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W

arstwa hybrydowa Ti-Al + TiAlCrN składa się z warstwy fazy międzymetalicznej (Ti-Al) oraz twardej
powłoki PVD (TiAlCrN) i jest dedykowana do zwiększania trwałości narzędzi oraz elementów maszyn
wykonanych ze stopów tytanu. Opracowana technologia wytwarzania warstwy hybrydowej jest procesem dwuetapowym obejmującym: nasycanie dyfuzyjne w proszku Al (Ti-Al) oraz osadzenie powłoki
PVD (TiAlCrN) metodą odparowania łukiem elektrycznym. Zaprojektowana warstwa hybrydowa charakteryzuje się
podwyższoną odpornością na zużycie ścierne i erozyjne oraz wysoką odpornością korozyjną.
Warstwa hybrydowa Ti-Al + TiAlCrN może być wykorzystywana w przemyśle lotniczym, samochodowym,
energetycznym do pokrywania elementów maszyn
wykonanych ze stopu tytanu pracujących w warunkach dużego zapylenia środowiska, między innymi
łopatek turbin silników lotniczych, łopatek turbin energetycznych oraz elementów konstrukcyjnych systemów wentylacyjnych.
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Projekt warstwy hybrydowej Ti-Al + TiAlCrN

Kolor:			 niebieskoszary
Grubość warstwy międzymetalicznej: 4–6 μm
		

6–7 μm

Twardość powłoki PVD: 		

do 30 GPa

Moduł Younga powłoki PVD:		

do 350 GPa
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T

he Ti-Al + TiAlCrN hybryd layer is composed of an intermetallic phase (Ti-Al) and a hard PVD coating (TiAlCrN).
It increases the durability of tools and machine elements made of titanium alloy. The developed technology
for the production of a hybrid layer is a two-step process consisting of diffusion saturation in the Al powder
(Ti-Al) and the deposition of the PVD coating (TiAlCrN) by means of arc evaporation. The designed hybrid
layer is characterized by an increased erosive and corrosive wear resistance.
The Ti-Al + TiAlCrN hybrid layer can be used in aviation,
automotive and energy industry to coat the elements
of machines operating in dusty environments, for
example turbine blades of aircraft engines and power
turbines in ventilation systems.
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Colour: 			

blue-grey

Thickness of the intermetallic layer:

4–6 μm

Thickness of the PVD coating: 		

6–7 μm

Hardness of the PVD coating: 		

up to 30 GPa

Young’s modulus of the PVD coating:

up to 350 GPa

erosion wear

Design of the Ti-Al + TiAlCrN layer
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Results of stusy on erosive wear resistance
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