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W

arstwa hybrydowa Cu-Wgradient/WCH/WCgradient/DLC jest dedykowana do zwiększenia trwałości elementów maszyn i narzędzi wykorzystywanych w procesach odlewniczych. Opracowana technologia wytwarzania warstwy hybrydowej jest procesem wieloźródłowym obejmującym: warstwę gradientową
Cu-Wgradient wytwarzaną metodą magnetronową z dwóch magnetronów wyposażonych w targety metaliczne Cu oraz W, warstwy WCH i WCgradient, których celem jest złagodzenie różnicy twardości pomiędzy powłokami
oraz bezpośrednio na powierzchni kompleksu wielowarstwowego znajduje się powłoka węglowa DLC wytwarzana
metodą RF PACVD. Zaprojektowana powłoka charakteryzuje się dużą twardością oraz dobrą zwilżalnością.
Warstwa hybrydowa Cu-Wgradient/WCH/WCgradient/DLC może być wykorzystywana w przemyśle maszynowym i narzędziowym
do pokrywania narzędzi produkcyjnych do obróbki stopów metali nieżelaznych, w szczególności matryc przeznaczonych do
obróbki plastycznej na gorąco.
Efektywna grubość warstwy
azotowanej g800:			

0,1 mm

Twardość powłoki PVD [HV]:		

ok. 3500

Moduł Younga powłoki PVD [GPa]:

ok. 450

Siła adhezji Fn2 [N]:			

60

Projekt warstwy hybrydowej Cu-Wgradient/WCH/WCgradient/DLC
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Krystalizator wykorzystywany w procesie ciągłego odlewania metali nieżelaznych
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T

he Cu-Wgradient/WCH/WCgradient/DLC hybrid layer increases the durability of the machine parts and elements
used in foundry processes. The developed technology of hybrid layer manufacture is a multisource process
consisting of the Cu-Wgradient gradient layer obtained by means of magnetron sputtering employing two
magnetrons equipped with metallic targets (Cu and W), and WCH and WCgradient layers whose purpose is to
soften the differences in the hardness between the layers. Moreover, directly on the surface of the multilayer complex
there is a DLC carbon coating obtained by means of the RF PACVD method. The designed coating is characterized by
high hardness and good wettability.
The Cu-Wgradient/WCH/WCgradient/DLC layer can be used in the machine and tool industries as a coating for production tools
intended for hot forming of non-ferrous alloys, particularly for hot forming dies.

Effective thickness
of the nitrided layer g800: 			

0.1 mm

Hardness of the PVD coating [HV]:

ca. 3500

Young’s modulus of the PVD
coating [GPa]: 			

ca. 450

Adhesion force Fn2 [N]: 			

60
Design of the Cu-Wgradient/WCH/WCgradient/DLC layer
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Crystallizer used in the process of continuous casting of non-ferrous metals
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