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BADANIA XPS POWIERZCHNI 
STALI C45 PO OBRÓBCE MECHANICZNEJ 

Streszczenie 
Po szlifowaniu lub polerowaniu mechanicznym  na powierzchni stali niestopowej powstają związ-

ki żelaza z tlenem, tworząc tlenki i uwodnione wodorotlenki żelaza (II), (III). W przypadku stali C45 
w warstwie tlenkowej znajdują się: Fe2O3,, Fe3O4,, FeO, Fe0, FeOOH + nH2O. 

WSTĘP 

Na powierzchni stali niestopowej w powietrzu powstają związki chemiczne żelaza z tle-
nem zawierające w swoich strukturach cząsteczki wody [2]. W stali C45 zawartość pierwiast-
ków innych niż żelazo w warstwie wierzchniej jest mniejsza niż 1%, co może świadczyć 
o tym, że na powierzchni najprawdopodobniej znajdują się tlenki oraz uwodnione wodoro-
tlenki żelaza [3]. W pracy podjęto się wyznaczenia składu chemicznego warstwy tlenkowej 
powstałej na stali niestopowej C45 po procesie polerowania mechanicznego. 

1. METODYKA 

Do badań zastosowano stal niestopową C45 (JUSČ.1530, DIN C45, BS 080M46, GOST 45 
AISI 1043, NF AF65C45, UNI C45) o składzie chemicznym podanym w tabeli 1 przeszlifo-
waną mechanicznie na polerce metalograficznej Knuth-Rotor 2 (rys. 1). Po obróbce mecha-
nicznej detale zostały gruntownie osuszone oraz zostawione na 1 dzień, celem utworzenia się 
na ich powierzchni warstewki tlenków i wodorotlenków, nie dopuszczając jednocześnie do 
powstania ognisk rdzy. 

Tab. 1. Nominalny skład stali C45  
pierwiastki C Si Mn P S Cr Mo Ni 
%, wag. 0,42-0.5 0,4 0,5-0,8 0,045 0,045 0,4 0,1 0,4 
odchyłki ± 0,02 ± 0,03 ± 0,04 + 0,005 + 0,05 + 0,05 + 0,03 + 0,05 
Źródło: EN 10027-1, www.znksteel.com 
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Rys. 1. Stanowisko do mechanicznego polerowania na polerce Knuth-Rotor 2 
Źródło: Opracowanie własne 

Badania XPS wykonano w NTNU Trondheim (Norwegia) w ultra-wysokiej próżni przy ci-
śnieniu około 10-8 Pa za pommocą analizatora energii elektronów SES2002 (rys. 3) połączone-
go ze źródłem promieniowania X-ray: Al Kα (hν = 1486,6 [eV]) (Gammadata-Scienta). Całko-
witą rozdzielczość wynoszącą około 0,6 eV, uzyskano dla wszystkich widm, które zostały zapi-
sane w normalnej emisji. Analizę danych XPS wykonano w programie CasaXPS 2.3.14. 

2. WYNIKI 

Wyniki pomiaru XPS dla powierzchni stali C45 po polerowaniu mechanicznym wykazu-
ją, że w warstwie wierzchniej  znajduje się głównie żelazo, tlen oraz węgiel (rys. 2). Najwięk-
sze amplitudy pików w widmie XPS dla żelaza oraz tlenu odpowiadają odpowiednio pikom 
Fe2p3/2 i O 1s. Z tego powodu te piki zostały wybrane do badań wysokiej rozdzielczości XPS 
celem wyznaczenia związków chemicznych znajdujących się w warstwie wierzchniej obro-
bionego detalu [1, 4]. 
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Rys. 2. Wynik pomiaru XPS dla powierzchni stali C45 po polerowaniu mechanicznym 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono odpowiednio spektrum XPS wysokiej rozdzielczości 
Fe2p3/2 oraz zawartość ilościową związków żelaza w warstwie wierzchniej dla stali C45 po 
polerowaniu mechanicznym. W warstwie wierzchniej dominuje tlenek żelaza Fe2O3 (54%). 
Następnie odnotowuje się kolejno zawartości tlenków żelaza Fe3O4 (19%), FeO (17%), meta-
licznego żelaza (7%) oraz wodorotlenku żelaza FeOOH (6%).  
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Rys. 3. Wyniki XPS wysokiej rozdzielczości dla Fe2p3/2 powierzchni stali C45 po polerowaniu me-

chanicznym 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 4. Zawartość metalicznego żelaza i związków żelaza na podstawie XPS wysokiej rozdzielczości 

dla Fe 2p3/2 stali C45 po polerowaniu mechanicznym 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na rysunku 5 przedstawiono wyniki XPS wysokiej rozdzielczości dla O1s powierzchni 
stali C45 po polerowaniu mechanicznym. Tlen wykryty w warstwie wierzchniej występuje 
w 54% jako w 32% jako jako (rys  

 
Rys. 5. Wyniki XPS wysokiej rozdzielczości dla O1s dla powierzchni stali C45 po polerowaniu 

mechanicznym 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 6. Zawartość tlenków, wodorotlenków oraz wody w O 1s na podstawie XPS wysokiej rozdziel-

czości warstwy wierzchniej stali C45 po polerowaniu mechanicznym 

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania wykazały, że na powierzchni stali niestopowej C45 po obróbce 
mechanicznej tworzą się związki żelaza na drugim i trzecim stopniu utlenienia. W warstwie 
tlenkowej znajduje się najwięcej tlenków żelaza Fe2O3 (54%) a najmniej hydroksytlenków 
żelaza FeOOH (6%). Na powierzchni wykryto również tlenki żelaza Fe3O4 (19%), FeO (17%) 
oraz metaliczne żelazo (7%). Powstała warstwa związków chemicznych żelaza z tlenem two-
rzy nietrwałą ochronę stali C45 przed dalszym utlenianiem.  
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XPS MEASUREMENTS OF STEEL C45 AFTER 
MECHANICAL TREATMENT  

Abstract 
After mechanical treatments (grinding, polishing) on the steel surface there are chemical com-

pounds like iron oxides (II) and (III) hydrated hydroxides of iron. Depending on the chemical compo-
sition of the atmosphere surrounding worked detail a variety of chemical compounds will be created 
on the surface. In the case of steel C45 in decreasing order: iron oxides Fe2O3, Fe3O4, FeO, metallic 
iron Fe0 and hydrated iron hydroxide FeOOH are formed on the surface. 
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