów. Struktura geometryczna powierzchni: 
metoda profilowa. Terminy, definicje i parametry struktury geome-
trycznej powierzchni”) w której  parametr Ra jest definiowany jako 
„średnia arytmetyczna bezwzględnych wartości rzędnych Z(x) we-
wnątrz odcinka elementarnego”. 

 

Stal Obrazy izomeryczne  3D 

304 

 
350  

 
Rys.3. Topografia powierzchni objęta celką elektrochemiczną ba-
danych stali - wykresy warstwicowe  2D i 3D odcinka pomiarowego  
Z 

 
Na rys.3. pokazano strukturę ukierunkowaną związaną  

z anizotropowością powierzchni o charakterze okresowym (loso-

wym). Jest ona ściśle związana z technologią wytwarzania,  
a więc ze szlifowaniem w określonym kierunku. 

4. PARAMETRY ELEKTROCHEMICZNE OKRĘTOWYCH 
STALI AUSTENITYCZNYCH 

4.1. Skład chemiczny stali i ich podatność do korozji 

Z dużego arkusza badanych blach cięciem plazmowym doko-
nano de-fragmentacji na mniejsze obszary, z których kolejno wyci-
nano kształty gotowych próbek. Ze względu na  skład chemiczny 
(tab.1)  i właściwości, w tym dużą twardość, wycinania próbek do-
konano cięciem strumieniem wodnym eliminując wpływ ciepła ob-
róbki na strukturę materiału próbki. Wymagany stan powierzchni na 
obszarze montażu celki elektrochemicznej, który ma wpływ na 
podatność korozyjną badanych stali przedstawiono na rys. 5 i 6. 

 
Tab.1. Skład chemiczny badanych stali austenitycznych  

i ich katalogowe właściwości mechaniczne [5] 
Oznaczenie 

wg normy EN-
10088 

1.3964 
wg. atestu 

1.4301 
wg. atestu 

 
 

Polska PN X2CrNiMnMoNNb 21-16-5-
3 

X5CrNi18-10 

AISI USA 350 304 

Normy 
 

Stal przeznaczona do 
budowy konstrukcji no-
śnych i poszycia okrętu 

pr.258 

Stal przeznaczona do budowy 
konstrukcji wzmacniających i 
pomocniczych okrętupr.258 

Skład che-
miczny 

wg.  
producenta 

wg. 
atestu 

     wg.               wg.                           
producenta      atestu                                             

C % max.0,03 0,012 < 0,07 0,049  

Mn % 4 -6 4,82 < 2 4,82  

Cr % 20-21,5 20,11 17,5-19,5 20,11  

Ni %           15-17 15,48 8 - 10,5 15,48  

Mo % 3-3,5 2,97 - 3,07  

Nb % max.0,25 0,14 - 0,14  

N % <0,11 0,305 < 0,11 0,056  

Fe % reszta reszta reszta Cu 0,12  

Si  % - 0,36 <1 0,65  

P +S 
% 

                  P <0,045% ,  S < 0,015 %                      
max. 0,019 + 0,0004                      max. 0,033 + 0,015    

 

                  Katalogowe właściwości mechaniczne badanych stali: 350 - 

Rm=700950MPa, Rp0,2min=350MPa,  E=200GPa, A5min.35%, KVmin.85J, HBmax 500.  

304 - Rm= 540750 MPa, Rp0,2 min=230 MPa,  E=200 GPa, A5 min.45% , HBmax 215.   

 
Elementy konstrukcji kadłuba i nadbudówki okrętu pr. 258 wy-

konano ze stali 1.3964, której skład chemiczny i właściwości podano 
w normach zgodnie z WL1.3964-1 blachy i WL1.3964-2 kształtowni-
ki. Ta  główna stal jest często łączona ze stalą 1.4301 z których 
wykonano wsporniki i elementy wzmocnienia. Te stale w warunkach 
morskich nie tworzą różnicy potencjałów, a tym samym nie ulega 
korozji elektrochemicznej, jednak ważnym elementem odporności 
korozyjnej w spawanych konstrukcjach jest skład chemiczny spoi-
wa. Z zasady spoiwo nie powinno posiadać niższego potencjału 
elektrochemicznego od spawanej stali gdyż nie może być anodą (w 
ogniwie elektrochemicznym) i ulegać korozji. Dlatego w badaniach 
własnych wyznaczono wartości potencjałów i prądów korozyjnych 
co przedstawiono na rys.6.  Dodatkowo jakość spawu będzie zależ-
na od właściwego doboru parametrów spawania, które warunkują 
trwałość i wytrzymałość spawanych konstrukcji okrętu pr.258. Ten 
złożony proces termicznego łączenia prowadzony w osłonie gazów 
obojętnych stali 1.3964 może stanowić problem eksploatacyjny tego 
okrętu i to  nie z braku odpowiedniej wytrzymałości na obciążenie 
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udarowe (tab.2), ale z powodu  dużej podatności do korozji między-
krystalicznej. Ten niebezpieczny rodzaj, niewidocznej gołym okiem 
korozji jest charakterystyczny dla stali austenitycznych pracujących 
w środowisku wody morskiej.  

Dla potwierdzenia składu chemicznego dostarczonych ze 
Stoczni Północnej blach stali 1.3964 i stali 1.4301 dokonano kon-
trolnego sprawdzenia rzeczywistego składu chemicznego tych stali, 
które powiedziały typ stali. Wyniki badań wierzchniej warstwy stali 
przeprowadzono spektrometrem XPS (firmy InnovX) były podstawa 
do obliczenia PREN (Pitting resistance equivalent number). Równo-
ważnik odporności na korozję wżerową PREN określony wzorem [6]: 

PREN= %Cr+ 3,3%Mo+ 30%N                    (1) 

Dla stali 1.3964        PREN= 2,46+ 3,3x 2,97+ 30x0,305 = 40,4 
Dla stali 1.4301         PREN= 20,11+ 3,3x 3,07+ 30x0,056 = 31,9 

Powyższe obliczenia wg. podanego wzoru  wykonane w opar-
ciu o wyznaczony XPS skład chemiczny wskazują, że stal 350 
powinna wykazać lepszą odporność na  korozję wżerową od stali 
304. 

4.2. Charakterystyki elektrochemiczne okrętowych  
stali austenitycznych 

Odporność korozyjną wyznaczono metodami elektrochemicz-
nymi (polaryzacji potencjo-statycznej - wykres Tafela) celem wyzna-
czenia wartości potencjału i prądu stacjonarnego i korozyjnego 
badanych stali. Badania potencjo-statyczne przeprowadzono dla 
powierzchni próbek o przekroju poprzecznym równym 1cm2 co 
oznacza że odcięta na poniższych wykresach to nie prąd a gęstość 

prądu korozyjnego k wyrażona µA/cm2.  Na rys.4 przedstawiono 
parametry korozyjne dla stali: a) 350  i b)  304 dla różnych stężeń 
NaCl w wodzie morskiej. 

Wartość Est  i Icorrst dla poszczególnych stopni zasolenia wody 
morskiej wyniosła odpowiednio dla stali: a) 1.4301 -  Est = -157mV 
dla  3,5% r.w. NaCl,  Est =-159mV dla  1% r.w. NaCl b) 1.3964- Est = 
-80mV dla  3,5% r.w. NaCl,  Est =-310mV dla  1% r.w. NaCl.   Te 
wartości Est potwierdzają, że najmniejszą podatność do korozji na 
stal 1.3964 w 1% roztworze wody morskiej. Dla tych samych stężeń 
chlorku sodu (NaCl) wody morskiej stal 1.3964 wykazuje lepszą 
odporność na korozję niż 1.4301. Stężenie NaCl w wodzie w tempe-

raturze 20C ma niewielki wpływ na wartość Est . Intensywność 
korozji zmniejsza się z upływem czasu ekspozycji korozyjnej. 

Oscylacje prądu korozyjnego (Icorr)  pokazane na rys.5 jako pkt. 
2 świadczą i potwierdzają osłabienie (rozwarstwienie) ochronnej 
warstewki pasywnej przy zwiększającym się potencjale do poziomu 
Ecorr. Pasywną warstewkę tlenkową stanowi Cr2O3 czyli wynik reak-
cji powierzchni stali z tlenem zawartym w powietrzu lub wodzie. 
Dodatek Mo – molibdenu wzmacnia tą warstewkę w kontakcie z 
jonami chlorku sodu.  Przy niewielki dalszym wzroście potencjału 
następuje przebicie warstewki tlenkowej (pkt.3) i początek korozji 
wżerowej charakterystycznej dla stali austenitycznych. Pękanie 
warstwy pasywnej rejestrowane podczas laboratoryjnej próby sta-
tycznego rozciągania z pomiarem parametrów elektrochemicznych 
pozwala uzyskać poziom naprężenia (obciążenia) przy którym 
inicjowane są procesy korozyjne badanych stali austenitycznych. 
Pkt. 4 wskazuje poziom potencjał elektrochemicznego i odpowiada-
jącego mu prądu korozyjnego, przy których następuje  odbudowa 
pasywnej warstewki tlenkowej gdy ustępują obciążenia. Wyznaczo-
ny potencjał ochronny, odpowiadający zakresowi pasywacji, dla 
badanych stali stanowi podstawę do dla projektowania ochrony 
katodowej tych materiałów. 

4.3. Charakterystyki  mechaniczno-elektrochemiczne stali 

Jak wspomniano w pkt.4..2. korozja materiałów w środowisku 
morskim to korozja elektrochemiczna, której towarzyszy przepływ 
prądu, którego wartość  zależy głównie od  Est warunkowanego min. 
poziomem naprężenia. Ta izolacyjna warstewka tlenkowa posiada 
odpowiednie właściwości mechaniczne, które można wyznaczyć w 
warunkach laboratoryjnych technikami mechaniczno-
elektrochemicznymi, zrealizowanymi  wg. rys.5. 

 

   

 
 

 
 
 

Próbka stali 1.3964  
w szczekach MTS 

 
Ekstensometr 

 
Mini celka elektrochemiczna  
z elektrolitem 3,5% r.w. NaCl 
i elektroda  

 
Elektroda pomiarowa 

Ag/AgCl 
 
 

               Data Logger 

Rys.4. Układ pomiarowy (celka elektrochemiczna z roztworem 
korozyjnym i elektrodą pomiarową Ag/AgCl) umieszczony na próbce 
stali 1.3964 (350) i Data Logger podczas statycznej próby rozciąga-
nia na maszynie wytrzymałościowej MTS 

 
Na rys.6 przedstawiono wyniki badan elektrochemicznych pod-

czas statycznego rozciągania okrętowych stali austenitycznych. W 
tych badaniach wyznaczono poziom naprężeń powodujących pęka-
nie ochronnej warstewki tlenkowej stali zobrazowane obniżeniem 
wartości Est do Ekor inicjujący  proces korozyjny. Wartość potencjału 

korozyjnego (Ekor) dla stali austenitycznych to średnio -50100mV 
poniżej Est. 

a)  

 

b)
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Rys.6. Charakterystyki mechaniczno-elektrochemiczne okręto-
wej stali austenitycznej : a) 1.3964 (350)],  b) 1.4301 (304) 
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Wyznaczenie właściwości mechanicznych badanych stali 

1.3964 i stali 1.4301 przeprowadzono na MTS w laboratorium LPT 
AMW. Wyniki tych badań dla wybranej próbki przedstawiono na 
rys.6a i 6b. Pozostałe własności podano tab.2. 

 
Tab.2 Fizyczne i mechaniczne właściwości stali 1.3964 i 1.4301 

Parametr materiałowy Rodzaj stali i wartości parametru 

 1.3964 1.4301 

Gęstość –  7746 kg/m3 7746 kg/m3 

Moduł Younga – E 2,1105MPa 2,1105MPa 

Liczba Poissona –  0,3 0,3 

Statyczna granica plastyczno-
ści – Re stat 

560 MPa 260 MPa 

Statyczna granica wytrzyma-
łości  –Rm stat 

880 MPa 490 MPa 
 

 
Wykresy rys.6 pokazują poziom naprężeń przy, których pęka 

ochronna warstewka tlenkowa badanych stali co początkuje ich 
proces korozyjny. Pęknięcia poza zakresem eksploatacyjnym ( 
zakresem proporcjonalności - działania prawa Hooke’a) stanowi dla 
badanych stali austenitycznych bezpieczeństwo eksploatacyjne 
konstrukcji okrętowych wykonanych z tych stali. 

PODSUMOWANIE 

Warunki eksploatacyjne to jednoczesne działanie na materiał 
konstrukcji okrętowych obciążeń (naprężeń) i korozyjnego oddzia-
ływania wody morskiej. Sztywność konstrukcji przy wyznaczonym 
module Young’a gwarantuje wytrzymałość materiału konstrukcyjne-
go, natomiast odporność na korozję w wodzie morskiej warunkuje 
skład chemiczny, obróbka cieplna i stan powierzchni badanych stali. 

Zastosowana do budowy konstrukcji nośnych elementów jed-
nostki pływającej pr.258 stal 1.3964 wykazała wysoką wytrzymałość 
dla dobrych właściwości plastycznych, patrz rys.6a. Znacznie niższe 

właściwości posiada stal 1.4301 (rys.6b) zastosowana na wzmoc-
nienie elementów nośnych ww. konstrukcji. Umowna granica pla-
styczności dla stali 1.3964 to ponad 500MPa przy 1% odkształceniu 
co stanowi dwukrotnie wyższe właściwości dla alternatywnej stali 
1.4301.  

Odporność korozyjną wyznaczona ze wzoru 1 dla określonego 
składu chemicznego badanych stali,‘ gdzie  PREN powyżej 40, 
gwarantuje dobra odporność korozyjną. Jednak badania elektro-
chemiczne nie potwierdzają tych założeń literaturowych, bo prze-
biegi krzywych polaryzacji pokazane na rys.5 tych stali wskazują na 
ich podatność do korozji wżerowej. Ta podatność jest tym większa 
im większe jest stężenie NaCl (pkt.2 na wykresach- Icorr) w wodzie 
morskiej i im większa jest chropowatość powierzchni stali. Szlifowa-
nie mechaniczne powierzchni tych stali nie zapewnia optymalnych 
warunków dla zachowania dobrej odporności korozyjnej. 
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Rys.5. Krzywe polaryzacji cyklicznej  stali : a) 1.3964 (K-350)  w 1% r.w. NaCl (górny) i 3,5% r.w. NaCl (dolny) b) 1.4301 (N-304) w  1% r.w. 
NaCl (naturalna woda morska), 3,5% r.w. NaCl (sztuczna woda morska) gdzie:1-poziom potencjału stacjonarnego Est, 2- inicjacja korozji Ecorr, 3 
- potencjał repasywacji Erep.,4- potencjał wżerowaniaEwz. 
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Ship austenitic steels – operational characteristics 

The article presents the results of mechanical and elec-

trochemical tests of steel 1.3964 and 1.4301 used for the 

construction of a modern mine destroyer. Exploitation in the 

marine environment and the operating loads resulting from 

the ship’s body movement on the wave cause, under certain 

conditions, electrochemical stress corrosion .Stresses in 

shipbuilding components and the value of electrochemical 

potential are the basic parameters characterizing the suscep-

tibility of these materials to corrosion, initially pitting and 

later the intercrystalline one. The use of local electrochemi-

cal potential measurement method (Patent PL 216723) dur-

ing operation as well as determination of the accompanying 

local deformation (stress) form the basis for corrosion diag-

nostics, which initiation is preceded by the oxide film’s 

cracking signalized by the reduction of the electrochemical 

potential.  

Steel 1.3964 used for the body’s and superstructure’s 

structural components has higher mechanical and corrosion 

resistance than steel 1.4301. 
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