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Streszczenie 

Artykuł przedstawia wyniki badań zużycia ostrzy narzędzi z ceramiki 
azotkowej bez powłoki i z powłoką CVD-Al2O3/TiN w skrawaniu żeliwa 
sferoidalnego o strukturze perlityczno-ferrytycznej, gatunku EN-GJS- 
-500. Badania obejmowały wyznaczenie krzywych zużycia i odpowied-
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nich trwałości ostrza oraz szczegółową identyfikację mechanizmów zu-
życia występujących na powierzchni natarcia i przyłożenia. Wykazano 
obecność różnych mechanizmów, którymi w zależności od warunków 
obróbki mogą być: zużycie ścierne, adhezja i zużycie chemiczne. Udo-
wodniono większą odporność na zużycie ścierne narzędzi z ceramiki 
Si3N4 z nałożoną powłoką z ceramiki tlenkowej Al2O3. Do analizy zuży-
cia zastosowano mikroskopię skaningową SEM (Electron Scanning 
Microscopy), technikę BSE (Back Scattering Electron) i analizę EDX 
(Energy Dispersive X-Ray Analysis). 

WPROWADZENIE 

Statystyki użycia różnych materiałów konstrukcyjnych w przemyśle 
wskazują, że obok zaawansowanych materiałów, takich jak superstopy 
o specjalnych własnościach czy różne grupy kompozytów, jednym z czę-
ściej stosowanych w budowie maszyn materiałów odlewniczych jest 
wciąż żeliwo. Wyraźnie wzrasta zainteresowanie gatunkami żeliwa 
o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych i tribologicznych, tj. 
żeliwem sferoidalnym, żeliwem z grafitem wermikularnym (robaczko-
wym) – CGI (GGV wg DIN) i żeliwem ADI (GGG wg DIN). Obróbka 
tych gatunków żeliwa jest ze względu na mikrostrukturę i dużą ciągli-
wość trudnym zadaniem technologicznym, co powoduje nieodzowność 
zwiększenia wymagań stawianych narzędziom skrawającym i wymusza 
stosowanie materiałów narzędziowych o większej trwałości, niezawod-
ności, coraz bardziej wydajnych. Przemysł wytwórczy zaczyna na więk-
szą skalę stosować do obróbki żeliwa o polepszonych właściwościach 
mechanicznych węgliki spiekane z powłokami wielowarstwowymi, ce-
ramikę azotkową  Si3N4, sialon oraz kompozyt CBN. Azotek krzemu 
Si3N4 jest związkiem kowalencyjnym [L. 1, 2], w którym sąsiadujące 
atomy wiążą się w wyniku wymiany elektronów, tworząc ściśle określoną 
liczbę ukierunkowanych wiązań. W strukturach tych energia minimali-
zowana jest nie przez zwiększenie gęstości upakowania, lecz dzięki two-
rzeniu łańcuchów, płaszczyzn lub sieci przestrzennych. Często struktury 
te są amorficzne. Wiązania atomowe cechują się bardzo dużą siłą przy-
ciągania [L. 3], przez co zapewniają materiałom wysoką wytrzymałość, 
także w podwyższonych temperaturach, większą odporność na ścieranie 
oraz odporność chemiczną na korozję i utlenianie [L. 1]. Zastosowanie 
narzędziowych materiałów ceramicznych na bazie Si3N4 do obróbki że-
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liwa umożliwia znaczne zwiększenie prędkości skrawania [L. 2, 4÷5], 
a możliwość pracy w wysokiej temperaturze skrawania wynika z dużej 
odporności na zużycie cieplne [L. 6] tego materiału narzędziowego. Ko-
rzyścią ekonomiczną i ekologiczną jest eliminacja cieczy obróbkowych 
ze względu ma małą przewodność cieplną ceramiki azotkowej.  

W związku z powszechnym dążeniem do zwiększenia wydajności ob-
róbki, narzędziom stawiane są coraz wyższe wymagania, przede wszystkim 
związane z czasem pracy ostrza, jego trwałością oraz technologicznymi 
parametrami skrawania. Właściwości użytkowe narzędzi uzależnione są 
nie tylko od własności fizycznych czy chemicznych zastosowanego mate-
riału, ale bardzo często od własności i struktury warstw powierzchniowych 
[L. 7]. W tym celu prowadzi się różne badania [L. 8] mające na celu po-
prawę własności skrawnych narzędzi i ich odporności na zużycie.  

W pracy przedstawiono badania koncentrujące się na zużyciu ostrzy 
z ceramiki azotkowej Si3N4 oraz ceramiki Si3N4 z nałożoną warstwą CVD-
Al2O3/TiN w toczeniu żeliwa sferoidalnego. Celem badań było określenie 
wpływu prędkości skrawania, jako podstawowego czynnika technologicz-
nego wpływającego na temperaturę pracy i okres trwałości ostrza [L. 2]. 
Zakres badań obejmował standardowe próby zużycia, ocenę stanu po-
wierzchni roboczych ostrzy i charakterystycznych obszarów zużycia, a tak-
że określenie występujących mechanizmów zużycia i ich rozróżnienie dla 
ceramiki bez powłoki i z nałożoną powłoką CVD-Al2O3/TiN.  

METODYKA  BADAŃ 

Badania doświadczalne przeprowadzono na próbkach z żeliwa sferoidal-
nego o strukturze perlityczno-ferrytycznej o symbolu EN-GJS-500, za-
wierającego około 50% perlitu, 40% ferrytu oraz 10% grafitu. Granica 
wytrzymałości na rozciąganie Rm = 500 MPa, a zmierzona średnia twar-
dość była równa 175 HB. Skład chemiczny obrabianego materiału przed-
stawiono w Tabeli 1.  

W próbach skrawania stosowano płytki skrawające trójkątne o ozna-
czeniu TNGA 160408T02520 mocowane w  oprawce nożowej typu  
ISO-TGNR 2020-16. Jak wspomniano wcześniej, użyto  narzędzi z ce-
ramiki azotkowej Si3N4 bez powłoki i z dodatkową powłoką z ceramiki 
tlenkowej Al2O3/TiN (o grubości 4 µm). 

Parametry skrawania stosowane w próbach zużycia ostrza przedsta-
wiono w Tabeli 2. 
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Tabela 1. Skład chemiczny żeliwa EN-GJS-500 
Table 1. Chemical composition of EN-GJS-500 cast iron 
 

 
 
Tabela 2. Zestawienie warunków badań 
Table 2. Specification of investigation conditions 

 

 
 
Badania obszarów zużycia narzędzi skrawających przeprowadzono 

z użyciem elektronowego mikroskopu skaningowego HITACHI S-3400N 
sprzężonego ze spektrometrem rentgenowskim EDS THEMO NORAN 
System Six. Ze względu na brak przewodnictwa elektrycznego materiału 
płytek badania wykonano w warunkach niskiej próżni w komorze prepa-
ratowej (50 Pa), rejestrując obrazy BSE (elektrony wstecznie rozproszo-
ne) oraz ESED (elektrony wtórne). Analizę składu chemicznego produk-
tów zużycia wykonano techniką EDX. 

WYNIKI  BADAŃ  

Celem badań była ocena stanu powierzchni roboczych ostrza w chwili 
osiągnięcia kryterialnego stanu zużycia VBB ≈ 0,3 mm oraz określenie 
mechanizmów zużycia testowanych narzędzi skrawających, które zależne 
są od wielu czynników: naprężeń kontaktowych, temperatury, względ-
nych prędkości na powierzchni styku zużywających się powierzchni oraz 
chemicznych i fizycznych własności stykających się materiałów [L. 2, 6]. 

Wyniki badań własnych przedstawione wcześniej w pracy [L. 9] po-
zwalają wnioskować, iż zdecydowanie większą odporność na zużycie 
ścierne podczas skrawania z prędkością 100÷240 m/min wykazują ostrza 
z ceramiki azotkowej Si3N4 pokryte warstwą Al2O3/TiN (Rys. 1).  

Składnik C Si Cu Mg Mn P S Cr Zn 
[%] at. 3,78 2,46 0,01 0,05 0,32 0,038 0,065 0,031 0,004 

Narzędzie skrawające 
Prędkość 

skrawania vc 

[m/min] 

Głębokość 
skrawania 

ap [mm] 

Czas t 
[s] 

Wskaźnik 
zużycia VBb 

[mm] 
160 2 70 0,32 Płytka z ceramiki  

azotkowej  
Si3N4 

100 2 85 0,32 

160 2 280 0,34 Płytka z ceramiki  
azotkowej pokrywana 

Si3N4+Al2O3/TiN 
100 2 375 0,31 
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Rys. 1.  Przebiegi zmian wartości wskaźnika zużycia VBB dla ceramiki azotowej (a) 
oraz dla ceramiki azotkowej pokrywanej (b) w funkcji drogi skrawania dla 
różnych prędkości skrawania 100÷240 m/min [L. 9] 

Fig. 1.  Changes of tool wear indicator VBB for uncoated nitride ceramic (a) and coated 
nitride ceramic (b) tools as functions of cutting distance for different cutting 
speeds 100÷240 m/min [L. 9]  

 

W niniejszej pracy skoncentrowano się na analizie obrazów SEM 
i BSE przedstawiających stan geometryczny i tribologiczny naroży pły-
tek, które w czasie obróbki podlegają intensywnemu zużyciu. Na 
Rys. 2÷7 zamieszczono zdjęcia uzyskane na mikroskopie skaningowym, 
z tym że Rys. 2÷3 przedstawiają widoki od strony powierzchni natarcia, 
natomiast Rys. 4÷7 obrazują stan powierzchni przyłożenia. 
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Rys. 2. Zużyte powierzchnie natarcia ostrza przy prędkości skrawania  
vc = 100 m/min (pow. 50x, BSE), (a) ostrze z ceramiki azotkowej Si3N4;  
(b) ostrze z ceramiki azotkowej Si3N4+ Al2O3 /TiN 

Fig. 2.  Worn rake faces for cutting speed of vc = 100 m/min (magnif. 50x, BSE),  
(a) uncoated Si3N4 ceramic  tool, (b) coated Si3N4+ Al2O3 /TiN ceramic tool 
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Rys. 3. Zużyte powierzchnie natarcia ostrza przy prędkości skrawania  

vc = 160 m/min (pow. 50x, BSE), (a) ostrze z ceramiki azotkowej Si3N4;  
(b) ostrze z ceramiki azotkowej Si3N4+Al2O3/TiN 

Fig. 3.  Worn rake faces for cutting speed of vc = 160 m/min (magnif. 50x, BSE),  
(a) uncoated Si3N4 ceramic tool, (b) coated Si3N4+ Al2O3 /TiN ceramic tool 

 
Z obserwacji śladów zużycia oraz dokonanej analizy składu chemicz-

nego metodą EDS można sądzić, że podczas tarcia następowało wzajem-
ne przemieszczanie się materiałów i lokalne nanoszenie żeliwa na po-
wierzchnię ostrza w obszarze kontaktu z wiórem. Na Rys. 4 i 6 przed-
stawiono ostrze z ceramiki azotkowej Si3N4 zużyte przy prędkości skra-
wania odpowiednio vc = 100 m/min oraz vc = 160 m/min, natomiast 
Rys. 5 i 7 przedstawiają zużyte ostrze z ceramiki azotkowej Si3N4+ 
Al2O3/TiN. Rysunek 8 obrazuje natomiast fragment powierzchni ostrza 
z pozostałościami powłoki ochronnej oraz nalepieniami materiału obra-
bianego, zaś analiza składu chemicznego EDS w tych obszarach przed-
stawiona została na Rys.  9. 

Zarówno dla ostrzy z ceramiki azotkowej Si3N4, jak i dla ostrzy po-
krywanych warstwą Al2O3/TiN, stwierdzono występowanie nalepień 
i pozostałości materiału obrabianego na powierzchni natarcia (Rys. 2 i 3). 
Dominującym mechanizmem obserwowanym dla ostrzy było mikroście-
ranie. Dla ostrzy pokrytych warstwą Al2O3/TiN zaobserwowano ścieranie 
się powłoki ochronnej na powierzchni natarcia oraz powstanie rowka (jak 
na Rys.  5 i 7). W wielu miejscach, gdzie następował kontakt materiału 
obrabianego z narzędziem, nastąpiło całkowite lub częściowe usunięcie 
powłoki. Pod koniec próby zużycia na powierzchni natarcia pojawił się 
rowek (Rys. 5a i Rys. 7a), który nie wystąpił na ostrzu z powłoką prze-
ciwzużyciową. 
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Rys. 4.  Obraz SEM ostrza z ceramiki azotkowej Si3N4 przy prędkości skrawania 

vc = 100 m/min, (a) pow. 50x, ESED, (b) fragment powierzchni w polu A 
wg Rys. 4a (pow. 200x, BSE), (c) fragment powierzchni w polu B wg 
Rys. 4a (pow. 200x, BSE), (d) widmo energetyczne promieniowania rent-
genowskiego w miejscu 1 wg Rys. 4b 

Fig. 4.  SEM image of nitride ceramic tool for cutting speed of 100 m/min, (a) magnif. 
50x, ESED, (b) part of the face in area A according to Fig. 4a (magnif. 100x, 
BSE), (c) part of the face in area B according to Fig. 4a (magnif. 50x, BSE), 
(d) energetic spectrum in place 1 according to Fig. 4b 

 
 
Zużycie głównych krawędzi skrawających od strony powierzchni 

przyłożenia jest porównywalne dla wszystkich ostrzy narzędzi, co wi-
doczne jest na Rys. 4÷7. Naniesiona powłoka Al2O3/TiN ulega systema-
tycznemu zużyciu ściernemu z materiałem obrabianym, jednak w pew-
nym stopniu zużycie to jest spowalniane. W przypadku narzędzi z po-
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włoką widoczne są ubytki powłoki oraz pozostałości po powłoce ochron-
nej (Rys. 7b).  
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Rys. 5. Obraz SEM ostrza z ceramiki azotkowej Si3N4+ Al2O3/TiN przy prędkości 

skrawania vc = 100 m/min, (a) pow. 50x, ESED, (b) fragment powierzchni 
w polu A wg Rys. 5a (pow. 200x, BSE), (c) fragment powierzchni w polu B 
wg Rys. 5a (pow. 100x, BSE), (d) widmo energetyczne promieniowania 
rentgenowskiego w miejscu 1 wg Rys. 5b 

Fig. 5. SEM image of coated Al2O3/TiN nitride ceramic tool for cutting speed of  
100 m/min, (a) magnif. 50x , ESED,  (b) part of the face in area A according to 
Fig. 5a (magnif. 100x, BSE), (c) part of the face in area B according to Fig. 5a 
(magnif. 50x, BSE), (d) energetic spectrum in place 1 according to Fig. 5b 
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Rys. 6.  Obraz SEM ostrza z ceramiki azotkowej Si3N4 przy prędkości skrawania 

vc = 160 m/min,  (a) pow. 50x, ESED, (b) fragment powierzchni w polu A 
wg Rys. 6a (pow. 500x, BSE), (c) fragment powierzchni w polu B wg 
Rys. 6a (pow. 250x, BSE), (d) widmo energetyczne promieniowania rent-
genowskiego w miejscu 1 wg Rys. 6b 

Fig. 6.   SEM image of nitride ceramic tool for cutting speed of 160 m/min, (a) magnif. 
50x, ESED,  (b) part of the face in area A according to Fig. 6a (magnif. 200x, 
BSE), (c) part of the face in area B according to Fig. 6a (magnif. 50x, BSE), 
(d) energetic spectrum in place 1 according to Fig. 6b 

 
 
Można stwierdzić, iż w początkowej fazie obróbki zachodzi zużycie 

ścierne i zużywanie się powłoki, która przeciwdziała pojawianiu się na-
rostów, a po jej usunięciu tworzą się narosty materiału obrabianego i wy-
stępuje dodatkowo zużywanie adhezyjne, co potwierdzają widma analiz 
EDS z tych obszarów przedstawione na Rys. 5d i 7d.  
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Rys. 7.  Obraz SEM ostrza z ceramiki azotkowej Si3N4+ Al2O3/TiN przy prędkości 

skrawania vc = 160 m/min, (a) pow. 50x, ESED, (b) fragment powierzchni 
w polu A wg Rys. 7a (pow. 100x, BSE), (c) fragment powierzchni w polu B 
wg Rys. 7a (pow. 50x, BSE), (d) widmo energetyczne promieniowania 
rentgenowskiego w miejscu 1 wg Rys. 7b 

Fig. 7. SEM image of coated Al2O3/TiN nitride ceramic tool for cutting speed of 
160 m/min, (a) magnify. 50x, ESED,  (b) part of the face in area A according to 
Fig. 7a (magnif. 100x, BSE), (c) part of the face in area B according to Fig. 7a 
(magnif. 50x, BSE), (d) energetic spectrum in place 1 according to Fig. 7b 

 
 
Zużycie naroży narzędzi bez pokrycia jest wizualnie porównywalne 

ze zużyciem narzędzi pokrytych, a charakter zużycia także jest podobny. 
Za pomocą analizy EDS (Rys. 4d, 6d) stwierdzono, iż na zużytych kra-
wędziach skrawających tworzą się narosty materiału obrabianego, co  
i w tym przypadku może świadczyć o dużym udziale adhezji w złożonym 
mechanizmie zużycia badanych ostrzy narzędzi. 
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Rys. 8.  Fragment powierzchni ostrza w miejscu 2 wg Rys. 7b (pow. 500x, BSE) – 
pozostałości powłoki ochronnej (Rys. 9a) oraz nalepienia materiału obra-
bianego (Rys. 9b) 

Fig. 8.  Part of wedge surface in place 1 according to Fig. 7b (magnif. 500x, BSE) –
fragments of deposited coating (Fig. 9a) and built-up workpiece material 
(Fig. 9b) 
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Rys. 9. Widma energetyczne promieniowania rentgenowskiego (a) w miejscu 1 wg 
Rys. 8; (b) w miejscu 2 wg Rys. 8 

Fig. 9. Energetic X-Ray spectra: (a) in place 1 according to Fig. 8, (b) in place 2  
according to Fig. 8 

 
 

Mniejsza intensywność zużycia ostrzy narzędzi pokrywanych, co wi-
doczne jest na krzywych zużycia powierzchni przyłożenia (Rys. 1), wy-
nikać więc może z pozostających nadal fragmentów powłoki (Rys. 8), 
która ogranicza ścieranie i tworzenie się narostów materiału obrabianego 
na powierzchni narzędzia. 
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Innym istotnym zjawiskiem jest pojawienie się podwyższonych kon-
centracji pierwiastków chemicznych (Fe = 76%at., Si = 21,7%at.) w miej-
scach narostów materiału obrabianego (Rys. 4d oraz podobnie 
Rys. 5d÷7d), co sygnalizować może obecnoś zużycia chemicznego. 
W miejscach tych zaobserwowano także tlen, co świadczyć może  
o występowaniu utlenionych produktów zużycia. Wskazuje to zatem, iż 
poza zużyciem ściernym i adhezyjnym zachodzi także lokalne zużycie 
chemiczne poprzez utlenianie.  

PODSUMOWANIE 

Badania składu chemicznego EDS pozwoliły na analizę mechanizmów 
zużycia ostrzy narzędzi skrawających z ceramiki azotkowej. Wszystkie 
badane płytki charakteryzują się zużyciem typowym dla tej grupy mate-
riałów. Zużycie adhezyjne, związane z przemieszczaniem materiału 
w węźle tarcia, zachodziło pomiędzy próbkami i obrabianym materiałem. 
Stwierdzono, że oprócz zużycia ściernego i adhezyjnego zachodzą rów-
nież zjawiska świadczące o lokalnym zużyciu chemicznym w strefie kon-
taktu tarciowego.  

Adhezyjne zużycie ostrzy następowało w wyniku bezpośredniego 
kontaktu pomiędzy materiałem obrabianym a powierzchniami ostrza na-
rzędzia skrawającego ze względu na duże powinowactwo chemiczne, 
podobieństwo struktury krystalicznej oraz zbliżone wartości parametru 
sieci. Widoczne cząstki obrabianego materiału przylegające do po-
wierzchni narzędzia wytworzyły silne wiązania. Takie adhezyjne zużycie 
narzędzia wpływa na otoczenie w obrębie strefy skrawania, gdyż znacz-
nie spada w niej stężenie tlenu, w wyniku niemożności  uformowania się 
ochronnej warstwy tlenków. 

Ceramika na bazie azotku krzemu cechuje się także skłonnością do 
zużycia chemicznego w wysokiej temperaturze. Powstający krzemek że-
laza prowadzi do wzmożonego zużycia chemicznego i szybszego stępie-
nia ostrza. Natomiast stabilna termodynamicznie warstwa Al2O3 jest ba-
rierą dyfuzyjną pomiędzy płytką narzędziową a obrabianym materiałem,  
co w efekcie przyczynia się do wzrostu odporności narzędzia na zużycie. 

Na podstawie wykonanych badań skrawalności żeliwa szarego 
stwierdzono, że powłoki nanoszone na ceramikę narzędziową na bazie 
Si3N4 przyczyniają się do zwiększenie odporności na zużycie ścierne, co 
wpływa bezpośrednio na wydłużenie okresu trwałości ostrza skrawające-
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go. Dobra odporność na ścieranie, szczególnie zauważalna dla ceramiki 
azotkowej z powłoką Al2O3+TiN wpływa na zwiększenie okresu trwało-
ści ostrza narzędzi skrawających. Z tego powodu oraz ze względu na 
możliwość eliminacji cieczy obróbkowych testowane materiały narzę-
dziowe mogą być zalecane do obróbki żeliwa sferoidalnego gatunku  
EN-GJS-500 w warunkach  przemysłowych. 
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Summary 

This paper presents the results of the wear of nitride ceramic tools, 
uncoated and coated with CVD-Al2O3/TiN layer, in the machining of 
pearlitic-ferritic nodular cast iron-EN-GJS-500 grade. Investigations 
include the tool wear curves and appropriate tool lives, as well as 
detailed identification of tool wear mechanisms occurring on both 
the rake and flank faces of the tools. The occurrence of various wear 
mechanisms depend on the machining conditions, e.g. abrasive wear, 
diffusive wear and chemical wear (chemical dissolution). Higher 
wear resistance of coated nitride tools with an additional oxide ce-
ramic layer was confirmed. In particular, such techniques as SEM, 
BSE and EDX analysis were employed to analyse tool wear. 

 




