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Badania zużycia ściernego
nanostrukturalnej stali bainitycznej
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych odporności na zużycie ścierne nanostrukturalnej stali
®
bainitycznej NANOS-BA i komercyjnej stali trudnościeralnej. Opracowano metodykę przygotowania próbek z wysokowytrzymałej stali do testów w warunkach suchego tarcia posuwistego. Dla wytypowanego wariantu obróbki cieplnej
stali nanostrukturalnej uzyskano istotnie wyższą odporność na zużycie ścierne w porównaniu do stali komercyjnej.
Wyniki pomiarów wykazały ok. 3-krotnie wyższą odporność na zużycie ścierne stali NANOS BA® w porównaniu do
stali trudnościeralnej o twardości 600 HB i ok. 15-krotnie wyższą w porównaniu do stali trudnościeralnej o twardości
500 HB.
Słowa kluczowe: odporność na zużycie ścierne, nanostrukturalna stal bainityczna, testy tribologiczne, stal wysokowytrzymała, stal trudnościeralna

Investigation of wear resistance of nanostructured
bainitic steel
The article presents the results of a comparative examination of abrasive wear resistance of nanostructured bainitic
steel (NANOS-BA®) and commercial wear resistant steel. A method of sample preparation for high-strength NANOSBA® steel was developed for dry sliding friction tests. Examination results for the newly developed variant of heat
treatment of nanostructured bainitic steel show a higher abrasive resistance than in the case of commercial wearresistant steels. Measurement results show an approx. 3 times higher resistance for the NANOS-BA® steel than the 600
HB wear-resistant steel and approx. 15 times higher than the 500 HB steel.
Keywords: wear resistance, nanostructured bainitic steel, tribological tests, high-strength steel, wear-resistant steel

1. Wstęp
Zużycie tribologiczne urządzeń i narzędzi pracujących w warunkach oddziaływania ściernego często następuje w wyniku wykruszenia fragmentów warstwy
powierzchniowej wskutek powstawania i propagacji
mikropęknięć. Procesy zachodzące w stali w wyniku
długotrwałego oddziaływania tribologicznego powodują lokalne zmiany mikrostruktury, co z kolei związane
jest z degradacją właściwości mechanicznych takich
jak: wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, udarność czy twardość. Wyznaczanie charakterystyk materiałowych, opisujących zmiany właściwości
stali i stopów pod wpływem oddziaływania tribologicznego jest przedmiotem badań wielu ośrodków naukowo-badawczych. Najczęściej badane są mechanizmy
tribologiczne, wywoływane procesami tarcia, ponieważ
stanowią one około 80% ogółu wszystkich przypadków
zużycia i uszkodzenia [1]. Opracowania te są wykorzystywane w praktyce do oceny trwałości eksploatacyjnej
narzędzi oraz elementów maszyn i urządzeń pracujących w warunkach zużycia ściernego.
Według autorów prac [2, 3] intensywność zużycia
ściernego stali ściśle zależy od rodzaju mikrostruktu-

ry, twardości, parametrów obróbki cieplnej i warunków
pracy. Ścieralność stali zależy również w dużym stopniu od jakości powierzchni roboczej, w szczególności od
chropowatości. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Wanga metodą trzpień-tarcza, dla
materiałów o zróżnicowanej mikrostrukturze i dla szerokiego zakresu twardości od 202 do 668 HV stwierdzono, że odporność na zużycie ścierne stali wzrasta dla
różnych typów mikrostruktur następująco: martenzyt
+ węgliki < martenzyt < bainit < perlit. Wyniki badań
Claytona i Jina wskazują, że intensywność zużycia stali o strukturze bainitycznej jest porównywalna ze stalą
o strukturze perlitycznej lub w niektórych przypadkach, nawet od niej mniejsza [4, 5].
Wstępne badania wykonane w latach 2014–2016
w ramach współpracy Instytutu Metalurgii Żelaza
i Politechniki Śląskiej [6–8] wykazały wyższą odporność stali nanostrukturalnej o strukturze bainitu bezwęglikowego opracowanej w IMŻ na oddziaływanie
ścierne i erozyjne (udarowo-ścierne) w porównaniu do
stali o strukturze perlitycznej i do komercyjnie stosowanej stali trudnościeralnej o strukturze martenzytu
odpuszczonego. Wykonano eksperymenty odporności
stali NANOS-BA® na działanie strumieniowo-ścierne
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cząstek Al2O3. Wyniki badań wskazują na bardzo wy®
soką odporność nanostrukturalnej stali NANOS-BA
na zużycie ścierno-udarowe (erozyjne), nawet o 55%
wyższą od standardowej stali trudnościeralnej. Ponadto przeprowadzono próby eksploatacyjne mieszadeł wykonanych z eksperymentalnej stali nanostrukturalnej
bainitycznej, pracujących w komorze mieszarki turbinowej w warunkach oddziaływania ścierno-udarowego
twardych cząstek, w których potwierdzono jej wyższą
odporność na zużycie w porównaniu do dotychczas stosowanych gatunków stali [8].
Unikatowa możliwość połączenia wysokich właści®
wości mechanicznych stali NANOS-BA m.in.: twardości od 500 do 650 HV, wytrzymałości na rozciąganie
Rm od 1600 do 2100 MPa przy wydłużeniu A5 w zakresie 12÷20% z wysoką odpornością na zużycie ścierne
stwarza potencjał do zastosowania tej grupy stali na
elementy trudnościeralne. W tym celu wykonano badania porównawcze odporności na zużycie ścierne nanostrukturalnej stali bainitycznej z obecnie stosowanymi
wysokojakościowymi stalami trudnościeralnymi klasy
500 i 600.

Badania odporności stali na zużycie w warunkach tarcia suchego przeprowadzono w Instytucie Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej w Katowicach na tribometrze posuwisto-zwrotnym (Rys. 1). Na ruchomym
wózku umieszczana jest próbka, a obciążona przeciwpróbka mocowana jest prostopadle do powierzchni badanej. Testom poddano trzy rodzaje materiałów oznaczonych symbolami: 225/96, 500 i 600. Przeciwpróbkę
stanowiły trzpienie z zamocowaną nieruchomo na końcu stalową kulką łożyskową o średnicy 9,525 mm.
Testy wykonano przy stałym obciążeniu wynoszącym
2000 g oraz prędkości liniowej wózka w czasie badania
200 mm/s. Jednostkowy skok (długość przemieszczenia
próbki/wózka) wynosił 15 mm. Całkowita droga tarcia
wynosiła l1 = 10000 m.

Oznaczenie:
a) komputer sterujący,
b) interfejs komunikacyjny USB,
c) układ sterowania,
d) interfejs komunikacyjny RS232,
e) moduł liniowy,
f) silnik krokowy,
g) obciążenie,
h) wózek z zamontowaną próbką,
i) przeciwpróbka.

2. Materiał, zakres i metodyka
badań
Materiał do badań odporności na zużycie ścierne sta®
nowiły próbki z opracowanej w IMŻ stali NANOS-BA
– nanostrukturalnej bainitycznej i komercyjnych stali
trudnościeralnych o strukturze martenzytu odpuszczo®
nego. Próbki ze stali NANOS-BA przygotowano do badań trybologicznych w stanie po finalnej izotermicznej
obróbce cieplnej na bainit w temperaturze 225°C, z czasem wytrzymania w zadanej temperaturze przez 96 h.
Składy chemiczne badanych gatunków stali zamieszczono w tabeli 1. Właściwości mechaniczne wybranego
®
wariantu obróbki cieplnej stali NANOS-BA (225/96)
i stali trudnościeralnych komercyjnych (500 i 600) zamieszczono w tabeli 2.

Rys. 1. Schemat urządzenia do badań odporności na zużycie ścierne [9]
Fig. 1. Wear resistance tester [9]

Ślady wytarcia płaskich próbek stalowych oraz powierzchnie trzpieni po testach badano z wykorzystaniem profilometru optycznego. Uzyskano izometryczne
obrazy powierzchni 3D oraz wyniki pomiarów głębokości ubytku i profilu śladu wytarcia.

Tabela 1. Skład chemiczny badanych stali
Table 1. Chemical composition of the examined steels
Materiał

Pierwiastek [% masowe]
C

Mn

Si

P

S

Cr

V

Mo

Ti

Ni

NANOS-BA®*

0,58

1,90

1,82

0,012

0,005

1,32

0,095

0,75

0,010

-

B
-

500**

max
0,27

max
1,60

max
0,50

max
0,025

max
0,010

max
1,20

-

max
0,25

-

max
0,25

max
0,005

600**

max
0,47

max
1,40

max
0,70

max
0,015

max
0,010

max
1,20

-

max
0,70

-

max
2,50

max
0,005

*) analiza kontrolna (control analysis)
**) dane producenta (producer’s data)
Tabela 2. Właściwości mechaniczne stali: NANOS-BA® (poz. 1) i trudnościeralnych (poz. 2 i 3)
®

Table 2. Mechanical properties of NANOS-BA steel (item 1) and wear-resistant steels selected for wear resistance examinations (items 2 and 3)
Oznaczenie
próbki

Granica
plastyczności

Wytrzymałość na
rozciąganie

Wydłużenie

Twardość

Współczynnik

Rp0,2, MPa

Rm, MPa

A, %

HB

Rp0,2 /Rm

225/96

1360

1890

13,7

537÷555

0,72

500*

1300

1550

8,0

470÷530

0,84

600*

1650

2000

7,0

570÷640

0,83

*) dane producenta (producer’s data)
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Badania mikrostruktury w obszarze śladu wytarcia
wykonano za pomocą mikroskopu świetlnego. Pomiary
ułamka objętości austenitu w miejscu oddziaływania
kulki łożyskowej po testach trybologicznych wykonano
metodą Averbacha-Cohena z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego Empyrean firmy PANalytical stosując filtrowane promieniowanie kobaltu oraz
technikę mikrodyfrakcji w konfiguracji z detektorem
Pixcel. Analizie poddano po trzy refleksy Austenitu
i Ferrytu.
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a)

3. Wyniki badań
3.1. Badania odporności na zużycie
ścierne
Wyniki badań topografii powierzchni próbek w obszarze działania trzpieni zamieszczono w tabeli 3. Na
podstawie badań topografii powierzchni określono głębokość i kształt śladów zużycia ściernego. Maksymalna głębokość śladów wytarcia wytworzonych na skutek działania ściernego trzpieni wynosiła od ok. 12 do
132 µm. Na rys. 2÷4 zamieszczono wyniki pomiarów
geometrii i głębokości śladów w obszarze oddziaływania trzpienia. Stal nanostrukturalna wykazywała najmniejszy ubytek objętości materiału przy najmniejszej
głębokości średniej i maksymalnej śladu wytarcia.

b)

Rys. 3. Powierzchnia próbki stali 500 po teście zużycia tribologicznego: (a) widok 3D śladu wytarcia, (b) profil przekroju poprzecznego w obszarze wytarcia
Fig. 3. Surface of the 500 steel sample after abrasive wear
test: (a) 3D view of the wear track area, (b) cross-section
profile within the wear track area
a)

Tabela 3. Wyniki badań ścieralności
Table 3. Results of abrasive tests
Oznaczenie
materiału

Maksymalna
głębokość

Średnia
głębokość

Ubytek
objętościowy

µm

µm

3
2
µm /mm

225/96

11,6

1,6

1 554 499

500

132,0

24,6

24 589 121

600

26,2

4,4

4 392 617

a)

b)

Rys. 4. Powierzchnia próbki stali 600 po teście zużycia tribologicznego: (a) widok 3D śladu wytarcia, (b) profil przekroju poprzecznego w obszarze wytarcia
Fig. 4. Surface of the 600 steel sample after abrasive wear
test: (a) 3D view of the wear track area, (b) cross-section
profile within the wear track area
b)

Rys. 2. Powierzchnia próbki stali NANOS-BA® (wariant
225/96) po teście zużycia tribologicznego: (a) widok 3D śladu wytarcia, (b) profil przekroju poprzecznego w obszarze
wytarcia
®
Fig. 2. Surface of the NANOS-BA steel sample (variant
225/96) after abrasive wear test: (a) 3D view of the wear
track area, (b) cross-section profile within the wear track
area

3.2. Badania makro- i mikrostruktury
po testach tribologicznych
Makrostrukturę próbek po testach tribologicznych
zamieszczono na rys. 5. Wyniki obserwacji makrostruktury wykazały zmiany profilu szczególnie wyraźnie widoczne dla stali komercyjnej klasy 500 (Rys. 5b).
W obszarach oddziaływania ściernego dla wszystkich
badanych materiałów nie obserwowano makropęknięć,
wykruszeń fragmentów materiału i innych wad powierzchniowych.
Na rys. 6÷8 zamieszczono wyniki badań mikrostruktury w obszarach zużycia ściernego. Obserwowano dwa
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Rys. 5. Makrofotografie w
obszarach badania odporności na ścieranie: a) Stal nanostrukturalna bainityczna,
b) Stal komercyjna trudnościeralna klasy 500, c) Stal
komercyjna trudnościeralna
klasy 600

a)

Fig. 5. Macrophotographs
within the areas of wear resistance examination: a) Nanostructured bainitic steel,
b) 500 commercial wear resistant steel, c) 600 commercial
wear resistant steel

b)

c)

a)

b)

Rys. 6. Mikrostruktura stali
NANOS-BA®, wariant: 225/96
po testach tribologicznych,
mikroskop świetlny: a) materiał rodzimy (środek próbki),
b) obszar śladu wytarcia
Fig. 6. Microstructure of the
nanostructured bainitic steel, variant 225/96 after abrasive tests, light microscope:
a) centre of specimen, b) area
of wear resistance examination

a)

b)

Rys. 7. Mikrostruktura komercyjnej stali trudnościeralnej klasy 500 po testach
tribologicznych, mikroskop
świetlny: a) materiał rodzimy (środek próbki), b) ślad
wytarcia
Fig. 7. Microstructure of the
500 commercial wear-resistant steel after abrasive test,
light microscope: a) centre of
specimen, b) area of wear resistance examination
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Rys. 8. Mikrostruktura komercyjnej stali trudnościeralnej klasy 600 po testach
tribologicznych, mikroskop
świetlny: a) materiał rodzimy (środek próbki), b) ślad
wytarcia
Fig. 8. Microstructure of the
600 commercial wear-resistant steel after abrasive test,
light microscope: a) centre of
specimen, b) area of wear resistance examination

charakterystyczne obszary na grubości próbek: a) strefę środkową i b) strefę przypowierzchniową. W obszarze środkowym próbek stwierdzono pasmowość mikrostruktury, która jest wynikiem segregacji i dalszego
przerobu plastycznego metodą walcowania na gorąco.
Dla próbki ze stali nanostrukturalnej nie stwierdzono zmian kształtu powierzchni i mikrostruktury przy
powiększeniach do 1000×. W przypadku stali komercyjnych klasy 500 i 600 stwierdzono występowanie
nierówności powierzchni (Rys. 7) oraz lokalne zmiany
mikrostruktury w postaci warstwy odkształconej. Warstwa ta w odniesieniu do materiału poza oddziaływaniem udarowym była trudna do wytrawienia (Rys. 8).
Badania morfologii tej warstwy wymagają zastosowania innych technik, np. transmisyjnej mikroskopii
elektronowej.
3.3. Pomiary ułamka objętości
austenitu szczątkowego po testach
tribologicznych
Wyniki badań zawartości austenitu szczątkowego
zamieszczono w tabeli 4.
Tabela 4. Wyniki pomiarów ułamka objętości austenitu
szczątkowego
Table 4. Results of retained austenite volume fraction measurement
Ułamek objętości austenitu, [%]
Oznaczenie
materiału

225/96

Materiał
rodzimy
26,9±4,2

„Ślad wytarcia”
(pomiary w 3 obszarach
o średnicy 400 µm)
1

2

3

Średnia

14,1

15,0

14,3

14,5

Pomiary zawartości austenitu szczątkowego dla badanego wariantu stali bainitycznej nanostrukturalnej
NANOS-BA® przeprowadzono po testach ścierania. Pomiary ułamka objętości austenitu wykonano dla materiału rodzimego oraz w obszarze śladu wytarcia w 3 mikroobszarach. Stwierdzono spadek zawartości austenitu szczątkowego w obszarze poddanym ścieraniu o ok.
50% w porównaniu do materiału rodzimego (zawartość
ok. 27%). Przyczyną spadku zawartości austenitu może
być przemiana metastabilnego austenitu w martenzyt
w wyniku odkształcenia wywołanego ścieraniem. Na
obecnym etapie badań potwierdzenie występowania
mikroobszarów martenzytu na przekroju poprzecznym
próbek za pomocą pomiarów twardości nie było możli-

we, ze względu na zbyt małe rozmiary ewentualnych
przemienionych warstw, wynoszących do kilku µm. W
tym celu planowane są dalsze badania z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej.

4. Podsumowanie i wnioski
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych odporności na zużycie ścierne, w tym pomiary
śladów wytarcia za pomocą profilometru 3D i badania
mikrostruktury nanostrukturalnej stali bainitycznej
NANOS-BA® oraz komercyjnych stali trudnościeralnych w klasach twardości 500 i 600 HB. Dla stali nanostrukturalnej po testach ścierania wykonano pomiary zawartości austenitu szczątkowego. Wyniki badań
wykazały wyższą odporność na zużycie ścierne stali
o strukturze bezwęglikowego bainitu w porównaniu
do stali o wyższej twardości o strukturze martenzytu
odpuszczonego, co potwierdzają wyniki badań innych
autorów. Na podstawie porównania wyników z danymi
literaturowymi stwierdzono, iż podstawowym kryterium oceny odporności na zużycie ścierne materiałów
nie może być wyłącznie ich twardość i struktura, gdyż
jak pokazują niniejsze badania istotny wpływ na odporność trybologiczną w przypadku stali bainitycznych
o nanometrycznej wielkości ziarn ma indukowana odkształceniem plastycznym przemiana martenzytyczna.
Planowane są dalsze badania mechanizmów umocnienia warstwy wierzchniej stali NANOS-BA® w celu
jednoznacznego określenia przyczyn jej wyższej odporności ściernej w porównaniu do stali komercyjnej trudnościeralnej.
Na podstawie analizy wyników badań sformułowano
następujące wnioski:
1. Stal nanostrukturalna bainityczna-wariant 225/96
wykazuje wyższą odporność na oddziaływanie ścierne w porównaniu do komercyjnych gatunków stali
trudnościeralnych klasy 500 i 600. Na podstawie
porównania ubytku objętości materiału w wyniku
tarcia suchego na drodze o długości l = 10000 m,
przy prędkości liniowej 200 mm/s i obciążeniu 2000 g
stwierdzono, że odporność na zużycie ścierne wariantu 225/96,wyrażona jako ubytek objętości, jest ok.
3-krotnie wyższa niż stali trudnościeralnej klasy 600
i ponad 15-krotnie wyższa niż stali trudnościeralnej
klasy 500.
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2. Dla badanego wariantu obróbki cieplnej stali NANOSBA® o niższej twardości niż komercyjna stal trudnościeralna martenzytyczna, wykazano wyższą odporność na zużycie ścierne. Wyniki badań wykazały, że
mikrostruktura materiału, a nie twardość, determinuje w znacznym stopniu odporność na zużycie ścierne.
3. Na podstawie badań zawartości austenitu szczątkowego w stali NANOS-BA®– wariant 225/96 stwierdzono znaczny spadek zawartości austenitu w strefie
ścieranej w porównaniu do zawartości w materiale
rodzimym, co może wskazywać na przemianę austenitu w martenzyt w wyniku odkształcenia. Hipotezę
tę należy potwierdzić w szczegółowych badaniach mikrostruktury w obszarach zużycia ściernego.
4. Stal nanostrukturalna (o mikrostrukturze dwufazowej składającej się z listwowego bainitu bezwęglikowego i austenitu szczątkowego) wykazująca wyższą
odporność na oddziaływanie ścierne w odniesieniu do
obecnie stosowanych stali trudnościeralnych, w połączeniu z możliwością uzyskania wysokich właściwości mechanicznych tego gatunku: twardość w zakresie 500÷650 HV, wytrzymałość na rozciąganie
od 1600 do 2100 MPa, przy wydłużeniu A5 12÷20%,
stanowi alternatywę dla obecnie stosowanych stali
trudnościeralnych.
Artykuł zawiera częściowe wyniki badań uzyskanych w pracy statutowej Instytutu Metalurgii
Żelaza S0-0945/2016 (dla młodych naukowców)
finansowanej z dotacji MNiSW na rok 2016.

Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 69 (3) (2017) 55–60
Literatura
[1] L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich, „Open Access Library” (5)
(2011), s. 372.
[2] Y. Wang, T.C. Lei., T.Q. Lei., J.J. Liu, Tribo-metallographic behavior of high carbon steels in dry sliding. Wear mechanisms
and their transitions, „Wear” 231 (1999), s. 12-19.
[3] Y. Wang, T.C. Lei., T.Q. Lei., J.J. Liu, Wear behavior of steel
1080 with different microstructures during dry sliding, „Wear”
194 (1996), s. 44-53.
[4] N. Jin, P. Clayton, Effect of microstructure on rolling/sliding
wear of low carbon bainitic steels, „Wear” 202 (1997) 202-207.
[5] P. Clayton, N. Jin: Unlubricated sliding and rolling/sliding
wear behavior of continuously cooled, low/medium carbon bainitic steels, „Wear” 200 (1996), s. 74-82.
[6] B. Walnik, J. Marcisz, A. Iwaniak, J. Wieczorek, Porównawcze
badania odporności na zużycie ścierne nanostrukturalnej stali
bainitycznej i stali trudnościeralnej ulepszonej cieplnie, Materiały konferencyjne, XVIII Międzynarodowa studencka sesja
naukowa: Materiały i technologie XXI wieku. Katowice, 19
maja 2016, s. 104-109.
[7] B. Walnik, J. Marcisz, A. Iwaniak, J. Wieczorek, D. Paluch,
Wpływ parametrów obróbki cieplnej nanostrukturalnej stali bainityczno-austenitycznej na jej zużycie erozyjne, Materiały konferencyjne, XVII Międzynarodowa studencka sesja naukowa:
Materiały i technologie XXI wieku. Katowice, 14 maja 2015,
s. 184-190.
[8] J. Marcisz, B. Walnik, W. Burian, A. Iwaniak, J. Wieczorek,
D. Paluch, Odporność na zużycie erozyjne nanostrukturalnej
stali bainityczno-austenitycznej, „Prace Instytutu Metalurgii
Żelaza”. 67 (1) (2015) 14-21.
[9] K. Brzyski, A. Iwaniak, Design and implementation of application for tribological wear tester, Materiały konferencyjne, XVIII
Międzynarodowa studencka sesja naukowa: Materiały i technologie XXI wieku, Katowice, 19 maja 2016, s. 255-258.

