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Lesław KYZIOŁ 

WPŁYW POLARYZACJI ELEKTROCHEMICZNEJ  

NA PĘKANIE KOROZYJNE STOPU UKŁADU AL-MG 

 

Badano wpływ polaryzacji elektrochemicznej na odporność korozyjno-naprężeniową stopu AlMg2 Mn0,47Fe0,5. Próbki 

umieszczono w 3,5 % roztworze wodnym NaCl poddając obciążeniu przy stałej szybkości odkształcenia w warunkach polary-

zacji anodowej i katodowej. Podatność na pękanie badanego stopu określono na podstawie obniżenia właściwości mechanicz-

nych i przez pomiar energii zniszczenia. Stwierdzono, że wpływ wodoru oraz proces anodowego roztwarzania odgrywają za-

sadniczą rolę w naprężeniowo-korozyjnym niszczeniu stopów aluminium. 

 

WSTĘP 

Stopy aluminium są powszechnie stosowanymi materiałami w 
wielu dziedzinach techniki w tym i przemyśle okrętowym. Konstruk-
cje okrętowe szczególnie podlegają działaniu środowiska morskiego 
a więc korozyjnego oraz obciążeń mechanicznych. 

Pękanie stopów aluminium obciążonych mechanicznie w śro-
dowisku korozyjnym jest zagadnieniem ciągle aktualnym. Z danych 
literaturowych wynika, że obniżenie właściwości wytrzymałościo-
wych i plastycznych stopów aluminium poddanych działaniu naprę-
żeń mechanicznych w warunkach potencjału korozyjnego wynika ze 
szkodliwego działania wodoru, wydzielającego się w wyniku reakcji 
korozyjnej. Świadczy o tym nieciągły rozwój pęknięcia, pękanie 
wzdłuż granic ziarn, wzrost przenikania wodoru również przy poten-
cjałach anodowych [2, 4, 5]. Występuje szereg modeli opisujących 
wpływ wodoru na naprężeniowe pękanie korozyjne stopów alumi-
nium. Najczęściej tłumaczy się zjawisko rozprzestrzeniania się 
szczeliny z kruchością wodorową obszaru wierzchołka pęknięcia i 
dekohezją sieci lub z ułatwieniem poślizgu dyslokacji przez wodór 
będący w ich otoczeniu. Obszerna literatura na ten temat znajduje 
się w opracowaniu [5]. 

Interesujące wyniki badań wpływu polaryzacji elektrochemicz-
nej na naprężeniowe pękania korozyjne stopów układu Al-Zn-Mg 
przedstawiono w pracy [1]. 

Celem opracowania było określenie wpływu naprężeń mecha-
nicznych i środowiska korozyjnego w postaci 3,5 % roztworu NaCl w 
obecności polaryzacji elektrochemicznej katodowej i anodowej na 
zmiany właściwości mechanicznych badanego stopu AlMg2. 

1. MATERIAŁ I PRZEBIEG BADAŃ 

Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych ze stopu 
aluminium AlMg2 Mn0,47Fe0,5 (PA2N). Próbki zostały wycięte z 

arkusza blachy o grubości mm10g  prostopadle do kierunku 

walcowania. Skład chemiczny badanego stopu podano w tabeli 1. 
 

Tab. 1. Skład chemiczny stopu AlMg2 Mn0,47Fe0,5 

pierwiastek Si Fe Cu Mn Mg Zn Al 

zawartość 
w stopie, 

% 
,4 ,5 ,15 

,1-
,15 

1,7-
2,4 

0,15 reszta 

 

Właściwości mechaniczne badanego materiału określono w 
oparciu o przygotowane próbki, których kształt i wymiary są zgodne 
z obowiązującymi normami: Norma PN-EN 10002-1:2004. 

Na rys. 1 przedstawiono przykładowo statyczną próbę rozcią-
gania próbki badanego stopu. 
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Rys. 1. Statyczna próba rozciągania próbki ze stopu PA2N 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano wyniki, które 
zestawiono w tabeli 2. 

 
Tab. 2 . Właściwości mechaniczne blachy ze stopu PA2N 

właściwości plastyczne, % 
właściwości mechaniczne, 

MPa 

A5 Z Rm R0,2 

28 70 183 102 

 
Badania naprężeniowego pękania korozyjnego przeprowadzo-

no przy stałej szybkości odkształcenia e  w 3,5 % roztworze NaCl w 

warunkach polaryzacji katodowej/anodowej na specjalnie przygoto-
wanym stanowisku będącym na wyposażeniu laboratorium Wydzia-
łu Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni. Na rys. 2 przedsta-
wiono widok stanowiska. 
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Rys. 2. Stanowisko do badania odporności korozyjnej materiałów 
przy stałej szybkości odkształcenia przy udziale 3,5 % roztworu 
NaCl w warunkach polaryzacji katodowej i anodowej, 1 – czujnik 
siły, 2 – zbiornik roztworu NaCl, 3 – drut platynowy, 4 – uchwyt 
dolny, 5 – próbka, 6 – uchwyt górny, 7 – kolumna, 8 – trawersa, 9 – 
układ przekładni (fot. P. Anioł) 

 
Kształt i wymiary próbek do badania naprężeniowego pękania 

korozyjnego przedstawiono na rys. 3. 
 

 
Rys. 3. Kształt i wymiary próbek do naprężeniowego pękania koro-
zyjnego 

 
Badania odporności korozyjnej przeprowadzono w powietrzu 

(bez czynnika korozyjnego) i w obecności solanki przy stałej szyb-
kości odkształcenia i przyłożonego potencjału w stosunku do poten-
cjału stacjonarnego (Ust): -100 mV, -50 mV, +50 mV, +100 mV. 
Potencjał mierzono względem nasyconej elektrody kalomelowej 
(NEK). Miarą odporności na naprężeniowe pękania korozyjne było 

określenie parametrów mR  i 5A  oraz względnej energii zniszcze-

nia. 
Proces naprężeniowego pękania materiałów przy stałej szyb-

kości odkształcenia można zaliczyć do procesów reologicznych. 
Procesy reologiczne w materiałach metalicznych powodują poślizgi 
wewnątrz ziarn związane z ruchem dyslokacji, obroty ziarn  
i względne ich przesunięcia czy też zjawiska kumulacji mikropęk-
nięć. Przeprowadzone badania można zakwalifikować jako relaksa-
cję naprężeń związane ze zmniejszaniem napręż w czasie przy 
stałym odkształceniu i stałej temperaturze [3]. 

W dostępnej literaturze brak jest modeli matematycznych opi-
sujących proces pełzania przy jednoczesnym odziaływaniu obcią-
żenia, czynnika korozyjnego oraz nałożonego potencjału. Opis 
właściwości związanych z pełzaniem materiałów przy nałożonych 
obciążeniach jest bardzo trudny ze względu na złożoność procesów 
jakie zachodzą w materiałach. Bardziej szczegółowe rozważania 
autor zamierza zaprezentować w swoich przyszłych opracowaniach. 

2. WYNIKI BADAŃ 

Badania trwałości korozyjnej przeprowadzono w czasie 

h500t  przy stałej szybkości odkształcenia -17 s1036,1 e . 

Żadna z badanych próbek zarówno w powietrzu jak i w solance nie 

uległa zniszczeniu w czasie h500t . Świadczy to o dużej od-

porności stopu na naprężeniowe pękanie. Na rys. 4 ÷ 8 przedsta-
wiono przykładowe wykresy rozciągania próbek poddanych naprę-
żeniowemu działania środowiska korozyjnego i potencjału katodo-
wego/anodowego. 

 
Rys. 4. Przebieg rozciągania próbki w funkcji odkształcenia w po-
wietrzu 

 

 
Rys. 5. Przebieg rozciągania próbki w funkcji odkształcenia w so-
lance przy potencjale katodowym -50 mV 

 

 
Rys. 6. Przebieg rozciągania próbki w funkcji odkształcenia w so-
lance przy potencjale katodowym -100 mV 

 

 
Rys. 7. Przebieg rozciągania próbki w funkcji odkształcenia w so-
lance przy potencjale anodowym +50 mV 

 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

962 AUTOBUSY 6/2016 
 

 
Rys. 8. Przebieg rozciągania próbki w funkcji odkształcenia w so-
lance przy potencjale anodowym +100 mV 

 
Dodatkowym parametrem określającym odporność materiału 

na naprężeniowe pękanie korozyjne jest energia zniszczenia, której 
wartość została podana na każdym rysunku 4 ÷ 8 pod wykresem. 
Ubytek energii w stosunku do wartość energii zniszczenia określo-
nej na próbkach badanych w powietrzu może być parametrem 
wyrażającym podatność materiału na pękanie naprężeniowo koro-
zyjne badanego materiału. 

 

 
Rys. 9. Zależność względnej energii zniszczenia stopu PA2N od 
przyłożonego potencjału 

 
Na rys. 9 przedstawiono zmiany względne energii zniszczenia 

próbek badanego stopu. 
 

Tab. 3. Właściwości mechaniczne stopu PA2N po ekspozycji 
 korozyjno–naprężeniowej w zależności  

od potencjału (w stosunku do Ust) 

 
 
Wszystkie próbki po procesie ekspozycji korozyjno napręże-

niowej poddano zrywaniu na maszynie wytrzymałościowej w celu 
określenia właściwości mechanicznych. Wyniki badań przedstawio-
no w tabeli 3. 

 
a) b) 

  
Rys. 10. Zależność wytrzymałości na rozciąganie mR  i wydłużenia 

względnego 5A  stopu PA2N od wartości przyłożonego potencjału 

W celu lepszego zobrazowania zmniejszenia właściwości me-
chanicznych badanego stopu, wyniki badań przedstawiono w formie 
wykresu na rys. 10. Badania wykazały, że polaryzacja elektroche-
miczna w kierunku anodowym powoduje wyraźne obniżenie właści-
wości mechanicznych. 

3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

Badania odporności korozyjnej stopu PA2N przy potencjale 
stacjonarnym korozji wykazały zmniejszenie właściwości mecha-
nicznych po ekspozycji trwającej 500 h. Obniżenie właściwości 
mechanicznych spowodowane jest korozją elektrochemiczną. Przy 
czym polaryzacja anodowa znacznie pogarsza odporność stopu 
PA2N na korozję. Polaryzacja katodowa przy potencjałach -50 i -
100 mV wykazała dobrą odporność korozyjną badanego stopu. W 

szczególności przy polaryzacji katodowej nastąpiło obniżenie mR  o 

około 8 % i 5A  o 28 % natomiast przy polaryzacji anodowej obni-

żenie mR  o 18 % i 5A  aż o 64 %. Na próbkach po polaryzacji 

anodowej zaobserwowano ślady korozji rozchodzącej się w płasz-
czyznach równoległych do powierzchni walcowanej blach. 
 

 
Rys. 11. Makrofotografia próbki ze stopu PA2N po ekspozycji 
korozyjno naprężeniowej przy nałożonym potencjale anodowym 
wynoszącym +50 mV w stosunko do Ust (fot. P. Anioł) 
 

Na rys. 11 przedstawiono obraz próbki ze stopu PA2N po eks-
pozycji korozyjno naprężeniowej przy nałożonym potencjale anodo-
wym wynoszącym +50 mV w stosunku do Ust. Na powierzchni 
próbki widoczne są mikropęcherze oraz mikroszczeliny wodorowe. 
Te mikroszczeliny są powodem obniżenia właściwości mechanicz-
nych badanego stopu aluminium. Korozja międzykrystaliczna jest 
główną przyczyną powstawania w mikrostrukturze stopu miejsc 
niejednorodnych elektrochemicznie o różnych potencjałach i różnej 
wielkości powierzchni. Różne potencjały występujące pomiędzy 
fazami oraz między granicami ziarn a wnętrzem ziarn są powodem 
korozji warstwowej, która w rezultacie prowadzi do obniżenia wła-
ściwości wytrzymałościowych i plastycznych. 

Przedstawiona na rys. 9 zmiana energii zniszczenia stopu 
PA2N w zależności od przyłożonego potencjału potwierdza wcze-
śniejsze wyniki badań. Polaryzacja anodowa przyspiesza proces 
korozyjnego niszczenia stopów aluminium. Świadczy to o znacznej 
roli roztwarzania anodowego w nieodwracalnej degradacji właści-
wości mechanicznych stopu. Ponadto wpływ wodoru może być 
determinowany jego ilością od ścian szczeliny do obszaru położo-
nego przed czołem pęknięcia. Tak więc zarówno wpływ wodoru jak 
również proces anodowego roztwarzania odgrywają zasadniczą rolę 
w naprężeniowym pękaniu korozyjnym stopów aluminium [5]. 

WNIOSKI 

Badany stop aluminium AlMg2 wykazuje dobrą odporność na 
korozję naprężeniową przy nałożonym potencjale katodowym lub 
anodowym. W warunkach polaryzacji elektrochemicznej żadna z 
badanych próbek nie uległa pęknięciu przed planowanym czasem. 
Polaryzacja anodowa prowadzi do znacznie większego niszczenia 
stopu aluminium aniżeli polaryzacja katodowa. Przy polaryzacji 
anodowej następowało rozpuszczanie stopu wzdłuż granic ziarn 
leżących równolegle do powierzchni walcowanej blachy. Wpływ 
wodoru oraz proces anodowego roztwarzania odgrywają zasadni-
czą rolę w naprężeniowym pękaniu korozyjnym stopów aluminium. 
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Influence of electrochemical polarization  
on the corrosive cracking the alloy Al-Mg 

Resistance to stress corrosion AlMg2 Mn0,47Fe0,5 alloy 

was studied by electrochemical polarization. Samples were 

placed in a 3.5% aqueous solution of NaCl and samples were 

subjected to a load at a constant strain rate conditions anod-

ic and cathodic polarization. The susceptibility to cracking of 

samples was determined by the decrease in mechanical prop-

erties and destruction energy. Hydrogen and anodic dissolu-

tion are the main cause of the destruction of aluminum alloys 

in a process stress-corrosion. 
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