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Sławomir ZIMOWSKI* 
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EFFECT  OF  THE  HARDNESS  AND  ELASTIC  MODULUS  ON  
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Streszczenie 

W pracy przedstawiono analizę właściwości mikromechanicznych powłok 
kompozytowych w porównaniu z ich odpornością na zużycie przez tarcie. Ba-
danymi materiałami były powłoki nanokompozytowe typu nc-TiC/a-C  
i MoS2(Ti,W) oraz powłoka wielowarstwowa CrN(Cr/CrN)x5 osadzone na 
utwardzonych podłożach metalicznych. Powłoki zostały tak dobrane, aby różni-
ca w ich twardości była znacząca, nawet dwukrotna. Analizy dokonano w opar-
ciu o wyniki testów indentacyjnych, badań odporności na zarysowanie oraz 
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tribologicznych w ślizgowym styku z kulą Al2O3. Mechanizm zużycia analizo-
wano na podstawie obserwacji bruzdy powstałej po tarciu oraz skazy kuli 
z użyciem mikroskopu optycznego i skaningowego mikroskopu elektronowego. 
Wykazano, że duża twardość powłoki nie zawsze gwarantuje jej dużą odpor-
ność na zużycie podczas tarcia w styku niesmarowanym. Znaczącym jest bu-
dowa i skład kompozytu, a zwłaszcza sztywność układu powłok/podłoże oraz 
właściwości ślizgowe powłoki. 

WPROWADZENIE 

W klasycznych teoriach zużycia twardość materiału jest często wymieniana 
jako główny parametr definiujący dużą odporność na ścieranie. Prognozowanie 
intensywności zużycia związanego z ubytkiem materiału (np. zużycie ścierne, 
adhezyjne) opiera się na stwierdzeniu, że objętość materiału usuniętego ze stre-
fy styku jest wprost proporcjonalna do obciążenia i drogi tarcia oraz odwrotnie 
proporcjonalna do twardości bardziej miękkiego ze skojarzonych materiałów 
[L. 1]. Wielu autorów prac badawczych podkreśla również znaczącą rolę wła-
ściwości sprężystych i wprowadza iloraz twardości i modułu sprężystości (H/E 
lub H3/E2) jako parametr, za pomocą którego lepiej można przewidywać zuży-
cie. Iloraz H/E jest związany ze sprężystym odkształceniem do zniszczenia po-
włoki lub też indeksem plastyczności (podatnością powłoki na obciążenie), 
natomiast H3/E2 jest wskaźnikiem odporności na plastyczną deformację, 
a wzrost tego ilorazu prowadzi do poprawy nośności [L. 2, 3]. Plastyczne od-
kształcenie układu powłoka/podłoże znacznie intensyfikuje zużycie w styku 
ślizgowym. Obciążenie Py powodujące plastyczną deformację podczas styku 
kuli z powłoką jest silnie uzależnione od ilorazu twardości i modułu sprężysto-
ści i można je wyznaczyć, bazując na teorii Hertza [L. 4]:   
 

 (1) 

gdzie:  
R – promień stykającej się kuli z płaską powierzchnią,  
H – twardość,  
E* = (1 – 2)/E + (1 – 1

2)/E1 – zredukowany moduł sprężystości (E, 
E1, , 1 – moduł sprężystości i współczynnik Poissona stykających się 
elementów). 

 
Powłoki o dużej twardości i małym module sprężystości będą więc mogły 

przenieść znaczne obciążenie, które nie spowoduje uplastycznienia. Istotnym 
parametrem ze względu na eksploatację powłok jest również ich odporność na 
kruche pękanie. W oparciu o teorię propagacji pęknięć opracowaną przez Grif-
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fith’a i jej późniejsze modyfikacje można określić prędkość uwalniania energii 
niezbędnej do rozwoju pęknięcia wg zależności [L. 5, 6]: 

 

 (2) 

gdzie:  
Kc  –  wartość krytyczna współczynnika intensywności naprężeń,  
σc  –  krytyczne naprężenie powodujące pękanie,  
ac  –  wielkość pęknięcia.  

 
Odporność na kruche pękanie powinna ulec poprawie zarówno poprzez 

wzrost naprężenia krytycznego (co oznacza potrzebę wysokiej twardości) oraz 
zapewnienie niskiego modułu sprężystości [L. 3].  

Wysoka wartość H/E ~ 0,1 przy dużej twardości wskazuje na bardzo dobrą 
odporność na zużycie [L. 2]. Zapewnienie zarówno dużej twardości i ilorazu 
H/E przy odpowiedniej sztywności podłoża jest szczególnie ważne dla cienkich 
powłok, jednak w ich zastosowaniach tribologicznych należy mieć również na 
uwadze wielkość sił tarcia. Relacja pomiędzy tarciem, a zużyciem nie jest jed-
noznaczna, często kiedy siły tarcia są duże, można spodziewać się również rela-
tywnie dużego zużycia [L. 1]. 

BADANE  MATERIAŁY  I  METODYKA  BADAŃ  

Przedmiotem badań były materiały wytworzone w technologii duplex, które 
wykonano w postaci krążków ϕ 30mm i oznaczono następującymi symbolami: 
 MoS2(Ti,W) – nanokompozytowa powłoka MoS2(Ti,W) na stopie Ti-6Al-4V(O2), 
 TiC/a-C – nanokompozytowa powłoka nc-TiC/a-C na stopie Ti-6Al-4V(O2), 
 CrN(Cr/CrN)5 – wielowarstwowa powłoka CrN+(Cr/CrN)x5 na stali 4H13. 

Powłoki nanokompozytowe osadzono metodą rozpylania magnetronowego 
na polerowanym stopie tytanu Ti-6Al-4V, który utwardzono atomami tlenu 
w plazmie wyładowania jarzeniowego, uzyskując H = 10GPa i E = 190GPa 
[L. 8]. Powłoka MoS2(Ti,W) o grubości 3,1 µm była zbudowana z nanoklaste-
rów MoS2 o rozmiarach 3÷8 nm rozmieszczonych w amorficznej osnowie, 
w której sporadycznie występują również nanokrystality faz: Ti-α, W i Ti2S 
[L. 7]. Powłoka TiC/a-C o grubości 3,3 µm ma budowę kolumnową i była zło-
żona z nanokrystalicznych cząstek TiCx rozmieszczonych w amorficznej osno-
wie węgla a-C [L. 8]. Powłoka CrN(Cr/CrN)5 o całkowitej grubości 4 µm zbu-
dowana z naprzemiennie ułożonych warstw CrN i Cr z zewnętrzną warstwą 
CrN została osadzona metodą łukowo-próżniową na hartowanej i polerowanej 
stali 4H13 (X39Cr13) o H = 10 GPa i E = 206 GPa [L. 9]. Twardość H i moduł 
sprężystości E wyznaczono instrumentalną metodą wciskania wgłębnika zgod-
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nie z PN-EN ISO 14577-4. Stosując wgłębnik Vickersa, wykonano co najmniej  
po 6 pomiarów przy obciążeniu 10 i 20 mN. Testy zarysowania wykonano 
wgłębnikiem Rockwell’a C o promieniu 0,2 mm przy narastającym obciążeniu 
od 0,01 do 30 N na długości rysy 5 mm zgodnie z PN-EN 1071-3. Wyznaczono 
obciążenie krytyczne wywołujące pęknięcia kohezyjne (LC1) oraz adhezyjne 
(LC2), które określa jakość połączenia powłoki z podłożem. Badania tribolo-
giczne wykonano w styku niesmarowanym z kulą Al2O3 o średnicy 6 mm wg 
ISO 20808. Testy powtórzono trzykrotnie przy obciążeniu 2,5 i 5 N, prędkości 
0,05 m/s, na promieniu tarcia 4 mm w zakresie 20000 cykli. Profil bruzdy po-
wstałej po tarciu zmierzono metodą stykową w czterech miejscach na obwodzie 
toru tarcia. Wyznaczono współczynnik tarcia oraz wskaźnik zużycia objęto-
ściowego jako iloraz objętości usuniętego materiału do obciążenia i drogi tarcia. 
Badania morfologii powierzchni toru tarcia i śladów zużycia kulki przeprowa-
dzono z użyciem mikroskopu świetlnego (LM) i skaningowego mikroskopu 
elektronowego (SEM-EDX). 

WYNIKI  I  ANALIZA  BADAŃ 

Mikrotwardość i moduł sprężystości 

Wyniki pomiarów indentacyjnych zestawiono w Tabeli 1. Największą twardość 
26 GPa oraz moduł sprężystości 330 GPa miała wielowarstwowa powłoka 
CrN(Cr/CrN)5. Powłoka MoS2(Ti,W) wykazała natomiast najmniejszą twar-
dość, która wynosiła 6,8 GPa przy obciążeniu 10 mN i głębokości penetracji 
wgłębnika hmax  = 233 nm. Twardość powłoki TiC/a-C przy 10 mN wynosiła 
10,7 GPa, a moduł sprężystości był równy 106 GPa, przy hmax = 206nm. Obec-
ność w amorficznej osnowie węglowej nanokrystalitów TiC jako fazy wzmac-
niającej poprawiła odporność na pękanie powłoki. Ze względu na mechanizm 
przenoszenia obciążenia oraz koncentrację naprężeń w układzie powło-
ka/podłoże istotne jest, aby wartości modułu sprężystości powłoki i podłoża 
były zbliżone, zwłaszcza w ślizgowym styku skoncentrowanym. Podłoże tyta-
nowe jest wystarczająco umocnione, aby stanowić dobre podparcie dla stosun-
kowo miękkich powłok nanokompozytowych. 
 
Tabela 1.  Maksymalna głębokość penetracji hmax, twardość H i moduł sprężystości E przy 

obciążeniu wgłębnika 20 mN 
Table 1.  Maximum penetration depth hmax, hardness H and elastic modulus E at the load of the 

indenter 20 mN 
 

Próbka hmax [nm] H [GPa] E [GPa] H/E 
H3/E2 
[GPa] 

MoS2(Ti,W) 326 ±8 7,6 ±0,3 116 ±11 0,07 0,03 

nc-TiC/a-C 318 ±25 10,5 ±1,2 105 ±12 0,1 0,11 

CrN(Cr/CrN)5 205 ±14 26 ±1,5 330 ±22 0,08 0,16 
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Odporność na zarysowanie 

Pierwsze pęknięcia kohezyjne powłoki MoS2(Ti,W) obserwowano już przy 
obciążeniu LC1 = 5 N. Pęknięcia te były zakrzywione przeciwnie do kierunku 
ruchu wgłębnika, a więc powstały w wyniku działania naprężeń rozciągających 
za wgłębnikiem. Wzrost obciążenia powyżej 11 N (LC2) doprowadził do prze-
kroczenia wytrzymałości połączenia powłoki z podłożem i formowania pęknięć 
adhezyjnych oraz usuwania powłoki z podłoża (Rys. 1a). Podobny mechanizm 
niszczenia obserwowano dla powłoki TiC/a-C, jednak jej wytrzymałość jest 
nieco większa. Pęknięcia kohezyjne w tej powłoce wystąpiły przy LC1 = 8 N, 
a powyżej obciążenia 14 N (LC2) powstawały pęknięcia o kształcenie nerkowa-
tym (ang. kidney – shaped) i odsłanianie podłoża (Rys. 1b). Na powłoce TiC/a-C 
można stwierdzić liczne wady powierzchniowe w postaci drobnych kraterów, 
które mogły inicjować pęknięcia. Najlepszą adhezję do podłoża miała powłoka 
CrN(Cr/CrN)5, dla której niewielkie pęknięcia kohezyjne na zewnątrz toru wy-
stąpiły przy 15 N. Wzrost obciążenia powyżej 27 N spowodował powstawanie 
pęknięć o kształcie muszli (Rys. 1c). Pęknięciom tym towarzyszyły delaminacje 
niewielkich obszarów, prawdopodobnie zewnętrznej warstwy CrN. 

 
a) MoS2(Ti,W), LC2 = 11N b) TiC/a-C, LC2 = 14N 

 
c) CrN(Cr/CrN)5, LC2 = 27N 

 
 

Rys. 1.  Obraz toru zarysowania powłoki w miejscu jej zniszczenia przy obciążeniu LC2:  
a) MoS2(Ti,W); b) TiC/a-C; c) CrN(Cr/CrN)5; (LM, 200x) 

Fig. 1. Scratch tracks at critical load LC2 cause failure of: a) MoS2(Ti,W); b) TiC/a-C; 
c) CrN(Cr/CrN)5; (LM, 200x) 

Właściwości tribologiczne  

W procesie tarcia badanych powłok można wyróżnić dwa główne etapy. 
W początkowym okresie współpracy CrN(Cr/CrN)5 współczynnik tarcia szyb-
ko wzrastał, a po uformowaniu styku ustabilizował się na poziomie 0,45 
(Rys. 2). Natomiast podczas tarcia nanokompozytowych powłok MoS2(Ti,W) 
i TiC/a-C początkowo opory ruchu wzrastały, a następnie powoli zmniejszały 
się w wyniku tworzenia samosmarnej tribowarstwy, która zapewniała stabilną 
współpracę i współczynnik tarcia poniżej 0,1 (Rys. 2). 

Na Rys. 3a przedstawiono morfologię śladu zużycia kulki Al2O3 po tarciu 
z MoS2(Ti,W). Na podstawie analizy EDS (Rys. 3d) stwierdzono występowanie 
w warstwie Mo, S oraz minimalnych ilości W i Ti, tak więc warstwa zbudowa-
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na jest głównie ze składników powłoki i nie ma w niej Al, czyli składnika kulki. 
Zwarta i jednolita ślizgowa warstwa MoS2 tworzy dodatkowy ochronny film 
w strefie styku, który obniża współczynnik tarcia i rozdziela współpracujące 
elementy, co prowadzi do doskonałej odporności na zużycie MoS2(Ti,W). 
 

 

 
Rys. 2.  Współczynnik tarcia powłok w parze z kulą Al2O3 przy obciążeniu 2,5 N 
Fig. 2.  Friction coefficient of the coatings in contact with Al2O3 ball at 2.5 N 

 
Podobny mechanizm tworzenia samosmarnej warstwy węglowej obserwo-

wano podczas współpracy powłoki TiC/a-C (Rys. 3b). W trakcie tarcia struktur 
węglowych takich jak a-C lub a-C:H zachodzi tzw. proces grafityzacji, w któ-
rym powstaje tribowarstwa złożona głównie z grafitopodobnych struktur 
[L. 10]. Analiza EDS utworzonej warstwy wskazuje na obecność w niej ato-
mów węgla oraz tytanu, którego źródłem są nanokrystality TiC (Rys. 3e). War-
stwa ma strukturę nieciągłą i jest zbudowana z pasm ułożonych w kierunku 
ruchu. Powoduje to większy udział w styku ślizgowym materiału kuli, a przez 
to wzrost zużycia powłoki, jak również oporów ruchu. 

Tarcie CrN, głównie z dużymi prędkościami, prowadzi do jego utleniania  
i formowana warstwy tlenków złożonych z CrO3 i/lub Cr2O3, która zmniejsza 
opory ruchu i poprawia odporność na zużycie [L. 11]. Warstwa utworzona na 
kuli Al2O3 po tarciu z CrN(Cr/CrN)5 jest nieciągła i niejednakowej grubości – 
najgrubsza i spękana w obszarze czoła kuli (Rys. 3c, 4c). 

Analiza EDS śladu zużycia kuli wskazuje na obecność w tej warstwie 
chromu, który lokalizuje się w miejscu, gdzie występuje wzrost zawartości tlenu 
(Rys. 3f). 

Na tej podstawie można wnioskować, że warstwa jest złożona z tlenku 
chromu, jednak jej grubość była niewystarczająca, aby zniwelować zużycie 
powłoki CrN. Zabezpieczała ona jednak powierzchnię kuli przed ostrym ściera-
niem, pomimo tego że twardość kuli równa 19 GPa była zdecydowanie mniej-
sza od twardości powłoki CrN(Cr/CrN)5. 
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Rys. 3.  Obraz SEM śladu zużycia kuli Al2O3 po tarciu z: a) MoS2(Ti,W); b) TiC/a-C; 
c) CrN(Cr/CrN)5 wraz z analizą EDS wzdłuż linii (2,5N, 20000 cykli)  

Fig. 3.  SEM morphology of the scar Al2O3 ball after friction with: a) MoS2(Ti,W); b)TiC/a-C; 
c)CrN(Cr/CrN)5 and EDS linescan analysis (2.5N, 20000 cycles)  
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a) b) c) 

  
 

Rys. 4.  Obraz SEM kuli Al2O3 po tarciu z: a) MoS2(Ti,W); b) TiC/a-C; c) CrN(Cr/CrN)5 
z widocznymi produktami zużycia obecnymi przed strefą styku 

Fig. 4. SEM morphology of the Al2O3 ball after friction with: a) MoS2(Ti,W);  
b) TiC/a-C; c) CrN(Cr/CrN)5 with wear debris localized ahead contact spot 
 

Zużycie powłok miało głównie charakter ścierny i nie stwierdzono ich cał-
kowitego przetarcia do podłoża. Powłoki nanokompozytowe ścierały się jedno-
stajnie i tylko w początkowym okresie bardziej intensywnie, a w torze tarcia nie 
obserwowano głębokich rys ani wyraźnego pękania lub ich wykruszania. Zuży-
cie CrN(Cr/CrN)5 było intensyfikowane przez transport do strefy styku twar-
dych, ostro zakończonych produktów zużycia głównie powłoki i częściowo kuli 
(Rys. 4c). Twarde, nieregularne ziarna obecne pomiędzy kulą a sztywną i twar-
dą powłoką CrN(Cr/CrN)5 generowały potężne naciski stykowe, co prowadziło 
do mikroskrawania (Rys. 5c), a nawet mikropękania i wykruszania powłoki. 
Pomimo największej wartości H i E (Tab. 1) powłoka CrN(Cr/CrN)5 ma od-
porność na zużycie porównywalną do powłok nanokomozytowych, ale też pod-
czas jej tarcia w styku są najwyższe naciski (Rys. 7). 

 
a) MoS2(Ti,W) 

 

b) TiC/a-C c) CrN(Cr/CrN)5 

 
 
Rys. 5.  Ślady zużycia powłok po tarciu przy obciążeniu 5N i 20000 cykli 
Fig. 5.  Wear tracks of the coatings after friction uder 5N and 20000 cycles 
 

Największą odporność na zużycie wykazywała powłoka MoS2(Ti,W), któ-
rej twardość oraz iloraz H/E były najmniejsze, jednak łatwość formowania gru-
bej i ciągłej samosmarnej warstwy znakomicie zabezpiecza powierzchnię przed 
zużyciem i ułatwia poślizg (Rys. 6). Obecność twardych krystalitów TiCx  
w powłoce TiC/a-C powodowała trudności w utworzeniu ciągłego zwartego 
filmu i pomimo dużego ilorazu H/E = 0,1 zużycie tej powłoki było większe  
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w porównaniu z MoS2(Ti,W) o mniejszej twardości. Brak korelacji pomiędzy 
dużym H/E i odpornością na zużycie był raportowany też wcześniej [L. 12]. 

Ze wzrostem obciążenia kuli objętość usuniętego materiału dla każdej 
z powłok również wzrastała, natomiast wskaźnik zużycia był mniejszy (Tab. 2).  

 
Tabela 2.  Objętość bruzdy V, wskaźnik zużycia Wv oraz nacisk w chwili początkowej pm0 

i pod koniec testu pmk dla obciążenia 2,5 N i 5 N po 20000 cykli 
Table 2.  Groove volume V, specific wear rate Wv and initial mean contact pressure pm0 and 

mean contact pressure in the end of the test pmk (2,5 and 5 N; 20000 cycles) 
 

Próbka 
V(2,5N) 
[mm3] 

Wv(2,5N) 

*10-6 
[mm3/Nm]

pm0(2,5N) 
[GPa] 

pmk(2,5N) 
[GPa] 

V(5N) 
[mm3] 

Wv(5N) 

*10-6 
[mm3/Nm]

pm0(5N) 
[GPa] 

 pmk(5N) 

[GPa] 

MoS2(Ti,W) 
274 
±30  

0,22 
± 0,02 

0,51 
0,021 

±0,002 
478 
±71 

0,19 
±0,03 

0,64 
0,036 

±0,003 

TiC/a-C 
338 
±43 

0,27 
±0,03 

0,49 
0,026 

±0,002 
539 
±66 

0,21 
±0,03 

0,61 
0,042 

±0,002 

CrN 
(Cr/CrN)5 

325 
±45 

0,26 
±0,04 

0,8 
0,043 

±0,003 
588 
±56 

0,23 
±0,02 

1,0 
0,044 

±0,003 

 
W analizie zużycia badanych próbek posłużono się średnim naciskiem 

w styku, który obliczono jako iloraz siły obciążającej styk i pola powierzchni 
styku. Przyjmując założenie, że zadane obciążenia wywołują odkształcenia 
w zakresie sprężystym, wyznaczono promień pola styku kuli z płaską po-
wierzchnią próbki w chwili początkowej bazując na zagadnieniu Hertza. Średni 
nacisk w styku w chwili początkowej (v = 0) – pm0 obliczono wg zależności (3). 
Natomiast na końcu testu, kiedy współpracujące elementy uległy zużyciu, przy-
jęto założenie, że rzut pola styku kuli z próbką (bruzdą) przyjmuje kształt elip-
sy, a średni nacisk – pmk obliczono wg zależności (4). 

 
 

  (3) 

 
(4) 

gdzie:    
– promień pola styku,

  

F – obciążenie,  
R – promień kuli,  
E* – zredukowany moduł sprężystości,   
ak , bk – wielka, mała półoś elipsy. 
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Wzrost obciążenia powodował szybsze dopasowanie styku i skrócenie cza-
su utworzenia tribowarstwy na powierzchni kuli. Powstała warstwa znacznie 
wcześniej ograniczała intensywność zużycia niż podczas tarcia przy mniejszym 
obciążeniu. Wzrost obciążenia powoduje większy przyrost pola styku w czasie, 
a tym samym średnie naciski stykowe ulegają redukcji w krótszym okresie. 
Ponadto większa siła docisku kuli może ograniczać transport do strefy styku 
dużych produktów zużycia, które intensyfikują ścieranie powłok. 
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Rys. 6.  Wskaźnik zużycia, twardość oraz iloraz H/E badanych próbek 
Fig. 6.  Specific wear rate, hardness and H/E ratio of the coatings  
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Rys. 7.  Wskaźnik zużycia oraz średni nacisk w styku w chwili początkowej  pm0 i pod ko-
niec testu pmk 

Fig. 7.  Specific wear rate of the coatings and initial mean contact pressure pm0 and mean contact 
pressure in the end of the test pmk 
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PODSUMOWANIE 

Analiza tarcia i zużywania się powłok jest możliwa w oparciu o mechanikę 
kontaktu układu powłoka/podłoże, przy znajomości właściwości mechanicz-
nych zarówno powłoki i podłoża oraz zjawisk towarzyszących tarciu. 

Duża twardość powłoki zabezpiecza przed powstawaniem w niej odkształceń 
plastycznych i gwarantuje odpowiednią do zadanego obciążenia nośność układu. 
Typowe materiały ceramiczne i węglowe, jakie są stosowane na powłoki tribolo-
giczne, mają dużą twardość, której niestety towarzyszy również duży moduł sprę-
żystości. Wysoka sztywność współpracujących elementów prowadzi z kolei do 
powstania olbrzymich nacisków stykowych, które są niekorzystne ze względu na 
intensyfikację zużycia, zwłaszcza w styku skoncentrowanym. Zjawisko to jest 
efektem naprężeń rozciągających, które wzrastają ze wzrostem sztywności po-
włoki. Cykliczne obciążanie i powtarzające się duże naprężenia rozciągające pro-
wadzą do powstawania i łatwej propagacji pęknięć, a w konsekwencji do wykru-
szania fragmentów powłoki. Widoczne jest to dla CrN(Cr/CrN)5, której twarde 
produkty zużycia, obecne w styku podczas tarcia powłoki, powodują mikroskra-
wanie, co skutkuje większym zużyciem tej powłoki w porównaniu z MoS2(Ti,W) 
oraz TiC/a-C, których twardość jest ponaddwukrotnie mniejsza. Bazując na teorii 
Hertz'a i Griffith'a, powłoki o optymalnej wytrzymałości powinny charakteryzo-
wać się dużymi wartościami ilorazu H/E. Wyniki badań wskazują jednak, że po-
mimo znacząco niższej wartości H/E = 0,07 dla powłoki MoS2(Ti,W) wykazuje 
ona zużycie na zbliżonym poziomie jak dla powłoki CrN(Cr/CrN)5, dla której 
H/E = 0,08 oraz powłoki TiC/a-C o H/E = 0,1. Doskonała odporność na zużycie 
badanych powłok nanokompozytowych jest wynikiem utworzenia samosmarnej 
warstwy, która obniża opory ruchu i rozdziela współpracujące powierzchnie. 

Podziękowania 

Autor pracy dziękuje wytwórcom powłok za udostępnienie próbek do ba-
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Summary 

The analysis of the micromechanical properties of the composite coatings in 
comparison with their frictional wear resistance is presented. 
Nanocomposite nc-TiC/a-C and MoS2(Ti,W) coatings and CrN(Cr/CrN)5x 
multilayer coating deposited on hardened metal substrates were 
investigated. The hardness of CrN(Cr/CrN)5x coating was equal to 26 GPa 
and was more than two times greater than the hardness of nc-TiC/a-C and 
MoS2(Ti,W) coatings which were 7.6 GPa and 10.7 GPa, respectively. 
Analyses were based on the results of the indentation tests, scratch tests, 
and tribological properties obtained in sliding contact with the Al2O3 ball. 
The wear mechanism was determined by observations of the ball scars and 
grooves formed during friction using optical and SEM microscopy. It has 
been shown that the high hardness of the coating does not always 
guarantee a high wear resistance in a non-lubricated sliding contact. The 
structure of the composites, coating/substrate stiffness, and sliding 
properties are important in evaluating the wear resistance of the coatings. 


