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Wprowadzenie

Dynamika rozwoju współczesnej techniki zależna jest w ogromnym stopniu od możliwości wytwarzania innowacyjnych materiałów o wysokich parametrach funkcjonalnych, które mogą być wykorzystane do realizacji nowoczesnych, wysoko zaawansowanych procesów technologicznych. Istotną rolę
w tym obszarze spełniają zaawansowane technologie obróbki powierzchniowej, które stanowiły podstawę intensywnego rozwoju technicznego na świecie
w ciągu ostatniego trzydziestolecia1. Wynika to przede wszystkim z faktu,
że dla wielu materiałów konstrukcyjnych możliwości klasycznego kształtowania ich właściwości poprzez dobór mikrostruktury, składu chemicznego
i fazowego zostały praktycznie wyczerpane. Wynikające z tego ograniczenia
klasycznych technologii inżynierii materiałowej, np. poprzez obróbkę cieplną
powodują, że najbardziej efektywnym sposobem kształtowania parametrów
eksploatacyjnych elementów użytkowych jest modyfikowanie właściwości
ich warstwy wierzchniej. Stąd też szybkie tempo rozwoju wielu nowoczesnych gałęzi przemysłu obserwowane w okresie kilkudziesięciu ostatnich
lat było i nadal jest wyznaczane przede wszystkim możliwościami inżynierii

A. Mazurkiewicz, Knowledge transfer mechanisms for advanced surface engineering technologies. Heat Treatment and Metals. International Heat Treatment and Surface Engineering, vol. 1, no 3,
October (2007) 108–113.
1
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powierzchni2,3. Dzięki nowym opracowaniom materiałowym i technologicznym umożliwiającym modyfikowanie właściwości użytkowych części maszyn
i narzędzi mogły być one lepiej dostosowane do pracy w coraz trudniejszych
warunkach eksploatacyjnych, np. przy wysokich obciążeniach mechanicznych
i cieplnych, intensywnym zużyciu lub korozyjnym oddziaływaniu środowiska.
Szybki rozwój inżynierii powierzchni spowodował pojawienie się wielu nowych materiałów powłokowych (np. powłok wieloskładnikowych, wielowarstwowych i gradientowych), jak również warstw hybrydowych wytwarzanych
metodami obróbki wielostopniowej. To właśnie te nowe materiały umożliwiły stopniowe rozszerzanie obszaru wykorzystywania inżynierii powierzchni
w przemyśle, m.in. w wysoko wydajnej obróbce skrawaniem oraz obróbce
plastycznej. Analiza stanu zagadnienia w zakresie inżynierii powierzchni oraz
kierunków jej rozwoju wskazuje, że trendy rozwoju zostaną utrzymane4,5. Inżynieria powierzchni stanowić będzie w dalszym ciągu istotny czynnik rozwoju techniki.
Projektowanie nowych rozwiązań materiałowych warstwy wierzchniej w celu modyfikowania właściwości funkcjonalnych elementów użytkowych wymaga wzajemnego uzupełniania się szerokiej wiedzy materiałowej
w zakresie wpływu składu chemicznego i fazowego, a także mikrostruktury
i morfologii na właściwości fizyczne i charakterystyki wytrzymałościowe wytwarzanych warstw i powłok oraz wiedzy technologicznej, która umożliwia
praktyczne wytworzenie zaprojektowanych rozwiązań materiałowych. Należy jednak pamiętać, że rzeczywista weryfikacja nowych opracowań materiałowych inżynierii powierzchni, pomimo przeprowadzanych często wysoko
zaawansowanych metodycznie i technicznie testów laboratoryjnych, zawsze
dokonywana jest w warunkach eksploatacyjnych. W efekcie konieczne jest
umożliwienie realizacji opracowanych, innowacyjnych technologii inżynierii
powierzchni w skali przemysłowej. To z kolei nie jest możliwe bez dostępu do
odpowiednio zaprojektowanych urządzeń technologicznych, specjalistycznych

C.Y. H. Lim, P.P. T. Lau, S.C. Lim, Work material and the effectivness of coated tools, Surface
and Coatings Technology 146–147 (2001) 298.
3
A.M. Merlo, The contribution of surface engineering to the product performance in the automotive industry, Surface and Coatings Technology 174–175 (2003) 21.
4
S. Hogmmark, S. Jacobson, M. Larsson, Design and evaluation of tribological coatings, Wear
246 (2000) 20.
5
C. Donet, A. Erdemir, Historical developments and new trends in tribological and solid lubricant
coatings, Surface and Coatings Technology 180–181 (2004) 76.
2
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podzespołów technicznych, wymaganej jakości materiałów eksploatacyjnych,
a także specjalistycznych urządzeń testowych do wstępnej weryfikacji właściwości eksploatacyjnych.
Dlatego też w celu zapewnienia możliwości efektywnego kreowania, a następnie praktycznego wykorzystania nowoczesnych opracowań inżynierii powierzchni, konieczny jest jednoczesny rozwój wiedzy podstawowej z zakresu
inżynierii materiałowej, dotyczącej projektowania oraz wytwarzania warstw
i powłok o szczególnych właściwościach eksploatacyjnych, jak również rozwój
wiedzy z zakresu projektowania i wytwarzania materiałów eksploatacyjnych,
a także urządzeń technologicznych i technicznych systemów wspomagających
realizację opracowanych technologii (Rys. 1).

Rys. 1. Schemat rozwoju innowacyjnych technologii inżynierii powierzchni
Źródło: opracowanie własne.

Wskazany kierunek rozwoju inżynierii powierzchni spełnia wymagania uznane za najważniejsze w rozwoju gospodarczym Unii Europejskiej 6
poprzez uwzględnienie go w kluczowych programach badawczych, w tym

Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji; Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Bruksela
6,10,2010 r. COM(2010)546.
6
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w Programie Horyzont 2020 w priorytecie 2 pn. „Wiodąca pozycja w przemyśle” obejmującym rozwój nanotechnologii, zaawansowanych materiałów
i innowacyjnych technologii wytwarzania7. Jednocześnie wśród najważniejszych działań mających na celu poprawę konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki europejskiej uznano rozwój i rozpowszechnianie nowoczesnych,
efektywnych technologii, oszczędzających surowce naturalne i przyjaznych dla
środowiska naturalnego8. Wskazany kierunek rozwoju inżynierii powierzchni
uznano również jako obszar strategiczny na poziomie narodowym w Narodowym Programie Foresight „Polska 2020”, wyodrębniając obszar tematyczny
nowoczesne technologie obróbki powierzchniowej9,10.
Tak ukierunkowany rozwój inżynierii powierzchni wymaga realizacji
kompleksowych, odpowiednio zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych
skupiających interdyscyplinarne zespoły badawcze łączące wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, chemii, fizyki ciała stałego, mechaniki, elektroniki i innych. Ze względu na zakres merytoryczny zaplanowanych prac
badawczo-rozwojowych, a co za tym idzie również konieczność wzajemnej
ich korelacji, a także czas i koszty finansowe, efektywną ich realizację mogą
zapewnić wyłącznie długookresowe projekty badawcze. Przykładem takiego
rozwiązania jest Program Strategiczny pn. „Innowacyjne Systemy Wspomagania Technicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki”, zrealizowany
w latach 2010–2015 w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu.
W zakresie prac badawczo-rozwojowych w obszarze inżynierii powierzchni
obejmował m.in. wewnętrzne zadania badawcze:
–– Multifunkcjonalne warstwy hybrydowe na elementach ze stali niskowęglowej i elementach ze stopów lekkich11 – którego celem było

Komunikat Komisji UE Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata – Strategia zrównoważonego
rozwoju Unii Europejskiej, Bruksela, maj 2001.
8
Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kwiecień 2008.
9
Narodowy Program Foresight „Polska 2020” – Wyniki Narodowego Programu „Polska 2020 –
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czerwiec 2009.
10
A. Mazurkiewicz, B. Poteralska, Zrównoważony rozwój Polski: Redakcja wydawnicza J. Kleer,
A. Wierzbicki, Narodowy Program Foresight „Polska 2020”: Dyskusja założeń scenariuszy. Komitet
Prognoz „Polska 2000 Plus Polska Akademia Nauk. 2009.
11
Raport końcowy z realizacji zadania badawczego nr II.1,1: Multifunkcjonalne warstwy hybrydowe na elementach ze stali niskowęglowej i elementach ze stopów lekkich, Program Strategiczny pn. „Innowacyjne Systemy Wspomagania Technicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki” (2010–2015)
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, czerwiec 2015.
7
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opracowanie technologii obróbki powierzchniowej wytwarzania multifunkcjonalnych warstw hybrydowych na materiałach podłoża, dla których
brak jest technologii inżynierii powierzchni zwiększających odporność
korozyjną i tribologiczną o znaczeniu aplikacyjnym, w tym: stali niskowęglowej oraz stopów lekkich, np. magnezu, aluminium i tytanu;
–– Warstwy hybrydowe o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne12 – którego celem było opracowanie technologii obróbki
powierzchniowej wytwarzania warstw hybrydowych o podwyższonej
odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne na stalach stopowych do
pracy na gorąco, ze szczególnym ukierunkowaniem na zwiększanie trwałości matryc kuźniczych wykorzystywanych w procesach kucia odkuwek
stalowych;
–– Hybrydowe technologie obróbki powierzchniowej13 – którego celem
było opracowanie hybrydowych technologii inżynierii powierzchni dedykowanych do zwiększania trwałości narzędzi wykorzystywanych
w procesach specjalnych, w tym np. do zwiększania trwałości matryc do
obróbki plastycznej odkuwek z metali nieżelaznych.
Uzyskane wyniki wymienionych zadań badawczych, dotyczących rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych w obszarze inżynierii
powierzchni, w monografii zostały zaprezentowane w następujących głównych obszarach tematycznych:
–– Zaawansowane rozwiązania materiałowe i technologiczne w obszarze
technologii hybrydowych, dedykowane do elementów ze stali stopowych
do pracy na gorąco oraz do stopów metali nieżelaznych: tytanu, magnezu,
aluminium (rozdział 1);
–– Urządzenia i podzespoły technologiczne wspomagające technologie inżynierii powierzchni (rozdział 2);
–– Materiały eksploatacyjne dla plazmowych technologii inżynierii powierzchni (rozdział 3).

Raport końcowy z realizacji zadania badawczego nr II.1,2: Warstwy hybrydowe o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne, Program Strategiczny pn. „Innowacyjne Systemy
Wspomagania Technicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki” (2010–2015) Instytut Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu, czerwiec 2015.
13
Raport końcowy z realizacji zadania badawczego nr II.2,1: Hybrydowe technologie obróbki
powierzchniowej, Program Strategiczny pn. „Innowacyjne Systemy Wspomagania Technicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki” (2010–2015) Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu,
czerwiec 2015.
12
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Uzyskane modelowe rozwiązania już na wstępnym etapie znalazły szerokie i efektywne ekonomicznie zastosowanie gospodarcze, a podjęta problematyka badawcza jest nadal aktywnie kontynuowana zarówno na bazie
projektów badawczych, jak i bezpośrednich zleceń przemysłowych.

1

Zaawansowane technologie
inżynierii powierzchni

Oczekiwania przemysłu wobec nowych typów powłok i warstw jako
produktów inżynierii powierzchni z jednej strony dotyczą ich większych
możliwości wytrzymałościowych, tj. większej wytrzymałości mechanicznej,
większej odporności na zużycie przez tarcie czy też większej odporności
termicznej, ale z drugiej strony dotyczą wielofunkcyjności, tzn. skutecznego
przeciwstawiania się wielu czynnikom zewnętrznym jednocześnie, w tym
np.: dużym zewnętrznym obciążeniom mechanicznym i intensywnemu tarciu w procesie eksploatacji, czy też narażeniom erozyjnym przy jednoczesnym
działaniu dużych obciążeń tribologicznych. Dla spełnienia wymienionych
oczekiwań w zakresie wielofunkcyjności eksploatacyjnej warstwy wierzchniej
konieczne jest opracowywanie nowych, zaawansowanych technologii materiałowych i nanotechnologii oraz nowoczesnych systemów technicznych wspomagających ich projektowanie i aplikację. Najbardziej zaawansowanym i jednocześnie najbardziej efektywnym kierunkiem rozwoju inżynierii powierzchni
spełniającym stawiane oczekiwania są złożone procesy technologiczne określane nazwą technologii wielostopniowych lub technologii hybrydowych14,15,16.

A. Matthews, A. Leyland, Hybrid techniques in surface engineering, Surface and Coatings Technology, 71 (1995) 88.
15
T. Sato, K. Sugai, S. Ueda, K. Matsunami, M. Yasuoka, Development of a hybrid coating process as an advanced surface modification for cutting tools and moulds, Surface and Coatings Technology
169–170 (2003) 45.
16
A. Mazurkiewicz, J. Smolik, J. Walkowicz, The Efficiacy of the Application of Highly Specialised Surface Engineering Methods in the Economy. Case Study, Transactions of Materials and Heat
Treatment Volume 25, No. 5 (2004) 1321.
14
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Hybrydowe technologie obróbki powierzchniowej są efektem wprowadzenia
nowatorskiego sposobu myślenia w zakresie kształtowania właściwości warstwy wierzchniej, jakim było uznanie, że dla uzyskania wymaganej efektywności stosowania różnych technologii obróbki powierzchniowej konieczne jest
uwzględnienie roli materiału podłoża. W efekcie, w odniesieniu do technologii hybrydowych, proces projektowania właściwości warstwy wierzchniej
obejmuje nie tylko materiał powłoki, lecz cały układ „podłoże/powłoka”. Odpowiedni dobór właściwości poszczególnych elementów składowych warstwy
hybrydowej, tj. struktury, składu chemicznego i morfologii materiału podłoża
i powłoki zapewnia ich synergiczne współdziałanie. Stwarza to bardzo duże
możliwości w kształtowaniu właściwości warstwy wierzchniej obrabianych
elementów, których uzyskanie poprzez zastosowanie standardowych metod
obróbki powierzchniowej nie jest możliwe. Hybrydowe technologie obróbki
powierzchniowej wykorzystują najnowszą wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, fizyki plazmy, fizyki ciała stałego, chemii i należą do najbardziej
zaawansowanych opracowań w obszarze inżynierii powierzchni łączących
kilka różnych metod obróbki powierzchniowej w wieloetapowy proces technologiczny17 (Rys. 1.1). Rozwój hybrydowych procesów wytwarzania warstw
i powłok koncentruje się wokół dwóch głównych kierunków badawczych, tj.:
rozwoju technologii hybrydowych realizowanych z wykorzystaniem procesów
dyfuzyjnych18,19, korelowanych w kolejnych etapach technologicznych z technologiami wytwarzania powłok metodami z grupy PVD lub CVD oraz rozwoju technologii hybrydowych wieloźródłowych20,21 wykorzystujących różne
metody osadzania powłok w jednym procesie technologicznym.

J. Smolik, A. Mazurkiewicz, J. Mizera, Composite layers MgAl intermetalic layer/PVD coating
obtained by hybrid surface treatment method on the AZ91D magnesium alloy, Book of Abstract 13th
International Conference on Plasma Surface Engineering PSE 2012, September 10–14, 2012, Garmisch-Partenkirchen, Germany.
18
F. Sanchette, et al., Single cycle plasma nitriding and hard coating deposition in a cathodic arc
evaporation device, Surface and Coatings Technology 94–95 (1997) 261–267.
19
G. Cassar, et al., Tribological properties of duplex plasma oxidized, nitride and PVD coated
Ti6AlV4, Surface and Coatings Technology 206 (2011) 395–404.
20
M. Larsson, et al., Deposition and microstructure of PVD TiN-NbN multilayered coatings by
combined reactive electron beam evaporation and DC sputtering, Surface and Coatings Technology 86–87
(1996) 351–356.
21
A. Hodroy, O. Chaix-Pluchery, P. Steyer, J.F. Pierson, Oxidation resistance of decorative (Ti,Mg)
N coatings deposited by hybrid cathodic arc evaporation-magnetron sputtering process, Surface and
Coatings Technology 205 (2011) 4547–4553.
17
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Rys. 1.1.
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Hybrydowe technologie inżynierii powierzchni – podział i zalety
Źródło: opracowanie własne.

Technologie hybrydowe wykorzystujące procesy dyfuzyjne stosowane
są głównie do kształtowania właściwości funkcjonalnych warstwy wierzchniej stali narzędziowych wysokostopowych. Najczęściej obejmują dwa etapy
technologiczne realizowane niezależnie, tj. azotowanie gazowe lub jarzeniowe,
którego efektem jest wytworzenie warstwy azotowanej w podłożu stalowym
oraz nakładanie odpowiednio dobranej powłoki funkcjonalnej, z wykorzystaniem jednej z wybranych metod inżynierii powierzchni. Technologie tego typu
mogą być również z powodzeniem stosowane do kształtowania właściwości
funkcjonalnych stopów metali nieżelaznych (tytanu, aluminium, magnezu)
poprzez połączenie np. procesów dyfuzyjnych w proszkach z procesami nakładania powłok metodami z grupy metod PVD. Przykładem oryginalnego
rozwiązania materiałowego w tym obszarze jest warstwa hybrydowa będąca
połączeniem warstwy intermetalicznej, np. MgAl w przypadku stopów magnezu22 lub TiAl w przypadku stopów tytanu i aluminium, z twardą powłoką
azotków metali23.

M. Tacikowski, M. Banaszek, J. Smolik, Corrosion-resistant composite titanium nitride layers
produced on the AZ91D magnesium alloy by a hybrid method, Vacuum 99 (2014) 298–302.
23
T. Wierzchoń, M. Ossowski, Struktura i wybrane właściwości kompozytów warstwowych: stop
tytanu Ti6Al2Cr2Mo – fazy międzymetaliczne z układu Ti-Al, Composites 6 (2006) 50–53.
22
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Technologie hybrydowe wieloźródłowe polegają na wykorzystaniu różnych metod inżynierii powierzchni w jednym procesie technologicznym.
Technologie tego typu mogą być realizowane w dwóch różnych wariantach.
Najczęściej realizowanym wariantem technologii wieloźródłowych jest wykorzystanie różnych metod inżynierii powierzchni na kolejnych etapach procesu
nakładania powłoki. Efektem takiego rozwiązania jest wytwarzanie powłok
wielowarstwowych, w których poszczególne warstwy składowe osadzane są
inną metodą inżynierii powierzchni. Innym wariantem technologii hybrydowych wieloźródłowych jest wykorzystanie kilku różnych metod osadzania powłok w jednym czasie technologicznym, zapewniając ich jednoczesny wpływ
na proces osadzania powłoki. Tak zaprojektowane procesy technologiczne
umożliwiają wytwarzanie powłok o bardzo złożonej mikrostrukturze, składzie
chemicznym i składzie fazowym, które często charakteryzują się bardzo złożonymi właściwościami fizycznymi i tribologicznymi. Technologie hybrydowe wieloźródłowe mogą być z powodzeniem stosowane dla znacznie szerszej
gamy materiałów podłoża, gdyż nie wymagają tak silnej aktywacji cieplnej
podłoża, jak to jest konieczne w przypadku wytwarzania warstw dyfuzyjnych.
Obie wymienione grupy technologii hybrydowych, tj. technologie hybrydowe wykorzystujące procesy dyfuzyjne oraz technologie hybrydowe wieloźródłowe niosą ze sobą ogromny potencjał w zakresie kształtowania właściwości funkcjonalnych warstwy wierzchniej, które są wynikiem synergicznego
współdziałania poszczególnych elementów składowych tych warstw.
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Warstwy hybrydowe typu warstwa azotowana/powłoka
PVD wytwarzane na stalach do pracy na gorąco

W celu wytwarzania warstw hybrydowych typu „warstwa azotowana/
powłoka PVD” na stalach narzędziowych wysokostopowych, w aspekcie
zwiększania trwałości narzędzi i elementów maszyn pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, np. formy do ciśnieniowego odlewania
aluminium24, matryce kuźnicze25 realizowane są głównie technologie hybrydowe wykorzystujące procesy dyfuzyjne. W kształtowaniu ich właściwości
decydującą rolę odgrywa wzajemne, synergiczne współdziałanie warstwy
dyfuzyjnej i powłoki PVD26. Najlepiej dotąd poznaną i najszerzej wykorzystywaną w praktyce przemysłowej jest warstwa hybrydowa składająca się z warstwy azotowanej i wytworzonej bezpośrednio na niej powłoki PVD (Rys. 1.1.1).
Warstwa azotowana zwiększa odporność podłoża na odkształcenie plastyczne, zabezpieczając w ten sposób powłokę PVD przed utratą spójności
wewnętrznej i adhezji z podłożem. Spójna powłoka PVD stanowi natomiast
barierę izolującą, ograniczając wpływ czynników zewnętrznych na proces
niszczenia podłoża. O ile rola warstwy azotowanej jest jednoznacznie zdefiniowana, tj. „zwiększenie twardości i odporności podłoża na odkształcenie
plastyczne”, o tyle rola powłoki PVD „ograniczenie wpływu czynników zewnętrznych na proces niszczenia podłoża” może być inna w każdym kolejnym
zastosowaniu. Dlatego też w procesie projektowania i wytwarzania warstw
hybrydowych typu „warstwa azotowana/powłoka PVD” do konkretnego zastosowania eksploatacyjnego właściwości powłoki PVD muszą być dokładnie zdefiniowane. Pomimo że funkcje, jakie w warstwie hybrydowej spełniają warstwa azotowana i powłoka PVD, są w każdym zastosowaniu ściśle
określone, to ich wytworzenie nie polega wyłącznie na prostej realizacji obu
metod, tj. azotowania i nakładania powłoki jedna po drugiej. Przebieg obu
tych procesów musi być podporządkowany jednoczesnemu spełnieniu dwóch
celów: uzyskaniu odpowiednich właściwości przez poszczególne elementy

P. Panjan, M. Čekada, R. Kirn, M. Sokovič, Improvement of die casting tools with duplex treatment, Surface and Coatings Technology 180–181 (2004) 561.
25
P. Panjan, I. Urankar, B. Navinšek, M. Terčlj, R. Turk, M. Čekada, V. Leskovšek, Improvement
of hot forging tools with duplex treatment, Surface and Coatings Technology 151–152 (2002) 505.
26
J. Smolik, Rola warstw hybrydowych typu warstwa azotowana powłoka PVD w procesie zwiększania trwałości matryc kuźniczych, Monografia: Wydawnictwo ITeE – PIB w Radomiu (2007), s. 123.
24
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struktury warstwy hybrydowej oraz zapewnieniu skutecznego, wzajemnego
ich współdziałania. Dlatego też prace badawcze dotyczące rozwoju technologii hybrydowych realizowanych z wykorzystaniem procesów dyfuzyjnych
skoncentrowały się w obszarze rozwoju wiedzy w zakresie wpływu struktury
i właściwości warstw dyfuzyjnych oraz powłok PVD, na właściwości wytworzonej struktury wielowarstwowej, będących efektem wzajemnego synergicznego współdziałania poszczególnych jej elementów.

a)

b)

Rys. 1.1.1. Warstwa hybrydowa typu „warstwa azotowana/powłoka PVD”: a) graficzny model zużycia
poszczególnych elementów warstwy hybrydowej, b) obraz mikroskopowy warstwy hybrydowej
„warstwa azotowana/CrN”
Źródło: opracowanie własne.

Struktura i właściwości warstwy azotowanej oprócz tego, że mają decydujący wpływ na kształtowanie granicy plastyczności warstwy wierzchniej,
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znacząco wpływają na adhezję powłoki PVD do azotowanego podłoża stalowego. Potwierdzają to wyniki badań literaturowych27,28,29, w których wykazano, że decydujące znaczenie w tym przypadku ma warstwa azotków żelaza
na powierzchni warstwy azotowanej. W wielu metodach PVD (np. rozpylania
magnetronowego, odparowania łukowo-próżniowego) etap osadzania powłoki poprzedzony jest procesem trawienia jonowego podłoża. W trakcie tego
procesu, w wyniku podwyższonej temperatury może nastąpić dekompozycja warstwy azotków żelaza30,31, w efekcie której wytworzona zostaje miękka
warstwa czystego żelaza na powierzchni warstwy azotowanej. Wyniki własnych prac badawczych dotyczących analizy mikrostruktury i składu chemicznego warstw hybrydowych „warstwa azotowana/CrN” wytworzonych
metodą hybrydową, będącą połączeniem procesu azotowania jarzeniowego
i odparowania łukowego, w których proces trawienia jonowego prowadzono
w różnych atmosferach, pokazano na rysunku 1.1.2. Wykazano, że intensywność dekompozycji azotków żelaza jest silnie uzależniona od składu atmosfery procesu trawienia jonowego, a uzyskane w tym zakresie wyniki badań
wskazują na istotną rolę odazotowania warstwy azotków żelaza podczas trawienia jonowego. W pierwszym przypadku (Rys. 1.1.2a) proces trawienia jonowego prowadzono w atmosferze argonu, natomiast w drugim przypadku
(Rys. 1.1.2b) w atmosferze azotu. Po trawieniu jonowym w atmosferze argonu
grubość utworzonej w efekcie odazotowania warstwy żelaza wynosiła około
2,5 mm (Rys. 1.1.2a). Natomiast w przypadku realizacji procesu trawienia jonowego w atmosferze azotu grubość utworzonej warstwy żelaza miała grubość
<1 mm.

R. Hoy, J.D. Kaminga, G.C.A.M. Janssen, Scratch resistance of CrN coatings on nitrided steel,
Surface and Coatings Technology 200 (2006) 3856.
28
W.S. Baek, S.C. Kwon, J.Y. Lee, S.R. Lee, J.J. Rha, K.S. Nam, The effect of Ti ion bombardment
on the interfacial structure between TiN and iron nitride, Thin Solid Films 323 (1998) 146.
29
J. Walkowicz, J. Smolik, J. Tacikowski, Optimization of nitrided case structure in composite
layers created by duplex treatment on the basis of PVD coating adhesion measurements, Surface and
Coatings Technology 116–119 (1999) 370.
30
Y. Sun, T. Bell, Combined plasma nitriding and PVD treatments, Trans Inst Metal Finish, 70
(1992) 38.
31
W.S. Baek, S.C. Kwon, J.J. Rha, B.G. Chae, J.Y. Lee, Formation mechanism of a black layer
between TiN and ion nitrided steel treated in a duplex process, Thin Solid Films 429 (2003) 174.
27
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a)

b)

Rys. 1.1.2 Wyniki badań mikrostruktury i składu chemicznego warstwy hybrydowej typu warstwa azotowana/
CrN otrzymanej w procesach hybrydowej obróbki powierzchniowej wykorzystujących różną atmosferę
trawienia jonowego: a) trawienie w atmosferze argonu, b) trawienie w atmosferze azotu
Źródło: opracowanie własne.

Dekompozycja warstwy azotków żelaza i powstawanie miękkiej warstwy czystego żelaza pomiędzy powłoką PVD i warstwą azotków żelaza
ε + γ’ ma wpływ na adhezję powłoki PVD. Miękka warstwa żelaza łatwo
ulega odkształceniu plastycznemu. Wskutek działania obciążeń zewnętrznych
cienka powłoka PVD łatwo pęka i traci adhezję do podłoża. Jak wykazano
w pracach32,33,34 zależność ta została potwierdzona zarówno w przypadku

S. Ma, Y. Li, K. Xu, „The composite of nitrided steel of H13 and TiN coatings by plasma duplex
treatment and the effect of pre-nitriding, Surface and Coatings Technology 137 (2001) 116–121.
33
K. Hock, H.J. Spies, B. Larisch, G. Leonhardt, B. Buecken, „Wear resistance of prenitrided
hardcoated steels for tools and machine components, Surface and Coatings Technology 88 (1996) 44–49.
34
A. Michalski, L. Ellina, T. Wierzchoń, S. AlGhanem, Wear and corrosion properties of TiN
layers deposited on nitrided high speed steel, Surface and Coatings Technology 72 (1995) 189–195.
32
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azotowania gazowego, jak i azotowania jarzeniowego. Różnice we właściwościach warstwy azotowanej oraz różne parametry trawienia jonowego mogą
wpływać na intensywność dekompozycji azotków żelaza. Należy jednak sądzić, że nawet przy minimalnej dekompozycji azotków żelaza lub w przypadku kiedy proces ten nie będzie miał miejsca, sama obecność kruchych azotków
żelaza pomiędzy twardą cienką powłoką PVD i podłożem może powodować
pogorszenie adhezji. W efekcie sama możliwość wystąpienia dekompozycji
azotków żelaza, niezależnie od rodzaju atmosfery w procesie trawienia jonowego, jednoznacznie wskazuje, że w celu zapewnienia odpowiedniej adhezji
powłoki PVD do azotowanego podłoża warstwę azotowaną powinna stanowić
wyłącznie strefa dyfuzyjna bez warstwy azotków żelaza na powierzchni.
Kolejnym ważnym problemem związanym z projektowaniem właściwości warstw hybrydowych typu „warstwa azotowana/powłoka PVD” jest kruchość warstwy azotowanej. W zależności od rodzaju stali konieczne jest odpowiednie kształtowanie profilu zmian twardości oraz mikrostruktury strefy
dyfuzyjnej, aby nie dopuścić do zwiększenia kruchości. Na rysunku 1.1.3 pokazano przykłady warstw azotowanych o podwyższonej kruchości w wyniku
występującej siatki wydzieleń azotków żelaza γ’ po granicach ziaren w stali
WCL (Rys. 1.1.3a) oraz w wyniku dużych naprężeń wewnętrznych będących
efektem skokowych zmian zawartości azotu w strefie dyfuzyjnej (Rys. 1.1.3b).
a)

b)

Rys. 1.1.3. Przykłady warstw azotowanych o podwyższonej kruchości strefy dyfuzyjnej: a) w wyniku
występującej siatki wydzieleń azotków żelaza γ’ po granicach ziaren w stali WCL, b) w wyniku dużych
naprężeń wewnętrznych będących efektem skokowych zmian zawartości azotu w strefie dyfuzyjnej
w stali H17N9 po procesie azotowania gazowego
Źródło: opracowanie własne.
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Rolą powłoki PVD w warstwach hybrydowych typu „warstwa azotowana/powłoka PVD” jest ograniczenie wpływu czynników zewnętrznych na
proces niszczenia podłoża. Różne typy narzędzi i elementy maszyn, ze względu na zróżnicowane warunki ich eksploatacji, narażone są na działanie odmiennych pod względem charakteru i intensywności czynników niszczących.
Dlatego też w procesie projektowania i wytwarzania warstw hybrydowych
typu „warstwa azotowana/powłoka PVD” do konkretnego zastosowania eksploatacyjnego właściwości powłoki PVD muszą być dokładnie zdefiniowane.
Działania podejmowane w obszarze inżynierii powierzchni w celu kształtowania właściwości funkcjonalnych powłok skoncentrowane są w obszarze
wytwarzania powłok złożonych, w tym: gradientowych, wielowarstwowych
i wieloskładnikowych. Charakterystyczną cechą powłok złożonych jest możliwość projektowania właściwości w funkcji ich grubości, np. poprzez zmianę
składu chemicznego lub struktury w powłokach gradientowych, czy też poprzez zmianę liczby, grubości i kolejności warstw składowych w powłokach
wielowarstwowych. Wykazano, że odpowiednie projektowanie różnych wielowarstwowych kompozycji materiałowych umożliwia jednoczesne kształtowanie różnych właściwości funkcjonalnych, w tym np.: wysokiej twardości przy
jednoczesnym niskim stanie naprężeń własnych (TiB2/TiC)35, dużej twardości
i odporności cieplnej (TiAlN/CrN)36 lub dużej twardości przy jednoczesnym
niskim współczynniku tarcia (TiAlN+WC/C)37.
W przypadku powłok wieloskładnikowych i kompozytowych również
wykazano, że poprzez odpowiedni dobór składu chemicznego, mikrostruktury i struktury fazowej istnieje możliwość kształtowania złożonych właściwości
eksploatacyjnych, np. twardości i odporności cieplnej (CrAlN, CrTiAlN)38,39,

K.W. Lee, Yu-Hsia Chen, Yip-Wah Chung, L.M. Keer, Hardness, internal stress and thermal
stability of TiB2/TiC multilayer coatings synthesized by magnetron sputtering with and without substrate
rotation, Surface and Coatings Technology 177–178 (2004) 591.
36
Yin-Yu Chang, Da-Yung Wang, Chi-Yung Hung, Structural and mechanical properties of nanolayered TiAlN/CrN coatings synthesized by cathodic arc deposition process, Surface and Coatings
Technology 200 (2005) 1702.
37
P.T. Mativenga, K.K. B. Hon, A study of cutting forces and surface finish in high-speed machining of AISI H13 tool steel using carbide tools with TiAIN based coatings, Journal of Engineering
Manufacture (2003) vol. 217 no. 2 pp.143.
38
H. Willmann, P.H. Mayerhofer, L. Hultman, C. Mitterer, Thermal stability and age hardening of
supersaturated AlCrN hard coatings International Heat Treatment and Surface Engineering (2007) vol.1
no. 2 pp. 75.
39
K.E. Cooke, S. Yang, C. Selcuk, A. Kennedy, D.G. Teer, D. Beale, Development of duplex nitrided and closed field unbalanced magnetron sputter ion plated CrTiAlN-based coatings for H13 aluminium
extrusion dies, Surface and Coatings Technology 188–189 (2004) 697.
35
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czy też stabilności niskiej wartości współczynnik tarcia w podwyższonej temperaturze (TiAlSiN)40.
Wytwarzanie powłok złożonych generuje dwa istotne zagadnienia badawcze. Pierwszym z nich jest wzbogacanie azotków jenometalicznych, np.
TiN lub CrN dodatkiem Al, Si, V i wytwarzanie powłok azotków wielometalicznych41 (Ti-Al-N, Cr-Al-N, Ti-Si-N, Cr-Si-N, Cr-V-N), charakteryzujących się
znacznie większą odpornością cieplną, która dla powłok wieloskładnikowych
(Ti, Cr, Al)N jest bliska 1000°C42. Drugim istotnym zagadnieniem jest wytwarzanie powłok o strukturze nanometrycznej43. Podobnie jak nanomateriały
lite, powłoki o strukturze nanometrycznej umożliwiają kształtowanie unikalnych kombinacji właściwości mechanicznych i chemicznych. Do powłok tego
typu należy zaliczyć powłoki ultratwarde o strukturze nanokrystaliczno-amorficznego kompozytu (TiN/Si3N4)44 lub strukturze supersieci (TiN/CrN)45,
CrN/CrAlN46, nanopowłoki wielowarstwowe o wysokiej stabilności termicznej (TiAlCrN, TiAlN/VN, nc-TiN/a-Si3N4)47,48, a także powłoki nanokompozytowe charakteryzujące się dużą odpornością na odkształcenie plastyczne
określane wartością współczynnika H3/E2 (nc-TiCN/SiCN)49 oraz powłoki

Sang Yul Lee, Bom Sok Kim, Sung Dea Kim, Gwang Seok Kim, Eh Sun Hong, „Effect of Si
doping on the wear properties of CrN coatings synthesized by unbalanced magnetron sputtering, Thin
Solid Films 506–507 (2007) 192.
41
H.C. Barshilia, B. Deepthi, K.S. Rajam, Deposition and characterization of CrN/Si3N4 and
CrAlN/Si3N4 nanocomposite coatings prepared using reactive DC unbalanced magnetron sputtering,
Surfach and Coatings Technology 201 (2007) 9468.
42
Lijing Bai, Xiaodong Zhu, Timing Ciao, Jiawen He, Study on thermal stability of CrTiAlN
coating for dry drilling, Surfach and Coatings Technology 201 (2007) 5257.
43
A. Mazurkiewicz, Nanonauki inanotechnologie – Stan I perspektywy rozwoju, ITeE – PIB w Radomiu 2007.
44
In-Wook Park, et al., Deposition and mechanical evaluation of superhard TiAlSiN nanocomposite
films by a hybrid coating system Thin Solid Films 447–448 (2004) 443.
45
Q. Yang, L.R. Zhao, Thermal stability of polycrystalline TiN/CrN superlattice coatings, Journal
of Vacuum Science Technology (2003), Volume 21, Issue 3, pp. 558.
46
Youn J. Kim, Tae J. Byun, Jeon G. Han, Bilayer period dependence of CrN/CrAlN nanoscale
multilayer thin films, Superlattices and Microstructures 45 (2009) 73.
47
C. Barshilia, M.S. Prakash, A. Jain, K.S. Rajam, Structure, hardness and thermal stability of
TiAlN and nanolayer TiAlN/CrN multilayer films, Vacuum 77 (2005) 169.
48
A. Raveh, I. Zukerman, R. Shneck, R. Avni, I. Fried, Thermal stability of nanostructured superhard coatings: A review, Surfach and Coatings Technology 201 (2007) 6136.
49
P. Jedrzejowski, J.E. Klemberg-Sapieha, L. Martinu, Quaternary hard nanocomposite TiN/SiCN
coatings prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition, Thin Solid Films 466 (2004) 189.
40
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typu MoS2-metal (MoS2/Ti, MoS2/Zr, MoS2/Cr)50 charakteryzujące się niskim
współczynnikiem tarcia i dużą odpornością na zużycie ścierne.

Rys. 1.1.4. Algorytm postępowania w celu efektywnego doboru struktury warstwy hybrydowej dla konkretnego
zastosowania eksploatacyjnego
Źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy projektowanie właściwości warstw
hybrydowych, w tym zarówno właściwości warstwy azotowanej, jak i właściwości powłoki PVD, powinno uwzględniać wymagania stawiane warstwie
wierzchniej wynikające z procesu eksploatacyjnego. Spełnienie tych wymagań
doskonale zapewnia algorytm postępowania zalecany w procesie projektowania warstw hybrydowych51 pokazany na rysunku 1.1.4. Zgodnie z przyjętym
schematem w pierwszej kolejności należy zidentyfikować czynniki niszczące działające w procesie eksploatacyjnym i określić dominującą przyczynę

Sun Kyu Kim, Young Hwan Ahn, Kwang Ho Kim, MoS2-Ti composite coatings on tool steel by
d.c. magnetron sputtering, Surfach and Coatings Technology 169–170 (2003) 428
51
J. Smolik, A. Mazurkiewicz, The development of surface hybrid technologies as a result of
practical industrial applications, Problemy Eksploatacji 3 (2010) 105–114
50
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niszczenia badanego elementu. Na tej podstawie możliwe jest wskazanie dominującego czynnika niszczącego oraz właściwości warstwy hybrydowej, które w sposób skuteczny będą w stanie ograniczyć jego działanie. Dopiero mając
takie informacje, możliwe jest efektywne zaprojektowanie struktury warstwy
hybrydowej oraz technologii jej wytworzenia.
Przedstawiony algorytm postępowania w procesie projektowania struktury warstwy hybrydowej pokazany na rysunku 1.1.4, jak również wyniki
przeprowadzonej analizy dotyczącej projektowania właściwości warstwy azotowanej i właściwości powłok PVD, zostały wykorzystane przy projektowaniu
warstw hybrydowych typu „warstwa azotowana/powłoka PVD” przeznaczonych do zwiększenia trwałości matryc kuźniczych wykorzystywanych do kucia odkuwek stalowych oraz matryc do kucia odkuwek mosiężnych52. W przypadku procesu kucia na gorąco wskazano trzy główne czynniki niszczące, tj.:
–– intensywne, cyklicznie zmienne oddziaływanie wysokiej temperatury,
–– duże naciski i intensywne tarcie,
–– cyklicznie zmienne duże obciążenia mechaniczne i cieplne.
Na tej podstawie jako dominujące nad mechanizmami zużycia w procesie obróbki kuźniczej wskazano zmęczenie cieplno-mechaniczne połączone ze
zużyciem ściernym. Uznano również, że warstwa hybrydowa wytworzona na
stali narzędziowej do pracy na gorąco powinna charakteryzować się:
–– dobrymi właściwościami sprężystymi, połączonymi z wysoką twardością
utrzymującą się w podwyższonej temperaturze,
–– dużą odpornością na utlenianie wysokotemperaturowe,
–– dużą odpornością na pękanie w procesie zmęczenia cieplno-mechanicznego,
–– dużą odpornością na zużycie ścierne w całym zakresie temperatur pracy
narzędzi.
Zalecenia wynikające z analizy przeprowadzonej w zakresie właściwości warstwy azotowanej, a także analiza wyników badań testów tribologicznych przeprowadzonych w przemyśle dla różnych rozwiązań materiałowych
warstw hybrydowych typu „warstwa azotowana/powłoka PVD”53, w tym

Raport okresowy nr RC/2/II.1,2/PS z realizacji zadania badawczego nr II.1,2: „Warstwy hybrydowe o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne”, Program Strategiczny pn. „Innowacyjne Systemy Wspomagania Technicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki” (2010–2015)
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, grudzień 2010.
53
A. Mazurkiewicz, J. Smolik, J. Walkowicz, Efektywność aplikacji przemysłowych technologii
obróbki powierzchniowej, Problemy Eksploatacji 3 (2004) 267.
52
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wykorzystywanych do zwiększania trwałości matryc kuźniczych54,55, wykazała
skuteczne działanie warstwy azotowanej wytworzonej na stali WLV, zawierającej wyłącznie strefę dyfuzyjną o grubości efektywnej g800 = 0,1 mm i twardości
powierzchniowej w zakresie 900–1000 HV10.
W zakresie projektowania powłoki PVD uznano, że najbardziej skutecznym kierunkiem optymalizacji warstwy hybrydowej typu „warstwa azotowana/powłoka PVD” w celu zwiększania odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne, jest rozbudowa powłoki PVD ze struktury jednowarstwowej
w kierunku powłoki wielowarstwowej opartej w strefie zewnętrznej na bazie
materiałów o dużej odporności na utlenianie wysokotemperaturowe. W celu
zapewnienia zwiększonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne elementów ze stali stopowej do pracy na gorąco WLV, zaprojektowano schemat
struktury warstwy hybrydowej pokazany na rysunku 1.1.5.

Rys. 1.1.5. Modelowa struktura warstwy hybrydowej do pokrywania narzędzi eksploatowanych w warunkach
zmęczenia cieplno-mechanicznego dedykowana do obróbki powierzchniowej matryc kuźniczych
Źródło: opracowanie własne.

Zaprojektowana struktura warstwy hybrydowej składa się z czterech
różnych stref. Strefę 1 stanowi warstwa azotowana zawierająca jedynie strefę

P. Panjan, I. Urankar, B. Navinšek, M. Terčlj, R. Turk, M. Čekada, V. Leskovšek, Improvement
of hot forging tools with duplex treatment, Surface and Coatings Technology 151–152 (2002) 505.
55
J. Smolik, J. Walkowicz,, J. Tacikowski, Influence of the structure of the composite nitrided layer/
PVD coating on the durability of tools for hot working, Surface and Coatings Technology 125 (2000) 134.
54
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dyfuzyjną αFe(N). Strefa 2, znajdująca się bezpośrednio na powierzchni azotowanej stali, zawiera kompleks powłok typu Me/MeN, którego rolą jest zapewnienie jak większej adhezji powłoki PVD do podłoża. Strefa 3 jest przejściowa
pomiędzy kompleksem adhezyjnym”– Me/MeN i strefą zewnętrzną powłoki
wielowarstwowej, odpowiedzialną za współpracę ze środowiskiem zewnętrznym. Strefa ta jest skomponowana na bazie powłoki gradientowej MeAlNgradient,
dzięki czemu uzyskana zostanie jej duża spójność zarówno ze strefą adhezyjną
Me/MeN, jak również zewnętrzną strefą 4. Jak wykazano w analizie dotyczącej zasad komponowania warstw hybrydowych, główną rolą powłoki PVD jest
ograniczenie wpływu czynników zewnętrznych na proces niszczenia podłoża.
Charakter i intensywność czynników niszczących moą być inne w każdym
kolejnym zastosowaniu. W przypadku projektowanej warstwy hybrydowej
elementem struktury wielowarstwowej narażonym na bezpośrednie działanie
zewnętrznych czynników niszczących będzie strefa 4. W przypadku projektowania warstwy hybrydowej dedykowanej do określonej aplikacji, to właśnie
ta strefa musi być odpowiednio zaprojektowana pod względem składu chemicznego, mikrostruktury i struktury fazowej, aby jej właściwości materiałowe
i funkcjonalne umożliwiały efektywne przeciwdziałanie czynnikom niszczącym działającym w procesie eksploatacji.
1.1.1. Warstwa hybrydowa:
warstwa azotowana/Cr-(CrN-CrAlN)multinano-AlCrTiN
W celu obniżenia granicy plastyczności w procesach kucia matrycowego
materiał kuty nagrzewany jest do temperatury 1000–1200°C. W przypadku
matryc przeznaczonych do kucia odkuwek stalowych dominującymi czynnikami niszczącymi są zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz intensywne tarcie.
Cyklicznie zmienne zewnętrzne obciążenia mechaniczne działające na matrycę w cyklu produkcyjnym powodują występowanie mechanizmów zmęczenia
mechanicznego. Intensywność tego procesu wzrasta w wyniku pojawiania się
siatki pęknięć generowanych w procesie zmęczenia cieplnego, która również
może powodować wzrost koncentracji naprężeń w obszarach jej występowania. Współzależność mechanizmów zmęczenia cieplnego oraz zmęczenia mechanicznego powoduje, że oba te mechanizmy traktuje się razem jako proces
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niszczenia na skutek cieplno-mechanicznego zmęczenia materiału56. Wskutek
dużych nacisków i przemieszczania się odkształcanego materiału względem
materiału matrycy generowane są duże siły tarcia. Dodatkowo utlenianie się
materiału odkuwki, a następnie kruszenie się powstających tlenków i ich dostawanie się do strefy tarcia powoduje, że proces przyjmuje formę zużycia
ściernego z udziałem twardych cząstek tlenków żelaza. Dlatego też w niektórych przypadkach, pomimo znacznie większej twardości materiału matrycy w stosunku do materiału odkuwki, obserwowane zużycie powierzchni
wykroju wskutek zużycia ściernego może być istotne57. Tak złożone warunki
eksploatacyjne powodują, że rozwiązanie materiałowe warstwy wierzchniej
dedykowane do zwiększania trwałości matryc kuźniczych musi mieć charakter wielofunkcyjny: zwiększać odporność zmęczeniową, odporność na zużycie
ścierne oraz w maksymalnym stopniu zachowywać te właściwości w temperaturach >900°C.
Propozycją materiałową w tym zakresie jest warstwa hybrydowa
zawierająca warstwę azotowaną oraz powłokę wielowarstwową
Cr-(CrN-CrAlN)multinano-AlCrTiN. Wielowarstwowa budowa powłoki skutecznie przeciwdziała mechanizmowi generowania i propagacji mikropęknięć, dzięki czemu zwiększa odporność zmęczeniową. Poprzez odpowiednie
kształtowanie składu chemicznego warstwy składowej AlCrTiN możliwe jest
powstawanie azotków wielometalicznych AlxCryTizN, które zapewniają dużą
odporność powłoki i stabilność właściwości (twardość, odporność na zużycie
ścierne) w temperaturach >900°C . Najważniejszym celem procesu projektowania powłoki wielowarstwowej Cr-(CrN-CrAlN)multinano-AlCrTiN stanowi
odpowiedni dobór składu chemicznego i mikrostruktury warstwy składowej
AlCrTiN pod kątem właściwości istotnych w procesie eksploatacji, tj.: adhezji,
odporności na zużycie ścierne oraz możliwości tworzenia się azotków wielometalicznych, zapewniających stabilność właściwości w podwyższonej
temperaturze58. W tym celu wytworzono 7 powłok wieloskładnikowych
AlCrTiN, istotnie zróżnicowanych pod względem składu chemicznego.

K. Łukasik, „Wykorzystanie azotowania gazowego do zwiększania trwałości narzędzi stosowanych w procesach przeróbki plastycznej na gorąco, Materiały Konferencyjne Metal Forging’99 20–
22.09.1999, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej 32 (1999) 107.
57
M. Gierzyńska „O wpływie niektórych czynników na trwałość matryc kuźniczych Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Mechanika 26 z. 9 (1964) s. 79.
58
Raport okresowy nr RC/6/II.1,2/PS z realizacji zadania badawczego nr II.1,2: „Warstwy hybrydowe o podwyższonej odporności na zmęczenie cieplno-mechaniczne”, Program Strategiczny pn.
„Innowacyjne Systemy Wspomagania Technicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki (2010–2015)
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, grudzień 2012.
56

1. Zaawansowane technologie inżynierii powierzchni

29

Powłoki otrzymano metodą odparowania łukowego, wykorzystując trzy różne rodzaje targetów, w tym katod z czystych metali (Ti, Cr) oraz katod wieloskładnikowych Al70%Cr30%, Al67%Ti33 oraz Al70%Cr15%Ti15%. Badania
składu chemicznego wykonano metodą EDS z wykorzystaniem spektrometru SwiftED3000 sprzężonego z mikroskopem skanigowym Hitachi TM3000.
Dla wszystkich wytworzonych powłok wykonano badania twardości i modułu Younga metodą penetracyjną oraz badania adhezji metodą zarysowania
(scratch-test). Wyniki przeprowadzonych badań pokazano w tabeli 1.1.1.1
Na podstawie wyników do procesu wytwarzania powłoki wielowarstwowej
Cr-(CrN-CrAlN)multinano-AlCrTiN wybrano warstwę składową Al60Cr25Ti15N,
charakteryzującą się największą adhezją, jak również największą twardością. Wyniki badań struktury fazowej wytworzonej powłoki Al60Cr25Ti15N,
które wykazały obecność azotków wielometalicznych c-AlCrTiN (111) oraz
c-AlCrTiN (200), pokazano na rysunku 1.1.1.1.

Rys. 1.1.1.1. Wyniki badań struktury fazowej powłoki wieloskładnikowej (Al0,60Cr0,25Ti0,15)N
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 1.1.1.1. Wyniki badań twardości, modułu Younga oraz badania adhezji dla powłok AlCrTiN o różnym
składzie chemicznym wytworzonych metodą łukowo-próżniową
Powłoka

Twardość [HV]

Moduł Younga [GPa]

Adhezja; Fc1, Fc2 [N]

(Al0,06Cr0,91Ti0,03)N

2000 ±100

255 ±10

Fc1 = 12, Fc2 = 40

(Al0,13Cr0,09Ti0,76)N

2300 ±50

320 ±20

Fc1 = 14, Fc2 = 43

(Al0,14Cr0,76Ti0,10)N

2180 ±120

280 ±15

Fc1 = 15, Fc2 = 48

(Al0,31Cr0,20Ti0,49)N

2470 ±30

320 ±10

Fc1 = 15, Fc2 = 40

(Al0,49Cr0,33Ti0,18)N

2500 ±50

330 ±10

Fc1 = 12, Fc2 = 50

(Al0,60Cr0,25Ti0,15)N

3300 ±30

350 ±10

Fc1 = 15, Fc2 = 80

(Al0,61Cr0,34Ti0,05)N

2500 ±50

300 ±10

Fc1 = 12, Fc2 = 40

Tabela 1.1.1.2. Parametry procesu azotowania jarzeniowego stali WLV

Etap procesu

Temperatura
T [oC]

Czas
t [min]

Ciśnienie
p [mbar]

Atmosfera

Nagrzewanie

do 520

–

2,5

25%Ar+75%H2

Azotowanie faza-1

520

180

4,3

p(N+/H+) = 1,7

Azotowanie faza-2

520

240

4,3

p(N+/H+) = 1,5

Chłodzenie

–

60

–

–

Tabela 1.1.1.3. Parametry procesu wytwarzania powłoki wielowarstwowej Cr-(CrN-CrAlN)multinano-AlCrTiN
Etap
procesu

Prąd łuku
IARC [A]

Napięcie
Ubias [V]

Ciśnienie
p [mbar]

Atmosfera

Czas
t [min]

Temp. podłoża
T [oC]

Nagrzewanie
(300 A)

−

–

>1×10–5

-

60

–

Trawienie Ar+
(AEGD)

80

–50 – –300

5×10–3

100% Ar

30

–

Trawienie Cr+

60

–850 – –1000

>1×10–4

–

5

400

Cr

40

−50

8,1×10–3

100% Ar

5

400

CrN-AlCrN

–

–150

2,6×10–2

100% N2

–

350

AlCrTiN

50

–100

2,6×10

100% N2

60

200

–2
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Do wytworzenia zaprojektowanej warstwy hybrydowej „warstwa
azotowana/Cr-(CrN-CrAlN) multinano-Al 60Cr 25Ti 15N” opracowano technologię hybrydową łączącą w jednym procesie technologicznym metodę azotowania jarzeniowego, w celu wytworzenia warstwy azotowanej oraz
metodę odparowania łukowego w celu wytworzenia powłoki wielowarstwowej Cr-(CrN-CrAlN)multinano-Al60Cr25Ti15N. Parametry opracowanej technologii hybrydowej pokazano w tabeli 1.1.1.2 (parametry etapu azotowania) i tabeli 1.1.13 (parametry etapu nakładania powłoki wielowarstwowej
Cr-(CrN-CrAlN)multinano-Al60Cr25Ti15N). Proces technologiczny zrealizowano
w urządzeniu Standard 1 zaprojektowanym i wytworzonym w ITeE – PIB
w Radomiu59,60.
Liniowe zmiany składu chemiczne o wytworzonej powłoki wielowarstwowej Cr-(CrN-CrAlN)multinano-Al60Cr25Ti15N, w funkcji odległości od powierzchni
pokazano na rysunku 1.1.1.2.
a)

b)

Rys. 1.1.1.2. Wyniki badań warstwy hybrydowej warstwa azotowana/Cr-(CrN-CrAlN)multinano-Al60Cr25Ti15N:
a) obraz metalograficzny przekroju, b) liniowe zmiany składu chemicznego powłoki
wielowarstwowej Cr-(CrN-CrAlN)multinano-Al60Cr25Ti15N
Źródło: opracowanie własne.

J. Smolik, K. Miernik, E. Matras, J. Przybylski, A. Gospodarczyk, Podstawy systemu sterowania procesem technologicznym wieloźródłowego urządzenia do nakładania powłok metodami PAPVD,
Problemy Eksploatacji 4 (2000) 319.
60
S. Kozioł, T. Samborski, R. Brudnias, J. Smolik, J. Walkowicz, Nowoczesne konstrukcje komór
próżniowych dla technologii PAPVD, Problemy Eksploatacji 3 (2004) 163.
59
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Przeprowadzona liniowa analiza EDS wykazała stabilność składu chemicznego w całej grubości powłoki wieloskładnikowej Al60Cr25Ti15N oraz
gradientowe zmiany azotu i pierwiastków metalicznych (Cr, Al) w powłoce
(CrN-CrAlN)multinano. Gradientowe zmiany składu chemicznego zapewniają dobrą spójność, jak również zmniejszają stan naprężeń wewnętrznych powłoki
wielowarstwowej.
Wy n i k i b a d a ń m i k r o s t r u k t u r y w y k o n a n e z w y k o r z y s t a niem techniki STEM + FIB (Scanning Transmission Electron Microscope + Focus Ion Beam) potwierdziły budowę wielowarstwową powłoki
Cr-(CrN-CrAlN)multinano-Al60Cr25Ti15N (Rys. 1.1.1.3a,b). Jednocześnie wykazano, że warstwa Al60Cr25Ti15N także ma budowę wielowarstwową o grubości
warstw składowych w zakresie 15–20 nm (Rys. 1.1.1.3c,d).
d)

c)

a)

b)

Rys. 1.1.1.3. Mikrostruktura powłoki wielowarstwowej Cr-(CrN-CrAlN)multinano-Al60Cr25Ti15N
Źródło: opracowanie własne.

Dokładna analiza mikrostruktury i składu chemicznego warstwy składowej Al60Cr25Ti15N wykazała, że składa się ona z naprzemiennie ułożonych
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nanometrycznej grubości warstw azotków AlxCryTizN o różnym składzie chemicznym (Rys. 1.1.1.4a). Należy sądzić, że zaobserwowana wielowarstwowość
warstwy składowej Al60Cr25Ti15N jest wynikiem wykorzystania w procesie
technologicznym zestawu katod źródeł łukowych, umieszczonych na poszczególnych ścianach komory próżniowej (Rys. 1.1.1.4b). Wprowadzenie ruchu
obrotowego wokół osi komory powodowało przemieszczanie się pokrywanych podłoży przez poszczególne strefy osadzania. Skład chemiczny azotków
osadzanych w tych strefach jest zależny od parametrów pracy źródeł plazmy,
intensywności parowania pierwiastków z katody źródeł łukowych, jak również szybkości ich dyfuzji powierzchniowej na powierzchni pokrywanych elementów. Tym niemniej na podstawie wyników przeprowadzonych badań61,62
należy sądzić, że fakt występowania struktury wielowarstwowej o wymiarze
nanometrycznym, w warstwie składowej Al60Cr25Ti15N jest dodatkowym czynnikiem zwiększającym odporność powłoki na propagację mikropęknięć.

a)

b)

Rys. 1.1.1.4. Wyniki badań mikrostruktury warstwy składowej-Al60Cr25Ti15N z wykorzystaniem techniki
STEM + FIB: a) mikrostruktura i skład chemiczny, b) schemat rozmieszczenia katod na
poszczególnych ścianach komory próżniowej
Źródło: opracowanie własne.

J. Kacprzyńska-Gołacka, J. Smolik, A. Mazurkiewicz, The comparison of antiwear and fatigue
properties in higher temperature for PN+CrN and PN+AlCrTiN layer composites, International Journal
of Microstructure and Materials Properties, 9 (2014) 15–24.
62
J. Kacprzyńska-Gołacka, K. Rydzewska, A. Mazurkiewicz, J. Kusiński, J. Smolik, H. Garbacz,
P. Wieciński, The influence of thickness of layers in the multilayer coating of the PN+AlCrTiNmultinano
hybrid layer on tribological properties, Solid State phenomena, volume 223 (2015) 127–136.
61
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W celu oceny odporności na zużycie ścierne opracowanego rozwiązania
materiałowego w podwyższonej temperaturze przeprowadzono porównawcze badania tribologiczne dla powłok o różnym składzie chemicznym, w tym:
CrN, Al50Cr50N oraz Al60Cr25Ti15N, wytworzonych na stali do pracy na gorąco
EN X32CrMoV3,3, azotowanej zgodnie z parametrami pokazanymi w tabeli 1.1.1.2. Badania tribologiczne wykonano metodą ball-on-disc z wykorzystaniem testera tribologicznego DUCOM firmy Ducom Instruments, stosując
parametry podane w tabeli 1.1.1.4. Wyniki badań tribologicznych pokazano na
rysunku 1.1.1.5. Wyniki przeprowadzonych testów tribologicznych wykazały
wyraźne różnice w objętości materiału poszczególnych powłok, który został
usunięty w procesie tarcia. Zdecydowanie najlepszą odporność na zużycie
ścierne w temperaturze 500oC, w skojarzeniu tribologicznym z kulą Si3N4 wykazała powłoka wieloskładnikowa, zaprojektowana jako powłoka zewnętrzna
warstwy hybrydowej warstwa azotowana/Cr-(CrN-CrAlN)multinano-Al60Cr25Ti15N.
Tabela 1.1.1.4. Parametry testu tribologicznego metodą ball-on-disc

Urządzenie

Kula trąca

Droga tarcia
S [m]

Siła nacisku
F [N]

Prędkość poślizgu
v [m/s]

Temperatura
T [oC]

DUCOM

φ = 6,35 mm; Si3N4

200

10

0,1

500

Rys. 1.1.1.5. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne w temperaturze 500oC metodą ball-on-disc różnych
powłok PVD, otrzymanych metodą odparowania łukowego na azotowanej stali EN X32CrMoV3,3
Źródło: opracowanie własne.
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a)

b)

c)

Rys. 1.1.1.6. Wyniki badań eksploatacyjnych matryc do kucia bieżni łożysk tocznych pokrytych warstwą
hybrydową „warstwa azotowana/Cr-(CrN-CrAlN)multinano-Al60Cr25Ti15N”: a) seria matryc KDK-484–49
w komorze urządzenia Standard 1, b) schemat układu matryca–odkuwka w procesie kucia, c)
wyniki testu kucia
Źródło: opracowanie własne.
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Wielofunkcyjność zaproponowanego rozwiązania materiałowego potwierdziły testy eksploatacyjne przeprowadzone w warunkach produkcyjnych Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Zgodnie z opracowaną technologią hybrydową (Tab. 1.1.1.2 i , Tab. 1.1.1.3) wykonano partię testową
matryc kuźniczych typ KDK-484–49 do kucia bieżni łożysk tocznych ze stali
EN X32CrMoV3,3 (Rys. 1.1.1.6a), pokrytych warstwą hybrydową „warstwa
azotowana/Cr-(CrN-CrAlN)multinano-Al60Cr25Ti15N”. Badania eksploatacyjne
przeprowadzono zgodnie z wymaganiami oraz procedurami kontrolnymi
w zakresie jakości wyrobów, obowiązującymi w FŁT-Kraśnik (Rys. 1.1.1.6b).
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, trwałość przedmiotowych matryc
wytwarzanych w narzędziowni FŁT Kraśnik wynosi od 8 tys. szt. do 12 tys.
szt. odkuwek. Trwałość testowanych matryc z warstwą hybrydową „warstwa
azotowana/Cr-(CrN-CrAlN)multinano-Al60Cr25Ti15N” wyniosła od 34 tys. szt. do
39,7 tys. szt. odkuwek (Rys. 1.1.1.6c).
1.1.2. Warstwa hybrydowa:
warstwa azotowana/Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano
W procesie kucia odkuwek mosiężnych materiał kuty jest nagrzewany
do temperatury około 680–750°C. Odkuwki mosiężne zazwyczaj stanowią
elementy o złożonej geometrii, jak np. korpusy, elementy hydrauliki wodnej
lub gazowej itp., których proces kucia realizowany jest w jednym etapie odkształcania plastycznego63. Ważnym warunkiem jakości procesu kucia odkuwek mosiężnych są wysokie wymagania dotyczące gładkości ich powierzchni,
dla których zazwyczaj nie jest planowana dodatkowa obróbka mechaniczna.
W efekcie najbardziej istotnym parametrem procesu kucia odkuwek mosiężnych jest współczynnik tarcia pomiędzy matrycą i odkuwką, który powinien
być jak najmniejszy.
Temperatura procesu kucia odkuwek mosiężnych, która przekracza 600°C,
praktycznie wyklucza wykorzystanie materiałów o właściwościach smaru

Kchaou M., Elleuch R., Desplanques Y., Boidin X., Degallaix G., Failure mechanisms of H13
die on relation to the forging process – A case study of brass gas valves, Engineering Failure Analysis
17 (2010) 403–415.
63
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stałego na bazie siarczków, tj.: MoS2, WS2, NbSe264, których odporność cieplna
wynosi odpowiednio TOC MoS2 ≈ 200°C, TOC WS2 < 600°C, TOC NbS2 ≈ 200°C. Podobną strukturę o warstwowym uporządkowaniu, charakteryzującą się występowaniem w nich płaszczyzn łatwego poślizgu (charakterystycznych dla halogenków metali przejściowych MoS2, WS2, NbSe2) posiadają również cienkie
twarde fazy tlenków metali, jak: WO3, V2O5, MoO3. Fazy te określane tlenkowymi fazami Magnelliego są produktami utleniania składników metalicznych
wchodzących w skład powłoki. Spośród wymienionych tlenków duże szanse
na wykorzystanie w charakterze środka smarnego stwarzają fazy tlenków wanadu V2O5 i AlVO4. Dokumentują to powłoki przeciwzużyciowe o strukturze
supersieci TiAlN/VN65 oraz powłoki wieloskładnikowe domieszkowane wanadem (TiAlV)N66, (AlCrV)N67, których współczynnik tarcia w podwyższonej
temperaturze (≈700°C) został zredukowany do wartości 0,2–0,3. Należy jednak
pamiętać, że powyżej temperatury 700°C również tlenek AlVO4 traci swoje
właściwości niskotarciowe68.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wiedzy, jak również własnych
doświadczeń wynikających z wytwarzania i badania warstw hybrydowych
typu „warstwa azotowana/powłoka PVD” wykorzystywanych w procesach
kucia odkuwek stalowych, jako rozwiązanie materiałowe warstwy wierzchniej dedykowane do współpracy z mosiądzem w procesach obróbki plastycznej na gorąco, zaproponowano warstwę hybrydową warstwa azotowana/
Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano69.

C.J. Carmalt, T.D. Manning, I. Parkin, E.S. Peters, A.L. Hector, NbS2 thin films by atmospheric
pressure chemical vapour deposition and the formation of a new 1T polytype, Thin Solid Films, 469–470
(2004) 495–499.
65
P.H. Mayrhofer, P.Eh. Hovsepian, C. Mitterer, W.-D. Münz, Calorimetric evidence for frictional
self-adaptation of TiAlN/VN superlattice coatings, Surface and Coatings Technology 177–178 (2004)
341–347.
66
K. Kutschej, P.H. Mayrhofer, M. Kathrein, P. Polcik, C. Mitterer, A new low-friction concept
for Ti1−xAlxN based coatings in high-temperature applications, Surface & Coatings Technology 188–189
(2004) 358–363.
67
R. Franz, J. Neidhardt, B. Sartory, R. Kaindl, R. Tessadri, P. Polcik, V.H. Derflinger, High-temperature low-friction properties of vanadium-alloyed AlCrN coatings, Tribology Letters 23 (2006) 101–107.
68
K. Kutschej, P.H. Mayrhofer, M. Kathrein, P. Polcik, C. Mitterer, Influence of oxide phase formation on the tribological behaviour of Ti–Al–V–N coatings, Surface & Coatings Technology 200 (2005)
1731–1737.
69
J. Smolik, A. Mazurkiewicz, Z. Słomka, J. Bujak, J. Kacprzyńska-Gołacka, H. Garbacz, P. Wieciński, Nanomultilayer coatings based on vanadium nitride, Solid State Phenomena 237 (2015) 15–20.
64
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Zaprojektowana warstwa hybrydowa, tak jak w przypadku rozwiązań
materiałowych dedykowanych do współpracy ze stalami, składa się z czterech
różnych stref. Strefę 1 stanowi warstwa azotowana, natomiast strefa 2, znajdująca się bezpośrednio na powierzchni azotowanej stali, zawiera kompleks
Ti/TiN zapewniający wymaganą adhezję do podłoża. Strefę 3 stanowi powłoka gradientowa TiAlNgradient, która jest strefą przejściową pomiędzy „kompleksem adhezyjnym” i strefą 4 odpowiedzialną za współpracę ze środowiskiem
zewnętrznym. W przypadku projektowanej warstwy hybrydowej strefę 4 stanowi powłoka wielowarstwowa naprzemiennie nakładanych warstw składowych TiAlN oraz VN, o grubościach nanometrycznych. Jako materiał podłoża
do wytworzenia zaprojektowanej warstwy hybrydowej wybrano stal do pracy
na gorąco EN X32CrMoV3,3. Schemat zaprojektowanej warstwy hybrydowej
warstwa azotowana/Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano, jak również schemat technologii jej wytwarzania pokazano na rysunku 1.1.2.1a,b.
a)

b)

Rys. 1.1.2.1. Schemat wieloetapowej technologii hybrydowej wytwarzania warstwy hybrydowej warstwa
azotowana/Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano: a) struktura warstwy, b) schemat technologii
Źródło: opracowanie własne.

Prezentowana technologia hybrydowa jest połączeniem azotowania jarzeniowego, którego celem było wytworzenie warstwy azotowanej o strukturze
αFe(N), a także odparowania łukowego, które z kolei umożliwiło skomponowanie powłoki wielowarstwowej. Zaprojektowana technologia zrealizowana
została w urządzeniu typu Standard 1, które zostało zaprojektowane i wykonane w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Parametry
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technologiczne poszczególnych etapów opracowanej technologii hybrydowej
pokazano odpowiednio w tabelach 1.1.2.1 oraz 1.1.2.2.
Tabela 1.1.2.1. Parametry procesu azotowania jarzeniowego

Etap

Ubias [V]

Ciśnienie
p [mbar]

Temperatura
T [oC]

Atmosfera

Czas
t [h]

Nagrzewanie

−500 – −600

2,5

−

80%H2+20%Ar

do uzyskania
520oC

Azotowanie

−600 – −650

4,3

520

90%H2+10%N2

7

Mikrostrukturę oraz wyniki badań składu chemicznego otrzymanej warstwy hybrydowej warstwa azotowana/Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano
pokazano na rysunku 1.1.2.2. Badania mikrostruktury wykonano z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego STEM Hitachi HD2700, wspomaganego
preparatyką próbek z wykorzystaniem systemu FIB – (Focus Ion Beam), Hitachi
FB2100. Badania składu chemicznego wykonano metodą EDS we współpracy
z mikroskopem skaningowym Hitachi TM3000. Całkowita grubość powłoki
wielowarstwowej wynosi około 5 mm. Analiza mikrostruktury wykazała, że
powłoka jest spójna, pozbawiona porów i nieciągłości. Grubość kompleksu
wielowarstwowego Ti-TiN-TiAlNgradient wynosi ≈650 nm, natomiast grubość
powłoki nanowielowarstwowej (TiAlN/VN)multinano wynosi ≈4,5 mm, gdzie
grubość poszczególnych nanowarstw TiAlN i VN wynosi 4–7 nm.
Tabela 1.1.2.2. Parametry procesu nakładania powłoki wielowarstwowej Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano
metodą odparowania łukowego

Etap

Prąd
Iarc [A]

Ubias [V]

Ciśnienie
p [mbar]

Temperatura
T [oC]

Atmosfera

Czas
t [min]

Nagrzewanie
Iheater = 300A

–

–

<10–4

−

−

60

Trawienie jonowe

2×60

−50 – –300

5×10–3

−

100% Ar

to obtain 400oC

Nakładanie: Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano
Ti

3×55

−50

5,0×10–3

400

100% Ar

7

TiN

2×55

–100

1,2×10

–2

400

100% N2

15

TiAlNgradient

2×55

–100

4,0×10

–2

400

100% N2

10

(TiAlN/VN)multinano

4×55

–100

4,0×10

–2

400

100% N2

120
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a)

c)

d)

b)

Rys. 1.1.2.2. Warstwa hybrydowa warstwa azotowana/Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano:
a) obraz mikroskopowy, b) mikrostruktura kompleksu Ti/TiN/TiAlNgradient, c) mikrostruktura powłoki
(TiAlN/VN)multinano, d) analiza liniowa składu chemicznego
Źródło: opracowanie własne.

Wybrane właściwości mechaniczne i parametry adhezji warstwy hybrydowej warstwa azotowana/Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano pokazano
w tabeli 1.1.2.3. Twardość i wartość modułu Younga wyznaczono metodą penetracyjną z wykorzystaniem wgłębnika typu Berkovich, obciążanego zgodnie
z parametrami: F = 10 mN i dF/dt = 20 mN/min. Badania adhezji wykonano
metodą Scratch-Test, stosując wgłębnik Rockwella. Testy zarysowania wykonano na odcinku 20 mm zgodnie z parametrami: zakres obciążeń wgłębnika
F = 0–200 N, szybkość narastania obciążenia dF/dt = 10 N/min, szybkość
zarysowania VF = 10 N/min. W trakcie wykonywania zarysowania analizowano zmiany następujących parametrów: siła tarcia (Ft) pomiędzy wgłębnikiem
a powierzchnią próbki, emisja akustyczna (AE) generowana podczas zarysowania, zmiana współczynnika tarcia (µ) pomiędzy wgłębnikiem i powierzchnią próbki. Dokonano również obserwacji mikroskopowych intensywności
zniszczeń generowanych w obszarze rysy. Na podstawie analizy wymienionych parametrów testu wyznaczono trzy podstawowe parametry adhezji:
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Fc1 – obciążenie wgłębnika, przy którym generowane są zniszczenia kohezyjne,
Fc2 – obciążenie wgłębnika, przy którym generowane są zniszczenia adhezyjne,
Fc3 – obciążenie wgłębnika, przy którym następuje usunięcie powłoki na
całej szerokości rysy.

Tabela 1.1.2.3. Właściwości mechaniczne warstwy hybrydowej warstwa azotowana/
Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano.otrzymanej na stali EN X32CrMoV3,3
Właściwości mechaniczne

Adhezja

Twardość
[GPa]

Moduł
Younga
[GPa]

Index
plastyczności
H3/E2

Fc1 – pęknięcia
kohezyjne [N]

Fc2 – utrata
adhezji [N]

Fc3 – usunięcie
powłoki na całej
szerokości rysy [N]

32 ±3

430 ±10

0,17

−

26 ±2

72 ±4

Twardość ≈32 GPa i wartość modułu Younga ≈430 GPa determinują
wartość wskaźnika plastyczności na poziomie H3/E2 ≈ 0,17, który jest bardzo ważnym parametrem określającym odporność powłok na odkształcenie plastyczne. Z doświadczenia autorów70 wynika, że wartość parametru 0,15 < H3/E2 < 0,2 zabezpiecza powlokę przed odkształceniem plastycznym
podczas działania obciążeń zewnętrznych 800–1000 MPa, a jednocześnie nie
powoduje jej nadmiernej kruchości i w efekcie generowania pęknięć. Potwierdzeniem dobrej odporności na kruche pękanie powłoki wielowarstwowej
Ti/TiN/TiAlNgradient/(TiAlN/VN)multinano są wyniki badań adhezji metodą
scratch-test. W czasie wykonanych testów zarysowania nie zarejestrowano
pęknięć kohezyjnych określanych parametrem Fc1. Także wartość pozostałych
parametrów adhezji określających wartość obciążenia wgłębnika, przy których
następuje generowanie zniszczeń adhezyjnych oraz usunięcie powłoki na całej
szerokości rysy, wynoszące odpowiednio Fc2 = 26 ±2 N i Fc3 = 72 ±4 N, świadczą o dobrej adhezji badanej powłoki do podłoża.

J. Smolik, A. Mazurkiewicz, Thermal fatigue of hot working steel after hybrid surface treatment,
International Heat Treatment and Surface Engineering vol. 5 no 4 (2011) 175.
70
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a)

b)

Rys. 1.1.2.3. Wyniki testów tribologicznych pin-on-disc dla próbek ze stali EN X32CrMoV3,3 po różnych etapach
hybrydowej obróbki powierzchniowej w skojarzeniu z przeciwpróbką wykonaną z mosiądzu
cynkowo-ołowiowego CuZn39Pb2: a) temperatura 25°C, b) temperatura 700°C
Źródło: opracowanie własne.

Próbki ze stali EN X32CrMoV3,3 z wytworzoną na powierzchni warstwą
hybrydową warstwa azotowana/Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano poddano testom tribologicznym w dwóch różnych temperaturach T1 = 25°C oraz
T2 = 700°C, w skojarzeniu z przeciwpróbką wykonaną z mosiądzu cynkowo-ołowiowego CuZn39Pb2. W celach porównawczych testy przeprowadzono
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również dla próbek ze stali EN X32CrMoV3,3 poddanych jedynie obróbce
cieplnej oraz próbek z wytworzoną na powierzchni warstwą azotowaną. Testy przeprowadzono metodą kula-tarcza, zgodnie z parametrami: siła nacisku na kulę trącą: F = 20 N, długość drogi tarcia: S = 230 m, prędkość tarcia:
v = 0,1 m/s, wykorzystując w tym celu tester firmy DUCOM Instruments.
W czasie testu kontrolowano zmiany współczynnika tarcia pomiędzy badaną
warstwą hybrydową i przeciwpróbką ze stopu CuZn39Pb2. Wyniki przeprowadzonych testów tribologicznych pokazano na rysunku 1.1.2.3a,b.
Wyniki przeprowadzonych testów tribologicznych wykazały, że w temperaturze 25°C wartość współczynnika tarcia pomiędzy brązem CuZn39Pb2 i warstwą hybrydową warstwa azotowana/Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano
(mwarstwa hybrydowa(25) ≈ 0,18) jest porównywalna z wartością współczynnika tarcia
pomiędzy stalą i stopem CuZn39Pb2 i jednocześnie jest zdecydowanie niższa
niż współczynnik tarcia pomiędzy badanym stopem miedzi i próbką z wytworzona warstwą azotowaną (mwarstwa azotowana(25) ≈ 0,30). W przypadku badanej
warstwy hybrydowej mierzona w czasie testu wartość współczynnika tarcia
była bardzo stabilna, natomiast w przypadku próbki stalowej jedynie po obróbce cieplnej, wartość współczynnika tarcia była bardzo niestabilna i zmieniała się w zakresie mstal(25) ≈ 0,15–0,37. Należy również podkreślić, że standardowo do kucia odkuwek mosiężnych stosowane są matryce z wytworzoną
na powierzchni warstwą azotowaną. W temperaturze 700°C, dla wszystkich
trzech badanych skojarzeń tribologicznych, zmiany współczynnika tarcia
w funkcji drogi tarcia miały zupełnie inny charakter. W czasie testu realizowanego w temperaturze 700°C współczynnik tarcia pomiędzy przeciwpróbką i warstwą hybrydową systematycznie zmniejszał się od 0,20 na początku
badań, uzyskując po ok. 150 m wartość <0,05. W takich samych warunkach
współczynniki tarcia zarejestrowane w testach dla próbki po obróbce cieplnej
oraz z warstwą azotowaną na powierzchni były bardzo zbliżone i mieściły się
w przedziale (mstal(700) ≈ mwarstw azotowana(700) ≈ 0,15–0,20).
Bardzo duże zmniejszenie współczynnika tarcia pomiędzy próbką stalową
z warstwą hybrydową warstwa azotowana/Ti-TiN-TiAlNgradient-(TiAlN/VN)multinano
i przeciwpróbką ze stopu CuZn39Pb2 do wartości <0,05 może wskazywać
na powstawanie faz tlenku wanadu V2O5 lub AlVO4 charakteryzujących się
bardzo małym współczynnikiem tarcia. Jednocześnie analiza ścieżki wytarcia
po zakończeniu testów wykazała osadzanie się materiału przeciwpróbki na
powierzchni warstwy hybrydowej. Analizę wykonano z wykorzystaniem profilometru konfokalnego MG140 DUCOM oraz oprogramowania analitycznego Surface Imaging & Metrology Software MoutainsMap 7,0. Wyniki analizy
ścieżki wytarcia pokazano na rysunku 1.1.2.4.
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Rys. 1.1.2.4. Topografia i profil powierzchni ścieżki wytarcia uzyskanej w teście zużycia ściernego metodą pinon-disc w temperaturze 700oC, dla skojarzenia: warstwa hybrydowa typu
warstwa azotowana/Ti/TiN/TiAlNgradient/(TiAlN/VN)multinano i przeciwpróbka ze stopu CuZn39Pb2
Źródło: opracowanie własne.

Wykonane obserwacje wykazały, że w procesie tarcia w temperaturach
≈700°C w obszarze ścieżki wytarcia mamy do czynienia z dwoma równocześnie zachodzącymi mechanizmami. W wyniku utleniania powłoki
z udziałem wanadu na powierzchni powłoki pojawiają się fazy tlenkowe
zmniejszające współczynnik tarcia. Jednocześnie w obszarze ścieżki wytarcia
nastąpiło szczepianie adhezyjne materiału przeciwpróbki z powierzchnią powłoki (TiAlN/VN)multinano, co w praktyce może powodować pogorszenie jakości
powierzchni wykonywanych odkuwek mosiężnych.

1.2.

Warstwy hybrydowe typu
warstwa intermetaliczna/powłoka PVD
wytwarzane na stopach metali nieżelaznych

Stopy metali nieżelaznych, w tym stopy tytanu, magnezu i aluminium, są
grupą materiałów, na której w okresie ostatnich kilkunastu lat skupiona jest
szczególna uwaga konstruktorów. Wynika to głównie z faktu, że charakteryzują się one bardzo interesującymi właściwościami w porównaniu ze stalami
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[N1–N5]71,72,73 (Tabela 1.2.1), w tym m.in. wysokim stosunkiem wytrzymałości
do masy, co wydaje się szczególnie ważne w działaniach zmierzających do
zmniejszania energochłonności maszyn i urządzeń. Już dzisiaj stopy metali nieżelaznych (stopy tytanu, magnezu i aluminium) znajdują zastosowanie
w wielu nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych (Rys. 1.2.1), jak konstrukcje lotnicze74, narzędzia i implanty medyczne [N6] czy elementy konstrukcyjne narażone na działanie wysokiej temperatury75.
a)

b)

d)

e)

c)

f)

Rys. 1.2.1. Przykłady aplikacyjnego wykorzystania stopów metali nieżelaznych: tytanu – a) elementy silników
lotniczych [N6], b) implanty medyczne [N7]; magnezu – c) obudowy i wsporniki [N8], d) elementy
maszyn [N9]; aluminium – e) elementy silników spalinowych [N10], f) wirniki [N11]

Materials Properties Handbook: Titanium Alloys, R. Boyer, G. Welsch, and E.W. Collings, eds.
ASM International, Materials Park, OH, 1994.
72
E. Kulesza, Ocena odporności korozyjnej nowych stopów tytanu otrzymanych metodą metalurgii
proszków, Acta mechanica et automatica vol. 5 no. 1 (2011) 43–46.
73
L. Kwiatkowski, Podatność na korozję i skuteczność aktualnych metod ochrony przed korozją
stopów aluminium stosowanych w budownictwie, Inżynieria Powierzchni 4 (2009) 24–33.
74
Nageswara Rao Muktinutalapati, Materials for Gas Turbines – An Overview, Advances in Gas
Turbine Technology, Edited by Dr. Ernesto Benini, 2011 Publisher InTech, 293–314.
75
High Temperature Materials for Power Engineering, Edited by E. Bachelet, Kluwer Academic
Publishers 1990.
71

46

Zaawansowane technologie inżynierii powierzchni wspomagające procesy...

Tabela 1.2.1. Właściwości wybranych stopów metali nieżelaznych
Właściwości

Stopy tytanu

Stopy magnezu

Stopy aluminium

Stal

Gęstość [g/cm ]

4,0–4,5

1,75–1,85

2,7–2,8

7,7–7,9

Wytrzymałość Rm [MPa]

345 –930

135–285

180–500

350–1700

Moduł Younga E [GPa]

75–125

≈40

≈70

70–300

Twardość H

30–40 HRC

50–90 HB

50–150 HB

30–70 HRC

10–25

5–15

16–30

10–30

1600–1680

470–575

450–580

1400–1560

6,0–16

73–96

110–220

55–60

3

Wydłużenie A [%]
Temperatura topnienia [ C]
o

Przewodność cieplna [W(m×K) ]
-1

Przewodność elektryczna [%IACS]

0,5–1,7

≈ 12,2

35–55

1,3–6,0

Potencjał korozyjny ECOR [V]

–0,15 – +3,0

≈ –1,5

–1,50 – –0,45

–0,15 – +0,6

Źródło: [N1–N5, 71–73]

Stopy tytanu ze względu na ich małą gęstość w porównaniu ze stalą,
wysoką odporność cieplną i jednocześnie stosunkowo małe przewodnictwo cieplne należą do grupy najważniejszych materiałów konstrukcyjnych
wykorzystywanych w lotnictwie i energetyce. Stopy tytanu są powszechnie
wykorzystywane zarówno w procesach odlewniczych76 (łopatki wirników),
procesach kucia77,78 (felgi kół samolotów, wałki, wsporniki, kołpaki), a także
w procesach tłoczenia79. Ze względu na dobrą biozgodność stopy tytanu są
także powszechnie wykorzystywane do wytwarzania implantów oraz narzędzi i elementów aparatury medycznej80.
Przykładem szerokiego zastosowania stopów tytanu w różnych obszarach
gospodarki jest stop tytanu TiAl6V4, który po odpowiedniej obróbce cieplnej
osiąga wytrzymałość rzędu ok. 1200 MPa. Stosuje się go na różne elementy

J. Sińczak, S. Bednarek, Fizyczne i numeryczne modelowanie procesu kucia dwufazowych stopów tytanu w warunkach izotermicznych, Przegląd Mechaniczny 7–8 (2007) 21–25.
77
Z.M. Hu, T.A. Dean, Aspects of forging of titanium alloys and the production of blade forms,
Journal of Materials Processing Technology Volume: 111, Issue: 1–3, April 25, 2001, pp. 10–19.
78
A. Gontarz, Z. Pater, A. Tofil, Analiza metod kształtowania plastycznego wałka ze stopu
Ti6Al4V, Inżynieria Materiałowa 5 (2009) 400–403.
79
J. Łyźniak, J. Adamus, P. Lacki, M. Motyka, Optymalizacja procesu tłoczenia elementu owiewki
z tytanu grade 2, Rudy i metale nieżelazne 11 (2011) 588–593.
80
Medical Applications of Titanium and Its Alloys, Edited by S.A. Brown, J.E. Lemons, ASTM
International 1996.
76
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w przemyśle lotniczym i kosmicznym, a także na silnie obciążone elementy
maszyn oraz zbiorniki ciśnieniowe. Dobrą odporność na korozję stopy tytanu
zawdzięczają tworzącej się na ich powierzchni warstwie tlenków, która jest
mocno związana z podłożem. Stopy tytanu charakteryzują się jednak małą
odpornością na zużycie przez tarcie oraz niską odpornością na utlenianie
w temperaturach >550°C81. Metodą umożliwiającą zwiększenie odporności
na utlenianie wysokotemperaturowe oraz odporności na zużycie przez tarcie
jest wytwarzanie wielowarstwowych struktur warstwy wierzchniej na bazie
faz międzymetalicznych Ti-Al. W przypadku stopów tytanu celem jest wytworzenie dyfuzyjnych warstw faz międzymetalicznych z układu Ti-Al, a następnie naniesienie na ich powierzchni twardej powłoki PVD82. Wytworzenie tak
skomponowanej warstwy hybrydowej na stopach tytanu pozwala połączyć ich
dobre właściwości mechaniczne, tj. dużą plastyczność i dobrą wytrzymałość
zmęczeniową z żaroodpornością i odpornością na korozję wysokotemperaturową faz międzymetalicznych Ti-Al oraz wysoką odpornością na zużycie
tribologiczne powłoki PVD. W literaturze prezentowane są wielowarstwowe
kompozycje materiałowe warstwy wierzchniej, bazujące na warstwach faz
międzymetalicznych Ti-Al o charakterze dyfuzyjnym83,84,85, wytwarzane w procesie hybrydowej obróbki powierzchniowej, będącej połączeniem rozpylania
magnetronowego powłoki Al na powierzchni stopu tytanu oraz procesu utleniania jarzeniowego. Innym rozwiązaniem są wielowarstwowe kompozycje
materiałowe warstwy wierzchniej, bazujące na kolejnym wytworzeniu warstwy dyfuzyjnej roztworowej, a następnie warstw azotków metali86, np. TiN2
i TiN w procesie tlenoazotowania jarzeniowego stopów tytanu.
W przypadku stopów magnezu rosnące zainteresowanie w obszarze motoryzacji, lotnictwie, telekomunikacji i przemyśle zbrojeniowym spowodowane

G. Lutering, J.G. Williams, Titanium, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2003.
M. Tacikowski, J. Słoma, M. Woźniak, T. Wierzchoń, „Structure of the Al.-Ni intermetallic layers
produced on nikel alloy by duplex treatment, Intermetallics 14 (2006) 123.
83
M. Ossowski, T. Wierzchoń, Struktura i właściwości kompozytów warstwowych dwufazowy stop
tytanu – fazy międzymetaliczne Ti-Al – azotek tytanu, Inżynieria Materiałowa 3 (2006) 647.
84
T. Wierzchoń, M. Ossowski, Struktura i wybrane właściwości kompozytów warstwowych: stop
tytanu Ti6Al2Cr2Mo – fazy międzymetaliczne z układu Ti-Al, Composites 6 (2006) 50–53.
85
T. Wierzchoń, Obróbki jarzeniowe i hybrydowe tytanu, stopów tytanu i wybranych gatunków
stali, Opracowanie własne Zakład Inżynierii Powierzchni Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki
Warszawskiej.
86
J.R. Sobiecki, T. Wierzchoń, Glow discharge assisted oxynitriding of the binary Ti6Al2Cr2Mo
titanium alloy, Vacuum 79 (2005) 203–208.
81
82

48

Zaawansowane technologie inżynierii powierzchni wspomagające procesy...

jest wysokim stosunkiem ich wytrzymałości do masy. Magnez jest ósmym pod
względem obfitości pierwiastkiem na Ziemi i stanowi ponad 2% całkowitej
masy planety87. Głównym obszarem wykorzystania stopów magnezu w przemyśle motoryzacyjnym są obudowy, osłony, wsporniki, wytwarzane głównie
w procesach odlewniczych88 ze stopów magnezu typu Mg-Al-Zn (np. AZ91D,
AZ31B, AZ63). Udział stopów magnezu w przemyśle motoryzacyjnym wynosi
aktualnie 3% i wzrasta ok. 25% rocznie.
Stopy magnezu charakteryzują się bardzo interesującymi właściwościami
fizycznymi, jak: wysoka przewodność cieplna, duża stabilność wymiarowa
w funkcji temperatury, a także interesującymi właściwościami użytkowymi,
takimi jak: bardzo dobra obrabialność i łatwy recykling. Wymienione właściwości powodują, że stopy magnezu są wskazywane jako materiały przyszłości dla wielu elementów konstrukcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym,
lotniczym, elektronicznym, narzędziowym, jak również medycznym. Na przeszkodzie efektywności wdrożeniowej magnezu i jego stopów w wymienionych obszarach stoją właściwości, które są niekorzystne z punktu widzenia
jego praktycznego wykorzystania, z których najważniejsze to bardzo mała
odporność korozyjna i mała odporność na zużycie tribologiczne. Skuteczne
działania w zwiększaniu odporności korozyjnej oraz tribologicznej magnezu i jego stopów umożliwia inżynieria powierzchni89. Warstwa wierzchnia
o odpowiednio zaprojektowanej strukturze i właściwościach może stanowić
doskonałą barierę przed oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, istotnie
ograniczającą procesy korozyjne i znacząco poprawiającą charakterystyki tribologiczne stopów magnezu.
Różne metody obróbki powierzchniowej opracowane dla stopów magnezu charakteryzują się różną efektywnością aplikacyjną. Metodami obróbki
powierzchniowej stopów magnezu najczęściej stosowanymi w warunkach

87
88

2006.

Y. Kojima, Magnesium alloys – 2000, Materials Science Forum 350–351 (2000) 3.
Magnesium Alloys and their Applications Edited by K.U. Kainer, Wiley-VCH Verlag GmbH

J.E. Gray, B. Luan, Protective coatings on magnesium and its alloys – a critical review, Journal
of Alloys and Compounda 336 (2002) 88.
89
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przemysłowych są metody chemicznego i elektrochemicznego osadzania powłok z roztworów ciekłych90,91,92,93,94, w tym:
–– powłok Cu-Ni-Cr w celu zwiększania odporności korozyjnej; jednak słaba
odporność tego typu powłok na działanie środowiska silnie zasolonego
ogranicza ich wykorzystanie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym
i morskim;
–– powłok Ni do zwiększania odporności korozyjnej, odporności na zużycie
ścierne oraz poprawy kontaktu elektrycznego elementów wykorzystywanych w elektronice;
–– powłok Ni-Au do poprawy reflektancji i przewodnictwa elektrycznego
elementów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym;
–– powłok anodowych na bazie tlenków, chromianów i fosforanów.
Kolejną grupą metod wykorzystywanych do obróbki powierzchniowej
stopów magnezu są metody osadzania powłok z fazy gazowej z udziałem plazmy, należące do metod z grup CVD i PVD. Z ich wykorzystaniem osadzanych
jest wiele różnych materiałów powłok, w tym: azotków i węgloazotków metali95,96,97, powłok DLC98,99, powłok stopowych100. Wytwarzane są także warstwy

W.P. Innes, et al., Electroplating and Electroless Plating on Magnesium and Magnesium Alloys,
Modern Electroplating, Wiley-Interscience, New York (1974) 601.
91
J.B. Hajdu, E.F. Yarkosky, P.A. Cacciatore, M.H. Suplicki, Electroless nickel processes for
memory disks, Processes and Devices 90 (1990) 685.
92
J.L. Luo, N. Cui, Effects of microencapsulation on the electrode behavior of Mg 2Ni-based
hydrogen storage alloy in alkaline solution, Journal of Alloys and Compounds 264 (1998) 299.
93
H. Umehara, S. Terauchi, M. Takaya, Structure and Corrosion Behaviour of Conversion Coatings
on Magnesium Alloys, Materials science Forum 350–351 (2000) 273.
94
Y. Mizutani, S.J. Kim, R. Ichino, M. Okido, Anodizing of Mg alloys in alkaline solutions,
Surfach and Coatings Technology 169–170 (2003) 143.
95
K.T. Rie, J. Whole, Plasma-CVD of TiCN and ZrCN films on light metals, Surface and Coatings
Technology 112 (1999) 226.
96
G. Reiners, M. Griepentrog, Hard coatings on magnesium alloys by sputter deposition using
a pulsed d.c. bias voltage, Surface and Coatings Technology 76–77 (1995) 809.
97
H. Altun, S. Sen, The effect of PVD coatings on the wear behavior of magnesium alloys,
Materials Characterization 58 (2007) 917.
98
S. Baragetti, L. Lusvarghi, G. Bolelli, F. Tordini, Fatigue behaviour of 2011-T6 aluminium alloy
coated with PVD WC/C, PA-CVD DLC and PE-CVD SiOx coatings, Surface and Coatings Technology
203 (2009) 3078.
99
Gausong Wu, Wei Dai, He Zheng, Aiying Wang, Improving wear resistance and corrosion
resistance of AZ31 magnesium alloy by DLC/AlN/Al coating, Surface and Coatings Technology 205
(2010) 2067.
100
G. Garces, M.C. Cristina, M. Torralba, P. Adeva, Texture of magnesium alloy films growth by
physical vapour deposition (PVD), Journals of Alloys and Compounds 309 (2000) 229.
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dyfuzyjne101 i warstwy implantowane102. W tej grupie materiałów na szczególną uwagę zasługują warstwy dyfuzyjne faz międzymetalicznych Al-Mg103
oraz warstwy dyfuzyjne azotków metali104, które w przypadku stopu AZ91D
istotnie zwiększają jego twardość oraz odporność na korozję. Duże możliwości
zwiększenia efektywności modyfikowania właściwości warstwy wierzchniej
stopów magnezu stwarzają hybrydowe technologie obróbki powierzchniowej,
łączące różne metody kształtowania właściwości warstwy wierzchniej w jednym procesie technologicznym105. W pracach106,107 przedstawiono obróbkę
stopu magnezu AZ91D składającą się z dwóch etapów. W pierwszym etapie
wytworzona została cienka warstwa poprzez anodowanie plazmowe, w drugim natomiast twarda powłoka Al2O3 z wykorzystaniem metody rozpylania
magnetronowego. Próbki poddane takiej obróbce charakteryzowały się dobrymi właściwościami antykorozyjnymi, a także podwyższoną odpornością tribologiczną. Dla polepszenia właściwości stopów magnezu stosuje się również
metodę wykorzystywaną do obróbki stopów aluminium, łączącą utlenianie
łukowe (MAO) z osadzaniem powłok DLC108 metodą odparowania łukowego. Powłoka „duplex” MAO/DLC wykazuje lepsze właściwości tribologiczne
w porównaniu z powłokami jednowarstwowymi MAO lub DLC. Zastosowanie
powłoki MAO jako warstwy pośredniej między miękkim podłożem ze stopu
magnezu a powłoką DLC zapewnia możliwość przenoszenia większych obciążeń, natomiast powłoka DLC zapewnia niski współczynnik tarcia.

I. Shigematsu, M. Nakamura, N. Siatou, K. Shimojima, Surface treatment of AZ91D magnesium
alloy by aluminium diffusion coating, Journal of Materials Science Letter 19 (2000) 473.
102
J. Bruckner, R. Gunzel, E. Richter, W. Moller, Metal plasma immersion ion implantation and
deposition (MPIIID): chromium on magnesium, Surface and Coatings Technology 103–104 (1998) 227.
103
Cheng Zhong, et al., Lower temperature fabrication of continuous intermetallic coatings on
AZ91D magnesium alloy in molten salts, Journal of Alloys and Compounds 504 (2010) 377.
104
M. Tacikowski, T. Borowski, J. Kamiński, J. Rudnicki, J. Walkowicz, T. Wierzchoń, „Kształtowanie właściwości użytkowych stopów magnezu metodami inżynierii powierzchni, Inżynieria Materiałowa 6 (2008) 646.
105
M. Richert, A. Mazurkiewicz, J. Smolik, The deposition of WC-Co coatings by EBPVD technique, Archives of Metallurgy and Materials 57 (2) (2012) 511.
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H. Hoche, C. Blawert, E. Broszeit, C. Berger, Galvanic corrosion properties of differently PVD-treated magnesium die cast alloy AZ91, Surface and Coatings Technology 193 (2005) 223.
107
H. Hoche, C. Rosenkranz, A. Delp, M.M. Lohrengel, E. Broszeit, C. Berger, Investigation of the
macroscopic and microscopic electrochemical corrosion behavior of PVD-coated magnesium die cast
alloy AZ91, Surface and Coating Technology 193 (2005) 178.
108
Jun Liang, Peng Wang, Litian Hu, JingchengHao, Tribological properties of duplex MAO/DLC
coatings on magnesium alloy using combined microarc oxidation and filtered cathodic arc deposition,
Materials Science and Engineering A 454–455 (2007) 164.
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Stopy aluminium, podobnie jak stopy tytanu i magnezu, z inżynierskiego
punktu widzenia stanowią bardzo ważną grupę materiałów, którą cechuje
mały ciężar, duży stosunek wytrzymałości do masy oraz duża ogólna odporność korozyjna. Jednakże charakteryzują się one również małą odpornością na
zużycie ścierne oraz dużą podatnością na korozję wżerową (pitting corrosion),
szczególnie w środowisku zawierającym jony chloru (Cl−)109,110. W efekcie, pomimo bardzo dobrych właściwości mechanicznych, ich wykorzystanie w obszarach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i morskiego jest ograniczone.
Możliwości rozszerzenia obszarów praktycznego wykorzystania stopów aluminium upatruje się w działaniach pozwalających zwiększyć odporność na
zużycie ścierne, jak również odporność na korozję wżerową. Oprócz działań
zmierzających do odpowiedniego kształtowania struktury i składu chemicznego stopu w całej jego objętości, czyli w efekcie projektowania nowych rodzajów stopów aluminium111,112, na szczególną uwagę w tym zakresie zasługują
metody obróbki powierzchniowej.
W procesach modyfikowania właściwości warstwy wierzchniej stopów
aluminium wykorzystywane są bardzo różne metody obróbki powierzchniowej, tj: utlenianie wysokotemperaturowe (thermal oxidation) w celu wytworzenia powłoki TiO2113,114, utlenianie w plazmie łukowej (micro-arc oxidation)115,116,117,
nakładanie twardych powłok przeciwzużyciowych metodą magnetronową

P.H. Chong, Z. Liu, P. Skeldon, G.E. Thompson, Large area laser surface treatment of aluminium alloys for pitting corrosion protection, Applied Surface Science 208–209 (2003) 399–404.
110
U. Zupanc, J. Grum, Effect of pitting corrosion on fatigue performance of shot-peened aluminium alloy 7075-T651, Journal of Materials Processing Technology 210 (2010) 1197–1202.
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K.R. Cardoso, C.A. D. Rodrigues, F. Botta, Processing of aluminium alloys containing titanium
addition by mechanical alloying, Materials Science and Engineering 375–377 (2004) 1201–1205.
112
R. Hambleon, H. Jones, W. Rainforth, Effect of alloy composition and reinforcement with silicon carbide on the microstructure and mechanical properties of three silicide dispersion strengthened
aluminium alloys, Materials Science Forum 304–306 (2001) 524–528.
113
Y. Sun, Thermally oxidised titanium coating on aluminium alloy for enhanced corrosion resistance, Materials Letters 58 (2004) 2635–2639.
114
Y. Sun, Tribological rutile-TiO2 coating on aluminium alloy, Applied Surface Science 233
(2004) 328–335.
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Xin Shi-Gang, Song Li-Xin, Zhao Rong-Gen, Hu Xing-Fang, Properties of aluminium oxide
coating on aluminium alloy produced by micro-arc oxidation, Surface Coatings and Technology 199
(2005) 184–188.
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Hunghua Wu, et al., Ultra hard ceramic coatings fabricated through microarc oxidation on
aluminium alloy, Applied Surface Science 252 (2005) 1545–1552.
117
Lei Wen, et al., Corrosion evaluation of microarc oxidation coatings formed on 2024 aluminium
alloy, Corrosion Science 52 (2010) 2687–2696.
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(magnetron sputtering), w tym: powłok TiN118, CrB2119, TiAlN/TiN120, oraz platerowanie laserowe (laser cladding)121,122. Wszystkie z wymienionych metod obróbki powierzchniowej w większości przypadków, stosowane są do poprawy
odporności na zużycie ścierne lub odporności na korozję wżerową. Jedynie
utlenianie wysokotemperaturowe cienkiej powłoki tytanu76,77 w temperaturze
550oC, wcześniej naniesionej na powierzchnię stopu aluminium, umożliwia
w efekcie dyfuzji Ti tworzenie się warstwy faz międzymetalicznych Ti-Al oraz
cienkiej powłoki TiO2 na powierzchni stopu. Połączenie dobrej żaroodporności
i odporności na korozję wysokotemperaturową faz międzymetalicznych Ti-Al
z małym współczynnikiem tarcia tlenku tytanu prowadzi w efekcie do zwiększenia zarówno odporności korozyjnej, jak i odporności na zużycie ścierne
stopów aluminium. Jednak mała twardość i stosunkowo duża kruchość TiO2
powodują, że tak obrobione elementy ze stopów aluminium nie mogą efektywnie pracować przy większych obciążeniach mechanicznych.
Istotnym ograniczeniem w wykorzystaniu stopów metali nieżelaznych jako tworzywa konstrukcyjnego, pomimo często bardzo atrakcyjnych właściwości fizycznych (Tabela 1.2.1), jest ich niewystarczająca odporność tribologiczna, a w przypadku stopów magnezu dodatkowo mała
odporność korozyjna. Analiza wiedzy w zakresie możliwości kształtowania właściwości tribologicznych stopów metali nieżelaznych wskazuje, że bardzo efektywną metodą umożliwiającą ich poprawę, w tym
odporności na zużycie ścierne oraz zużycie erozyjne, jak również poprawę odporności korozyjnej, jest wytwarzanie warstw hybrydowych typu

M. Disselberg, H-R. Stock, P. Mayr, Corrosion protection of magnetron sputtered TiN coatings
deposited on high strength aluminium alloys, Surface Coatings and Technology 177–178 (2004) 399–403.
119
M. Audronis, et al., Tribological behaviour of pulsed magnetron sputtered CrB2 coatings examined by reciprocating sliding wear testing against aluminium alloy and steel, Surface Coatings and
Technology 202 (2008) 1470–1478.
120
H.C. Barshilia, K.S. Rajam, A. Jain, K. Gopinadhan, S. Chaudhary, A comparative study on the
structure and properties of nanolayered TiN/NbN and TiAlN/TiN multilayer coatings prepared by reactive
direct current magnetron sputtering, Thin Solid Films 503 (2006) 158–166.
121
T.T. Wong, G.Y. Liang, B.L. He, C.H. Woo, Wear resistance of laser-clad Ni-Cr-B-Si alloy on
aluminium alloy, Journal of Materials Processing Technology 100 (2000) 142–146.
122
T.M. Yue, K.J. Huang, H.C. Man, Laser cladding of Al2O3 coating on aluminium alloy by thermite reactions, Surface Coatings and Technology 194 (2005) 232–237.
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„warstwa fazy międzymetalicznej/powłoka PVD” 123,124,125, tj. fazy Mg-Al
w przypadku stopów magnezu oraz fazy Ti-Al w przypadku stopów tytanu
lub aluminium. Najnowsze opracowania w tym zakresie koncentrują się na
rozwiązaniach technologicznych umożliwiających kształtowanie struktury
i składu chemicznego wytwarzanych faz międzymetalicznych126 (np. fazy Ti-Al fazą TiB2), jak również na kształtowaniu składu chemicznego i struktury
powłoki PVD (np. powłoki wielowarstwowej TiAlN/TiN127 lub powłoki wieloskładnikowej TiAlSiN128).
1.2.1. Warstwa hybrydowa TiAlintermetalic/AlCrTiN na stopie tytanu Ti6Al4V
Jednym z ważnych obszarów aplikacyjnych, w których wykorzystanie
stopów tytanu nabiera szczególnego znaczenia, są elementy maszyn pracujące w warunkach dużego zapylenia środowiska, w tym m.in. łopaty turbin
silników lotniczych, łopaty turbin energetycznych129 oraz elementy konstrukcyjne systemów wentylacyjnych130. Dużym ograniczeniem w tych aplikacjach
okazuje się mała odporność stopów tytanu na zużycie erozyjne oraz ich mała

M. Tacikowski, T. Borowski, J. Kamiński, J. Rudnicki, J. Walkowicz, T. Wierzchoń, Kształtowanie właściwości użytkowych stopów magnezu metodami inżynierii powierzchni, Inżynieria Materiałowa
6 (2008) 646.
124
Li Jianing, Chen Chuanahong, Squartini Tiziano, He Qingshan, A study on wear resistance
and microcrack of the Ti3Al/TiAl+TiC ceramic layer deposited by laser cladding on Ti–6Al–4V Allom,
Applied Surface Science vol.257 issue: 5 December 15 (2010) 1550–1555.
125
M. Tacikowski, J. Grzonka, T. Płociński, R. Jakieła, M. Pisarek, T. Wierzchoń, Composite
titanium nitride layers produced on the AZ91Dmagnesium alloy by a hybrid method including hydrothermalmodification of the layer, Applied Surface Science 346 (2015) 394–405.
126
M. Kostecki, A. Olszyna, Modyfikacja właściwości mechanicznych faz międzymetalicznych
z układu ti-Al cząstkami TiB2, Composites 6 (2006) 65–70.
127
R.D. Torres, P.C. Soares, C. Schmitz, C.J. M. Siqueira, Influence of the nitriding and TiAlN/TiN
coating thickness on the sliding wear behavior of duplex treated AISI H13 steel, Surface and Coatings
Technology 205 (2010) 1381–1385.
128
K. Ichijo, H. Hasegawa, T. Suzuki, Microstructures of (Ti,Cr,Al,Si)N films synthesized by cathodic arc metod, Surface and Coatings Technology 201 (2007) 5477–5480.
129
M.W. Reedy, T.J. Eden, J.K. Potter, D.E. Wolfe, Erosion performance and characterization of
nanolayer (Ti,Cr)N hard coatings for gas turbine engine compressor blade applications, Surface and
Coatings Technology 206 (2011) 464–472.
130
Z.M. Hu, T.A. Dean, Aspects of forging of titanium alloys and the production of blade forms,
Journal of Materials Processing Technology 111 (2001) 10–19.
123
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odporność na utlenianie w podwyższonych temperaturach131,132. Jak wynika
z przeprowadzonej w tym zakresie analizy wiedzy 133,134, duże możliwości
w zakresie zwiększania odporności elementów maszyn na zużycie erozyjne
stwarzają odpowiednio zaprojektowane rozwiązania materiałowe warstwy
wierzchniej, w tym m.in. powłoki wielowarstwowe skomponowane na bazie
materiałów o różnej plastyczności, tj. powłoki typu Me/MeN. Jest to związane
ze szczególnymi właściwościami tego typu powłok wielowarstwowych, które
umożliwiają pochłanianie energii zewnętrznej docierającej do powierzchni, nie
powodując trwałych uszkodzeń powłoki, istotnie zmniejszając tym samym intensywność zużycia erozyjnego. Pomimo dobrych właściwości antyerozyjnych
rozwiązania materiałowe tego typu nie zawsze posiadają cechę wielofunkcyjności, w tym np. odporność na zużycie ścierne. Szczególnym rozwiązaniem
w tym zakresie jest warstwa hybrydowa typu TiAlintermetalic/AlCrTiN135, która
na wzór warstwy hybrydowej typu „warstwa azotowana/powłoka PVD” wytwarzanej na stalach, posiada cechy wielofunkcyjne. Dzięki synergicznemu
oddziaływaniu warstwy intermetalicznej Ti-Al oraz powłoki PVD skutecznie
przeciwdziała zarówno erozji pyłowej, jak i intensywnemu zużyciu ściernemu.
Warstwę hybrydową TiAlintermetalic/AlCrTiN wytworzono z wykorzystaniem technologii hybrydowej łączącej w jednym procesie technologicznym
nasycanie dyfuzyjne w proszku Al oraz proces odparowania łukowego
(Rys. 1.2.1.1)136. Proces nasycania dyfuzyjnego w proszku Al zrealizowano
w piecu próżniowym 10,0 VPT SecoWarwick, umieszczając próbki w specjal-

Hwan Gyo Jung, Dong Ju Jung, Kyoo Young Kim, Effect of Cr addition on the properties of
aluminide coating layers formed on TiAl alloys Surface and Coatings Technology 154 2002 75–81.
132
P. He, J.C. Feng, B.G. Zhang, Y.Y. Qian, A new technology for diffusion bonding intermetallic
TiAl to steel with composite barrier layers, Materials Characterization 50 (2003) 87–92.
133
L. Major, et al., Crystallographic aspects related to advanced tribological multilayers of Cr/
CrN and Ti/TiN types produced by pulsed laser deposition (PLD), Surface and Coatings Technology
200 (2006) 6190.
134
J. Romero, J. Esteve, A. Lousto, Period dependence of hardness and microstructure on nanometric Cr/CrN multilayers, Surface and Coatings Technology 188–189 (2004) 338.
135
A. Mazurkiewicz, J. Smolik, D. Paćko, J. Kacprzyńska-Gołacka, H. Garbacz, P. Wieciński, The
study on erosive and abrasive wear resistence of different nultilayer coatings obtained on titanium alloy
Ti6Al4V, Solid State Phenomena 237 (2015) 27–14.
136
Raport okresowy nr RC/8/II.1,1/PS z realizacji zadania badawczego nr II.1,1: „Multifunkcjonalne warstwy hybrydowe na elementach ze stali niskowęglowej i elementach ze stopów lekkich”, Program
Strategiczny pn. „Innowacyjne Systemy Wspomagania Technicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki” (2010–2015) Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, grudzień 2012.
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nie zaprojektowanej kokili (Rys. 1.2.1.1a). Następnie próbki wygrzewano
przez czas t = 10 h w temperaturze T = 625°C przy ciśnieniu obniżonym do
p = 2×10–2 mbar. Drugi etap zaprojektowanej technologii hybrydowej stanowił proces nakładania powłok metodą odparowania łukowego, który zrealizowano z wykorzystaniem urządzenia PVD typu Standard 1 (Rys. 1.2.1.1b).
W wyniku realizacji zaprojektowanej technologii hybrydowej wytworzona została warstwa hybrydowa TiAlintermetalic/AlCrTiN, pokazana na rysunku 1.2.1.1.
Analiza składu chemicznego przekroju poprzecznego warstwy hybrydowej,
wykonana metodą EDS, potwierdziła występowanie warstwy dyfuzyjnej TiAl
o grubości około 6 mm. Badania z wykorzystaniem Nano Hardness Testera
firmy CSM wykazały, że twardość warstwy TiAlintermetalic jest ponad dwukrotnie
większa od twardości stopu Ti6Al4V i wynosi HVTiAl = ≈800. W celu oceny
właściwości przeciwzużyciowych warstwy hybrydowej TiAlintermetalic/AlCrTiN
otrzymanej na stopie tytanu Ti6Al4V dodatkowo przeprowadzono badania
porównawcze dwóch innych rozwiązań materiałowych inżynierii powierzchni, tj. powłok wielowarstwowych (Cr-CrN)×8137, oraz Ti/(TiN-ZrN)multinano/
TiN138 otrzymanych metodą odparowania łukowego również na stopie tytanu
Ti6Al4V. Parametry wytwarzania oraz mikrostrukturę badanych rozwiązań
materiałowych pokazano odpowiednio w tabeli 1.2.1.1 oraz na rysunkach
1.2.1.2–1.2.1.4.
Wyniki badań mikrostruktury pokazane na rysunkach 1.2.1.2–1.2.1.4
potwierdziły budowę wielowarstwową badanych rozwiązań materiałowych inżynierii powierzchni. W przypadku powłoki (Cr/CrN)×8 analiza
składu chemicznego wykazała, iż powłoka ta zbudowana jest z naprzemian nałożonych na siebie warstw czystego chromu oraz azotku chromu,
gdzie grubość poszczególnych warstw składowych wynosiła odpowiednio gCr = 0,4 µm, gCrN = 0,4 µm. Całkowita grubość powłoki wielowarstwowej Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN wynosiła 3,5 µm. Przeprowadzone pomiary twardości i modułu Younga otrzymanych rozwiązań materiałowych
wykazały, że powłoka (Cr/CrN)×8 charakteryzowała się najmniejszą twardością HCr/CrN = 13 GPa oraz modułem Younga ECr/CrN = 263 GPa. Powłoka

P. Wieciński, J. Smolik, H. Garbacz, K.J. Kurzydłowski, Failure and deformation mechanisms
during indentation in nanostructured Cr/CrN multilayer coatings, Surface & Coatings Technology 240
(2011) 23–31.
138
A. Mazurkiewicz, J. Smolik, The innovative directions of hybrid technologies development
and implementations in surface engineering area, Archives of Metallurgy and Materials vol. 60 issue:
3 (2015) 40–52.
137
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Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN oraz warstwa hybrydowa (Ti-Al)intermetalic/AlCrTiN
charakteryzowały się zbliżonymi wartościami twardości i modułu Younga,
które mieściły się w zakresie H = 30–31 GPa oraz E = 350–407 GPa.
Tabela 1.2.1.1. Parametry wytwarzania wybranych rozwiązań materiałowych warstwy wierzchniej na stopie tytanu
Ti6Al4V

Powłoka

Temperatura
T [oC]

Ubias[V]

Czas
t [min]

Ciśnienie
p [mbar]

Atmosfera

TiAlintermetalic

Tp = 625

–

600

2,0×10–2

–

AlCrTiN

Tp = 350

–100

120

2,0×10

(Cr-CrN)x8

Tp = 420

−50/–200

180

5,0×10 /3,5×10

100%N2

Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN

Tp = 450

–150

190

1,2×10

100%N2

a)

100%N2

–2

–3

–3

–2

b)

Rys. 1.2.1.1. Schemat realizacji hybrydowej technologii wytwarzania warstwy hybrydowej TiAlintermetalic/AlCrTiN na
stopie tytanu Ti6Al4V: a) etap wytwarzania warstwy dyfuzyjnej TiAlintermetalic – piec próżniowy 10,0
VPT SecoWarwick, b) etap wytwarzania powłoki AlCrTiN – urządzenie PVD Standard
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 1.2.1.2. Mikrostruktura i wyniki badań składu chemicznego warstwy hybrydowej TiAlintermetalic/AlCrTiN
otrzymanej na stopie tytanu Ti6Al4V
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 1.2.1.3. Mikrostruktura powłoki wielowarstwowej (Cr/CrN)x8 otrzymanej na stopie tytanu Ti6Al4V:
a) powłoka wielowarstwowa, b) warstwy składowe chromu – Cr i azotku chromu – CrN
Źródło: P. Wieciński, et al., Failure and deformation mechanisms during indentation in
nanostructured Cr/CrN multilayer coatings, Surface & Coatings Technology 240 (2011) 23–31.

Rys. 1.2.1.4. Mikrostruktura powłoki wielowarstwowej Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN otrzymanej na stopie tytanu
Ti6Al4V
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 1.2.1.2. Właściwości badanych rozwiązań materiałowych inżynierii powierzchni

Powłoka

Grubość
[µm]

Twardość
[GPa]

Moduł Young’
[GPa]

H3/E2

TiAlintermetalic/AlCrTiN

12

31 ±2

407 ±22

0,21

(Cr/CrN)x8

6,4

13 ±2

263 ±14

0,03

Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN

3,5

30 ±1

350 ±15

0,22

W celu wyznaczenia odporności na zużycie ścierne badanych powłok
przeprowadzono testy tribologiczne metodą ball-cratering, z wykorzystaniem testera Calowear firmy CSM (Rys. 1.2.1.5). Do badań wykorzystano
kulki wykonane ze stali łożyskowej ŁH 15 o średnicy ϕ = 25,4 mm. Testy zrealizowano przy obciążeniu węzła tarcia siłą F = 0,4 N i prędkości obrotowej
kulki vobr. = 400 obr./min. Długość drogi tarcia dobierano indywidualnie dla
każdej z badanych warstw hybrydowych z przedziału 20–500 m. Testy tribologiczne wykonano z udziałem cieczy zwilżającej w postaci alkoholu etylowego. Ciecz podawana była do węzła tarcia z użyciem pompy perystaltycznej
z szybkością 50 kropel/min.
a)

b)

Rys. 1.2.1.5. Tester Calowear do realizacji testów tribologicznych metodą ball-cratering : a) tester Calowear
firmy CSM, b) schemat węzła tarcia kula-tarcza w metodzie ball-cratering
Źródło: opracowanie własne.

Po testach zużycia badane próbki poddano obserwacjom mikroskopowym
oraz pomiarom średnicy wytarcia. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów obliczono zużycie objętościowe badanych próbek zgodnie z zależnościami
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(1), (2) i (3) i na tej podstawie wyznaczono wskaźnik zużycia powłoki Wz
opisany wzorem (4).

Zobj =

∏H2
3R − H
3

(

H w = R − R2 −

)

(1)

D2
4

(2)

Hw = R − x

WZ =

(3)

Zobj  mm 3 


P ⋅ S  N ⋅ km 

(4)

gdzie: Zobj – zużycie objętościowe, Hw – głębokość wytarcia, R promień kuli
trącej, D średnica wytarcia, P – obciążenie węzła tarcia, S – droga tarcia.
Wyniki przeprowadzonych testów tribologicznych metodą ball-cratering
dla badanych rozwiązań materiałowych oraz dla stopu tytanu Ti6Al4V pokazano w tabeli 1.2.1.3.
Tabela 1.2.1.3. Wyniki testów tribologicznych przeprowadzonych metodą ball-cratering

Ti6Al4V

TiAlintermetalic/
AlCrTiN

(Cr/CrN)x8

Ti/(TiN-ZrN)multinano/
TiN

Średnica krateru wytarcia
[mm]

0,778 ±0,023

0,357 ±0,044

0,283 ±0,011

0,312 ±0,028

Objętość krateru wytaria
[mm3]

14,21×10–5

6,67×10–5

2,48×10–5

3,66×10–5

Wskaźnik zużycia
[mm3/N·km]

2,3×10–7

6,1×10–10

1,3×10–9

1,7×10–10

Wyniki przeprowadzonych badań tribologicznych metodą ball-cratering
wykazały istotny wzrost odporności na zużycie ścierne zarówno warstwy hybrydowej TiAlintermetalic/AlCrTiN, jak i powłok wielowarstwowych
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(Cr/CrN)×8 i Ti/(TiN-ZrN) multinano /TiN w porównaniu ze stopem tytanu Ti6Al4V. Analiza wskaźnika zużycia wykazała, iż najlepszą odpornością na zużycie ścierne charakteryzowała się powłoka wielowarstwowa Ti/(TiN-ZrN) multinano/TiN, dla której wskaźnik zużycia wyniósł
WzTi/(TiN-ZrN)multinano/TiN = 1,7×10–10 [mm3/N·km]. Najgorszą odporność na zużycie ścierne odnotowano dla powłoki (Cr/CrN)×8, dla której wskaźnik zużycia
wynosił Wz(Cr/CrN)×8 = 1,3×10–9 [mm3/N·km].
Badania odporności na zużycie erozyjne zrealizowano z wykorzystaniem
ścierniwa SiO2 o granulacji 40–80 mm. Cząstki transportowane były przez strumień powietrza o ciśnieniu 4×105 Pa i rozpylane w kierunku próbki przez
dyszę o średnicy 5 mm. Parametry przeprowadzonych testów erozyjnych pokazano w tabeli 1.2.1.4. Jako miarę odporności erozyjnej badanych powłok
PVD przyjęto objętość krateru powstałego w czasie procesu erozji. Pomiary
objętości utworzonych kraterów erozyjnych przeprowadzono z wykorzystaniem profilometru konfokalnego firmy DUCOM. Wyniki badań erozyjnych
pokazano na rysunku 1.2.1.6.
Tabela 1.2.1.4. Parametry testu erozyjnego
Rodzaj cząstek

Wydatek ścierniwa

Kąt padania ścierniwa

Prędkość ścierniwa

Temperatura

SiO2 40–80 µm

5 g/min

90o

30 m/s

25 oC

a) Ti6Al4V

b) (TiAl)intermetalic/ALCrTiN

c) (Cr/CrN)×8

d) Ti/(TiN-ZrNmultinano/TiN

Rys. 1.2.1.6. Wyniki testów erozyjnych
Źródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzone testy wykazały znaczny wzrost odporności erozyjnej
wybranych do badań kompozycji powłok w porównaniu z czystym stopem
tytanu Ti6Al4V. Zdecydowanie najlepszą odpornością na zużycie erozyjne
charakteryzowała się powłoka wielowarstwowa (Cr/CrN)x8, która dzięki dużej plastyczności (H3/E2 = 0,03) i charakterystycznemu mechanizmowi pochłaniania energii w warstwach plastycznego chromu139 skutecznie pochłaniała
energię kinetyczną cząstek SiO2 (V(Cr/CrN)x8 = 0,009 mm3). Jednak jak wykazały wyniki badań zużycia ściernego, obecność miękkich warstw składowych
chromu w strukturze powłoki (Cr/CrN)×8 powodowała istotny spadek jej odporności na zużycie ścierne w teście ball-cratering w porównaniu z powłoką
Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN i warstwą hybrydową TiAlintermetalic/AlCrTiN, które
charakteryzowały się znacznie większą twardością (Tabela 1.2.1.2). W przypadku procesu zużycia erozyjnego, w którym cząstki padają pod kątem 90°,
twarde a zarazem bardziej kruche materiały ulegają bardziej intensywnemu
zużyciu erozyjnemu140.
Analizując wyniki badań tribologicznych oraz testów erozyjnych uzyskane dla badanych rozwiązań materiałowych powłok wielowarstwowych (Cr/CrN)×8 i Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN oraz warstwy hybrydowej
TiAlintermetalic/AlCrTiN, należy stwierdzić, że to właśnie warstwa hybrydowa
posiada najlepsze właściwości wielofunkcyjne. O ile powłoka wielowarstwowa (Cr/CrN)×8 charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na zużycie
erozyjne (ponad 150× większą niż stop tytanu Ti6Al4V), to już jej odporność
na zużycie ścierne była najmniejsza spośród badanych kompozycji materiałowych i niewiele większa od stopu Ti6Al4V (Tabela 1.2.1.3). W przypadku odporności na zużycie ścierne najlepsze właściwości wykazała powłoka
wielowarstwowa Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN, jednak jej odporność na zużycie
erozyjne istotnie ustępowała pozostałym dwóm badanym kompozycjom powłok (Rys. 1.2.1.6). Warstwa hybrydowa TiAlintermetalic/AlCrTiN w obu testach
zużyciowych charakteryzowała się bardzo dobrymi właściwościami. W przypadku testów tribologicznych zrealizowanych metodą ball-cratering na dystansie 500 m wykazała ona wielokrotnie niższy wskaźnik zużycia Wz niż
stop Ti6Al4V (WzTi6Al4V = 2,3×10–7, Wz(Ti-Al)/AlCrTiN = 6,1×10–10). W przypadku

P. Wieciński, J. Smolik, H. Garbacz, K.J. Kurzydłowski, Microstructure and mechanical
properties of nanostructure multilayer CrN/Cr coatings on titanium alloy, Thin Solid Films, 519 (2011)
4069–4073.
140
H.W. Miko, C. Elwenspoek, A closer look at the ductile- brittle transition in solid particle
erosion, Wear 253 (2002) 1035–1043.
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testów erozyjnych warstwa hybrydowa TiAlintermetalic/AlCrTiN charakteryzowała się ponad 40x mniejszą objętością erodowanego materiału niż stop tytanu
Ti6Al4V (VTi6Al4V = 1,370 mm3, V(Ti-Al)/AlCrTiN = 0,031 mm3). Na tej podstawie należy uznać, że w przypadku aplikacji, w których występują czynniki niszczące
zarówno o charakterze erozyjnym, jak również ściernym, najbardziej efektywnym rozwiązaniem materiałowym stosowanym w celach przeciwzużyciowych
będzie warstwa hybrydowa TiAlintermetalic/AlCrTiN.
1.2.2. Warstwy hybrydowe MgAlintermetalic/powłoka PVD
na stopie magnezu AZ91D
Nowoczesne metody obróbki powierzchniowej mogą znacząco poprawić właściwości funkcjonalne stopów magnezu. Szczególne miejsce w tych
działaniach zajmują metody wytwarzania warstw hybrydowych typu „warstwa intermetaliczna MgAl/powłoka PVD”, charakteryzujących się podwyższoną odpornością tribologiczną i odpornością korozyjną141. W tym celu dla
stopu magnezu AZ91D (Al 8,7–9,3%, Zn 0,5–0,7%) zaprojektowano technologie hybrydowe wykorzystujące dwie różne metody wytwarzania warstwy
MgAlintermetalic142. Procesy hybrydowej obróbki powierzchniowej przeprowadzono dla próbek ze stopu magnezu AZ91D o wymiarach ϕ = 25 mm i g = 15 mm
poddanych wcześniej polerowaniu mechanicznemu do uzyskania gładkości
Ra <0,05 mm oraz procesowi mycia chemicznego w trójchloroetylenie wspomaganego ultradźwiękami.
W wariancie 1 (Rys. 1.2.2.1) technologia hybrydowa łączyła w jednym
procesie technologicznym nakładanie powłoki Al metodą rozpylania magnetronowego, następnie nakładanie powłoki TiN metodą odparowania łukowego
i wygrzewanie w celu aktywizacji procesu dyfuzji i wytworzenia warstwy
dyfuzyjnej MgAlintermetalic. Opracowana technologia hybrydowa należy do
grupy technologii wieloetapowych realizowanych w cyklu ciągłym. Wszystkie etapy procesu technologicznego zrealizowano w jednym urządzeniu

Liqun Zhu, Guangling Song, Improved corrosion resistance of AZ91D magnesium alloy by an
aluminium-alloyed coating, Surface & Coatings Technology 200 (2006) 2834–2840.
142
J. Smolik, A. Mazurkiewicz, J. Kacprzyńska-Gołacka, M. Rydzewski, M. Szota, J. Mizera,
Composite layers „MgAl intermetalic layer/PVD coating” obtained on the AZ91D magnesium alloy by
different hybrid surface treatment methods, Archives of Metallurgy and Materials vol. 60 issue 2 (2015)
1031–1035.
141
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technologicznym, tj. urządzeniu typu Special 1 zaprojektowanym i wykonanym w ITeE – PIB w Radomiu143. W etapie 1 metodą rozpylania magnetronowego na powierzchni stopu AZ91D nałożona została powłoka Al o grubości
6 mm. W etapie 2 z wykorzystaniem metody odparowania łukowego na powierzchni powłoki Al osadzona została powłoka azotku tytanu o grubości 2,5
mm. Ostatnim etapem wariantu 1 technologii hybrydowej był proces wygrzewania zgodnie z parametrami: T = 440°C, p = 0,7 mbar, t = 4 h.

Rys. 1.2.2.1

Schemat wieloetapowej technologii hybrydowej wytwarzania warstwy hybrydowej MgAlitermetalic/TiN
na stopie magnezu AZ91D, realizowanej w cyklu ciągłym
Źródło: opracowanie własne.

Warstwa hybrydowa MgAlitermetalic/TiN będąca efektem tak zrealizowanej technologii hybrydowej była bardzo zdefektowana. Na całej powierzchni
próbki widoczne były liczne uszkodzenia powłoki TiN w postaci pęcherzy
(Rys. 1.2.2.2a).

A. Mazurkiewicz, J. Smolik, A. Zbrowski, J. Kacprzyńska, Innovative technical solutions for
evaporation of multilayer coatings by EB-PVD method, Archives of Civil and Mechanical Engineering,
14 (2) (2014) 250.
143
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a)

b)

Rys. 1.2.2.2. Warstwa hybrydowa MgAlitermetalic/TiN: a) wyniki analizy powierzchni, b) wyniki analizy składu
chemicznego metodą EDS
Źródło: opracowanie własne.

Analiza składu chemicznego przeprowadzona metodą EDS na przekroju
warstwy hybrydowej (Rys. 1.2.2.2b) wykazała, że w wyniku aktywacji cieplnej nastąpiła dyfuzja zarówno aluminium z powłoki Al w kierunku podłoża, jak również dyfuzja Mg z podłoża w kierunku powierzchni. Wynikiem
tego procesu było wzbogacenie magnezem naniesionej powłoki Al (Rys.
1.2.2.2b/punkt 1) i utworzenie warstwy Al(≈93%), Mg(≈6,5%) oraz wzbogacenie w aluminium strefy przypowierzchniowej stopu AZ91D (Rys. 1.2.2.2b/
punkt 3) i utworzenie warstwy Mg(≈56%), Al(≈42%), Zn(≈1,5%). Jednocześnie wykazano, że zawartość Zn w strefie przypowierzchniowej stopu AZ91D
(Rys. 1.2.2.2b/punkt 4) wynosi <0,5%, natomiast zawartość Zn w warstwie,
której wzrost spowodował delaminację powłoki Al wzbogaconej magnezem
(Rys. 1.2.2.2b/punkt 2) wyniosła ≈12%. Na tej podstawie należy przyjąć, że
przyczyną powstawania pęcherzy i delaminacji powłoki Al była intensywna
dyfuzja Zn z podłoża w kierunku powierzchni i utworzenie się mieszaniny
Mg-Al-Zn pomiędzy powstającą w etapie wygrzewania dyfuzyjną warstwą
intermetaliczną Mg-Al oraz powłoką Al. Przeprowadzane próby nanoszenia
powłoki azotku chromu metodą odparowania łukowego AE (Arc Evaporation)
oraz ceramiki Al2O3 metodą odparowania materiału wiązką elektronową
EB (Electron Beam Deposition) przyniosły taki sam rezultat. W efekcie należy
uznać, że zaproponowana technologia hybrydowa, obejmująca w jednym procesie technologicznym: nakładanie powłoki Al metodą rozpylania magnetronowego, następnie nakładanie powłoki TiN metodą odparowania łukowego
i końcowe wygrzewanie przy obniżonym ciśnieniu w celu aktywizacji procesu
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dyfuzji i wytworzenia warstwy dyfuzyjnej MgAlintermetalic, nie umożliwia wytworzenia spójnej warstwy hybrydowej typu MgAlintermetalic/powłoka PVD.
Drugi wariant technologiczny (Rys. 1.2.2.3) obejmował wytworzenie warstwy dyfuzyjnej MgAlintermetalic w procesie dyfuzji w proszku Al oraz nakładanie powłoki Al2O3 metodą odparowania wiązką elektronów. Opracowana
technologia hybrydowa należy do grupy technologii wieloetapowych realizowanych w cyklu rozłącznym. Poszczególne etapy procesu technologicznego
były realizowane w różnych urządzeniach technologicznych. W etapie 1 próbki ze stopu AZ91D umieszczone zostały w specjalnym pojemniku wypełnionym proszkiem czystego aluminium o granulacji 60 mm, a następnie wygrzane w piecu próżniowym 10,0 VPT SecoWarwick w temperaturze T = 440°C,
ciśnieniu p = 1 mbar, w czasie t = 1 h w celu wytworzenia warstwy dyfuzyjnej
fazy międzymetalicznej MgAlintermetalic. W drugim etapie próbki zostały pokryte powłoką ceramiki Al2O3, wykorzystując w tym celu metodę odparowania
wiązką elektronową. Proces nakładania powłoki Al2O3 zrealizowano w urządzeniu typu Special 1 zaprojektowanym i wykonanym w ITeE – PIB w Radomiu.

Rys. 1.2.2.3. Schemat wieloetapowej technologii hybrydowej wytwarzania warstwy hybrydowej MgAlitermetalic/Al2O3
na stopie magnezu AZ91D, realizowanej w cyklu rozłącznym
Źródło: opracowanie własne.

W wyniku tak zrealizowanej technologii hybrydowej otrzymano warstwę
hybrydową MgAlitermetalic/Al2O3 bez widocznych defektów powierzchniowych
(tj. pęknięć i lokalnych ubytków). Widok powierzchni próbek ze stopu AZ91D
po kolejnych etapach technologii hybrydowej zrealizowanej w wariancie 2,
pokazano na rysunku 1.2.2.4.
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a)

b)

Rys. 1.2.2.4. Widok powierzchni próbek ze stopu AZ91D po kolejnych etapach technologii hybrydowej
zrealizowanej w wariancie 2: a) etap 1: powierzchnia warstwy intermetalicznej MgAlintermetalic
po procesie dyfuzji w proszku Al, b) etap 2: powierzchnia powłoki Al2O3 po procesie osadzania
metodą odparowania wiązką elektronów
Źródło: opracowanie własne.

Efektem realizacji etapu 1 technologii hybrydowej w wariancie 2, tj. dyfuzji w proszku Al, jest wytwarzanie intermetalicznej warstwy dyfuzyjnej
Mg17Al12 o grubości aż 1,5 mm. Twardość utworzonej warstwy intermetalicznej
wynosiła HVMg17Al12 ≈150 HV i była ponad dwukrotnie większa od twardości
stopu magnezu AZ91D (HVAZ91D ≈65 HV). Analiza składu chemicznego przeprowadzona z wykorzystaniem metody EDS wykazała, że wytworzona warstwa MgAlintermetalic zawiera ≈60% Mg, »38% Al oraz około 1–2% Zn co wskazuje, że jej skład chemiczny jest zbliżony do składu chemicznego warstwy
MgAlintermetalic otrzymanej w technologii hybrydowej wieloetapowej realizowanej w cyklu ciągłym (wariant 1), kiedy proces dyfuzji aluminium prowadzony
był z powłoki Al otrzymanej metodą magnetronową (≈56,5% Mg, ≈42% Al,
»1,5% Zn). Wyniki badań mikrostruktury, badań struktury fazowej wykonanych metodą dyfrakcji Rtg oraz analizy składu chemicznego wykonanej metodą EDS, pokazano na rysunku 1.2.2.5.
W celu dokonania oceny odporności na zużycie ścierne oraz odporności
korozyjnej warstwy hybrydowej MgAlintermetalic/Al2O3 otrzymanej z wykorzystaniem dyfuzji w proszku Al, przeprowadzono testy tribologiczne metodą
ball-cratering144 z wykorzystaniem testera Calowear firmy CSM. Do badań
jako przeciwpróbki wykorzystano kulki wykonane ze stali łożyskowej ŁH 15,
o średnicy φ = 25,4 mm. Testy zrealizowano przy obciążeniu kuli trącej siłą

R. Cozza, D. Tanaka, R. Souza, Friction coefficient and abrasive wear modes in ball-cratering
tests conducted at constant normal force and constant pressure – Preliminary results, Wear 267 (2009) 61.
144
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F = 0,4 N i prędkości obrotowej kulki vobr. = 400 obr./min. Długość drogi tarcia
dobierano indywidualnie dla każdej z badanych warstw hybrydowych z przedziału 20–500 m. Testy tribologiczne wykonano z udziałem cieczy zwilżającej
w postaci alkoholu etylowego. Ciecz podawana była do węzła tarcia z użyciem
pompy perystaltycznej z szybkością 50 kropel/min. Na podstawie średnicy
utworzonych kraterów zużycia ściernego, zgodnie z metodyką przedstawioną
w podrozdziale 1.2.1, wyznaczono wskaźnik zużycia powłoki Wz.

Rys. 1.2.2.5. Warstwa hybrydowa „MgAlintermetalic/Al2O3” otrzymana z wykorzystaniem technologii hybrydowej
wieloetapowej zrealizowanej w cyklu rozłącznym, obejmującej metody: dyfuzji w proszku Al oraz
odparowania wiązką elektronów
Źródło: opracowanie własne.

Odporność na zużycie korozyjne wyznaczono metodą potencjodynamiczną
z wykorzystaniem testera korozyjnego PARSTAT 2263. Próbki ze stopu magnezu
AZ91D o powierzchni 1 cm2, pokrytą warstwą hybrydową MgAlintermetalic/Al2O3
analizowano we współpracy z elektrodą referencyjną wykonaną z ClAg i spolaryzowaną potencjałem 0,222 mV oraz elektrodą Pt jako elektrodą dodatkową.
Mierzonym parametrem korozji był potencjał korozyjny Ecor. Pomiary prowadzono w roztworze NaCl 0,5 mol., po czasie stabilizacji tstb = 1 h.
Wyniki przeprowadzonych testów tribologicznych metodą ball-cratering oraz wyniki badań korozyjnych metodą potencjodynamiczną dla stopu magnezu AZ91D z wytworzoną na powierzchni warstwą hybrydową
MgAlintermetalic/Al2O3 pokazano w tabeli 1.2.2.1. Przeprowadzone testy tribologiczne wykazały, że warstwa hybrydowa MgAlintermetalic/Al2O3 istotnie
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zwiększa odporność na zużycie ścierne stopu magnezu AZ91D. Wskaźnik
zużycia stopu AZ91D z wytworzoną na powierzchni warstwą hybrydową
MgAlintermetalic/Al2O3 był wielokrotnie mniejszy niż dla czystego stopu AZ91D
(WzAZ91D = 1,0×10–12 [m3/N⋅m] > WzMgAl/Al2O3 = 1,2×10–16 [m3/N⋅m]).
Tabela 1.2.2.1. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne wyznaczone metodą ball-cratering oraz wyniki
odporności korozyjnej wyznaczone metoda potencjodynamiczną

AZ91D
AZ91D + MgAlintermetallic
AZ91D + MgAlintermetallic + Al2O3

Wskaźnik zużycia
Wz [m3/N·m]

Potencjał korozyjny
Ecor [mV]

1,0 x 10–12

-1500

–13

4,3 x 10

-1320

1,2 x 10–16

-1180

Testy korozyjne przeprowadzone metodą potencjodynamiczną wykazały
jedynie około 20% wzrost potencjału korozyjnego pomiędzy czystym stopem
magnezu AZ91D (Ecor = -1500mV) i stopem AZ91D z naniesioną na powierzchni warstwą hybrydową „MgAlintermetalic/Al2O3”. (Ecor = -1180 mV).
Przedstawione wyniki badań w zakresie obróbki powierzchniowej stopu
magnezu AZ91D pozwalają na stwierdzenie, że wytwarzanie warstw hybrydowych typu „MgAlintermetalic/powłoka PVD” jest procesem bardzo trudnym,
który nie dla wszystkich konfiguracji materiałowych powłoki PVD, jak również nie dla wszystkich konfiguracji technologicznych, jest procesem efektywnym.
1.2.3. Warstwy hybrydowe TiAlintermetalic/powłoka PVD
na stopie aluminium Ak12
Podobnie jak w przypadku stopów magnezu i tytanu duże możliwości
w zakresie modyfikowania właściwości eksploatacyjnych stopów aluminium
niosą hybrydowe technologie obróbki powierzchniowej, w tym wytwarzanie warstw hybrydowych typu TiAlintermetalic/powłoka PVD. Rolą warstwy
TiAlintermetalic jest zwiększenie twardości i odporności na odkształcenie plastyczne warstwy wierzchniej stopu aluminium, co znacznie zwiększa adhezję
twardej powłoki PVD do intermetalicznego podłoża. Rolą powłoki PVD jest
zabezpieczenie podłoża przed działaniem czynników zewnętrznych, w tym:
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zwiększenie odporności na zużycie ścierne i erozyjne, a także ochrona przed
korozyjnym działaniem środowiska. Jako przykładową zaprezentowano hybrydową technologię wytwarzania warstwy hybrydowej TiAlintermetalic/AlCrTiN
na stopie aluminium Ak12145. Zaproponowana technologia hybrydowa stanowiła połączenie metod: rozpylania magnetronowego MS (Magnetron Sputtering), wygrzewania przy obniżonym ciśnieniu VH (Vacuum Heating) oraz
odparowania łukowego AE (Arc Evaporation). Poszczególne etapy opracowanej
technologii hybrydowej, pokazanej schematycznie na rysunku 1.2.3.1, realizowane były rozłącznie jako oddzielne etapy technologiczne. Próbki wykonane
ze stopu Ak12 o wymiarach φ = 25 mm i g = 10 mm polerowano mechanicznie
na tarczy polerskiej o granulacji 1000, a następnie poddano procesowi mycia
chemicznego w kąpieli trichloroetylenu wspomaganej ultradźwiękami.

Rys. 1.2.3.1. Wieloetapowa technologia hybrydowa wytwarzania warstwy hybrydowej TiAlintermetalic/AlCrTiN na
stopie aluminium Ak12 realizowana w cyklu rozłącznym
Źródło: opracowanie własne.

W procesie rozpylania magnetronowego na powierzchni stopu Ak12 osadzona została powłoka czystego Ti o grubości ≈10 mm. Proces rozpylania
magnetronowego zrealizowano w urządzeniu próżniowym typu Standard 1
produkcji ITeE – PIB w Radomiu (Rys. 1.2.3.2a). Osadzanie powłoki Ti poprzedzono procesem trawienia jonowego w systemie AEGD (Arc Enhanced Glow
Discharge) w atmosferze argonu przy ciśnieniu pAEGD = 3,5×10–4 mbar. Osadzanie powłoki Ti zrealizowano w atmosferze argonu przy ciśnieniu pTi = 5×10–3
mbar, w czasie tTi = 40 min, stabilizując temperaturę podłoża TTi ≈ 300–320°C.

J. Smolik, A. Mazurkiewicz, J. Kacprzyńska-Gołacka, M. Rydzewski, Composite layers
TiAlintermetalic/PVD coating obtained by hybrid surface treatment technology on aluminium alloys, Solid
State Phenomena 237 (2015) 34–40.
145

70

Zaawansowane technologie inżynierii powierzchni wspomagające procesy...

a)

b)

Rys. 1.2.3.2. Urządzenia technologiczne do realizacji technologii hybrydowej wytwarzania warstwy hybrydowej
TiAlintermetalic/AlCrTiN na stopie aluminium Ak12: a) urządzenie próżniowe Standard 1 (rozpylanie
magnetronowe, odparowanie łukowe), b) piec próżniowy 10,0 VPT SecoWarwick (wygrzewanie)
Źródło: opracowanie własne.

Po procesie osadzania powłoki Ti próbki zostały przeniesione do pieca
próżniowego 10,0 VPT SecoWarwick (Rys. 1.2.3.2b) i poddane procesowi
wygrzewania zgodnie z parametrami: temperatura TTiAl = 550°C, ciśnienie
pTiAl = 6,0×10–3 mbar, czas tTiAl = 10 h. Efektem procesu wygrzewania było aktywowanie procesu dyfuzji i utworzenie warstwy TiAlintermetalic.
Ostatnim etapem zrealizowanej technologii hybrydowej był proces wytwarzania powłoki wieloskładnikowej AlCrTiN. W tym celu próbki ponownie
umieszczono w urządzeniu próżniowym Standard 1. Proces osadzania powłoki AlCrTiN zrealizowano metodą odparowania łukowego zgodnie z parametrami pokazanymi w tabeli 1.2.3.2.
Tabela 1.2.3.2. Parametry osadzania powłoki wieloskładnikowej AlCrTiN metodą odparowania łukowego

Etap

Prąd łuku
Iarc [A]

Polaryzacja
Ubias [V]

Ciśnienie
p [mbar]

Temperatura
T [oC]

Atmosfera

Czas
t [min]

Nagrzewanie

–

–

2,0×10–5

230

–

90

Trawienie jonowe

60

–1000

–4

3,5×10

320

100% Ar

8

Nakładanie AlCrTiN

60

–100

2,0×10

–2

320–350

100% N2

120

Mikrostrukturę warstwy hybrydowej TiAlintermetalic/AlCrTiN wytworzonej na stopie aluminium Ak12, zgodnie z zaproponowaną technologią, pokazano na rysunku 1.2.3.3. Całkowita grubość warstwy hybrydowej wynosiła
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≈14–17 mm. Warstwa intermetaliczna TiAlintermetalic o całkowitej grubości 8–10
mm składa się z dwóch stref (Rys. 1.2.3.3). Analiza składu chemicznego przeprowadzona metodą EDS wykazała, że strefa zlokalizowana bezpośrednio
przy podłożu zawiera ≈5% Al, ≈60% Ti i »35% Si i jest połączona z podłożem
Ak12 poprzez strefę dyfuzyjną o grubości ≈1,5 mm. Druga strefa warstwy
TiAlintermetalic zawiera natomiast ≈80% Ti i »20% N. Wyniki badań składu chemicznego w różnych punktach warstwy TiAlintermetalic pokazano na rysunku
1.2.3.3a i w tabeli 1.2.3.3. Wyniki analizy punktowej potwierdziła analiza liniowa składu chemicznego, której wyniki pokazano na rysunku 1.2.3.3c. Pomiary twardości wykonane z wykorzystaniem Nano Hardness Tester firmy
CSM Instruments pokazane na rysunku 1.2.3.3b, wykazały, że twardość warstwy intermetalicznej zwiększa się w kierunku od podłoża do powierzchni.
Twardość strefy dyfuzyjnej, wiążącej warstwę TiAl z podłożem, dwukrotnie
przewyższała twardość podłoża ze stopu Ak12 i kształtowała się na poziomie
≈300–400 HV (HVAk12 = 150–200). Twardość strefy zawierającej mieszaninę
Ti-Si-Al wynosiła ≈700–850 HV, natomiast twardość strefy zewnętrznej była
bliska ≈900–1000 HV.
a)

b)

c)

Rys. 1.2.3.3. Charakterystyka warstwy hybrydowej TiAlintermetalic/AlCrTiN wytworzonej na stopie aluminium Ak12:
a) mikrostruktura, b) wyniki badań twardości, c) wyniki liniowej analizy składu chemicznego
metodą EDS
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 1.2.3.3. Wyniki punktowej analizy składu chemicznego warstwy hybrydowej TiAlintermetalic/AlCrTiN
wytworzonej na stopie aluminium Ak12
Punkt

Al [%]

Cr [%]

Ti [%]

N [%]

Si [%]

1

35 ±2

8 ±3

7 ±2

49 ±4

−

2

−

−

85 ±3

17 ±4

−

3

5 ±2

−

61 ±4

−

32 ±3

4

97 ±3

−

−

−

3 ±1

Na podstawie wyników składu chemicznego oraz wyników badań twardości można wnioskować, że w drugim etapie technologii hybrydowej, tj.
w procesie wygrzewania stopu Ak12 z naniesioną na powierzchni powłoką Ti,
w temperaturze TTiAl = 550°C, następuje intensywna dyfuzja krzemu (Si) i aluminium (Al) do powłoki tytanu. W czasie wygrzewania tTiAl = 10 h na grubości
≈4 mm od podłoża tworzy się intermetaliczna strefa dyfuzyjna Ti-Si-Alintermetalic.
Następnie podczas procesu osadzania powłoki wieloskładnikowej AlCrTiN,
w czasie tAlCrTiN = 2 h i w temperaturze TAlCrTiN ≈ 350°C oraz w atmosferze
100% azotu następuje dyfuzja azotu do powłoki tytanu od strony powierzchni. W efekcie możliwe jest tworzenie się roztworu stałego azotu w strukturze
tytanu lub też warstwa kompozytowa azotków tytanu TixNy w sieci tytanu
(TixNy+Ti), o czym świadczy duża twardośc tej strefy ≈1000 HV. Warstwa intermetaliczna Ti-Si-Alintermetalic zlokalizowana jest bezpośrednio przy podłożu stopu aluminium, natomiast warstwa kompozytowa (TixNy+Ti) bezpośrednio pod
powłoką wieloskładnikową AlCrTiN. Mechanizm procesu tworzenia się opisanej struktury wielowarstwowej Ti-Si-Alintermetalic/(TixNy+Ti)composite/AlCrTiN
na stopie aluminium Ak12, w kolejnych procesach technologii hybrydowej,
pokazano na rysunku 1.2.3.5.
W celu weryfikacji właściwości przeciwzużyciowych warstwy hybrydowej
Ti-Si-Alintermetalic/(TixNy+Ti)composite/AlCrTiN przeprowadzono badania odporności na zużycie ścierne metodą ball-cratering oraz badania odporności na
zużycie erozyjne w procesie erozji pyłowej.
Testy tribologiczne ball-cratering zrealizowano z wykorzystaniem testera
Calowear firmy CSM oraz zgodnie z metodyką pokazaną na rysunku 1.2.1.4
oraz opisaną zależnościami 1–4 (rozdział 1.2.1). Testy tribologiczne przeprowadzono w skojarzeniu z kulą trącą wykonaną ze stali ŁH15 oraz zgodnie
z parametrami: siła nacisku kuli trącej F = 0,4 N, droga tarcia S = 400 m. Kratery, które powstały w warstwie hybrydowej wskutek procesu tarcia, były
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mierzone z wykorzystaniem mikroskopu Keyence VHX1000E, a następnie
wyznaczano ich objętość V zgodnie z równaniem (5). Następnie korzystając
z równania (6), wyznaczano wskaźnik zużycia Wz, który determinuje podatność badanego materiału na zużycie ścierne.

Rys. 1.2.3.5. Mechanizm procesu tworzenia się warstwy hybrydowej
Ti-Si-Alintermetalic/(TixNy+Ti)composite/AlCrTiN na stopie aluminium Ak12
Źródło: opracowanie własne.

V = p×d4/64×R

(5)

Wz = V/F ⋅ Si

(6)

gdzie: d – średnica krateru [mm],
R – promień kuli trącej [mm],
V – objętość krateru [mm3], F – siła nacisku kuli trącej [N],
Si – długość drogi tarcia [m], W – wskaźnik zużycia [mm3/N×km].
Testy erozyjne przeprowadzono zgodnie z metodyką opracowaną do
badania powłok wielowarstwowych Cr/CrN146 (Rys. 1.2.3.6), wykorzystując
w tym celu ścierniwo SiO2 o granulacji 40–80 mm. Ścierniwo podawane było
z dyszy o średnicy 8 mm pod ciśnieniem 4×105 Pa i pod kątem 90° uderzało

P. Wieciński, J. Smolik, H. Garbacz, K.J. Kurzydłowski, Erosion resistance of the nanostructured
Cr/CrN multilayer coatings on the Ti6Al4V alloy, Vacuum, 107 (2014) 277.
146
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w powierzchnię próbki. Powierzchnia próbki przykryta była maską z centralnie wykonanym otworem o średnicy 5 mm. Efektem uderzania ścierniwa
w powierzchnię próbki było erodowanie materiału próbki i powstawanie krateru erozyjnego. W celu określenia intensywności procesu erozji mierzono
objętość powstałego krateru, wykorzystując profilograf Taylor Hobson oraz
oprogramowanie pomiarowe Surface Imaging & Metrology Software MoutainsMap 7,0. Schemat metodyki przeprowadzonych testów erozyjnych pokazano na rysunku 1.2.3.6.
a)

c)
b)

Rys. 1.2.3.6. Schemat metodyki testów erozyjnych warstwy hybrydowej Ti-Si-Alintermetalic/(TixNy+Ti)composite/AlCrTiN
na stopie aluminium Ak12: a) usytuowanie próbki w urządzenia do badań erozyjnych, b) profilometr
Hobson Taylor, c) widok 3D krateru erozyjnego
Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki badań tribologicznych oraz wyniki testów erozyjnych przeprowadzonych dla stopu aluminium Ak12 oraz dla stopu aluminium Ak12 pokrytego warstwą hybrydową Ti-Si-Alintermetalic/(TixNy+Ti)composite/AlCrTiN, pokazano odpowiednio w tabeli 1.2.3.4. oraz na rysunku 1.2.3.6. Wyniki testów
tribologicznych wykazały, że wartość wskaźnika zużycia Wz, określającego
odporność na zużycie ścierne, dla stopu aluminium Ak12 pokrytego warstwą
hybrydową Ti-Si-Alintermetalic/(TixNy+Ti)composite/AlCrTiN jest ponad 100 razy
mniejsza niż czystego stopu Ak12.
Tabela 1.2.3.4. Wyniki badań tribologicznych wykonanych metodą ball-cratering warstwy hybrydowej
Ti-Si-Alintermetalic/(TixNy+Ti)composite/AlCrTiN na stopie aluminium Ak12
Materiał

Ak12

Ak12 + Ti-Si-Alintermetalic/(TixNy+Ti)composite/AlCrTiN

Wz – wskaźnik zużycia [mm3/N×km]

7,0×10–14

2,0×10–16

W przypadku testów erozyjnych (Rys. 1.2.3.7) stwierdzono, że dla czystego stopu aluminium Ak12 głębokość krateru erozyjnego wynosi ≈200 mm.
Głębokość krateru erozyjnego dla stopu aluminium Ak12 pokrytego warstwą
hybrydową Ti-Si-Alintermetalic/(TixNy+Ti)composite/AlCrTiN wynosiła ≈120 mm.
a)

b)

Rys. 1.2.3.7

Wyniki badań erozyjnych: a) Ak12, b) Ak12 + Ti-Si-Alintermetalic/(TixNy+Ti)composite/AlCrTiN
Źródło: opracowanie własne.
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Pomimo że w próbce z warstwą hybrydową na powierzchni objętość materiału, który uległ erozji, była ponad dwukrotnie mniejsza, to analiza mikroskopowa krateru wykazała, że warstwa hybrydowa została kompletnie usunięta, a chropowatość powierzchni dna krateru była bardzo duża. Na podstawie
uzyskanych wyników badań należy stwierdzić, że o ile warstwa hybrydowa
Ti-Si-Alintermetalic/(TixNy+Ti)composite/AlCrTiN skutecznie przeciwdziała zużyciu
ściernemu, to jednak jej skuteczność w przeciwdziałaniu czynnikom erozyjnym jest niewielka.
***
Rozwój inżynierii powierzchni w ostatnim trzydziestoleciu spowodował
pojawienie się wielu nowych materiałów warstw i powłok, w tym m.in. powłok wielowarstwowych, powłok o złożonym składzie chemicznym, zmieniającym się w funkcji odległości od powierzchni (powłoki gradientowe),
a także złożonej mikrostrukturze (powłoki kompozytowe), w tym również
w skali nanometrycznej. Poprzez kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej materiałów z wykorzystaniem tak złożonych rozwiązań materiałowych
możliwe było istotne zwiększenie wydajności wielu przemysłowych procesów wytwarzania, w tym m.in. obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, jak
również zwiększenie funkcjonalności i trwałości różnych elementów maszyn.
Szczególną grupę technologii inżynierii powierzchni, bardzo ważną z punktu
widzenia możliwości rozwoju efektywności i obszaru zastosowania inżynierii powierzchni stanowią technologie hybrydowe, które wykorzystując różne
metody obróbki powierzchniowej, łączą je w jeden złożony proces technologiczny. Celem takiego działania jest uzyskanie efektu synergii pomiędzy
poszczególnymi procesami, dzięki któremu możliwe jest kształtowanie właściwości funkcjonalnych warstwy wierzchniej materiałów w szerokim zakresie
parametrów.
Rozwój hybrydowych technologii inżynierii powierzchni jest bardzo dynamiczny i obejmuje zarówno technologie przyrostowe, charakteryzujące się
wysokim poziomem gotowości technologicznej, jak i technologie wyłaniające
się, oceniane jako priorytetowe dla przyszłego rozwoju gospodarki. Rozwój
technologii przyrostowych ukierunkowany jest na stopniowe doskonalenie
istniejących już rozwiązań, jak również na rozszerzanie możliwości ich aplikacyjnego wykorzystania w przemyśle. Prace badawczo-rozwojowe dotyczące technologii przyrostowych koncentrują się przede wszystkim w zakresie
kształtowania charakterystyk cienkich warstw i powłok przeznaczonych do
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poprawy właściwości mechanicznych i tribologicznych narzędzi i elementów
maszyn ze stali narzędziowych stopowych.
Do grupy rozwiązań o charakterze technologii hybrydowych przyrostowych zaliczyć należy innowacyjne technologie hybrydowe przeznaczone
do zwiększania trwałości matryc do obróbki plastycznej na gorąco. Warstwa
hybrydowa typu warstwa azotowana/Cr-(CrN-CrAlN)multinano-Al60Cr25Ti15N
przeznaczona do zwiększania trwałości matryc do kucia odkuwek stalowych jest typowym przykładem doskonalenia funkcjonujących na rynku
rozwiązań materiałowych, np. typu warstwa azotowana/CrN oraz warstwa azotowana/(Cr-CrN)×8. Przykładem prac B+R ukierunkowanych na
rozwój i rozszerzanie możliwości aplikacyjnego wykorzystania w przemyśle istniejących już technologii hybrydowych, na bazie posiadanych doświadczeń w tym zakresie, jest warstwa hybrydowa typu warstwa azotowana/Ti/TiN/TiAlNgradient/(TiAlN/VN)multinano, przeznaczona do zwiększania
trwałości matryc do kucia odkuwek mosiężnych. Zaproponowane rozwiązanie materiałowe stanowi przykład przemyślanych kompleksowych działań
obejmujących zarówno analizę zjawisk fizycznych i procesów tribologicznych
decydujących o przebiegu procesu eksploatacyjnego, projekt mikrostruktury warstwy hybrydowej i analizę jej właściwości materiałowych, jak i projekt
technologii wytworzenia zaprojektowanej warstwy hybrydowej w skali laboratoryjnej, a następnie przemysłowej.
Rozwój wyłaniających się technologii hybrydowych bazuje na najnowszych osiągnięciach inżynierii powierzchni, stwarzających szerokie możliwości
kształtowania właściwości fizycznych i chemicznych wytwarzanych warstw
i powłok. Technologie wyłaniające się powstają na bazie nowatorskich rozwiązań materiałowych i towarzyszących im opracowań technologicznych,
umożliwiających praktyczne wytwarzanie materiałów funkcjonalnych. Do
tej grupy rozwiązań zaliczyć należy technologie hybrydowe umożliwiające
wytwarzanie warstw hybrydowych typu warstwa intermetaliczna/powłoka
PVD na stopach metali nieżelaznych, w tym głównie stopach tytanu, magnezu
i aluminium.
Opracowane w zakresie wymienionych zadań badawczych Programu
Strategicznego rozwiązania technologiczne, umożliwiające wytwarzanie
warstw hybrydowych z wykorzystaniem faz międzymetalicznych, tj.
–– Ti-Alintermetalic/AlCrTiN – na stopie tytanu Ti6Al4V,
–– MgAlintermetalic/Al2O3 – na stopie magnezu AZ91D,
–– Ti-Si-Alintermetalic/(TixNy+Ti)composite/AlCrTiN – na stopie aluminium Ak12,
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stanowią innowacyjne propozycje w zakresie poprawy właściwości funkcjonalnych wyrobów ze stopów metali nieżelaznych i należą do grupy hybrydowych technologii wyłaniających się. Ocena właściwości fizycznych stopów tytanu, magnezu i aluminium pokazuje, że w wielu przypadkach w porównaniu
ze stalą charakteryzują się one lepszymi właściwościami fizycznymi (np. przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne), często porównywalną twardością i modułem Younga, ale przede wszystkim znacznie mniejszą gęstością,
co skutkuje większym stosunkiem wytrzymałości do masy. Podstawowymi
ograniczeniami w aplikacyjnym wykorzystaniu stopów metali nieżelaznych
jest najczęściej ich niewystarczająca odporność tribologiczna oraz, jak w przypadku stopów magnezu, niezadowalająca odporność korozyjna. Ze względu
na konieczność ukierunkowania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych
na rozwiązania niskoenergetyczne, czynnik ograniczenia masy wyrobów
będzie pełnił w tych działaniach kluczową rolę. Rozwój zaproponowanych
technologii hybrydowych wyłaniających się, umożliwiających wytwarzanie
warstw hybrydowych typu warstwa intermetaliczna/powłoka, może w istotny sposób poprawić odporność tribologiczną i odporność korozyjną stopów
tytanu, magnezu oraz aluminium i w efekcie zwiększyć zakres praktycznego
wykorzystania tych stopów w nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

2

Urządzenia i podzespoły
technologiczne wspomagające
technologie inżynierii powierzchni

Przeprowadzona analiza roli inżynierii powierzchni w gospodarce wykazała, że modyfikowanie właściwości warstwy wierzchniej narzędzi oraz
elementów konstrukcyjnych maszyn jest najbardziej efektywnym sposobem
kształtowania ich właściwości funkcjonalnych. Badania materiałowe prowadzone w obszarze cienkich warstw i powłok wskazują nowe, efektywne
kierunki w rozwoju technologii cienkowarstwowych, takich jak nakładanie
powłok wieloskładnikowych147, wielowarstwowych148, gradientowych149 czy
też kompozytów warstwowych wytwarzanych z wykorzystaniem technologii
hybrydowych150. Doświadczenie autorów w zakresie nowatorskich aplikacji

S. Veprek, M. Veprek-Heijman, Industrial applications of superhard nanocomposite coatings,
Surface and Coatings Technology 201 (2008) 5063–5073.
148
J. Smolik, Influence of the crystallographic match of the constituent layers on the wear resistance
and adhesion of anti-abrasive, multi-layer TiC/Ti(CxN1-x)/TiN coatings, Vide: Science, Technique et
Applications 53 (1996) 140–142.
149
L.A. Dobrzański, K. Gołombek, Gradient coatings deposited by Cathodic Arc Evaporation:
characteristic of structure and properties, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering Vol.14 Issue 1–2 January-February 2006 48–53.
150
J. Smolik, Hybrid surface treatment technology for increase of hot forging dies, Archives of
Metallurgy and Materials 57 (2012) 657–664.
147
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przemysłowych pozwala stwierdzić, że podstawowym czynnikiem zapewniającym efektywność działań inżynierii powierzchni są warunki techniczne dla
przemysłowej realizacji opracowanych technologii. Za najważniejsze wśród
nich należy uznać: urządzenia technologiczne do realizacji nowoczesnych
technologii obróbki powierzchniowej i ich specjalistyczne podzespoły, specjalizowaną aparaturę badawczą do charakteryzowania właściwości wytwarzanych rozwiązań materiałowych warstwy wierzchniej, a także prowadzenie
badań poznawczych zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach
obróbki powierzchniowej realizowanych z wykorzystaniem różnych metod
inżynierii powierzchni oraz ich wpływu na właściwości materiałowe wytwarzanych warstw i powłok.

2.1.

Nowoczesne urządzenie technologiczne do realizacji
hybrydowych procesów obróbki powierzchniowej

Specyfika hybrydowych procesów obróbki powierzchniowej polega na
wykorzystywaniu różnych metod inżynierii powierzchni w jednym złożonym
procesie technologicznym. Celem technologów jest wykorzystanie zalet poszczególnych metod i uzyskanie efektu synergii w kształtowaniu właściwości
warstwy wierzchniej151. Różne metody obróbki powierzchniowej często są realizowane przy bardzo odmiennych parametrach technologicznych (ciśnienie,
temperatura itp.), wykorzystują odmienne sposoby komponowania atmosfery
procesowej (media: gazowe, ciekłe), a także często wymagają odmiennych systemów zasilania i sterowania. Dlatego też realizacja technologii hybrydowych
i efektywne ich aplikowanie w gospodarce wymaga wielofunkcyjnych, często
unikatowych urządzeń technologicznych, które pozwalają na realizację innowacyjnych metod obróbki powierzchniowej zgodnie z wymaganymi parametrami technologicznymi w jednej komorze procesowej.
Na rynku europejskim działa wielu producentów oferujących różne typy
urządzeń do wytwarzania cienkich powłok o przeznaczeniu przeciwzużyciowym metodami PVD. Są wśród nich tak znane firmy jak: Oerlikon Balzers
– Austria, Hauzer Techno Coating – Holandia, Platit – Szwajcaria, Sulzer Metco

T. Burakowski, Aerologia. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii
Eksploatacji – PIB, Radom 2013.
151
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– Niemcy, DESUN Industries GmbH – Niemcy. Analiza ich budowy, jak również
analiza realizowanych procesów PVD wykazały, że wszystkie te urządzenia,
niezależnie od stopnia zautomatyzowania oraz rodzaju wykorzystywanych
źródeł plazmy składają się z kilku głównych zespołów funkcjonalnych, które
są niezbędne do ich prawidłowego działania:
–– zespołu źródeł plazmy – którego zadaniem jest zapewnienie odpowiednich parametrów środowiska plazmy;
–– zespołu pompowego – którego zadaniem jest zapewnienie w komorze
procesowej odpowiedniego ciśnienia na każdym etapie procesu technologicznego;
–– zespołu atmosfery procesowej – którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego składu chemicznego oraz wymaganych sposobów komponowania atmosfery procesowej na etapie wytwarzania warstw i powłok;
–– zespołu podłoża – którego celem jest zapewnienie parametrów elektrycznych oraz odpowiedniego pozycjonowania podłoża względem źródeł plazmy;
–– systemu sterowania pracą wymienionych zespołów umożliwiającego ich
prawidłowe funkcjonowanie oraz współdziałanie w procesie technologicznym, a także zapewniającego kontrolę parametrów fizycznych i elektrycznych procesu.

Rys. 2.1.1.

Schemat funkcjonalny urządzenia do realizacji technologii PVD
Źródło: opracowanie własne.
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Schemat funkcjonalny współpracy opisanych zespołów urządzenia do
realizacji technologii PVD pokazano na rysunku 36. Centralnym elementem
każdego urządzenia technologicznego przeznaczonego do realizacji procesów
inżynierii powierzchni jest komora procesowa, z którą współpracują wszystkie
wymienione zespoły funkcjonalne urządzenia.
Komora procesowa
Komora procesowa musi być funkcjonalnie dostosowana do realizacji
metod obróbki powierzchniowej wybranych do konfigurowania technologii
hybrydowych, w tym: podłączenia źródeł plazmy, zapewnienia warunków
temperaturowych zarówno na etapie nagrzewania, jak i chłodzenia, zapewnienia kontroli parametrów procesu (temperatura, ciśnienie, parametry elektryczne), a także odpowiedniego pozycjonowania pokrywanych elementów
względem źródeł plazmy. To wszystko powoduje, że komora procesowa jest
bardzo złożonym modułem konstrukcyjnym, posiadającym wiele odpowiednio zaprojektowanych gniazd montażowych, umożliwiających podłączanie
różnych pod względem geometrii i masy elementów zewnętrznych, jak źródła plazmy, aparatura kontrolna, manipulatory, sondy pomiarowe, systemy
pozycjonowania pokrywanych elementów itp. Ponadto komora procesowa
musi być wyposażona w wydajne systemy nagrzewania i chłodzenia ścian
i powinna umożliwiać łatwy i bezpieczny montaż pokrywanych elementów
wewnątrz komory. Na rysunku 2.1.2 pokazano kilka przykładów konstrukcji
komór procesowych przeznaczonych do realizacji hybrydowych technologii
inżynierii powierzchni zaprojektowanych i zbudowanych w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB.
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a)

b)

c)

Rys. 2.1.2.

Przykłady konstrukcji komór procesowych przeznaczonych do realizacji hybrydowych technologii
inżynierii powierzchni (schemat konstrukcyjny i zdjęcie urzadzenia): a) komora pionowa wyposażona
w 5 źródeł plazmy umieszczonych na różnej wysokości, b) komora pozioma, dwudrzwiowa,
c) komora pionowa z trzema źródłami plazmy skoncentrowanymi w osi komory
Źródło: opracowanie własne.
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Zespół źródeł plazmy
Rozwiązania konstrukcyjne źródeł plazmy zależą od charakteru procesu
technologicznego. Źródła plazmy mogą mieć różną wielkość, geometrię oraz
moc, lecz głównym czynnikiem, który je różnicuje, jest sposób pozyskiwania materiałów do komponowania powłok, tj. poprzez odparowanie łukiem
elektrycznym – źródło plazmy łukowej152, poprzez odparowanie wiązką elektronów – działo elektronowe153, poprzez rozpylanie materiału w procesie wyładowania jarzeniowego – źródło plazmy magnetronowej154 lub np. poprzez
ablację w procesie działania wiązki lasera155. Wybór rodzaju źródła plazmy
uwarunkowany jest przede wszystkim parametrami wytwarzanych powłok,
tj. składem chemicznym, strukturą fazową i mikrostrukturą, chropowatością
powierzchni, grubością powłoki, ale także możliwością pozyskania materiałów eksploatacyjnych do realizacji procesu technologicznego (tzn. targetów).
Zespół źródeł plazmy wyposażony jest w odpowiednie układy zasilania
zapewniające stabilną pracę źródła w wymaganym zakresie parametrów technologicznych. Ze względu na różnice w wartościach prądu i napięcia pracy
poszczególnych źródeł plazmy, pokazane w tabeli 2.1.1, jak również ze względu na moc wyładowania oraz jego stabilność w funkcji ciśnienia, parametry
układów zasilania poszczególnych źródeł plazmy mogą być bardzo różne.
Tabela 2.1.1. Parametry technologiczne pracy układów zasilania różnych źródeł plazmy
Rodzaj źródła plazmy

Prąd

Napięcie

Moc [W]

Źródło łukowe

40–150 A

17–35 V

650 W–5 kW

Źródło magnetronowe

100 mA–10 A

200–1200 V

2 W–12 kW

Działo elektronowe

100– 500 mA

5–100 kV

500 W–50 kW

Laser

30 mA–1 A

5–120 kV

150 W–120 k

J. Smolik, K. Zdunek, The texture of Ti(CxN1-x) coatings obtained by the vacuum-arc method,
Vide: Science, Technique et Applications 291 (1999) 339–341.
153
M. Larsson et al., Deposition and microstructure of PVD TiN-NbN multilayered coatings by
combined reactive electron beam evaporation and DC sputtering, Surface and Coatings Technology 86–87
(1996) 351–356.
154
K. Miernik, J. Walkowicz, J. Smolik, Deposition of AlN layers by collimation magnetron sputtering, Surface and Coatings Technology, 98, 1298–1303.
155
J. Robertson, Diamond-like amorphous carbon, Materials Science and Engineering 37 (2002)
129–281.
152
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Źródło plazmy łukowej
Źródłami plazmy najczęściej stosowanymi w praktyce przemysłowej są
źródła plazmy łukowej. Związane jest to przede wszystkim z dużą stabilnością
ich pracy w szerokim zakresie ciśnienia atmosfery procesowej, jak również
możliwościami stabilnej pracy w szerokim zakresie mocy wyładowania łukowego, która determinuje szybkość parowania materiału i w efekcie szybkość
osadzania powłoki. Źródła plazmy łukowej są z powodzeniem stosowane zarówno do realizacji procesów reaktywnych, polegających na realizacji wyładowania łukowego w atmosferze reaktywnej, którego efektem jest osadzanie
związków chemicznych, jak i procesów niereaktywnych w atmosferze obojętnej, których efektem jest najczęściej osadzanie powłok metalicznych.
a)

b)

Rys. 2.1.3.

c)

Obraz plamek katodowych powstających podczas wyładowania łukowego: a) schemat źródła
łukowego, b) schemat tworzenia się plamki katodowej, c) plamki katodowe przemieszczające
się po powierzchni katody
Źródło: opracowanie własne.
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a)

b)

c)

Rys. 2.1.4.

Systemy separacji mikrokropli : a) widok mikrokropli w powłoce AlCrN, b) separator elektrostatyczny,
c) separator magnetyczny, gdzie: 1) strumień plazmy, 2) mikrokrople, 3) katoda, 4) tarcza, 5) cewka
Źródło: opracowanie własne.
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Działanie łukowego źródła plazmy, którego konstrukcję schematycznie
pokazano na rysunku 2.1.2a, polega na zainicjowaniu wyładowania łukowego
na powierzchni odparowywanej katody156. Prąd łuku, zainicjowany impulsem
elektrycznym, koncentruje się w plamce katodowej o powierzchni od kilku
do kilkunastu mikrometrów. Prąd o wysokiej gęstości, przepływający w obszarze plamki katodowej, doprowadza do lokalnego przegrzania materiału,
a następnie jego stopniowego odparowania i jonizacji par. Rysunki 2.1.3b i c
przedstawiają schemat tworzenia się plamek katodowych na powierzchni katody oraz obraz plamek katodowych przemieszczających się po powierzchni katody podczas wyładowania łukowego. Powstająca w wyniku jonizacji
plazma formuje się w strumień, który inicjuje powstanie lokalnego wyładowania w formie plamki katodowej, a następnie na skutek rozszerzania się
plazmy przekształca się w kanał plazmowy. Zetknięcie się kanału plazmowego z powierzchnią katody powoduje lokalne przegrzanie materiału katody, inicjując w ten sposób powstanie nowej plamki katodowej. Stara plamka
katodowa zanika. Generowana przez plamki katodowe plazma jest bardzo
silnie zjonizowana. Wykorzystanie pola elektrycznego powoduje, że jony odparowywanego materiału katody transportowane są w stronę podłoża, gdzie
następuje ich kondensacja i wzrost powłoki. Metoda odparowania łukowego
jest metodą najczęściej stosowaną do osadzania twardych powłok przeciwzużyciowych157,158. Wynika to z istotnych zalet tego procesu, tj. wysokiego stopnia jonizacji odparowywanego materiału 30–100%, energii kinetycznej jonów
10–100 [eV] oraz występowania jonów wielokrotnych (Me+, Me2+, Me3+). Wymienione cechy powodują, że źródła plazmy łukowej mogą być efektywnie
wykorzystywane w procesach czyszczenia jonowego pokrywanych podłoży,
często we współpracy z innymi źródłami plazmy.
Podstawową wadą stosowania źródeł plazmy łukowej jest występowanie tzw. fazy kropelkowej, tj. mikrokropli odparowywanego materiału, które
dostając się do strumienia plazmy, wbudowują się w nakładaną powłokę
(Rys. 2.1.4a). W celu ograniczenia fazy kropelkowej generowanej przez źródła

J. Smolik, Funkcja międzywarstwy w kształtowaniu własności przeciwzużyciowych powłoki
TiC/Ti(CxN1-x)/TiN wytwarzanej metodą łukowo-próżniową, Praca doktorska, Politechnika Warszawska
1997.
157
J. Smolik, J. Walkowicz, J. Bujak, K. Miernik, Badania eksploatacyjne powłok przeciwzużyciowych stosowanych w przemyśle maszynowym, Problemy Eksploatacji. 2 (1995) 15.
158
J. Bujak, Właściwości powłok (Ti,Al,Cr)N wytwarzanych metodą łukowo-prózniową, Problemy
Eksploatacji, 2 (2011) 81.
156
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plazmy łukowej, najczęściej stosuje się dwa różne systemy separacji mikrokropli: separację elektrostatyczną159 oraz separację magnetyczną160,161 pokazane
odpowiednio na rysunku 2.1.4b,c162.
Separatory elektrostatyczne (Rys. 2.1.4.b) mają postać odizolowanej bądź
odpowiednio spolaryzowanej tarczy. Umieszczona jest ona pomiędzy źródłem
łukowym a podłożem, prostopadle lub pod kątem do generowanego strumienia plazmy. W praktyce stosowanie tego typu separatorów jest ograniczone
ze względu na bardzo duże straty strumienia plazmy spowodowane niską
selektywnością metody. Separacja magnetyczna (Rys. 2.1.4c) polega na odchylaniu strumienia plazmy przy wykorzystaniu odpowiednio ukształtowanego
pola magnetycznego. Faza kropelkowa, która jest niezjonizowana, nie ulega
odchyleniu w polu magnetycznym, co umożliwia jej oddzielenie od strumienia plazmy. Metoda ta umożliwia zarówno pełną filtrację strumienia plazmy
z fazy kropelkowej, jak również z fazy neutralnej.
Źródło plazmy magnetronowej
Źródło plazmy magnetronowej pracuje w układzie dwuelektrodowym
w obecności dwóch wzajemnie prostopadłych pól: elektrycznego i magnetycznego163. Zastosowanie takiej konfiguracji pola elektrycznego i magnetycznego
powoduje, że emitowane elektrony poruszają się w kierunku prostopadłym
do obu tych pól po torze śrubowym, wzdłuż linii sił pola magnetycznego.
Ruch taki określany jest mianem dryfu ExB. Zastosowanie równoległego do
powierzchni katody pola magnetycznego lokalizuje wyładowanie w pobliżu
powierzchni katody i zwiększa częstotliwość zderzeń jonizujących atomy atmosfery gazowej, która wypełnia komorę procesową. Zastosowanie silnego
pola elektrycznego w przestrzeni komory przyspiesza dodatnio naładowane

 	 P.J. Martin, A. Bendavid, Review of the filtered vacuum arc process and materials deposition,
Thin Solid Films 394 (2001) 115.
160
E. Byon, A. Anders, Bias and Self-Bias of Magnetic Macroparticle Filters for Cathodic Arc
Plasmas, J. Appl.Phys., 93 (2003).
161
M. Hakovirta, V.M. Tiainen, P. Pekko, Techniques for filtering graphite macroparticles in the
cathodic vacuum arc deposition of tetrahedral amorphous carbon films, Diamond and Related Materials
8 (1999) 1183–1192.
162
J. Kacprzyńska-Gołacka, Zwiększanie trwałości matryc kuźniczych z wykorzystaniem hybrydowych technologii inżynierii powierzchni, Praca doktorska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu, 2014.
163
K. Miernik, Działanie i budowa magnetronowych urządzeń rozpylających, Wydawnictwo ITeE
– PIB 1997.
159
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jony w kierunku katody, wywołując intensywną erozję jej powierzchni poprzez rozpylanie (Rys. 2.1.5).

Rys. 2.1.5.

Schemat procesu rozpylania magnetronowego
Źródło: opracowanie własne.

W praktyce istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych źródeł plazmy
magnetronowej, zróżnicowanych przede wszystkim pod względem geometrycznym, co determinuje ich przeznaczenie aplikacyjne. Różne rozwiązania
konstrukcyjne źródeł plazmy magnetronowej [N12, N13]164 pokazano na rysunku 2.1.6.
Ograniczeniem w pracy źródeł plazmy magnetronowej są procesy rozpylania realizowane w atmosferze reaktywnej. Zjawiskiem niekorzystnym jest
wówczas pokrywanie powierzchni rozpylanej katody wytwarzanym w procesie materiałem powłoki (związkiem chemicznym), którego szybkość rozpylania jest często mniejsza w porównaniu z materiałem wyjściowym. Zjawisko to ogranicza szybkość osadzania powłoki i jest przyczyną niestabilności
wyładowania magnetronowego, gdy następuje lokalne pokrycie tarczy magnetronu powłoką osadzanego materiału165. Obecnie najszerzej stosowanymi

M. Betiuk, Cylindrical magnetron with dynamic magnetic field, Solid State Phenomena 237
(2015) 61–67.
165
 	 J. Musil, P. Baroch, J. Vlcek, K.H. Nam, J.G. Han, Reactive magnetron sputtering of thin films:
present status and trends Thin Solid Films 475 (2005) 208.
164
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odmianami rozpylania magnetronowego, które pozwalają istotnie ograniczyć
to niekorzystne zjawisko, są impulsowe procesy rozpylania magnetronowego,
w tym: impulsowe rozpylanie magnetronowe wysokiej mocy HPIMS (High
Power Impulse Magnetron Sputtering)166,167oraz rozpylanie magnetronowe z impulsowym doprowadzaniem gazu reaktywnego GIMS (Gas Injections Magnetron Sputtering)168,169.
a)

b)

c)

Rys. 2.1.6.

Przykłady różnych rozwiązań konstrukcyjnych źródeł plazmy magnetronowej: a) magnetrony
cylindryczne, b) magnetrony płaskie, c) magnetrony prętowe
Źródło: [N12–N13, 164].

Działo elektronowe
Konwencjonalne działo elektronowe składa się z trzech części – emitera
elektronów, który jest katodą, cylindra Wehnelta oraz anody. Elektrony emitowane z emitera są ogniskowane przy pomocy cylindra Wehnelta (pole elektrostatyczne), a następnie przyspieszane wysoką różnicą potencjałów pomiędzy

G. Greczynski, J. Jensen, J. Böhlmark, L. Hultman, Microstructure control of CrNx films during
high power impulse magnetron sputtering, Surface and Coatings Technology 205 (2010) 118–130.
167
V. Kouznetsov, K. Macák, J.M. Schneider, U. Helmersson, I. Petrov, A novel pulsed magnetron
sputter technique utilizing very high target power densities, Surface and Coatings Technolgy, 122 (1999) 290.
168
N.M.G. Parreira, T. Polcar, A. Cavaleiro, Characterization of W–O coatings deposited by
magnetron sputtering with reactive gas pulsing, Surface and Coatings Technology 201 (2007) 5481–5486.
169
K. Zdunek, K. Nowakowska-Langier, R. Chodun, J. Dora, Gas injection as a tool for plasma
process control during coating deposition, invited lecture, AEPSE’2011, Dalian, China, 2011.
166
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katodą i anodą. Istnieją dwa główne typy dział elektronowych, tj. wykorzystujących zjawisko termoemisji lub emisji polowej. W przypadku dział wykorzystujących termoemisję elektrony emitowane są wskutek dużej energii cieplnej
dostarczonej do emitera, natomiast w emiterach polowych emisja elektronów
następuje w wyniku bardzo wysokiego pola elektrycznego i może zachodzić
w temperaturze pokojowej. W nowoczesnych działach elektronowych wykorzystujących termoemisję jako emitery stosowane są monokryształy sześcioborku lantalu – LaB6 {111}, charakteryzujące się małą wartością pracy wyjścia
i jednocześnie dużą stabilnością energetyczną emitowanej wiązki. Wadą stosowania monokryształów LaB6 jest ich duża reaktywność, co wymaga stosowania znacznie obniżonego ciśnienia w cylindrze Wehnelta, a także duża
wrażliwość na szoki cieplne, co z kolei wymaga zapewnienia odpowiedniej
szybkości nagrzewania i chłodzenia emitera. Najprostszy schemat działa elektronowego wykorzystującego termoemisję pokazano na rysunku 2.1.7a.
a)
b)

Rys. 2.1.7.

c)

Przykład działa elektronowego wykorzystywanego w inżynierii powierzchni: a) schemat działa
wykorzystującego zjawisko termoemisji, b) widok działa elektronowego ELA60 stosowanego
w urządzeniach Special 1 w ITeE – PIB, c) widok skanowania wiązką elektronową
Źródło: opracowanie własne.

W inżynierii powierzchni działo elektronowe wykorzystywane jest do
nagrzewania materiału umieszczonego w tyglu i jego odparowania. Pary materiału mogą bezpośrednio z tygla przedostawać się do strefy osadzania i kondensować na umieszczonym podłożu, tworząc powłokę z odparowywanego
materiału. W przypadku realizacji procesów reaktywnych, w których pary są
tylko jednym z substratów tworzonego związku chemicznego, stosowana jest
dodatkowa elektroda jonizująca pary wychodzące z tygla.
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Działo laserowe
Wykorzystanie lasera do osadzania powłok może być realizowane w różnych wariantach. W inżynierii powierzchni lasery najczęściej są wykorzystywane do osadzania cienkich powłok w wyniku ablacji materiału tarczy
– metoda PLD (Pulse Laser Deposition). Wiązka lasera impulsowego pada na
powierzchnię tarczy, gdzie intensywna absorpcja wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego prowadzi do lokalnej sublimacji (ablacji)
materiału tarczy (Rys. 2.1.8a). Uzyskana w ten sposób plazma porusza się
w kierunku prostopadłym do podłoża, gdzie krystalizuje. Prędkość wzrostu
cienkich warstw w metodzie PLD zależy przede wszystkim od energii promieniowania laserowego, stopnia jonizacji uzyskiwanej plazmy, składu chemicznego i gęstości materiału tarczy, a także obecności lub braku atmosfery
gazowej. Laser może również pełnić rolę wspomagającą w innych metodach
PVD170,171,172,173, np. poprzez dodatkową jonizację wytworzonej atmosfery procesowej (Rys. 2.1.8b) oraz poprzez skierowanie wiązki lasera na pokrywaną
powierzchnię i modyfikowanie właściwości powłoki bezpośrednio w trakcie
procesu osadzania (Rys. 2.1.8c).
a)

b)

Rys. 2.1.8.

c)

Schemat wykorzystania lasera w procesach PVD: a) metoda PLD, b) dodatkowa jonizacja atmosfery
gazowej, c) aktywowanie wzrostu powłoki bezpośrednio na podłożu
Źródło: opracowanie własne.

L. Dobrzański, A., A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich Open Access Library, 2011, vol. 5.
171
S.N. Bondi, W.J. Lackey, R.W. Johnson, X. Wang, Z.L. Wang, Laser assisted chemical vapor
deposition synthesis of carbon nanotubes and their characterization, Carbon 44 (2006) 1393–1403.
172
C. Duty, D. Jean, W.J. Lackey, Laser chemical vapor deposition: materials, modeling, and process control, International Materials Reviews, 46 (2001) 271–287.
173
J. Kusiński, Lasery i ich zastosowanie w inżynierii materiałowej, Wydawnictwo naukowe „Akapit, Kraków 2000.
170
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Wykorzystanie światła laserowego do aktywowania procesu wzrostu
powłoki bezpośrednio na pokrywanej powierzchni podwyższa temperaturę
podłoża i intensyfikuje dyfuzję powierzchniową. W efekcie osadzana powłoka
charakteryzuje się większą gęstością, czystością oraz jednorodnością składu
chemicznego i mikrostruktury.
Zespół pompowy
Do komory procesowej dołączony jest wydajny system pompowy, którego rolą jest zapewnienie w komorze procesowej odpowiedniej wartości
ciśnienia, na każdym etapie procesu technologicznego. Wydajność pompowania systemu pompowego musi być odpowiednio dobrana w zależności od
objętości komory procesowej oraz w zależności od wartości ciśnień i przepływów atmosfery procesowej, jakie są wymagane w procesie technologicznym. Zakres ciśnień, których uzyskanie powinien umożliwiać prawidłowo
dobrany system pompowy wynosi od 1×10–6 mbar na etapie przygotowania
komory przed procesem (sprawdzanie szczelności, oczyszczanie podłoża),
3×10–3–1×10–2 mbar na etapie procesów osadzania powłok różnymi metodami
inżynierii powierzchni, aż do ≈4–5 mbar na etapie procesów dyfuzyjnych, np.
azotowania jarzeniowego. Konstrukcja zespołów pompowych obejmuje dwie
różne konfiguracje pokazane na rysunku 2.1.9.
Pierwsza konfiguracja wykorzystuje olejową pompę dyfuzyjną wspomaganą pompą Rootsa oraz pompą rotacyjną (Rys. 2.1.9a). Zasada działania
pompy dyfuzyjnej polega na adsorbowaniu cząsteczek gazu przez cząsteczki parującego oleju. Tak skonfigurowany system pompowy, w zależności od
wielkości pompy dyfuzyjnej i objętości komory, zapewnia szybkość pompowania w zakresie 8000–10 000 l/min. Systemy pompowe wykorzystujące pompę
dyfuzyjną charakteryzują się bardzo prostym sterowaniem, dużą trwałością
i bezawaryjnością. Jego wadami są natomiast: możliwość zanieczyszczania
atmosfery procesowej parami oleju, szczególnie przy niższych ciśnieniach
w komorze, oraz mała prędkość pompowania i mała stabilność pracy w zakresie ciśnień wymaganych w procesach nakładania powłok z wykorzystaniem
większości metod PVD (np. odparowanie łukowe, rozpylanie magnetronowe),
tj. 10–3 –10–2 mbar.
Druga konfiguracja wykorzystuje pompę turbomolekularną (Rys. 2.1.9b),
której zasada pompowania polega na mechanicznym przepychaniu cząsteczek
pompowanego gazu przez łopatki obracającego się wirnika. Łopatki wirnika
rozmieszczone są promieniście na osi, a łopatki statora na zewnętrznej obudowie. Płaszczyzna łopatek jest skręcona względem osi wirnika. Kąt skręcenia

94

Zaawansowane technologie inżynierii powierzchni wspomagające procesy...

a)

b)

Rys. 2.1.9.

Przykłady różnych rozwiązań układów pompowych: a) system pompowy z pompą dyfuzyjną,
b) system pompowy z pompą turbomolekularną
Źródło: opracowanie własne.

płaszczyzny łopatek wirnika jest przeciwny do kąta skręcenia łopatek statora, a wieńce wirnika są poprzedzielane wieńcami statora. Wirnik wprawiany
jest w ruch obrotowy i w wyniku zderzeń z cząsteczkami gazu przepycha je
w kierunku wylotu pompy. W ten sposób cząsteczki gazu są usuwane, a ciśnienie wewnątrz komory próżniowej spada. Wirnik pompy obraca się bardzo
szybko, tak aby prędkość łopatek była porównywalna z prędkością ruchów
cieplnych cząsteczek. Prędkość obrotowa może dochodzić do stu tysięcy obrotów na minutę. Pompa turbomolekularna nie może pracować przy ciśnieniu
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atmosferycznym (gdyż droga swobodna cząsteczek powietrza jest wówczas
zbyt krótka) i podobnie jak pompa dyfuzyjna wymaga wspomagania pompą
olejową do uzyskania próżni wstępnej rzędu 10–1 mbar. System pompowy na
bazie pompy turbomolekularnej zapewnia możliwość stabilnej pracy w szerokim zakresie ciśnień i przepływów atmosfery procesowej, a także znacznie
większą czystość atmosfery procesowej, która jest nieosiągalna w przypadku wykorzystania olejowych pomp dyfuzyjnych. Bardzo istotna jest również
znacznie większa niż dla pompy dyfuzyjnej szybkość pompowania w zakresie
ciśnień 10–3 –10–2 mbar.
Zespół atmosfery procesowej
Skład atmosfery procesowej, w tym: ciśnienie oraz intensywność przepływu, jest bardzo ważnym parametrem etapu osadzania powłok. Urządzenia
do realizacji hybrydowych technologii inżynierii powierzchni powinny mieć
możliwość komponowania atmosfery procesowej złożonej z minimum trzech
gazów w trzech różnych wariantach kontroli ciśnienia i przepływu:
–– stabilizacja ciśnienia mieszaniny gazów przy zachowaniu wzajemnej proporcji ich przepływów;
–– zachowanie stałego przypływu gazów reaktywnych i stabilizacja ciśnienia
gazem obojętnym;
–– stabilizacja przepływów gazów składowych atmosfery procesowej w wyznaczonym zakresie zmiany ciśnienia.
Magistrale gazowe poszczególnych gazów muszą być wyposażone w zawory odcinające, aby zabezpieczyć układ przed zjawiskiem niekontrolowanego zasysania gazu, a także w specjalną komorę, z której po wymieszaniu,
w postaci jednorodnej mieszaniny, gazy są transportowane do komory procesowej. Głównym elementem zespołu atmosfery procesowej jest wielokanałowy
kontroler przepływu, który w połączeniu z próżniomierzem wyposażonym
w zespół sond próżniowych steruje zaworami przepływowymi i zaworami
odcinającymi w poszczególnych trybach pracy.
Zespół podłoża
Celem zespołu podłoża jest zapewnienie parametrów elektrycznych, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji procesu nakładania powłoki oraz
odpowiednie pozycjonowanie podłoża względem źródeł plazmy. Główną rolę
pełnią tutaj specjalizowane systemy obrotu i pozycjonowania pokrywanych
elementów w ściśle określonej przestrzeni komory procesowej i czasie procesu technologicznego. Specjalistyczne systemy pozycjonowania pokrywanych
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elementów w komorze procesowej mają bardzo duże znaczenie w procesach
wytwarzania powłok wielowarstwowych. Przykłady systemów obrotu umożliwiających pozycjonowanie elementów zarówno względem pionowej, jak
i poziomej osi komory procesowej pokazano na rysunku 2.1.10a,b,c.
a)

b)

Rys. 2.1.10.

c)

Przykłady różnych systemów pozycjonowania podłoży w procesach obróbki powierzchniowej:
a) obrotnik o pionowej osi obrotu, b) obrotnik o poziomej osi obrotu, c) system planetarny o trzech
osiach obrotu
Źródło: opracowanie własne.

Istotną rolę w zespole podłoża pełni także system polaryzacji napięciowej,
który ma znaczący wpływ na parametry energetyczne realizowanych procesów.
Wartość potencjału polaryzacji podłoża (Ubias) wpływa na energię jonów docierających do podłoża, czego efektem jest wpływ na intensywność procesu trawienia jonowego, implantacji jonowej czy też temperatury procesu osadzania, która zgodnie z modelem Thorntona174 determinuje mikrostrukturę nakładanych
powłok. Z tego względu parametry systemu polaryzacji napięciowej w wielu
przypadkach decydują zarówno o asortymencie materiałowym nakładanych
powłok oraz ich jakości, w tym m.in.: chropowatości powierzchni, mikrostruktury czy też adhezji. W celu zapewnienia wymaganej funkcjonalności nowoczesny
system polaryzacji napięciowej powinien umożliwiać polaryzację pokrywanego
podłoża napięciem w bardzo szerokim zakresie, tj. Ubias = − 3000 V – + 300 V.
Duży zakres ujemnej polaryzacji jest niezbędny do efektywnej realizacji procesu trawienia jonowego elementów o dużej masie, co gwarantuje odpowiednią

174

J.A. Thornton, High rate thick film growth, Annual Review of Materials Science 7 (1977) 239.
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czystość powierzchni przed rozpoczęciem nakładania powłoki. Możliwość
dodatniej polaryzacji jest z kolei niezbędna w procesach nakładania powłok
materiałów dielektrycznych w celu odprowadzenia gromadzącego się na ich
powierzchni ładunku ujemnego. Dodatkowo nakładanie powłok o właściwościach dielektrycznych wymaga przemiennej polaryzacji podłoża i odpowiednio
dobranego współczynnika wypełnienia dla impulsów – Ubias oraz + Ubias.
a)

Rys. 2.1.11.

b)

Wielofunkcyjne urządzenie technologiczne przystosowane do realizacji zaawansowanych
technologii hybrydowych – Standard 3, opracowane i wykonane w Instytucie Technologii
Eksploatacji – PIB w Radomiu: a) widok urządzenia, b) źródła plazmy (łukowe, magnetron)
Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowym elementem zespołu podłoża jest pirometryczny system pomiaru temperatury. Głównym parametrem w doborze pirometru jest zakres
długości fali promieniowania elektromagnetycznego, dla której mierzona jest
intensywność tego promieniowania. Najlepszym rozwiązaniem, choć bardzo
rzadko udaje się je uzyskać, jest przypadek, kiedy czułość widmowa pirometru jest poza zakresem widmowym promieniowania emitowanego przez plazmę. Wówczas pomiar pirometru nie jest niczym zakłócany. W przeciwnym
przypadku należy wprowadzać odpowiednio dobrane współczynniki korekcji, co jest o tyle trudne, że na etapie ich doboru konieczne jest prowadzenie
pomiarów temperatury inną metodą, np. z wykorzystaniem termoelementu.
Oryginalne, wielofunkcyjne urządzenie technologiczne przystosowane do realizacji zaawansowanych technologii hybrydowych – Standard 3, opracowane
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i wykonane w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu pokazano
na rysunku 2.1.11.
Urządzenie posiada komorę próżniową o kształcie graniastosłupa z podstawą sześciokąta, przystosowaną do montażu trzech źródeł plazmy. Źródła
plazmy umieszczone są na ścianach nachylonych względem siebie o 60°, co
powoduje, że plazma generowana przez źródła koncentruje się w osi komory. Celem takiego usytuowania źródeł plazmy jest zapewnienie jak największej
jednorodności środowiska procesowego. Urządzenie może być wyposażone zarówno w źródła plazmy łukowej, jak i w magnetrony cylindryczne φ = 250 mm.
Konstrukcja wewnętrzna komory zapewnia strefę procesową o kształcie walca
i wymiarach: średnica φ = 500 mm, wysokość h = 800 mm (Rys. 2.1.12).
a)

b)

Rys. 2.1.12. Widok wnętrza komory wielofunkcyjnego urządzenia technologiczne do realizacji hybrydowych
technologii inżynierii powierzchni – Standard 3: a) schemat komory, b) widok wnętrza
Źródło: opracowanie własne.

Urządzenie Standard 3 wyposażone jest w nowoczesny system pompowy
złożony z pompy turbomolekularnej Leybold TurboVAC MAG W 2800C wspomaganej pompą Rootsa, który zapewnia możliwość uzyskania w komorze ciśnienia ≈ 10–7 mbar i poprzez system sterowania prędkością obrotową pompy turbomolekularnej zapewnia stabilną szybkość pompowania w zakresie
ciśnień 10–7 mbar <p <10–1 mbar. Zespół atmosfery procesowej skomponowany został z wykorzystaniem wielokanałowego systemu dozowania atmosfery
gazowej firmy MKS Instruments, umożliwiającego sterowanie przepływem
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jednocześnie 4 gazów procesowych, a także w oparciu o system kontroli
ciśnienia firmy Pfeiffer, wykorzystujący 4 sondy pomiarowe i zapewniający
możliwość kontroli ciśnienia w zakresie 10–9 mbar <p = 1000 mbar. W komorze
istnieje możliwość montażu różnych systemów pozycjonowania pokrywanych
elementów, od prostych stołów o jednej osi obrotu zgodnej z centralną osią
komory, po złożone systemy obrotu wieloosiowego (Rys. 2.1.10).
Urządzenie Standard-3 wyposażone jest w nowoczesny komputerowy
system sterowania umożliwiający sterowanie parametrami pracy wszystkich
zespołów funkcjonalnych urządzenia. Widok głównego ekranu systemu sterowania w wielofunkcyjnym urządzeniu technologicznym Standard 3 pokazano
na rysunku 2.1.13. Opracowany system komputerowy umożliwia sterowanie
manualne pracą urządzenia w trybie on-line, jak również programowanie parametrów i przebiegu procesów technologicznych oraz zapewnia automatyczne sterowanie przebiegiem zaprogramowanych procesów i bieżącą kontrolę
parametrów procesowych.

Rys. 2.1.13. Widok ekranu głównego systemu sterowania w wielofunkcyjnym urządzeniu technologicznym do
realizacji hybrydowych technologii inżynierii powierzchni – Standard 3
Źródło: opracowanie własne.
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2.2.

Multitygiel wspomagający proces wytwarzania
powłok wielowarstwowych metodą EB PVD

Rozwój opracowań technologicznych w inżynierii powierzchni, a w szczególności rozwój technologii hybrydowych175,176, polegających na łączeniu różnych metod obróbki powierzchniowej w jednym procesie technologicznym,
stworzył nowe możliwości wytwarzania złożonych materiałów powłok.
Szczególną rolę w tym obszarze odgrywa metoda odparowania materiałów
wiązką elektronową EB-PVD (Electron Beam Physical Vapour Deposition)177,178.
Podstawowym zjawiskiem w metodzie EB-PVD jest doprowadzenie materiału
umieszczonego w tyglu do stanu parowania poprzez jego bombardowanie
wiązką elektronów o dużej energii. Koncentracja wiązki elektronów na małej
powierzchni materiału umożliwia uzyskanie wysokich temperatur w strefie
bombardowania i w efekcie odparowywanie materiałów trudnotopliwych,
w tym np.: metali – wolframu, molibdenu oraz materiałów ceramicznych
Al2O3. Te właśnie możliwości powodują, że metoda EB-PVD jest coraz częściej wykorzystywana w hybrydowych procesach obróbki powierzchniowej
do wytwarzania powłok funkcjonalnych komponowanych na bazie materiałów
ceramicznych, np. powłok z barierą cieplną179, powłok odpornych na zużycie
przez tarcie180 oraz powłok odpornych na zużycie erozyjne181. Z doświadczeń
własnych autorów wynika, że wykorzystanie metody EB-PVD w konfiguracji z metodą rozpylania łukowego umożliwia wytwarzanie funkcjonalnych

S. Hogmmark, S. Jacobson, M. Larsson, Design and evaluation of tribological coatings, Wear,
v. 246, p. 20–33, 2000.
176
C. Donet, A. Erdemir, Historical developments and new trends in tribological and solid lubricant
coatings, Surface and Coatings Technology, v. 180–181, p. 76–84, 2004.
177
J.A. Haynes, M.J. Lance, B.A. Pint, I.G. Wright, Characterization of commercial EB-PVD TBC
systems with CVD (Ni,Pt)Al bond coatings, Surface and Coatings Technology, 146–147 (2001) 140–146.
178
B.A. Movchan, K.Y. Yakowchuk, Graded thermal barrier coatings, deposited by EB-PVD,
Surface and Coatings Technology, 188–189 (2004) 85–92.
179
E.D. Wolf, J. Singh, K. Naramsimhan, Synthesis and characterization of multilayered TiC/TiB2
coatings deposited by ion beam assisted, electron beam–physical vapor deposition (EB–PVD), Surface
and Coatings Technology 165 issue 1 (2003) 8–25.
180
M. Richert, A. Mazurkiewicz, J. Smolik, Chromium carbide coatings obtained by the hybryd
PVD methods, Archives of Material Science and Engineering vol. 43, issue 1, November 2010, 145–152.
181
B.A. Movchan, G.S. Marinski, Gradient protective coatings of different application produced
by EB-PVD, Surface and Coatings Technology, 100–101 (1998) 309–315.
175
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powłok nanostrukturalnych, w tym zarówno kompozytowych, jak i wielowarstwowych182,183.
Zjawiska będące wynikiem oddziaływania elektronów skupionych
w wiązce elektronowej z ciałem stałym są bardzo złożone. Charakter i intensywność tych zjawisk są silnie uzależnione zarówno od parametrów wiązki,
tj. energii elektronów i kąta ich padania, jak również od właściwości odparowywanego materiału, w tym jego gęstości. Zjawiska te możemy podzielić na
dwie grupy: rozpraszanie sprężyste elektronów wiązki, które następuje bez
zmiany ich energii oraz rozpraszanie niesprężyste, które charakteryzuje się
częściową lub całkowitą utratą energii przez elektrony padającej wiązki. Straty
energii elektronów rozpraszanych niesprężyście, wskutek zderzeń z elektronami w ciele stałym, mogą inicjować różne zjawiska fizyczne, jak np: emisję
elektronów wtórnych, emisję fotonów, emisję elektronów Augera i promieniowania rentgenowskiego lub też przekazywać energię kinetyczną elektronom
ciała stałego184. Elektrony odparowywanego materiału wzbudzone działaniem
wiązki, wskutek zderzeń z innymi elektronami rozprowadzają zaabsorbowaną
energię i przekazują ją w postaci energii cieplnej do sieci krystalicznej bombardowanego materiału185. W efekcie następuje szybki i bardzo intensywny
wzrost temperatury bombardowanego ciała stałego.
Rozkład temperatury w obszarze bombardowania wiązką elektronów
zależy od warunków rozpraszania zaadsorbowanej energii w materiale186.
Rozkład temperatur w obszarze padania wiązki elektronowej pokazano schematycznie na rysunku 2.2.1. Najwyższa temperatura panuje w strefie bezpośredniego wnikania elektronów w materiał (strefa 1). W tej strefie występuje
najbardziej intensywne parowanie oraz możliwa jest sublimacja bombardowanego materiału. Bezpośrednio poza strefą 1 występuje strefa przegrzanego materiału (strefa 2), w której temperatura materiału również przewyższa
temperaturę parowania, ale intensywność procesu parowania jest znacznie

A. Mazurkiewicz, J. Smolik, Development of novel nano-structure functional coatings with the
use oft he original hybrid device, Materials Science Forum vol. 674 (2011) 1–9.
183
J. Smolik, A. Mazurkiewicz, The deposition of Ni/Cr-Cr 3C2 composite coatings by Arc-EB
hybrid technology, Materials Science Forum vol. 674 (2011) 71–80.
184
T. Burakowski, Wiązka elektronowa i możliwości jej wykorzystania do poprawy własności powierzchni, Mechanik 8–9 (1995) 281–285.
185
H. Szymański, K. Friedel, W. Słówko, Urządzenia elektronowiązkowe, WNT 1990.
186
K. Oczoś, Kształtowanie materiałów skoncentrowanymi strumieniami energii, WUPR Rzeszów,
1988.
182
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mniejsza niż w strefie 1 i maleje wraz ze wzrostem odległości od miejsca padania wiązki. Strefa 2 przechodzi płynnie w strefę 3, w której temperatura
bombardowanego materiału jest nadal większa od temperatury topnienia, ale
mniejsza od temperatury parowania, tzw. strefa ciekła. Pomiędzy strefą ciekłą
a ścianą tygla znajduje się strefa intensywnego chłodzenia (strefa 4), w której
temperatura jest mniejsza od temperatury topnienia.

Rys. 2.2.1.

Schemat rozkładu temperatur w obszarze padania wiązki elektronowej
Źródło: K. Oczoś, Kształtowanie materiałów skoncentrowanymi strumieniami energii, WUPR,
Rzeszów 1988.

O intensywności procesu odparowania materiału w wyniku bombardowania wiązką elektronów decyduje wielkość stref 1 i 2, które tworzą tzw. „jeziorko parowania”. Strefy 3 i 4 zabezpieczają tygiel przed przegrzaniem lub
nadtopieniem, co w wyniku procesów dyfuzji lub mieszania mogłoby spowodować zanieczyszczenie odparowywanego materiału materiałem tygla.
Wielkość poszczególnych stref oddziaływania wiązki elektronów z bombardowanym materiałem zależy zarówno od energii wiązki, jak również od
właściwości bombardowanego materiału, w tym: gęstości, ciepła właściwego,
temperatur przemian fazowych oraz przewodności cieplnej. Głębokość wnikania elektronów wiązki w bombardowany materiał zwiększa się wraz ze
wzrostem napięcia przyspieszającego, natomiast maleje wraz ze wzrostem
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gęstości bombardowanego materiału187,188. Właściwości materiałów najczęściej
stosowanych do osadzania powłok metodą EB-PVD, które istotnie wpływają
na przebieg procesu ich odparowania wiązką elektronową pokazano w tabeli
2.2.1. Procesowi nagrzewania i odparowywania wiązką elektronów towarzyszy przeciwstawny proces chłodzenia poprzez ścianki tygla. Współzależność
tych procesów powoduje, że wielkość stref 1–4 pokazanych na rysunku 2.2.1
jest również uzależniona od materiału i konstrukcji tygla, które mają znaczący
wpływ na intensywność chłodzenia odparowywanego materiału.
Tabela 2.2.1. Wybrane właściwości materiałów najczęściej stosowanych do osadzania powłok metodą EB-PVD

Materiał

Gęstość
[g/cm3]

Przewodnictwo
cieplne
[W/(m*K)]

Temperatura
topnienia
[°C]

Temperatura
wrzenia [°C]
(P = 10–4 Torr)

Zdolność
odparowania
techniką EB-PVD*

Al

2,70

237

660

1010

BD

Al2O3

2,42

30

2072

1550

BD

Cr

7,20

93,8

1857

1157

S

Co

8,9

100

1495

1200

BD

Cu

8,92

401

1083

1017

BD

Fe

7,86

80,3

1535

1180

BD

Gd

7,90

10,5

1313

1175

BD

Mg

1,74

156

649

327

S

Mo

10,20

138

2610

2117

BD

Ni

8,90

90,8

1455

1262

BD

Ti

4,50

21,9

1660

1453

BD

W

19,35

174

3410

2757

D

ZrO2

5,89

1,8–3

2700

2200

D

* BD – bardzo dobra, D – dobra, S – sublimacja.

K. Vutova, V. Vassilieva, G. Mladenov, Simulation of the heat transfer process through treated
metal, molted in a water-cooled crucible by an electron beam, Vacuum vol. 48 n. 2 (1997) 143–148.
188
Ch. Metzner, K. Goedicke, G. Hoetzsch, B. Scheffel, J.-P. Heinss, Electron beam-PVD for
enhanced surface properties on metallic strips and sheets, Surface and Coatings Technology 94–95 (1997)
663–668.
187
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Analiza procesu odparowania różnych materiałów metodą wiązki elektronowej, pozwoliła podzielić odparowywane materiały na cztery różne grupy,
w zależności od ich właściwości, tj.: materiały o dużym współczynniku przewodności cieplnej, materiały o małym współczynniku przewodności cieplnej,
materiały trudnotopliwe oraz materiały sublimujące, a także wskazać wymagania dotyczące właściwości tygli, które materiałom z danej grupy zapewnią
najbardziej odpowiednią dynamikę procesu chłodzenia189. W przypadku materiałów o dużym współczynniku przewodności cieplnej, w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego procesu ich odparowywania metodą wiązki
elektronowej, wskazane jest stosowanie tygli charakteryzujących się niskim
przewodnictwem cieplnym. W przypadku materiałów o małym współczynniku przewodnictwa cieplnego wskazane jest natomiast zapewnienie szybkiego odprowadzania ciepła z nagrzewanego wsadu przez ściany tygla, aby nie
dopuścić do ich przegrzania. Odparowywanie materiałów trudnotopliwych
wymaga z kolei stosowania tygli zapewniających małą intensywność chłodzenia, ale jednocześnie odpornych na działanie wysokiej temperatury. Odparowanie materiałów sublimujących wymaga stosowania tygla o konstrukcji
pozwalającej na ciągłą zmianę położenia strefy działania wiązki elektronowej,
np. poprzez wprowadzenie ruchu wsadu lub ruchu wiązki elektronowej.
Materiały o dużym przewodnictwie cieplnym, np. Al, Cu, wymagają
konstrukcji tygla zapewniającej niską intensywność odprowadzania ciepła.
W przypadku zastosowania tygla miedzianego chłodzonego wodą ich odparowanie wymaga zastosowania dodatkowej izolacji termicznej, oddzielającej
ścianki tygla od nagrzewanego wsadu. Wsady do tygli wykonane z Al oraz Cu
odparowywane z miedzianego tygla chłodzonego wodą przy zastosowaniu
izolacji ceramicznej pokazano na rysunku 2.2.2a,b.
Materiały o niskim współczynniku przewodnictwa cieplnego i jednocześnie wysokiej temperaturze topnienia i wrzenia, np. Ti, Gd, Ni, Al2O3, z powodzeniem można odparowywać w miedzianych tyglach chłodzonych wodą.
Proces odprowadzania ciepła do ścianek tygla jest na tyle mały, że dobierając
odpowiednio moc wiązki można prowadzić długotrwałe procesy odparowywania bez obawy przed przegrzaniem ścianek tygla. Przykładowe wsady do

A. Mazurkiewicz, J. Smolik, A. Zbrowski, J. Kacprzyńska, Innovative technical solutions for
evaporation of multilayer coatings by EB-PVD method, Archives of Civil and Mechanical Engineering
(2014) 14 (2) 250–254.
189
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tygli wykonane z Ti oraz Al2O3 po procesie odparowywania bezpośrednio
w tyglach miedzianych chłodzonych wodą pokazano na rysunku 2.2.2c,d.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 2.2.2.

Materiały o różnych właściwościach cieplnych odparowywane wiązką elektronów: a) aluminium,
b) miedź, c) tytan, d) ceramika Al2O3, e) wolfram, f) chrom
Źródło: opracowanie własne.

Materiały trudnotopliwe, np. W, Mo, charakteryzujące się wysoką temperaturą topnienia i wrzenia, dużym współczynnikiem przewodności cieplnej
oraz dużą gęstością wymagają w procesie odparowania niskiej intensywności
odprowadzania ciepła oraz stosowania dużych wartości mocy wiązki. Szczególnym rodzajem są materiały, które podczas procesu bombardowania wiązką
elektronów ulegają sublimacji, np. Cr, Mg. W przypadku obu wymienionych
grup materiałów uzyskanie dużej efektywności procesu parowania wymaga specjalnych zabiegów technologicznych, polegających na przemieszczaniu
wiązki względem odparowywanego materiału. Przykładowe wsady wolframu jako materiału trudnotopliwego oraz Cr jako materiału sublimującego, po
procesach odparowywania bezpośrednio w tyglach miedzianych chłodzonych
wodą pokazano na rysunku 2.2.1e,f.
Możliwości osadzania powłok złożonych, w tym: wieloskładnikowych
oraz wielowarstwowych, determinuje konstrukcja urządzeń EB-PVD, która
musi umożliwiać odparowywanie różnych materiałów w jednym procesie
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technologicznym. W praktyce stosowane są w tym celu dwa różne rozwiązania konstrukcyjne. Jednym z nich są stanowiska wyposażone w większą
liczbę dział elektronowych i większą liczbę tygli (Rys. 2.2.3a) oraz stanowiska
z jednym działem elektronowym wyposażone w tygiel wielopozycyjny specjalnej konstrukcji190,191 (Rys. 2.2.3b). Zaletą urządzeń wyposażonych w kilka
dział elektronowych jest możliwość indywidualnego sterowania parametrami
wiązki dla każdego odparowywanego materiału. Poszczególne materiały są
odparowywane z oddzielnych tygli o indywidualnych systemach chłodzenia.
Wadą takiego rozwiązania jest natomiast bardzo duży koszt urządzenia oraz
trudności konstrukcyjne wynikające z konieczności wyeliminowania wzajemnego wpływu systemów odchylania poszczególnych dział elektronowych, konieczności stosowania rozbudowanego systemu sterowania pracą poszczególnych dział elektronowych oraz systemu zabezpieczeń przed promieniowaniem
rentgenowskim.
a)

Rys. 2.2.3.

b)

Schemat stanowiska EB-PVD wyposażonego (a) w kilka dział elektronowych i oddzielne tygle oraz
(b) z jednym działem elektronowym wyposażonego w tygiel wielopozycyjny specjalnej konstrukcji
Źródło: opracowanie własne.

V. Prabhu, V. Indraneel, Sohyung Cho, S. Jogender, Rapid manufacturing of rhenium components using EB-PVD, Rapid Prototyping Journal, vol. 11 (2005) 66–73.
191
W. Sielanko, A. Czopik, M. Jędrzejczyk, A. Kulabko, S. Krawczyk, M. Kozłowski, Odchylanie
wiązki elektronów o dużej mocy w urzadzeniach EB-PVD, Problemy Eksploatacji 1 (2007) 137–144.
190
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Rozwiązaniem, które pozwala na wyeliminowanie konieczności stosowania kilku dział elektronowych jest rozwiązanie z wykorzystaniem tygla
wielopozycyjnego. Stosowane są dwa warianty rozwiązań konstrukcyjnych
tygla wielopozycyjnego: tygiel wielopozycyjny obrotowy oraz stacjonarny.
Tygiel wielopozycyjny obrotowy przystosowany jest do współpracy ze stacjonarnym układem odchylania wiązki elektronowej. Materiały umieszczone
w poszczególnych gniazdach tygla podawane są do strefy odparowania przez
odpowiednio zaprogramowany jego obrót. Odparowywanie materiałów z tygla wielopozycyjnego stacjonarnego jest realizowane przez zaprogramowane
przełączanie wiązki elektronowej pomiędzy kolejnymi gniazdami (Rys. 2.2.4).
W obu rozwiązaniach konstrukcyjnych tygla wielopozycyjnego warunki chłodzenia wszystkich odparowywanych materiałów umieszczonych w poszczególnych gniazdach są jednakowe, co uniemożliwia zapewnienie wymaganych
warunków chłodzenia w przypadku odparowywania materiałów o różnych
właściwościach cieplnych.
a)

Rys. 2.2.4.

b)

Schemat urządzenia EB-PVD wyposażonego w multitygiel: a) obrotowy, b) wielopozycyjny
Źródło: opracowanie własne.

W celu stworzenia możliwości technicznych do różnicowania intensywności chłodzenia w poszczególnych gniazdach tygla wielopozycyjnego opracowano projekt konstrukcyjny wielopozycyjnego tygla modułowego. Koncepcja
modułowego tygla wielopozycyjnego powstała poprzez podział tygla wielopozycyjnego na cztery moduły, zgodnie z przeprowadzonym powyżej podziałem materiałów na cztery główne grupy, tj.: materiały o dużym współczynniku przewodności cieplnej, materiały o małym współczynniku przewodności
cieplnej, materiały trudnotopliwe, materiały sublimujące (Rys. 2.2.5).
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b)

a)

c)

d)

e)

f)

Rys. 2.2.5.

Elementy modułowego tygla wielopozycyjnego: a) tygiel miedziany bezpośrednio chłodzony wodą,
b) tygiel grafitowy ograniczający powierzchnię styku odparowywanego materiału z chłodzonym
tyglem, c) tygiel ceramiczny, d) tygiel obrotowy oraz e) i f) widok multitygla zamontowanego
w komorze urządzenia technologicznego Special
Źródło: opracowanie własne.

W celu odparowania materiałów o małym współczynniku przewodnictwa
cieplnego (np. Ti, Gd, Ni, Al2O3), które wymagają intensywnego odprowadzania ciepła ze ścianek tygla, zaprojektowano typowy tygiel miedziany chłodzony bezpośrednio wodą (Rys. 2.2.5a). Miedź ze względu na dużą przewodność cieplną (401 W/(m×K)) skutecznie odprowadza ciepło od roztopionego
wsadu nagrzanego do temperatury 1700–1800°C, co umożliwia prowadzenie
długotrwałych procesów osadzania bez groźby przegrzania tygla. Dla materiałów trudnotopliwych (np. W, Mo), charakteryzujących się dużą przewodnością cieplną i jednocześnie wysoką temperaturą topnienia (2600–3400°C),

2. Urządzenia i podzespoły technologiczne wspomagające technologie...

109

wymagających konstrukcji tygla o ograniczonym przewodnictwie cieplnym,
zaprojektowano tygiel grafitowy (Rys. 2.2.5b), którego wewnętrzna powierzchnia została pokryta powłoką z barierą cieplną na bazie ZrO2, o grubości ≈150
mm. Niski współczynnik przewodnictwa cieplnego (24 W/(m×K)), wysoka
temperatura topnienia (3600°C) oraz dodatkowa bariera cieplna na powierzchni wewnętrznej (NiCoCrAlY/ZrO2+Y2O3) umożliwiają pracę tygla w temperaturach powyżej 3500°C. Dla materiałów o dużym współczynniku przewodności cieplnej (np. Al, Cu) oraz niskiej temperaturze topnienia, które wymagają
tygla charakteryzującego się małą przewodnością cieplną zaprojektowano
tygiel wykonany z materiału ceramicznego (Al2O3, ZrO2, BN) pokazany na
rysunku 2.2.5c. Dla materiałów sublimujących (np. Cr, Mg), które wymagają
stosowania tygla o konstrukcji pozwalającej na ciągłe przemieszczanie odparowywanych materiału w strefie działania wiązki elektronowej, zaprojektowano tygiel obrotowy chłodzony wodą (Rys. 2.2.5d). Wprowadzenie obrotu
tygla pozwala na równomierne odparowywanie materiału z całej powierzchni
wsadu. Całość konstrukcji stanowi okrągły blok miedziany z wyznaczonymi
czterema gniazdami zlokalizowanymi po obwodzie tygla (Rys. 2.2.5e). Gabaryty zewnętrzne oraz umiejscowienie gniazd dopasowane zostało do możliwości
technologicznych układu odchylania wiązki elektronowej wykorzystywanego w urządzeniach Specjal zaprojektowanych i wytworzanych w Instytucie
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Woda chłodząca doprowadzana
jest do tygla poprzez centralną magistralę umiejscowioną w osi tygla i rozprowadzona kanałami chłodzącymi wewnątrz miedzianej podstawy. Tygiel jest
wyposażony w obrotową przesłonę zasłaniającą niewykorzystywane podczas
procesu osadzania gniazda tygla w celu uniknięcia zanieczyszczania osadzanym materiałem (Rys. 2.2.5f).
Efekt praktycznego wykorzystania tygla wielopozycyjnego do odparowywania materiałów o różnych właściwościach cieplnych, tj. aluminium –
jako materiału o dużym współczynniku przewodności cieplnej, tytanu – jako
materiału o małej wartości współczynnika przewodności cieplnej, wolframu
– jako materiału o dużej temperaturze topnienia i chromu – jako materiału
sublimującego, pokazano na rysunku 2.2.6. Z wykorzystaniem opracowanego multitygla czteropozycyjnego, przemieszczając wiązkę elektronów kolejno
w poszczególnych gniazdach multitygla, w jednym procesie technologicznym
metodą EBPVD wytworzono powłokę wielowarstwową Ti/W/Al/Cr o grubości całkowitej ≈25 mm.
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Powłoka wielowarstwowa Ti/W/Al/Cr otrzymana metodą EB-PVD z wykorzystaniem opracowanego
tygla wielopozycyjnego
Źródło: opracowanie własne.

Odparowanie materiałów wiązką elektronów (EB-PVD) pozwala na wykorzystanie do komponowania powłok bardzo szerokiej gamy materiałów,
w tym również dielektryków i materiałów ferromagnetycznych, których odparowanie metodą łukowo-próżniową i rozpylanie metodą magnetronową
jest utrudnione. W efekcie metoda EB-PVD stwarza w ten sposób wyjątkowe
możliwości komponowania powłok o charakterze funkcjonalnym. Zaproponowana konstrukcja tygla wielopozycyjnego o zróżnicowanej prędkości chłodzenia wsadów w poszczególnych gniazdach eliminuje ograniczenia w odparowywaniu materiałów o różnych właściwościach cieplnych w jednym procesie
technologicznym. Tym samym rozszerza możliwości metody EB PVD w komponowaniu powłok złożonych, stając się przy tym bardzo skutecznym rozwiązaniem zarówno pod względem technicznym, jak również ekonomicznym.
Innowacyjnym kierunkiem działania jest również wykorzystanie metody
EB-PVD do konfigurowania hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej we współpracy z innymi metodami, w tym np. odparowania łukowego
i rozpylania magnetronowego. Umożliwia to wytwarzanie powłok złożonych,
w tym: wielowarstwowych i kompozytowych z udziałem faz, których konstytuowanie innymi metodami z grupy metod PVD jest utrudnione, ze względu
na brak targetów o odpowiedniej masie i geometrii lub też ze względu na
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uwarunkowania procesowe, jakim jest np. potrzeba wykorzystania targetów
z materiałów ferromagnetycznych (np. nikiel).

2.3.

Uniwersalne urządzenie do badania
procesów zużycia erozyjnego

2.3.1. Charakterystyka procesu zużycia erozyjnego
Postęp techniczny determinuje coraz większe wymagania w zakresie niezawodności, funkcjonalności oraz trwałości eksploatacyjnej w ekstremalnych
warunkach środowiskowych, w tym również w zakresie rozwiązań materiałowych inżynierii powierzchni. Istotną rolę w tych wymaganiach odgrywa
odporność na zużycie erozyjne w warunkach erozji pyłowej, która jest szczególnie ważna w konstrukcjach przeznaczonych dla przemysłu lotniczego, chemicznego i energetycznego. Zużycie erozyjne zachodzi w wyniku uderzania
cząstek ciała stałego lub płynu w powierzchnię materiału i charakteryzuje się
brakiem typowego styku ściernego. W systemach podlegających zużyciu erozyjnemu niszczony materiał jest ten sam, natomiast materiał niszczący napływa systematycznie z ośrodka użytkowania. Erozja jest swoistą superpozycją
cyklicznie powtarzających się impulsów oddziaływania najczęściej mechanicznego lub hydrościernego. Zużycie erozyjne obejmuje kilka różnych mechanizmów niszczenia materiału (Rys. 2.3.1.1)192, w tym: mikroskrawanie, zużycie
abrazyjne, zużycie zmęczeniowe, deformację plastyczną oraz kruche pękanie.
Na zróżnicowanie mechanizmów zużycia erozyjnego oraz ich intensywność,
oprócz właściwości samych materiałów ulegających erozji, zdecydowany
wpływ mają parametry procesu erozji, takie jak: kąt uderzenia cząstki, prędkość cząstek ścierniwa i ich ilość w jednostce czasu, kształt i rozmiar cząstek,
a także temperatura, w której przebiega erozja.

192

G.W. Stachowiak, A.W. Batchelor, Ebgineering Tribology, Butterworth- Heinemann, 2001.
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Rys. 2.3.1.1. Różne mechanizmy erozji
Źródło: G.W. Stachowiak, A.W. Batchelor, Ebgineering Tribology, Butterworth- Heinemann, 2001.

Kąt uderzenia cząstek w powierzchnię
Kąt uderzenia jest kątem między powierzchnią poddawaną zużyciu erozyjnemu a trajektorią cząstki tuż przed uderzeniem. Mały kąt uderzenia sprzyja procesom mikroskrawania i zużycia abrazyjnego. Zwiększenie kąta uderzenia powoduje dominowanie takich mechanizmów zużycia jak tworzenie
bruzd, umocnienie odkształceniowe, a w efekcie końcowym – wykruszanie
umocnionego materiału, a także pękanie i wykruszanie materiałów kruchych.
Wpływ kąta uderzenia cząstek w powierzchnię na intensywność zużycia erozyjnego będzie różny w zależności od właściwości sprężysto-plastycznych
materiału ulegającego erozji (Rys. 2.3.1.2)193. W przypadku materiałów plastycznych maksymalną intensywność procesu erozji obserwujemy w zakresie
kątów uderzenia cząstek w powierzchnię zbliżonych do ≈30°, co wskazuje
na dominowanie mechanizmów zużycia ściernego (erozja ścierna). Natomiast

H. Wensink, M.C. Elwenspoek, A closer look at the ductile- brittle transition in solid particle
erosion, Wear 253 (2002) 1035–1043.
193
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w przypadku materiałów twardych i kruchych zużycie erozyjne osiąga swoją
maksymalną intensywność w zakresie kątów uderzenia 80–90o, co wskazuje
na dominowanie mechanizmu kruchego pękania (erozja udarowa).

Rys. 2.3.1.2. Wpływ kąta uderzenia cząstek w powierzchnię na intensywność zużycia erozyjnego w zależności od
właściwości sprężysto-plastycznych materiału
Źródło: H. Wensink, M.C. Elwenspoek, A closer look at the ductile- brittle transition in solid particle
erosion, Wear 253 (2002) 1035–1043).

Twardość, kształt, rozmiar i prędkość strumienia cząstek
Cechy charakterystyczne cząstki, takie jak: twardość, kształt, rozmiar oraz
jej prędkość mają istotny wpływ na intensywność procesu erozji. Wykazano194, że większa twardość cząstki rozumiana jako większy stosunek twardości
cząstki do twardości erodowanego podłoża powoduje wzrost intensywności
erozji. W zakresie małych kątów uderzenia wzrost twardości cząstki będzie
intensyfikował mechanizmy mikroskrawania, natomiast w zakresie kątów
uderzenia bliskich 90° będzie następowała intensyfikacja efektów kruchego
pękania.
Wpływ twardości cząstek na intensywność procesu erozji jest ściśle związany z ich kształtem. W zakresie małych kątów cząstki o obłych kształtach
zbliżonych do kulistego będą powodowały występowanie poślizgu względem
powierzchni, co zmniejszy intensywność dominującego w tym zakresie kątów

M.M. Stack, N. Pungwiwat, Slurry erosion of metallics, polymers, and ceram-ics: particle size
effects, Materials Science and Technology 15 (1999) 337–344.
194
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mechanizmu mikroskrawania. Cząstki o ostrych kształtach charakteryzujące
się płaskimi obszarami połączonymi przez kąty o małych promieniach, co ma
krytyczny wpływ na proces zużycia ściernego, będą natomiast powodowały
znaczną intensyfikację mikroskrawania i abrazji. W zakresie dużych kątów
uderzenia (>60°) cząstki o ostrych kształtach, w wyniku mniejszej powierzchni
styku z atakowaną powierzchnią, będą intensyfikowały naprężenia wprowadzane do materiału w miejscu uderzenia i tym samych będą powodowały
zwiększenie intensywności mechanizmów zmęczeniowych.
Zmiana wielkości cząstki także może spowodować zmiany w mechanizmach zużycia erozyjnego. Badania zużycia erozyjnego195 wykonane na
szkle, stali, graficie i ceramice wykazały, że zmiana wielkości średnicy cząstek w zakresie od 8,75 μm do 127 μm powodowała zmianę mechanizmu
zużycia erozyjnego z plastycznego na zmęczeniowy. Miejsce zderzenia stanowi strefa silnie obciążonego materiału bezpośrednio pod uderzającą cząstką,
rozmiarem odpowiadająca wielkości cząstki. Panuje przekonanie, że zmiana
w mechanizmie zużycia jest konsekwencją średniego rozmieszczenia wad
w materiale ulegającym erozji. Jeżeli cząstka jest mała, również obszar naprężeń wprowadzanych poprzez uderzenie cząstki jest mniejszy, a tym samym
istnieje mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia wady materiałowej w tym
obszarze. W efekcie będzie dominowała wówczas plastyczna deformacja materiału, która powtarzana cyklicznie spowoduje stosunkowo powolne usuwanie
materiału. W przypadku większych cząstek wystąpienie wady materiałowej
w miejscu zderzenia będzie większe. W takim przypadku dominującym mechanizmem zużycia erozyjnego będzie erozja zmęczeniowa powodująca pękanie i wykruszanie się materiału.
Szybkość cząstek materiału ściernego również ma bardzo istotny wpływ
na intensywność erozji. Wielkość naprężeń wprowadzanych do materiału
przez uderzającą cząstkę jest zależna od jej pędu, który z kolei jest zależny od
masy i prędkości cząstki. W zakresie prędkości, przy których wartość dostarczanej energii jest zbyt mała, aby w strefie zderzenia nastąpiło przekroczenie
granicy plastyczności materiału, zużycie będzie przebiegało z udziałem procesów zmęczeniowych196. Natomiast przy większych prędkościach, przy których
wartość naprężeń wprowadzanych w wyniku zderzenia przekroczy granicę

G.W. Stachowiak, A.W. Batchelor, Ebgineering Tribology, Butterworth- Heinemann, 2001.
G.R. Desale, B.K. Gandhi, S.C. Jain, Particle size effects on the slurry erosion of aluminium
alloy (AA 6063), Wear, vol. 266 (2009) 1066–1071.
195

196
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plastyczności bombardowanego materiału, w procesie zużycia erozyjnego
będą dominowały mechanizmy deformacji plastycznej197.
Temperatura
Temperatura procesu najczęściej powoduje osłabienie materiału poddawanego erozji poprzez obniżenie jego granicy plastyczności, czego następstwem
najczęściej jest zwiększenie intensywności zużycia erozyjnego. Bardzo istotnym czynnikiem określającym wpływ temperatury na szybkość erozji jest kąt
uderzenia cząstek w powierzchnię erodującego materiału. W zakresie kątów
≈30°, dla których dominuje mechanizm mikroskrawania, zmniejszenie wytrzymałości na odkształcenie plastyczne spowodowane wzrostem temperatury
powoduje wyraźny wzrost szybkości erozji zgodnie z mechanizmem pokazanym na rysunku 2.3.1.1c. W zakresie kątów bliskich 90o wpływ temperatury
na intensywność zużycia erozyjnego jest znacznie mniejszy i wynika z możliwości wbijania się cząstek w uderzany materiał zgodnie z mechanizmami
pokazanymi na rysunku 2.3.1.1d,e. Wpływ temperatury na zmianę intensywności procesu erozji stali nierdzewnej erodowanej cząstkami tlenku krzemu
uderzającymi z prędkością 30 m/s, pokazano na rysunku 2.3.1.3198.

Rys. 2.3.1.3. Wpływ kąta uderzenia cząstek w powierzchnię na intensywność zużycia erozyjnego stali
w zależności od jej właściwości sprężysto-plastycznych
Źródło: J.C. Arnold, I.M. Hutchings, The mechanism of erosion of unfilled elastomers solid particle
impact, Wear, vol. 138, 1990, pp. 33–46.

B.K. Gandhi, S.V. Borse, Nominal particle size of multi-sized particulate slurries for evaluation
of erosion wear and effect of fine particles, Wear, vol. 257, 2004, pp. 73–79.
198
J.C. Arnold, I.M. Hutchings, The mechanism of erosion of unfilled elastomers solid particle
impact, Wear, vol. 138, 1990, pp. 33–46.
197
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Istnieje również silny związek pomiędzy prędkością zużycia erozyjnego
danego materiału i jego odpornością na utlenianie. W przypadku wystąpienia
procesu utleniania, stosunkowo kruche tlenki są znacznie łatwiej usuwane
z powierzchni poprzez uderzające cząstki ścierniwa, w efekcie proces erozji
może zachodzić znacznie szybciej niż w temperaturach niższych. Stąd zapewne wzrost intensywności zużycia erozyjnego stali nierdzewnej przy kacie uderzania cząstek 90o obserwowany po przekroczeniu temperatury 600°C
(Rys. 2.3.1.3).
2.3.2. Prototyp modułowego urządzenia do
badań zużycia erozyjnego
Badania odporności erozyjnej obejmują głównie badania regulowane
normami, prowadzone przy ściśle określonych parametrach testu i dedykowane dla gotowych produktów wprowadzanych na rynek. Jednak wykazana złożoność procesu erozji powoduje, że celowe stają się również badania
eksperymentalne, których celem jest analiza mechanizmów erozji oraz ich
intensywności przy różnych parametrach procesu. W tym celu niezbędne są
uniwersalne urządzenia badawcze umożliwiające realizację procesów erozji
pyłowej zarówno zgodnie z wymaganiami norm (ASTM-G76, PN-76/C-81516,
PN-EN ISO 16282), jak również w szerokim zakresie parametrów procesowych, w tym: kąt uderzenia cząstki, prędkość cząstek ścierniwa i ich ilość
w jednostce czasu, kształt i rozmiar cząstek oraz temperatura. Dla zapewnienia takiej uniwersalności w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB
w Radomiu zaprojektowano i zbudowano urządzenie do badań erozyjnych
w warunkach erozji pyłowej199,200, które składa się z następujących modułów
pokazanych na rysunku 2.3.2.1:
–– moduł dozowania materiału ściernego – odpowiedzialny za precyzyjne
i stabilne dozowanie ilości ścierniwa w szerokim zakresie jego prędkości
i temperatury oraz czasu testu;

Raport okresowy nr RC/9/II.1,1/PS z realizacji zadania badawczego nr II.1,1: „Multifunkcjonalne warstwy hybrydowe na elementach ze stali niskowęglowej i elementach ze stopów lekkich”, Program
Strategiczny pn. „Innowacyjne Systemy Wspomagania Technicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki (2010–2015) Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, czerwiec 2014.
200
A. Mazurkiewicz, J. Smolik, W. Mizak, J. Mężyk, D. Paćko, Universal research instrumentation
for erosion tests, Solid State Phenomena 237 (2015) 21–26.
199
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––

moduł nagrzewania ścierniwa i nadawania mu pędu – odpowiedzialny
za sterowanie temperaturą i szybkością strugi ścierniwa;
–– moduł kształtowania parametrów erozji na podłożu – odpowiedzialny
za ustalanie kąta padania ścierniwa i temperatury podłoża ulegającego
erozji;
–– moduł odbioru wykorzystanego ścierniwa – odpowiedzialny za magazynowanie zużytego materiału ściernego oraz za oczyszczenie i osuszenie
gazu nośnego.
Dodatkowym elementem składowym urządzenia jest rozbudowany komputerowy system sterowania umożliwiający zadawanie, kontrolę i rejestrację
on-line parametrów procesu erozji.
Moduł dozowania materiału ściernego
W badaniach zużycia erozyjnego istotne jest równomierne dawkowanie
ścierniwa. Wydatek ścierniwa, oprócz wielkości i kształtu cząstek ścierniwa, znacząco wpływa na intensywność degradacji powierzchni materiałów
konstrukcyjnych. Precyzyjne dozowanie ścierniwa zapewnia powtarzalne
odwzorowanie zużycia materiałów oraz dokładne sterowanie parametrami
badań. Opracowany dozownik umożliwia dawkowanie materiałów ściernych
o gramaturze od 20 mm do 150 µm z dokładnością ±0,5 g/min. Moduł dozowania materiału ściernego składa się z zasobnika materiału ściernego z elektromagnesem, wymiennej kryzy dozującej oraz podajnika taśmowego. Dzięki
modułowej budowie systemu dozowania istnieje możliwość prostej i szybkiej
wymiany specjalnej kryzy dozującej, której średnica wewnętrzna wpływa na
wydatek ścierniwa. Dobór wielkości średnicy wewnętrznej kryzy uzależniony
jest od gramatury materiału ściernego, jaki będzie dozowany, oraz wymaganej prędkości podawania ścierniwa. W opracowanym urządzeniu dozującym,
istotne zadanie spełnia elektromagnes z drgającym popychaczem, który zapobiega zapychaniu się kryzy dozującej. Zwiększenie częstotliwości drgań powoduje wzrost dokładności, powtarzalności oraz równomierności dozowania.

118

Zaawansowane technologie inżynierii powierzchni wspomagające procesy...

Rys. 2.3.2.1. Prototyp modułowego urządzenia do badań zużycia erozyjnego
Źródło: opracowanie własne.

Moduł nagrzewania ścierniwa i nadawania mu pędu
Opracowane urządzenie umożliwia prowadzanie badań w zakresie
temperatur 25–600°C. Zastosowano dwa moduły grzewcze, które gwarantują niezależne sterowanie temperaturą próbki oraz temperaturą powietrza
dostarczanego do komory mieszania. Próbki nagrzewane są przez zestaw
grzałek oporowych umieszczonych w komorze pomiarowej. Podczas procesu
nagrzewania zespół pozycjonera z próbkami obraca się w komorze w celu
wymieszania zimnych i gorących mas powietrza oraz uzyskania równomiernej
temperatury wszystkich próbek. Powietrze wprowadzane do komory mieszania ogrzewane jest w jednym z dwóch wymienników, w zależności od zadanej prędkości mieszaniny powietrza i ścierniwa. Opracowano wymiennik do
niskich oraz wysokich wartości natężenia przepływu powietrza, w których
mechanizm wymiany ciepła jest realizowany przez promieniowanie. Zastosowanie dwóch niezależnych modułów grzewczych umożliwia niezależne
sterowanie temperaturą ścierniwa i temperaturą erodowanego podłoża.
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Moduł kształtowania parametrów erozji na podłożu
Moduł komory pomiarowej jest głównym elementem opracowanej aparatury badawczej, w którym kształtowane są parametry symulacji procesu
erozji. W komorze regulowana jest temperatura próbek oraz kąt oddziaływania strugi ścierniwa z powierzchnią erodowanego materiału. Komora pomiarowa składa się z pozycjonera próbek oraz komory mieszania z dyszą.
Pozycjoner posiada gniazda, w których zamocowane są poszczególne próbki.
Modułowa budowa oraz funkcjonalność pozycjonera umożliwia umieszczenie
w komorze pomiarowej ośmiu różnych próbek, które dodatkowo mogą być
ustawione w różnych pozycjach kątowych w stosunku do osi strugi ścierniwa.
Istotnym elementem komory pomiarowej jest moduł komory mieszania wraz
z dyszą. Materiał ścierny z dozownika łączy się ze sprężonym powietrzem podawanym z wymienników w komorze mieszania, zapewniając jednorodność
strugi ścierniwa w całym przekroju.
Moduł odbioru wykorzystanego ścierniwa
Moduł filtracji wykorzystywany jest do oczyszczania sprężonego powietrza, z cząsteczek zużytego ścierniwa oraz cząstek oderwanych od powierzchni materiału erodowanego na skutek oddziaływania ścierniwa. W urządzeniu
do badania zużycia erozyjnego zastosowano dwustopniowy system filtracji,
składający się z komory osadczej oraz modułu wysokotemperaturowych filtrów ceramicznych. Podczas poziomego przepływu powietrza przez komorę
osadczą cząstki pyłu opadają grawitacyjnie i osiadają na dnie komory. Skuteczność odpylania komory zwiększono poprzez zastosowanie przegród powodujących zmianę kierunku przepływu gazu. W końcowej fazie procesu separacji
cząstek stałych powietrze przepływa, przez zespół wysokotemperaturowych
filtrów ceramicznych, następnie wypływa na zewnątrz systemu filtracji.
Komputerowy system sterowania
System sterowania został opracowany na bazie sterownika PLC. Urządzenie wyposażone zostało w dwa interfejsy operatora: panel HMI oraz aplikację pracującą na komputerze PC. Z panelu HMI możliwy jest dostęp do
wszystkich parametrów urządzenia i ich regulacja w trybie ręcznym, a także
kalibracja urządzenia. Do prowadzenia badań w trybie automatycznym wykorzystywany jest komputer PC z dedykowaną aplikacją, która umożliwia
zadawanie parametrów badań oddzielnie dla każdej próbki, w tym: temperatury, wydatku ścierniwa, prędkości strugi ścierniwa. Zadawanie kąta padania strugi ścierniwa odbywa się ręcznie, poprzez odpowiednie mocowanie
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próbek. Proces sterowania realizowany jest bezpośrednio w sterowniku PLC,
tak więc utrata łączności z komputerem PC nie skutkuje przerwaniem badań
i zniszczeniem próbek. Ze względu na właściwości elementów grzewczych,
tj. dużą bezwładność cieplną komory pomiarowej oraz zależność prędkości
nagrzewania wymienników od ciśnienia powietrza zastosowano zaawansowane algorytmy regulacji temperatury w celu uniknięcia przeregulowań przy
jednoczesnej zachowanej dużej prędkości nagrzewania.
2.3.3. Metodyka badań erozyjnych
Weryfikacja prędkości i wydatku masy materiału ściernego
Do wyznaczenia prędkości ścierniwa wykorzystano metodę double disc.
Weryfikację prędkości i wydatku masy materiału ściernego przeprowadzono w zakresie prędkości 30–130 m/s, w oparciu o wyniki badań uzyskane
w ramach pracy doktorskiej Wojciecha Mizaka pn. „Metodyka badań erozji
materiałów funkcjonalnych i konstrukcyjnych” przygotowywanej pod kierunkiem prof. Adama Mazurkiewicza. W celu wyznaczenia powtarzalności
statystycznej dla każdej z badanych prędkości wykonano po 6 pomiarów,
a następnie wyznaczono wartość średnią (DVaverage) oraz maksymalne wartości odchylenia prędkości ścierniwa poniżej i powyżej wartości nominalnej
(DVmin, DVmax). Wyniki badań prędkości strugi ścierniwa przedstawiono na
rysunku 2.3.3.1a. Maksymalne odchylenie poniżej nominalnej prędkości ścierniwa wynoszące -1,6 m/s uzyskano dla prędkości 30 m/s i 60 m/s, natomiast
maksymalne odchylenie powyżej nominalnej prędkości ścierniwa +3,0 m/s
zarejestrowano dla prędkości nominalnej 130 m/s. Zgodnie z normą ASTM
G76–07 obowiązującą w badaniach erozyjnych wymagania dotyczące stabilności prędkości ścierniwa są sprecyzowane jedynie dla prędkości 30 m/s i wynoszą ± 2,0 m/s. Uzyskane wyniki wykazały, że średnie zmiany prędkości
strugi ścierniwa spełniają wymagania normy ASTM G76–07 w całym zakresie
prędkości 30–130 m/s, natomiast maksymalne odchylenia nie spełniają wymagań normy jedynie dla prędkości 130 m/s.
Do wyznaczenia stabilności wydatku ścierniwa G = 2 g/min (zgodnie
z normą ASTM G76–07) wykorzystano moduł adaptera z filtrem zamontowany bezpośrednio na dyszy wylotowej ścierniwa. Materiał ścierniwa zgromadzony w filtrze po 10 min testu erozyjnego ważono z dokładnością ±0,01 g
z wykorzystaniem wagi Radwag – WPS2100/C/1. Wyniki badań wydatku
ścierniwa przedstawiono na rysunku 2.3.3.1b. Wartości średnie pomiarów

2. Urządzenia i podzespoły technologiczne wspomagające technologie...

121

wydatku ścierniwa w całym zakresie prędkości 30–130 m/s mieszczą się
w przedziale 1,8–2,1 g/min. Maksymalna odchyłka od założonego wydatku
G = 2 g/min wynosi ∆G = ±0,3 g/min w całym badanym zakresie prędkości
i spełnia warunki określone w normie ASTM G76–95, tj. G = 2 ±0,5 [g/min].
a)

b)

Rys. 2.3.3.1. Wyniki badań stabilności prędkości (a) oraz stabilności wydatku masy ścierniwa (b) w zakresie
prędkości materiału ściernego 30–130 m/s
Źródło: opracowanie własne.

Weryfikacja temperatury próbek
Badania temperatury próbek na poszczególnych stanowiskach mocujących
zrealizowano dla próbek ze stali EN X32CrMoV3,3 o wymiarach ϕ = 25,4 mm
i grubości g = 6 mm. Do pomiaru temperatury wykorzystano 20 kanałowy
rejestrator GL820 firmy GRAPHTEC z podłączonymi 8 termoelementami.
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Usytuowanie próbek oraz sposób zainstalowania termoelementów przedstawiono na rysunku 2.3.3.2a. Wyniki pomiarów temperatury pokazano na
rysunku 2.3.3.2b. Ze względu na konieczność podłączenia termoelementów
pomiary zrealizowano przy nieruchomych stanowiskach mocowania próbek.
Proces nagrzewania w czasie 135 min umożliwił nagrzanie próbek do temperatury w zakresie 620–660°C. Najniższą temperaturę zarejestrowano dla
próbek na pozycjach S1 = 620°C i S2 = 625°C znajdujących się bezpośrednio
przed drzwiami komory testowej. Jest to spowodowane brakiem elementów
grzejnych na drzwiach komory.
a)

b)

Rys. 2.3.3.2. Wyniki pomiaru temperatury próbek: a) lokalizacja próbek, b) wyniki pomiaru temperatury
poszczególnych próbek
Źródło: opracowanie własne.

Najwyższą temperaturę zarejestrowano dla próbek S4, S5, S6, S7, których
temperatura mieściła się w zakresie 653–660°C. Temperatura zarejestrowana
dla próbek S3 i S8 wynosiła odpowiednio: S3 = 646°C i S8 = 638°C.
Weryfikacja temperatury materiału ściernego
Badania temperatury strugi ścierniwa przeprowadzono dla dwóch różnych ciśnień przepływu gazu nośnego (powietrza): P1 = 0,46 bar i P2 = 1,10 bar.
Wyniki pomiaru temperatury strugi pokazano na rysunku 2.3.3.3.
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Rys. 2.3.3.3. Wyniki pomiaru temperatury materiału ściernego dla dwóch różnych ciśnień podawania
Źródło: opracowanie własne.

Maksymalne temperatury strugi ścierniwa jakie uzyskano po czasie około
120 min pracy były uzależnione od ciśnienia gazu nośnego i wynosiły odpowiednio: TP1 = 0,46 = 360°C, TP2 = 1,10 = 450°C. Ma to ścisły związek ze stratami
cieplnymi na nie izolowanych kanałach oraz ilością odbieranego ciepła z grzałki wymiennika.
Weryfikacja intensywności zużycia erozyjnego
Bardzo ważnym elementem badań erozyjnych jest metoda weryfikacji intensywności zużycia erozyjnego, której wyznacznikiem jest objętość materiału usuniętego w procesie erozji. W naturalnych warunkach procesów erozji
geometria strumienia materiału ściernego nie jest kontrolowana. W takich
przypadkach najczęściej stosowaną metodą pomiaru intensywności zużycia
erozyjnego jest metoda wagowa201, polegająca na analizie masy materiału, który
uległ erozji, lub lokalna ocena stanu newralgicznych miejsc badanego elementu
lub konstrukcji, np.: chropowatości powierzchni, grubości przekrojów, stanu
krawędzi itp. Tak prowadzone badania wymagają stosunkowo licznej partii
próbek pomiarowych i często uniemożliwiają dokonanie oceny ilościowej.
W przypadku laboratoryjnych testów zużycia erozyjnego, w celu umożliwienia porównywania odporności erozyjnej, struga ścierniwa jest o ustalonej
geometrii, a jej parametry są stabilne w czasie i ściśle kontrolowane. W takim

201
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przypadku efektem zużycia erozyjnego jest najczęściej krater erozyjny o stałej średnicy, wynikającej ze średnicy dyszy podającej ścierniwo oraz o głębokości zmieniającej się w zależności od intensywności zużycia erozyjnego.
Odzwierciedleniem intensywności erozji rozumianej jako objętość usuniętego materiału będzie objętość krateru powstałego w procesie erozji. Metoda
badania intensywności zużycia erozyjnego powinna umożliwiać precyzyjne
charakteryzowanie geometrii krateru. W praktyce badaniom odporności na
erozję poddawane są zarówno materiały lite charakteryzujące się najczęściej
stałą mikrostrukturą, strukturą fazową i składem chemicznym, w całej objętości, jak również materiały o zmodyfikowanych właściwościach warstwy
wierzchniej, w wyniku wytwarzania warstw lub nakładania powłok metodami obróbki powierzchniowej. W pierwszym przypadku głębokość krateru erozyjnego nie ma znaczenia, gdyż materiał jest jednolity w całej objętości. Podczas badania materiałów poddanych obróbce powierzchniowej, kiedy istnieje
potrzeba oceny odporności erozyjnej jedynie warstwy wierzchniej materiału
należy pamiętać, że głębokość krateru nie powinna być większa niż grubość
wytworzonych warstw i powłok. W tym przypadku głębokość krateru często
nie będzie przekraczała kilku mikrometrów. W ramach badań dotyczących
opracowania metody oceny intensywności zużycia erozyjnego materiałów
poddanych testom erozyjnym w urządzeniu pokazanym na rysunku 2.3.2.1,
w celu charakteryzowania geometrii kraterów erozyjnych wybrano metodę
profilometrii konfokalnej.
Metoda profilometrii konfokalnej
Metoda profilometrii konfokalnej polega na wykorzystaniu wiązki światła laserowego do penetrowania analizowanej powierzchni i pozyskiwania
jej obrazu poprzez analizę światła odbitego, a następnie geometrycznej rekonstrukcji 3D badanej powierzchni. Profilometry konfokalne wyposażone
są w dodatkową przesłonę, która eliminuje światło odbite spoza płaszczyzny
ogniskowania, co zapewnia rozdzielczość w kierunku osi pionowej w zakresie
kilku nm202. Do oceny geometrii kraterów erozyjnych wykorzystano profilometr DUCOM wyposażony w głowicę konfokalną z układem optycznym CL2,
umożliwiającą zachowanie rozdzielczości w osi pionowej 13 nm w zakresie

P. Czajka, Wykorzystanie metody konfokalnej do odtwarzania kształtu powierzchni w układzie
współrzędnych walcowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie
Produkcją 2 (2011) 5–18.
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do 400 mm. Obraz przestrzenny tworzono poprzez złożenie wyników wielu
liniowych skanów analizowanej powierzchni, z wykorzystaniem oprogramowania MountainsMAP 7,0 firmy Digital Surface Profile. Opracowana metoda
umożliwia pełną charakterystykę geometrii krateru erozyjnego obejmującą
wyznaczanie średnicy, głębokości i objętości krateru, a także obrazowanie
jego geometrii 3D. Arkusz wyników badania parametrów krateru erozyjnego
z wykorzystaniem profilometru konfokalnego DUCOM oraz oprogramowania
MountainsMAP 7,0 pokazano na rysunku 2.3.3.4.

Rys. 2.3.3.4. Wyniki badania parametrów krateru erozyjnego obejmujące średnicę, głębokość, analizę geometrii
3D oraz objętość usuniętego materiału uzyskane z wykorzystaniem profilometru konfokalnego
DUCOM oraz oprogramowania MoutainMAP 7,0
Źródło: opracowanie własne.
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2.3.4. Przykładowe wyniki badań erozyjnych
Badania weryfikacyjne uniwersalnego urządzenia do badania procesu
erozji zaprojektowanego i wykonanego w Instytucie Technologii Eksploatacji
– PIB w Radomiu wykazały, że spełnia ono wymagania normy ASTM G76–95
w zakresie stabilności zarówno prędkości, jak i masy podawanego materiału
ściernego, co umożliwia realizację badań normatywnych zużycia erozyjnego.
Jednocześnie urządzenie umożliwia prowadzenie badań zużycia erozyjnego
w szerokim zakresie parametrów, tj. temperatury próbek w zakresie 25–650°C
oraz temperatury ścierniwa w zakresie 25–450°C, a także w szerokim zakresie prędkości materiału ściernego 10–130 m/s. Kąt padania ścierniwa na
powierzchnię próbki można regulować w zakresie 90–35°. Konstrukcja mocowania próbek umożliwia umieszczenie 8 próbek w komorze testowej. Opracowany system sterowania zapewnia możliwość zróżnicowania parametrów
testu dla każdej próbki oddzielnie.
Przykładowe wyniki badań erozyjnych wykonanych dla próbek ze stopu
tytanu Ti6Al4V pokrytych powłoką wielowarstwową Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN
o grubości 3,5 mm pokazano na rysunku 2.3.4.2a,b. Testy wykonano dla trzech
różnych kątów padania strugi ścierniwa, tj. 50o, 70o i 90o, stosując parametry
pokazane w tabeli 2.3.4.1. Pomiary geometrii utworzonych kraterów erozyjnych wykonano zgodnie z metodyką pokazaną na rysunku 2.3.3.4 i z wykorzystaniem oprogramowania MountainsMAP 7,0 firmy Digital Surface Profile.
Tabela 2.3.4.1. Parametry testu erozyjnego powłoki wielowarstwowej Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN

Ścierniwo

Kąt
padania

Prędkość ścierniwa
[m/s]

Masa ścierniwa
[g/min]

Temperatura
[oC]

Czas
t [min]

Al2O3 20–60 mm

50°, 70°
i 90°

70

2

25

10

Analiza ścierniwa wykorzystanego do testów erozyjnych (Rys. 2.3.4.1)
wykazała, że pojedyncze cząstki ścierniwa Al2O3 mają średnicę w zakresie
3–20 mm, które jednak często przyjmują postać konglomeratu o średnicy cząstek w zakresie 20–60 mm.
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Rys. 2.3.4.1. Wyniki obserwacji ścierniwa Al2O3 z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej
Źródło: opracowanie własne.

Analiza kraterów erozyjnych utworzonych w próbkach ze stopu tytanu Ti6Al4V pokrytych powłoką wielowarstwową Ti/(TiN-ZrN)multinano/ TiN
wykazała, że wraz ze zmianą kąta padania strugi ścierniwa Al2O3 na powierzchnię próbki, objętość krateru wzrasta wykładniczo w zakresie od
V50 ≈3,5×106 mm3 dla kąta padania ścierniwa 50o do V90 ≈8,0 x 106 mm3 dla kąta
90° (Rys. 2.3.4.2a). Jednocześnie można zaobserwować wyraźne zwiększenie
średnicy krateru. Przeprowadzona analiza zmian kształtu profilu krateru erozyjnego w linii jego średnicy wykazała, że początkowo, wraz ze zwiększeniem
kąta padania strugi ścierniwa z 50o do 70o, średnia głębokość kraterów ulegała zwiększeniu z hmax50 ≈ 2 mm do hmax70 ≈ 3,2 mm. Jednak jak wykazały
wykonane pomiary profilometryczne, średnia głębokość kraterów uzyskanych dla kąta padania strugi ścierniwa 90° uległa zmniejszeniu do wartości
hmax90 ≈ 2,5 mm. Zmianie uległ również kształt przekroju kraterów. Krawędzie krateru są bardziej ostre, a jego głębokość bardziej równomierna na całej
powierzchni. Stożkowy kształt krateru uzyskiwany dla kąta padania strugi
ścierniwa 50° zmienia się, przyjmując wyraźny kształt walca dla kąta padania
strugi ścierniwa 90°. Zmiana głębokości, jak również zmiana kształtu kraterów wskazują, że dla kąta 90° nastąpiło wyraźne zmniejszenie intensywności
zużycia erozyjnego w kierunku prostopadłym do powierzchni próbki. Obserwujemy natomiast zwiększenie intensywności erozji w kierunku równoległym
do powierzchni, o czym świadczy płaskie dno i równomierna głębokość na
całej powierzchni krateru uzyskanego dla kąta padania strugi ścierniwa 90°.
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a)

b)

Rys. 2.3.4.2. Analiza zmian objętości (a) oraz głębokości (b) kraterów erozyjnych w próbkach ze stopu tytanu
Ti6Al4V pokrytych powłoką wielowarstwową Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN dla różnych kątów padania
strugi ścierniwa Al2O3
Źródło: opracowanie własne.

Obserwacje kraterów erozyjnych utworzonych w próbkach ze stopu tytanu Ti6Al4V pokrytych powłoką wielowarstwową Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN dla
różnych kątów padania strugi ścierniwa, połączone z analizą składu chemicznego EDS (Rys. 2.3.4.3), wykazały wyraźną obecność ziaren ścierniwa Al2O3,
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które są rozdrobnione do wielkości ≈200 nm. Analiza składu chemicznego
wykazała natomiast, że wraz ze zwiększeniem kąta padania strugi ścierniwa
Al2O3, w dnie krateru wyraźnie zwiększa się udział Al: z 8,4% dla 50o do 25,6%
dla 90o i jednocześnie zmniejsza udział Zr: z 15,45% dla 50o do 0,65% dla 90o.
a)

b)

c)

Rys. 2.3.4.3. Analiza zmian składu chemicznego oraz wyniki obserwacji mikroskopowej centralnej części dna
kraterów erozyjnych w próbkach ze stopu tytanu Ti6Al4V pokrytych powłoką wielowarstwową
Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN dla różnych kątów padania strugi ścierniwa Al2O3: a) 50°, b) 70°, c) 90°
Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki obserwacji mikroskopowych i badania składu chemicznego dna
kraterów erozyjnych utworzonych w próbkach ze stopu tytanu Ti6Al4V pokrytych powłoką wielowarstwową Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN, otrzymanych
dla różnych kątów padania strugi ścierniwa, wskazują na różną intensywność procesu erozji w powłoce wielowarstwowej Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN
i w materiale podłoża. W pierwszym etapie procesu erozji struga ścierniwa
styka się z twardą i sprężystą powłoką PVD (HV ≈ 30 GPa, E ≈ 35 GPa), dla
której zużycie erozyjne osiąga swoją maksymalną intensywność w zakresie
kątów padania strugi ścierniwa 80–90° (Rys. 2.3.1.2). Dlatego też dla kąta
padania strugi ścierniwa 50° obserwujemy najmniejszą objętość zerodowanego materiału, a dla kąta padania strugi ścierniwa 90° największą (Rys.
2.3.4.2a). W przypadku kąta 90° intensywność erozji powłoki wielowarstwowej Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN jest na tyle duża, że dochodzi do całkowitego jej
usunięcia w obszarze działania strugi ścierniwa. W tym momencie ścierniwo
zaczyna penetrować materiał podłoża, którym jest stop tytanu Ti6Al4V, charakteryzujący się znacznie większą plastycznością niż badana powłoka PVD.
W przypadku materiałów plastycznych maksymalną intensywność procesu
erozji obserwujemy w zakresie mniejszych kątów uderzenia cząstek w powierzchnię. W tym przypadku, tj. gdy kąt padania strugi ścierniwa wynosi 90o, zgodnie z mechanizmem pokazanym na rysunku 2.3.1.1, w wyniku
przekazywania energii kinetycznej przez cząstki ścierniwa do podłoża, może
zachodzić odkształcenie plastyczne podłoża i „zatapianie” się padających
cząstek ścierniwa w materiale podłoża. Efektem tego zjawiska jest zmniejszenie głębokości krateru erozyjnego (Rys. 2.3.4.2b) w wyniku „osadzania” się
cząstek ścierniwa na powierzchni dna krateru, co obserwujemy na rysunku
2.3.4.3.
Przeprowadzona analiza składu chemicznego dna kraterów erozyjnych
wykazała, że wraz ze zwiększaniem kąta padania strugi ścierniwa na powierzchnię próbki z 50o do 90o, następuje znaczące zmniejszenie zawartości
cyrkonu – Zr (% at. Zr50 ≈ 15,45, % at. Zr90 ≈ 0,65), co oznacza, że dla kata
90° powłoka wielowarstwowa Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN została całkowicie
usunięta z obszaru krateru. Jednocześnie obserwujemy bardzo dynamiczny
wzrost sygnału od aluminium – Al (% at. Al50 ≈ 8,4, % at. Al90 ≈ 25,6), co z kolei potwierdza wzrost ilości cząstek Al2O3 osadzających się na dnie krateru
erozyjnego.
Przedstawione przykładowe wyniki badań erozyjnych wykonanych
dla próbek ze stopu tytanu Ti6Al4V pokrytych powłoką wielowarstwową
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Ti/(TiN-ZrN)multinano/TiN o grubości 3,5 mm pokazują, jak bardzo duże znaczenie w ocenie intensywności zużycia erozyjnego ma przyjęta metodyka badań, w tym szczególnie parametr wybrany do oceny ilościowej zużycia erozyjnego. W badaniach odporności erozyjnej konieczna jest również znajomość
mechanizmów zużycia erozyjnego, jak również prawidłowy dobór parametrów testu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku badań erozyjnych materiałów o wielowarstwowej strukturze warstwy wierzchniej. Występowanie
w warstwie wierzchniej struktury wielowarstwowej o różnych właściwościach
plastycznych poszczególnych warstw, może powodować zmianę mechanizmu
erozji w czasie testu. Prawidłowa ocena ilościowa takiego procesu wymaga
złożonej metodyki badawczej, która oprócz parametryzacji ilościowej, w tym
np. pomiaru objętości erodowanego materiału lub pomiaru głębokości, czy
też średnicy krateru erozyjnego, musi uwzględniać również analizę efektów
procesu erozji w materiale, np. obserwacje mikroskopowe, analizę składu chemicznego, analizę topografii powierzchni itp.
***
Spełnienie oczekiwań przemysłu w zakresie wytwarzania powłok funkcjonalnych o szczególnych właściwościach eksploatacyjnych wymaga realizacji złożonych, wielostopniowych procesów technologicznych obróbki
powierzchniowej, wykorzystujących różne metody wytwarzania warstw
i powłok. W tym celu niezbędne jest z kolei zapewnienie możliwości technicznej realizacji opracowanych rozwiązań technologicznych. Warunkiem koniecznym jest jednak, aby zaawansowane rozwiązania inżynierii powierzchni
mogły być realizowane w skali przemysłowej. Przedstawione wyniki badań
wskazują na priorytetowe znaczenie w obszarze tych zagadnień prac B+R
skoncentrowanych na projektowaniu i budowie specjalistycznych urządzeń
technologicznych, których funkcjonalność spełni wymagania technologów
inżynierii powierzchni w zakresie konfigurowania hybrydowych procesów
obróbki powierzchniowej. Projektowanie i budowa urządzeń technologicznych do realizacji nowoczesnych technologii obróbki powierzchniowej musi
uwzględniać wymagania w zakresie konstrukcji komór próżniowych, systemów pompowych i układów komponowania atmosfery procesowej koniecznych w celu wytwarzania powłok złożonych, wielowarstwowych i kompozytowych, w tym również powłok nanostrukturalnych oraz powłok wytwarzanych
z wykorzystaniem technologii hybrydowych wieloźródłowych. Istotnym elementem projektowania urządzeń do realizacji zaawansowanych procesów
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technologicznych inżynierii powierzchni jest projektowanie specjalistycznych
podzespołów technologicznych (źródeł plazmy, filtrów, obrotników itp.), których rolą jest spełnianie ściśle określonych, wymaganych zaprojektowaną technologią funkcji procesowych. Oba wymienione obszary działania, tj. projektowanie urządzeń technologicznych oraz ich specjalizowanych podzespołów
wymagają bardzo szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie inżynierii
materiałowej, chemii, elektroniki, konstrukcji i informatyki, co powoduje, że
w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i efektywności podejmowanych
działań konieczne jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych.
Integralną i jednocześnie bardzo istotną częścią urządzeń technologicznych do realizacji nowoczesnych technologii obróbki powierzchniowej są systemy sterowania procesami technologicznymi. System sterowania powinien
zapewniać zgodną z założeniami, a także bezpieczną dla urządzenia i dla
użytkownika realizację procesów technologicznych. W tym celu powinny one
spełniać kilka głównych funkcji: programowanie przebiegu procesu technologicznego, sterowanie procesem technologicznym oraz kontrola, wizualizacja
i rejestracja parametrów procesu technologicznego oraz parametrów pracy poszczególnych podzespołów urządzenia. Wszystkie funkcje systemu sterowania
muszą być realizowane w czasie rzeczywistym (on-line). Jednocześnie systemy
sterowania powinny być w jak największym stopniu systemami „otwartymi”,
tj. stwarzać możliwość dołączania do systemu nowych podzespołów technologicznych. Jest to bardzo ważne w przypadku systemów sterowania urządzeniami wielofunkcyjnymi, przeznaczonymi do realizacji technologii innowacyjnych, w których wykorzystywane są różne metody obróbki powierzchniowej.
Zapewni to uniwersalność systemu sterowania i umożliwi jego wykorzystanie
w nowych opracowaniach technologicznych.
Projektowanie i efektywna realizacja nowoczesnych, zaawansowanych
technologii inżynierii powierzchni, a także zapewnienie możliwości technicznej realizacji opracowanych rozwiązań technologicznych w praktyce, jest ściśle
związane z możliwością badania właściwości nowych rozwiązań materiałowych warstwy wierzchniej już na etapie prac B+R. Konieczne jest, aby procesy
charakteryzowania właściwości warstw i powłok były jak najbardziej zbliżone
do warunków rzeczywistych przyszłej aplikacji. Dlatego bardzo ważne jest
prowadzenie działań w zakresie projektowania nowej specjalistycznej aparatury badawczej dedykowanej do realizacji stanowiskowych badań eksploatacyjnych w skali laboratoryjnej. Przykładem tak ukierunkowanych działań
jest opracowanie specjalistycznego urządzenia do prowadzenia testów zużycia erozyjnego w warunkach erozji pyłowej w szerokim zakresie parametrów,
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w tym: temperatury, prędkości strugi ścierniwa, wydajności masowej strugi
ścierniwa oraz kąta padania strugi na erodowaną powierzchnię. Działaniami
istotnie wspomagającymi możliwości kompleksowych badań właściwości nowych rozwiązań materiałowych z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury
testowej są specjalizowane i normatywne metodyki prowadzenia badań, które
powinny być nieodłączną częścią prac B+R prowadzonych w zakresie projektowania i budowy specjalistycznej aparatury testowej.

3

Materiały eksploatacyjne
źródeł plazmy

Szczególne właściwości powłok funkcjonalnych wytwarzanych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii obróbki powierzchniowej, zapewniające ich dużą efektywność aplikacyjną, są wynikiem precyzyjnie dobranej
mikrostruktury, składu chemicznego i struktury fazowej. Dlatego też procesy
projektowania powłok funkcjonalnych i tym bardziej ich wytwarzania wymagają dużej wiedzy materiałowej i technologicznej, możliwości technicznych,
ale również odpowiedniej jakości i czystości materiałów eksploatacyjnych. Metoda wytwarzania, jednorodność składu chemicznego, czystość, porowatość
itp. materiałów eksploatacyjnych, w tym szczególnie katod do źródeł plazmy,
mogą w sposób znaczący wpływać na mikrostrukturę wytwarzanych powłok.
Przykładem może być mikrostruktura powłoki CrAlN wytworzona metodą
odparowania łukowego z wykorzystaniem targetów o tym samym składzie
chemicznym, wykonanych dwiema różnymi metodami, tj. metodą odlewniczą
i metodą niskociśnieniowego spiekania proszków, pokazana na rysunku 3.1a.
Bardzo duży udział fazy mikrokropli z dominującym udziałem Al, w powłoce wytworzonej z wykorzystaniem katody otrzymanej metodą spiekania
proszków (Rys. 3.1b) zmienia właściwości powłoki, w tym zarówno właściwości mechaniczne (odporność na kruche pękanie), cieplne (odporność cieplną,
przewodność cieplną), jak również tribologiczne (współczynnik tarcia, odporność na zużycie ścierne, odporność na zużycie erozyjne).

136

Zaawansowane technologie inżynierii powierzchni wspomagające procesy...
a)

Rys. 3.1.

b)

Mikrostruktura powłoki CrAlN wytworzonej metodą odparowania łukowego z wykorzystaniem
targetów wykonanych dwiema różnymi metodami: a) metodą odlewniczą, b) metodą
niskociśnieniowego spiekania proszków
Źródło: opracowanie własne.

W obszarze zagadnień dotyczących wytwarzania materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do realizacji nowoczesnych, hybrydowych technologii inżynierii powierzchni, szczególną uwagę należy zwrócić na katody
łukowych i magnetronowych źródeł plazmy oraz materiały do realizacji procesów odparowania wiązką elektronową. Oczekiwania technologów inżynierii
powierzchni dotyczą w odniesieniu do targetów nie tylko składu chemicznego i struktury materiałów, ale również możliwości uzyskania odpowiedniego
kształtu i masy. Analiza wiedzy dotycząca kształtowania składu chemicznego
i struktury fazowej źródeł par wykorzystywanych w technologiach obróbki
powierzchniowej wskazuje, że działania w tym zakresie koncentrują się głównie wokół dwóch metod, tj. metody impulsowego spiekania proszków PPS
(Pulse Plasma Sintering) oraz metody odlewniczej.

3.1.

Metoda impulsowego spiekania proszków
PPS – Pulse Plasma Sintering

Metoda PPS (Pulse Plasma Sintering) opracowana została na wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej203. Schemat działania oraz widok

A. Michalski, J. Jaroszewicz, M. Rosiński, D. Siemaszko, „NiAl–Al2O3 composites produced
by pulse plasma sintering with the participation of the SHS reaction”, Intermetallics vol. 14 issue 6 June,
2006, pp. 603–606.
203
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ogólny stanowiska technologicznego do realizacji metody PPS, zaprojektowanego i wykonanego w ITeE – PIB w Radomiu pokazano na rysunku 3.1.1.
a)

Rys. 3.1.1.

b)

Stanowisko technologiczne do realizacji procesu impulsowego spiekania proszków metodą PPS –
Pulse Plasma Sintering: a) schemat, b) widok ogólny
Źródło: opracowanie własne.

W urządzeniu do realizacji metody PPS, zaprojektowanym i wykonanym
w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, spiekany materiał
umieszczony jest w grafitowej matrycy pomiędzy dwoma stemplami z grafitu.
Bateria kondensatorów stanowi źródło energii dla silnoprądowych impulsów
elektrycznych nagrzewających spiekany proszek. Zastosowanie kondensatorów jako źródła energii elektrycznej dla nagrzewania spiekanego proszku
umożliwia otrzymywanie periodycznie powtarzalnych impulsów prądu o czasie ok. kilkuset mikrosekund i natężeniu rzędu setek kiloamperów. Bardzo
krótki czas impulsu prądowego w stosunku do przerw miedzy kolejnymi
impulsami, których czas trwania wynosi od części sekundy do kilku sekund
(w zależności od rodzaju spiekanego materiału) stwarza specyficzne warunki
nagrzewania i chłodzenia. Spiekany proszek w okresie przepływu prądu nagrzewany jest do wysokiej temperatury, a po jego zaniku ulega bardzo szybkiemu chłodzeniu do ustalonej temperatury spiekania. Impulsowy charakter
dostarczania energii decyduje o dużej efektywności cieplnej procesu. Podczas
przepływu prądu impulsowego proszek nagrzewany jest ciepłem Joule‘a oraz
wyładowaniami iskrowymi w porach między cząstkami proszku. Wyładowania iskrowe powodują usunięcie z powierzchni proszku zaadsorbowanych
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gazów oraz tlenków, co zapewnia czystość spieku, a silne pole elektryczne
wpływa na zwiększenie szybkości transportu masy.
Biorąc pod uwagę, że metody takie jak: odparowanie łukowe oraz rozpylanie magnetronowe wymagają stosowania targetów o wymaganej geometrii
i masie, wykorzystanie do ich przygotowania metody impulsowego spiekania
proszków jest bardzo utrudnione. Związane jest to przede wszystkim z ograniczoną mocą wyładowania impulsowego, którą posiadają obecnie wykorzystywane urządzenia.
Z wykorzystaniem procesu impulsowego spiekania proszków opracowano metodę204 wytwarzania materiałów wieloskładnikowych przeznaczonych
do odparowania wiązką elektronów w metodzie EB-PVD (Electron Beam Physical Vapour Deposition). Przykładem wykorzystania opracowanej metody jest
wytworzenie materiałów wsadowych umożliwiających realizację procesu osadzania różnych wariantów powłok komponowanych z udziałem faz CrxCy oraz
CrNi. W tym celu zaproponowano dwa różne rozwiązania technologiczne205,206
stanowiące połączenie metod: odparowania wiązką elektronów EB-PVD i odparowania łukiem elektrycznym Arc-PVD, zgodnie ze schematami pokazanymi na rysunku 3.1.2. Konfiguracja metody hybrydowej Arc-EB PVD na rysunku 3.1.2a umożliwia separację stref osadzania węglika CrxCy wytwarzanego
metodą Arc-PVD oraz osadzania stopu NiCr metodą EB-PVD. Wprowadzenie
ruchu obrotowego podłoża zapewnia selektywne osadzanie poszczególnych
materiałów i komponowanie struktury wielowarstwowej. Natomiast konfiguracja metody hybrydowej Arc-EB PVD pokazana na rysunku 3.1.2b umożliwia
lokalizowanie stref osadzania węglika CrxCy metodą Arc-PVD i stopu NiCr
metodą EB-PVD w tej samej przestrzeni komory próżniowej, co z kolei zapewnia komponowanie struktury kompozytowej.

A. Mazurkiewicz, J. Smolik, Advanced technologies of surface engineering, Technological Innovations for Sustainable Development, edited by: A. Mazurkiewicz, Radom 2009, pp. 121–140.
205
M. Richert, A. Mazurkiewicz, J. Smolik, Chromium carbide coatings obtained by the hybryd
PVD methods, Archives of Material Science and Engineering vol. 43, issue 1, November 2010, 145–152.
206
A. Mazurkiewicz, J. Smolik, New generation of technological hybrid devices for advanced
surafce treatment processes, Innovative Technological Solutions for Sustainable Development, edited by:
A. Mazurkiewicz, Radom 2010, pp.177–181.
204
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b)

Różne warianty konfiguracji technologicznej osadzania powłok komponowanych z udziałem faz
CrxCy oraz CrNi: a) konfiguracja umożliwiająca wytwarzanie powłok wielowarstwowych CrxCy/CrNi,
b) konfiguracja umożliwiająca wytwarzanie powłok kompozytowych CrxCy – CrNi
Źródło: opracowanie własne.

W metodzie EB-PVD odparowywany materiał umieszczany jest w chłodzonym tyglu. Wiązka elektronów wychodząca z działa kierowana jest do
tygla, roztapiając zgromadzony tam materiał. Ze względu na bardzo dużą
koncentrację energii w obszarze wiązki (ok. 5–7 kW) odparowywanie proszków bezpośrednio z tygla nie jest możliwe. Ze względu na brak spójności pomiędzy poszczególnymi cząstkami proszku odprowadzanie ciepła z obszaru,
do którego dociera wiązka, jest w tym przypadku bardzo słabe. W efekcie
duża koncentracja energii powoduje, że w miejscu, do którego dociera wiązka elektronów materiał jest praktycznie natychmiast odparowywany. Duża
prężność par odparowywanego lokalnie materiału wydmuchuje z tygla jeszcze nieodparowany proszek. W celu wyeliminowania tego zjawiska proszek
o odpowiednio przygotowanym składzie chemicznym, tj. 80% Cr + 20% Ni
oraz granulacji 45–60 mm poddano procesowi spiekania w pastylki o średnicy
φ = 30 mm i grubości g = 5 mm. Wytworzone pastylki umieszczano następnie
w tyglu i poddawano procesowi przetopienia wiązką elektronową, uzyskując
materiał wsadowy umożliwiający realizację procesu odparowywania metodą
EB-PVD. Schemat opracowanej metody wytwarzania materiałów eksploatacyjnych z wykorzystaniem impulsowego spiekania proszków pokazano na
rysunku 3.1.3.
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2

3

4

1

Rys. 3.1.3.

a)

Rys. 3.1.4.

5

Schemat metody wytwarzania wieloskładnikowego stopu 80% Cr + 20% Ni stanowiącego materiał
do wytwarzania powłoki kompozytowej CrxCy–CrNi metodą hybrydową EB-Arc PVD
Źródło: opracowanie własne.
b)

Wyniki analizy (a) zmian twardości oraz (b) składu chemicznego powłoki CrxCy–CrNi otrzymanej
metodą hybrydową Arc-EB PVD
Źródło: opracowanie własne.

Badania materiałowe wykazały, że powłoka CrxC y–CrNi otrzymana
metodą hybrydową Arc-EB PVD, zgodnie z konfiguracją pokazaną na rysunku 3.1.2a charakteryzuje się równomierną grubością (≈ 4 mm) na całej
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powierzchni próbki, ale jednocześnie zróżnicowaną twardością (Rys. 3.1.4a)
i składem chemicznym (Rys. 3.1.4b) w funkcji odległości od powierzchni. Badania składu chemicznego objęły analizę zmian zawartości Cr, Ni i C w funkcji
odległości od powierzchni powłoki CrxCy–CrNi oraz Fe w celu identyfikacji
granicy fazowej z podłożem. Analiza zmian składu chemicznego wskazuje na
trzystrefową budowę powłoki CrxCy–CrNi. W strefie o grubości około 1,5 mm
od podłoża oraz w strefie o grubości około 1 mm od powierzchni powłoka
charakteryzuje się wyraźnie podwyższoną zawartością chromu w stosunku do części środkowej. Zmiany zawartości niklu w powłoce CrxCy–CrNi są
odwrotne do zmian zawartości chromu. Zarówno bliżej podłoża, jak i bliżej
powierzchni zawartość niklu ulega istotnemu zmniejszeniu. Zawartość węgla w powłoce CrxCy–CrNi jest skorelowana ze zmianami zawartości chromu
w strefie bliżej podłoża oraz ze zmianami niklu w strefie bliżej powierzchni.
a)

b)

Rys. 3.1.5.

Wyniki badań struktury fazowej powłoki CrxCy–CrNi otrzymanej metodą hybrydową Arc-EB PVD: (a)
dyfraktogram, (b) pozycje kątowe pików od fazy węglika chromu Cr3C2
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań struktury fazowej przeprowadzone metodą rentgenowską
z wykorzystaniem promieniowania Cu Kα (λ = 0,1541837 nm) w zakresie kątów 2 theta = 20–120°, pokazano na rysunku 3.1.5. Wykazano występowanie
pików dla fazy metalicznego chromu oraz pików dla fazy Cr2Ni3. Piki dla
fazy Cr, tj.: (3) Cr [200], (5) Cr [211], są ostre i dokładnie odpowiadają pozycji
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kątowej 2 theta podanej w karcie ASTM. Piki dla fazy Cr2Ni3, tj.: (1) Cr2Ni3
[111], (2) Cr2Ni3 [200], (4) Cr2Ni3 [220], (6) Cr2Ni3 [311], (7) Cr2Ni3 [222] wykazują wyraźne rozmycie w zakresie niskich intensywności, co wskazuje na
obecność innej fazy, rozproszonej w osnowie NiCr.
Zaznaczone położenie pozycji kątowych 2 theta, odpowiadających występowaniu pików dla węglika chromu Cr3C2 (Rys. 3.1.5b), pokrywa się z położeniem pików dla fazy Cr2Ni3, co może wskazywać na występowanie drobnokrystalicznej fazy węglika chromu Cr3C2 rozproszonej w osnowie NiCr.
W celu zbadania różnic w morfologii i strukturze fazowej powłoki
CrxCy–CrNi, otrzymanej z wykorzystaniem technologii hybrydowej Arc-EB
PVD, skonfigurowanej zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 3.1.2a,
przeprowadzono badania z wykorzystaniem STEM (Scanning Transmission
Electron Microscope), których wyniki pokazano na rysunku 3.1.6. W badanej
powłoce CrxCy–CrNi można wyróżnić cztery strefy o różnej morfologii.
Proces osadzania rozpoczyna się w temperaturze 430°C, która w obecności plazmy zapewnia wystarczającą szybkość dyfuzji powierzchniowej do
powstania zarówno zwartej struktury węglika chromu CrxCy, jak również fazy
Cr2Ni3. W efekcie bezpośrednio przy podłożu (strefa I; g ≈ 0,7 mm) powłoka CrxCy–CrNi posiada wyraźną budowę wielowarstwową o zwartej strukturze każdej warstwy (Rys. 3.1.6b). Jak wykazała punktowa analiza składu
chemicznego (Rys. 3.1.6c), jaśniejsze warstwy w porównaniu z warstwami
ciemnymi, charakteryzują się zwiększoną zawartością węgla i chromu oraz
zmniejszoną zawartością niklu. Strefa II o grubości także ok. 0,7 mm również ma strukturę wielowarstwową, ale charakteryzuje się znacznie większą grubością warstw o zwiększonej zawartości niklu. Zmianę grubości poszczególnych warstw składowych determinuje zmienna szybkość parowania
Ni i Cr. W procesie osadzania powłoki CrxCy–CrNi odparowaniu poddano
stop 80% Cr + 20% Ni. Wraz z obniżaniem ciśnienia temperatura parowania chromu zmniejsza się, natomiast temperatura parowania niklu pozostaje
stała207. W pierwszej fazie osadzania powłoki (strefa I) prędkość parowania
chromu była większa, czego efektem jest struktura wielowarstwowa o dużej
gęstości warstw składowych bogatych w chrom i mniejszej gęstości warstw
składowych bogatych w nikiel. Wraz z ubytkiem chromu w tyglu szybkość
parowania niklu wzrastała. Spowodowało to wzrost grubości warstw składo-

R.F. Bunshah: Handbook of deposition technologies for films and coatings. Science, technology
and application. Second edition. New Jersey: Noyes Publications, 1994.
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wych bogatych w nikiel i zmniejszenie grubości warstw składowych bogatych
w chrom (strefa II – Rys. 3.1.6d). W wyniku spadku temperatury podłoża
w procesie osadzania powłoki Ni-Cr/Cr3C2 zmniejszała się szybkość dyfuzji powierzchniowej i zdolność do tworzenia nowych zarodków. W efekcie
struktura poszczególnych warstw składowych stawała się mniej zwarta, z licznymi porami pomiędzy formowanymi krystalitami (strefa III; g ≈ 1,5 mm –
Rys. 3.1.6e). Jednak w obrębie poszczególnych krystalitów powłoka nadal
posiada strukturę wielowarstwową. Dalszy spadek temperatury podłoża
spowodował tak istotne zmniejszenie szybkości zarodkowania, że osadzana
powłoka przyjmuje strukturę iglastą o bardzo dużym stopniu rozdrobnienia
(strefa IV; g ≈ 1mm – Rys. 3.1.6f).
f)

e)
a)

d)

c)

Rys. 3.1.6.

b)

Wyniki badań mikrostruktury powłoki nanowielowarstwowej CrxCy–CrNi otrzymanej metodą
hybrydową Arc-EB PVD
Źródło: opracowanie własne.
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Na rysunku 3.1.7 pokazano wyniki badań mikrostruktury powłoki CrxCy – CrNi otrzymanej z wykorzystaniem metody hybrydowej Arc-EB PVD,
zrealizowanej zgodnie z konfiguracją pokazaną na rysunku 3.1.2b. W przeciwieństwie do powłoki nanowarstwowej pokazanej na rysunku 3.1.6, powłoka
ma budowę nanokompozytową i charakteryzuje się bardzo dużą jednorodnością struktury na całej grubości. Analiza z wykorzystaniem skaningowej
mikroskopii prześwietleniowej STEM wykazała, że powłoka posiada budowę
kolumnową, w której średnica ziaren mieści się w zakresie 10–15 nm.

Rys. 3.1.7.

Wyniki badań mikrostruktury powłoki nanokompozytowej CrxCy–CrNi otrzymanej metodą
hybrydową Arc-EB PVD
Źródło: opracowanie własne.

Wykorzystanie metody impulsowego spiekania proszków PPS (Pulse Plasma Sintering) stwarza bardzo duże możliwości w przygotowywaniu materiałów wsadowych do wykorzystania w metodzie odparowania wiązką elektronów, w tym szczególnie materiałów wieloskładnikowych. Wytwarzanie
materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do realizacji takich metod jak:
odparowanie łukowe oraz rozpylanie magnetronowe, jest utrudnione z racji
geometrii i masy targetów wymaganych w źródłach plazmy łukowej i magnetronowej oraz ze względu na ograniczoną moc wyładowania impulsowego,
którą posiadają obecnie wykorzystywane urządzenia.

3.2.

Metoda odlewnicza z indukcyjnym
przetapianiem wsadu

W metodzie odlewniczej odpowiednio przygotowany wsad umieszczany
jest w tyglu, a następnie pod wpływem działania prądów wirowych topiony. Konstrukcja pieca powinna umożliwiać przetapianie składników nisko
i wysokotopliwych w próżni bądź w zadanej atmosferze gazu ochronnego,
a następnie wtryskiwanie ciekłego stopu do formy lub jego grawitacyjne odlewanie. Materiały wykonywane w próżni lub w atmosferze gazu ochronnego
pozbawione są tlenków lub ich ilość jest ograniczona. Tlenki występujące na
powierzchni zewnętrznej stopionego wsadu stanowią zarodki heterogoniczne,
których obecność zmienia warunki krystalizacji i powoduje, że skład i mikrostruktura odlewu w strefie powierzchniowej nie jest taka sama, jak w jego
rdzeniu.
a)

Rys. 3.2.1.

b)

Urządzenie do łukowego topienia składników chemicznych stopu: a) schemat metody, b) piec
laboratoryjny na Politechnice Częstochowskiej
Źródło: opracowanie własne.

Schemat metody oraz widok laboratoryjnego urządzenia do łukowego
topienia składników chemicznych stopu pokazano na rysunku 3.2.1. Umożliwia ono topienie składników do temperatury 4000°C. Zastosowane rozwiązania techniczne pozwoliły na usprawnienie procesu topienia i mieszania
ciekłych składników chemicznych wchodzących w skład stopu. Konstrukcja
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pieca umożliwia jednoczesne topienie składników stopu, jak również materiału dodatkowego (tzw. gerteru) będącego absorbentem tlenu pozostałego po
procesie odpompowania komory pieca, co zapewnia dużą czystość i jednorodność odlewanego stopu. Mechanizm odlewniczy wyposażono jest w ruchomy
talerz, na którym przetapiany jest stop. Bezpośrednio pod talerzem znajduje
się forma o zadanym kształcie, do której grawitacyjnie wlewany jest ciekły
materiał, bez konieczności jego wyjmowania z komory pieca po procesie topienia. Dodatkowo piec wyposażony jest w układ chłodzenia o regulowanej
intensywności oraz elektroniczny system kontroli temperatury wsadu, które
zapewniają możliwość kontroli procesu krzepnięcia ciekłego stopu.
Metodę odlewniczą wykorzystano do przygotowania targetów do źródła
magnetronowego w celu wytwarzania powłok z fazy międzymetalicznej MgAl
na podłożu ze stopu magnezu AZ91D. Kierunkiem działania było wytwarzanie warstw hybrydowych typu faza międzymetaliczna MgAl/powłoka PVD na
podłożu ze stopów metali nieżelaznych, w tym magnezu. Z wykorzystaniem
metody odlewniczej wykonano targety o różnych wzajemnych proporcjach Mg
i Al, tj. 30%Mg + 70%Al, 40%Mg + 60%Al, 50%Mg + 50%Al, 60%Mg + 40%Al,
70%Mg + 30%Al. Targety wykonane zostały we współpracy Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu z Politechniką Częstochowską208, gdzie metodą odlewniczą wytworzono elementy o wymiarach ϕ = 110 mm i g = 30 mm,
które następnie pocięto na krążki o wymiarach ϕ = 100 mm i g = 7 mm. Zaprojektowano i wykonano targety do magnetronów składające się z tarczy
miedzianej i naklejonego na nią krążka MgAl stanowiącego rozpylany materiał (Rys. 3.2.2a) oraz drugą wersję, w której targety stopowe wprasowano
w obudowę wykonaną z aluminium (Rys. 3.2.2b).
Przeprowadzone próbne procesy technologiczne wykazały, że wytworzone targety stopowe MgAl charakteryzują się bardzo dużą kruchością
i w wyniku znacznych różnic w rozszerzalności cieplnej pomiędzy stopem
MgAl i podstawą miedzianą pękają w trakcie procesu rozpylania (Rys. 3.2.3).
Spośród targetów MgAl o 5 różnych składach chemicznych jedynie target
30%Al + 70%Mg (Rys. 3.2.3a) umożliwiał prawidłową pracę magnetronu i wytworzenie powłoki. Otrzymana powłoka posiadała strukturę fazową z udziałem fazy Mg17Al12, ale jej spójność wewnętrzna i adhezja do podłoża ze stopu
Raport okresowy nr RC/5/II.1,1/PS z realizacji zadania badawczego nr II.1,1: „Multifunkcjonalne warstwy hybrydowe na elementach ze stali niskowęglowej i elementach ze stopów lekkich”, Program
Strategiczny pn. „Innowacyjne Systemy Wspomagania Technicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki (2010–2015), Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, czerwiec 2012.
208
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AZ91D były wystarczające. Grubość otrzymanej powłoki wynosiła g ≈ 5,4 mm,
co świadczy o dużej szybkości nakładania (v ≈ 10 mm/min). Powłoki wytwarzane z targetów 40%Al + 60%Mg, 60%Al + 40%Mg oraz 70%Al + 30%Mg
umożliwiły wytworzenie powłok MgxAly o grubości w zakresie 1,5–1,7 mm
i jednocześnie o bardzo słabej spójności wewnętrznej i adhezji do podłoża.
Target o składzie chemicznym 50%Al + 50%Mg ze względu na bardzo dużą
porowatość uniemożliwiał w praktyce realizację jakichkolwiek procesów rozpylania magnetronowego i tym samym wytworzenie powłoki MgxAly – ulegał bardzo szybkiemu pękaniu i odklejaniu od nośnika miedzianego. Procesy
rozpylania magnetronowego zrealizowano z wykorzystaniem magnetronu
cylindrycznego o średnicy ϕ = 100 mm, zgodnie z parametrami: UBIAS = -100V,
atmosfera = 100% Ar, p = 5 x 10–3 mbar, Imag = 2A, T = 300°C, t = 30 min. Spośród czterech wykonanych targetów w trakcie realizacji procesów rozpylania
trzy z nich uległy zniszczeniu już w pierwszym procesie, uniemożliwiając wytworzenie powłoki MgAl. Jedynie target o składzie 30%Al + 70%Mg umożliwił
realizację procesów rozpylania i wytworzenie powłoki w zadanych parametrach procesowych (Rys. 3.2.3a).
a)

b)

Rys. 3.2.2. Widok targetów ze stopów MgAl: a) target przyklejany, b) target wprasowany
Źródło: opracowanie własne.
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a)

b)

c)

d)

e)

Rys. 3.2.3. Technologiczne możliwości wykorzystania targetów ze stopów Mg-Al o różnych składach
chemicznych w procesach rozpylania magnetronowego
Źródło: opracowanie własne.
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Dla wytworzonych powłok MgxAly, pokazanych na rysunku 3.2.3 wykonano badania materiałowe, których wyniki pokazano w tabeli 3.2.1.
Tabela 3.2.1. Wyniki badań materiałowych powłok MgxAly otrzymanych metodą rozpylania magnetronowego
targetów stopowych Mg-Al o różnym składzie chemicznym wytworzonych metodą odlewniczą

MgxAly

Grubość
g [mm]

Twardość
[HV]

Wskaźnik zużycia
W [mm2/N]

Prąd korozji
iCOR [µA]

AZ91D

–

70 ±10

1,0×10–12

0,9

30%Mg-70%Al

5,4

450 ±10

7,3×10–13

4,7

40%Mg-60%Al

1,7

370 ±15

−

3,8

60%Mg-40%Al

1,5

240 ±20

−

34,0

70%Mg-30%Al

1,5

350 ±40

–

34,9

Analizę składu fazowego otrzymanej powoki MgAl wykonano na proszkowym dyfraktometrze rentgenowskim firmy Bruker D8 Discover przy użyciu filtrowanego promieniowania Cr Kα (λ = 0,228970 nm) w temperaturze
pokojowej. Parametry badań dyfrakcyjnych były następujące: napięcie – 40 kV,
prąd – 40 mA, zakres kątowy 2 theta – od 20° do 145°, krok ∆2 theta – 0,02°,
czas zliczania – 5 s. Badania przeprowadzono przy użyciu wiązki skupionej
do punktu o średnicy ≈ 1 mm. Wyniki badań dyfrakcyjnych pokazano na
rysunku 3.2.3a.
Prezentując metody wytwarzania targetów wykorzystywanych w plazmowych procesach inżynierii powierzchni, należy jednak pamiętać o bardzo intensywnym rozwoju dwóch innych metod wytwarzania materiałów,
które ze względu na swoje właściwości mogą okazać się bardzo interesujące
do wytwarzania targetów źródeł plazmy, są to: metoda prasowania w kanale
kątowym ECAP (Equal Channel Angular Pressing)209 oraz metoda laserowego
kształtowania struktury materiału LENS (Laser Engineered Net Shaping)210.

T. Brynk, Z. Pakieła, M. Kulczyk, K.J. Kurzydłowski, Fatigue crack growth rate in ultrafinegrained Al 5483 and 7475 alloys processed by hydro-extrusion, Mechanics of materials 67 (2013) 46–52.
210
E. Chlebus, Innowacyjne technologie Rapid Prototyping – Rapid Tooling w rozwoju produktu,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
209
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a)

b)

Rys. 3.2.4.

Schemat modelowej metody wytwarzania targetów z ultradrobnoziarnistego aluminium,
z przeznaczeniem dla źródeł plazmy łukowej (a) oraz różnice w lokalizacji wyładowania łukowego
na katodzie (b)
Źródło: opracowanie własne.

Metoda prasowania w kanale kątowym ECAP umożliwia wykorzystanie w realizacji nowoczesnych technologii inżynierii powierzchni targetów
o nanometrycznej wielkości ziarna. Jest to szczególnie istotne w przypadku
materiałów o niskiej temperaturze odparowania, jak np. aluminium, które jest
istotnym składnikiem powłok o podwyższonej odporności cieplnej (CrAlN,
TiCrAlN). Przykładem są targety na bazie aluminium przeznaczone do łukowych źródeł plazmy. W przypadku Al możliwe jest rozdrobnienie ziarna
do wymiaru ok. 0,6–0,8 μm i wytworzenie subziarn o wielkości 100–300 nm.
Podział ziaren następuje pod wpływem odkształceń ścinających wywieranych
zazwyczaj przy udziale wysokiego ciśnienia. Odkształcenia te można uzyskiwać w różny sposób, np. wyciskanie, skręcanie, walcowanie, zginanie. Procesy te określa się mianem SPD (Severe Plastic Deformation). Spośród znanych
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technik SPD najlepsze rezultaty wytwarzania nanomateriałów daje prasowanie w kanale kątowym ECAP. W ramach współpracy pomiędzy Instytutem
Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu i Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej211, wykorzystując prasowanie kątowe ECAP,
opracowano oryginalną metodę wytwarzania targetów z ultradrobnoziarnistego aluminium, z przeznaczeniem dla źródeł plazmy łukowej (Rys. 3.2.4).
Istotną wadą tej metody są ograniczone możliwości w wytwarzaniu elementów o większej masie, wynikające z konieczności stosowania dużych obciążeń
mechanicznych i w efekcie wymagań konstrukcyjnych stawianych matrycom.
Metoda LENS (Laser Engineered Net Shaping) należy do metod szybkiego
prototypowania, które umożliwiają wykonanie trójwymiarowego elementu,
zaprojektowanego z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM. Laser o wysokiej mocy rzędu 500 W/4 kW przetapia proszki metali podawane
w osłonie gazów obojętnych (najczęściej Ar). Schemat stanowiska do realizacji
techniki LENS pokazano na rysunku 3.2.5.
b)

a)

Rys. 3.2.5.

Stanowisko do realizacji metody LENS: a) schemat działania, b) widok głowicy laserowej wraz
z dyszami dozującymi proszek
Źródło: opracowanie własne.

Raport końcowy z realizacji Projektu Badawczego Zamawianego PW-004/ITE/04/2005 pn. Rozwój nanotechnologii w inżynierii powierzchni, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, 2007.
211
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Dodawanie kolejnych pojedynczych warstw przetopionego materiału
odbywa się warstwa po warstwie i w efekcie końcowym utworzony zostaje model o gęstej trójwymiarowej strukturze. Wielkość i kształt obiektu 3D
uzależnione są od zawartych informacji w oprogramowaniu CAD, które steruje ruchem stołu, na którym powstaje model 3D. Metodą LENS wytwarza
się produkty oparte na różnych stopach w postaci proszków, w tym: ze stali
nierdzewnej i narzędziowej, stopów: tytanu, aluminium, niklu, kobaltu oraz
kompozytów. Precyzyjny system sterowania położeniem głowicy laserowej,
zintegrowany z oprogramowaniem CAD zapewnia z kolei możliwość wytwarzania elementów o złożonej geometrii z dużą dokładnością do około 0,1 mm.
Możliwość dozowania w sposób kontrolowany maksymalnie trzech różnych
proszków jednocześnie do strefy topienia umożliwia wytwarzanie materiałów wieloskładnikowych o ściśle kontrolowanym składzie chemicznym, ale
ograniczonym do trzech składników. Rozszerzenie ilości składników, z których komponowany jest materiał jest możliwe poprzez stosowanie mieszanin
proszkowych, ale musi ono być poprzedzone wstępnymi próbami ich transportu i spiekania. Pomimo początkowego okresu rozwoju metody LENS oraz
ograniczonej dostępności należy uznać, że ta nowatorska technologia stwarza
bardzo duże możliwości wytwarzania targetów wieloskładnikowych do różnych typów źródeł plazmy, niezależnie od ich geometrii.
***
Odpowiednia jakość targetów wykorzystywanych do komponowania atmosfery procesowej w plazmowych procesach inżynierii powierzchni jest bardzo istotnym czynnikiem warunkującym jakość i właściwości wytwarzanych
powłok, jak również możliwości praktycznego wykorzystania innowacyjnych
rozwiązań materiałowych warstwy wierzchniej. Właściwości takie jak jednorodność składu chemicznego, czystość, porowatość itp. targetów determinują
mikrostrukturę osadzanych powłok, a w rezultacie ich właściwości funkcjonalne. Charakterystycznym przykładem wpływu jakości targetów na właściwości wytwarzanych powłok jest udział fazy kropelkowej odparowywanego
materiału w powłokach osadzanych metodą niskociśnieniowego odparowania
łukiem elektrycznym. Zwiększony udział mikrokropli w powłoce zmienia jej
właściwości, w tym zarówno właściwości mechaniczne (odporność na kruche
pękanie), cieplne (odporność cieplną, przewodność cieplną), jak również tribologiczne (współczynnik tarcia, odporność na zużycie ścierne, odporność na
zużycie erozyjne). Badania powłok wytwarzanych z wykorzystaniem targetów
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wykonanych różnymi metodami wykazały, że ilość fazy kropelkowej generowanej w procesie odparowania jest silnie zależna od jednorodności składu
chemicznego, ale także od jego porowatości. Oprócz wymagań obejmujących
właściwości materiałowe, targety muszą także spełniać wymagania stawiane
im w zakresie geometrii i masy, tak aby mogły być stosowane w wykorzystywanych aplikacyjnie źródłach plazmy. Najczęściej stosowanymi metodami wytwarzania targetów dostosowanych do współpracy z trzema najczęściej wykorzystywanymi praktycznie typami źródeł plazmy, tj. źródłem plazmy łukowej,
źródłem plazmy magnetronowej oraz działem elektronowym są: metoda odlewnicza oraz impulsowe spiekanie proszków – PPS (Pulse Plasma Sintering).
Przeprowadzone badania w zakresie możliwości wykorzystania wymienionych metod do wytwarzania targetów wykazały, że metoda impulsowego
spiekania proszków umożliwia wytwarzanie targetów praktycznie o dowolnym składzie chemicznym, wynikającym z przygotowanej mieszaniny proszków. Jej wadą są natomiast ograniczenia w zakresie masy i geometrii wytwarzanych spieków. Dlatego też metoda ta może być z powodzeniem stosowana
do wytwarzania targetów przeznaczonych do odparowania wiązką elektronową w metodzie EB PVD (Electron Beam Evaporation), które charakteryzują
się prostą geometrią i stosunkowo niewielką masą. Istotne jest również, że
materiał odparowywany wiązką elektronów nie jest chłodzony bezpośrednio,
lecz jest umieszczany w chłodzonym tyglu. W tyglu materiał jest wstępnie
topiony, a następnie doprowadzany do stanu parowania. Proces parowania
materiału obejmuje ok. 80% powierzchni tygla. W efekcie porowatość targetu
i ewentualne jego niejednorodności w składzie chemicznym nie mają wpływu
na intensywność parowania i skład par.
Bardzo ciekawą alternatywą dla metody impulsowego spiekania proszków jest metoda laserowego kształtowania struktury materiału LENS (Laser
Engineered Net Shaping). Metoda LENS, podobnie jak metoda spiekania impulsowego – PPS zapewnia możliwość praktycznie dowolnego komponowania składu chemicznego materiału. Jednocześnie w zależności od granulacji
proszku i mocy lasera możliwe jest znaczące zmniejszenie porowatości formowanego elementu. W metodzie LENS, dzięki zasadzie formowania elementu
„punkt po punkcie” praktycznie wyeliminowano ograniczenia dotyczące geometrii targetu. W efekcie metoda laserowego kształtowania struktury materiału zapewnia możliwość wytwarzania targetów spełniających wymagania
w zakresie właściwości materiałowych, jak również masy i geometrii, które
mogą być wykorzystane w różnych źródłach plazmy.
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Targety stosowane w łukowych źródłach plazmy oraz magnetronach, wykorzystywanych w procesach o znaczeniu aplikacyjnym, charakteryzują się
większymi wymiarami i znacznie bardziej złożoną geometrią niż wsady do
tygli wykorzystywane w metodzie EB PVD. W źródłach plazmy łukowej, jak
i magnetronach najczęściej stosowanymi rozwiązaniami chłodzenia targetów
jest chłodzenie bezpośrednie. Wymusza to zwiększoną dokładność wymiarową i brak porowatości, które są niezbędne w celu zapewnienia wymaganej szczelności. W przeciwieństwie do procesu parowania materiału wiązką
elektronów, proces odparowania materiału w plazmowych źródłach łukowych
odbywa się w mikroobszarze. Dlatego też w celu zapewnienia stabilności składu chemicznego par konieczne jest zapewnienie jednorodności składu chemicznego w całej objętości targetu. Spełnienie wymagań stawianych targetom
dla łukowych źródeł plazmy i magnetronów zapewnia metoda odlewnicza.
Umożliwia ona wytwarzanie elementów o zwiększonej masie i złożonej geometrii, a całkowite przetopienie wsadu zapewnia wymaganą jednorodność
składu chemicznego. Ograniczeniami metody odlewniczej są trudności z zapewnieniem wymaganego składu chemicznego, szczególnie w przypadku
konieczności jednoczesnego przetapiania materiałów o znacząco różnych
temperaturach topnienia, a także w przypadku małego udziału jednego ze
składników w całkowitym składzie chemicznym targetu. Istotną trudnością
jest także wyeliminowanie porowatości i utleniania się materiału na etapie
wlewania stopionego wsadu do formy.
Rozwiązaniem uzupełniającym dla wymienionych metod wytwarzania
materiałów, które mogą być wykorzystane do wykonywania targetów do różnych źródeł plazmy, jest metoda prasowania w kanale kątowym ECAP (Equal
Channel Angular Pressing). Umożliwia ona wytwarzanie materiałów ultradrobnoziarnistych pozbawionych porowatości. Ze względu na potrzebę ograniczenia fazy kropelkowej w procesach odparowania łukowego i jednocześnie trudności z tym związane (konieczność stosowania separatorów fazy kropelkowej),
metoda ECAP niesie ze sobą duży potencjał w zakresie poprawy właściwości
osadzanych powłok. Istotnym ograniczeniem tej metody są małe przekroje formowanych elementów, które ograniczają wymiary targetów i często wymagają
stosowania operacji dodatkowych (np. spęczanie), powodujących częściową
utratę rozdrobnienia ziarna.
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