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Stopowe stale austenityczne, ferrytyczne i austenityczno-ferrytyczne 
duplex znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym 
do produkcji różnych elementów podjazdów samochodowych. Są to 
główne rodzaje stali nierdzewnych, wykorzystywane do wytwarzania 
całej gamy części samochodowych. W pracy przedstawiono szeroki 
zakres zastosowań poszczególnych grup stali. Szczególny nacisk 
położono na ich właściwości oraz cechy materiałów. Omówiono 
poszczególne grupy z uwzględnieniem struktury metalograficznej Duży 
nacisk położono na ferrytyczo-austenityczną stal duplex ze względu na 
jej możliwości i lepsze właściwości w wielu przypadkach od 
pozostałych analizowanych gatunków stali. 
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Wstęp 

W przemyśle samochodowym do produkcji różnych 
elementów podjazdów samochodowych stosuje sięstopowe 
stale austenityczne, ferrytyczne i austenityczno-ferrytyczne 
duplex. Są to (trzy z czterech) główne rodzaje stali 
nierdzewnych. Niektóre gatunki tych stali wykorzystywane były 
nawet do wytwarzania całych konstrukcji karoserii 
samochodowych. Jednak zbyt wysokie koszty spowodowały 
potrzebę stosowania tańszych materiałów. Również 
projektowanie pojazdów, które mają ściśle określony czas 
eksploatacji wpłynęło na rezygnację z tego typu materiałów. 
Ponadto możliwości zmniejszenia wagi pojazdów poprzez 
użycie stali nierdzewnych okazały się nieekonomiczne 
w porównaniu do kosztównowoczesnych stali niskostopowych. 

Stal nierdzewna znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy 
wymagana jest wysoka odporność korozyjna i trwałość części 
samochodowych. Wśród zalet stali nierdzewnych wymienić 
można m.in. wysoką odporność korozyjną, możliwość 
kształtowania skomplikowanych kształtów, możliwość 
wytwarzania atrakcyjnych wizualnie wykończeń powierzchni, co 
wpływa na jej szerokie zastosowanie w przemyśle 
samochodowym. Wysoka udarność austenitycznych stali 
nierdzewnych daje możliwość ich stosowania w elementach 
stref zgniotu samochodów, które znajdują się już nie tylko 
w autach typu premium. Nowoczesne  stale lean duplex 
zainteresowały producentów pojazdów samochodowych 
i zastosowano je np. do budowy cystern samochodowych 
(Rys. 1) [6].   

Przemysł samochodowy wykorzysuje nie tylko stale 
nierdzewne przerabiane w drodze obróbki plastycznej, ale 
również stopy odlewane oraz wytwarzane technologią metalurgii  

 

Rys. 1. Cysterna do przewozu produktów spożywczych, zbiornik 
o łącznej objętości przekraczającej 30 000 litrów   

 

proszków. Wśród zastosowań w przemyśle samochodowym 
stali nierdzewnych przetwarzanych plastycznie wymienić 
można: elementy układu wydechowego (kolektory, rury 
dolotowe, tłumiki oraz katalizatory spalin). Natomiast, 
technologia odlewania znajduje zastosowanie w procesach 
wytwarzania np.: elementów pomp (wirniki), turbosprężarek 
(obudowy), kołnierzy dystansowych, kolektorów dolotowych, 
zaśtechnologia metalurgii proszków np.: drobnych elementów 
o relatywnie skomplikowanych kształtach, korbowodów, 
elementów wałów korbowych, kół zębatych, pokryw 
łożyskowych, elementów turbosprężarek, elementów układu 
wydechowego, mocowania lusterek wewnętrznych, zatrzaski 
pasów bezpieczeństwa, elementy mechanizmu podnoszenia 
szyb i wielu innych [12]. 

1. Zastosowanie stali nierdzewnych w przemyśle  
samochodowym 

Szerokie zastosowanie stali nierdzewnych, w tym 
stopowych stali austenitycznych, ferrytycznych i austenityczno-
ferrytycznych duplex, w przemyśle samochodowym 
przedstawiono wraz z przykładowymi gatunkami stali: 

• Układ wydechowy - 1.4301, 1.4307, 1.4512, 1.4509 (Rys. 2) 
• Obudowy katalizatorów i turbosprężarek - 1.4301, 1.4307, 

1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4818 
• Komponenty wewnętrzne katalizatorów - 1.4818, 1.4835, 

1.4833, 1.4845, AISI 442, 1.4762 
• Komponenty wewnętrzne turbosprężarek (wirnik) - 1.4835, 

1.4845 



      technika 
 

358    AUTOBUSY    7-8/2017 

• Zbiorniki paliwa - 1. 4301, 1.4307, 
• Obejmy zaciskowe - 1.4016 
• Podwozia, ciężarówek i autobusów, elementy 

konstrukcyjne - 1.4301, 1.4307, 1.4003 
• Poręcze, półki bagażowe - 1.4301, 1.4307, 1.4401, 

1.4404, 1.4016 
• Zewnętrzne i wewnętrzne elementy dekoracyjne - 1. 4301, 

 1.4307,  1.4016,  1.4113, 1.4526 
• Elementy zawieszenia, wahacze - 1.4301, 1.4618, 1.4376 
• Felgi i obręcze kół – 1.4301, 1.4318 
• Klatki bezpieczeństwa – 1.4301, 1.4318, 1.4618 
• Cysterny samochodowe - 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 

1.4162 
• Komponenty karoserii samochodowych (kontrolowane 

strefy zgniotu) -  1.4618, 1.4376 [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Tłumik samochodowy wykonany ze stali nierdzewnej 
[13] 

 
2. Stale austenityczne 

Stale austenityczne charakteryzują się największą 
odpornością na korozjęz podstawowych gatunków stali 
odpornych na korozję. Można ją zwiększyć przez zastosowanie 
domieszek miedzi i molibdenu.  Istotną cechą tych stali jest ich 
wysoka ciągliwość i sprężystość. Aby uzyskać pożądane 
właściwości stali zmienia się ich skład chemiczny poprzez 
dodanie odpowiednich dodatków stopowych takich jak: nikiel 
(podnosi m.in. wytrzymałość na uderzenie), chrom (powoduje 
m.in.:podwyższeniehartowność stali, zwiększa jej 
wytrzymałość), mangan (podwyższa wytrzymałość na 
rozciąganie, uderzenie i ścieranie), wolfram (powiększa 
wytrzymałość, odporność na ścieranie, odporność na 
odpuszczanie), molibden (zwiększa hartowność stali, podnosi 
wytrzymałość, zmniejsza kruchość, podnosi odporność na 
pełzanie), wanad(zwiększa twardość), kobalt (zwiększa 
twardość, zmniejsza hartowność, nie tworzy węglików), krzem 
(zwiększa kruchość stali, staje się pożądanym składnikiem w 
stalach sprężynowych - zmniejsza energetyczne stany prądowe 
w stali), tytan(zwiększa odporność korozyjną i 
wytrzymałość),niob(tworzy węgliki typu MC), 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glinaluminium (odtlenia stal),miedź 
(posiada podobne właściwości fizyczne jak czyste żelazo, lecz 
jest znacznie bardziej odporna na działanie korozji) [6]. 

Wśród właściwości charakteryzujących stal austenityczną 
wymienić można dość niską umowną granicę 
plastyczności,bardzo dobrą udarność,dobrą ciągliwość,dobrą 
tłoczność,niemagnetyczność,bardzo dobrą spawalność bez 

konieczności podgrzewania przed spawaniem).Przkładowe 
zdjęcia metalograficzne stali austenitycznej przedstawono na 
rysunku 3a. 

 

Rys. 3. Zdjęcia metalograficzne stali nierdzewnej: materiał 
1.4301 ostrukturze austenitycznej (a) oraz ferrytycznej (b) [14]. 
 
2. Stale ferrytyczne 

Wśród głównych dodatków stopowych stali nierdzewnych 
ferrytycznych jest chrom oraz niewielka ilość domieszki 
molibdenu, tytanu, niobu oraz innych składników stopowych. 
Stal nosi nazwę ferrytyczną, gdyż w swojej budowie 
strukturalnej posiada ferryt (rys. 3 b). Ferryt jest  
to roztwór stały węgla w żelazie α zawierający niewielkie jego 
ilości mniejsze niż 0,025%, węgla oraz niekiedy inne dodatki 
stopowe [14]. Zawartość węgla jest rozpuszczona  w sieci 
krystalicznej żelaza, dlatego nie jest on widoczny jako oddzielna 
faza. Ferryt jest materiałem miękkim i ciągliwym, mniej 
wytrzymałym, twardym i plastycznym niż austenit. Dodatki 
stopowe takie jak niob oraz tytan zapewniają wiązanie węgla 
tworząc z nim węgliki. Zwiększa to odporność tych stali na 
korozję międzykrystaliczną po spawaniu bez obróbki cieplnej. 
Wśród zalet stali ferrytycznych w stosunku do austenitycznych 
wyróżnić można wysoką odporność na korozję 
międzykrystaliczną wywołaną naprężeniami [14]. 

Stal nierdzewną ferrytyczną dzieli się na grupy, zależne od 
zawartości chromu oraz innych składników stopowych, co 
przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Główne grupy nierdzewnych stali ferrytycznych [9] 

GRUPA I (G1) II (G2) III (G3) IV (G4) V (G5) 

Zawartość 
chromu % 

10 ÷ 14 14 ÷ 18 14 ÷ 18 18 ÷ 30 18 ÷30 

Inne 
dodatki 

– – 
Tytan, 
Niob 

Molibden  
(ok. 0,5%) 

 
 

– 

Udział 
grupy w 
całości 

produkcji 

30% 48% 13% 7% 

 

2% 
 

Typy stali 
wg normy 

AISI 

409, 
410, 

410L, 
420 

430 
430Ti, 

439, 441 
434, 436, 

444 

 
446, 

445/447 

 

Stale z grupy Izawierają niewielką ilości chromu, który  
zapewnia zwiększenie odporności korozyjnej. Przykładem może 
być stal typu 409, który jest używany głównie do produkcji 
samochodowych układów wydechowych.  

a) b) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hartowno%C5%9B%C4%87_stali
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mangan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wolfram
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odpuszczanie_%28metaloznawstwo%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Molibden
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hartowno%C5%9B%C4%87_stali
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pe%C5%82zanie_%28metaloznawstwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wanad
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kobalt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hartowno%C5%9B%C4%87_stali
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stal_spr%C4%99%C5%BCynowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tytan_%28pierwiastek%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niob
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mied%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ferry
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Przykładem stali z grupy II jest stal typu 430, należąca do 
najpopularniejszej grupy stali nierdzewnych ferrytycznych. 
Wysoka zawartość chromu 14 ÷ 18% zapewnia wysoką 
odporność korozyjną, pozwala na stosowanie jej w warunkach 
wymagających podwyższonej odporności korozyjnej. Stale 
z grupy III zawierają domieszki stopowe takie jak niob i tytan 
poprawiające spawalność oraz formowalność. Przykładem  tej 
stali jest stal 430Ti. Grupa IV zawiera stale z dodatkiem 
molibdenu, który poprawia odporność korozyjną w granicach 
odporności stali 316. Typowe zastosowanie stal ta znajduje 
w produkcji wyrobów AGD, elementów w przemyśle 
samochodowym, budownictwie. W grupie V występują stale 
zawierające jako główne składniki stopowe chrom oraz 
molibden. Stale z tej grupyprzewyższają swoimi własnościami 
stal z gatunku 316. Szerokie zastosowanie ta stal znajduje 
w środowiskach wysoko korozyjnych takich jak przemysł 
offshore (związany ze strefą nadbrzeżną).Przyjmuje się, że 
odporność korozyjna stali w gatunku 447 jest porownywalna 
z odpornością tytanu. 

 

Rys. 4. Odporność korozyjna staliferrytycznej/austenitycznej [9] 

Stale ferrytyczne charakteryzują się dobrymi właściwościami 
mechanicznymi. Granica palstyczności stali ferrytycznych jest 
wyższa od granicy plastyczności stali austenitycznych co 
sprawia, że wydłużenie przy formowaniu jest porównywalne ze 
stalami węglowymi. Stal ferrytyczna posiada dobrą 
przewodność cieplną w stosunku do stali austenitycznych. Stale 
ferrytyczne znajdują zastosowanie np. przy wymiennikach 
ciepła. Posiada mniejszą ciągliwość w porównaniu ze stalą 
austenityczną. 

Właściwości stali ferrytycznych: 

 magnetyczność, 

 mniejsza rozszerzalność cieplna względem stali 
austenitycznych, 

 odporność korozyjna w podwyższonych temperaturach, 

 lepsza przewodność cieplna w porównaniu ze stalą 
austenityczną, 

 przy zastosowaniu niobu lepsza odporność na pełzanie, 

 lepsza skrawalność od stali austenitycznych, 

 ferrytyczne stale wykazują mniejszą  podatność na 
odkształcenia wsteczne, 

 wyższa granica plastyczności niż popularnej stali 
austenitycznej 304, 

 wykazuje większą odporność korozyjną na działanie korozję 
naprężeniowej, 

 dobrajakośćpowierzchni, 

 powtarzalnośćelementów, 

 minimalizacja odpadów, odporność na powstanie pęknięć. 
 

3. Stale ferrytyczno-austenityczne duplex 
Stal Duplex przez skład chemiczny oraz ferrytyczno-

austenityczną mikrostrukturę skupia najlepsze właściwości 
chromowej stali ferrytycznej i chromowo-niklowej stali 
austenitycznej. Zawiera ona od 21÷28% Cr, od 3,5÷8% Ni, do 
4,5% Mo oraz maksymalnie 0,05% C i do 0,5% N. 
Charakteryzuje się wysokimi właściwościami mechanicznymi: 
granicą plastyczności, wytrzymałością na rozciąganie 
i ciągliwością oraz odpornością na korozję ogólną, wżerową 
i naprężeniową [2]. 

Stal ferrytyczno-austenityczna (duplex) , w porównaniu ze 
stalą austenityczną, zawiera mniej kosztownego niklu 
i charakteryzuje dobrą odkształcalnościąi odpornością na 
korozję, także w środowiskach zawierających jony chlorkowe. 
Podobny udział ferrytu wysokochromowego i austenitu 
cechującego się wysoką ciągliwością decyduje, że stal duplex 
zachowuje dobrą odporność na pękanie w temperaturze do ok. 

40°C.Ferryt wysokochromowy jest jednak fazą metastabilną, 
przez co zakres temperatury stosowania tej stali jest 
ograniczony do ok. 300°C. Stal o zawartości ok. 22% Cr, 5% Ni, 
3% Mo i 0,2% N krystalizuje jako roztwór stały δ, częściowo 
przemieniający się od temperatury około 1200°C do 850°C  
w fazę α. Stabilną strukturą rozpatrywanych staliw temperaturze 
powyżej 850°C jest ferryt, a w niższych temperaturach 
mieszanina faz γ + σ + + α [10].  

 

Rys. 5.Przekrój układu równowagi fazowej stopów Fe-Cr-Ni 
przy stężeniu 70% [10] 
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Strukturę dwufazową α + γ uzyskuje stal po przesycaniu 
z temperatury stabilności mieszaniny faz α + γ, a udział faz 
zależy od warunków przesycania. Przesycaniez temperatury 
bliskiej 1200°C w wodzie zapewnia wystąpienie w strukturze 
stali dużego udziału ferrytu wysokochromowego i małego 
udziału austenitu. Powoduje to zwiększenie właściwości 
wytrzymałościowych i zmniejszenie plastyczności stali oraz 
odporności na pękanie i korozję. Wolniejsze chłodzenie z wy-
mienionej temperatury, np. w powietrzu, umożliwia częściową 
przemianę α → γ i zwiększenie udziału austenitu w strukturze 
stali, polepszającego własności plastyczne. Wielkość szybkości 
chłodzenia z temperatury końca obróbki plastycznej stali na 
gorąco lub spawania w powietrzu nie prowadzi do przemiany 
ferrytu wysokochromowego w fazy σ + γ [3]. Stal ferrytyczno-
austenityczna winna zawierać od ok. 40 ÷ 60% fazy γ. Udział 
fazy γ poza warunkami przesycania zależy istotnie od składu 
chemicznego stali, tj. od rodzaju i stężenia składników ferryto-
austenito-twórczych.  

Zawartość azotu jako składnika stopowego w stalach typu 
duplex, pozwala na zmniejszenie stężenia deficytowego niklu, 
możliwe w wyniku wprowadzenia do stali azotu w ilości ponad 
0,2%, co wymaga stosowania specjalnych technologii, np. 
ciśnieniowego przetapiania elektrożużlowego lub metalurgii 
proszków [11].  

Stal duplex ma ograniczone stężenie węgla do < 0,03% 
w celu obniżenia temperatury przejścia ferrytu wysokochro-
mowego ze stanu ciągliwego w stan kruchy oraz  
21 ÷ 28% Cr, 3,5 ÷ 8% Ni, 0,1 ÷ 4,5% Mo, 0,05 ÷ 0,35% N, 
a niekiedy także 0,1 ÷ 2,5% Cu i do 1% W [11]. 

Stal ferrytyczno-austenityczna (duplex) jest odporniejsza na 
działanie korozji międzykrystalicznej od stali austenitycznej 
o takiej samej zawartości węgla, a dla zawartości węgla 
mniejszej od 0,02 % wykazują się prawie całkowicie odporne na 
ten typ korozji. Odporność na korozję w kwasach 
nieorganicznych dwufazowych stali dupleks jest porównywalna 
do odporności wysokochromowych stali austenitycznych. 
Odporność stali duplex na korozję w kwasach o właściwościach 
redukujących zależy od skłonności do pasywacji stali, natomiast 
w obecności kwasów o właściwościach utleniających od 
odporności warstwy wierzchniej na korozję. Stal duplex 
charakteryzuje się również dobrą odpornością na oddziaływanie 
kwasów organicznych [11]. 

 

Rys. 6. Wpływ objętości względnej ferrytu na właściwości 
mechaniczne stali austenityczno-ferrytycznej zawierającej 23% 
Cr, 3% Mo, 0,05% C i zmienną ilość niklu [5] 
 
Stale ferrytyczno-austenityczne pod względem wytrzymałości 
przewyższają znacznie stale austenityczne, np. ich granica 
plastyczności jest przynajmniej dwukrotnie wyższa. Również ich 
udarność i plastyczność dorównuje, a niekiedy przewyższa te 
same własności stali austenitycznych. Temperatura przejścia 
w stan kruchy stali ferrytyczno-austenitycznych leży na ogół 

poniżej –50 C, a dolna wartość energii łamania jest rzędu 30 J 
[3]. 

Stal duplex najczęściej znajduje zastosowanie po 

wyżarzaniu w temperaturze 1020÷1100C i chłodzeniu w wo-
dzie zapewniającym udział ok. 50% ferrytu i 50% austenitu 
w strukturze. Udział stali dupleks w zużyciu stali stopowych 
wynosi ok. 1%, lecz zapotrzebowanie na tę stal ciągle rośnie. 
Odporna na korozję stal ferrytyczno-austenityczna stanowi 
atrakcyjną alternatywę dla klasycznej jednofazowej stali au-
stenitycznej i ferrytycznej [4]. O obszarze zastosowania stali 
dupleks decydują jej zalety i wady. Do głównych zalet stali 
dupleks zalicza się:  

 umiarkowaną cenę w porównaniu ze stalą wysokoniklową,  

 wysoką granicę plastyczności, prawie dwa razy większą od 
granicy plastyczności stali austenitycznej,  

 mały współczynnik rozszerzalności cieplnej,  

 wysoką odporność korozyjną, wynikającą głównie z dużej 
zawartości pierwiastków stopowych Cr, Mo, N. 

Głównymi przykładami zastosowania stali dupleks są:  

 elementy wymienników ciepła (rury cienkie i grube do gazu i 
oleju),  

 elementy rurociągów instalacji odsalania,  

 elementy zbiorników ciśnieniowych,  

 rurociągi w przemyśle przetwórczym do transportu roz-
tworów zawierających chlorki,  

 wirniki, wentylatory, wały i walce prasownicze, od których 
wymagana jest wysoka wytrzymałość na zmęczenie 
korozyjne,  

 zbiorniki i rurociągi w przemyśle okrętowym, w statkach do 
transportu chemikaliów,  
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 instalacje przybrzeżne,  

 części maszyn i urządzeń w przemyśle papierniczym,  

 przemysł wydobywczy ropy naftowej i gazu, instalacje na 
polach naftowych i do transportu ropy naftowej,  

 zbiorniki i instalacje w przemyśle petrochemicznym. 
 
Na rysunku 7 zamieszczono mapy topografii powierzchni 

oraz trójwymiarowy wykres nierówności stali duplex wykonany 
z wykorzystaniem mikroskopo sił atomowych NT206. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 7.Mapa topografii powierzchni oraz trójwymiarowt wykres 
nierówności stali Duplex wykonana na mikroskopie AFM [1] 
 
Wyniki badań mikrostruktury stanu powierzchni nagniatanej 
przedstawiono w pracy [1]. Na rysunku 8 przedstawiono 
fotografie mikroskopowe wykonane na elektronowym 
skaningowym mikroskopieTescan Mira. 
 

 

Rys. 8.Przykładowe zdjęcia mikroskopowe powierzchni 
nagniatanej stali Duplex [1] 

 
Na rysunku 9 przedstawiono zdjęci metalograficzne stali duplex 
po nagniataniu. 
 

 
 

 
 

Rys. 9. Zdjęcie metalograficzne warstwy wierzchniej stali 
Duplex po nagniataniu (pow. 100x, 200x, 400x) [1] 

 
Podsumowanie 

Stopowe stale austenityczne, ferrytyczne i austenityczno-
ferrytyczne duplex znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle 
samochodowym do produkcji różnych elementów podjazdów 
samochodowych. Są to główne rodzaje stali nierdzewnych, 
wykorzystywane do wytwarzaniacałej gamy części 
samochodowych. W pracy przedstawiono szeroki zakres 
zastosowań poszczególnych grup stali. Szczególny nacisk 
położono na ich właściwości oraz cechy materiałów. Omówiono 
poszczególne grupy z uwzględnieniem struktury 
metalograficznej Duży nacisk położono na ferrytyczo-
austenityczną stal duplex ze względu na jej możliwości i lepsze 
właściwości w wielu przypadkach od pozostałych analizowanych 
gatunków stali. 
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Alloy austenitic, ferritic and duplex steels used in transport 

Alloy austenitic, ferritic and austenitic-ferritic duplex steels are widely 
used in the automotive industry for the manufacture of various car 
elements. These are the main types of stainless steels used to produce 
a whole range of automotive parts. That work presents a wide range of 
applications for each indicated steel groups. Particular emphasis was 
placed on their properties and characteristics of materials. The groups 
were discussed taking into account the metallographic structure. The 
emphasis was on the ferritic-austenitic duplex steel due to its 
capabilities and improved properties in many cases from the other steel 
grades analyzed. 

Keywords: alloy austenitic steels, ferritic steels, duplex steels, 
transport, car parts. 


