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Streszczenie  

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości powłok nanoszonych 
elektroiskrowo. Ocenę właściwości przeprowadzono na podstawie obserwacji 
mikrostruktury, pomiarów przyczepności oraz badań tribologicznych i aplika-
cyjnych. Badania przeprowadzono, wykorzystując elektrody WC-Co-Al2O3 
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oraz WC-Co-Al2O3/3TiO2, które zostały wytworzone poprzez spiekanie nano-
strukturalnych proszków. Przeciwzużyciowe powłoki zostały naniesione elek-
troiskrowo na próbki ze stali C45 za pomocą urządzenia EIL-8A. Ze względu 
na swoje właściwości powłoki tego typu mogą być stosowane w ślizgowych 
węzłach tarcia oraz jako powłoki ochronne. 

WPROWADZENIE 

Proces osadzania elektroiskrowego charakteryzują wyładowania impulsowe 
generowane pomiędzy elektrodą i podłożem [L. 1–2]. Podczas obróbki elektroi-
skrowej następuje jonizacja powietrza do obszarów wysokotemperaturowych 
i wysokociśnieniowych pól, w efekcie czego następuje tworzenie się stopu. 
Stopowanie elektroiskrowe jest technologią obróbki powierzchniowej i cechuje 
się intensywnym dopływem ciepła i bardzo wąską strefą wpływu ciepła (SWC), 
również przy nakładaniu powłok z trudnotopliwych kompozytów [L. 37]. 

Dość interesująco przedstawia się możliwość wytwarzania obróbką elek-
troiskrową przeciwzużyciowych powłok węglikowo-ceramicznych elektrodami 
wykonanymi metodami metalurgii proszków [L. 8]. Supertwarde powłoki mogą 
być nanoszone na ostrza skrawające narzędzi, takich jak np. noże tokarskie, 
frezy, dłutaki czy gwintowniki. Przypuszcza się, że ww. powłoki mogą być 
z powodzeniem stosowane na elementach maszyn, które pracują w ekstremal-
nych warunkach, np. intensywne zużycie ścierne, obciążenia udarowe. 

Dodatkową zaletą zachęcającą do stosowania supertwardych powłok elek-
troiskrowych jest wątek ekologiczny. Obróbkę elektroiskrową cechuje brak 
szkodliwych oddziaływań na środowisko. 

W ramach obecnie realizowanych badań odniesiono się do badań tribolo-
gicznych, pomiarów przyczepności, obserwacji mikrostruktury oraz badań apli-
kacyjnych powłok węglikowo-ceramicznych. 

MATERIAŁY  I  PARAMETRY  OBRÓBKI 

Przedmiotem badań były powłoki nakładane elektrodami WC-Co-Al2O3 (85% 
WC, 10% Co oraz 5% Al2O3) oraz WC-Co-Al2O3/3TiO2 (85% WC, 10% Co 
oraz 5% Al2O3/3TiO2) o przekroju 4 mm x 6 mm metodą elektroiskrową na 
próbki wykonane ze stali C45 (chropowatość Ra = 0,420,44 m). Powłoki 
nanoszono w osłonie argonu. Charakterystykę proszków stosowanych do wy-
tworzenia elektrod przedstawiono w Tabeli 1. 

Do nanoszenia powłok elektroiskrowych użyto urządzenie produkcji ukra-
ińskiej, model EIL-8A. Opierając się na zdobytych doświadczeniach własnych, 
przyjęto następujące parametry nanoszenia powłok elektroiskrowych:  
 napięcie U = 230 V, 
 pojemność kondensatorów C = 150 F,  
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 natężenie prądu I = 2,4 A, 
 czas ekspozycji  = 2 min/cm2. 

 
Tabela 1.  Proszki stosowane do wytworzenia elektrod 
Table 1.  Powders used to manufacture electrodes 

 

Proszek Gatunek Wielkość cząstek Producent 
Co Extrafine 0,4 µm (1) Umicore (Belgia) 
WC Superfine 0,2 µm (1) OMG (USA) 

Al2O3 101B-NS -22 +45 µm (2) Sulcer-Metco (USA) 
Al2O3/3TiO2 PEX 30 -18 +60 µm (2) Sulcer-Metco (USA) 

(1) średnia wielkość cząstek zmierzona aparatem Fishera 
(2) określona metodą analizy sitowej 

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

Badania tribologiczne 

Badania oporów tarcia (tarcie technicznie suche) przeprowadzono na próbkach 
w kształcie pierścienia wykonanych ze stali węglowej wyższej jakości C45 
(w stanie normalizowanym), na które naniesiono elektroiskrowo powłoki WC-
Co-Al2O3 i WC-Co-Al2O3/3TiO2. Do badań użyto 5 próbek z każdego wariantu 
powłokowego, co umożliwiło uśrednienie wyników badań. Przeciwpróbką była 
kulka o średnicy 6,3 mm wykonana ze stali 100Cr6.   

Badania na testerze przeprowadzono przy następujących parametrach tar-
cia: 
 prędkość liniowa V = 0,8 m/s, 
 czas próby t = 3600 s, 
 zakres zmian obciążenia Q = 4,9 N; 9,8 N; 14,7 N. 

Przykładowe wyniki badań przedstawiono na wykresie (Rys. 1), który ilu-
struje przebiegi współczynnika tarcia w funkcji czasu próby przy obciążeniu 4,9 N. 
Podczas tarcia technicznie suchego badanych powłok nastąpiło przekształcenie 
technologicznej warstwy powierzchniowej (TWP) w eksploatacyjną warstwę 
powierzchniową (EWP). Efekt ten nastąpił głównie na skutek nacisków i pręd-
kości ślizgania oraz oddziaływania atmosfery otoczenia bliskiego z badaną po-
wierzchnią. Obserwowano stabilizację stanu przeciwzużyciowej warstwy po-
wierzchniowej (PWP). 

Na przebiegu (Rys. 1a) można zaobserwować, że stabilizacja współczyn-
nika tarcia następuje po upływie około 2500 sekund, a wartość jego oscyluje na 
poziomie 0,270,3. 

Dla powłoki WC-Co-Al2O3 (Rys. 1b) współczynnik tarcia wykazuje ten-
dencję wzrostową. Wartości średnie współczynnika tarcia powłok węglikowo- 
-ceramicznych przedstawiono na wykresie (Rys. 2).) Wynika z niego, że warto-
ści średnie współczynnika tarcia rosną proporcjonalnie do zwiększającego się 
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obciążenia, przy czy mniejsze wartości średnich współczynników tarcia wystę-
pują dla powłoki WC-Co-Al2O3/3TiO2. Wyjątkiem jest obciążenie 9,8 N, przy 
którym mniejsza wartość średniego współczynników tarcia wystąpiła dla po-
włoki WC-Co-Al2O3. 

 

 
Rys. 1.  Wykres zmian współczynnika tarcia w funkcji czasu: a) powłoka WC-Co-

Al2O33TiO2, b) powłoka  WC-Co-Al2O3 
Fig. 1.  The diagram of friction coefficient shifts in function time: a) WC-Co-Al2O33TiO2  coat-

ing, b) WC-Co-Al2O3 coating 
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Rys. 2.  Średnie wartości współczynników tarcia 
Fig. 2.  The average values of friction coefficient 
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Pomiary przyczepności 

Pomiary przyczepności i oznaczenie innych symptomów uszkodzenia mecha-
nicznego powłok WC-Co-Al2O3 oraz WC-Co-Al2O3/3TiO2 wykonano zgodnie 
z normą [L. 9]. Badania wykonano przy narastającej sile obciążającej od 0200 N 
i  przy następujących parametrach pracy: 
 szybkość wzrostu obciążenia – 39,8 N/min;  
 prędkość przesuwu stolika z próbką – 1 mm/min;  
 długość rysy – 5 mm;  
 stożek diamentowy Rockwella o promieniu zaokrąglenia – 200 m. 

Test zarysowania polegał na wykonaniu rysy za pomocą odpowiednio do-
branego penetratora (w tym przypadku stożek diamentowy Rockwella) przy 
stopniowym wzroście siły normalnej (obciążającej ten penetrator) z jednocze-
snym pomiarem siły oporu stawianego przez materiał (siły stycznej) i rejestracji 
sygnałów emisji akustycznej informujących o powstawaniu uszkodzeń warstwy 
w postaci pęknięć lub złuszczeń warstwy. Najmniejsza siła normalna powodu-
jąca utratę adhezji powłoki z podłożem określana jest mianem siły krytycznej 
i jest przyjmowana za miarę tej adhezji.  

Do oceny wartości siły krytycznej służy zapis zmian sygnałów emisji aku-
stycznej i siły stycznej oraz obserwacje mikroskopowe (mikroskop optyczny 
wbudowany w aparat REVETEST). W przeprowadzonych badaniach wartości 
sił krytycznych oceniono na podstawie obserwacji mikroskopowych rys po-
wstałych po przejściu penetratora, które odnoszono do przebiegów sygnałów 
emisji akustycznej. Wyniki badań przyczepności przedstawiono w Tabeli 2, 
natomiast na Rysunkach 3 i 4 przedstawiono widoki 3D rysy po teście zaryso-
wania. 

 
Tabela 2.  Wyniki pomiarów przyczepności powłok  
Table 2.  Results of the adhesion test for coatings 

 

Powłoka 

Siła krytyczna [N] 

Wartość średnia [N] Numer pomiaru 

1 2 3 

WC-Co-Al2O3 7,42 6,67 4,89 6,33 

WC-Co-Al2O3/3TiO2 5,46 7,92 6,54 6,64 

 
Powłoki elektroiskrowe miały porównywalną przyczepność. Średnia war-

tość (z trzech pomiarów) siły krytycznej powłoki WC-Co-Al2O3 wyniosła 6,33 
N. Powłoka WC-Co-Al2O3/3TiO2 osiągała średnią wartość siły krytycznej 
(z trzech pomiarów) na poziomie 6,64 N. 
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Rys. 3.  Widok 3D rysy po teście zarysowania – powłoka WC-Co-Al2O3 
Fig. 3.  3D view of scratch – WC-Co-Al2O3 coating 

 
 

 
 
Rys. 4.  Widok 3D rysy po teście zarysowania – powłoka WC-Co-Al2O3/3TiO2 

Fig. 4.  3D view of scratch – WC-Co-Al2O3/3TiO2 coating 

BADANIA  MORFOLOGII  POWŁOK 

W procesie elektroiskrowego tworzenia warstw powierzchniowych na katodzie 
następuje wzajemne oddziaływanie znajdujących się w stanie ciekłym materia-
łów elektrod. Powstają tu nowe związki chemiczne, zachodzą procesy samo- 
i heterodyfuzji oraz następuje tworzenie stopów i pseudostopów. Proces konsty-
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tuowania warstwy wierzchniej zachodzi w skrajnie nierównowagowych warun-
kach sprzyjających powstawaniu form drobnodyspersyjnych. W strefie działa-
nia wyładowania struktura jest bardzo rozdrobniona, obserwuje się znaczne 
naprężenia wewnętrzne oraz ślady deformacji ziaren. Działanie wysokich ci-
śnień i temperatur znacznie przewyższających temperaturę topnienia i wrzenia 
materiałów elektrod, a także duża szybkość odprowadzania ciepła powodują, że 
powstają specyficzne struktury o unikalnych własnościach, np. twardość po-
włoki ma zwykle znacznie większą wartość niż twardość materiału elektrod. 
W składzie warstwy mogą występować fazy niewystępujące w wyjściowych 
materiałach elektrod. Osobliwe własności, jak i struktura powstałej powłoki są 
rezultatem przebiegu procesu. W procesie wyładowania iskrowego na katodę 
przenoszone są materiały anody, w tym również azot z powietrza. Krople płyn-
nego metalu i azot pod wpływem wysokich temperatur wywołanych wyładowa-
niem dyfundują w powierzchnię detalu, tworząc w metalicznym podłożu mocno 
przetopioną azotkowo-węglikową warstewkę o wysokiej twardości i odporności 
na zużycie, przy czym utrzymuje się, że o twardości warstwy decyduje obec-
ność azotu. Wychodząc z analizy metalograficznej zgładów, można stwierdzić, 
że efekt umocnienia polega głównie na zjawiskach dyfuzyjnych. W wyniku 
wyładowania na katodzie powstaje bardzo cienka warstwa, przy czym podłoże 
nie rozgrzewa się. Ponadto proces ten zachodzi bardzo szybko. Ogólnie war-
stwa nałożona elektroiskrowo składa się z dwóch stref: zewnętrznej (białej 
trudnotrawiącej się, jednorodnej) i wewnętrznej (o charakterze dyfuzyjnym 
i zmiennym składzie). Często obserwuje się też trzecią – strefę wpływu ciepła. 

Na fotografii (Rys. 5) przedstawiono przykładowy widok mikrostruktury 
powłoki WC-Co-Al2O3 stopowanej elektroiskrowo. W oparciu o uzyskane wy-
niki stwierdzono, że maksymalna grubość powłoki wyniosła 64 m, natomiast 
minimalna grubość około 34 m. W przypadku powłoki WC-Co-Al2O3/3TiO2 
(Rys. 2) grubość wyniosła 2968 m. Głębokości SWC w głąb materiału pod-
łoża dla obu powłok były porównywalne i wynosiły ok. 2331 m.  

Obserwacje mikrostruktury (Rys. 5 i 7) powłok WC-Co-Al2O3 oraz               
WC-Co-Al2O3/3TiO2 wykazały występowanie niekorzystnych zjawisk w posta-
ci porów i mikropęknięć oraz nierównomierną grubość. Jedną z przyczyn uzy-
skania nierównomiernej grubości powłok było zastosowanie do ich nanoszenia 
urządzenia o ręcznym posuwie elektrody. Ponadto efekt ten można rozpatrywać 
od fizycznej strony przebiegu wyładowania elektrycznego między elektrodami. 
Energia dostarczana w impulsie elektrodom powoduje erozję anody (erody), jak 
również katody (materiału podłoża). Powłokę tworzy nie tylko stopiony mate-
riał erody, ale także stopiony materiał podłoża, w efekcie czego tworzy się tzw. 
strefa przejściowa. 
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Rys. 5.  Mikrostruktura powłoki WC-Co-
Al2O3 

Fig. 5.  WC-Co-Al2O3 coating microstructure 
 

Rys. 6.  Spektrum EDS powłoki WC-Co-
Al2O3  

Fig. 6.  EDS spectrum of the WC-Co-Al2O3 

coating 

 

   

 
Rys. 7. Mikrostruktura powłoki WC-Co-

Al2O3/3TiO2 
Fig. 7. WC-Co-Al2O3/3TiO2 coating micro-

structure 

Rys. 8.  Spektrum EDS powłoki WC-Co-
Al2O3/3TiO2 

Fig. 8.  EDS spectrum of the WC-Co-
Al2O3/3TiO2 coating 

 

 
Przeprowadzona analiza punktowa w górnej części powłok (Rys. 6 i 8) po-

kazała dużą intensywność pików pierwiastków wchodzących w skład zastoso-
wanych elektrod. W przypadku powłoki WC-Co-Al2O3 zawartość W wyniosła 
około 57,77% at. oraz 39,59%  at. C. Ponadto stwierdzono obecność Al (około 
1,19% at.) oraz Co (około 1,33% at.). Natomiast w przypadku powłoki WC-Co-
Al2O3/3TiO2 (Rys. 3) stwierdzono 27,82% at. W i 9,24% at. Co.  Na Rysunku 4 
ukazano również obecność pików aluminium (około 2,78% at.) oraz tytanu 
(około 0,63% at.).  
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BADANIA  TRWAŁOŚCI  GWINTOWNIKÓW 

Do badań wybrano gwintowniki wykonane ze stali HSSE (stal szybkotnąca 
kobaltowa).  Badania trwałości wykonano, stosując trzy grupy gwintowników: 
z powłoką TiN naniesioną metodą PVD, z powłoką  WC-Co-Al2O3 nałożoną 
obróbką elektroiskrową oraz gwintownik niepowleczony żadną powłoką. Po-
włoki zostały naniesione na części robocze gwintownika.  

Jako kryterium trwałości części roboczej gwintownika przyjęto postać zu-
życia ściernego lub wykruszenia materiału. 

Testy trwałościowe wykonano na tokarce CNC firmy YDPM BML- 280, 
która znajduje się w firmie Kiel-inox pod Kielcami. Elementem testowym były 
mufy ze stali S235JR, które są wytwarzane w ww. zakładzie i stosowane 
w piecach CO (Rys. 9). W czasie operacji gwintowania stosowano płyn obrób-
kowy EMULKOL PS. Trwałość gwintowników określano liczbą nagwintowa-
nych muf. 
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Rys. 9.  Mufa z wykonanym gwintem 
Fig. 9.  Coupler after treatment with the 

tap 
 

 
Rys. 10. Wykres liczby nagwintowanych muf 

w zależności od zastosowanego gwin-
townika 

Fig. 10.  The graph of the number of couplers 
depending of the type of used tap 

 
Wyniki badań trwałości gwintowników przedstawia wykres (Rys. 10). 

W wyniku przeprowadzonych badań eksploatacyjnych okazało się, że najwięk-
szą trwałość wykazał  gwintownik z powłoką TiN, za pomocą którego wykona-
no gwinty w 2000 szt. muf.  Gwintownikiem z przeciwzużyciową powłoką 
WC-Co-Al2O3 wykonano gwinty w 500 szt. muf. Najmniejszą liczbę gwintów 
(w 100 szt. muf) wykonano gwintownikiem ze stali HSSE (bez powłoki).  

Analiza zużytych części roboczych gwintowników po teście trwałości wy-
kazała dominującą rolę zużycia ściernego. W mniejszym stopniu występowało 
wykruszenie bądź wyszczerbienie materiału.   
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Podsumowując uzyskane wyniki badań, można stwierdzić, że gwintownik 
z naniesioną powłoką WC-Co-Al2O3 (obróbka elektroiskrowa) może być stoso-
wany do wykonywania precyzyjnych gwintów na obrabiarkach CNC, choć 
wykona mniejszą liczbę gwintów w stosunku do gwintownika z powłoką TiN 
(metoda PVD).  

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnio-
ski: 
1. Wyznaczone współczynniki tarcia w obu przypadkach naniesionych powłok 

elektroiskrowych miały zbliżone wartości. Mniejsze wartości współczynni-
ków tarcia wystąpiły dla powłoki WC-Co-Al2O33TiO2 i mieściły się w za-
kresie µ = 0,2630,538. 

2. Analizując mikrostrukturę, stwierdzono, że grubość powłok WC-Co-Al2O3 
i WC-Co-Al2O3/3TiO2 mieściła się w zakresie 2968 m, natomiast zasięg 
strefy wpływu ciepła w głąb materiału podłoża ok. 2331 m. Ponadto po-
włoki miały mikropęknięcia oraz pory.  

3. Przyczepność powłok węglikowo-ceramicznych do podłoża była porówny-
walna. Średnia wartość siły krytycznej powłoki WC-Co-Al2O3 wyniosła 6,33 N, 
natomiast powłoka WC-Co-Al2O3/3TiO2 osiągałą średnią wartość siły kry-
tycznej na poziomie 6,64 N. 

4. Przeprowadzone w rzeczywistych warunkach pracy badania trwałości części 
roboczej gwintowników z powłoką WC-Co-Al2O3 dowiodły większej ich 
trwałości (5-krotnie większej) w porównaniu z gwintownikami niepokrytymi 
powłoką.  
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Summary 

The process of material growth resulting from electroerosion is known as 
electro-spark alloying (ESA) or electro-spark deposition (ESD). The 
erosion of the anode and the spark discharges between the electrodes result 
in the formation of a surface layer with properties different from those of 
the base material. 

The processes of coating formation on metal parts, including electro-
spark deposition, involve mass and energy transport accompanied by 
chemical, electrochemical, and electrothermal reactions. Today, different 
electro-spark deposition techniques are used. They are suitable for coating 
formation and surface microgeometry formation.  

The paper is concerned with the performance properties of electro-
spark deposited coatings, which were determined using tribological and 
microstructural analysis, measuring the bonding strength and application 
tests. The studies were conducted using WC-Co-Al2O3 and WC-Co-
Al2O3/3TiO2 electrodes produced by sintering nanostructural powders. The 
anti-wear coatings were electro-spark deposited over C45 carbon steel by 
means of an EIL-8A. These coatings are likely to be applied in sliding 
friction pairs and as protective coatings. 

 
 
 
 
 
 


