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Słowa kluczowe 

Zużywanie korozyjno-mechaniczne, tribokorozja, stal odporna na korozję, model. 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia korozyjno-mechanicznego 
stali AISI 430, AISI 321 i AISI 420 w roztworze 0,5M H2SO4. Eksperymenty 
wykonano z wykorzystaniem specjalistycznego stanowiska zaprojektowanego  
i wykonanego w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych 
Politechniki Poznańskiej. Węzeł modelowy stanowi twardy, nieodkształcalny 
trzpień, który ślizga się ruchem posuwisto-zwrotnym po powierzchni stalowej 
próbki. Współpraca obu elementów pary ślizgowej odbywa się w środowisku 
elektrolitycznym. Zasadniczym celem badań była identyfikacja elementarnych 
mechanizmów procesu zużywania. W artykule zaprezentowano cząstkowe wy-
niki badań, które umożliwiają weryfikację skuteczności metody badawczej oraz 
opracowanego wcześniej modelu obliczeniowego. 

Wprowadzenie 

W wielu gałęziach przemysłu węzły ślizgowe maszyn narażone są na dzia-
łanie środowiska korozyjnego. W takich warunkach proces zużywania następuje 
wskutek mechanicznego oddzielenia materiału w strefie tarcia i korozji na świe-
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żo odsłoniętej powierzchni podłoża (zużywanie korozyjno-mechaniczne, tribo-
korozja). Proces ten ma szczególny przebieg w przypadku stali odpornych na 
korozję. Wytwarzana przez te stale warstwa pasywnych tlenków stanowi sku-
teczną ochronę przed działaniem środowiska korozyjnego, ale tylko w przypad-
ku powierzchni, które nie podlegają wymuszeniom mechanicznym. Natomiast  
w skojarzeniu ślizgowym oddziaływanie współpracującego elementu pary trącej 
może prowadzić do całkowitego usunięcia pasywnej warstwy (mikroskrawanie) 
lub co najmniej lokalnego jej przerwania. W każdym z tych przypadków inicjo-
wane są na świeżo odsłoniętej powierzchni podłoża intensywne procesy koro-
zyjne. 

W artykule przedstawione zostaną wyniki badań zużycia korozyjno- 
-mechanicznego wybranych stali odpornych na korozję oraz autorska koncepcja 
matematycznego modelowania skutków tego procesu. 

1. Model obliczeniowy procesu zużywania korozyjno-mechanicznego 

Autorzy artykułu opracowali program komputerowy, który pozwala pro-
gnozować skutki procesu zużywania korozyjno-mechanicznego powierzchni 
chropowatych w skojarzeniu ślizgowym typu pin-on-disk [1, 2]. Cechą charakte-
rystyczną opracowanego programu jest analizowanie elementarnych oddziały-
wań powodujących zużywanie w odniesieniu do rzeczywistej powierzchni styku 
współpracujących elementów. W celu zidentyfikowania tego obszaru chropowa-
te powierzchnie próbki i trzpienia modelowane są przez ortogonalny układ przy-
legających do siebie prostopadłościanów. Każdy prostopadłościan odpowiada 
pojedynczemu występowi chropowatości. Dla takiego numerycznego modelu 
powierzchni przyjęto następującą koncepcję współoddziaływania elementarnych 
mechanizmów powodujących zużywanie korozyjno-mechaniczne (rys. 1).  
W obszarze rzeczywistego styku następuje ściskanie występów chropowatości 
powierzchni próbki. Po przesunięciu trzpienia deformowane występy wracają 
do pierwotnych rozmiarów (jeśli nie zostaną usunięte wskutek mikroskrawania). 
Cykliczne powtarzanie tych oddziaływań prowadzi (wskutek zmęczenia mate-
riału) do oderwania odkształcanych mikroobjętości od podłoża. Moment oder-
wania wierzchołków można oszacować wykorzystując równanie zmęczenia 
niskocyklowego [3]. W miejscach, w których nastąpi mechaniczne usunięcie 
materiału, odsłaniana jest „świeża” powierzchnia podłoża, na której inicjowane 
są procesy korozyjne. Kinetykę tych procesów dobrze opisują modele przedsta-
wione w pracy [4]. W procesie zużywania korozyjno-mechanicznego oddziały-
wania mechaniczne i korozyjne mają charakter cykliczny. Każde z nich zmienia 
stan powierzchni materiału wpływając w ten sposób na dalszy przebieg procesu 
zużywania. „Dziedziczenie” skutków poprzedniego etapu oddziaływań wyko-
rzystano w modelu do uwzględnienia interakcji między tarciem i korozją. 
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Rys. 1. Etapy procesu zużywania korozyjno-mechanicznego 

2. Opis stanowiska i metody badań 

Eksperyment symulujący zużycie korozyjno-mechaniczne wykonano na 
stanowisku zaprojektowanym i wykonanym w Instytucie Maszyn Roboczych  
i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej. W projekcie wykorzy-
stano koncepcję przedstawioną w pracy [5]. Węzeł modelowy stanowi twardy, 
nieodkształcalny trzpień, który ślizga się ruchem posuwisto-zwrotnym po po-
wierzchni próbki wykonanej ze stali wykazującej skłonność do pasywacji. 
Współpraca obu elementów pary ślizgowej odbywa się w środowisku elektroli-
tycznym. Do badań wykorzystano: 
– trzpień wykonany z węglika spiekanego; zakończenie trzpienia ma kształt 

ściętego stożka o kącie wierzchołkowym 40o; średnica płaskiego końca wy-
nosi około 0,5 mm; średnia chropowatość tej powierzchni kształtuje się na 
poziomie Ra = 0,32 µm, 

– próbki w kształcie dysku o średnicy 10 mm i grubości 5 mm; średnia chro-
powatość powierzchni czołowej próbki kształtuje się na poziomie Ra = 1,1 µm. 

W układzie stanowiska komora z zamocowaną próbką podtrzymywana jest 
przez statyw wyposażony w czujniki tensometryczne przeznaczone do pomiaru 
siły normalnej i siły tarcia w miejscu styku trzpienia z próbką. Ruch posuwisto- 
-zwrotny trzpienia uzyskiwany jest z pomocą mechanizmu mimośrodowego. Do 
monitorowania zjawisk elektrochemicznych wykorzystano układ trójelektrodo-
wy z precyzyjnym czterokanałowym potencjostatem ATLAS 9833. Jako elek-
trodę odniesienia wykorzystano nasyconą elektrodę kalomelową. Funkcję elek-
trody pomocniczej pełni siatka platynowa o wymiarach 20 × 140 mm.  

Wszystkie testy wykonano w temperaturze 20–22oC, wykorzystując roz-
twór 0,5M H2SO4. Trzpień przemieszczał się z częstotliwością 5 Hz na odcinku 
około 6 mm. Średnia prędkość trzpienia wynosiła w tych warunkach około  
60 mm/s. Przed każdym eksperymentem powierzchnię próbek oraz trzpienia myto. 
Dodatkowo próbki polerowano. Po zamontowaniu w komorze próbki poddawano 
polaryzacji. Najpierw przez 5 minut polaryzowano potencjałem katodowym,  
a następnie przez około 30 minut zadanym potencjałem z obszaru pasywnego. 

zużycie mechaniczne zużycie korozyjne 
deformowana objętość mikronierówności SOP – świeżo odsłonięta powierzchnia 
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Po wstępnym przygotowaniu powierzchni próbek rozpoczynano zasadniczy test 
zużyciowy. Po zakończeniu testu dokonywano oceny zużycia powierzchni próbek. 
Jako miarę zużycia przyjęto głębokość śladu zużycia wyznaczaną na podstawie po-
miarów profilometrycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni styku [6, 7]. 

Przeprowadzone badania miały na celu: 
– weryfikację zastosowanej metody badań poprzez porównanie wyników wła-

snych eksperymentów z danymi literaturowymi [5], 
– identyfikację zależności między czynnikami wymuszającymi i szybkością 

zużywania korozyjno-mechanicznego, 
– identyfikację wpływu pierwotnych własności materiałowych na szybkość 

zużywania korozyjno-mechanicznego, 
– weryfikację modelu obliczeniowego poprzez porównanie wyników badań 

i obliczeń. 
Eksperymenty wykonano dla trzech stali: 

– stal ferrytyczna AISI 430 (16–18% Cr, 0,08% C) o twardości 160 HV0,1, 
– stal austenityczna AISI 321 (17–19% Cr, 9–12% Ni, 0,4–0,7% Ti, 0,08% C) 

o twardości 270 HV0,1 (po przesyceniu), 
– stal martenzytyczna AISI 420 (12–14% Cr, 0,6% Ni, 0,16–0,25 C) o twardo-

ści 480 HV0,5 (po hartowaniu). 
Stal AISI 430 wybrano z uwagi na możliwość porównania wyników badań 

własnych z danymi literaturowymi. Testy badawcze wykonano dla skrajnych 
wymuszeń stosowanych przez Jemmely’ego [5]: 
– potencjał polaryzacji odpowiadający początkowi (-86 mV(SCE)) i końcowi 

(914 mV(SCE)) obszaru pasywnego, 
– naciski jednostkowe rzędu 8 i 45 MPa. 

Pozostałe stale wybrano starając się zróżnicować pierwotne właściwości 
materiałowe (twardość, odporność na korozję i zużycie ścierne), mające wpływ 
na zużywanie korozyjno-mechaniczne. Stal AISI 321 posiada wyższą odporność 
na korozję. Stal AISI 420 cechuje wysoka odporność na zużycie ścierne.  
W przypadku stali AISI 321 i AISI 420 wykonano badania tylko dla potencjału 
odpowiadającego początkowi obszaru pasywnego. W tych warunkach spodzie-
wano się najintensywniejszych oddziaływań elektrochemicznych. Ponadto  
w celu porównania wyników zużycia zastosowano te same wartości nacisków 
jednostkowych co w przypadku stali AISI 430. 

3. Wyniki badań 

Zasadnicze wyniki badań wybranych stali dla zróżnicowanych wymuszeń 
przedstawiono na rysunku 2. Wynik testu wyrażono jako przyrost głębokości 
zużycia odniesiony do jednego cyklu ruchu trzpienia (przemieszczenie między 
skrajnymi położeniami). W przypadku stali AISI 430 oprócz rezultatów badań 
własnych zamieszczono wyniki uzyskane przez Jemmely’ego [5]. Dla każdej  
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z czterech serii eksperymentów wyniki badań autorów artykułu są zbliżone do 
danych literaturowych. Maksymalna różnica (dla wartości średnich) nie prze-
kracza 15%.  

Dla obu wartości nacisków jednostkowych najmniejszą szybkość zużywa-
nia korozyjno-mechanicznego stwierdzono w przypadku stali austenitycznej 
AISI 321, natomiast największą dla stali ferrytycznej AISI 430. Zaobserwowana 
zależność może wynikać z pierwotnych własności materiałowych (odporność na 
korozję i zużycie ścierne) badanych stali. W tabeli 1 zamieszczono wyniki ba-
dań uzyskane dla poszczególnych stali przy nacisku jednostkowym rzędu  
45 MPa i potencjale odpowiadającym początkowi obszaru pasywnego. Na pod-
stawie średniej wartości natężenia prądu zmierzonego dla obszaru tarcia w trak-
cie eksperymentu oszacowano (wykorzystując prawo Faradaya) składową koro-
zyjną szybkości zużycia korozyjno-mechanicznego. Uzyskane wyniki wskazują, 
że oddziaływania korozyjne w warunkach tarcia stanowią zasadniczą przyczynę 
ubytku materiału. Przy takim przebiegu procesu można zatem było się spodzie-
wać, że najmniejsza szybkość zużywania wystąpi w przypadku stali austeni-
tycznej AISI 321 o najwyższej odporności na korozję. W badanej grupie naj-
mniejszą odporność na działanie środowiska korozyjnego posiada stal martenzy-
tyczna AISI 420. Mniejszą szybkość zużywania tej stali – w porównaniu ze stalą 
ferrytyczną AISI 430 – można wytłumaczyć wysoką odpornością na zużycie 
ścierne. Dzięki dużej twardości w przypadku stali martenzytycznej rzadziej na-
stępuje mechaniczne oddzielenie materiału od podłoża i zainicjowanie procesów 
korozyjnych na świeżo odsłoniętej powierzchni. Przeprowadzone badania wska-
zują, że najgorszy zespół własności posiada stal ferrytyczna AISI 430. Materiał 
ten za sprawą małej twardości podatny jest na zużycie mechaniczne inicjujące 
procesy korozyjne o stosunkowo intensywnym przebiegu. 

 

 
Rys. 2. Szybkość zużywania korozyjno-mechanicznego wybranych stali (□,○, ∆ – wyniki badań 

własnych, ◊ – wyniki obliczeń, Ι,▬ – zakres zmienności i wartość średnia dla wyników 
badań Jemmely’ego [5]) 
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Tabela 1. Wyniki badań zużycia korozyjno-mechanicznego stali dla 45 MPa 
 

Szybkość zużywania zcal 
[nm/cykl] 

Stal 
Potencjał 

[mV] (SCE) 
zakres średnia 

Natężenie 
prądu [mA] 

Szybkość 
zużywania 

korozyjnego 
zkor [nm/cykl] 

zkor/zcal 
[%] 

430 -86 1,00–2,30 2,07 1,24 1,10 53 

321 350 0,96–1,15 1,11 0,80 0,90 81 

420 100 1,11–1,35 1,30 1,00 1,13 87 
 

 
Wyniki badań wykorzystano również do weryfikacji programu komputero-

wego opracowanego przez autorów artykułu [1, 2]. Rezultaty symulacji za-
mieszczono na rysunku 2. Obliczenia wykonano przyjmując dla wszystkich stali 
charakterystyki mechaniczne na podstawie normy EN 10088. Porównując wyni-
ki obliczeń z rezultatami badań można wyciągnąć następujące wnioski: 
a) wszystkie wyniki obliczeń mieszczą się wewnątrz przedziału wyznaczonego 

przez skrajne rezultaty otrzymane podczas eksperymentów; 
b) maksymalne rozbieżności (odniesione do wartości średniej dla każdej serii 

pomiarowej) nie przekraczają: 15% w przypadku stali AISI 430, 11% 
w przypadku stali AISI 420 oraz 12% w przypadku stali AISI 321; przy obec-
nym stanie wiedzy o zużywaniu korozyjno-mechanicznym zbieżność taką na-
leży uznać za zadowalającą; 

c) w analizowanym zakresie wyniki programu właściwie odzwierciedlają 
wpływ nacisków jednostkowych i stosowanego potencjału na intensywność 
zużywania korozyjno-mechanicznego; w roztworze kwasu siarkowego 
wzrost nacisków powoduje zwiększenie zużycia, natomiast przyrost poten-
cjału prowadzi do mniejszego ubytku materiału (AISI 430). 

Na rysunku 3 przedstawiono przykładowy ślad zużycia dla stali AISI 420 
(zdjęcie mikroskopowe powierzchni dna rowka oraz kształt profilu). Brak  
 

 

  
 

Rys. 3. Ślad zużycia dla stali AISI 420: a) zdjęcie mikroskopowe powierzchni, b) profil,  
(0,5M H2SO4, 100 mV(SCE), 8 MPa, 5 Hz, 27000 przemieszczeń) 
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wyraźnych odkształceń plastycznych może świadczyć, że zużycie mechaniczne 
w styku tarciowym determinowane jest mikroskrawaniem podłoża lub tylko 
usuwaniem warstw pasywnych (zużycie chemiczno-mechaniczne). Przedstawio-
ne ilustracje wskazują zatem, że przebieg procesu zużywania korozyjno-mecha-
nicznego zgodny jest z przyjętym modelem obliczeniowym. 

Podsumowanie 

Przedstawione w artykule wyniki eksperymentów pozwalają uznać wyko-
rzystywane stanowisko badawcze za skuteczne narzędzie w zakresie badania 
procesu zużywania korozyjno-mechanicznego elementów węzła ślizgowego 
typu pin-on-disk. Porównanie szybkości zużywania korozyjno-mechanicznego 
trzech badanych stali wskazuje na wyraźną zależność między intensywnością proce-
su i pierwotnymi własnościami materiału. Uzyskane rezultaty dokumentują również 
dominującą rolę oddziaływań korozyjnych w styku tarciowym. Obserwacje mikro-
skopowe powierzchni śladu zużycia wskazują, że w badanym węźle zużycie mecha-
niczne determinowane jest mikroskrawaniem lub tylko usuwaniem warstwy pasyw-
nych tlenków. Zadowalająca (w obszarze tribologii) zgodność rezultatów obliczeń 
i badań świadczy o dość dobrym odzwierciedleniu w modelu symulacyjnym złożo-
nych oddziaływań procesu zużywania korozyjno-mechanicznego. 
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The identification of corrosive and mechanical wear mechanisms  
in stainless steels in sliding pairs 

Key-words 

Corrosive and mechanical wear, tribocorrosion, stainless steel, model. 

Summary 

The paper presents the tests results of corrosive and mechanical wear of 
steel AISI 430, AISI 321 and AISI 420 in solution of 0.5M H2SO4. The 
experiments were performed with the use of a technical stand with a model pair 
type pin-on-disc. The stand was designed and executed in the Institute of 
Machines and Motor Vehicles of Poznań University of Technology. The model 
system consists of a hard and non-deformable pin, which slides in reciprocating 
motion on the sample surface, which is made of steel susceptible to passivation. 
The collaboration of both elements of the sliding pair takes place in an 
electrolytic environment. The results of the test were used for the identification 
of the elementary mechanisms of wear. The paper presents partial tests results. 
The test results were also used for the verification of the applied test method 
and before the evaluated computational model.  

 
 

 




