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Streszczenie 

W artykule przedstawiono problematykę oceny stanu energetycznego 
warstwy wierzchniej. Większość z zaprezentowanych metod nie ma za-
stosowania we współczesnej tribologii, ale mechanizmy ich działania 
predysponują je do takiego wykorzystania. Dokonano klasyfikacji metod 
w trzech grupach: oceny energii zakumulowanej na powierzchni, oceny 
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energii zakumulowanej w warstwie wierzchniej oraz oceny pośredniej.  
Wśród metod pokazano trzy propozycje autorskie oceny stanu energe-
tycznego: metodę wyznaczania swobodnej energii powierzchniowej, me-
todę wykorzystującą aparat Pinkiewicza oraz metodę spektroskopii elek-
tronów Augera. Dla tych metod przedstawiono wyniki badań oceny stanu 
energetycznego warstwy wierzchniej po obróbce plastycznej na zimno. 

WPROWADZENIE 

Składniki budowy sieci krystalicznej ciała, a więc cząsteczki, atomy i jo-
ny, które tworzą powierzchnię znajdują się w innych warunkach niż ele-
menty znajdujące się głębiej w objętości warstwy wierzchniej. Jest to 
spowodowane tym, że składniki powierzchni częściowo otoczone są 
przez elementy innej fazy, które oddziałują na nie w inny sposób niż 
elementy własnej fazy. Jeżeli ciało stałe umieszczone zostanie w cieczy 
lub gazie, na cząsteczki powierzchniowe, od strony otaczającego medium 
działają znacznie mniejsze siły niż od strony własnej fazy. W wyniku 
tego cząsteczki ciała stałego mają część sił nieskompensowaną i po-
wierzchnia taka odznacza się większą energią niż głębiej położone ele-
menty warstwy wierzchniej. Taki przypadek podwyższonego stanu ener-
getycznego może być źródłem wielu zjawisk fizykochemicznych zacho-
dzących w warstwie wierzchniej. 

Uwzględniając termodynamiczny i elektronowy opis warstwy 
wierzchniej można zdefiniować jej stan energetyczny jako ilościową cha-
rakterystykę potencjału termodynamicznego warstwy wierzchniej, będącą 
efektem poziomu energii, jaki zmagazynowany został w elementarnych 
składnikach jej struktury (atomach, cząsteczkach i łączących je wiąza-
niach) oraz wynikającego z ukształtowania jej sieci krystalicznej [L. 1]. 

Prowadzenie prac badawczych nad stanem energetycznym warstwy 
wierzchniej wydaje się mieć istotne znaczenie dla tribologicznych aspek-
tów trwałości i niezawodności części maszyn. Wynika to z tego, że pod-
wyższony stan energetyczny warstwy wierzchniej powoduje jej zwięk-
szoną skłonność do inicjacji i rozwoju wielu procesów fizykochemicz-
nych takich jak adsorpcja, dyfuzja czy też adhezja. Objawiać się to może 
m.in. zwiększoną skłonnością do powstawania sczepień adhezyjnych 
i ich dominacją nad powstawaniem warstewek reakcyjnych. Wskutek 
intensyfikacji tego zjawiska przyspieszeniu ulegać mogą również niektó-
re formy zużywania, na które narażona jest warstwa wierzchnia, w tym 
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głównie zużywanie tribochemiczne, adhezyjne oraz ścierno-korozyjne. 
Spośród nich szczególnie niebezpieczne są te formy zużywania, które 
odznaczają się intensywnym przebiegiem i prowadzą do awaryjnego 
unieruchomienia węzła kinematycznego. Najczęściej sytuacja taka ma 
miejsce wtedy, gdy na skutek wymuszeń zewnętrznych szybkość po-
wstawania sczepień adhezyjnych implikuje zacieranie adhezyjne. Dlatego 
też charakterystyka warstwy wierzchniej w aspekcie tribologicznym po-
winna uwzględniać nie tylko tradycyjnie rozpatrywane właściwości, takie 
jak: chropowatość, twardość czy stan naprężeń, ale również jej stan ener-
getyczny. 

W praktyce inżynierskiej wykorzystanie parametrów energetycznej 
charakterystyki warstwy wierzchniej nastręcza pewne trudności. Wynika 
to przede wszystkim z braku prostej procedury eksperymentalnej, pozwa-
lającej na efektywny pomiar energii powierzchniowej lub naprężenia po-
wierzchniowego. Istniejące metody pozwalają, co prawda ilościowo, 
oszacować te wielkości, jednak wymagają często pracochłonnych opera-
cji przygotowujących badanie i stosowanie drogiej, wysoko specjalizo-
wanej aparatury. Pewną alternatywą mogą być tutaj metody, w których do 
oceny stanu energetycznego warstwy wierzchniej stosuje się wielkości 
pośrednie. Przykładem takiej wielkości może być określana różnymi spo-
sobami aktywność chemiczna warstwy wierzchniej. 

W zależności od tego, w jaki sposób zbierane są dane analityczne na 
potrzeby metod oceny stanu energetycznego, można je podzielić na trzy 
grupy: 
▪ metody bezpośredniego wyznaczania energii zakumulowanej na po-

wierzchni ciała,  
▪ metody bezpośredniego wyznaczania energii zakumulowanej w war-

stwie wierzchniej,  
▪ metody pośredniej oceny stanu energetycznego warstwy wierzchniej. 

W artykule przedstawiono charakterystykę tych metod oceny stanu 
energetycznego w warstwie wierzchniej, które zastosowano w badaniach 
tribologicznych oraz takich, które choć stosowane w innych dziedzinach 
nauki, nadają się do oceny charakterystyki energetycznej w aspekcie tri-
bologicznym. 
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METODY  BEZPOŚREDNIEGO  WYZNACZANIA  ENERGII 
ZAKUMULOWANEJ  NA  POWIERZCHNI  CIAŁA 

Do najbardziej popularnych propozycji ilościowego określania energii 
zakumulowanej na powierzchni ciała stałego należy metoda zwilżania 
cieczami. Metoda ta znalazła szerokie zastosowanie we współczesnych 
pomiarach kąta zwilżania i wyznaczaniu na jego podstawie wartości swo-
bodnej energii powierzchniowej metali i innych materiałów. 

W aspekcie tribologicznym metodę tę wykorzystano w badaniach po-
legających na wyznaczaniu swobodnej energii powierzchniowej na po-
wierzchni stali węglowej po obróbce plastycznej na zimno i porównaniu 
otrzymanych rezultatów z odpornością na zacieranie [L. 2]. 

W eksperymencie zastosowano goniometr PG3 firmy Fibro System 
AB, w którym próbki ze stali 15 (szlifowane oraz poddane zgniotowi 
powierzchniowemu 25 i 50%) umieszczano po uprzednim czyszczeniu 
w acetonie i suszeniu. Na powierzchni tak przygotowanych próbek osa-
dzano krople wody o specjalnej czystości oraz dijodometanu, o  objętości 
2 µl. Krople osadzono metodą tzw. kropli uwolnionej, polegającej na 
tym, że jest ona uwalniana z aplikatora natychmiast po tym, jak nastąpi 
kontakt z podłożem. Kąt zwilżania pomiędzy powierzchnią próbki 
a płaszczyzną styczną do powierzchni kropli mierzono po ustaleniu wa-
runków równowagi. Za stan równowagi przyjmowano warunki, w któ-
rych wartość kąta zwilżania stabilizowała się (tj. przestawała zmniejszać 
się w wyniku rozpływu kropli po powierzchni). Procedurę pomiaru kąta 
zwilżania powtarzano 10-krotnie, po czym dla uzyskanej wartości śred-
niej wyznaczano (za pomocą oprogramowania goniometru opartego 
o tzw. metodę polarno-dyspersyjną) swobodną energię powierzchniową. 
Dla każdego rodzaju próbek wykonano 12 powtórzeń wyznaczania war-
tości swobodnej energii powierzchniowej. 

Na Rys. 1 zestawiono wartości wyznaczonych średnie wartości swo-
bodnej energii powierzchniowej dla poszczególnych rodzajów próbek. 
Dla każdej z nich obliczono przedziały ufności wartości średniej, dla 
przyjętego poziomu istotności równego 0,1. Analiza przedstawionego 
(Rys. 1) wykresu wskazuje na istotny wzrost wartości  swobodnej energii 
powierzchniowej dla próbek szlifowanych i poddanych maksymalnemu 
z użytych stopni zgniotu – 50%. Różnica, jaka charakteryzuje wartości 
średnie dla obu tych metod obróbkowych, wynosi blisko 11 mJ·m-2 (dla 
próbek szlifowanych średnia wartość swobodnej energii powierzchniowej 
wynosiła 42,08 mJ·m-2, a dla próbek poddanych 50% zgniotowi –  
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52,86 mJ·m-2). Można zaobserwować także niewielką tendencję 
wzrostową między próbkami szlifowanymi (42,08 mJ·m-2)  a próbkami 
poddanymi zgniotowi 25% (44,87 mJ·m-2). Nie są to jednak różnice 
istotne statystycznie. 

 

 

 
 

Rys. 1.  Średnie wartości swobodnej energii powierzchniowej w zależności od za-
stosowanej metody obróbki 

Fig. 1. Average values of free surface energy depending on used treatment method 
 
 
Pewną alternatywą dla wyznaczania kąta zwilżania metodą osadzania 

kropli może być opracowana przez G. Antonowa metoda polegająca na 
zsuwaniu z powierzchni ciała stałego zwilżającej je kropli cieczy  
[L. 3÷5]. Autor metody przyjął jednak pewne uproszczenia – zwane re-
gułami Antonowa – przyjmując, że wartość kąta zwilżania θ jest równa 0, 
a zależność określająca napięcie międzyfazowe pomiędzy ciałem stałym, 
a cieczą ma następującą postać [L. 3]: 

 

SLSL E−= γγ        (1) 
 

gdzie: γSL  – napięcie międzyfazowe ciało stałe–ciecz,  
 γL  – napięcie powierzchniowe cieczy,  
 ES  – swobodna energia powierzchniowa ciała stałego. 
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Następnie autor dążył do wyeliminowania zjawisk adhezji między 
ciałem stałym a cieczą w celu wyeliminowania składowej międzyfazowej 
w równaniu (1). Dobierając skład chemiczny i konsystencję zwilżającej 
cieczy doprowadzono do sytuacji, w której nie zostawiała ona żadnych 
śladów adhezji na powierzchni, po której się zsuwała. Na tej podstawie 
zakładano, że napięcie międzyfazowe γSL przyjmuje wartość 0, a zatem 
modyfikując zależność (1): 

 

SL E=γ         (2) 
 
Konkludując, metoda Antonowa polega na wyeliminowaniu zjawiska 

adhezji pomiędzy ciałem stałym a cieczą poprzez sterowanie jej własno-
ściami. Po osiągnięciu takiego stanu energia powierzchniowa ciała stałe-
go – w myśl założeń metody – ilościowo odpowiada wartości napięcia 
powierzchniowego zwilżającej je cieczy.  

Znane są także inne metody energetycznej oceny powierzchni ciała 
stałego, przy czym duży stopień ich złożoności sprawia, że ich zastoso-
wanie w stosunku do metod opartych na pomiarach kąta zwilżania jest 
znikome. Warto jednak nadmienić, że metody te dokładnie przeanalizo-
wano w pracy [L. 6] i obejmują one takie propozycje jak: metoda zero-
wego pełzania, metoda wygładzania rowków oraz metoda trawienia 
cieplnego granic ziaren.  

METODY  BEZPOŚREDNIEGO  WYZNACZANIA  ENERGII 
ZAKUMULOWANEJ  W  WARSTWIE  WIERZCHNIEJ 

Jedną z najciekawszych propozycji w tej grupie stanowi metoda pomiaru 
zdolności magazynowania energii. Podczas konstytuowania warstwy 
wierzchniej w procesie technologicznym oraz wszelkich zmian zacho-
dzących weń podczas eksploatacji dochodzi do powstawania odkształceń 
plastycznych. Podczas powstającej w ten sposób deformacji część dostar-
czonej energii mechanicznej wydzielana jest w postaci ciepła, reszta zaś 
zostaje zmagazynowana w materiale powodując wzrost jej energii we-
wnętrznej. 

Proces deformacji plastycznej jest uwarunkowany zachowaniem się 
dyslokacji, a dokładniej ich ruchem, generacją i anihilacją. Zatem prze-
bieg tych zjawisk determinować będzie zmiany stanu energetycznego 
zachodzące podczas odkształcania plastycznego. 
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Wychodząc z takich przesłanek teoretycznych autorzy prac [L. 6÷8] 
zaproponowali własną metodę badania ilości magazynowanej energii. 
Istota tej metody, określającej zdolności magazynowania energii składa 
się z trzech głównych etapów: 
▪ próbki o kształcie i wymiarach zgodnych ze znormalizowaną statycz-

ną próbą rozciągania, poddawane są tejże próbie, podczas której mie-
rzone są zarówno odkształcenie, jak i siła rozciągania w funkcji czasu; 
na tej podstawie obliczyć można energię dostarczoną do próbki Em, 

▪ w trakcie próby rozciągania wykonywany jest pomiar pola tempera-
tur, w środkowej – przeznaczonej do badań – części próbki; efektem 
tego pomiaru jest wyznaczenie pola temperatury, 

▪ po zakończeniu próby, identyczne próbki nagrzewa się, aż do uzyska-
nia takiego samego pola temperatury jak podczas rozciągania (na tej 
podstawie wyznacza się ciepło wydatkowane podczas odkształcenia 
plastycznego). 
Stąd energia zakumulowana w próbce może być wyznaczona 

z następującej zależności: 
 

∫−=
t

m dttMEE
0

)(α                (3) 
 

gdzie:  Eα  – energia zakumulowana w warstwie wierzchniej,  
 Em  – energia dostarczona do warstwy wierzchniej,  
 M  – moc elektryczna przeliczona na jednostki ciepła,  
 t  – czas grzania. 

 
Pomimo że zaprezentowana metoda została opracowana pod kątem 

określania energii zakumulowanej wskutek szlifowania, można ją także 
zastosować do wszystkich obróbek, którym towarzyszą odkształcenia 
plastyczne. 

Drugą propozycję w tej grupie stanowi szeroko wykorzystywana 
w wytrzymałości materiałów metoda elementów skończonych, która 
z powodzeniem została wykorzystana do określania energii zakumulo-
wanej w składnikach sieci krystalicznej metali odkształcanych plastycz-
nie. Metoda ta w swoim założeniu opiera się na podziale rozpatrywanego 
obiektu na określoną liczbę elementów skończonych, w których obrębie 
dokonuje się pewnych aproksymacji, a niewiadome reprezentowane są 
poprzez funkcje interpolacyjne za pomocą wartości tych funkcji, w skoń-
czonej liczbie punktów. 
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Akumulowana podczas deformacji energia obliczana jest w oparciu 
o wyznaczenie w każdym elemencie wartości naprężeń stycznych. Śred-
nia z wyznaczonych naprężeń stycznych τ0 może zostać wyrażona jako 
wielkość proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego gęstości dysloka-
cji [L. 10]: 

2

1

0 2

1
dK bG ρτ =        (4) 

 

gdzie:  GK  –  moduł Kirchoffa (moduł sprężystości postaciowej),  
 b  –  wartość bezwzględna wektora Burgersa (dyslokacji kra-

wędziowej),  
 ρd  –  gęstość dyslokacji. 

 
Energia zakumulowana w jednostce objętości struktury warstwy 

wierzchniej została zdefiniowana jako iloczyn gęstości dyslokacji ρd  
i energii dyslokacji Ed [L. 9]: 

 

2

2

1
bGEE Kddd ρρα ≈=      (5) 

 

Porównując równania (4) i (5) można uzyskać inną postać zależności 
na obliczenie energii zakumulowanej w strukturze krystalicznej: 

 

( )
KG

E
2

02 τ
α =        (6) 

 

Autorzy pracy [L. 10] do pomiaru energii zakumulowanej w elemen-
tach struktury warstwy wierzchniej metali odkształconych plastycznie 
zaadaptowali metodę wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie. 
W próbkach z żelaza, ukształtowanych poprzez walcowanie na zimno, 
wprowadzano płaski stan odkształceń o charakterze ściskającym. Natęże-
nie dyfrakcji odbitych promieni rejestrowano za pomocą detektora wraż-
liwego na ruch, umieszczonego w takiej odległości od próbki, która jest 
zgodna z warunkami kompensacji zastosowanej długości fali. Analizo-
wane składniki struktury badano używając symetrycznie ułożonych 
dwóch pików Bragga. Procedurę obliczania energii zakumulowanej 
w strukturze oparto na tzw. regule Stibitza korelującej jej wartość 
z względną zmianą stałej sieciowej siatki krystalicznej [L. 10]: 
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gdzie: EY – moduł Younga, ν – liczba Poissona. 

 
Względną zmianę stałej sieciowej siatki krystalicznej można otrzy-

mać poprzez tzw. rozmycie piku Bragga: 
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       (8) 

 
gdzie  Br i Ba to mierzone wartości pełnych szerokości pików zmierzo-

nych w połowie maksimum, dla próbek walcowanych na zimno 
i wyżarzanych, natomiast θB to kąt Bragga (zwany inaczej kątem 
odbłysku – kąt, pod jakim promień pada na analizowaną po-
wierzchnię). 

 
Izotropiczny charakter modułu Younga jest pewnym ograniczeniem 

dla stosowalności równania (8) dla przypadku różnych płaszczyzn sie-
ciowych. Aby to ograniczenie mogło być wyeliminowane, autorzy propo-
nują zastąpienie modułu Younga wielkością do niego zbliżoną, ale 
uwzględniającą kierunkowość elementów struktury i korespondującą 
z powstającym wektorem dyfrakcji. 

Bardzo podobną w swoich założeniach do metody rentgenowskiej 
propozycję pozwalającą określać energię zakumulowaną w elementach 
struktury warstwy wierzchniej proponują autorzy pracy [L. 11]. Zasadni-
czą różnicą jest zastosowanie w miejsce promieni rentgenowskich wiązki 
neutronów. Ponieważ neutrony posiadają pewną zdolność przenikania 
masy, próbki przygotowywane do tej metody nie wymagają polerowania 
po wcześniejszym odkształceniu plastycznym. Procedura obliczeniowa 
jest tutaj również oparta na regule Stibitza, a energię określa się na pod-
stawie tych samych zależności, tj. (7) i (8). 

Bardzo ciekawą propozycję wśród metod opartych na zjawiskach 
promieniowania stanowi metoda dyfrakcji elektronów wstecznie rozpro-
szonych EBSD (ang. electron back-scattered diffraction). Metodę tę 
przedstawiają autorzy pracy [L. 12] w celu wyjaśnienia mechanizmów 
zmian struktury krystalicznej stali poddanych obróbce plastycznej na 
zimno, a następnie poddanych procesom rekrystalizacyjnym. Energia 
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zakumulowana w poszczególnych blokach ziaren odkształconych pla-
stycznie metali jest bardzo istotnym metalurgicznym czynnikiem wpły-
wającym na statyczną rekrystalizację. W metodzie dyfrakcji elektronów 
rozproszonych EBSD wykorzystywana jest emisja takiej samej wiązki 
elektronów jak dla skaningowego mikroskopu elektronowego SEM. Ana-
lizowaną powierzchnię ustawia się pod relatywnie wysokim kątem, rzędu 
70°, w stosunku do padającej nań wiązki elektronów. Uderzenie tej wiąz-
ki powoduje rozproszenie emitowanych elektronów zgodnie z założe-
niem teorii Bragga, które opisuje pojedynczy kryształ siatki jako zespół 
płaszczyzn sieciowych, wzajemnie równoległych, od których wiązka 
elektronów odbija się jak od zwierciadła. Istnienie wszelkiego rodzaju 
defektów powierzchniowych umożliwia wnikanie wiązki elektronów do 
wnętrza kryształu i odbicie się nie tylko od powierzchni, ale również ko-
lejnych jego płaszczyzn. Tym sposobem powstają odbite, wsteczne wiąz-
ki elektronów, które z różnymi prędkościami i pod różnymi kątami ude-
rzają w mozaikowy ekran fosforowy. Różnice w sposobie pochłaniania 
przez ekran elektronów powodować będą nierównomierną jego fluore-
scencję, objawiającą się uzyskaniem wielobarwnego obrazu cienkich 
pasm, zwanych pasmami Kikuchi’ego. Pasma te odpowiadają wszystkim 
płaszczyznom krystalicznym, od których odbita została wiązka elektro-
nów. Powstała wizualizacja pasm jest następnie rejestrowana przez ka-
merę cyfrową i przetwarzana na obraz cyfrowy, zbudowany z szeregu 
elementarnych składników w postaci pikseli. Zastosowanie odpowied-
niego oprogramowania do analizy pikseli obrazu pozwala na określenie 
wielkości poszczególnych bloków ziaren oraz kąta ich wzajemnej orien-
tacji, niezbędnych do zrekonstruowania i wizualizacji struktury dysloka-
cji powstałych podczas odkształcenia plastycznego. Kompleksowe ska-
nowanie przygotowanej powierzchni próbki pozwala na otrzymanie mor-
fologicznej mapy składników struktury krystalicznej. 

Dla tak powstałego obrazu możliwe jest obliczenie energii zakumu-
lowanej w danym obszarze warstwy wierzchniej na podstawie następują-
cej zależności [L.12]: 

 

d

gr

ga D

E
E α=         (9) 

 

gdzie: Egr  – energia graniczna pomiędzy sąsiednimi blokami ziaren,  
 Dd  – średnica dyslokacji,  
 αg   – stała geometryczna o wartości ~ 3. 
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Przy założeniu, że energia graniczna Egr jest funkcją tylko kąta na-
chylenia dwóch sąsiednich bloków ziaren, a nie rodzaju samej granicy, 
można ją scharakteryzować za pomocą tzw. równań Reada-Shockley’a 
[L. 12]. 

METODY  POŚREDNIEJ  OCENY  STANU  ENERGETYCZNEGO  
WARSTWY  WIERZCHNIEJ 

Przedstawione wcześniej metody bezpośredniego wyznaczania po-
wierzchniowych i strukturalnych wielkości opisujących stan energetyczny 
metali wskazują na ich stosunkowo dużą złożoność zarówno pod wzglę-
dem aparaturowym, jak i proceduralnym. Metodyka tych badań często 
jest bardzo pracochłonna i wymaga stosowania skomplikowanej oraz 
kosztownej aparatury. Czynniki te w znacznym stopniu przyczyniają się 
do ich ograniczonego wykorzystania zarówno w praktyce badawczej, jak 
i przemysłowej. Pewną alternatywę stanowią metody, co prawda niepo-
zwalające w sposób ilościowy na oszacowanie parametrów energetycz-
nych, ale przez obserwację i interpretację innych zjawisk i wielkości 
umożliwiające charakterystykę stanu energetycznego warstwy wierzch-
niej.  

Jedną z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych propozycji za-
liczających się do grupy metod pośredniej oceny stanu energetycznego 
warstwy wierzchniej może być pomiar ubytku masy materiałów zanurzo-
nych w roztworze trawiącym. Ów ubytek masy stanowić może ilościowy 
parametr charakteryzujący aktywność chemiczną materiału, wynikającą 
m.in. z rodzaju obróbki zastosowanej do konstytuowania warstwy 
wierzchniej. Dla przykładu, większości mechanicznych metod obróbki 
towarzyszy powstawanie odkształceń plastycznych, powodujących aku-
mulowanie pewnych ilości energii w strukturze warstwy wierzchniej. 
Energia ta stanowić może siłę napędową wielu procesów fizykochemicz-
nych generowanych na powierzchni i w warstwie wierzchniej metali, 
które z kolei mają istotny wpływ na ich trwałość eksploatacyjną. 

Najpopularniejszą i szeroko stosowaną metodą trawienia materiałów 
metalowych jest metoda zanurzeniowa, polegająca na umieszczeniu ba-
danych próbek w naczyniu z wybranym medium trawiącym, często do-
datkowo podgrzanym celu intensyfikacji procesów niszczących. Ponadto 
badane materiały można również badać ze względu na ich odporność na 
korozję elektrochemiczną, co dodatkowo wymaga wywołania różnicy 
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potencjałów, niezbędnej dla przepływu prądu. Czasami doprowadza się 
także do kontaktu badanych materiałów z tlenem, w tym celu próbki po 
określonym czasie trawienia wyciąga się z medium trawiącego i poddaje 
działaniu tlenu atmosferycznego. 

Celem porównania (lub alternatywy) z rezultatami otrzymanymi me-
todą zanurzeniową w pracy [L. 13] zaproponowano badania zmiany ak-
tywności chemicznej warstwy wierzchniej z wykorzystaniem aparatu 
Pinkiewicza. Idea tej metody, stosowanej pierwotnie do badania korozyj-
ności olejów, polega na intensyfikacji warunków trawienia, uzyskiwa-
nych dzięki podwyższeniu temperatury czynnika trawiącego oraz wysta-
wieniu próbek na oddziaływanie tlenu atmosferycznego. 

Jako środowisko aktywne, wypełniające probówki aparatu zastoso-
wano wodny roztwór kwasu solnego o stężeniu 1 mol/l, podgrzany do 
temperatury (80±2)°C. Stałą wartość temperatury roztworu utrzymywano 
dzięki użyciu termometru kontaktowego, sprzężonego z układem grzałek 
oddziałującym na czynnik grzewczy, w którym to zanurzano probówki. 
Roztwór trawiący wypełniał probówki w takiej ilości, aby droga, jaką 
podczas jednego cyklu odbywała próbka, przebiegała w połowie w zanu-
rzeniu w tym czynniku, a w połowie na wolnym powietrzu. Cykl pracy 
urządzenia ustawiony był w taki sposób, aby w ciągu jednej minuty na-
stępowało 20 pełnych zanurzeń próbek w medium trawiącym. Czas trwa-
nia prób ustalono na 4 i 8 h. Dla każdego z tych czasów przeprowadzono 
po 10 powtórzeń dla próbek z każdej partii (szlifowanych i poddanych 
nagniataniu 3 różnymi siłami). 

Na Rys. 2 przedstawiono przebieg zmian wartości ubytków masy, 
które powstały w czasie prób realizowanych na aparacie Pinkiewicza 
wraz z odchyleniami standardowymi. 

Wyniki prób przeprowadzonych w czasie 4 h wskazują na bardzo 
zbliżone wartości ubytku masy próbek szlifowanych oraz nagniatanych 
z siłami 1,6 kN i 3,2 kN. Dopiero dla próbek nagniatanych z największą 
siłą, tj. 4,8 kN ubytek masy po trawieniu wyraźnie wzrasta. Dla prób 
prowadzonych w dłuższym czasie, tj. 8 h przebieg zmian ubytku masy 
ma zbliżoną tendencję. Najmniejszy ubytek masy wykazują próbki szli-
fowane oraz nagniatane siłą 1,6 kN. Dla próbek nagniatanych siłą 3,2 kN 
ubytek masy próbek wzrasta aż do osiągnięcia najwyższego poziomu dla 
próbek nagniatanych siłą 4,8 kN.  
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Rys. 2. Średnie ubytki masy próbek wskutek trawienia metodą wykorzystującą 
aparat Pinkiewicza 

Fig. 2. Mean mass losses of specimens during etching by method using the Pinkiewicz 
apparatus 

 
 

Ciekawą propozycją pośredniej oceny stanu energetycznego warstwy 
wierzchniej może być metoda wykorzystująca spektroskopię elektronów 
Augera. Na potrzeby tej oceny w pracy [L. 14] opracowano następującą 
procedurę. Przygotowane próbki umieszcza się w komorze próżniowej 
poddając następnie trawieniu wiązką przyspieszonych jonów argonu. 
Podczas całego procesu trawienia analizie poddawane jest powstające 
widmo elektronów Augera, przez pomiar wysokości jego poszczególnych 
pików. Ustabilizowanie się wartości tej wielkości (brak zmian w trzech 
kolejnych pomiarach) świadczy o otrzymaniu powierzchni fizycznie czy-
stej, z której usunięto wszelkie tlenki i różnego rodzaju zanieczyszczenia. 
Oceny stanu energetycznego powierzchni dokonuje się na podstawie po-
miaru czasu trawienia potrzebnego do otrzymania czystej powierzchni. 
Im dłuższy ten czas, tym wyższy stan energetyczny objawiający się wy-
stępowaniem grubszych warstewek tlenków i zanieczyszczeń. Do analizy 
metali żelaznych najlepiej nadaje się wyznaczenie widm trzech pier-
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wiastków: tlenu, węgla oraz żelaza. Żelazo i węgiel stanowią główne 
składniki stopowe tych materiałów, natomiast tlen tworzy warstewkę 
tlenków w strefie przypowierzchniowej warstwy wierzchniej. 

Badania prowadzono na spektroskopie elektronów Augera francu-
skiej firmy Riber. Oczyszczone i wysuszone próbki umieszczano w spe-
cjalnej komorze próżniowej o ciśnieniu rzędu 1·10-9 Tr. Stosowana do 
trawienia wiązka jonów argonu charakteryzowała się energią 1500 eV 
oraz natężeniem prądu emisji wynoszącym 50 µA. Natomiast niezbędną 
do zdejmowania kolejnych widm elektronów Augera pierwotną wiązkę 
elektronów charakteryzowała energia 3 eV oraz natężenie prądu emisji 
54 µA. Dla tak dobranych parametrów wiązki jonów argonu szybkość tra-
wienia wynosiła ok. 0,2 Å/s. Zdejmowanie kolejnych widm oraz pomiar 
wysokości pików analizowanych pierwiastków odbywało się co 10 min. 

Rezultaty badań otrzymane metodą spektroskopii elektronów Augera 
(dla tych samych próbek co w metodzie wykorzystującej aparat Pinkiewi-
cza)  przedstawiono w Tab. 1. 

Jak widać z powyższej tabeli, próbki szlifowane i nagniatane z naj-
mniejszą siłą, tj. 1,6 kN wymagały krótszego czasu trawienia jonami ar-
gonu – ok. 100 min – niezbędnego do uzyskania czystej powierzchni. 
Czas ten wzrasta dla próbek nagniatanych siłą 3,2 kN i osiąga wartość ok. 
130 min. Dla próbek nagniatanych z siłą 4,8 kN czas trawienia wzrasta 
już bardzo wyraźnie, osiągając wartość ok. 200 min. Wytłumaczeniem 
takiego stanu rzeczy jest tutaj energia zgromadzona w warstwie wierzch-
niej analizowanych próbek. Dla największej siły nagniatania kumulacja 
energii powierzchniowej jest najwyższa, co w efekcie przekładać się bę-
dzie na największą grubość warstewek zalegających na powierzchni (za-
wierających wybrane do analizy pierwiastki). Zatem i czas wytrawiania 
tej powierzchni jest najdłuższy.  

 
Tabela 1. Czas wytrawiania jonami argonu do otrzymania fizycznie czystej po-

wierzchni 
Table 1.  Time of argon ion etching to physical cleaned surface obtaining 

 

Rodzaj obróbki Czas trawienia jonami argonu [min] 

Szlifowanie 100 

Nagniatanie siłą 1,6 kN 100 

Nagniatanie siłą 3,2 kN 130 

Nagniatanie siłą 4,8 kN 200 
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Logiczną konsekwencją takiego toku rozumowania jest stwierdzenie, 
że na powierzchniach próbek po szlifowaniu oraz nagniataniu mniejszy-
mi siłami występują warstewki związków chemicznych o odpowiednio 
mniejszej grubości, a więc i czasy trawienia takich powierzchni są odpo-
wiednio krótsze. 

PODSUMOWANIE 

Stan energetyczny warstwy wierzchniej elementów maszyn i urządzeń 
w znacznym stopniu zależny jest od metody obróbki zastosowanej do jej 
ukonstytuowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na stopień odkształ-
ceń plastycznych powstałych wskutek obróbki, które mogą być źródłem 
podwyższenia aktywności chemicznej warstwy wierzchniej jako efektu 
wzrostu jej stanu energetycznego. Zwiększona aktywność chemiczna 
może inicjować lub przyspieszać wiele procesów fizykochemicznych 
zachodzących w obrębie warstwy wierzchniej. Ogólnym warunkiem ini-
cjacji takich procesów jest kontakt dwóch ciał, a niezależnie od głęboko-
ści ich ingerencji w warstwę wierzchnią zawsze rozpoczynają się w jej 
przypowierzchniowych strefach. 

Aktywność atomów warstwy wierzchniej związana jest z jej niejed-
norodnością, której podstawowymi źródłami są: punktowe i liniowe de-
fekty struktury, atomy obce, różnego rodzaju deformacje strukturalne. 
Czynniki te wpływać będą na anizotropię własności powierzchni, w tym 
oczywiście energii powierzchniowej. W konsekwencji powstają obszary 
o zwiększonej koncentracji energii powierzchniowej, których rozkład ma 
charakter przypadkowy. Sytuację taką określić można mianem energe-
tycznej niejednorodności powierzchni, a występowanie jej uprzywilejo-
wanych energetycznie fragmentów objawia się wzrostem ich reaktywno-
ści. 

Niejednorodność strukturalnej budowy powierzchni ciał, obok nieza-
przeczalnego wpływu na właściwości warstwy wierzchniej, determino-
wać może również przebieg zjawisk oraz procesów fizycznych i che-
micznych w niej zachodzących, szczególnie zaś ich kinetykę. Ponieważ 
mogą one stanowić potencjalne źródło wszelkiego rodzaju procesów 
niszczących, znajomość energetycznych wielkości opisujących warstwę 
wierzchnią wydaje się być bardzo pożądane. Zarówno energię po-
wierzchniową, jak i energię zakumulowaną w strukturze warstwy 
wierzchniej w sposób ilościowy można wyznaczać za pomocą przedsta-
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wionych metod. Mają one jednak bardzo złożony charakter, co często 
ogranicza ich zastosowanie w praktyce przemysłowej oraz badawczej. 
Jak dotychczas najszersze zastosowanie znalazła metoda zwilżania cie-
czą, w której energię powierzchniową wyznacza się na podstawie pomia-
ru kąta zwilżania powstałego między kroplą cieczy o znanym napięciu 
powierzchniowym a analizowaną powierzchnią. Pomimo tego, że sam 
pomiar geometrii kropli opiera się na stosunkowo prostych zasadach, 
podczas pomiaru należy spełnić wiele restrykcyjnych założeń dotyczą-
cych m.in. czystości analizowanej powierzchni oraz atmosfery, w otocze-
niu której prowadzony jest eksperyment. 

Z tribologicznego punktu widzenia niezwykle cenne informacje 
można uzyskać dzięki metodzie dyfrakcji elektronów rozproszonych 
EBSD, pozwalającej na wyznaczenie rozkładu energii w sieci krystalicz-
nej materiału. Na podstawie analizy rozproszenia elektronów odbitych od 
analizowanej powierzchni możliwa jest wizualizacja niejednorodności 
energetycznej warstwy wierzchniej oraz ilościowe określenie wartości 
energii zakumulowanej w jej poszczególnych składnikach. W ten sposób 
można zidentyfikować centra aktywne w warstwie wierzchniej, odzna-
czające się podwyższonym stanem energetycznym i stanowiące poten-
cjalne ogniwa inicjacji procesów niszczących. Metoda ta jednak wymaga 
zastosowania bardzo kosztownej i skomplikowanej aparatury, co bardzo 
ogranicza jej wykorzystanie.  

Oceny stanu energetycznego warstwy wierzchniej można dokonywać 
również w sposób pośredni, na podstawie analizy zjawisk oraz wielkości 
niezwiązanych z tradycyjnymi parametrami energetycznymi. Jak wskazu-
je przegląd literatury, wielkościami, które są najczęściej adaptowane do 
pośredniej oceny stanu energetycznego to aktywność chemiczna warstwy 
wierzchniej oraz jej odporność na działanie korozji. Wyznaczanie tych 
wielkości pozwala w stosunkowo prosty sposób obserwować i interpre-
tować zmiany stanu warstwy wierzchniej jako efektu zmian jej charakte-
rystyk energetycznych wskutek oddziaływań czynników technologicz-
nych oraz eksploatacyjnych. 

LITERATURA 

1. Wojciechowski Ł.: Rozważania nad wykorzystaniem swobodnej energii 
powierzchniowej do charakterystyki stanu energetycznego warstwy 
wierzchniej, Tribologia nr 1/2009, s. 177–197. 



6-2009 T R I B O L O G I A  153

2. Wojciechowski Ł., Nosal S.: The preparation of surface layer of non-
alloyed steel to cooperation with lubricating medium, Journal of KONES, 
nr 1/2009, s. 523–532. 

3. Kwok D.Y., Neumann A.W.: Contact angle interpretation in terms of solid 
surface tension, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineer-
ing Aspects, vol. 161, 2000, s. 31–48. 

4. Kwok D.Y., Neumann A.W.: Contact angle measurement and contact an-
gle interpretation, Advances in Colloid and Interface Science, vol. 81, 
1999, s. 167–249. 

5. Tavana H., Neumann A.W.: Recent progress in the determination of solid 
surface tensions from contact angles, Advances in Colloid and Interface 
Science, vol. 132, 2007, s. 1–32. 

6. Gadaj S.P., Kaczmarek J., Ollifieruk W.: Proces magazynowania energii 
podczas rozciągania metalu, Prace IPPT PAN nr 28, 1983, s. 3–13. 

7. Gadaj S.P., Kaczmarek J., Ollifieruk W., Pieczyska E.: Wpływ obróbki 
powierzchniowej na proces magazynowania energii podczas rozciągania 
stali 1H18N9T, Prace IPPT PAN, nr 28, 1983, s. 15–23. 

8. Kaczmarek J.: O wpływie obróbki ściernej i niektórych innych technologii 
na magazynowanie energii w materiale obrobionym, Postępy Technologii 
Maszyn i Urządzeń, vol. 22, nr 1, 1998, s. 35–52. 

9. Choi S.H.: Simulation of stored energy and orientation gradients in cold-
rolled interstitial free steels, Acta Materialia, vol. 51, 2003, s. 1775–1788. 

10. Borbely A., Driver J.H., Ungar T.: An X-ray method for the determination 
of stored energies in texture components of deformed metals. Application 
to cold worked ultra high purity iron, Acta Materialia, vol. 48, 2000, 
s. 2005–2016. 

11. Rajmohan N., Hayakawa Y., Szpunar J.A., Root J.H.: Neutron diffraction 
method for stored energy measurement in interstitial free steel, Acta Mate-
rialia, vol. 45, 1997, s. 2485–2494. 

12. Choi S.H., Jin Y.S.: Evaluation of stored energy in cold-rolled steels from 
EBSD data, Materials Science & Engineering, A371, 2004, s. 149–159. 

13. Wojciechowski Ł., Nosal S.: Zmiana aktywności chemicznej warstwy 
wierzchniej stali 45 wskutek nagniatania naporowego, Tribologia, 
nr 3/2007, s. 401–409. 

14. Wojciechowski Ł., Pawełczyk K.: Kształtowanie warstwy wierzchniej 
o podwyższonej odporności na zacieranie, Inżynieria Materiałowa, 
nr 6/2008, s. 1058–1063.  

 
Recenzent: 

Jacek PRZEPIÓRKA 



 T R I B O L O G I A                              6-2009 154

Summary 

The issue of the evaluation of surface layer energy conditions was 
presented in this article. A large majority of presented methods do 
not find application in modern tribology but mechanisms of their 
activity predispose them in such utilisation. The classification of 
these methods was accomplished in three groups: evaluation of 
energy accumulated on the surface, evaluation of energy 
accumulated in the surface layer, and intermediate evaluation. 
Among methods, three proposals are presenyed: method of free 
surface energy determination, a method makes of use the Pinkiewicz 
apparatus, and a method of Auger electron spectroscopy. Results of 
research on the evaluation of energy conditions of surface layer after 
cold working was submitted for these methods.       




