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Streszczenie 

W niniejszej pracy przeprowadzone zostały badania odporności korozyjnej 

stali 316L przed procesem wyciskania hydrostatycznego oraz po różnym stopniu 

deformacji. Analiza mikrostruktury wykazała, że proces wyciskania hydrostatycznego 

skutkuje znaczącym rozdrobnieniem struktury, tj. zmniejszeniem wielkości ziarna oraz 

fragmentacją wtrąceń. Badania korozyjne wykonane zostały na przekroju poprzecznym 

oraz wzdłużnym w odniesieniu do kierunku wyciskania. Wykonane badania 

potencjodynamiczne oraz woltamperometryczne miały na celu określenie wpływu 

procesu wyciskania hydrostatycznego na właściwości elektrochemiczne stali 316L.  

Przeprowadzone badania potencjodynamiczne w roztworze buforu boranowego 

zawierającego jony Cl- umożliwiły określenie odporności na korozję wżerową stali 

316L przed oraz po procesie wyciskania hydrostatycznego. Badana została również 

morfologia zniszczeń korozyjnych po badaniach w roztworze zawierającym jony Cl- za 

pomocą mikroskopu świetlnego oraz mikroskopu skaningowego.  

Badania elektrochemiczne przeprowadzone w roztworach kwasu siarkowego, 

buforu boranowego oraz wodorotlenku sodu wykazały wzrost gęstości prądu w 

obszarze pasywnym wraz ze wzrostem odkształcenia skumulowanego wywołanego 

podczas procesu, co wskazuje na niższą stabilność warstwy pasywnej wytworzonej na 

stali po procesie wyciskania hydrostatycznego. Obecność jonów chlorkowych w 

roztworze spowodowała wystąpienie korozji wżerowej. Materiały po procesie 

wyciskania hydrostatycznego charakteryzowały się wyższym potencjałem przebicia niż 

stan wyjściowy, co świadczy o większej odporności na korozję wżerową. 
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Abstract 

In the present study, the corrosion resistance of 316L stainless steel before the 

hydrostatic extrusion (HE) process and after different degree of deformation was 

investigated. The microstructure analysis show, that the hydrostatic extrusion process 

produced grain refinement and reduces the size of inclusions. The study was performed 

on the longitudinal and cross section with regard to the extrusion direction. The 

passivation behaviour of 316L steel was studied by potencjodynamic and cyclic 

voltammetry.  

The resistance to localized corrosion of passive film formed on austenitic 

stainless steel in the as-received state and after hydrostatic extrusion was investigated 

by anodic polarization in a borate buffer solution containing Cl- ions. The light 

microscopy and scanning electron microscopy were used to characterize the 

morphology of the corrosion attack.  

The electrochemical tests in sulphuric acid, borate buffer and sodium 

hydroxide show that the current density in the passive domain increased with strain 

induced during the HE process which indicates slightly lower passive film stability. The 

presence of Cl- ions in the solution induces the localized attack. The materials after HE 

process show higher pitting potentials than as-received state, which indicates higher 

resistance for localized corrosion. 

  



5 
 

Spis treści 

1 Wprowadzenie .................................................................................................... 7 

2 Stale austenityczne ............................................................................................. 8 

2.1 Ogólna charakterystyka ...................................................................................... 8 

2.2 Odporność korozyjna ....................................................................................... 10 

2.3 Zastosowanie ................................................................................................... 12 

3 Materiały nanokrystaliczne ............................................................................... 13 

3.1 Metody otrzymywania materiałów nanokrystalicznych .................................... 13 

3.1.1 ECAP .............................................................................................................. 14 

3.1.2 HPT ................................................................................................................. 15 

3.1.3 HE ................................................................................................................... 16 

3.1.4 ARB ................................................................................................................ 17 

3.1.5 CWS ................................................................................................................ 18 

3.1.6 TE .................................................................................................................... 19 

3.2 Wpływ odkształcenia plastycznego i rozdrobnienia ziarna na odporność 

korozyjną ......................................................................................................... 20 

3.2.1 Korozja w stanie aktywnym ............................................................................. 20 

3.2.2 Korozja w stanie pasywnym ............................................................................. 21 

4 Cel Pracy .......................................................................................................... 26 

5 Badane materiały .............................................................................................. 26 

6 Techniki badawcze ........................................................................................... 28 

6.1 Mikroskopia świetlna ....................................................................................... 28 

6.2 XRD ................................................................................................................ 28 

6.3 Elektronowy mikroskop skaningowy (SEM) .................................................... 29 

6.3.1 Analiza liczby oraz wielkości wtrąceń .............................................................. 29 

6.4 Pomiary mikrotwardości .................................................................................. 30 

6.5 Badania odporności korozyjnej ........................................................................ 30 

6.5.1 Roztwory korozyjne ......................................................................................... 30 

6.5.2 Badania potencjodynamiczne ........................................................................... 31 

6.5.3 Woltamperometria cykliczna............................................................................ 33 

7 Wyniki badań ................................................................................................... 33 



6 
 

7.1 Obserwacje mikroskopowe .............................................................................. 33 

7.2 XRD ................................................................................................................ 36 

7.3 SEM/EDS ........................................................................................................ 37 

7.4 Analiza ilościowa mikrostruktury ..................................................................... 40 

7.5 Pomiary mikrotwardości .................................................................................. 44 

7.6 Badania potencjodynamiczne ........................................................................... 45 

7.6.1 Przekrój poprzeczny ......................................................................................... 45 

7.6.2 Przekrój wzdłużny ........................................................................................... 49 

7.7 Woltamperometria cykliczna............................................................................ 52 

7.7.1 Przekrój poprzeczny ......................................................................................... 52 

7.7.2 Przekrój wzdłużny ........................................................................................... 55 

7.8 Polaryzacja potencjodynamiczna – korozja wżerowa ....................................... 58 

7.8.1 Przekrój poprzeczny ......................................................................................... 58 

7.8.2 Przekrój wzdłużny ........................................................................................... 63 

8 Wnioski ............................................................................................................ 67 

9 Bibliografia ...................................................................................................... 68 

 

  



7 
 

1 Wprowadzenie 

Najczęściej stosowanymi materiałami metalicznymi w przemyśle są stale. 

Materiały te posiadają jednak bardzo niską odporność korozyjną, ulegają korozji nawet 

w środowisku atmosferycznym. Uzyskanie wysokiej odporności korozyjnej stali w 

wielu środowiskach jest możliwe poprzez modyfikacje składu chemicznego 

odpowiednimi dodatkami stopowymi, w szczególności dodanie odpowiedniej ilości 

chromu. Stale posiadające tą właściwość nazywane są stalami nierdzewnymi. Jednymi z 

najczęściej stosowanych stali nierdzewnych są stale o strukturze austenitycznej ze 

względu na swoją wysoką odporność korozyjną oraz szczególne właściwości 

mechaniczne, np. brak przejścia w stan kruchy w niskich temperaturach lub odporność 

na pełzanie. Jednak ich zastosowanie jest ograniczone przez względnie niską 

wytrzymałość, którą można poprawić jedynie poprzez obróbkę plastyczną lub 

rozdrobnienie ziarna.  

W ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój w zakresie metod rozdrobnienia 

ziarna i otrzymywania tzw. nanomateriałów. W odniesieniu do metali znaczącą rolę 

odgrywają w tym zakresie procesy dużego odkształcenia plastycznego, które 

umożliwiają skuteczne rozdrobnienie ziarna w przetwarzanych materiałach do zakresu 

submikrometrycznego i nanometrycznego. Materiały o strukturze nanokrystalicznej 

i ultradrobnoziarnistej charakteryzują się zwiększonymi właściwościami 

wytrzymałościowymi w porównaniu do ich mikrokrystalicznych odpowiedników. 

Wytworzenie w procesie dużego odkształcenia plastycznego stali austenitycznych o 

rozdrobnionej strukturze również umożliwia znaczną poprawę ich właściwości. Dzięki 

czemu możliwości zastosowania w przemyśle tego rodzaju stali może ulec istotnemu 

zwiększeniu. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy odporność korozyjna tych 

materiałów nie ulegnie pogorszeniu. Istotne jest więc określenie wpływu dużego 

odkształcenia plastycznego, które powoduje uzyskanie struktury nanokrystalicznej, 

bądź ultradrobnoziarnistej na właściwości elektrochemiczne tych stali w różnych 

środowiskach korozyjnych, co było przedmiotem niniejszej pracy. 
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2 Stale austenityczne 

2.1 Ogólna charakterystyka 

Strukturę austenityczną stali w temperaturze pokojowej uzyskuje się poprzez 

pierwiastki stopowe stabilizujące fazę γ – głównie nikiel. Jest to pierwiastek dość drogi, 

z tego względu może być częściowo zastąpiony manganem oraz azotem. Stale 

nierdzewne o strukturze austenitycznej zawierają zwykle 16-25% chromu, który jest 

niezbędny do wytworzenia warstwy pasywnej na powierzchni stali, zapewniając 

wysoką odporność korozyjną tych materiałów. Wpływ zawartości chromu oraz niklu na 

strukturę stali został przedstawiony na Rys. 1. Łatwo zauważyć, że strukturę 

austenityczną można uzyskać już przy zawartości niklu około 8%, jeśli zawartość 

chromu wynosi około 18%. Stal 18-8 (18% Cr, 8% Ni) jest jedną z najczęściej 

wykorzystywanych stali austenitycznych [1]. 

 
Rys.  1 Wpływ zawartości chromu oraz niklu na strukturę stali zawierającej około 0.2%C [1] 

 

Stale austenityczne o zawartości niklu w przedziale 8-22% oznaczone są serią 

300 wg AISI (American Iron and Steel Institute). W Tabeli 1 zostały przedstawione 

najczęściej stosowane stale z tej serii. Ze względów ekonomicznych częściowo nikiel 

może być zastąpiony manganem lub w niektórych przypadkach azotem, jednak stale te 

charakteryzują się obniżoną odpornością korozyjną. Stale o większej zawartości 



9 
 

manganu należą do serii 200 wg AISI. Tabela 2 przestawia przykładowe stale z serii 

200 wraz z ich składem chemicznym [2].  

 

Tabela 1 Skład chemiczny przykładowych stali z serii 300 [2] 

AISI 
Skład chemiczny % 

C Mn Cr Ni Mo 

304 Max 0.08 2 18 – 20 8 – 12 - 

316 Max 0.08 2 16 – 18 10 – 14 2 – 3 

Tabela 2 Skład chemiczny przykładowych stali z serii 200 [2] 

AISI 
Skład chemiczny % 

C Mn Cr Ni N 

201 Max 0.15 7.5 16 – 18 3.5 – 5.5 Max 0.25 

202 Max 0.15 10 17 – 19 4 – 6 Max 0.25 

 

Austenit posiada strukturę krystaliczną RSC (regularną ściennie centrowaną), 

jest paramagnetykiem oraz nie przechodzi w stan kruchy w niskich temperaturach [3]. 

Takimi samymi cechami charakteryzują się też stale austenityczne. Ze względu na 

jednofazową strukturę mają one względnie niską granice plastyczności. W celu 

zwiększenia parametrów wytrzymałościowych najczęściej poddaje się je odkształceniu 

plastycznemu na zimno lub rozdrobnieniu ziarna (tradycyjnie przez zgniot 

i rekrystalizację) [3]. 

Stale austenityczne są jednymi z najbardziej popularnych stali nierdzewnych, 

między innymi ze względu na doskonałą zdolność do odkształceń, ciągliwość, 

spawalność oraz odporność na pękanie w temperaturze ciekłych gazów (brak kruchości 

w niskich temperaturach). Dodatkowym atutem jest odporność na pełzanie nawet w 

temperaturze powyżej 600oC, gdzie w przypadku stali nierdzewnych ferrytycznych lub 

martenzytycznych dochodzi do degradacji mikrostruktury, wywołanej szybszą 

dyfuzją [3].  

Do wad stali odpornych na korozję o strukturze austenitycznej można zaliczyć 

ich wysoką cenę, powodowaną dużą ilością pierwiastków stopowych, jak również 

skłonność do korozji naprężeniowej w obecności chlorków [3]. 
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2.2 Odporność korozyjna 

Wysoką odporność korozyjną stale nierdzewne zawdzięczają cienkiej i trwałej 

warstwie pasywnej, której stabilność wzrasta wraz ze wzrostem zawartości chromu. W 

przypadku stali austenitycznych zawartość chromu zazwyczaj wynosi 16-25% [3]. 

Ogólnie warstwa pasywna tworząca się na powietrzu zawiera tlenki żelaza oraz chromu, 

przy czym stosunek Cr/Fe wzrasta w stronę powierzchni rozdziału tlenek-metal [4]. 

Powstająca szczelna warstwa pasywna oddziela metal od otoczenia i tym samych chroni 

przed utlenieniem. Dodatkowo struktura jednofazowa powoduje wzrost odporności na 

korozję elektrochemiczną [5].  

Jak wspomniano, struktura austenityczna uzyskiwania jest dzięki dodatkowi 

niklu. Ten pierwiastek również wpływa na budowę warstwy pasywnej, większa 

zawartość Ni w stali powoduje zwiększenie stosunku Cr/Fe, powodując zwiększenie 

właściwości izolacyjnych warstwy [4]. Ponadto zwiększa zdolność do odbudowy 

warstwy pasywnej, w szczególności w środowiskach redukcyjnych oraz polepsza 

odporność korozyjną w niektórych kwasach [3]. 

Dodatek molibdenu do stali nierdzewnych wywołuje wzrost odporności na 

korozję wżerową oraz szczelinową oraz wytrzymałość wysokotemperaturową stali. 

Jednak jest to pierwiastek ferrytotwórczy, zatem w celu zachowania struktury 

austenitycznej należy zwiększyć zawartość niklu [3].  

Do stali austenitycznych wprowadzane są również takie pierwiastki stopowe 

jak mangan, azot, węgiel, tytan i niob. Pierwiastki te dodawane są w celu modyfikacji 

odporności korozyjnej stali austenitycznej. Rys.  2 przedstawia uproszczony schemat 

obrazujący powiązanie modyfikacji składu chemicznego oraz właściwości stali 

austenitycznych z serii 300 [6]. 
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Rys.  2 Powiązanie składu chemicznego oraz właściwości stali austenitycznych z serii 300 [6]  

 

Stale nierdzewne o strukturze austenitycznej są odporne na korozję 

elektrochemiczną w środowisku kwasów nieorganicznych i organicznych, jak również 

związków azotu, roztworów soli i agresywnych środków spożywczych [5]. Jednak 

warstwa pasywna utworzona na powierzchni może zostać lokalnie przerwana przez 

jony chlorkowe Cl- obecne w środowisku, powodując tym samym wystąpienie korozji 

wżerowej. Korozja lokalna występuje w sytuacji znacznego rozpuszczania anodowego 

w ograniczonej strefie na powierzchni, gdy pozostała część powierzchni materiału 

pokryta jest warstwą pasywną.  

Czynnikami wpływającymi na skłonność stali do lokalnego uszkodzenia 

warstwy pasywnej oraz wystąpienia korozji wżerowej są wtrącenia niemetaliczne, 

obecność cząstek drugiej fazy oraz niejednorodność strukturalna. Mogą być to 

potencjalne miejsca inicjacji wżerów [6]. 

W przypadku stali austenitycznych w szczególności obecność siarczków 

manganu wpływa niekorzystnie na odporność na korozję wżerową. Wtrącenia te są na 

powierzchni metalu miejscami aktywnymi i w obecności roztworów wodnych 

zawierających chlorki mogą ulegać anodowemu rozpuszczaniu, tym samym inicjując 

powstawanie wżeru. Z tego powodu poszukiwane są metody pozwalające na usuwanie 

siarczków manganu ze stali, modyfikację ich składu oraz morfologii [6]. 
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Kolejnym rodzajem korozji mogącej wystąpić w stalach nierdzewnych jest 

korozja międzykrystaliczna. W stalach typu 18-8 (18%Cr-8%Ni) rozpuszczalność 

węgla w austenicie zmniejsza się wraz z obniżaniem temperatury do około 0.04% w 

temperaturze pokojowej. Jednofazową strukturę austenityczną uzyskuje się poprzez 

przesycanie w wodzie. Ponowne nagrzanie materiału (np. podczas spawania materiału) 

może wywołać wydzielanie węglików (Fe,Cr)23C6 na granicach ziaren. Szybkość 

dyfuzji chromu jest znacznie niższa niż węgla. Szybsza dyfuzja węgla pozwala na 

dostarczenie węgla tworzącego węgliki z obszaru całego ziarna. Jednak w przypadku 

chromu tworzącego węglik pochodzi on z obszarów przyległych do granic ziaren, 

skutkiem czego obszary wokół granic ziaren są zubożałe w ten pierwiastek (Rys. 3). 

Jeśli stężenie chromu w obszarze wokoło granicy ziarna będzie mniejsze niż 12%, może 

dojść do uwrażliwienia tych miejsc i zajścia korozji elektrochemicznej po granicach 

ziaren [5]. 

 
Rys.  3 Korozja międzykrystaliczna w stali nierdzewnej spowodowana wydzielaniem węglików 

chromu na granicach ziaren [1] 

 

Zmniejszenie podatności stali na ten rodzaj korozji możliwe jest poprzez 

zmniejszanie zawartości węgla lub stabilizację pierwiastkami węglikotwórczymi takimi 

jak: tytan, niob, tantal [5]. 

2.3 Zastosowanie 

Istnieje wiele rodzajów stali austenitycznych, różniących się składem 

chemicznym. Głównym czynnikiem w doborze rodzaju stali do danej aplikacji jest jej 

odporność korozyjna, jednak również mogą być brane pod uwagę właściwości 

mechaniczne, takie jak brak kruchości niskotemperaturowej, wytrzymałość na pełzanie 

lub niemagnetyzm. 



13 
 

Austenityczne stale nierdzewne stosowane są w przemyśle chemicznym 

i petrochemicznym (np. urządzenia do produkcji kwasu azotowego i jego soli, rurociągi 

przemysłowe, wymienniki ciepła) oraz transporcie (konstrukcje okrętowe, lotnicze, 

kolejowe). Szeroko stosowane są również w przemyśle spożywczym w mleczarniach 

(np. zbiorniki na mleko, aparaty do przerobu mleka), na urządzenia w przetwórstwa 

warzywno-owocowego [5]. 

Stale austenityczne charakteryzują się brakiem progu kruchości co umożliwia 

zastosowania kriogeniczne np. na zbiorniki ciekłych gazów. Z drugiej strony wysoka 

odporność na pełzanie uzasadnia wykorzystywanie tego rodzaju stali w podwyższonych 

temperaturach (aparatura chemiczna, przemysł energetyczny) [3]. 

 Również stale austenityczne są stosowane w gospodarstwach domowych, 

wykonane są z nich między innymi: zlewozmywaki, zmywarki, naczynia kuchenne oraz 

sztućce. 

3 Materiały nanokrystaliczne 

Rozwój współczesnej techniki uzależniony jest od nowych materiałów o coraz 

lepszych właściwościach wytrzymałościowych oraz funkcjonalnych. Znaczna poprawa 

właściwości materiałów jest możliwa poprzez kształtowanie ich struktury w skali 

nanometrycznej. Nanomateriałami zaczęto nazywać materiały których struktura złożona 

jest z elementów, np. ziaren, o wymiarach nieprzekraczających 100 nm. Znaczne 

zainteresowanie tą grupą materiałów wynika z ich wysokiej wytrzymałości 

nieosiągalnej dla materiałów mikrokrystalicznych, jak również ich szczególnymi 

właściwościami cieplnymi, elektrycznymi, chemicznymi oraz biologicznymi.  

3.1 Metody otrzymywania materiałów nanokrystalicznych 

Znaczne zainteresowanie materiałami nanokrystalicznymi spowodował rozwój 

technik wytwarzania tej grupy materiałów. W odniesieniu do metali duże znaczenie 

mają metody dużego odkształcenia plastycznego (SPD – Severe Plastic Deformation), 

które pozwalają na wytwarzanie materiałów masywnych o średniej wielkości ziarna 

poniżej 100 nm. Podczas silnego odkształcenia następuje przekształcenie struktury 

mikrometrycznej materiałów konwencjonalnych w strukturę nanometryczną poprzez 

reorganizację struktury dyslokacyjnej wywołaną odkształceniem plastycznym. W czasie 
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odkształcenia wzrasta gęstość dyslokacji, które po przekroczeniu wartości krytycznej 

odkształcenia zaczynają tworzyć specyficzne układy – komórki i ściany dyslokacyjne 

oraz pasma ścinania, które następnie ulegają przekształceniu w granice ziaren. Wzrost 

odkształcenia powoduje zmniejszenie odległości pomiędzy granicami oraz zwiększenie 

ich kąta dezorientacji [7].  

Do metod dużego odkształcenia plastycznego zalicza się [7]: 

 przeciskanie przez kanał kątowy – ECAP (ang. equal channel angular pressing),  

 skręcanie pod wysokim ciśnieniem – HPT (ang. high pressure torsion), 

 wyciskanie hydrostatyczne – HE (ang. hydrostatic extrusion), 

 cykliczne walcowanie materiału wielowarstwowego – ARB (ang. accumulative 

roll bonding), 

 cykliczne wyciskanie ściskające – CWS,  

 wyciskanie przez skręconą matryce – TE (ang. twist extrusion). 

3.1.1 ECAP 

Metoda ECAP (ang. equal channel angular pressing) polega na przeciskaniu 

próbki przez matrycę zawierającą dwa kanały o identycznych przekrojach 

poprzecznych, przecinających się pod kątem φ – zazwyczaj wynoszącym 90o (Rys. 4).  

 
Rys.  4 Schemat procesu przeciskania przez kanał kątowy – metoda ECAP [7] 

 

Odkształcenie materiału następuje poprzez proste ścinanie, występujące w 

obszarze zagięcia kanału. Rozmiary próbki po procesie przeciskania nie ulegają 

zmianie, dzięki czemu możliwe jest wielokrotne przeciskanie tego samego materiału, co 
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umożliwia uzyskanie bardzo dużych odkształceń. Odkształcenie podczas pojedynczego 

przeciskania zależy od wielkości kąta φ oraz ψ (Rys. 4).  

 Podczas wielokrotnego przeciskania próbki przez kanał kątowy możliwe są 

4 schematy odkształcenia: A – położenie próbki nie zmienia się podczas kolejnych 

cykli, B – obrót próbki wokół jej osi o kąt 90o, C – obrót o kąt 180o. Dla każdego 

schematu otrzymuje się różne położenie płaszczyzn ścinania w kolejnych cyklach. 

Podczas odkształcenia według schematu A ścinanie zachodzi w dwóch prostopadłych 

do siebie płaszczyznach, zaś dla schematu C płaszczyzny te są równoległe w kolejnych 

cyklach (Rys. 5). W przypadku schematu B płaszczyzny ścinania przecinają się pod 

kątem 60o. Powoduje to różną szybkość transformacji struktury dla różnych schematów 

odkształcenia. Najbardziej efektywne rozdrobnienie ziarna z dużą ilością granic szeroko 

kątowych ma miejsce dla schematu B [7; 8]. 

 
Rys.  5 Schemat przedstawiający wzajemne przecinanie się płaszczyzn ścinania podczas 

drugiego cyklu odkształcenia [8] 

 

W metodzie ECAP właściwości uzyskanego materiału zależą od [7]: 

 odkształcenia plastycznego – geometrii matrycy, schematu odkształcenia, 

 właściwości przetwarzanego materiału, 

 warunków procesu – temperatury, szybkości odkształcenia. 

3.1.2 HPT 

Kolejną metodą SPD jest skręcanie pod wysokim ciśnieniem – HPT (ang. high 

pressure torsion). W metodzie tej cienki dysk wkładany jest pomiędzy dwa masywne 

kowadła (Rys. 6). Kowadła pracują pod wysokim ciśnieniem, które powoduje ściskanie 

próbki, dodatkowo są obracane wokół własnej osi, co wywołuje odkształcenia ścinające 

w materiale. 
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Rys.  6 Schemat metody HPT [7] 

 

Materiał podczas HPT odkształca się w warunkach quasi-hydrostatycznych, 

dzięki czemu możliwość pękania próbki podczas procesu jest ograniczona. Z tego 

względu metoda ta pozwala na odkształcanie materiałów kruchych, np. fazy 

międzymetaliczne, proszki metali [7]. 

Skręcanie pod wysokim ciśnieniem ma trzy zasadnicze wady [9]: 

 kształt próbki – dysk,  

 rozmiar próbki – zazwyczaj średnica próbki ograniczona do 35 mm,  

 niejednorodna struktura materiału wzdłuż promienia – odkształcenie w 

środku próbki wynosi 0 i zwiększa się liniowo wzdłuż promienia. 

W celu zniwelowania wad metody HPT wprowadzane są różne modyfikacje – 

na przykład skręcanie pierścieni zamiast dysków, umożliwia uzyskanie większej 

jednorodności mikrostruktury oraz zwiększenie średnicy obrabianych elementów. 

Należy jednak podkreślić, że jest to metoda najskuteczniejsza z punktu widzenia 

rozdrobnienia ziarna. Dla tej metody otrzymuje się najmniejsze rozmiary ziaren [9].  

3.1.3 HE  

Rozdrobnienie ziarna do rozmiarów nanometrycznych można również uzyskać, 

stosując wyciskanie hydrostatyczne - HE (ang. hydrostatic extrusion). Wyciskany 

materiał (wsad) umieszcza się w specjalnej wysokociśnieniowej komorze. Wolną 

przestrzeń wypełnia się cieczą. Poruszający się tłok spręża ciecz, powodując wzrost 

ciśnienia hydrostatycznego, które oddziałuje na wsad. Schemat tej metody przestawiony 

został na Rys. 7. Wsad zaczyna wypływać przez matryce w momencie, gdy zostanie 



17 
 

przekroczone krytyczna wartość ciśnienia, następuje wydłużenie próbki oraz 

zmniejszenie jej przekroju poprzecznego. Duże wartości odkształcenia plastycznego 

można uzyskać poprzez wielokrotne wyciskanie materiału przez matryce o 

zmniejszających się wielkościach [7]. 

 

Rys.  7 Schemat metody wyciskania hydrostatycznego [7] 

 

Podczas wyciskania hydrostatycznego siły tarcia są zminimalizowane, 

ponieważ materiał płynie po filmie utworzonym z cieczy roboczej oraz środka 

smarującego nałożonego na wsad [7]. W rezultacie proces może być prowadzony z 

bardzo dużymi szybkościami odkształcenia, a w otrzymanym produkcie występuje 

jednorodne odkształcenie. 

W trakcie procesu duże szybkości odkształcenia powodują nagrzewanie się 

wsadu, co może wywołać w materiale procesy aktywowane cieplnie takie jak 

zdrowienie i rekrystalizacja. Jest to sytuacja niekorzystna ze względu na możliwy 

rozrost ziarna. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania temperatury możliwe 

jest chłodzenie wsadu wodą tuż przy matrycy [7]. 

Zaletą tej metody jest możliwość otrzymywania dużych objętości materiałów 

nanokrystalicznych i ultradrobnoziarnistych w postaci drutów, prętów oraz rurek o 

różnych przekrojach poprzecznych. 

3.1.4 ARB 

Metoda cyklicznego walcowania materiału wielowarstwowego ARB (ang. 

accumulative roll bonding) wykorzystuje konwencjonalną metodę walcowania do 
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uzyskania ultradrobnoziarnistych materiałów metalicznych. Schemat metody ARB 

przedstawiony został na Rys. 8. W metodzie tej blacha po walcowaniu zostaje przecięta, 

a następnie poddawana oczyszczeniu oraz odtłuszczeniu. Kolejnym etapem jest 

składanie materiału oraz ponowne walcowanie, które pozwala na otrzymanie dużych 

odkształceń plastycznych, powodujących zespolenie blach oraz zmniejszenie 

rozmiarów ziaren w materiale [7].  

 

Rys.  8 Schemat metody cyklicznego walcowania materiału wielowarstwowego ARB [7] 

 

Metoda ta jest najczęściej wykorzystywana jest do otrzymywania struktury 

nanokrystalicznej aluminium, stali, miedzi oraz niklu [8]. 

3.1.5 CWS 

Cykliczne walcowanie ściskające CWS jest metodą pozwalającą na 

otrzymywanie dowolnie dużych odkształceń w przetwarzanym materiale z 

zachowaniem jego pierwotnego kształtu. Metoda ta łączy proces wyciskania oraz 

spęczania w jednym cyklu odkształcenia. Możliwe jest to poprzez zastosowanie 

matrycy z przewężeniem oraz ściskanie materiału podczas odkształcenia (Rys. 9).  
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Rys.  9 Schemat metody cyklicznego wyciskania ściskającego CWS [7] 

 

Przed rozpoczęciem procesu próbka jest wstępnie ściskana przez śruby w celu 

wyeliminowania możliwości powstawania oraz rozwoju ewentualnych pęknięć. 

Następnie poddawana cyklicznemu przeciskaniu przez zwężenie z górnej części 

matrycy do dolnej wywołującej odkształcenie w materiale [7].  

3.1.6 TE 

Wyciskanie przez skręconą matrycę TE (ang. twist extrusion) jest kolejną 

metodą wykorzystującą duże odkształcenie plastyczne w celu rozdrobnienia struktury 

materiału. W tym przypadku wykorzystywana jest specjalna matryca w której można 

wyróżnić trzy segmenty (Rys. 10): dwie części matrycy o identycznym przekroju 

poprzecznym oddzielonych skręconym „pasażem” [7]. Przeciskany materiał nie zmienia 

swoich wymiarów dzięki temu możliwe jest wielokrotne powtarzanie procesu. 
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Rys.  10 Schemat metody wyciskania przez skręconą matrycę [7] 

 

3.2 Wpływ odkształcenia plastycznego i rozdrobnienia ziarna na 

odporność korozyjną 

Materiały otrzymane metodami SPD charakteryzują się z jednej strony małymi 

rozmiarami ziaren (często poniżej 100 nm), a z drugiej strony dużą gęstością dyslokacji. 

Takie nagromadzenie defektów powoduje wzrost właściwości mechanicznych, takich 

jak twardość oraz wytrzymałość, w porównaniu z materiałami konwencjonalnymi. 

Należy jednak zaznaczyć, że praktyczne wykorzystanie szczególnych właściwości 

materiałów nanokrystalicznych będzie możliwe jedynie, gdy materiały te będą trwałe w 

warunkach eksploatacji. Z tego względu bardzo istotne jest określenie wpływu 

znacznego rozdrobnienia ziarna oraz dużej gęstości dyslokacji na odporność korozyjną. 

Przez ostatnie lata prowadzone są badania nad zrozumieniem procesów i mechanizmów 

związanych z korozją nanomateriałów.  

3.2.1 Korozja w stanie aktywnym 

Materiały znajdujące się w stanie aktywnym ulegają w danym środowisku 

korozyjnym reakcją utlenienia prowadzącym do rozpuszczania metalu. Szybkość 

korozji materiałów nanokrysalicznych lub ultradrobnoziarnistych znajdujących się w 

stanie aktywnym jest zależna od dwóch przeciwstawnych oddziaływań. Z jednej strony 

znaczna ilość defektów struktury krystalicznej (granice ziaren, dyslokacje) przyśpiesza 

dyfuzję oraz zwiększa reaktywność metalu. Jednak, materiały utworzone podczas metod 
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SPD mogą charakteryzować się większą jednorodnością chemiczną – zanieczyszczenia 

lub wydzielenia wtórnych faz są rozdrobnione oraz rozłożone równomiernie w całej 

objętości materiału. Zwiększona jednorodność chemiczna prowadzi do zmniejszenia 

szybkości reakcji korozyjnych oraz ich równomierny przebieg na całej 

powierzchni [10].  

3.2.2 Korozja w stanie pasywnym 

Korozja materiałów o strukturze ultradrobnoziarnistej lub nanokrystalicznej 

ulegających pasywacji jest bardziej skomplikowana niż w przypadku ich 

gruboziarnistych odpowiedników. Parametry wpływające na przebieg korozji w stanie 

pasywnym zostały schematycznie przedstawione na Rys. 11 [10]. 

 
Rys.  11 Wpływ struktury nanokrystalicznej na przebieg korozji w stanie pasywnym [10] 

 

Ogromna liczba defektów, w tym granic ziaren, może wywoływać 

przyśpieszenie procesów dyfuzyjnych, które prowadzą do wzbogacenia warstwy 

powierzchniowej w pierwiastki o większej skłonności do pasywacji. Następuje dzięki 

temu przyśpieszenie procesu tworzenia się warstw pasywnych o lepszych 

właściwościach ochronnych, a materiały takie charakteryzują się większą odpornością 

na korozję lokalną [10].  

 W przypadku stali nierdzewnych pierwiastkiem tworzącym warstwę pasywną 

jest chrom. Wang [11] przeprowadził badania mające na celu określenie szybkości 

dyfuzji chromu w nanokrystalicznym żelazie (wielkość ziarna około 10-25nm). Badania 

przeprowadzone w zakresie temperatur 573-653K wykazały dyfuzyjność chromu w 
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nanokrystalicznym żelazie o 7-9 rzędów wielkości większą niż dla sieci Fe-α oraz 4-5 

rzędów wielkości większą niż dla granic ziaren w mikrokrystalicznym żelazie [11]. 

Większa dyfuzyjność chromu może być związania z nierównowagowym stanem granic 

ziaren w nanokrystalicznym żelazie, które posiadają wyższą entalpię swobodną Gibbsa 

niż granice ziaren w mikrokrystalicznym odpowiedniku, ułatwiając tym samym dyfuzję 

wzdłuż granic ziaren. Również korzystnie na dyfuzję chromu może wpływać większy 

ułamek objętościowy krawędzi potrójnych w nanokrystalicznym materiale [11]. 

Wyższe stężenie chromu w warstwie pasywnej utworzonej na stalach 

nierdzewnych 303 oraz 316 po procesie hydroekstruzji wykazał Pisarek [12]. Na 

Rys. 12 przedstawiono zależność stężenia Cr/Fe od czasu rozpylania dla stali 303 i 316 

przed (a) oraz po procesie hydroekstruzji (b) [12]. W warstwie pasywnej wytworzonej 

na stalach po procesie wyciskania hydrostatycznego, o rozdrobnionej strukturze 

zależność Cr/Fe maksymalnie osiągnęła wartość około 0.5, zaś w przypadku stali o 

strukturze mikrokrystalicznej zależność ta wyniosła około 0.4. Badania dodatkowo 

wykazały wytworzenie się grubszej warstwy pasywnej na stali 303 po hydroekstruzji. Z 

opisanego eksperymentu wynika, że proces wyciskania hydrostatycznego może sprzyjać 

dyfuzji pierwiastków do warstwy pasywnej [12].  

 
Rys.  12 Zależność stężenia Cr/Fe od czasu rozpylania dla stali 303 oraz 316 (a) przed oraz (b) 

po procesie hydroekstruzji [12] 

 

Na stalach 303 oraz 316 przed oraz po procesie wyciskania hydrostatycznego 

wykonane zostały badania potencjodynamiczne. Zostały one przeprowadzone w 

roztworze buforu boranowego z dodatkiem 0.1M NaCl. Rys.  13 przedstawia uzyskane 

krzywe potencjodynamiczne dla badanych stali [12]. 
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Rys.  13 Krzywe potencjodynamiczne (a) stali 304 oraz (b) stali 316, uzyskane w roztworze 

buforu boranowego + 0.1M NaCl [12] 

 

Stal 316 o strukturze nanokrystalicznej charakteryzowała się większym 

potencjałem przebicia niż jej mikrokrystaliczny odpowiednik (Rys. 13 b). Zwiększona 

odporność na korozję wżerową wytłumaczona została większą jednorodnością struktury 

i warstwy pasywnej w materiale po procesie wyciskania hydrostatycznego. Ponadto 

większa zawartość chromu w warstwie pasywnej na nanokrystalicznej stali lepiej chroni 

materiał przed agresywnymi jonami chlorkowymi [12]. Chociaż stal 303 

charakteryzowała się większą grubością warstwy pasywnej jej potencjał przebicia jest 

niższy niż dla stanu wyjściowego. Jednak w tym przypadku decydującą rolę odegrały 

wydzielania niemetaliczne (siarczki manganu), które pod wpływem procesu wyciskania 

hydrostatycznego zmniejszyły swoją wielkość, ale zwiększając tym samym swoją 

liczbę w objętości materiału. Według autorów zjawisko to jest najprawdopodobniej 

przyczyną zmniejszenia odporności na korozję wżerową badanej stali (Rys. 13 a) [12].  

Zheng [13] prowadził badania nad stalą 304 po procesie przeciskania przez 

kanał kątowy (ECAP). Badania XPS składu chemicznego warstw pasywnych 

utworzonych na próbce w stanie wyjściowym oraz po 8 przeciśnięciach przez kanał 

wykazały podobną grubość oraz skład chemiczny badanych warstw. Wyniki sugerują, 
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że szybsza dyfuzja chromu może nie występować dla materiału nanokrystalicznego w 

temperaturze pokojowej [13].  

Duża liczba defektów w materiałach po procesach SPD może również 

wpływać na zdefektowanie warstwy pasywnej [10]. Przykładem wpływu defektów 

struktury krystalicznej na odporność korozyjną mogą być wyniki uzyskane dla 

nanokrystalicznego niklu [14]. Krzywe polaryzacji anodowej niklu o różnej wielkości 

ziarna przedstawione zostały na Rys. 14. Nanokrystaliczny nikiel wykazuje wyższą 

gęstość prądu pasywacji niż jego mikrokrystaliczny odpowiednik. Duża ilość defektów 

wykrytych w warstwie pasywnej pozwalają na łatwiejszą dyfuzję kationów niklu przez 

warstwę, powodując wyższą gęstość prądu w obszarze pasywnym [14].  

 
Rys.  14 Krzywe potencjodynamiczne niklu o różnej wielkości ziarna wykonane w roztworze 

1mol/l H2SO4 [14] 

 

Na odporność korozyjną materiałów wpływa nie tylko wielkość krystalitów, 

również sposób wytwarzania materiału. Przykładem mogą być badania przeprowadzone 

przez Wang i Li [15] nad stalą 304 po piaskowaniu. Proces piaskowania wywołuje duże 

odkształcenia plastyczne w warstwie powierzchniowej, mikrostruktura takiej warstwy 

zawiera także dużą gęstość dyslokacji. Wyżarzanie po procesie piaskowania powoduje 

uporządkowanie struktury dyslokacyjnej, przy czym proces ten nie wpływa na wielkość 

krystalitów. Rys.  15 przedstawia krzywe polaryzacji stali 304 w stanie wyjściowym, po 

piaskowaniu oraz po piaskowaniu i wygrzewaniu. Proces piaskowania pogarsza 

właściwości korozyjne stali, materiał wykazuje wyższe anodowe gęstości prądu niż 
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materiał wyjściowy, może to być wynikiem dużej gęstości dyslokacji w 

mikrostrukturze. Jednak wygrzanie materiału po procesie piaskowania spowodowało 

wzrost potencjału korozyjnego, dodatkowo obniżając gęstość prądu pasywacji, co 

świadczy o lepszej odporności korozyjnej tego materiału, nawet porównując z 

materiałem mikrokrystalicznym [15].  

Zmiany w odporności korozyjnej badanych materiałów mogą wynikać z 

możliwych zmian w warstwie pasywnej oraz jej przyczepności do podłoża. Duża 

gęstość granic ziaren mogła spowodować wzbogacenie warstwy pasywnej w chrom po 

procesie wygrzewania, powodując tym samym wzrost właściwości ochronnych [15].  

 
Rys.  15 Krzywe polaryzacji stali 304 w roztworze 3.5% NaCl: w stanie wyjściowym (304SS), 

po piaskowaniu (sandblasted) oraz po piaskowaniu i wygrzewaniu (sandblast-annealed) [12] 
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4 Cel Pracy 

Celem pracy było określenie wpływu odkształcenia plastycznego wywołanego 

w procesie wyciskania hydrostatycznego na odporność korozyjną stali austenitycznej 

316L. Praca realizowana była w ramach projektu NANOMET (Nowe materiały 

metaliczne o strukturze nanometrycznej do zastosowań w nowoczesnych gałęziach 

gospodarki). 

5 Badane materiały 

Badania przeprowadzone zostały na stali 316L przed procesem wyciskania 

hydrostatycznego (HE) oraz po różnych stopniach deformacji. Zestawienie badanych 

próbek, ich oznaczenia oraz parametry procesu HE zestawiono w Tabeli 3. 

Odkształcenie skumulowane ε zostało wyznaczone ze wzoru: 

휀 = 2 ∗ ln
푑
푑  

Gdzie: dp – średnica początkowa, dk – średnica początkowa. Proces wyciskania 

hydrostatycznego przeprowadzony został w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej 

Akademii Nauk „UNIPRESS”.  

 

Tabela 3 Oznaczenia próbek oraz parametry procesu wyciskania hydrostatycznego 

Oznaczenie 
próbki 

Średnica 
początkowa 

Średnica 
końcowa 

Redukcja 
przekroju R 

Odkształcenie 
skumulowane ε 

SW 10 - - - 

HE13 8.9 6 2.20 0.79 
HE17 10.38 5.97 3.02 1.1 
HE20 11.44 5.96 3.68 1.3 

 

Analiza składu chemicznego badanego materiału wykonana została za pomocą 

spektrometru rentgenowskiego z dyspersją długości fali (WDXRF) na urządzeniu 

Bruker S4 Explorer (Tabela 4). Wykazała zgodność zawartości głównych pierwiastków 

stopowych ze składem chemicznym stali 316L według normy [16] (Tabela 5).  
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Tabela 4 Skład chemiczny badanego materiału uzyskany za pomocą spektrometru 

rentgenowskiego 

 Fe Cr Ni Mo Mn Si Co Cu V Al S P 

% 
wag.  67.91  16.38 10.26 2 1.65 0.77 0.43 0.43 0.08 0.06 0.02 <0.4

PPM 

 

Tabela 5 Skład chemiczny stali 316L wg normy [16] 

Pierwiastek C Mn Si P S Cr Ni Mo Fe 

% wag. 
max 
0.03 max 2 max 1 

max 
0.045 

max 
0.015 

16,5-
18,8 10-13 2-2,5 reszta 

 

Badania mikrostrukturalne oraz korozyjne zostały wykonane na przekroju 

poprzecznym oraz wzdłużnym, w odniesieniu do kierunku wyciskania, tak jak to 

zostało przedstawione na Rys.  16. Próbki zostały zainkludowane w żywicy 

nieprzewodzącej, która nie wpływa na pomiary podczas badań korozyjnych.  

 

 
Rys.  16 Sposób pobrania próbek do badań 

 

Przygotowanie próbek do badań polegało na szlifowaniu (papier ścierny o 

ziarnistości 1200) oraz polerowaniu na paście diamentowej (wielkości ziarna od 3 do 

1 µm) z użyciem bezwodnego lubrykantu na automatycznej szlifierko-polerce 

Saphir 550. Przygotowywanie próbek do badań korozyjnych zawsze było prowadzone 

jeden dzień przed wykonywanymi pomiarami. Dodatkowo przed badaniami próbki były 

odtłuszczane w alkoholu etylowym w płuczce ultradźwiękowej.  
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6 Techniki badawcze 

6.1 Mikroskopia świetlna 

Mikroskop świetlny umożliwia obserwacje metalograficzne metali i stopów. 

Obserwacje przeprowadzane na próbkach nie trawionych mają na celu między innymi 

określenie liczby i rozmieszczenia wtrąceń niemetalicznych oraz wad niewidocznych 

okiem nieuzbrojonym. Najczęściej przeprowadzane są obserwacje na próbkach 

wytrawionych w celu identyfikacji mikrostruktury materiału. W przypadku 

mikroskopów świetlnych obraz otrzymywany jest w wyniku odbicia światła od 

powierzchni obserwowanych próbek. 

W celu ujawnienia mikrostruktury powierzchnia próbek została wytrawiona 

odczynnikiem zawierającym 50 ml HCl, 25 ml HNO3 oraz 25 ml H2O. Zgłady 

metalograficzne zostały poddane obserwacji mikroskopowej na mikroskopie świetlnym 

Nickon Epiphot 200 wyposażonym w kamerę cyfrową. Badanie miało na celu 

określenie wpływu procesu wyciskania hydrostatycznego na mikrostrukturę materiału. 

Mikroskop świetlny Nickon Epiphot 200 również użyty został do badań 

morfologii zniszczeń korozyjnych po badaniach potencjodynamicznych w roztworze 

zawierającym jony Cl-.   

6.2 XRD 

Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego XRD (ang. X-ray diffraction) jest 

uniwersalną metodą pozwalającą na uzyskanie informacji na temat struktury 

krystalicznej badanego materiału, jak również jego składu fazowego, naprężeń 

własnych oraz analizę tekstury. Istotą rentgenowskiej analizy fazowej jest fakt, że każda 

substancja oddziałując z promieniowaniem rentgenowskim daje swój własny, unikalny 

obraz dyfrakcyjny. Fazy występujące w badanym materiale są identyfikowane przez 

obliczenie odległości międzypłaszczyznowych dhkl oraz określenie względnych 

intensywności refleksów.  

Materiał po procesie wyciskania hydrostatycznego poddany został badaniom 

na dyfraktometrze rentgenowskim D8 Discover Serii 2 firmy Bruker AXS. Badania 

miały na celu sprawdzenie czy podczas procesu wyciskania nastąpiła w badanym 

materiale zmiana fazowa austenitu w martenzyt, który może być wywołana dużym 

odkształceniem plastycznym.  
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6.3 Elektronowy mikroskop skaningowy (SEM) 

Elektronowy mikroskop skaningowy wykorzystuje silnie zogniskowaną wiązkę 

elektronów, która jest przesuwana po badanej powierzchni wzdłuż kolejnych 

równoległych linii. Pod wpływem wiązki elektronów próbka emituje różne sygnały 

(m. in. elektrony wtórne, elektrony wstecznie rozproszone, charakterystyczne 

promieniowanie rentgenowskie), które są rejestrowane za pomocą odpowiednich 

detektorów, a następnie przetwarzane na obraz próbki lub widmo promieniowania 

rentgenowskiego [1]. Obraz uzyskiwany poprzez rejestrowanie elektronów 

wtórnych (SE) pozwala na wytwarzanie obrazu topograficznego próbki o wysokiej 

rozdzielczości. Z tego powodu podczas obserwacji zniszczeń korozyjnych powstałych 

podczas badań w roztworze zawierającym jony chlorkowe odbywało się w trybie SE w 

celu uzyskania jak największej rozdzielczości. W trakcie obserwacji wtrąceń obecnych 

na powierzchni próbek stosowano detekcje elektronów wtórnych oraz wstecznie 

rozproszonych (dających silny kontrast masowy). Badania przeprowadzone zostały na 

urządzeniu Hitachi SU-70 (próbki z przekroju poprzecznego) oraz Hitachi TM 1000 

(próbki z przekroju wzdłużnego).  

Analiza składu chemicznego obecnych wtrąceń w stali przeprowadzona została 

przy użyciu spektrometrii dyspersji energii – EDS (ang. energy dispersive X-ray 

spectroscopy) firmy Thermo Scientific, w który wyposażony jest mikroskop Hitachi 

SU-70. Detektor ten, rejestrując promieniowanie rentgenowskie, pozwala na 

identyfikację pierwiastków występujących w badanym materiale pod warunkiem, że 

liczba atomowa pierwiastka jest większa niż 5 [1].    

6.3.1 Analiza liczby oraz wielkości wtrąceń 

Zdjęcia wtrąceń uzyskane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego 

Hitachi SU 70 oraz TM 1000 posłużyły do wykonania ich analizy ilościowej, tj. liczby 

na jednostkę powierzchni oraz wielkości. Wykorzystano do tego programy Gimp2 oraz 

MicroMeter.  

Liczbę wtrąceń obecnych na powierzchni próbek wyznaczono ze wzoru [7]: 

푁 =
푁
퐴 

Gdzie: N – liczba wtrąceń, A – analizowana powierzchnia. 

W przypadku analizy wielkości cząstek obecnych na przekroju poprzecznym 

wyznaczono ich średnice równoważne (d2). Średnica równoważna definiowana jest jako 
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średnica koła o polu powierzchni równym powierzchni przekroju analizowanego 

elementu struktury, w tym przypadku wtrącenia [7]. Podczas analizy przeprowadzonej 

na przekroju wzdłużnym wyznaczona została minimalna oraz maksymalna średnica 

wtrąceń. Analizie poddano 103 wtrącenia z próbki HE17 pobranej z przekroju 

poprzecznego, zaś w przypadku pozostałych próbek dla każdej przeprowadzono analizę 

150 wtrąceń. Podczas analizy nie rozróżniano wtrąceń pod względem składu 

chemicznego. 

6.4 Pomiary mikrotwardości 

Pomiary mikrotwardości prowadzone są przy małych obciążeniach na 

wgłębnik, zwykle wynoszące 1÷390G [1]. Mały rozmiar otrzymywanego odcisku 

umożliwia pomiar twardości poszczególnych składników mikrostruktury w stopach, jak 

również pojedynczych ziaren i wtrąceń niemetalicznych. Metoda ta często 

wykorzystywana jest między innymi do badań efektów odkształcenia plastycznego oraz 

warstw lub powłok wytworzonych na powierzchni materiałów.  

Pomiary mikrotwardości wykonano metodą Vickersa za pomocą 

twardościomierza firmy Zwick ZHV10, przy obciążeniu 200g. Pomiary wykonane były 

co 0.25 mm na przekroju poprzecznym wzdłuż średnicy oraz na przekroju wzdłużnym.   

6.5 Badania odporności korozyjnej 

6.5.1 Roztwory korozyjne  

Badania przeprowadzone były w roztworach o różnym pH (Tabela 6). Badania 

potencjodynamiczne wykonano we wszystkich roztworach, natomiast woltamperometrii 

cyklicznej tylko w roztworze o pH 0,35.  
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Tabela 6 Badane roztwory 

Roztwór pH 
Rodzaj przeprowadzonego 

badania 

0.5M H2SO4 0.35 
Badania potencjodynamiczne, 
Woltamperometria cykliczna 

Bufor boranowy 8.4 Badania potencjodynamiczne 

0.5M NaOH 13.07 Badania potencjodynamiczne 

Bufor boranowy + 
0.1M NaCl 8.4 Badania potencjodynamiczne 

Badania potencjodynamiczne, jak również woltamperometria cykliczna 

przeprowadzone zostały na potencjostacie/galwanostacie AutoLab PGSTAT302N. 

Badania elektrochemiczne wykonywane były w naczynku, stosując układ 

trójelektrodowy. Na Rys.  17 przedstawiony został schematyczne przedstawiony użyty 

układ do badań korozyjnych. Elektrodą badaną była próbka, platynowy drucik stanowił 

elektrodę pomocniczą, zaś elektrodą odniesienia była elektroda kalomelowa 

umieszczona w kapilarze Ługina. Elektrolit był wymieniany po każdym badaniu w celu 

uniknięcia ewentualnych zanieczyszczeń roztworu. Wszystkie pomiary przeprowadzane 

były w klatce Faradaya w temperaturze pokojowej.  

 
Rys.  17 Schemat układu trójelektrodowego do pomiarów elektrochemicznych: 1 – badana 

elektroda (próbka); 2 – elektroda odniesienia; 3 – elektroda pomocnicza 

 

6.5.2 Badania potencjodynamiczne 

Do badań potencjodynamicznych używane jest urządzenie złożone z 

potencjostatu sprzęgniętego z komputerem. Potencjostat pozwala na podawanie 

napięcia na badaną próbkę o określonej amplitudzie, kroku oraz czasie zmiany, czyli jej 
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polaryzację, jednocześnie rejestrując odpowiedzi w postaci prądu [17]. Otrzymane 

wyniki pozwalają na określenie właściwości elektrochemicznych metali i stopów.  

Na podstawie krzywych polaryzacji otrzymanych podczas badań 

potencjodynamicznych możliwe jest określenie potencjału korozyjnego Ekor, potencjału 

krytycznego pasywacji Ekp, gęstości prądu pasywacji ipas oraz krytycznej gęstości prądu 

pasywacji ikp. Przykład krzywej polaryzacji przedstawiono na Rys.  18. W przypadku 

badań w roztworach zawierających np jony Cl-, które powodują wystąpienie korozji 

wżerowej możliwe jest dodatkowo wyznaczenie potencjału przebicia Epr oraz 

potencjału repasywacji Erp [18]. 

 
Rys.  18 Wykres krzywej polaryzacji metalu ulegającego pasywacji [18] 

 

 Badania potencjodynamiczne w roztworach nie zawierających jonów Cl- były 

prowadzone po 30 min przetrzymywania próbki w roztworze korozyjnym, w celu 

ustalenia potencjału otwartego. Polaryzacja anodowa odbywała się od ustalonego 

potencjału otwartego do potencjału 1.5 V lub gdy prąd osiągnął wartość 1 mA. 

Szybkość zmian potencjału wynosiła 1 mV/s.  

Badania przeprowadzone w buforze boranowym z dodatkiem 0.1M NaCl miały 

na celu określenie odporności na korozję wżerową badanych materiałów. Dla ustalenia 

potencjału otwartego próbki przetrzymywane były w roztworze przez 10 min. Następnie 

polaryzacja zaczynała się od potencjału -0.15 V mniejszego niż wartość ustalonego 

potencjału otwartego do wartości prądu 0.1 mA. Po osiągnięciu wartości granicznej 

prądu kierunek polaryzacji ulegał odwróceniu. Szybkość zmian potencjału wynosiła 

1 mV/s. 
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6.5.3 Woltamperometria cykliczna 

Woltamperometria cykliczna umożliwia badanie procesów utlenienia oraz 

redukcji. W metodzie tej badany materiał polaryzowany jest potencjałem linowo 

zmieniającym się w czasie. Przebieg potencjału od ustalonej wartości minimalnej Emin 

do wartości maksymalnej Emax pozwala na badanie procesów utlenienia. Następnie 

polaryzacja ulega odwróceniu (polaryzacja od Emax do Emin), umożliwiając badanie 

procesów redukcji. Badanie przeprowadzone zostało w celu określenia stabilności 

warstwy pasywnej utworzonej na powietrzu oraz jej podatności na redukcję katodową. 

Badania przeprowadzone były po 15 min przetrzymywania próbek w 

roztworze kwasu siarkowego (VI) na potencjale -0.56 V. Pierwszy cykl polaryzacji 

odbywał się od potencjału -0.56 V do potencjału 1 V, po czym następowało odwrócenie 

polaryzacji aż do osiągnięcia wartości -0.66 V. Następne cztery cykle wykonywane 

były w zakresie potencjałów -0.66 V ÷ 1 V. Szybkość polaryzacji wynosiła 10 mV/s. 

7 Wyniki badań 

7.1 Obserwacje mikroskopowe 

Zdjęcia powierzchni próbek SW, HE13, HE17 oraz HE20 wykonane na 

mikroskopie świetlnym pokazano na Rys.  19 – 26. Rys.  19 – 22 przedstawiają 

ujawnioną mikrostrukturę po trawieniu na przekroju poprzecznym, natomiast 

Rys.  23 - 26  mikrostrukturę na przekroju wzdłużnym. Wszystkie obserwacje 

wykonane zostały przy dwóch powiększeniach 200x oraz 500x.  

 

  
Rys.  19 Mikrostruktura próbki SW, przekrój poprzeczny 
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Rys.  20 Mikrostruktura próbki HE13, przekrój poprzeczny 

  
Rys.  21 Mikrostruktura próbki HE17, przekrój poprzeczny 

  
Rys.  22 Mikrostruktura próbki HE20, przekrój poprzeczny 

 

Ujawniona mikrostruktura stali 316L w stanie wyjściowym wyróżnia się 

gruboziarnistą strukturą austenityczną z charakterystycznymi bliźniakami wyżarzania 

(Rys.  19). Proces wyciskania hydrostatycznego znacząco wpłynął na mikrostrukturę, 

widoczne są silnie odkształcone obszary, w których trudno zaobserwować granice 

ziaren (Rys.  20 – 22). W mikrostrukturze próbek z przekroju poprzecznego widoczne 

są także ziarna nie odkształcone, których wielkość maleje wraz ze wzrostem 

odkształcenia skumulowanego wywołanego podczas procesu. Można zauważyć, że 
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wielkość widocznych ziaren w stali po procesie wyciskania hydrostatycznego jest 

znacznie mniejsza niż w przypadku stanu wyjściowego. 

  
Rys.  23 Mikrostruktura próbki SW, przekrój wzdłużny 

  
Rys.  24 Mikrostruktura próbki HE13, przekrój wzdłużny 

  
Rys.  25 Mikrostruktura próbki HE17, przekrój wzdłużny 
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Rys.  26 Mikrostruktura próbki HE20, przekrój wzdłużny 

 

Mikrostruktura stanu wyjściowego również na przekroju wzdłużnym 

charakteryzuje się równoosiowymi ziarnami z charakterystycznymi bliźniakami 

wyżarzania (Rys.  23), jedyną różnicą jest kształt wtrąceń niemetalicznych (wydłużony 

na przekroju wzdłużnym). W przypadku materiałów po procesie wyciskania 

hydrostatycznego występują znaczne różnice w mikrostrukturze próbek pobranych z 

przekroju wzdłużnego (Rys.  24 – 26) oraz poprzecznego (Rys.  20 – 22). 

Mikrostruktura ujawniona na przekroju wzdłużnym charakteryzuje się 

ukierunkowaniem elementów strukturalnych (wtrąceń, ziaren), co świadczy o 

występowaniu tekstury morfologicznej. Również na przekroju wzdłużnym można 

zaobserwować, że wraz ze wzrostem odkształcenia plastycznego wywołanego podczas 

procesu zmniejsza się wielkość nieodkształconych ziaren.   

7.2 XRD 

Na Rys.  27 przedstawione zostały dyfraktogramy otrzymane dla próbek HE13, 

HE17 oraz HE20. W Tabeli 7 przedstawione zostały parametry komórki elementarnej 

zidentyfikowanej podczas analizy rentgenowskiej.  

 

Tabela 7 Parametry sieci komórki elementarnej fazy zidentyfikowanej podczas analizy 

rentgenowskiej 

Nazwa 
fazy 

Układ 
krystalograficzny 

Parametry sieci 
a b c α β γ 

Fe (γ) RSC 3.61 3.61 3.61 90 o 90 o 90 o 
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Rys.  27 Zestawienie dyfraktogramów próbek HE13, HE17 oraz HE20 

 

Analiza fazowa przeprowadzona na dyfraktometrze rentgenowskim wykazała 

obecność tylko fazy austenitu w próbkach po procesie wyciskania hydrostatycznego. 

Nie zaobserwowano pików pochodzących od ferrytu (występujący dla kątów 

zaznaczonych niebieskimi pionowymi liniami na wykresie). Świadczy to o braku 

przemiany austenitu w martenzyt podczas procesu wyciskania hydrostatycznego.  

7.3 SEM/EDS 

Obserwacje powierzchni próbek ze stali 316L przed oraz po procesie 

wyciskania hydrostatycznego przeprowadzone na skaningowym mikroskopie 

elektronowym, wykazały obecność wtrąceń niemetalicznych. Przykładowe obrazy 

powierzchni próbek pobranych z przekroju poprzecznego oraz wzdłużnego prętów 

przedstawione zostały na Rys.  28.  
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Rys.  28 Przykładowe obrazy powierzchni próbki HE20, przekrój poprzeczny (a), przekroj 

wzdłużny (b) 

 

Zaobserwowano dwa rodzaje wtrąceń różniących się kontrastem. 

Przeprowadzona analiza składu chemicznego obecnych wtrąceń za pomocą 

spektrometru dyspersji energii EDS, wykazała dwa typy wtrąceń – różniących się 

składem chemicznym.  

 Rys.  29 przedstawia obraz przykładowego wtrącenia pierwszego typu oraz 

jego widmo charakterystyczne (a). W Tabeli 8 przedstawiono wyniki analizy składu 

chemicznego. Zostały one zidentyfikowane jako siarczki manganu (MnS). Podczas 

badań składu chemicznego 10 wtrąceń tego typu zawartość manganu wahała się w 

granicach od 59.69 do 63.65 % wagowych, zaś siarki od 29.51 do 35.01 % wagowych. 

 

 
Rys.  29 Obraz oraz widmo charakterystyczne przykładowego wtrącenia (a), widmo 

charakterystyczne badanej stali (b) 

 

a b 

a 

b 
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Tabela 8 Wyniki składu chemicznego wtrącenia (punkt 1) oraz stali (punkt 2) uzyskane podczas 

badania wtrącenia przedstawionego na Rys.  29 

 Si-K S-K Cr-K Mn-K Fe-L Ni-L Mo-L 

Punkt 1 [% wag.]  32.18 5.47 62.35    

Punkt 2 [% wag.] 0.49  18.52  67.32 11.59 2.08 

 

Na Rys.  30 przedstawiony został przykładowy obraz wtrącenia typu drugiego 

oraz jego widmo charakterystyczne (a), natomiast Tabela 9 zawiera informacje o 

składzie chemicznym. Podczas analizy składu chemicznego 10 wtrącenia udział 

wagowy poszczególnych pierwiastków zawierał się w zakresach: 0.48÷2.37% Mg, 

1.89÷7.47% Al, 10.55÷29.72% Si, 8.07÷39.19% Ca, 16.01÷27.06% Mn oraz 

0.91÷2.29% S. Wtrącenia drugiego typu najprawdopodobniej są złożone z tlenków 

Al2O3, CaO, SiO2 i MgO, które tworzą się podczas procesu metalurgicznego [19; 20]. 

 

 

 
Rys.  30 Obraz oraz widmo charakterystyczne przykładowego wtrącenia (a), widmo 

charakterystyczne badanej stali (b) 

 

a 

b 
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Tabela 9 Wyniki składu chemicznego wtrącenia (pt 1) oraz stali (pt 2) uzyskane podczas 

badania wtrącenia przedstawionego na Rys.  30 

 O Mg Al Si S Ca Cr Mn Fe Ni Mo 

Pt 1 

[%wag] 
37.32 0.48 2.62 10.55 0.91 8.07 6.79 17.59 15.68   

Pt 2 

[%wag] 
   0.58   18.12 3.34 65.74 9.91 2.30 

 

7.4 Analiza ilościowa mikrostruktury 

W Tabeli 10 przedstawione zostały wyniki uzyskane podczas analizy liczby 

oraz wielkości wtrąceń przeprowadzonej na przekroju poprzecznym próbek SW, HE13, 

HE17 oraz HE20. Wyniki te pozwalają stwierdzić ze wraz ze wzrostem odkształcenia 

skumulowanego wzrasta liczba wtrąceń na jednostkę powierzchni, natomiast zmniejsza 

się ich średnia średnica.  

 

Tabela 10 Wyniki uzyskane podczas analizy liczby oraz wielkości wtrąceń na przekroju 

poprzecznym. NA – liczba, A – średnia powierzchnia, d2 – średnia średnica równoważna 

Próbka NA [1/mm2] A [µm2] d2 [µm] 

SW 1340  2.9 1.52 

HE13 2620  0.83 0.91 

HE17 4910 0.46 0.65 

HE20 6190 0.36 0.59 

 

Na Rys.  31 – 34 przedstawione zostały rozkłady średnic równoważnych 

analizowanych obiektów. W przypadku stanu wyjściowego największy udział stanowią 

wtrącenia o średnicy równoważnej między 0.4 a 1.9 µm (63.33% wszystkich wtrąceń). 

Dla próbki HE13 wtrącenia o wielkości pomiędzy 0.7 a 1.6 µm stanowią 78.67%. Po 17 

przejściach przez matrycę wielkość wtrąceń między 0.4 do 1.3 µm stanowi 86.41%, 

natomiast dla próbki HE20 rozmiar wtrąceń pomiędzy 0.4 a 1 µm wynosi 70.67%. Z 

przeprowadzonej analizy stereologicznej na przekroju porzecznym wynika, że proces 

wyciskania hydrostatycznego wpływa na wielkość oraz ilość wtrąceń niemetalicznych 

obecnych w przeciskanym materiale. Duże odkształcenie plastyczne wywołane w 
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materiale podczas procesu powoduje zmniejszenie wielkości, przy czym ich liczba 

wzrasta. Oznacza to, że wtrącenia ulegają fragmentacji.  

 

Rys.  31 Histogram rozkładu średnicy równoważnej d2 dla stali 316L, przekrój poprzeczny 

 

 
Rys.  32 Histogram rozkładu średnicy równoważnej d2 dla próbki HE13, przekrój poprzeczny 
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Rys.  33 Histogram rozkładu średnicy równoważnej d2 dla próbki HE17, przekrój poprzeczny 

 

 
Rys.  34 Histogram rozkładu średnicy równoważnej d2 dla próbki HE20, przekrój poprzeczny 

 

Na przekroju wzdłużnym wtrącenia miały podłużny kształt (Rys.  28 b), z tego 

powodu wyznaczona została minimalna i maksymalna średnica wtrąceń jako parametry 

charakteryzujące ich wielkość. Również wyznaczono ich liczbę na jednostkę 

powierzchni, wyniki przedstawione zostały w Tabeli 11.  
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Tabela 11 Wyniki uzyskane podczas analizy liczby oraz wielkości wtrąceń na przekroju 

wzdłużnym. NA – liczba, A – średnia powierzchnia, dmin – średnia minimalna średnica, dmax – 

średnia maksymalna średnica 

Próbka NA [1/mm2] A [µm2] dmin [µm] dmax [µm] 

SW 253 13.72 1.46 8.85 

HE13 331 8.53 0.96 5.85 

HE17 430  5.15 0.80 6.26 

HE20 317 7.28 0.95 10.09 

 

Na przekroju wzdłużnym również nastąpił wzrost liczy wtrąceń na jednostkę 

powierzchni w skutek procesu wyciskania hydrostatycznego. Liczba obecnych wtrąceń 

jest mniejsza niż w przypadku przekroju poprzecznego, jednak ich powierzchnia jest 

znacznie większa. Próbki po procesie wyciskania hydrostatycznego charakteryzują się 

mniejszą minimalną średnicą wtrąceń niż w przypadku stanu wyjściowego. Średnia 

maksymalna średnica wtrąceń dla próbek HE13 oraz HE17 jest mniejsza niż w 

przypadku stanu wyjściowego, ponieważ wtrącenia uległy podziałowi na mniejsze 

części (tak jak to przedstawia Rys.  35 a). W przypadku próbki HE20 zdecydowana 

większość wtrąceń poddanych analizie miała kształt wydłużony (przykładowy obraz 

wtrąceń przedstawia Rys.  35 b), ale również zaobserwowano podział wtrąceń, jednak 

ich udział był znacznie mniejszy niż w przypadku pozostałych próbek. Dane uzyskane 

dla próbki HE20 wskazują, że podczas procesu wyciskania hydrostatycznego nastąpiło 

wydłużenie wtrąceń obecnych w materiale.  

  
Rys.  35 Przykładowe obrazy wtrąceń obecnych na próbkach z przekroju wzdłużnego, 

HE13 (a), HE20 (b) 

a b 
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7.5 Pomiary mikrotwardości 

Rys.  36 przedstawia rozkład mikrotwardości na przekroju poprzecznym 

próbek przed oraz po procesie wyciskania hydrostatycznego, natomiast Rys.  37 

przedstawia rozkład dla przekroju wzdłużnego.  

Duże odkształcenie plastyczne wywołane podczas procesu wyciskania 

hydrostatycznego znacząco wpływa na mikrotwardość stali. Próbki po procesie 

charakteryzują się prawie dwukrotnym wzrostem mikrotwardości w stosunku do stanu 

wyjściowego (Rys.  36). Dodatkowo wraz ze wzrostem odkształcenia skumulowanego 

następuje dalszy wzrost mikrotwardości. Wykonane rozkłady mikrotwardości wskazują 

na uzyskanie jednorodnej mikrostruktury po procesie wyciskania hydrostatycznego 

zarówno na przekroju poprzecznym jak i wzdłużnym (Rys.  36 – 37). 

 

 

Rys.  36 Rozkłady mikrotwardości stali 316L przed oraz po wyciskaniu hydrostatycznym, 

przekrój poprzeczny 
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Rys.  37 Rozkłady mikrotwardości stali 316L po procesie wyciskania hydrostatycznego, 

przekrój wzdłużny 

 

7.6 Badania potencjodynamiczne 

7.6.1 Przekrój poprzeczny 

Krzywe polaryzacji anodowej próbek z przekroju poprzecznego stali 316L 

przed oraz po procesie hydroekstruzji, uzyskane w roztworach o różnym pH zostały 

przedstawione na Rys.  38 – 40. W badaniach potencjodynamicznych zaobserwowano 

podobny kształt krzywych polaryzacji. Można wyróżnić obszar pasywny w każdym z 

badanych roztworów, o czym świadczy gwałtowny spadek wartości gęstości prądu w 

zakresie -0.1 do 0.9 V względem NEK w roztworze H2SO4 (Rys.  38), jak również 

stabilizacja gęstości prądu w buforze boranowym i NaOH (Rys.  39 – 40). Powyżej 

wartości potencjału 0.9 V dla kwasu siarkowego i buforu boranowego oraz 0.45 V dla 

wodorotlenku sodu następuje znaczny wzrost wartości gęstości prądu związany z 

wydzielaniem tlenu.  
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Rys.  38 Krzywe polaryzacji anodowej stanu wyjściowego oraz próbek po procesie 

hydroekstruzji w roztworze 0.5M H2SO4, przekrój poprzeczny 

 
Rys.  39 Krzywe polaryzacji anodowej stanu wyjściowego oraz próbek po procesie 

hydroekstruzji w buforze boranowym, przekrój poprzeczny 
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Rys.  40 Krzywe polaryzacji anodowej stanu wyjściowego oraz próbek po procesie 

hydroekstruzji w roztworze 0.5M NaOH, przekrój poprzeczny 

 

Z otrzymanych krzywych wyznaczony został potencjał korozyjny Ekor oraz 

gęstość prądu pasywacji ipas, wyznaczony w połowie obszaru pasywnego (dla H2SO4 

przy wartości potencjału 0.4 V, w przypadku buforu boranowego dla 0.45 V, natomiast 

w NaOH dla 0.1 V), otrzymane wyniki zostały przedstawione w Tabeli 12.  
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Tabela 12 Potencjał korozyjny Ekor i gęstość prądu pasywacji ipas uzyskany z krzywych 

potencjodynamicznych przeprowadzonych na przekroju poprzecznym 

Roztwór Próbka Ekor [V] ipas [µA/cm2] 

0.5M H2SO4 
SW 

HE 13 
HE 17 
HE 20 

-0.41 
-0.43 
-0.43 
-0. 43 

17.9  
46.9 
56.9 
88.4 

Bufor boranowy 
SW 

HE 13 
HE 17 
HE 20 

-0.3 
-0.29 
-0.29 
-0.26 

3.6 
5.02 
5.46 
9.97 

0.5M NaOH 
SW 

HE 13 
HE 17 
HE 20 

-0.41 
-0.31 
-0.39 
-0.39 

18.3 
26.4 
24.4 
24.4 

 

Badania potecjodynamiczne przeprowadzone w kwasie siarkowym na 

przekroju poprzecznym próbek pobranych ze stali 316L przed oraz po procesie 

wyciskania hydrostatycznego wykazały, że wartości potencjałów korozyjnych stali po 

procesie są nieznacznie niższe niż w przypadku stanu wyjściowego (Tabela 12). Jednak 

proces wyciskania hydrostatycznego wpłynął na wzrost gęstości w obszarze aktywno-

pasywnym, jak również w obszarze pasywnym w porównaniu ze stanem wyjściowym. 

Dodatkowo wartości gęstości prądu pasywacji wzrastają wraz ze wzrostem 

odkształcenia skumulowanego wywołanego podczas procesu wyciskania. Świadczy to o 

szybszym rozpuszczaniu warstw pasywnych. Oznacza to, że warstwy wytworzone na 

stali po procesie wyciskania hydrostatycznego charakteryzują się obniżonymi 

właściwości ochronnymi w porównaniu ze stanem wyjściowy.  

Wzrost gęstości prądu pasywacji stali po procesie wyciskania 

hydrostatycznego również zaobserwowano w roztworach buforu boranowego oraz 

wodorotlenku sodu (Tabela 12). Jednak potencjał korozyjny dla próbki HE20 w buforze 

boranowym oraz dla HE13 w wodorotlenku sodu przesunięty jest w stronę potencjałów 

bardziej szlachetnych. Podczas polaryzacji anodowej w tych środowiskach nie 

zaobserwowano piku aktywno-pasywnego, co świadczy, że powierzchnia metalu już 

przy potencjale korozyjnym spontaniczne zostaje pokryta warstwą pasywną lub 

wytworzona na powietrzu warstwa jest stabilna.  
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7.6.2 Przekrój wzdłużny 

Na Rys.  41 – 43 przedstawiono wyniki polaryzacji anodowej próbek pobranych 

z przekroju wzdłużnego stali po procesie wyciskania hydrostatycznego. Tabela 13 

zawiera wyznaczone analogicznie jak dla przekroju poprzecznego wartości potencjału 

korozyjnego Ekor oraz gęstość prądu pasywacji ipas. 

 
Rys.  41 Krzywe polaryzacji anodowej próbek po procesie hydroekstruzji w roztworze 

0.5M H2SO4, przekrój wzdużny 
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Rys.  42 Krzywe polaryzacji anodowej próbek po procesie hydroekstruzji w buforze 

boranowym, przekrój wzdłużny 

 
Rys.  43 Krzywe polaryzacji anodowej próbek po procesie hydroekstruzji w 0.5M NaOH, 

przekrój wzdłużny 
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Tabela 13 Potencjał korozyjny Ekor i gęstość prądu pasywacji ipas uzyskany z krzywych 

potencjodynamicznych przeprowadzonych na przekroju wzdłużnym 

Roztwór Próbka Ekor [V] ipas [µA/cm2] 

0.5M H2SO4 
SW 

HE 13 
HE 17 
HE 20 

-0.18; -0.07 
-0.17; -0.002 
-0.17; -0.005 
-0.17; -0.007 

9.75 
12.1 
7.65 
6.87 

Bufor boranowy 
SW 

HE 13 
HE 17 
HE 20 

-0.21 
-0.22 
-0.22 
-0.22 

4,8 
5.19 
5.06 
4.98 

0.5M NaOH 
SW 

HE 13 
HE 17 
HE 20 

-0.38 
-0.39 
-0.41 
-0.42 

34.12 
23.2 
23 

22.3 
 

Podczas polaryzacji anodowej w roztworze kwasu siarkowego próbek 

pobranych z przekroju wzdłużnego zaobserwowano dwa obszary aktywne (Rys.  41). 

Ich przyczyną może być niestabilna warstwa pasywna wytworzona na powierzchni. 

Gęstość prądu pasywacji stanu wyjściowego jest wyższa niż w przypadku próbek HE17 

oraz HE20, jednak oba potencjały korozyjne stali przed procesem wyciskania 

hydrostatycznego są niższe niż dla próbek po procesie. Warto zauważyć, że w 

przypadku próbek z przekroju wzdłużnego nie występuje pik aktywno-pasywny w tym 

środowisku, jak również oba wyznaczone potencjały korozyjne są znacznie większe 

(porównanie Tabela 12 oraz Tabela 13), zaś gęstości prądu pasywacji są niższe niż w 

przypadku odpowiadającym im próbek pobranych z przekroju poprzecznego.  

Badania potencjodynamiczne przeprowadzone w roztworze buforu 

boranowego wykazały tylko niewielkie różnice w potencjałach korozyjnych oraz 

gęstościach prądu pasywacji stali przed oraz po procesie wyciskania hydrostatycznego. 

Podobnie jak dla kwasu siarkowego zaobserwowano wzrost potencjałów korozyjnych 

dla próbek z przekroju wzdłużnego porównując do próbek z przekroju poprzecznego, 

jednak wartości gęstości prądu pasywacji są niższe tylko dla próbek HE17 oraz 20. Co 

może świadczyć o lepszej odporności korozyjnej w tych środowiskach próbek 

pobranych z przekroju wzdłużnego prętów po procesie wyciskania hydrostatycznego. 
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W przypadku badań przeprowadzonych w roztworze wodorotlenku sodu, stan 

wyjściowy charakteryzował się nieznacznie wyższym potencjałem korozyjnym, ale 

wartości gęstości prądu pasywacji są również większe niż dla próbek po procesie 

wyciskania hydrostatycznego. Co świadczy o szybszym rozpuszczaniu warstwy 

pasywnej wytworzonej na stanie wyjściowym w tym środowisku.  

Różne odkształcenie skumulowane wywołane podczas procesu wyciskania 

hydrostatycznego nie wpłynęło znacząco na wartości gęstości prądu podczas polaryzacji 

anodowej w badanych roztworach (Tabela 13). 

7.7 Woltamperometria cykliczna 

7.7.1 Przekrój poprzeczny 

Krzywe uzyskane podczas badań metodą woltamperometrii cyklicznej próbek 

popranych z przekroju poprzecznego przedstawiono na Rys.  44 – 47. Wykonanych 

zostało 5 cykli polaryzacji dla każdej próbki z szybkością zmian potencjału wynoszącą 

10 mV/s. Na wszystkich wykresach wyróżnić można obszar aktywno-pasywny, 

pasywny oraz transpasywny. Na początku każdego cyklu, podczas polaryzacji w stronę 

potencjałów bardziej dodatnich następuje spadek gęstości prądu katodowego. Podczas 

dalszej polaryzacji powstaje pik aktywno-pasywny objawiający się gwałtownym 

wzrostem gęstości prądu, zaś po osiągnięciu maksimum szybkim spadkiem. Powstanie 

piku związane jest z tworzeniem warstwy pasywnej, stabilnej do potencjału 0.9 V. 

Powyżej 0.9 V próbka przechodzi w stan transpasywny, zaś przy wartości 1 V 

następowało odwrócenie polaryzacji. Kierunek polaryzacji został zaznaczony na 

wykresach strzałkami. Podczas badań zaobserwowano tylko jeden pik związany z 

procesem utlenienia, odpowiadające mu wartości gęstości prądu w poszczególnych 

cyklach zostały przedstawione w Tabeli 14.  
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Rys.  44 Zależność gęstości prądu od potencjału, dla stali 316L, przekrój poprzeczny  

 

 
Rys.  45 Zależność gęstości prądu od potencjału dla próbki HE 13, przekrój poprzeczny 
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aktywno-pasywny 

 
Obszar pasywny 
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Rys.  46 Zależność gęstości prądu od potencjału dla próbki HE 17, przekrój poprzeczny 

 

 
Rys.  47 Zależność gęstości prądu od potencjału dla próbki HE 20, przekrój poprzeczny  
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Tabela 14 Maksymalna gęstość prądu anodowego piku w poszczególnych cyklach, dla próbek 

pobranych z przekroju poprzecznego 

Próbka 
ia [mA/cm2] 

Cykl 1 Cykl 2 Cykl 3 Cykl 4 Cykl 5 

SW 4.26 1.1 0.7 0.46 0.32 

HE13 3.18 1.27 1.23 1.26 1.32 

HE17 3.03 1.24 1.8 2.06 2.23 

HE20 3.5 4.12 3.09 2.61 2.42 

 

Na uzyskanych krzywych podczas badań metodą woltamperometrii cyklicznej 

zaobserwowano wystąpienie tylko jednego piku, związanego z procesami utlenienia. 

Rys.  44 przedstawia uzyskanie wyniki dla stali 316L podczas badań woltametrycznych. 

Wyniki wskazują, że powierzchnia metalu nie odzyskuje swojej aktywności po redukcji 

katodowej. Wartość gęstości prądu wykorzystywany w reakcji utlenienia podczas 

pierwszego cyklu jest ciągle redukowany podczas kolejnych cykli.  

W przypadku próbek pobranych z przekroju poprzecznego prętów po 

wyciskaniu hydrostatycznym nie zaobserwowano zmniejszania wysokości piku wraz z 

kolejnymi cyklami. Dla próbki HE13 (Rys.  45) powstające po 1 cyklu piki 

aktywno-pasywne mają bardzo zbliżone wartości gęstości prądów. Badania 

przeprowadzone na próbce HE17 wykazały najwyższy pik aktywno-pasywny podczas 

pierwszego cyklu, zaś najniższy dla drugiego (Rys.  46). Dla próbki HE20 (Rys.  47) 

wartość gęstości prądu wykorzystywany w reakcji utlenienia ulega ciągłej redukcji 

dopiero po drugim cyklu. Jednak dla wszystkich próbek zaobserwowano przesunięcie 

potencjału odpowiadającego maksymalnej wartości piku po pierwszym cyklu, co może 

świadczyć o częściowym pozostaniu warstwy pasywnej na powierzchni. Otrzymane 

wyniki dla próbek z przekroju poprzecznego mogą wskazywać na większą podatność 

tych materiałów na redukcję katodową.  

7.7.2 Przekrój wzdłużny 

Rys.  48 – 51 przedstawiają krzywe woltamperometryczne otrzymane podczas 

badań próbek pobranych z przekroju wzdłużnego prętów po procesie wyciskania 

hydrostatycznego. Analogicznie jak w przypadku przekroju poprzecznego wykonano 

5 cykli polaryzacji dla każdej próbki z szybkością zmian potencjału wynoszącą 10 mV/s 

Podczas badań w pierwszym cyklu polaryzacji zaobserwowano utworzenie się jednego 
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piku, który jest związany z procesami utlenienia. Pik ten zanika podczas kolejnych 

cykli. Tabela 15 zawiera maksymalną gęstość prądu wytworzonego w pierwszym cyklu 

piku. 

 

Rys.  48 Zależność gęstości prądu od potencjału dla stanu wyjściowego, przekrój wzdłużny 

 
 

 
Rys.  49 Zależność gęstości prądu od potencjału dla próbki HE 13, przekrój wzdłużny 
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Rys.  50 Zależność gęstości prądu od potencjału dla próbki HE 17, przekrój wzdłużny 

 
 

 
Rys.  51 Zależność gęstości prądu od potencjału dla próbki HE 20, przekrój wzdłużny 
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Tabela 15 Maksymalna gęstość prądu anodowego piku w pierwszym cyklu, dla próbek 

pobranych z przekroju wzdłużnego 

Próbka ia [mA/cm2] 

SW 2.9 

HE13 1.91 

HE17 1.47 

HE20 1.75 

 

Badania woltamperometryczne przeprowadzone na przekroju wzdłużnym 

(Rys.  48 – 51) wykazały występowanie piku aktywno-pasywnego tylko podczas 

pierwszego cyklu. Wartość gęstości prądu wykorzystywany w reakcji utlenienia w 

trakcie pierwszego cyklu najwyższy jest dla stanu wyjściowego, zaś najniższy dla 

próbki HE17. W kolejnych cyklach prowadzonych po redukcji do potencjału 

- 0.66 VNEK pik zanikł, co świadczy o wytworzeniu się warstwy pasywnej na tyle 

trwałej, że podczas kolejnych cykli jest tylko nieznacznie redukowana.  

7.8 Polaryzacja potencjodynamiczna – korozja wżerowa 

7.8.1 Przekrój poprzeczny 

Badania potencjodynamiczne przeprowadzone w roztworze buforu 

boranowego z dodatkiem 0.1M NaCl miały na celu zbadanie odporności na korozję 

wżerową stali 316L przed oraz po procesie wyciskania hydrostatycznego. Wyniki 

przedstawiono na Rys.  52 – 56. W przypadku polaryzacji w stronę potencjałów 

bardziej dodatnich można zaobserwować obszar, w którym materiał znajduje się w 

obszarze aktywnym, następnie przechodząc w obszar pasywny. Gwałtowny wzrost 

gęstości prądu podczas dalszej polaryzacji świadczy o zajściu korozji wżerowej. Po 

osiągnięciu granicznej gęstości prądu, narzuconego podczas badań, następowało 

odwrócenie kierunku polaryzacji. Dla każdej badanej próbki zaobserwowano 

stabilizację gęstości prądu podczas polaryzacji w kierunku potencjałów ujemnych, co 

może świadczyć o repasywacji powierzchni wewnątrz wytworzonych wżerów. Na 

wykresach kierunek polaryzacji został zaznaczony strzałkami. 
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Rys.  52 Krzywa polaryzacji stali 316L w roztworze zawierającym jony chlorkowe, przekrój 

poprzeczny. Zaznaczone zostały charakterystyczne potencjały: Ekor – potencjał korozyjny, Epr – 

potencjał przebicia, Erp – potencjał repasywacji 
 

 
Rys.  53 Krzywa polaryzacji próbki HE13 w roztworze zawierającym jony chlorkowe, przekrój 

poprzeczny 

Epr 
Erp 

Ekor 
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Rys.  54 Krzywa polaryzacji próbki HE17 w roztworze zawierającym jony chlorkowe, przekrój 

poprzeczny 
 

 
Rys.  55 Krzywa polaryzacji próbki HE20 w roztworze zawierającym jony chlorkowe, przekrój 

poprzeczny 
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Rys.  56 Zestawienie krzywych polaryzacji uzyskanych podczas badań w roztworze 

zawierającym jony chlorkowe dla próbek SW, HE13, HE17 oraz HE20 , przekrój poprzeczny 

 

Z otrzymanych krzywych polaryzacji przeprowadzonej w roztworze buforu 

boranowego z dodatkiem jonów Cl- wyznaczono potencjał korozyjny Ekor, gęstość 

prądu pasywacji ipas (wyznaczony dla potencjału 0.25V), potencjał przebicia Epr oraz 

potencjał repasywacji Erp, wyniki zostały przedstawione w Tabeli 16. 

 

Tabela 16 Wyniki badań odporności na korozję wżerową stali 316L przed oraz po procesie 

wyciskania hydrostatycznego 

 

Stale austenityczne podatne są na występowanie korozji wżerowej w obecności 

jonów Cl-. Zbadano wpływ procesu wyciskania hydrostatycznego na podatność stali do 

wystąpienia tego typu korozji. Przeprowadzone badania na przekroju poprzecznym 

wykazały wzrost odporności na korozję wżerową stali po procesie wyciskania 

hydrostatycznego, o czym świadczy wzrost potencjału przebicia (Rys.  56 oraz 

 Ekor [V] ipas [µA/cm2] Epr [V] Erp [V] 

SW -0.3 3.51 0.37 -0.16 

HE 13 -0.23 7.24 0.44 -0.07 

HE 17 -0.14 6.64 0.52 -0.01 

HE 20 -0.12 8.02 0.46 -0.03 
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Tabela 16). Największy potencjał przebicia wystąpił dla próbki HE17. Dodatkowo w 

badanym środowisku dla próbek HE13, HE17 oraz HE20 potencjał korozyjny oraz 

repasywacji był wyższy niż w przypadku stanu wyjściowego. Wyższe potencjały 

repasywacji świadczą o szybszej pasywacji powierzchni na której występują wżery. 

Na Rys.  57 oraz Rys.  58 zostały przedstawione zdjęcia zniszczeń korozyjnych 

powstałych na powierzchni próbek podczas badań przeprowadzonych w środowisku 

jonów chlorkowych. Wyznaczono ilość utworzonych wżerów na jednostkę 

powierzchni. Wyniki tej analizy przedstawione zostały w Tabeli 17. Uzyskane wyniki 

wykazały, że na powierzchni próbek po wyciskaniu hydrostatycznym powstało 

znacznie więcej wżerów niż na próbce w stanie wyjściowym, chociaż próbki HE13, 

HE17 oraz HE20 charakteryzowały się wyższymi potencjałami przebicia. 

Prawdopodobnie większa liczba powstałych zniszczeń korozyjnych wynika z większej 

ilości wtrąceń niemetalicznych obecnych na próbach po procesie wyciskania.  
 
 

 
 

 

 

   

   
Rys.  57 Zniszczenia korozyjne powstałe podczas badań w środowisku jonów Cl- stanu 

wyjściowego (a) oraz próbek HE13 (b), HE17 (c) oraz HE20 (d) wykonane za pomocą 

mikroskopu świetlnego  

a b 

c d 
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Rys.  58 Zniszczenia korozyjne powstałe podczas badań w środowisku jonów Cl- próbek 

SW (a), HE13 (b), HE17 (c) oraz HE20 (d) wykonane za pomocą mikroskopu skaningowego 

 

Tabela 17 Wyniki analizy ilości powstałych zniszczeń korozyjnych w odniesieniu na jednostkę 

powierzchni 

Próbka NA [1/mm2] 

SW 3.22 

HE13 8.98 

HE17 7.8 

HE20 10.34 

 

7.8.2 Przekrój wzdłużny 

Rys.  59 przedstawia krzywe polaryzacji wykonane w roztworze zawierającym 

jony Cl- przeprowadzone na próbkach pobranych z przekroju wzdłużnego. Wyznaczone 

wartości potencjału korozyjnego Ekor, potencjału przebicia Epr oraz repasywacji Erp 

zostały zamieszczone w Tabeli 18.  

a b 

c d 
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Rys.  59 Zestawienie krzywych polaryzacji uzyskanych podczas badań w roztworze 

zawierającym jony Cl-, przekrój wzdłużny 

 

Tabela 18 Wyniki badań odporności na korozję wżerową stali 316L przed oraz po procesie 

wyciskania hydrostatycznego 

 Ekor [V] ipas [µA/cm2] Epr [V] Erp [V] 

SW -0.26 5.93 0.39 0.12 

HE 13 -0.23 4.55 0.49 -0.01 

HE 17 -0.22 4.55 0.5 -0.01 

HE 20 -0.22 4.47 0.49 -0.01 

 

Badania potencjodynamiczne w środowisku jonów Cl- przeprowadzonych na 

przekroju wzdłużnym wykazały bardzo zbliżone wartości potencjałów przebicia próbek 

po procesie wyciskania hydrostatycznego (Tabela 18). Podobnie jak dla przekroju 

poprzecznego potencjał przebicia dla stanu wyjściowego był niższy niż dla próbek po 

procesie wyciskania. Dodatkowo potencjały korozyjne próbek HE13, HE17 oraz HE20 

były wyższe niż dla stanu wyjściowego. 

Na Rys.  60 – 61 zostały przedstawione zdjęcia zniszczeń korozyjnych 

powstałych na powierzchni próbek pobranych z przekroju wzdłużnego podczas badań 

przeprowadzonych w środowisku jonów chlorkowych. Obserwacja wżerów 

wytworzonych na powierzchni wykazała ich powstawanie na wtrąceniach 
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niemetalicznych obecnych w stali. Najprawdopodobniej są to siarczki manganu, które 

są miejscami o większej podatności na rozpuszczenie [6], dodatkowo na ich 

powierzchni nie wytwarzana jest warstwa pasywna [12]. Z tych powodów łatwiej może 

dojść do zainicjowania wżeru na ich powierzchni.  

Analogicznie jak dla przekroju poprzecznego wyznaczona została liczba 

utworzonych wżerów, wyniki przedstawione zostały w Tabeli 19. Najmniejsza ilość 

wżerów powstała na powierzchni próbki HE13. W przypadku pozostałych próbek po 

wyciskaniu hydrostatycznym – HE17 oraz HE20 – ilość powstałych zniszczeń 

korozyjnych była wyższa niż dla stanu wyjściowego. 

   

  
Rys.  60 Zniszczenia korozyjne powstałe podczas badań w środowisku jonów Cl- próbek 

SW (a),HE13 (b), HE17 (c) oraz HE20 (d), pobranych z przekroju wzdłużnego, wykonane za 

pomocą mikroskopu świetlnego  

 

 

 

 

a b 

c d 
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Rys.  61 Zniszczenia korozyjne powstałe podczas badań w środowisku jonów Cl- próbek 

SW (a), HE13 (b), HE17 (c) oraz HE20 (d) wykonane za pomocą mikroskopu skaningowego 

 

Tabela 19 Wyniki analizy ilości powstałych zniszczeń korozyjnych w odniesieniu na jednostkę 

powierzchni 

Próbka NA [1/mm2] 

SW 1.33 

HE13 0.79 

HE17 1.73 

HE20 2.54 

 

  

a b 

c d 
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8 Wnioski 

Z przeprowadzonych badań można wyciągnąć następujące wnioski: 

 Proces wyciskania hydrostatycznego wpływa na mikrostrukturę stali 316L, 

powodując znaczne rozdrobnienie ziarna oraz fragmentację wtrąceń 

niemetalicznych 

 

 Duże odkształcenie plastyczne wywołane podczas procesu wyciskania 

hydrostatycznego spowodowało prawie dwukrotny wzrost mikrotwardości stali 

316L w stosunku do stanu wyjściowego  

 

 Warstwy pasywne utworzone na powierzchni przekroju poprzecznego stali 316L 

po procesie wyciskania hydrostatycznego charakteryzują się obniżonymi 

właściwościami ochronnymi w badanych roztworach. Proces nie wpływa 

znacząco na właściwości elektrochemiczne stali na przekroju wzdłużnym.   

 

 Badania woltamperometryczne wykazały, że warstwy pasywne wytworzone na 

przekroju poprzecznym są bardziej podatne na redukcję katodową, niż 

odpowiadające im próbki z przekroju wzdłużnego. 

 

 Stal 316L po procesie wyciskania hydrostatycznego charakteryzuje się większą 

odpornością na korozję wżerową niż ta stal w stanie wyjściowym. 
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