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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badania odporności na zużycie ścierne wy-
branych warstw hybrydowych wykorzystywanych do podwyższania trwałości 
narzędzi do obróbki plastycznej. Testy tribologiczne wykonano metodą ball- 
-cratering przy wykorzystaniu dwóch cieczy stosowanych do przygotowania 
zawiesin ściernych – wody dejonizowanej i czystego alkoholu etylowego. Prze-
analizowano wpływ rodzaju cieczy na intensywność zużywania ściernego 
warstw hybrydowych typu warstwa azotowana–powłoka PVD. Podjęto próbę 
wyjaśnienia oddziaływania zróżnicowanych właściwości cieczy użytych do 
realizacji testów na intensywność zużywania ściernego badanych warstw hy-
brydowych. 

WPROWADZENIE 

Spośród metod badawczych, stosowanych do wyznaczania właściwości tribolo-
gicznych różnorodnych materiałów, obecnie coraz szersze zastosowanie w ba-
daniach odporności na zużycie ścierne powłok oraz warstw hybrydowych znaj-

duje metoda ball-cratering [L.  1–3]. Metoda ta stanowiąca modyfikację techni-
ki kulotestu głównie wykorzystywanej do pomiaru grubości powłok, pozwala 
na stosunkowo szybkie i skuteczne określenie odporności na ścieranie zarówno 

materiałów litych, jak i powłokowych [L. 4–6]. Badanie odporności ściernej 
z zastosowaniem metody ball-cratering polega na wytarciu na powierzchni nie-
ruchomej próbki kulistego zagłębienia (krateru) przez obracającą się kulę, 
a następnie określeniu objętości wytarcia oraz wyznaczeniu wskaźnika zużycia 
powłoki Kc. Dla przyspieszenia procesów destrukcji tarciowej testy mikroście-
rania realizowane są w obecności cząstek luźnego, twardego ścierniwa wpro-
wadzanego do strefy tarcia zwykle w postaci wodnej zawiesiny ściernej. Przed-

stawione w pracach [L. 7–8] wyniki badań wskazują, że właściwości fizyko-
chemiczne wody użytej w charakterze cieczy do sporządzenia zawiesiny ścier-
nej mogą wpływać na wielkość zużycia, poprzez intensyfikację procesów koro-
zyjnych, a także utleniających reakcji tribochemicznych zachodzących na po-
wierzchni badanej próbki podczas tarcia. W artykule przedstawiono wyniki 
badań intensywności zużywania trzech wybranych warstw hybrydowych typu 
warstwa azotowana–powłoka PVD testowanych metodą ball-cratering w obec-
ności wody dejonizowanej i alkoholu etylowego bez stosowania ścierniwa. 

METODYKA  BADAŃ 

Do badań odporności na zużycie wybrano trzy warstwy hybrydowe (warstwa 
azotowana/powłoka PVD), o zróżnicowanym składzie chemicznym, budowie 
strukturalnej oraz właściwościach: 
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• warstwa azotowana–powłoka monowarstwowa CrN, 

• warstwa azotowana–powłoka nanowielowarstwowa TiCrAlN, 

• warstwa azotowana–powłoka wielowarstwowa CrN/CrAlN. 
Warstwy hybrydowe wytworzono na próbkach w postaci krążków o śred-

nicy Ø = 2,54 mm i grubości g = 6 mm wykonanych ze stali do pracy na gorąco 
WLV, ulepszonej cieplnie do twardości 48–50 HRC, z wykorzystaniem proce-
sów „duplex” obejmujących: azotowanie jarzeniowe podłoży oraz osadzanie 
powłok z użyciem techniki odparowania w niskociśnieniowym wyładowaniu 
łukowym. 

Właściwości wytypowanych do badań warstw hybrydowych przedstawio-

no w Tabeli 1. 
 

Tabela 1. Właściwości warstw hybrydowych typu warstwa azotowana/powłoka PVD wy-
tworzone na próbkach ze stali WLV (W320) 

Table 1.  Properties of the hybrid layers with the nitrided layer – PVD coating structure pro-
duced on the W320 steel samples 

 

Właściwości warstwy 
hybrydowej 

Warstwa azotowa-
na/powłoka CrN 

Warstwa azotowa-
na/powłoka 
CrN/CrAlN 

Warstwa azoto-
wana/powłoka  

TiCrAlN 
Twardość powierzchnio-
wa warstwy azotowanej 

1000 HV10 1000 HV10 1000 HV10 

Grubość efektywna war-

stwy azotowanej ge 
0,20 mm 0,20 mm 0,2 mm 

Grubość powłoki PVD  

g 
4,5 µm 4,2 µm 4,0 

Twardość powłoki PVD 

H 
24 ±1,6 GPa 25 ±2,9 GPa 30 ±2,1 GPa 

Moduł Younga powłoki 

PVD E 
279 ±16 GPa 314 ±29 GPa 337 ±12 GPa 

Współczynnik tarcia 

powłoka PVD–stal µ 
0,32 0,41 0,48 

Chropowatość po-
wierzchni powłoki PVD 

Ra 

0,43 µm 0,37 µm 0,29 µm 

Adhezja powłoki PVD  

Lc 
LnC2 = 60 N LnC2 = 80 N LnC2 = 83 N 

 

Testy odporności na zużycie wykonano metodą ball-cratering na testerze 

Calowear firmy CSM (Rys. 1) przy zastosowaniu następujących parametrów: 

• obciążenie styku tarciowego – 0,4 N, 

• prędkość obrotowa kulki – 400 obr./min, 

• droga tarcia – 500 m, 

• wydatek cieczy – 1,4 ml/min, 

• temperatura – 22±2°C, 

• przeciwpróbka – kulka ze stali ŁH15 o średnicy Ø = 25,4 mm. 
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Testy mikrościerania warstw hybrydowych wykonano z udziałem dwóch 
różnych cieczy stosowanych do przygotowania zawiesin ściernych, a mianowi-
cie wody dejonizowanej lub czystego alkoholu etylowego. W celu wyznaczenia 
wartości średniej wielkości zużycia objętościowego dla każdej z poddanych 
badaniom tribologicznym warstw hybrydowych przeprowadzono po 5 biegów 
badawczych. Pomiary wielkości średnic kraterów wytartych na badanych prób-
kach przeprowadzono z wykorzystaniem cyfrowego mikroskopu optycznego 
Keyence VHX-1000, zaś obserwacje ich powierzchni wykonano na skaningo-
wym mikroskopie elektronowym Hitachi TM 3000. 

 

  
 

 

Rys. 1. Tester tribologiczny Calowear CSM: a) widok ogólny, b) schemat węzła tarcia  
Fig.  1.  Calowear CSM tribotester: a) general view of device, b) test tribosystem 

 
Wartości zużycia objętościowego powłok PVD stanowiących warstwę 

składową kompozytu hybrydowego wyznaczono z zastosowaniem przedstawio-
nego poniżej wzoru: 

V = 
R

b

64

4

π         (1) 

 
gdzie:  R – promień kulki, 

 b – średnica krateru, 
 h – głębokość krateru. 
 

Współczynniki zużywania powłok wyliczono z wykorzystaniem zależności 2: 
 

Kc = 
RsF

b

64

4

π         (2) 

 
gdzie:  R – promień kulki, 

 s – droga tarcia, 
 F – obciążenie węzła tarcia. 
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WYNIKI  BADAŃ  I  ICH  ANALIZA 

Wyniki badania zużycia ściernego warstw hybrydowych testowanych metodą 
ball-cratering w obecności wody dejonizowanej lub alkoholu etylowego zapre-

zentowano w Tabelach 2–3 oraz na Rysunkach 2–4. 
 
Tabela 2.  Wyniki badań zużycia ściernego warstw hybrydowych zrealizowanych w obecno-

ści wody dejonizowanej (DI) 
Table 2. Results of abrasive wear testing of the hybrid layers, obtained in the presence of DI 

water 
 

Średnica 
wytarcia d 

[µm] 

Głębokość 
wytarcia hw 

[µm] 

Zużycie obję-
tościowe V 

[µm3] 

Wartość średnia zuży-
cia objętościowego Vśr. 

[µm3] 

Wartość średnia 
wskaźnika zużycia Kc 

[m2/N] 
Warstwa azotowana–powłoka CrN 

257 0,7 16862 

244 0,6 13701 

249 0,6 14859 

251 0,6 15342 

252 0,6 15588 

15270 ±792 (7,6 ±0,6)E-17 

Warstwa azotowana–powłoka CrN/CrAlN 
270 0,7 20542 

269 0,7 20239 

299 0,9 30894 

298 0,9 30483 

300 0,9 31309 

26693±5042 (1,3 ±0,3)E-16 

Warstwa azotowana–powłoka TiCrAlN 

450 2,0 158512 

442 1,9 147536 

456 2,0 167137 

454 2,0 164224 

459 2,1 171579 

161797 ±7018 (8,1 ±0,5)E-16 

 

Przedstawione w Tabelach 2 i 3 wyniki badań wskazują na wyraźne oddzia-
ływanie cieczy użytej do realizacji testów tribologicznych metodą ball-cratering 
na intensywność zużywania się badanych warstw hybrydowych. Analiza wyni-
ków pomiarów zużycia próbek testowanych w obecności wody ujawniła, iż war-
stwy hybrydowe, w których do wytworzenia ich struktury wykorzystano powłoki 
wieloskładnikowe CrN/CrAlN oraz TiCrAlN, zawierające w składzie chemicz-
nym aluminium, charakteryzują się wyraźnie niższą odpornością przeciwzuży-
ciową w porównaniu z odpornością warstwy hybrydowej warstwa azotowana– 
–powłoka CrN. Stwierdzono ponadto, że przy zastosowaniu wody do realizacji 
testów mikrościerania wielkość zużycia objętościowego powłok PVD użytych do 
wytworzenia struktur warstwowych jest odwrotnie proporcjonalna do ich twardo-
ści, a wartości współczynnika zużycia powłoki zmniejszają się w następującym 

porządku: TiCrAlN > CrN/CrAlN > CrN (Rys. 2). 
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Tabela 3.  Wyniki badań ściernych zużycia warstw hybrydowych zrealizowanych w obecno-
ści alkoholu etylowego 

Table 3.  Results of abrasive wear testing of the hybrid layers, obtained in the presence  
of ethanol 

 

Średnica 
wytarcia d 

[µm] 

Głębokość 
wytarcia hw 

[µm] 

Zużycie objęto-
ściowe Vw  

[µm3] 

Wartość średnia zuży-
cia objętościowego V 

[µm3] 

Wartość średnia 
wskaźnika zużycia Kc 

[m2/N] 

Warstwa azotowana–powłoka CrN 

195 0,4 5589 

195 0,4 5589 

198 0,4 5941 

195 0,4 5589 

190 0,4 5037 

5549 ±204 (2,8 ±0,2)E-17 

Warstwa azotowana–powłoka CrN/CrAlN 

172 0,3 3383 

170 0,3 3228 

178 0,3 3880 

179 0,3 3968 

170 0,3 3228 

3537 ±309 
(1,7 ±0,2)E-17 

 

Warstwa azotowana–powłoka TiCrAlN 

148 0,2 1854 

156 0,2 2289 

157 0,2 2348 

150 0,2 1957 

154 0,2 2174 

2124 ±175 (1,2 ±0,1)E-17 
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Rys. 2.  Porównanie intensywności zużywania się warstw hybrydowych testowanych 

w obecności wody DI 
Fig.  2.  Comparison of the abrasive wear intensities of the hybrid layers, obtained for the deionised 

(DI) water 

[m
2
/N

] 

Warstwa azotowana– 
–powłoka CrN 

Warstwa azotowana– 
–powłoka CrN/CrAlN 

Warstwa azotowana– 
–powłoka TiCrAlN 
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Wprowadzenie do węzła tarcia warstwa hybrydowa–stalowa kulka w miej-
sce wody alkoholu etylowego wywołuje spadek wartości zużycia objętościowe-
go wszystkich badanych warstw hybrydowych oraz zmianę odporności na zu-
życie ścierne, która w tym przypadku rośnie zgodnie z przedstawionym porząd-

kiem CrN < CrN/CrAlN < TiCrAlN (Rys. 3). 
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Rys. 3. Porównanie intensywności zużywania się warstw hybrydowych testowanych 
w obecności alkoholu etylowego 

Fig.  3. Comparison of the abrasive wear intensities of the hybrid layers, obtained for the ethanol 

 
 
Zarejestrowane dla badanych warstw hybrydowych wielkości zużycia oraz 

charakter jego zmian wywołane są zdaniem autorów zróżnicowanymi właści-
wościami fizykochemicznymi cieczy wprowadzanych do węzła tarcia kula– 
–tarcza. Woda i alkohol etylowy należące do grupy środków smarowych o sła-
bych własnościach smarnych charakteryzują się zróżnicowaną zwilżalnością 
oraz aktywnością chemiczną w stosunku do materiałów powłokowych stano-
wiących zewnętrzne warstwy badanych struktur hybrydowych. Wyniki badań 
przedstawione w pracach [L. 7–9] wskazują, że woda jako medium szeroko 
wykorzystywane do sporządzania zawiesin ściernych może poprzez promowa-
nie korozji i innych reakcji chemicznych (np. utlenianie, rozpuszczanie che-
miczne) wywierać istotny wpływ na przebieg niszczenia i usuwania materiału 
z powierzchni tarcia, a tym samym na intensywność zużycia materiału. 

Podwyższona intensywność zużywania się wszystkich badanych powłok 
PVD (CrN, CrN/CrAlN, TiCrAlN), użytych do wytworzenia warstw hybrydo-
wych, zaobserwowana podczas testów tribologicznych zrealizowanych w obec-
ności wody (Rys. 4a), w porównaniu z intensywnością zużycia powłok bada-
nych w obecności alkoholu etylowego, może być spowodowana synergicznym 
efektem jednoczesnych oddziaływań mechanicznych i tribochemicznych, 
a mianowicie [L.  10–11]: 

[m
2
/N

] 

 

Warstwa azotowana– 
–powłoka CrN 

 

Warstwa azotowana– 
–powłoka CrN/CrAlN 

 

Warstwa azotowana– 
–powłoka TiCrAlN 
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• procesami miejscowego usuwania pasywnych warstewek tlenków z wierz-
chołków nierówności powłoki, powstających w wyniku utleniania po-
wierzchni powłok, oraz w efekcie zużywania się powłoki przez rozpuszcza-
nie utworzonych w reakcji z wodą wodorotlenków, 

• generowaniem międzyziarnowych pęknięć w wyniku procesów propagacji 
mikropęknięć obecnych w powłokach poprzez chemisorpcję wodoru na ich 
powierzchniach pochodzącego z rozkładu wody prowadzących do miejsco-
wego złuszczania się powłoki (spalling) [L.  12], 

• występowaniem adhezyjnego mechanizmu zużycia powłok na skutek po-
wstawania lokalnych sczepień na odsłoniętych, czystych powierzchniach 
powłoki po zerwaniu warstw tlenkowych jako efekt przerywania filmu sma-
rowego ze względu na podwyższoną w stosunku do alkoholu etylowego 
energię powierzchniową wody i lepkość wody (gorsza zwilżalność). 

Zaobserwowane natomiast wyraźne zmniejszenie intensywności zużywa-
nia się warstw hybrydowych, testowanych z zastosowaniem alkoholu etylowe-
go (Rys. 4b), a w szczególności warstw z powłokami PVD zawierających 
w składzie chemicznym aluminium (TiAlCrN, CrN/CrAlN) może być wywoła-
ne między innymi: 

• lepszą zwilżalnością powierzchni powłok przez alkohol, co stabilizuje pro-
ces tarcia płynnego i praktycznie eliminuje zużycie adhezyjne powłok, 

• tworzeniem się na powierzchniach trących układu aluminium–stal testowa-
nych w obecności alkoholi, stabilnych trwałych warstw ochronnych reduku-
jących tarcie i zużycie, na skutek zachodzących jednocześnie reakcji tribo-
chemicznych: chemisorpcji alkoholanów (R-O-) oraz rekombinacji rodników 
i brodników [L. 13]. 

 

a)         b) 

 

 

Rys. 4. Mikrofotografie śladów wytarcia uzyskane na próbkach z warstwą hybrydową  
warstwa azotowana–powłoka TiCrAlN zrealizowanych w obecności: a) wody dejo-
nizowanej, b) alkoholu etylowego 

Fig.  4. Microscopy images of the wear scars produced on the samples with the hybrid layer  
of the nitrided layer – TiCrAlN coating structure for: a) deionised water, b) ethanol 
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PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone prace badawcze ujawniły wyraźny wpływ rodzaju cieczy uży-
tej do realizacji testów tribologicznych metodą ball-cratering na intensywność 
zużywania wybranych warstw hybrydowych warstwa azotowana/powłoka 
PVD. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że warstwy hy-
brydowe, w których do wytworzenia ich budowy strukturalnej wykorzystano 
powłoki wieloskładnikowe CrN/CrAlN oraz TiCrAlN, o podwyższonej twardo-
ści, zawierające w składzie chemicznym aluminium, charakteryzują się w śro-
dowisku wodnym wyraźnie niższą odpornością na zużycie ścierne w porówna-
niu z odpornością warstwy hybrydowej z powłoką CrN. Analiza rezultatów 
badań wykazała ponadto, że wprowadzenie do węzła tarcia warstwa hybrydowa 
– stalowa kulka w miejsce wody alkoholu etylowego, wywołuje wyraźny spa-
dek intensywności zużycia dla wszystkich badanych warstw hybrydowych. 
Ujawnione dla badanych warstw hybrydowych zróżnicowanie intensywności 
zużycia ściernego spowodowane jest prawdopodobnie zróżnicowanymi wła-
ściwościami fizykochemicznymi wody i alkoholu etylowego. Właściwości te, 
a w szczególności napięcie powierzchniowe i reaktywność chemiczna cieczy 
w stosunku do testowanych materiałów powłokowych, mogą wywierać istotny 
wpływ na przebieg niszczenia i usuwania materiałów w strefie tarcia poprzez 
synergiczne oddziaływanie mechanizmów tribochemicznych i mechanicznych. 

 

Praca naukowa wykonana w ramach realizacji Programu Strategicznego 

pn. „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwo-

ju gospodarki” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.  
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Summary 

The authors present test results concerning the resistance to abrasive wear 
of selected hybrid layers applied for improving durability of forming tools. 
For tribological testing the ball-cratering test method was used. Two liq-
uids intended for preparation of slurries – deionised water and ethanol 
were used. The influence of the tested liquid on the abrasive wear intensity 
of the hybrid layers with the nitriding layer – PVD coating structure was 
analysed. The explanation of the influence of the liquids used for testing  
the abrasive wear intensity of the tested hybrid layers has been attempted. 

 
 
 




