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Streszczenie
W referacie zaprezentowano wyniki badań wieloskładnikowych powłok
(Al, Cr, Ti)N osadzonych na podłożach ze stali WLV wieloźródłową techniką
łukowo-próżniową. W ramach zrealizowanych badań określono zakres zmienności składu chemicznego w wytworzonych powłokach oraz wpływ zmian zwartości pierwiastków składowych materiału powłokowego na twardość, moduł Younga i adhezję powłok. Przeanalizowano również zmiany topografii powierzchni i chropowatości powłok wywołane zastosowaniem do realizacji procesów
osadzania powłok układów katod o zróżnicowanym właściwościach (skład chemiczny, temperatura topnienia, przewodność cieplna).
Wprowadzenie
Spośród złożonych materiałów powłokowych, które wprowadzane są do
przemysłu jako tribologiczne powłoki przeciwzużyciowe, szczególną grupę
stanowią wieloskładnikowe powłoki azotków wytwarzanych na bazie Ti, Al, Cr,
charakteryzujące się podwyższoną odpornością na działanie wysokich temperatur [1]. Przedstawione w pracach [2, 3] rezultaty badań wskazują, że wprowadzenie do składu chemicznego powłoki (Ti, Al)N kilkunastoprocentowej do-
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mieszki chromu powoduję dwukrotny wzrost wysokotemperaturowej twardości
powłoki. Powłoki (Ti,Al,Cr)N w porównaniu z powłokami (Ti, Al)N we współpracy ze stalą charakteryzują się ponadto niższym o ok. 25% współczynnikiem
tarcia [4] oraz wyższą odpornością na wysokotemperaturowe utlenianie [3]
(temperatura ich utleniania wynosi od 900 do 1000°C). Potwierdzona wynikami
laboratoryjnych badań wysoka stabilność termiczna i chemiczna powłok (Ti, Cr,
Al)N spowodowana jest obecnością w ich składzie chemicznym chromu, który
w podwyższonych temperaturach aktywuje wzrost cienkiej i zwartej powierzchniowej warstwy tlenkowej (CrAl)2O3 (będącej mieszaniną Al2O3 oraz Cr2O3)
i jednocześnie hamuje wzrost TiO2 [5, 6]. Wytworzona w wyniku procesu utleniania stabilna chemiczne buforowa warstwa tlenkowa nie tylko blokuje dyfuzję
tlenu z atmosfery otaczającej powłokę, ale również zmniejsza nagrzewanie powierzchni pokrytego powłoką elementu. Dodatkowo wytworzona na powierzchni powłok (Ti, Cr, Al)N tlenkopodobna warstwa chromu, charakteryzująca się
dobrymi właściwościami smarnymi, poprawia ich właściwości tribologiczne
[4, 7]. Przedstawione szczególne właściwości wieloskładnikowych powłok
(Ti, Cr, Al)N sprawiają, że znajdują one coraz częstsze zastosowanie do pokrywania: narzędzi skrawających wykorzystywanych do pracy bez stosowania środków smarująco-chłodzących [4, 7], form do ciśnieniowego odlewania aluminium [8] oraz matryc do wyciskania elementów z aluminium [5].
1. Prace eksperymentalne
Wybrane do badań powłoki (Al, Cr, Ti)N wytworzono na próbkach w postaci krążków o wymiarach ø 30 mm x10 mm, wykonanych ze stali WLV obrobionej cieplnie do twardości 50 HRC. Powierzchnie próbek przeznaczone do
osadzania powłok szlifowano, a następnie polerowano z zastosowaniem ścierniw diamentowych do uzyskania chropowatości Ra = 0,002 µm oraz myto i odtłuszczano w trójchloroetylenie. Procesy osadzania powłok, wykonano reaktywną metodą łukowo-próżniową na stanowisku MZ 383, z wykorzystaniem dwóch
źródeł plazmy.
W celu wytworzenia powłok (Al, Cr, Ti)N o zróżnicowanym składzie chemicznym i porównywalnej grubości ok. 2 µm przeprowadzono trzy procesy
osadzania, stosując następujące układy katod:
• proces I – źródło 1 – katoda Ti 99%, źródło 2 – katoda AlCr 70%–30%;
• proces II – źródło 1 – katoda AlTi 67%–33%, źródło 2 – katoda AlCr 70%–
–30%;
• proces III – źródło 1 – katoda 1 AlTi 67%–33%, źródło 2 – katoda Cr 99,8%.
Każdy z procesów syntezy powłok (Al, Cr, Ti)N składał się z następujących
etapów technologicznych:
I etap
– wstępne nagrzewanie podłoży grzałkami oporowymi,
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– trawienie i nagrzewanie podłoży poprzez bombardowanie ich powierzchni jonami argonu metodą wyładowania jarzeniowego
wspomaganego łukiem elektrycznym (AEGD – Arc Enhanced Glow
Discharge),
III etap – trawienie i nagrzewanie podłoży jonami tytanu w plazmie metalicznej wyładowania łukowego,
IV etap – osadzanie powłoki metodą reaktywnego niskociśnieniowego odparowania łukiem elektrycznym
Parametry poszczególnych etapów technologicznych procesu wytwarzania
powłok (Al, Cr, Ti)N przedstawiono w tabeli 1.
II etap

Tabela 1. Parametry procesu wytwarzania powłok (Al, Cr, Ti)N

Etap procesu
Nagrzewanie oporowe podłoży
Trawienie
i nagrzewanie
podłoży jonami Ar
metodą AEGD
Nagrzewanie
i trawienie
podłoży
w plazmie
metalicznej
Osadzanie
powłoki

Ciśnienie
w komorze
próżniowej
[mbar]

Skład
atmosfery
gazowej

Napięcie
polaryzacji
podłoża UBIAS
[V]

Prąd grzałek
lub źródeł
łukowych
I [A]

Temperatura
podłoża
T[°C]

<1,0 x 10-5

Atmosfera
resztkowa

–

300

>200

5,0 x 10-3

Argon

-50÷-300

65–78

280

<1.0 x 10-5

Atmosfera
resztkowa

-850÷-1000

60

340÷400

2,6 x 10-2

Azot

-150

40

340÷400

2. Metodyka badań
Pomiary grubości powłok (Ti, Al, Cr)N przeprowadzono na kulotesterze firmy Bernex AG Olsen. Analizy ilościowe składu chemicznego powłok wykonano
metodą EDS, z wykorzystaniem mikroanalizatora rentgenowskiego Noran Instruments Voyager 3050. Badania morfologii i chropowatości powierzchni powłok
zrealizowano na mikroskopie optycznych Hawk Vision QC 5000 VED oraz mikroskopie interferometrycznym Taylor CCI. Badania właściwości mechanicznych
wieloskładnikowych powłok (Al, Cr, Ti)N (twardości i modułu Younga) wykonano na nanotwardościomierzu NANO-HARDNESS TESTER CSEM z zastosowaniem wgłębnika Berkovicha. W celu wyeliminowania wpływu podłoża na pomiary
właściwości powłoki wszystkie badania przeprowadzono w trybie ograniczonego,
maksymalnego zagłębienia penetratora (200 nm), nieprzekraczającego 10% gru-
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bości powłoki. Pomiary adhezji powłok przeprowadzono metodą zarysowania
(scratch-test) na testerze REVETEST firmy CSEM przy liniowo narastającej wartości obciążania wgłębnika ∆F = 10 N/mm oraz stałej szybkości przesuwu wgłębnika po powierzchni próbki v = 10 mm/min.
3. Wyniki badań i ich omówienie
3.1. Wyniki badania składu chemicznego powłok (Al, Cr, Ti)N
Wyniki ilościowych analiz składu chemicznego powłok (Al, Cr, Ti)N, wykonane metodą mikroanalizy rentgenowskiej EDS, przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Skład chemiczny powłok (Al, Cr, Ti)N
Układ i skład chemiczny katod
użytych do realizacji procesu
wytworzenia powłok

Skład chemiczny wytworzonych powłok
(Ti,Al,Cr)N
[% at.]

Ti 99%

(Ti0,78Al0,13Cr0,09)N

Al70%Cr30%

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

Al67%Ti33%

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

Al70%Cr30%

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

Al67%Ti33%

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

Cr 99,8%

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

Rezultaty przeprowadzonych badań składu chemicznego wyraźnie wskazują, iż zastosowana wieloźródłowa technika osadzania umożliwia wytwarzanie
powłok (Ti, Al, Cr)N o zróżnicowanym składzie chemicznym, w których stężenia pierwiastków metalicznych mogą zmieniać w następujących zakresach
zmienności:
• Ti 3–78% at.,
• Al 6–61% at.,
• Cr 9–91% at.
3.2. Topografia powierzchni i chropowatość powłok
Obrazy topografii oraz mikrofotografie powierzchni wytworzonych powłok
(Ti, Al, Cr)N przedstawiono na rysunku 2.
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(Ti0,03Al0,06Cr0,91)N Ra= 0,09µm

(Ti0,76Al0,13Cr0,09)N Ra= 0,17 µm

(Ti0,15Al0,60Cr0,25)N Ra= 0,11µm
Rys. 2. Obrazy topografii oraz mikrofotografie powierzchni wybranych powłok (Ti, Al, Cr)N

Badania morfologii powierzchni powłok (Ti, Al, Cr)N wykazały obecność
w ich strukturze charakterystycznych defektów w postaci: mikrokropli, kraterów, porów oraz stożkowych wzniesień. Porównawcza analiza zarejestrowanych
obrazów topografii powierzchni badanych próbek ujawniła zróżnicowania stopnia zdefektowania powłok, wywołanego głównie zmianą ilości i wielkości mi-
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krokropli wbudowanych w strukturę powłoki. Na podstawie wykonanych badań
stwierdzono, iż najlepszą jakością powierzchni (parametr Ra = 0,09 µm) charakteryzowała się powłoka (Ti0,03Al0,06Cr0,91)N, osadzona z użyciem układu katod
Al67%Ti33%-Cr99,8%, zaś najwyższą chropowatość zarejestrowano dla powłoki (Ti0,78Al0,13Cr0,09)N, wytworzonej z zastosowaniem układu katod
Ti99%–Al70%Cr30% (Ra = 0,17 µm). W przypadku powłok (Ti0,15Al0,60Cr0,25)
oraz (Ti0,05Al0,61Cr0,34)N, osadzonych z użyciem układu katod Al67%Ti33%Al70%Cr30%, wartości parametru Ra kształtowały się na poziomie ok. 0,11 µm.
Główną przyczyną odnotowanych zmian stopnia zdefektowania powłok,
które w efekcie końcowym skutkują zróżnicowaną chropowatością ich powierzchni, jest obecność w strumieniu plazmy, wytwarzanej niskociśnieniowym
stałoprądowym wyładowaniem łukowym, mikrokropli roztopionego materiału
katody. Występowanie mikrokropli w plazmie wyładowania łukowego spowodowane jest wybuchowym mechanizmem odparowywania występującym
w obrębie przemieszczających się po powierzchni katody plamek katodowych
[9], przy czym rozmiary i ilość mikrokropli emitowanych z katody determinowane są między innymi wartością temperatury topnienia materiału katody oraz
temperaturą jej powierzchni [10, 11]. Z tego powodu zastosowanie do realizacji
procesów syntezy powłok (Ti, Al, Cr)N metody wieloźródłowej z zastosowaniem układów katod wykonanych z materiałów wyraźnie różniących się składem chemicznym oraz właściwościami termicznymi skutkuje widocznym zróżnicowaniem jakości ich powierzchni.
3.3. Wyniki pomiarów twardości, modułu Younga i adhezji
Wyniki badania wpływu składu chemicznego na właściwości mechaniczne
powłok (Ti, Al, Cr)N (twardość i wartości modułu Younga) przedstawiono na
rysunku 3.
Analiza wyników wykonanych pomiarów wykazała, że badanym zakresie
zmienności składu chemicznego jedynie dla powłok (Ti, Al, Cr)N o wysokiej
zawartości Al (49–61% at.) oraz Cr (25–34% at.) uzyskano najwyższe wartości
twardości 27 GPa. Moduł sprężystości dla tego rodzaju powłok bez względu na
występujące zmiany składu chemicznego pozostawał praktycznie na niezmienionym poziomie 305–327 GPa. Niższe wartości twardości (22–25GPa) oraz
modułu Younga (255–318 GPa) zarejestrowano dla powłok, w których w składzie chemicznym występowała wyraźna dominacja stężenia chromu (76–91%
at.) lub tytanu (78% at.) przy jednocześnie relatywnie niskich zawartościach
pozostałych składowych pierwiastków metalicznych (poniżej 14% at.). W przypadku tego typu powłok zarówno twardość, jak i moduł sprężystości kształtowały się na poziomie porównywalnym do wartości uzyskiwanych dla powłok prostych: CrN [12] lub TiN [13].

2-2011

PROBLEMY EKSPLOATACJI

247

600

3000

2299

2471

2498

322

327

2522

2503
500

2176

2020
400
318

316

305

284

1500

300
(Ti0,05Al0,61Cr0,34)N

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

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

0

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

500

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

1000

(Ti0,78Al0,13Cr0,09)N

255
(Ti0,03Al0,06Cr0,91)N

Twardość HV

2000

200

Moduł Younga E [GPa]

2500

100

0

Rodzaj powłoki
Twardość HV

Moduł Younga E [GPa]

Rys. 3. Wpływ składu chemicznego powłok (Ti, Al, Cr)N na ich właściwości mechaniczne
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Rys. 4. Wyniki badania wpływu składu chemicznego na adhezję powłok (Al, Cr, Ti)N

Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań adhezji (rys. 4) stwierdzono, że wszystkie wytworzone powłoki (Ti, Al, Cr)N wykazują poprawną
adhezję do ulepszonych cieplnie podłoży wykonanych ze stali WLV. Pierwsze

248

PROBLEMY EKSPLOATACJI

2-2011

uszkodzenia materiału powłok w postaci lokalnych ubytków powłoki, świadczące o częściowej utracie kohezji materiału powłokowego (rys. 5a) pojawiają się
przy obciążeniu powłoki siłami 12–15 N, zaś całkowite zerwanie powłoki
z podłoża (rys. 5b) dla wszystkich badanych powłok generowane jest pod działaniem sił z przedziału 40–49 N. Niezbyt wysokie wartości sił generujących
proces całkowitego zerwania powłok (Ti, Al, Cr)N, prawdopodobnie spowodowane są zarówno umiarkowaną twardością podłoży 50 HRC, która powoduje, iż
podłoża wyraźnie odkształcają się plastycznie pod wpływem takich obciążeń,
jak również podwyższonym poziomem naprężeń własnych, występujących
w powłokach typu Ti-Al-Cr-N [14].

10 N

15 N

40 N

45 N

Rys. 5. Mikrofotografie uszkodzeń powłoki (Al0,61Cr0,34Ti0,05)N generowanych w obrębie rysy
podczas wykonywania scratch-testu przy obciążeniach wgłębnika siłą: a) 12 N, b) 41 N

Podsumowanie
Przeprowadzone prace badawcze wykazały, że zastosowanie wieloźródłowej techniki łukowo-próżniowej pozwala na wytwarzanie powłok (Ti, Al, Cr,)N
o zróżnicowanym składzie chemicznym, w którym stężenia pierwiastków metalicznych mogą się zmieniać w szerokich zakresach zmienności: Ti 3–78% at.,
Al 6–61% at., Cr 9–91% at. Skład chemiczny wytwarzanych tą metodą wieloskładnikowych powłok (Ti, Al, Cr)N może być kształtowany poprzez zastosowanie do realizacji procesu osadzania powłok odpowiednio dobranych układów
katod. Na podstawie wyników zrealizowanych badań stwierdzono, iż pomimo
występującego zróżnicowania właściwości, wywołanego zmiennością składu
chemicznego, wszystkie wytworzone powłoki charakteryzują się wysoką twardością oraz poprawną przyczepnością do podłoży stalowych. Rezultaty badań
ujawniły ponadto, że ze względu na występujące zróżnicowanie właściwości
cieplnych materiałów katod wykorzystywanych w procesach syntezy materiału
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powłokowego powłoki (Ti, Al, Cr)N wykazują zróżnicowany stopień zdefektowania, co skutkuje zmienną chropowatością ich powierzchni. Optymalne właściwości mechaniczne (twardość 27 GPa, moduł Younga 320 GPa), w połączeniu z dobrą adhezją do podłoży stalowych (Lc2 = 49 N) oraz dobrą gładkością
(Ra = 0,11 µm) odnotowano dla powłok (Ti, Al, Cr)N o wysokich zawartościach
aluminium (49–61% at.) oraz chromu (25–34% at.) i relatywnie niskim stężeniu
Ti w ich składzie chemicznym. Przedstawione w pracy wyniki badań wskazują,
że powłoki (Ti, Al, Cr)N mogą stanowić doskonałą alternatywę dla komercyjnie
stosowanych w przemyśle, odpornych na działanie podwyższonych temperatur,
powłok przeciwzużyciowych (Ti, Al)N lub (Cr, Al)N.
Praca naukowa wykonana w ramach realizacji Programu Strategicznego
pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.
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Summary
The paper presents experimental results for multi-component (Al, Cr, Ti)N
coatings deposited on WLV steel substrates using the multi-cathodic arcvacuum technique. The research included the changeability of the coating elemental composition, as well as the effect on the hardness, Young’s modulus,
and adhesion to the substrate of the content of particular elements in the coating
materials. The study also contains the influence of the system of cathodes on
various properties (elemental composition, melting point, and thermal conductivity) and on the change in the surface topography and roughness of the
coating.

