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Streszczenie 

W artykule dokonano oceny wpływu różnych powłok PVD na skuteczność 
zwilżania ich powierzchni cieczami chłodząco-smarującymi wykorzystywanymi 
w procesie kucia matrycowego na gorąco. Opisano sposób wyznaczania zwil-
żalności powłok osadzanych metodą PVD na stali gatunku DIN 1.2365. Jako 
miarę zwilżalności przyjęto kąt zwilżania. Pomiary kąta zwilżania przeprowa-
dzono dla różnych typów zawiesin grafitowych zarówno olejowych, jak i wod-
nych. Wybrane zawiesiny są powszechnie stosowane w przemyśle jako ciecze 
chłodząco-smarujące w operacjach kucia na gorąco.  

Wprowadzenie 

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych technologii wytwarzania elemen-
tów o złożonych kształtach jest kucie matrycowe. Szacuje się [1], że w roku 
2005 w Unii Europejskiej wyprodukowano blisko 3,5 mln ton odkuwek. Zalety 
tego procesu, takie jak: wysoka jakość odkuwek, duża wydajność urządzeń oraz 
stosunkowo wysoki stopień wykorzystania materiału [2] powodują, że kucie 
matrycowe ulega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi i jest szeroko wykorzy-
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stywane w przemyśle motoryzacyjnym, który jest odbiorcą ponad 57% wszyst-
kich produkowanych odkuwek [3]. 

W procesie kucia matrycowego na gorąco narzędzia poddawane są działa-
niu trzech głównych czynników powodujących ich niszczenie, tj. cyklicznie 
zmiennym obciążeniom mechanicznym, intensywnym szokom cieplnym, inten-
sywnemu tarciu oraz erozji [4]. Te złożone warunki eksploatacyjne powodują, 
że głównym mechanizmem niszczenia matryc kuźniczych w procesie eksploata-
cyjnym jest zmęczenie cieplno-mechaniczne [4–5]. 

Najbardziej skutecznym działaniem w celu ograniczenia intensywności 
zmęczenia cieplnego matryc kuźniczych i tym samym zwiększenia ich trwałości 
eksploatacyjnej jest ograniczenie działania wysokiej temperatury, której źró-
dłem jest odkuwka. Powszechnym działaniem w tym kierunku jest stosowanie 
w procesie kucia cieczy chłodząco-smarujących. Innym skutecznym środkiem 
zwiększania trwałości matryc kuźniczych jest kształtowanie właściwości war-
stwy wierzchniej matrycy poprzez wytwarzanie warstw lub powłok o odpo-
wiednich właściwościach [6–7]. Proces modyfikowania właściwości warstwy 
wierzchniej łączy w sobie dwie funkcje, jakimi są: nadanie materiałowi odpo-
wiednich właściwości eksploatacyjnych oraz stworzenie bariery, która ogranicza 
wpływ czynników niszczących. 

Rozwój inżynierii powierzchni w ciągu ostatnich lat spowodował istotny 
wzrost wykorzystania w praktyce przemysłowej matryc poddawanych wielo-
stopniowej obróbce powierzchniowej. Stąd też w procesie kucia matrycowego 
na gorąco coraz częściej mamy do czynienia z oddziaływaniem cieczy chłodzą-
co-smarujących na matryce pokryte różnymi powłokami. Skuteczność działania 
cieczy chłodząco-smarujących jest zależna od jej zdolności do zwilżania chro-
nionej powierzchni, która z kolei jest bezpośrednio zależna od energii po-
wierzchniowej danej powłoki decydującej o kącie zwilżania. Jak wynika 
z literatury przedmiotu, powłoki PVD w zależności od składu chemicznego, 
struktury fazowej i chropowatości różnią się swobodną energią powierzchniową 
(SFE), w efekcie zdolność do zwilżania powierzchni pokrytych różnymi powło-
kami dla danej cieczy chłodząco-smarującej może być różna [8–10]. 

Metodyka badań 

Do badań, mających na celu wyznaczenie kąta zwilżania powierzchni 
w kontakcie z różnymi cieczmi chłodząco-smarującymi, wybrano 6 różnych 
powłok PVD: TiN, CrN, (Ti,Cr)N, Ti(C,N)gradient, Ti(C20N80), (Cr,Al)N. Wyboru 
powłok dokonano na podstawie analizy trwałości matryc kuźniczych pokrytych 
różnymi powłokami PVD [11–15]. Wybrane powłoki najczęściej wykorzysty-
wane są do zwiększania trwałości narzędzi do obróbki plastycznej na gorąco 
i charakteryzują się różnymi efektami w tym zakresie. Powłoki otrzymano me-
todą łukowo-próżniową, na próbkach o wymiarach 20 mmx20 mmx1 mm wyko-
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nanych ze stali do pracy na gorąco DIN 1.2365, zgodnie z parametrami pokaza-
nymi w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Parametry technologiczne wytwarzania powłok PVD wybranych do badań 

 

Powłoka 
Ciśnienie  

w komorze 
pk[mbar] 

Napięcie 
podłoża 

UBIAS [V] 

Natężenie 
prądu źródeł Iz 

[A] 

Temperatura podłoża 
[oC] 

CrN 3,5x10-2 -200 5x60 300 

TiN 1,2x10-2 -200 6x60 300 

Ti(C,N)gradient 0,8-1,2x10-2 -150 4x60 300 

Ti(C20N80) 8,0x10-3 -150 4x60 300 

(Ti,Cr)N 1,2x10-2 -200 4x70 300 

(Cr,Al)N 3,5x10-2 -150 3x60 300 

 
Badania wykonano dla trzech cieczy chłodząco-smarujących stosowanych 

w operacjach kucia na gorąco w warunkach przemysłowych. Były to dwie za-
wiesiny olejowo-grafitowe o nazwach handlowych: Grafikol 10 oraz smar grafi-
towy Kluberpress HF2-101, a także 10% wodna zawiesina preparatu Deltaforge 
F-31. Przed przystąpieniem do pomiarów kątów zwilżania wyznaczono, przy 
użyciu piknometru, gęstości cieczy smarująo-chłodzacych oraz wartości napię-
cia powierzchniowego metodą płytki Wilhelmiego i pierścienia du Noüy’a. 
Wartości gęstości oraz napięcia powierzchniowego dla trzech wybranych cieczy 
chłodząco-smarujących pokazano w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Gęstość oraz wartość napięcia powierzchniowego dla cieczy chłodząco-smarujących 

wybranych do badań 
 

Lp. Nazwa cieczy 
Gęstość cieczy 

[g/cm3] 
Napięcie powierzchniowe 

[mN/m] 
1 Grafikol 10 0,97645 31,64 

2 
Zawiesina 10 % 
Deltaforge F-31 

1,02000 69,40 

3 
Smar grafitowy 
Kluberpress HF2-101 

0,90510 31,14 

 
 

Do wyznaczenia kątów zwilżania powierzchni wybranych powłok PVD 
przez trzy badane ciecze chłodząco-smarujące wykorzystano metodę Wilhel-
miego [16–21], polegającą na pomiarze zmian siły ciężkości specjalnie przygo-
towanych próbek w funkcji głębokości ich zanurzenia w badanych cieczach. 
W tym celu przygotowano płytki ze stali DIN 1.2365 o wymiarach 
20 mmx20 mmx1 mm, pokryte badanymi powłokami PVD (tabela 1). Pomiary 
zrealizowano z wykorzystaniem tensjometru K121 f-my Kruss GmbH, pokaza-
nym na rys. 1. 
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Rys. 1. Stanowisko do pomiaru kąta zwilżania metodą płytki Wilhelmiego 
 
 

Kąty zwilżania dla badanych kombinacji ciecz chłodzaco-smarująca– 
–powłoka PVD wyznaczono zgodnie z zależnościami (1) i (2). 

 

)(
1

cos aFF
L

+=
δ

θ        (1) 
 

gdzie:  δ   – napięcie powierzchniowe cieczy, 
L   – długość zwilżania (długość kontaktu cieczy z płytką), 
F  – siła ciężkości, 

aF  – siła wyporu, 

aFF +  – siła mierzona przez tensjometr. 
 
Siła wyporu jest funkcją liniową głębokości zanurzenia płytki 

 
glwdFa ρ=          (2) 

 

gdzie:  ρ   –  gęstość cieczy, 
 g   –  9,81 m/s2 stała grawitacji, 
 l   –  długość płytki, 
 w   –  grubość płytki, 
 d   –  głębokość zanurzenia. 

Wyniki badań 

Wyniki pomiarów kątów zwilżania metodą płytki Wilhelmiego wybranych 
powłok PVD w kontakcie z trzema wybranymi cieczami chłodząco-smarującymi 
pokazano w tabelach 3–5 oraz na rys. 2–4. Tabele 3–5 zawierają wartości śred-
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nie z trzydziestu pomiarów kątów zwilżania wraz z wyliczonym średnim odchy-
leniem standardowym. Rysunki 2–4 pokazują zmiany średnich wartości kątów 
zwilżania dla badanych powłok PVD w kontakcie z różnymi cieczami chłodzą-
co-smarującymi. Tabela 6 i rys. 5 przedstawiają porównanie uzyskanych wyni-
ków. 

 
 

Tabela 3. Kąty zwilżania powłok badanych preparatem Grafikol 10 
 

Lp. Symbol powłoki 
Średnia wartość kąta 

zwilżania [°] 
Średnie odchylenie 

standardowe [°] 
1 Stal 1.2365 31,54 
2 Stal 1.2365/TiN 29,94 
3 Stal 1.2365/CrN 27,78 
4 Stal 1.2365/ Ti(C,N)gradient 31,25 
5 Stal 1.2365/(Ti,Cr)N 30,47 
6 Stal 1.2365/TiC20N80 27,09 
7 Stal 1.2365/CrAlN 25,26 

 
 
 

5,75 
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Stal 1.2365 / TiN

Stal 1.2365 / CrN
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Stal 1.2365 / CrAlN

Kąt zwilżania [o]

,

 
 

Rys. 2. Kąty zwilżania badanych powłok uzyskane dla Grafikolu 10 

 
Tabela 4. Kąty zwilżania powłok badanych z użyciem smaru grafitowego Kluberpress HF2-101 

 

Lp. Symbol powłoki 
Średnia wartość kąta 

zwilżania [°] 
Średnie odchylenie 

standardowe [°] 
1 Stal 1.2365 28,31 
2 Stal 1.2365/TiN 28,98 
3 Stal 1.2365/CrN 29,84 
4 Stal 1.2365/ Ti(C,N)gradient 28,09 
5 Stal 1.2365/(Ti,Cr)N 33,15 
6 Stal 1.2365/TiC20N80 29,75 
7 Stal 1.2365/CrAlN 31,43 

 
 
 

4,82 
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Rys. 3. Kąty zwilżania badanych powłok uzyskane dla smaru grafitowego Kluberpress HF2-101 

 
 

Tabela 5. Kąty zwilżania powłok badanych 10% wodną zawiesiną preparatu Deltaforge F-31 
 

Lp. Symbol powłoki 
Średnia wartość kąta 

zwilżania [°] 
Średnie odchylenie  

standardowe [°] 
1 Stal 1.2365 37,21 
2 Stal 1.2365/TiN 38,10 
3 Stal 1.2365/CrN 65,23 
4 Stal 1.2365/Ti(C,N)gradient 56,96 
5 Stal 1.2365/(Ti,Cr)N 41,61 
6 Stal 1.2365/TiC20N80 49,44 
7 Stal 1.2365/CrAlN 53,64 

 
 
 

7,92 
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Rys. 4. Kąty zwilżania badanych powłok uzyskane dla 10% wodnej zawiesiny preparatu Deltafor-

ge F-31 
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Tabela 6. Kąty zwilżania dla wszystkich użytych w badaniach suspensji grafitowych 
 

Lp. Symbol powłoki Grafikol 10 
10% wodna  
zawiesina 

Smar grafitowy 

1 Stal 1.2365 31,54 37,21 28,31 
2 Stal 1.2365/TiN 29,94 38,10 28,98 
3 Stal 1.2365/CrN 27,78 65,23 29,84 
4 Stal 1.2365/Ti(C,N)grad 31,25 56,96 28,09 
5 Stal 1.2365/(Ti,Cr)N 30,47 41,61 33,15 
6 Stal 1.2365/TiC20N80 27,09 49,44 29,75 

7 Stal 1.2365/CrAlN 25,26 53,64 31,43 
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Stal 1.2365 / CrN
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Stal 1.2365 / TiC20N80

Stal 1.2365 / CrAlN

kąt zwilżania [°]

Grafikol 10 10% wodna zawiesina Smar grafitowy

 
 

Rys. 5. Średnie wartości kątów zwilżania dla trzech suspensji grafitowych 
 
 
Dla cieczy chłodzaco-smarujacej Grafikol 10 najmniejszym kątem zwilża-

nia, a tym samym najlepszą zwilżalnością charakteryzowała się powłoka 
(Cr,Al)N (25,26°), natomiast najgorszą stal DIN 1.2365 oraz powłoka 
Ti(C,N)gradient (31,25°). Biorąc pod uwagę średnie odchylenie standardowe wy-
noszące w tej serii pomiarów =δ  5,75°, różnice w kątach zwilżania badanych 
próbek należy uznać za nieznaczne. 

Również w przypadku smaru grafitowego Kluberpress HF2-101 wyznaczo-
ne wartości kąta zwilżania dla próbki stalowej oraz wybranych powłok PVD 
były zbliżone i nie przekraczały wartości średniego odchylenia standardowego 

82,4=δ °. Zmierzone wartości kąta zwilżania mieściły się w zakresie od 28,09° 
dla powłoki Ti(C,N)gradient do 33,15° dla powłoki (Ti,Cr)N. 

Odmienna sytuacja wystąpiła w pomiarach kąta zwilżania powierzchni ba-
danych próbek cieczą chłodząco-smarującą, będącą 10% wodną zawiesiną pre-
paratu Deltaforge F-31. W tym przypadku różnice w wartościach kąta zwilżania 
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powierzchni poszczególnych próbek przekraczają nawet 27°, przy średnim od-
chyleniu standardowym 7,92°. Najmniejszą wartością kąta zwilżania, a tym 
samym najlepszą zwilżalnością, charakteryzowała się powłoka TiN (38,10°), 
natomiast największym kątem zwilżania, a tym samym najgorszą zwilżalnością 
powłoka CrN (65,23°). 

Zestawienie uzyskanych wyników (rys. 5, tabela 6) pokazuje, że najlepszą 
zwilżalnością dla suspensji olejowo-grafitowych charakteryzują się powłoki 
CrN i TiC20N80, natomiast w przypadku suspensji wodno-grafitowej powłoka 
TiN.  

Wnioski  

W ramach wykonanych prac przeprowadzono pomiary kątów zwilżania 
powierzchni różnych powłok PVD przez wybrane ciecze chłodząco-smarujące 
wykorzystywane w procesach kucia na gorąco w tym: zawiesinę wodno- 
-grafitową Deltaforge F-31 i olejowo-grafitowe Grafikol 10 oraz Kluberpress 
HF2-101. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować następujące wnioski: 
1. Pomiary kąta zwilżania zrealizowane dla różnych cieczy chłodząco- 

-smarujących oraz różnych powłok PVD wykazały, że ciecze na bazie olejo-
wej mają znacznie lepsze właściwości zwilżające od cieczy na bazie wody;  

2. Analiza kątów zwilżania powierzchni stali oraz różnych powłok PVD przez 
wybrane zawiesiny olejowo-grafitowe wykazała, że w każdym z analizowa-
nych przepadków są one porównywalne. Należy więc przyjąć, że intensyw-
ność zwilżania powierzchni stali oraz powierzchni badanych powłok PVD 
przez badane w zadaniu zawiesiny olejowo-grafitowe Grafikol 10 i Kluber-
press HF2-101 jest porównywalna; 

3. W przypadku stosowania w procesie produkcyjnym cieczy chłodząco- 
-smarujących na bazie olejowej wpływ powłok PVD pokrywających po-
wierzchnię narzędzia stalowego na intensywność jej zwilżania, a w efekcie 
chłodzenia i smarowania, jest minimalny; 

4. W przypadku stosowania w procesie produkcyjnym cieczy chłodząco- 
-smarujących na bazie wody należy się liczyć ze znacznymi różnicami w in-
tensywności zwilżania powierzchni stali pokrytych różnymi powłokami 
PVD. Zdaniem realizatorów zadania, przyczyną tego faktu jest znaczna po-
larność bazy wodnej, która w sposób znaczący zmienia energię powierzch-
niową suspensji komponowanej na bazie wody a w efekcie zwiększa kąt 
zwilżania różnych powierzchni. 

 
Praca zrealizowana w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. 

„New generation forging dies with increased maintenance durability” 
nr 271/N-DFG/2008/0 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. 
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Summary 

This paper appraises different PVD coatings in respect to their influence on 
the effectiveness of wetting their surfaces with cooling and lubricating liquids 
used in the matrix hot forging process. This paper provides a method of 
determining the wettability of coatings deposited by the PVD method on DIN 
1.2365 type steel. Contact angle was adopted as a measure of wettability. It was 
then measured for several graphite suspensions in both oil and water. The 
chosen suspensions are commonly used in industry as cooling and lubricating 
liquids in hot forging operations. 




