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Właściwości powłok napawanych stopami 
na osnowie Ni-Co

Stopy na osnowie niklu i kobaltu wykazują wysoką odporność na korozję i zużycie cierne i dlatego 
są rozważane do zastosowania na przylgniach zaworów wylotowych silników spalinowych. W pracy 
przedstawiono wyniki badań powłok na osnowie Ni-Co, napawanych plazmowo przy pomocy urzą-
dzenia NP1-250. Stwierdzono przydatność urządzenia do syntezy stopów z proszku na osnowie Ni 
oraz proszku na osnowie Co. Przeanalizowano rozkłady pierwiastków stopowych w celu określenia 
jednorodności wytworzonych powłok. Zbadano związek pomiędzy wartościami odporności na zużycie 
ścierne powłok oraz ich składem chemicznym i jednorodnością. Wytworzone powłoki charakteryzują 
się właściwościami przewyższającymi właściwości stellitów El-Co12 i El-Co6. Nowe powłoki cechowały 
się wysoką odpornością na zużycie ścierne, zmniejszającą się wraz ze wzrostem zawartości kobaltu 
w powłoce. 
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Wstęp
Zużycie powierzchni roboczej przedmiotu po-

ciąga za sobą pogorszenie jego własności użyt-
kowych. Może być ono spowodowane wieloma 
różnymi procesami fi zycznymi i chemicznymi wy-
stępującymi w czasie jego eksploatacji, a wyni-
kającymi głównie z warunków pracy [6]. Powłoki 
napawane są często stosowane w celu zwięk-
szenia żywotności elementów maszyn, urządzeń 
oraz obniżenia kosztów związanych z naprawą 
lub wymianą uszkodzonych podzespołów. Przy-
kładem elementów podlegających regeneracji są 
powierzchnie przylgni zaworów silników wysoko-
prężnych, które mogą być stosowane w autobu-
sach. Można wyróżnić następujące rodzaje zuży-
cia występujące na przylgni zaworu dolotowego 
– adhezję, zużycie ścierne, dodatkowo odkształ-
cenie plastyczne powierzchni przylgni oraz zuży-
cie utleniające zaworu wylotowego [4].

W związku z powyższym, materiały stosowane 
na zawory wylotowe silników spalinowych powin-
ny spełniać następujące wymagania [4]:
 – dobra odporność na działanie wysokich tem-
peratur oraz dobra odporność na obciążenia 
udarowe,

 – odporność na korozję, erozję i zużycie ścierne,
 – stabilność struktury materiału w podwyższonych 
temperaturach,

 – stosunkowo wysoka twardość w podwyższo-
nych temperaturach,

 – wysoka wartość współczynnika przewodnictwa 
ciepła ze względu na konieczność odprowadza-
nia ciepła przejmowanego od spalin,

 – niska wartość współczynnika rozszerzalności 
cieplnej ze względu na wymagany mały luz 
w prowadnicach.
Typowe konstrukcje grzybków zaworów wyloto-

wych są przedstawione na rysunku 1. Stosuje się 
grzybki z jednego gatunku materiału, napawanie 
powierzchni uszczelniającej lub współpracującej 
z popychaczem, grzybki składane z dwóch zgrza-
nych ze sobą materiałów oraz wewnętrzne chło-
dzenie zaworów ciekłym sodem [5]. 

W celu zabezpieczenia lub regeneracji po-
wierzchni ulegającej zużyciu, często przylgnie 
zaworów napawane są stellitami cechującymi się 
wysoką odpornością na wyżej wymienione czyn-
niki powodujące niszczenie zaworu wylotowego. 
Stellity, czyli stopy podwójne kobaltu z chromem, 
zawierają ok. 30% Cr, 4-17% W oraz 1,0-3,2% C 
i są stosowane głównie w przypadku tarcia me-
tal-metal bez materiałów smarnych oraz tarcia 
w wysokich temperaturach. Struktura tych stopów 
zbliżona jest do węglików spiekanych, składa się 
z węglików rozmieszczonych w osnowie kobalto-
wej [6÷9]. Powłoki na osnowie kobaltu, takie jak 
np. stop o nazwie handlowej stellit Grade 6, mogą 

Rys. 1. Typowe konstrukcje grzybków zaworów wylotowych 
[5]



AUTOBUSY158

być nakładane metodami napawania plazmowe-
go, metodą TIG, napawania elektrodami otulony-
mi oraz metodami napawania gazowego [7, 8].

W literaturze [4÷6,8] opisane są przypadki na-
pawania produkcyjnego i regeneracyjnego po-
wierzchni przylgni zaworów (rys. 1. C, D) i gniazd 
zaworów silników wysokoprężnych stopami na 
osnowie kobaltu. Częściowe zastąpienie drogie-
go kobaltu przez nikiel, powoduje zwiększenie 
przyczepności nanoszonej powłoki do podłoża 
[3]. Warstwy napawane stopami na osnowie Ni-
-Co zawierające od 40,4 do 63,4% Ni, mogą osią-
gnąć prawie dwukrotnie wyższą odporność na zu-
życie cierne w porównaniu do powłok na osnowie 
kobaltu [2]. 

Celem realizowanych prac było wykonanie po-
włok na osnowie Ni-Co o oryginalnych składach 
chemicznych (numery 2-10 w tab. 2), przepro-
wadzenie badań składu chemicznego nowych 
powłok, jednorodności rozkładu pierwiastków 
w powłoce, zbadanie odporności powłok na zu-
życie ścierne i scharakteryzowanie ich wybranych 
właściwości mechaniczne. Uzyskane wyniki po-
miarów wybranych właściwości powłok o nowych 
składach chemicznych, porównano z właściwo-
ściami powłok wykonanych z materiałów komer-
cyjnych El-Co12 i El Co6.

1. Metodyka i materiał badań
Powłoki na osnowie Ni-Co wytworzono z dwóch 

różnych proszków komercyjnych: proszku na osno-
wie niklu (PMNi50p), proszku na osnowie kobaltu 
(PMCo45) metodą napawania plazmowego na 
urządzeniu NP1 250 produkcji Instytutu Spawal-
nictwa na podkładkach ze stali gat. S235JR (no-

minalny skład chemiczny: C=0,22%; Si=0,35%; 
Mn=1,1%; Cr=0,3%; Fe=reszta). Podczas na-
pawania powłok, proszki były podawane jed-
nocześnie do palnika z dwóch różnych podajni-
ków. Powłokę nr 1 (tab. 2) wytworzono wyłącznie 
z proszku P Ni50p (tab. 1). Powłoki nr 2-10 zostały 
wykonane z mieszaniny proszków PMNi50p oraz 
PMCo45. Powłoki o numerach 5, 6 i 8 wykonano, 
jako powłoki wielowarstwowe. Powłoki nr 11 i nr 12 
zostały wykonane z materiałów komercyjnych, od-
powiednio El Co12 i El Co6 produkcji fi rmy MOST 
o składach zbliżonych do stellitu Grade 6. Powłoki 
nr 1-10 wytworzono metodą napawania plazmo-
wego przy pomocy urządzenia typu NP1-250, na-
tomiast powłoki 11 i 12 wykonano urządzeniem 
ESAB CADDY TIG 2200i metodą TIG.

Z wykonanych płyt próbnych wycięto próbki 
o wymiarach 8x30x30mm do badań odporności 
na ścieranie oraz badań twardości HV30. Pomia-
ry twardości HV30 wykonano na powierzchni pod-
danej badaniom zużycia ściernego powłok. Przed 
wykonaniem pomiarów powłoki szlifowano. Wy-
konano po 10 pomiarów. 

Wykonano zgłady metalografi czne na przekro-
jach płyt w celu wykonania zdjęć mikrostruktury 
oraz zbadania mikrotwardości HV0,05. Zdjęcia 
mikrostruktury sporządzono przy użyciu mikro-
skopu optycznego Neophot 2. Pomiary mikro-
twardości HV0,05 wykonano metodą Hanemanna 
na mikroskopie Neophot 2 przy użyciu specjalnej 
przystawki.  Na rysunku 2 zaznaczono lokalizację 
miejsc pomiaru mikrotwardości powłok. Określo-
no rozkłady wartości mikrotwardości na przekroju 
powłok w celu zbadania stopnia ich jednorodno-
ści. W każdym z obszarów oznaczonych a-e wy-
konano po 12 pomiarów.

Tab. 1. Nominalne składy chemiczne materiałów proszkowych użytych do wykonania powłok

Materia  Sk ad chemiczny, % wag. 
PMNi50p Ni=87%, Cr=6%, Fe=2,1%, Si=3,5%, B=1,8%, C=0,1% 
PMCo45 Co=63,2%, Cr=30%, W=4%, Si=1,3%, B=0,8%, C=0,7% 

Tab. 2. Skład chemiczny badanych powłok
1  - 6,00 87,00 - 2,10 3,50 0,10 1,80 
2  3,84 14,12 48,45 0,22 29,88 2,27 0,15 0,97 
3  10,97 14,05 38,12 0,73 33,22 1,74 0,22 0,86 
4  24,91 11,52 5,64 3,10 51,16 2,84 0,38 0,41 
5  28,08 - 48,50 1,84 17,25 2,55 0,40 1,35 
6  32,12 18,98 42,58 2,15 - 2,46 0,39 1,27 
7  33,26 19,40 41,06 2,22 - 2,36 0,40 1,25 
8  34,76 20,01 39,30 2,27 - 1,96 0,42 1,23 
9  44,21 24,47 7,39 2,93 17,58 2,17 0,50 0,66 
10  48,67 25,80 20,66 3,25 - - 0,54 1,00 
11  54,10 29,00 3,00 8,00 3,00 1,50 1,40 - 
12  59,90 28,00 3,00 4,00 3,00 1,00 1,10 - 

Źródło: Badania własne i dane producenta.

Źródło: Badania własne i dane producenta.



AUTOBUSY 159

Badania odporności na ścieranie powłok prze-
prowadzono na testerze T-07. Zastosowano siłę 
docisku przeciwpróbki do badanej powierzchni 
równą 44N. Przeciwpróbkę stanowiła gumowa rol-
ka o wymiarach Φ50mm x 15mm. Liczba obrotów 
przeciwpróbki wynosiła 1800. Jako ścierniwo uży-
to mieliwa kwarcowego SiO2 o wielkości cząstek 
nie przekraczającej 0,1mm. Ścierniwo podawano 
grawitacyjnie do węzła tarcia. Podana w literatu-
rze mikrotwardość proszku SiO2 wynosi 9-11GPa 
[11]. W celu oceny ilościowej odporności na ście-
ranie testom poddano również próbkę wzorcową 
wykonaną ze znormalizowanej stali C45. Na każ-
dej próbce wykonano 10 badań ścieralności, po 
wykonaniu 2 prób ścierana próbka była szlifowa-
na w celu wyrównania powierzchni.

Na skaningowym mikroskopie elektronowym 
Zeiss Ultra Plus wyposażonym w mikrosondę, 
określono składy chemiczne na powierzchniach 
zgładów wybranych powłok oraz przeanalizowano 
obrazy powierzchni zużycia powłok po badaniach 
ścieralności. Wykonano mapping powierzchni po-
włok po badaniach odporności na ścieranie.

Rys. 2. Typowe konstrukcje grzybków zaworów wylotowych [5]
Źródło: Opracowanie własne

Dla powłok wielowarstwowych (numery 5, 6 i 8) 
założono, że skład chemiczny powłoki odpowia-
da składowi mieszaniny proszków, podobnie dla 
powłok o numerach 1, 11 i 12 wykonanych z ma-
teriałów komercyjnych. W przypadku powłok 
o mniejszej grubości, na zgładach poprzecznych 
w warstwie przypowierzchniowej, wykonano ozna-
czenia składu chemicznego metodą EDS. Analizę 
wykonano dla powłok nr 2 4, 7, 9, 10. W tabeli 2 za-
mieszczono składy chemiczne badanych powłok.

2. Wyniki badań
Dla miejsc pomiarów mikrotwardości oznaczo-

nych (rys. 2) a i b – zlokalizowanych blisko linii wto-
pienia, otrzymywano średnie wartości mikrotwar-
dości niższe od wartości uzyskiwanych dla miejsc 
pomiarów d i e – umiejscowionych pod powierzch-
nią powłoki. Powyższą prawidłowość stwierdzono 
zarówno dla powłok wielowarstwowych (nr 5, 6 i 8) 
jak i pozostałych powłok. Przykładowo powłoka 
nr 8 wykazywała średnie wartości mikrotwardości 
HV0,05 dla miejsc pomiaru (rys. 2) odpowiednio: 
a=837HV0,05; b=691HV0,05; c=1022HV0,05; 
d=961HV0,05; e=1093HV0,05.

Na rysunku 3 przedstawiono rozrzut wartości 
mikrotwardości w zależności od zawartości kobal-
tu a na rysunku 4 – w zależności od sumarycznej 
zawartości boru i węgla w powłokach.

Wyniki pomiarów twardości HV30 zamieszczo-
no na rysunku 5.

Na fotografi i 1a przedstawiono przykładowy 
obraz mikrostruktury otrzymany dla powłoki nr 4 
natomiast na fotografi i 1b przedstawiono ślady 

Rys. 3. Wyniki pomiarów wartości mikrotwardości (uśrednionej z grubości warstwy) w zależności od zawartości 
kobaltu. Kolejne punkty pomiarowe odpowiadają numeracji powłok w tab. 2.
Źródło: Badania własne.
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zużycia otrzymane na powierzchni tarcia powło-
ki nr 4 po przeprowadzeniu badań ścieralności 
przy zastosowaniu ścierniwa SiO2.

Przeprowadzono analizę chemiczną zużytej 
powierzchni napoiny przy zastosowaniu meto-
dy EDS. Na fotografii 2 przedstawiono obrazy 

Rys. 4. Zależność mikrotwardości powłok od sumy zawartości boru i węgla
Źródło: Badania własne.

Rys. 5. . Wyniki pomiarów twardość powłok HV30 w zależności od zawartości kobaltu. Kolejne punkty pomiarowe 
odpowiadają numeracji powłok w tab. 2
Źródło: Badania własne.

rozkładu wybranych pierwiastków wchodzących 
w skład powłoki nr 7.

Wyniki badań odporności na ścieranie za-
mieszczono na rysunkach 6-9.
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 a)      b)   

Fot. 1. Powłoka nr 4: (a) mikrostruktura, trawiono wodą królewską, mikroskop optyczny, (b) ślady zużycia otrzy-
mane na powierzchni tarcia po przeprowadzeniu badań ścieralności z użyciem ścierniwa SiO2 , skaningowy mi-
kroskop elektronowy
Źródło: Badania własne.

Co Ni

Cr C

B

Fot. 2. Mapping składu chemicznego wykonany dla powłoki nr 7
Źródło: Badania własne.
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Rys. 6. Zależność względnej odporności na zużycie powłok od zawartości kobaltu. Kolejne punkty pomiarowe 
odpowiadają numeracji powłok zamieszczonej w tab. 2.
Źródło: Badania własne.

Rys. 7. Względna odporność na zużycie w zależności od średniej twardości HV30
Źródło: Badania własne.
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Rys. 8. Zależność względnej odporności na zużycie powłok od mikrotwardości
Źródło: Badania własne.

Rys. 9. Zależność względnego zużycia powłok od sumy zawartości boru i węgla
Źródło: Badania własne.
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podłoża na mikrotwardość powłoki. Zakres warto-
ści pomiarów mikrotwardości (rys. 3) dla poszcze-
gólnych powłok sugeruje obecność w powłoce 
twardych faz węglikowych lub borków np. dla po-
włoki nr 8 o zawartości Co = 34,46% zamierzo-
ne wartości mikrotwardości powłoki zawierają się 
w zakresie od 588HV0,05 (osnowa powłoki) do 
1261HV0,05 (twardość którą mogą osiągać wę-
gliki M3C). W powłokach o numerach: 1, 2, 4, 7 
otrzymywano wartości mikrotwardości wyższe niż 
1100HV, co może potwierdzać obecności w ich 
strukturze węglików. Stwierdzono spadek mikro-
twardości powłok wraz ze wzrostem zawartości 
kobaltu (rys. 3). 

Wartość średniej twardości HV30 wraz ze zwięk-
szającą się zawartością kobaltu, początkowo ob-
niża się od wartości ok. 480HV30 (rys. 5) i osiąga 
swoje minimum dla ok. 30%Co (380HV30), na-
stępnie wzrasta do wartości zbliżonej do począt-
kowej. Najniższe wartości twardości HV30 otrzy-
mano dla powłok o numerach 4, 6 i 7 to znaczy 
dla zawartości Co ok. 30%.

Największą względną odporność na zuży-
cie wykazywały powłoki otrzymane na osnowie 
proszków PMNi50p oraz PMCo45 oznaczone nu-
merami: 2; 7; 3; 5; 1 i 7, dla których względne 
odporności na zużycie wynosiły 5,86; 5,85; 5,50; 
5,45; 5,44 i 5,11, odpowiednio (rys. 6). Powłoki 
nakładane metodą TIG (nr 11 i 12) cechowały się 
niższą wartością odporności na ścieranie. Dla po-
włoki wykonanej z materiału El-Co6 (nr 12) uzy-
skano najniższy wynik odporności na ścieranie 
równy 2,57 natomiast dla nr 11 uzyskano 3,60. 
Wraz ze wzrostem zawartości kobaltu w osnowie 
powłok ulega spadkowi wartość względnej odpor-
ności na zużycie powłok (rys. 6), co potwierdza 
dane zawarte w pracy [4]. Wysoka odporność na 
zużycie powłok Ni-Co jest związana z efektywnym 
umocnieniem przez zgniot podczas tarcia.

Nie można zauważyć wyraźnej korelacji pomię-
dzy twardością HV30 a względną odpornością na 
zużycie badanych powłok (rys. 7). Może być to 
podyktowane zróżnicowanym składem chemicz-
nym powłok powodującym tworzenie się w bada-
nych powłokach różnych faz zależnych od pro-
centowych udziałów poszczególnych składników 
stopowych w powłokach. Wartość odporności na 
zużycie zależy również od struktury materiału 
i stopnia jej rozdrobnienia [10, 12]. 

Na podstawie rysunku 8 stwierdzono wzrost od-
porności na zużycie ścierne powłok wraz ze wzro-
stem mikrotwardości. Struktury drobnoziarniste 
i zawierające twarde fazy są odporne na zużycie 
ścierne typu metal minerał [6, 10, 12]. Odporność 
materiałów o bardziej złożonej strukturze na ogół 
nie koreluje z ich makroskopowymi własnościami 
mechanicznymi takimi jak twardość HV30 [10]. 

Na rys. 9 przestawiono zależność względnego 
zużycia powłok od sumy zawartości boru i węgla. 
Bor i węgiel tworzą twarde fazy w powłoce. Nie 
stwierdzono występowania korelacji pomiędzy 

3. Dyskusja wyników badań 
Wiele właściwości stopów kobaltu wynika z jego 

krystalografi cznej budowy. Dodatki stopowe takie 
jak Ni, Fe i C stabilizują strukturę regularną pła-
skocentryczną A1 kobaltu, która poniżej tempe-
ratury 417ºC ulega przemianie na kryształy sieci 
heksagonalnej gęsto upakowanej A3 stabilizowa-
nej przez Cr, Mo i W. Praktycznie w stopach ko-
baltu zamiast fazy heksagonalnej mamy często w 
temperaturze otoczenia do czynienia z metasta-
bilną fazą regularną płaskocentryczną. Faza ta, 
określona jako austenit kobaltowy (stopowy) jest 
roztworem stałym i może być roztworem: Cr, Ni, 
Fe, W, Mo, Mn czy Ta w kobalcie [1, 7, 8]. 

Składy powłok różnią się od składów prosz-
ków użytych do napawania ze względu na udział 
podłoża w powłokach. Proszki zastosowane do 
napawania zawierały do 3% Fe natomiast w wy-
konanych powłokach stwierdzono podwyższoną 
obecność tego pierwiastka np. w powłoce nr 4 za-
wartość Fe = 51,16% (tab. 2). Na stopień przecho-
dzenia materiału podłoża do powłoki mają wpływ 
metoda oraz parametry procesu napawania.

Najczęściej stosowany stop na osnowie kobal-
tu, stellit Grade 6 zawiera roztwór stały kobaltu 
(austenit kobaltowy) oraz węgliki umieszczone 
międzydendrytycznie. W stopie tym Cr zapewnia 
odporność na korozję i umacnia roztwór stały. Cr 
wchodzi w skład węglika typu M7C3 oraz M23C6. 
Wolfram jest pierwiastkiem umacniającym roz-
twór stały oraz tworzy węgliki MC i M6C i fazy mię-
dzymetaliczne [7]. W stopach kobaltu, zawierają-
cych ≥0,1% B możliwe jest występowanie borków. 
Fazy takie jak: M3B2, M23B6, M2B, czy MB12 
zastępują węgliki typu MC, M23C6 i M6C. Bor-
ki występujące w stopach kobaltu cechuje duża 
dyspersja [1]. Powłoki nr 1-10 zawierały znacznie 
ponad 0,1% B. Powłoka nr 1 została wykonana 
wyłącznie przy pomocy proszku PMNi50p i nie 
zawierała kobaltu. W wyniku wcześniej przepro-
wadzonych przez autorów badań stwierdzono, 
że należy ona do grupy stopów samotopnikują-
cych a jej mikrostruktura zawiera roztwór stały 
niklu, eutektykę Ni-Ni3B oraz drobne wydzielenia 
węglików.  

Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów 
mikrotwardości badanych powłok nr 1 12 stwier-
dzono wzrost średniej wartości mikrotwardości 
(punkty a i b na rys. 2) wraz z oddalaniem się 
punktu pomiarowego od linii wtopienia w kierunku 
do powierzchni powłoki (punkty d i e). Wiadomym 
jest, że mikrostruktura powłoki w warstwie przyle-
głej do podkładki różni się od mikrostruktury war-
stwy przypowierzchniowej napoiny ze względu na 
sposób krystalizacji napoiny. Maksymalne warto-
ści mikrotwardości zbliżone lub przekraczające 
1100HV odczytywano głównie dla punków pomia-
rowych d i e, co może dowodzić koncentracji faz 
węglików w warstwach przypowierzchniowych. 
Otrzymane wyniki potwierdzają wpływ materiału 
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zwiększającą się koncentracją B i C a względną 
odpornością na zużycie. Pomiar zawartości wę-
gla metodą EDS jest jednak obarczony znacznym 
błędem. W badaniach EDS stwierdzono, że twar-
de fazy węglików i borków są rozmieszczone w 
sposób równomierny w objętości próbki (fot. 2). 
Wzrost zawartości fazy twardej nie zwiększa jed-
nak odporności na zużycie powłok. 

Mikrostruktura powłoki nr 4 zawiera roztwór sta-
ły o sieci płaskocentrycznej oraz węgliki typu M7C3 
i M23C6 (fot. 1a). Przy tarciu ciał wielofazowych 
niezbędne jest określenie intensywności zużycia 
poszczególnych faz. Fotografi a 1b przedstawia 
przykładowy obraz powierzchni powłoki nr 4 po 
badaniach ścieralności. Ziarna ścierniwa tworzą 
rysy na powierzchni powłoki. Przebieg rys jest 
miejscami odchylony od prostolinijnego, co wska-
zuje na efektywność umacniania materiału podło-
ża oraz potwierdza to występowanie w strukturze 
faz twardych. Szerokość śladów zużycia zbliżo-
na jest do 2 μm. Średnia wielkość ziaren proszku 
SiO2 użytego w badaniach ścieralności była zbli-
żona do 20 μm. Drobne i równomiernie rozłożone 
wydzielania węglików i borków w strukturze pró-
bek mogły stanowić przeszkodę dla ziaren ścier-
niwa (fot. 1, 2).

Wytworzone powłoki należą do grupy materiałów 
wielofazowych. Na podstawie analizy powierzchni 
powłoki nr 7 (fot. 2) stwierdzono utworzenie stopu 
Ni Co. Miejsca o zwiększonej koncentracji niklu 
pokrywają się z miejscami o podwyższonej kon-
centracji Co. Odnotowano, że powłoka 7 zawiera 
równomiernie rozmieszczone pierwiastki B i C. 
Cr i Ni występują w postaci skupisk. Podwyższo-
na zawartości chromu występuje w miejscach o 
obniżonej koncentracji niklu. Mapy B, C i Cr su-
gerują obecność drobnych wydzieleń węglików 
i borków występujących w powłoce, które mają 
wymiary zbliżone do 2 μm (fot. 2). 

Rozmiary wydzieleń faz twardych obserwowane 
dla powłoki 7 są mniejsze od wartości przekątnych 
odcisków wgłębnika uzyskiwanych w pomiarach 
mikrotwardości powłok których wartości zawierały 
się w przedziale 8÷16μm. Obecność drobnych faz 
twardych powoduje rozrzut wartości mikrotwar-
dości powłok. Wzrost koncentracji pierwiastków 
C i  B w powłoce nie powoduje wzrostu wartości 
mikrotwardości (rys. 4) co może być związane ze 
znaczną dyspersją faz twardych w powłoce.

Podsumowanie
Wykonane powłoki Ni-Co wykazały wyższą 

odporność na zużycie od powłok stellitowych El-
-Co12 i El Co6. Mikrotwardości powłok zależą od 
miejsca pomiaru, większe twardości obserwowa-
no w warstwie przypowierzchniowej, co było zwią-
zane zarówno z wpływem materiału podłoża jak 
i dendrytycznym procesem krzepnięcia napoin.

Stwierdzono brak zależności wartości względ-
nej odporności na zużycie ścierne powłok od war-
tości twardości HV30 co sugeruje znaczny wpływ 

mikrostruktury. Wartość względnej odporności na 
zużycie wzrasta ze zwiększającą się mikrotwar-
dością powłok. Względna wartość odporności na 
zużycie ścierne powłok malała ze wzrostem za-
wartości kobaltu. Wzrost koncentracji pierwiast-
ków C i B w powłoce nie powoduje wzrostu war-
tości mikrotwardości. Nie stwierdzono również 
wyraźnego związku między wartością względnej 
odporności na zużycie powłok a sumą zawartości 
węgla i boru w powłokach.

W badaniach przeprowadzonych na skanin-
gowym mikroskopie elektronowym potwierdzono 
fakt powstawania stopu Ni Co. Badania SEM po-
wierzchni tarcia wykazały, że wydzielenia twardych 
cząstek stanowią przeszkody dla cząstek ścierni-
wa. Wykazano celowość stosowania metody napa-
wania plazmowego do syntezy stopów Ni-Co.
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Properties of ni-co based overlay coatings
Ni-Co based alloys reveal high corrosion and sliding wear resistance and thus can be considered to perform 

coatings on seal faces of exhaust valves of internal combustion engines. The paper presents the results of inve-
stigations of the Ni-Co based coatings deposited by means of the NP1 250 plasma unit. The feasibility of synthe-
sizing alloys from the mixture of Ni  and Co  based powders was proven. The distributions of alloying elements 
were analyzed in order to evaluate the homogeneity of the coatings produced. The dependence of abrasive wear 
resistance of coatings on their chemical composition and homogeneity was examined. The performed coatings 
reveal better properties than El-Co12 and El-Co6 coatings. New coatings demonstrated abrasion resistance 
which decreased with the increasing Co  content in the coating.

Key words: seal face, plasma padding, Ni-Co based alloy.
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