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Tribological research of cobalt alloys used as biomaterials
Badania tribologiczne stopów kobaltu stosowanych jako biomateriały
Streszczenie
Poniższe opracowanie zawiera informacje dotyczące stopów kobaltu stosowanych w stomatologii oraz medycynie. Praca zawiera przegląd literatury opisujący ogólne właściwości stopów
kobaltu. Opisano także wpływ warunków wytwarzania i wykorzystywanych dodatków stopowych na strukturę oraz właściwości mechaniczne tych stopów. W opracowaniu umieszczona została metodyka przeprowadzonych badań oraz uzyskane wyniki. Do badań wybrane
zostały dwa stopy na osnowie kobaltu Co-CrMo-W oraz Co-Cr-Ni-Mo. Pierwszy z nich wytworzony został techniką odlewniczą drugi natomiast wyniku obróbki plastycznej. Przeprowadzona została analiza składu chemicznego, a następnie badania tribologiczne in vitro zrealizowane na tribotesterze typu „ball-on-disc”. Przedstawiona została porównawcza charakterystyka
tribologiczna tych stopów.

Abstract
This study provides information about the cobalt alloys used in dentistry and medicine. The
work includes a review of the literature describing the general properties of cobalt alloys. In addition it describes the impact of the
manufacturing conditions and alloy additives
used , on the structure and mechanical properties of these alloys. The research methodology
and the results obtained has been presented in
the study. Two cobalt-based alloys Co-CrMo-W and Co-Cr-Ni-Mo were selected for
the tests. The first one was prepared with the
use of casting technique whereas the second
was obtained due to plastic forming. An analysis of the chemical composition and in vitro
tribological tests with the use of tribotester of
"ball-on-disc" type was conducted. Comparative tribological characteristics of these alloys
has been presented.

Słowa kluczowe: Stopy kobaltu, biomateriały, Keywords: Cobalt alloys, biomaterials, tritribologia
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1. Wprowadzenie
Do najczęściej używanych stopów metali nieszlachetnych w medycynie
i stomatologii należą stopy kobaltu z chromem. Powszechnie w stomatologii
używane są do wykonywania koron, odlewania mostów, inlayów oraz na
protezy szkieletowe [1-3]. Natomiast w medycynie stopy Co-Cr stosowane
są głównie do produkcji endoprotez stawów biodrowych i kolanowych [4].
Stopy Co–Cr–Mo w stanie odlanym są używane na szeroką skalę w produkcji implantów wykonywanych przy użyciu technik wytapianych modeli.
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Z uwagi na trudności w zakresie obróbki tych stopów oraz złożoność kształtów protez, proces ten obniża wysokie koszty operacji obróbki skrawaniem
dzięki wytwarzaniu części, których wymiary są zbliżone do wymiarów finalnych [6]. Jednakże ta metoda wytwarzania prowadzi go niskich właściwości mechanicznych w porównaniu do innych procesów produkcyjnych takich jak metalurgia proszków [7] albo kucie [8].
Komorek i współ. [9] badali wpływ warunków wytwarzania, na jakość
odlewów stomatologicznych wykonanych metodą odśrodkową w atmosferze
powietrza oraz odlewania ciśnieniowo-próżniowego w atmosferze argonowo-wodorowej. Stwierdzili oni, że zastosowanie odlewania ciśnieniowopróżniowego zapewniło dobrą czystość metalurgiczną odlewów. Badania
strukturalne nie ujawniły w tych próbkach rzadzizn oraz pustek. Natomiast
odlewanie w atmosferze powietrza spowodowało natomiast wystąpienie
licznych rzadzizn, występujących szczególnie w strefie odcinka pomiarowego próbek wytrzymałościowych.
Interesującą alternatywę dla odlewów i stopów do przeróbki plastycznej
stwarza tu technika metalurgii proszków [10-13]. Pozwala ona wyeliminować szereg wad typowych dla odlewniczych i przerabianych plastycznie implantów metalicznych, m.in. ograniczyć mikrosegregację oraz zmniejszyć
ilość bądź zwiększyć dyspersję wydzieleń obcych faz (głównie węglików).
Dobór odpowiednich klas ziarnowych proszku pozwala na zwiększenie
drobnoziarnistości struktury, korzystnej z punktu widzenia właściwości mechanicznych takich materiałów [12, 14, 15].Według Henriques’a [16] metalurgia proszków stanowi alternatywną metodę w produkcji koron dentystycznych w stosunku do odlewania, gdyż prasowane na gorąco próbki charakteryzują się znacznie większą twardością niż odlewane (odpowiednio
438±24HV i 324±8HV), a ponadto wykazują lepszą odporność na korozję.
Jak wiadomo, do głównych wad występujących w stanie odlanym należą:
porowatość, niejednorodność chemiczna, duża wielkość ziarna a także mikrostruktura zawierająca twarde substancje wytrącone w strefach międzydendrytycznych [17, 18]. Ponadto niejednorodności morfologii węglików,
a także ich wielkość oraz rozkład mogą prowadzić niskiej ciągliwości oraz
niskiej wytrzymałości zmęczeniowej [6].
Niemniej jednak możliwa jest poprawa właściwości mechanicznych przy
użyciu technik obróbki cieplnej na drodze rozpuszczania dużej sieci węglików oraz stworzenia struktury bardziej jednorodnej. Wykazano [19], że
w wyniku rozpuszczenia struktury dendrytycznej uzyskano własności izotropowe, w szczególności w zakresie odkształceń plastycznych.

1.1. Struktura
Wiele właściwości stopów kobaltu wynika z jego krystalograficznej budowy [20]. Czysty kobalt posiada strukturę heksagonalną ciasno upakowaną
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(hcp) w temperaturze pokojowej oraz wykazuje transformację alotropową do
postaci struktury regularnej płasko centrowanej (fcc) w temperaturze 400 °C.
Dodatek pierwiastków stopowych takich jak chrom (Cr) oraz wolfram (W)
zwiększa tę temperaturę transformacji [6].
Zawartość węgla w standardowych odlewniczych stopach kobaltu wg
norm ASTM może osiągnąć 0,35% i jest ona określana jako maksymalna
[21,22]. Typowe stopy noszące miano wysokowęglowych zawierają zazwyczaj ok 0,15÷0,25% C [22,23]. Natomiast według danych literaturowych zawartość stopów określanych mianem niskowęglowych wynosi zazwyczaj
poniżej 0,07% C [24], a według innych danych nawet poniżej 0,06% C [23].
Marciniak i współ. [1] podają, że stopy stosowane w stomatologii są stopami
niskowęglowymi. W stopach kobaltu dla stomatologii występują dodatki Mo
i W, które wpływają na umocnienie roztworu stałego [20,21]. Stąd też, obok
popularnej grupy stopów Co-Cr-Mo stosowane są stopy stomatologiczne
Co-Cr-W-Mo oraz Co-Cr-Mo-W. Stopy, które zawierają wolfram cechują
się w porównaniu do stopów Co-Cr-Mo, niższą grubością warstwy utlenionej podczas wypalania ceramiki [25], co w końcowym efekcie sprzyja trwalszemu połączeniu układu metal-ceramika. Obecność Cr w stopach Co-CrMo zapewnia odporność na korozję. Dodatkowo molibden pomaga obniżyć
współczynnik rozszerzalności, co nie jest bez znaczenia w przypadku stopów
stosowanych do uzupełnień metalowo-ceramicznych [16].
Potencjalnie uznaje się, że w stopach kobaltu, w zależności od składu
chemicznego i warunków przetwarzania mogą powstać węgliki o zróżnicowanej budowie -od MC poprzez M23C6, M6C, M3C2 aż do M7C3. Jednak
w stopach znajdujących przemysłowe wykorzystanie najbardziej prawdopodobne jest powstanie węglików M23C6, M6C i M7C3 [26].W stanie lanym
cząstki węglików wykazują dwoistą budowę – występują w postaci wydzieleń masywnych (ciągłych) lub w formie wydzieleń płytkowych (lamelamych) [27].
Stopy na bazie kobaltu wykazują metastabilną osnowę dendrytyczną
α-fcc z powodu powolnego charakteru transformacji fcc → hcp [28], a także
substancji wytrąconej złożonej głównie z węglików M23C6 międzymetalicznej fazy σ a także fazy płytkowej złożonej z płytek międzywarstwowych węglika M23C6 a także z fazy, której dotychczas jasno nie zidentyfikowano,
ewentualnie fazy σ, obydwu faz α oraz σ oraz α albo M6C faz węglików, co
zaproponowało kilku autorów [29-33]. Ta struktura płytkowa powstaje
w trakcie chłodzenia w temperaturach poniżej 990 °C, stwierdzono, że jest
to najbardziej niekorzystna cecha mikrostruktury [34] ponieważ po rozpuszczeniu tej substancji wytrąconej na granicy ziarna następuje poprawa trwałości zmęczeniowej [6].
Wytrącanie węglika na granicach ziarna oraz regiony międzydendrytyczne stanowią główny mechanizm wzmacniający w stanie odlanym [35]
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ale także przez oddziaływania dyslokacji z przecięciami błędu ułożenia
[36,37]. Gruboziarniste węgliki w formie bloków spełniają ważna rolę jako
źródła dyslokacji oraz błędów ułożenia po przyłożeniu naprężenia [37].
Z uwagi na specyficzne niskie prędkości chłodzenia w procesie produkcji,
możliwe jest jednoczesne istnienie dwu morfologii węglików tzn. „typu blokowego” oraz typu „perlitycznego” w wyniku reakcji eutektycznej [38,39].
Inni autorzy stwierdzili, że powstawanie płytkowych węglików „eutektoidalnych” ma miejsce w zakresie prędkości chłodzenia od 8 do 16 °C/min
[40] a na podstawie wcześniejszych wyników ustalono, że maksymalna
prędkość chłodzenia umożliwiająca wytrącanie fazy eutektycznej wynosi
35 °C/min [29]. Stwierdzono także wzrost wielkości substancji wytrącanej
oraz gęstości zarówno fazy blokowej jak i płytkowej wraz z zawartością węgla [39], przy czym nie miało to istotnego wpływu na ciągliwość.
Z drugiej strony analiza metalograficzna wykazała [6], iż zawartość azotu
ma niewielki wpływ na wielkość ziarna. Kiedy zawartość azotu wzrasta,
sprzyja to powstawaniu drobniejszych ziaren węglików M6C zamiast węglików M23C6 mających tendencję do gromadzenia się na granicach ziarna.
W przypadku obecności w roztworze, azot może oddziaływać jako umacniacz roztworu stałego, co powoduje poprawę właściwości mechanicznych
[8], kosztem innych własności, które często okazują się niewystarczające aby
spełnić wymagania normy ASTM F75 [6].
Kilner i współ. [41], sugerowali możliwość wytrącania węglika M7C3
podczas krzepnięcia stopu ASTM F75 oraz jego rozpuszczania na drodze
dyfuzji w trakcie chłodzenia, ponieważ nie zaobserwowano tego w temperaturze pokojowej. Clemow and Daniell [42] stwierdzili, że reakcje podczas
operacji obróbki cieplnej roztworu w temperaturach powyżej 1300 °C obejmowały topienie węglika oraz że początkowo obecny w stopie węglik M23C6
wykazywał tendencję do transformacji do postaci węglika M6C oraz fazy σ.
Istotny jest fakt, iż ten typ obróbki cieplnej wymaga precyzyjnej regulacji
zmiennych występujących w procesie z powodu wąskiego zakresu temperatur, w których ma miejsce rozpuszczania węglika [43].
Z drugiej strony, Opris i współ. [28] stwierdzili obecność kompleksowej
kombinacji węglików Co3Mo/W3C, M23C6 oraz Cr7C3 osadzonych w osnowie o bogatej zawartości Co, - ponieważ węgliki metalu mogą w rzeczywistości mieć skład potrójnego roztworu stałego ternary [44]. Oprócz faz międzydendrytycznych, należy unikać niektórych z nich, ponieważ mają negatywny wpływ na niektóre właściwości mechaniczne, występuje mikrosegregacja, co ewentualnie sprzyja powstawaniu faz nierównowagi [38].
W stopach kobaltu występują międzymetaliczne fazy o topologicznie
zwartej upakowanej strukturze z ang. topologically closed-paced structure
[45-47], takie jak wcześniej przytoczona faza σ, Lavesa (o wzorze stechiometrycznym A2B), faza π (krystalizująca w układzie tetragonalnym) i faza µ
JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING
Vol. 1 1-2/2015

20

(identyfikowana jako faza Co7Mo6 [45,48]) [20]. Według Górnego [20] fazy
te tworzyć się mogą przeważnie w niskowęglowych stopach Co, gdzie stosunek zawartości metali trudnotopliwych i Cr do łącznej zawartości Co i Cr przekracza graniczną rozpuszczalność w austenicie w danej temperaturze.
Możliwa jest także modyfikacja mikrostruktury stopów kobaltu w stanie
odlanym w wyniku zmiany pierwiastków stopowych. Zastąpienie wolframu
taką sama ilością molibdenu powoduje poprawę ciągliwości, zwiększa zakres krzepnięcia oraz zmienia morfologię wytrąconej substancji przez segregację [29] wytwarzając dodatkowe ilości węglików eutektycznych [6].
Jednocześnie wzrost zawartości wolframu zmniejsza gęstość błędu ułożenia oraz jednocześnie zwiększa frakcję objętości związku międzymetalicznego σ w stopach Co–Cr–Mo [49]. Podobne zachowanie stwierdzili Zhuang
i współ. [50]w przypadku dodatków niklu. Dodanie stabilizatorów fazy fcc,
takich jak Fe, Ni, Mn oraz C, ułatwia retencję fcc w temperaturze pokojowej
w wyniku spowolnienia transformacji fcc → hcp [6].
Odlewane stopy Co-Cr-Mo są poddawane obróbce cieplnej w celu wyeliminowania wad odlewniczych oraz poprawy własności mechanicznych
[51]. W związku z tym zachowanie węglików utworzonych w stopach CoCr-Mo podczas obróbki cieplnej było przedmiotem niektórych badań
[19,29,31,34,39,41-43,52,53]. Wiele badań skupiało się na charakterystyce
rozpuszczania
węglików
w
trakcie
procesu
rozpuszczania
[19,29,31,34,39,41-43]. Znajomość wytrącania lub rozpuszczania węglików
ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia efektywnego oraz ekonomicznego
procesu produkcji stopów Co-Cr-Mo [51].
Odlewnicze stopy podlegają przeważnie przesycaniu, ale w celu usuwania naprężeń mogą podlegać wyżarzaniu odprężającemu. Natomiast normalne wyżarzanie przeprowadza się w temperaturze 760 °C i prowadzi ono
do zwiększenia tworzenia oddzielnych cząstek węglika Cr23C6. Wyższe temperatury wyżarzania mogą spowodować iglaste i/lub płytkowe wydzielenia
opisane powyżej [20].
Właściwe przesycanie jest rzadko stosowane. Pozwala na uzyskanie znaczących efektów w mikrostrukturze przy temperaturach powyżej 1175 °C;
przeważnie są to temperatury ok. 1205÷1260 °C. Natomiast starzenie przeprowadza się poniżej 760 °C. Nie mniej jednak obróbkę cieplną dostosowuje
się do konkretnych stopów i efektów jakie chce się uzyskać [20].
Badania Montero-Ocampo i współ. [19] dotyczące wstępnego podgrzewania różnych stopów Co-Cr-Mo-C poddawanych następnie pełnej obróbce
normalizującej na końcową wytrzymałość i ciągliwość odlewów wykazały
znaczną poprawę właściwości mechanicznych w stosunku do własności materiału niepoddanego obróbce.
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Zmiana temperatury odlewania nawet o ok.10÷20°C w stosunku do tego,
co zaleca producent dentystycznych stopów może powodować zmianę właściwości mechanicznych odlewu. Reimann i Dobrzański [54] badali wpływ
temperatury odlewania na właściwości mechaniczne komercyjnych stopów
Remanium 2000+ i Wirobond LFC. Wykazali oni, że jeżeli następuje wzrost
temperatury odlewania, to zmienia się granica plastyczności i wytrzymałości
na ściskanie w porównaniu do wartości uzyskanych dla temperatury domyślnej z danej instrukcji podawanej przez producenta stopów. Uzyskana
umowna granica plastyczności była mniejsza o około 10%, a wytrzymałość
na ściskanie około 25%.
Odporność na procesy tribologiczne stopów na osnowie kobaltu w głównej mierze zależy od struktury i sposobu kształtowania materiału, a także
ośrodka w jakim przebywają [55, 56]. Według Iijima i współ. [57] współczynnik zużycia jest ważnym czynnikiem określającym właściwości tribologiczne materiałów stosowanych w medycynie i stomatologii. Dodatkowo autorzy [57] zwracają uwagę, że w większości prac badawczych dotyczących
biomateriałów naukowcy zbyt bardzo skupiają się na badaniu właściwości
wytrzymałościowych i korozyjnych, a pomijają właściwości tribologiczne.
Dlatego też, celem naukowym tej pracy była porównawcza charakterystyka tribologiczna w warunkach in vitro dwóch stopów na osnowie kobaltu
wytworzonych techniką odlewniczą i w wyniku obróbki plastycznej.

2. Metodyka badań
Do badań wybrano dwa różne stopy na osnowie kobaltu stosowane jako
biomateriały. Stop Co-Cr-Mo-W wytworzony były w wyniku odlewania
próżniowo-ciśnieniowego techniką wytapianych modeli, natomiast stop CoCr-Ni-Mo uzyskany był w wyniku obróbki plastycznej z jednokrotnie walcowanej blachy. Próbki użyte do badań posiadały kształt krążków o średnicy
Ø 25 mm i grubości 2 mm. Podano je szlifowaniu na wodnych papierach
ściernych o ziarnistości odpowiednio 220, 600 i 1200. Następnie próbki polerowano mechanicznie przy użyciu zawiesiny diamentowej 3 m i zawiesiny tlenków 0,05 m, a po zakończeniu polerowania przemywano je acetonem i suszono.
Analizę składu chemicznego wykonano na iskrowym spektrometrze emisyjnym Q4 Tasman 130 (Bruker, Niemcy). Badania realizowano na globalnym kanale badawczym Co100, w którym dokonano po 5 analiz (iskrzeń)
dla każdej z próbek.
Badania tribologiczne in vitro zrealizowano na tribotesterze typu „ballon-disc” firmy CSM Instruments, w temperaturze 37ºC w roztworze Ringera
(firmy Braun). Jako przeciwpróbki (ball) użyto kulek o średnicy 6 mm wykonanych z Al2O3 o twardości 2000HV (firmy CSM Instruments). Badania
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realizowano pod obciążeniem 10N z prędkością liniową 1,88 cm/s na promieniu 4,5 mm. Całkowita droga testu wynosiła 100 m podczas, której rejestrowano zmianę współczynnika tarcia. Miarą zużycia był ubytek objętościowy próbki powstały, jako ślad wytarcia w wyniku współpracy próbki
i przeciwpróbki. W tym celu za pomocą profilometru stykowego Dektak 150
firmy Veeco Instruments, po obwodzie próbki (w 10 miejscach) mierzono
pole profilu wytarcia próbki. Promień zaokrąglenia igły pomiarowej wynosił
2 µm. Zużycie objętościowe wyznaczono, jako iloczyn średniej wartości
pola wytarcia próbki i obwodu koła śladu wytarcia powstałego w teście ballon-disc. Dodatkowo jako porównawczą miarę zużycia, która uwzględniałaby obciążenie oraz przebieg dystansu stosowany podczas testu wyznaczono tzw. współczynnik zużycia K [55]:
𝐾=

𝑍𝑢ż𝑦𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜ś𝑐𝑖𝑜𝑤𝑒
[𝑚𝑚3 𝑁 −1 𝑚−1 ]
𝑆𝑖ł𝑎 𝑜𝑏𝑐𝑖ążą𝑗ą𝑐𝑎 × 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑢 (𝑑𝑦𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠)

(1)

3. Rezultaty i wyniki badań
Wyniki (średnia ± SD)analizy składu chemicznego badanych materiałów
przedstawiono w tabeli 1. Warto zwrócić uwagę, że producenci nie wykazują
w swoich danych informacji o stężeniach pierwiastków poniżej 1%. Zawartość węgla w zakresie 0,007÷0,069% wskazuje, że analizowane materiały
należą do grupy stopów niskowęglowych. W przypadku odlewanego stopu
Co-Cr-Mo-W obserwuje się wyższą zawartości węgla w porównaniu do
stopu walcowanego Co-Cr-Ni-Mo, co może dodatkowo determinować
wzrost twardości dla tej grupy materiałów. Według Karaali i współ. [49] zarówno w stopach kobaltu dla medycyny jak i stomatologii mogą się tworzyć
węgliki takie jak MC, M7C3, M23C6 oraz M6C.W przypadku stopu Co-CrMo-W odnotowano wyższą zawartość molibdenu i wolframu. Molibden
i wolfram powoduje umocnienie roztworu stałego stopu oraz Mo może powodować dodatkowo tworzenie się faz międzymetalicznych [20,21]. Dodatkowo większa zawartość Mo sprzyja większej odporności na korozję wżerową [58], a na powierzchni stopu tworzyć się mogą korzystne tlenki MoO3
[59]. W przypadku walcowanego stopu Co-Cr-Ni-Mo duża zawartość Ni
może wpływać uczulająco na pacjentów – co poświadczają dane literaturowe
[60].
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Tabela 1. Skład chemicznych badanych stopów (mas. %)

Stop
Odlewany
Co-CrMo-W

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

0,06
9

1,189

0,137

0,008
6

<0,00
2

21,3
8

8,538

0,21
3

SD

0,00
8

0,018

0,003

0,001

-

0,51
1

0,008

0,00
3

Walco
wany
Co-CrNi-Mo

0,00
7

0,210

0,015

<0,00
1

<0,00
2

20,8
2

3,437

20,5
5

SD

0,00
1

0,005

0,001

-

-

0,52
3

0,052

0,10
2

Stop
Odlewany
Co-CrMo-W

W

Fe

Al

Cu

Nb

N

Ti

Co

4,59
9

0,003
9

0,045

0,008
8

<0,00
5

0,20
4

0,004
5

63,5
7

0,019

0,007

-

0,06
9

0,000
3

0,30
3

0,002

0,014

0,373

0,08
0

0,017

54,7
9

0,000
5

0,001

0,005

0,03
4

0,000
7

0,45
5

SD

0,11
2

Walco
-wany
Co-CrNi-Mo

0,05
4

SD

0,009

0,001

0,568

0,025

Testy badań tribologicznych w roztworze Ringera wykazały wyższy
średni współczynnik tarcia dla materiału odlewanego (tabela 2 i rys. 1). Sytuacja taka zwiana jest z twardością materiałów. Zmierzona średnia twardość
odlewanego stopu Co-Cr-Mo-W wyniosła 370±8 HV10, a przerobionego
plastycznie stopu Co-Cr-Ni-Mo 325±3 HV10.
Według [55] zużycie ścierne stopów kobaltu determinowane jest przez
twarde cząsteczki węglika lub twarde występy, które są dociskane przez
przeciwpróbkę, a następnie przesuwają się względem współpracujących powierzchni. Dane literaturowe [23] wskazują, że wysokowęglowe stopy CoCrMo zużywają się znacznie słabiej niż stopy niskowęglowe. Tendencja taka
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wynika stąd, że CoCrMo o niskiej zawartości węgla charakteryzują się niskim udziałem objętościowy węglików. Wpływ na wartość współczynnika
tarcia ma środowisko (ośrodek płynny), który stykając się z aktywną powierzchnią wchodzi z nią w interakcję. I tak na przykład środowisko 0,36%
NaCl powoduje podwyższenie współczynnika tarcia dla odlewniczych wysokowęglowych stopów kobaltu, obniżenie dla niskowęglowych [55]. Natomiast w innym medium, – w 50% surowicy bydlęcej lub Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium trend ten jest całkowicie odwrotny.
Wielkość uzyskanych przez autorów tego artykułu współczynników tarcia jest zbliżona do danych literaturowych [55], gdzie badania były prowadzone dla stopów wysokowęglowych (na poziomie µ=0,19÷0,25) i dla niskowęglowych (na poziomie µ=0,27÷0,28) w różnych ośrodkach płynnych.
Tabela 2. Zestawienie wyznaczonych wartości współczynników tarcia badanych materiałów we
współpracy z przeciwpróbką z Al2O3

Materiał
Odlewany
Co-Cr-Mo-W
Walcowany
Co-Cr-Ni-Mo

Średni współczynnik
tarcia µ

Odchylenie standardowe

0,317

0,028

0,260

0,047

Na rys. 2 przedstawiono zmiany zużycia objętościowego badanych materiałów. Wynika z niego, że stop odlewniczy Co-Cr-M-W charakteryzuje się
o ponad czterokrotnie mniejszym zużyciem. Wyższemu współczynnikowi
tarcia towarzyszy mniejsze zużycie w teście tribologicznym ball-on-disc.
Analiza statystyczna testem Shapiro-Wilka pomiaru zużycia objętościowego wykazała, że otrzymane wyniki nie mają rozkładu normalnego
p=<0,05. Natomiast test istotności U Manna-Whitneya (dla α=0,05) wykazał, że różnice w zużyciu są istotne statystycznie (p<0,05) pomiędzy dwoma
badanymi materiałami (dla których p=0,00077).
Dla obu materiałów wyznaczono wartości współczynników zużycia i tak
dla odlewanego stopu CoCr-Mo-W współczynnik K=9,01×10-7mm3N-1m-1,
a dla stopu CoCr-Ni-Mo po obróbce plastycznej K=4,33×10-7mm3N-1m-1.
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a)

b)

Rys. 1. Wykres zmian współczynnika tarcia w funkcji przebytej drogi przy obciążeniu 10N dla
materiałów: (a)odlewany Co-Cr-Mo-W, (b) walcowany Co-Cr-Ni-Mo.
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Rys. 2. Wykres zużycia objętościowego badanych materiałów uzyskany na dystansie 100 m

Analiza powierzchni torów po testach tribologicznych – zdjęcia SEM
(rys. 3) wskazują na abrazyjny mechanizm zużycia. Wydzielenia twardych
węglików w przypadku odlewniczego stopu Co-Cr-Mo-W stanowią naturalną przeszkodę dla materiału przeciwpróbki. Dominującym czynnikiem
w przypadku obu materiałów jest mikroskrawanie w postaci ciągłych rys
wzdłuż śladów zużycia oraz zużycie ścierne. Intensyfikacja procesu zużycia
zachodzi poprzez dodatkowe oddziaływanie luźno przetaczających się twardej fazy (szczególnie widoczne w przypadku stopu Co-Cr-Ni-Mo) między
współpracującymi powierzchniami próbki i przeciwpróbki z powierzchniami trącymi. Zachowanie takie determinuje zwiększenie efektu abrazyjnego zużycia badanych stopów. Przetaczające się węgliki powodują powstawanie zarysowań na powierzchni współpracującej próbki lub plastyczną deformację fragmentów osnowy pozostawiając charakterystyczne ślady w postaci bruzd.
Autorzy prac [24,55], także potwierdzają w swoich badaniach, że zużycie
abrazyjne stanowi dominujący czynnik powodujący niszczenie warstwy
wierzchniej odlewniczych stopów CoCrMo.
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a)

b)

Rys. 3.Mikrostruktura SEM śladu zużycia: (a) odlewany Co-Cr-Mo-W,
(b) walcowany Co-Cr-Ni-Mo.
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4. Podsumowanie
Badania składu chemicznego wykazały, że stop odlewniczy Co-Cr-MoW charakteryzuje się nieco wyższą zawartością węgla, co przekłada się na
większą twardość tego stopu niż stopu Co-Cr-Ni-Mo. Generalnie obydwa
materiały kobaltowe należą do grupy stopów niskowęglowych. Uzyskany
w teście tribologicznym ball-on-disc niższy współczynnik tarcia dla walcowanego stopu Co-Cr-Ni-Mo przekłada się na większe zużycie. Porównując
właściwości obydwu materiałów to w przypadku doboru materiałów na biomateriały, które będą pracowały w warunkach zużycia tribologicznego lepiej
sprawdzi się stop odlewniczy Co-Cr-Mo-W.
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