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Streszczenie 

Możliwość tworzenia twardych powłok charakteryzujących się właściwo-
ściami samosmarującymi jest jednym z najważniejszych zagadnień tribo-
logii. Wytwarzanie nowych powłok o architekturze wielowarstwowej czy 
nanokompozytowej jest powszechne, szczególnie w zastosowaniach do 

                                                 
*  Politechnika Koszalińska, Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próż-

niowej, ul. Racławicka 15/17, 75-620 Koszalin, tel. (94) 347-84-34, e-mail:  
bogdan.warcholiński@tu.koszalin.pl 



 T R I B O L O G I A                              6-2009 124

obróbki na sucho lub w podwyższonych temperaturach. W takich przy-
padkach tworzy się na powierzchni warstwa tlenkowa redukująca tarcie i 
zużycie. W pracy przedstawiono możliwość opracowania powłok odpo-
wiednich do rodzaju obróbki i obrabianego materiału zapewniając dobre 
właściwości tribologiczne szczególnie w podwyższonych temperaturach 
w oparciu o założenia teorii krystalochemicznej. 

WPROWADZENIE 

Zdolność cienkiej warstwy do wpływania na tarcie znana jest od lat  
[L. 1]. Warstwa taka wprowadzana celowo lub będąca produktem reakcji 
chemicznych w węźle tarcia chroni (przynajmniej chwilowo) trące ele-
menty przed prawie pewnym zatarciem. Cienkie warstwy zarówno mięk-
kie, jak i twarde są często stosowane na narzędzia i części maszyn do 
obniżania tarcia i zużycia. Większość powłok nanosi się metodami próż-
niowymi stosując techniki CVD i PVD. Miękkie powłoki takie jak Sn, 
Mo2S [L. 2] są najczęściej stosowane do obniżania tarcia w zastosowa-
niach ślizgowych, łożyskach, panewkach itp., gdzie użycie ciekłych środ-
ków smarnych nie jest pożądane ani praktyczne. Twarde powłoki, TiN, 
TiC, WC są z kolei łatwe do kontroli zużycia w różnych procesach cięcia 
i kształtowania metali, a także w łożyskach tocznych i ślizgowych.     

Uszlachetnianie powierzchni narzędzi i części maszyn zmierzające 
do zwiększenia ich trwałości prowadzone jest od wielu lat. Rozróżnia się 
ogólnie dwie metody uszlachetniania. Pierwsza polega na obróbce ciepl-
nochemicznej detalu, są to m.in. hartowanie, a także azotowanie, nawę-
glanie, borowanie. Druga grupa metod opiera się na nakładaniu na narzę-
dzia czy części maszyn cienkiej powłoki z innego, niż one, materiału. 
Zabiegi te powodują zwiększenie twardości warstwy wierzchniej, jej od-
porności mechanicznej i chemicznej, zmniejszenie tarcia. Takie powłoki 
przeciwzużyciowe wielokrotnie przedłużają czas użytkowania narzędzi, 
umożliwiają stosowanie większych obciążeń i szybkości skrawania czę-
sto bez stosowania chłodzenia cieczą, a także rozszerzają gamę obrabia-
nych materiałów o materiały trudno obrabialne.  

W węźle ciernym oddawana jest praca tarcia. Jest ona zależna od 
współczynnika tarcia materiałów i ich twardości. Wzrost twardości po-
woduje najczęściej wzrost temperatury prowadzącej w konsekwencji do 
degradacji warstwy i utleniania materiału obrabianego. Temperatura ro-
śnie także ze wzrostem prędkości ślizgu i obciążeniem.  
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Projektowanie warstw w oparciu o kryterium twardości powinno 
uwzględniać m.in. jej architekturę (budowę), odpowiedni skład chemicz-
ny i fazowy powłoki, jej strukturę krystaliczną i wielkość krystalitów, 
wielkość naprężeń. Blokowanie propagacji pęknięć na granicach ziaren 
lub przerwanie kolumnowego wzrostu powłoki poprzez stosowanie 
warstw o różnym składzie chemicznym (powłoki wielowarstwowe) po-
woduje często wzrost twardości i adhezji powłoki do podłoża, odporno-
ści na pękanie, a w konsekwencji zmniejszenie szybkości zużywania po-
włoki. Z drugiej strony z analizy zjawisk zachodzących w węźle tarcia 
wynika, że istotne znaczenie ma wytrzymałość na ścinanie powstającego 
w trakcie ruchu połączenia adhezyjnego trących ciał [L. 1].  

Procesy fizyczne zachodzące na powierzchni trących materiałów 
sprzyjają zachodzeniu procesów fizykochemicznych i chemicznych, po-
wodujących zmianę ich składu chemicznego i fazowego. Powstające 
w węźle tlenki metali powodują zwykle obniżenie współczynnika tarcia, 
obniżenie temperatury w kontakcie ciernym i zmniejszenie zużycia [L. 3, 4]. 

Wiadomym jest, że charakter produktów zużycia, tworzących się 
podczas tarcia w węźle ciernym decyduje o jego tribologicznym zacho-
waniu [L. 5]. Szczególnie natura chemiczna tych produktów tworzących 
się podczas testu tarcia, tj. typ związku: proste, złożone, stechiometria 
mają znaczący wpływ na tarcie i zużycie. Jednym z teoretycznych przy-
bliżeń wyjaśniających zależności między chemią produktów tarcia a sma-
rowaniem jest podejście zaproponowane przez Erdemira [L. 4, 6]. W po-
dejściu tym istotną rolę odgrywa potencjał jonowy. Tlenki lub mieszani-
ny tlenków metali w węźle tarcia charakteryzujące się wyższym potencja-
łem jonowym mogą obniżać współczynnik tarcia trących elementów. 
Obecność w węźle tarcia tlenków o niskim potencjale jonowym powodu-
je większe tarcie i wyższe zużycie. Tlenki metali charakteryzujące się 
wysokim potencjałem jonowym są miękkie i łatwo odkształcają się lub 
podlegają ścinaniu podczas tarcia. Tlenki z wysokim potencjałem jono-
wym zwane są często smarem stałym. Interesujące w punktu widzenia 
struktury krystalograficznej są tlenki o strukturze warstwowej takie jak 
MoO3, V2O5 oraz tlenki tworzące fazy Magnéli’ego, TinO2n-1, WO3-x  
[L. 7]. Niektóre tlenki mimo wysokiej wartości potencjału jonowego wy-
kazują właściwości ścierne, np. korund – Al203.  

W artykule omówiono możliwość projektowania warstw przeciwzu-
życiowych w oparciu o metodę krystalochemiczną. 
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TARCIE  W  PODWYŻSZONYCH  TEMPERATURACH 

Współczynnik tarcia dla wielu materiałów ze wzrostem temperatury 
zmniejsza się. Przedstawiono to na Rys. 1 dla cyklicznego wzrostu i ob-
niżania temperatury. Zachowanie to może być związane z mięknięciem 
materiałów zachodzącym w podwyższonej temperaturze. Badany mate-
riał, cienka powłoka azotku chromu CrN, wykazuje, po początkowym 
okresie docierania i wzrostu współczynnika tarcia, oczekiwane zmiany. 
W przedziale temperatur 100–400°C współczynnik tarcia zmniejsza się 
od około 0,8 do około 0,45. Początkowe zmiany wytłumaczyć można 
rolą odgrywaną przez wodę zaadsorbowaną na trących powierzchniach 
próbki i przeciwpróbki. Podczas wstępnego podgrzewania próbki woda 
jest stopniowo usuwana z powierzchni powodując wzrost tarcia.   
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Rys. 1.  Współczynnik tarcia powłoki CrN przy zmiennej jej temperaturze w za-

leżności od ilości obrotów. Przeciwpróbka – Al2O3 
Fig. 1.  The friction coefficient of CrN coating at variable temperature dependents on 

number of revolutions. Counterbody – Al2O3 
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Pomiary tarcia i zużycia powłok CrN w podwyższonych temperatu-
rach [L. 8] wykazały, że istotny wpływ na te parametry ma dobór mate-
riału przeciwpróbki. Dla przeciwpróbki wykonanej z Si3N4 wskaźnik 
zużycia próbki rośnie ze wzrostem temperatury natomiast dla przeciw-
próbkii wykonanej z Al2O3 po przekroczeniu 300°C maleje. Związane to 
jest z utlenianiem powierzchni powłoki i tworzeniem się tlenku chromu 
Cr2O3. Zachodzi typowe zużycie ścierne z międzywarstwą jako trzecim 
ciałem, chroniącym powierzchnię powłoki przed zużyciem, a głównym 
rodzajem zużycia jest wygładzanie powierzchni zachodzące we wszyst-
kich temperaturach [L. 8, 9].  

Pomiar współczynnika tarcia prowadzony jest w atmosferze bogatej 
w tlen i w podwyższonej temperaturze. Powyższe czynniki, a także wy-
stępujące w węźle tarcia obciążenia powodują utlenianie się trących po-
wierzchni. Te warstwy tlenkowe mogą zmieniać tarcie i wpływać na zu-
życie powierzchni. Oderwane od trących powierzchni cząstki, pozostają-
ce w węźle tribologicznym, mogą zwiększać tarcie i powodować większe 
zużycie powierzchni. Jeśli trące się ciała różnią się chemicznie lub 
w kontakcie ciernym jest więcej ciał, to powstające tlenki mogą wpływać 
na tarcie i zużycie [L. 10].    

PODEJŚCIE  KRYSTALOCHEMICZNE 

Metoda krystalochemiczna oparta jest o pojęciu potencjału jonowego 
tlenku, opisanego jako [L. 4]: 

 

ϕ  =  Z/r, 
 

gdzie Z oznacza ładunek kationu, a r promień kationu. Z powyższej 
zależności wynika, że ze wzrostem potencjału zwiększa się zasięg ekra-
nowania kationu w tlenku przez otaczające go aniony. Obrazowo przed-
stawione to jest na Rys. 2 dla kationów o jednakowym stopniu jonizacji 
(ładunku) różniących się wielkością promienia jonowego.  

Kationy z bardzo małym promieniem są efektywniej zasłaniane przez 
otaczające aniony tlenu i stąd ich potencjał jonowy jest większy. Tlenki 
z bardziej ekranowanymi kationami, takie jak V2O5 czy MoO3 są ogólnie 
miękkie i w podwyższonej temperaturze charakteryzują się niskim tar-
ciem wynikającym z ich niskiej wytrzymałości na ścinanie. Kationy wa-
nadu i molibdenu są dobrze rozdzielone i ekranowane przez aniony tlenu, 
co znacznie ogranicza możliwość ich oddziaływania z innymi kationami. 
Większość wiązań kationów jest z otaczającymi jonami tlenu.  
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Rys. 2. Idea potencjału jonowego dla dwóch tlenków o jednakowym ładunku i róż-

nych promieniach jonowych 
Fig.  2.  A schematic illustration of concept of  ionic potentials of two oxides having the 

same cationic charge but different cation radius 
 
Tlenki charakteryzujące się niskim potencjałem jonowym takie jak 

Al2O3, Fe2O3 mają wysoką wytrzymałość na ścinanie nawet w podwyż-
szonych temperaturach wskutek występowania silnych wiązań jonowych 
lub kowalencyjnych.  

Charakterystyczne dla tlenków jest zmniejszanie ich współczynnika 
tarcia ze wzrostem temperatury. Przedstawiono to na Rys. 3 dla dwóch 
tlenków MoO3 i V2O5  [L. 5].   
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Rys. 3. Zmiana współczynnika tarcia z temperaturą [L. 5]  
Fig. 3. Temperature evolution of friction coefficient [L. 5] 
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W Tab. 1 zestawiono niektóre właściwości tlenków  metali ze wska-
zaniem źródła, z także wyliczony potencjał jonowy. Wartości promieni 
kationów w zależności ich stopnia jonizacji i liczby koordynacyjnej ze-
brano z [L. 11]. Szeroki przedział wartości współczynników tarcia tlen-
ków wynika z różnych temperatur ich pomiaru, a także faktu, iż tarcie nie 
jest właściwością materiału, a właściwością systemu tribologicznego. 
Warunki pomiaru i środowisko, w którym do niego dochodzi, mają duże 
znaczenie w pomiarach współczynnika tarcia. 

 
Tabela 1. Niektóre właściwości tlenków metali i ich potencjał jonowy 
Table 1. Some metal oxides properties and their ionic potential 
 

Tlenek 

Ładunek 
kationu 

Z 

Promień 
kationu r 

[Å] 

Potencjał 
jonowy 
ϕ = Z/r 

Temperatura 
topnienia 

[K] 

Współczynnik 
tarcia (przedział 
temperatury ˚C) 

Literatura 

B2O3 3 0,25 12 450 0,3-0,15 

(550-727) 

6 

V2O5 5 0,50 10,2 672 0,9-0,3 

(100-650) 

5 

MoO3 6 0,73 8,2 795 0,75-0,45 

(100-600) 

5 

WO3 6 0,74 8,1 1470 0,3-0,25 

(600-800) 

6 

CrO2 4 0,55 7,3 400 0,31 12 

ZrO2 4 0,73 5,5 2677 0,7 (400) 13 

TiO2 4 0,75 5,4 1850 0,55-0,35 

(800-1000) 

6 

Al2O3 3 0,68 4,4 2040 0,55-0,45 

(100-700) 

5, 14 

Fe2O3 3 0,69 4,3 1565 0,7 6 

Cr2O3 3 0,76 4,0 2265 0,55-0,4 15 

FeO 3 0,77 2,6 1370 0,6 

(600) 

6 
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Na Rys. 4 zestawiono współczynniki tarcia i potencjały jonowe dla 
różnych tlenków w podwyższonych temperaturach. Współczynniki tarcia 
wyznaczone dla różnych temperatur dla badanego tlenku połączono linią. 
Ten duży rozrzut wartości nie jest niczym niezwykłym. Wynikać może 
z różnej metodyki pomiarów, warunków prowadzonego testu, obciążenia,  
wilgotności. Wyraźnie zaznacza się związek między współczynnikiem 
tarcia a potencjałem jonowym. Tlenki z wyższym potencjałem jonowym 
charakteryzują się niższym współczynnikiem tarcia w podwyższonych 
temperaturach. Słabo zależy to od wytrzymałości na ścinanie tlenków. 
Uwzględnić trzeba tu także fakt, iż tlenki o wysokich potencjałach jono-
wych charakteryzują się budową warstwową. Krystalograficzną strukturę 
MoO3, typowego tlenku o budowie warstwowej, termodynamicznie sta-
bilnego w przedziale temperatur 20–600°C, przedstawiono na Rys. 5. 
Jest to rombowa struktura warstwowa, w której każda warstwa jest zło-
żona z dwóch nieznacznie zniekształconych półwarstw ośmiościanów 
MoO6. Wewnątrz cząsteczki występują silne wiązania kowalencyjne. 
Kolejne warstwy równoległe do płaszczyzny (010) są związane słabymi 
siłami Van der Waalsa. Podobny charakter wiązań wykazują tlenki takich 
metali jak cyrkon, hafn, niob, wanad, wolfram.  
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Z Tab. 1 wynika także, że znaczenie ma temperatura topnienia tlen-
ków. Z jej wzrostem współczynnik tarcia rośnie.    

 

 
 
Rys. 5. Struktura warstwowa MoO3 
Fig. 5. Laminar structure of MoO3 

 

WPŁYW  TLENU  NA  TARCIE 

Naturalnym katalizatorem procesów utleniania jest temperatura. Każda 
powłoka w podwyższonej temperaturze ulega degradacji, a powstające 
kationy łączą się z tlenem. Abrazyjna obróbka metali w powietrzu pro-
wadzi do triboutleniania wywierając wpływ na jego proces. Istotne jest tu 
zużycie, wymiary ziarna, ilość materiału ściernego na pracującej po-
wierzchni narzędzia, skład, struktura i twardość. Możliwe jest występo-
wanie niewielkiego  ścierania w niskiej temperaturze, związanego z po-
wstawaniem plastycznej warstwy tlenków. Warstwa taka zachowuje się 
prawie jak smar stały [L. 16].  

Jednakże tlenki powstają nie tylko w podwyższonej temperaturze. 
Potwierdzono [L. 17], że już w temperaturze pokojowej powstaje na po-
wierzchni powłok CrN tlenek chromu Cr2O3. Charakteryzuje się on wy-
soką twardością, około 29 GPa, dobrą odpornością na zużycie, niskim 
współczynnikiem tarcia, obojętnością chemiczną, wytrzymałością me-
chaniczną i dobrą odpornością korozyjną [L. 12].  
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W wielu węzłach tribologicznych zachodzi przemieszczanie się 
względem siebie co najmniej dwóch ciał. Często na ich powierzchni po-
wstają tlenki. Metoda krystalochemiczna umożliwia także przewidywanie 
zmiany tarcia z zależności od powstających tlenków metali. Zdolność 
tlenków do rozpuszczania się lub reakcji z sobą czy tworzenia komplek-
sów tlenków jest oznaczana z różnicy potencjałów jonowych tlenków 
biorących w tym udział. Im większa jest różnica w potencjałach jono-
wych tlenków biorących udział w tarciu, tym większa jest tendencja do 
tworzenia kompleksów tlenkowych, tym niższy jest współczynnik tarcia 
występujący w takim skojarzeniu materiałów, szczególnie w podwyższo-
nej temperaturze [L. 4]. Potwierdzeniem tego jest zmniejszanie się 
współczynnika tarcia układu tlenków MoO3 – AgO, od 0,37 w tempera-
turze 100°C do około 0,25 w temperaturze 500°C, [L. 5, 18]. Dużo więk-
sze zmiany obserwowane są dla układu Ag0,33V2O5, gdzie współczynnik 
tarcia ze wzrostem temperatury od 100 do 650°C zmienia się od 0,9 do 
0,2, podczas gdy dla samego V2O5

 w temperaturze 650°C jest on wyższy 
o 0,1 [L. 5]. Zaznaczyć należy, że różnica potencjałów jonowych układu 
tlenków MoO3 – AgO wynosi 7,4, a układu tlenków V2O5 – AgO 9,4. 
Równocześnie współczynnik tarcia dla skojarzeń: 
– matryca alundowa domieszkowana MnO2 – przeciwpróbka alundowa,  
– matryca alundowa domieszkowana MgO – przeciwpróbka alundowa,  
– matryca alundowa domieszkowana ZnO – przeciwpróbka alundowa,  
jest zbliżony i wynosi 0,48 [L. 14]. Wynikać to może z faktu, że różnice 
potencjałów jonowych tych skojarzeń są zbliżone i wynoszą około 2. 

Ze wzrostem potencjału jonowego rośnie zdolność tlenków do two-
rzenia związków o niższej temperaturze topnienia i niskiej wytrzymałości 
na ścinanie. Ponieważ w podwyższonych temperaturach aniony mogą 
lepiej osłaniać kationy zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo 
oddziaływania z najbliższymi kationami, maleje ich twardość. Także 
zmniejszenie przyciągania między przemieszczającymi się względem 
siebie powierzchniami oznacza zmniejszenie występującej siły oddziały-
wania adhezyjnego między nimi, co powoduje zmniejszenie pojawiające-
go się w węźle tribologicznym tarcia. Tego rodzaju oddziaływanie jest 
wyraźnie niższe w tlenkowych strukturach warstwowych jak na Rys. 5.   

Tlen nie musi pochodzić tylko z otoczenia. Wyniki prac prowadzo-
nych nad powłokami CrN z celowo wprowadzonym tlenem [L. 17] 
wskazują na generalnie niższe ich zużycie w stosunku do warstw CrN 
bez tlenu. Tlen ma również udział w likwidowaniu pęknięć na po-
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wierzchni powłoki wykonanej z CrN [L. 19]. Blokada pęknięć lub ich 
likwidacja w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy właściwości 
przeciwzużyciowych stosowanej powłoki. 

Zdjęcie powłoki azotku chromu otrzymanego metodą katodowego 
odparowania łukowego z cechami tribologicznymi różnych jej stref 
przedstawiono na Rys. 6. Możliwość tworzenia różnych typów powłok, 
charakteryzujących się w podwyższonej temperaturze niższym współ-
czynnikiem tarcia i dobrymi cechami przecizużyciowymi jest ważna 
z punktu widzenia doboru powłoki do obrabianego materiału, charakteru 
i parametrów obróbki.  

Większość zastosowań tribologicznych dla powłok wymaga wzrostu 
odporności na obciążenia dynamiczne i obniżonego tarcia. Dla efektyw-
nego zapobiegania zużyciu powłoki winny charakteryzować się wysoką 
adhezją, wytrzymałością i plastycznością, wysokim modułem sprężysto-
ści i wysoką twardością, a także dobrą relaksacją naprężeń i blokowa-
niem pęknięć. 

 
 

 
 

Rys. 6. Własności tribologiczne różnych stref modyfikowanej warstwy wierzchniej  
Fig. 6. The tribological properties of different zones modified surface layer 
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MODYFIKACJA  WŁAŚCIWOŚCI  POWŁOKI  

Poprawa niektórych właściwości, np. twardości, poprzez wprowadzenie 
do powłoki dwuskładnikowej trzeciego pierwiastka lub zmianę architek-
tury powłoki poprzez utworzenie powłoki wielowarstwowej jest znane od 
lat. Powłoki takie, np. TiAlN, charakteryzują się wyższą twardością wy-
sokotemperaturową, odpornością na utlenianie i oddziaływanie mecha-
niczne. Powłoki wielowarstwowe wykazują także lepsze właściwości 
przeciwzużyciowe poprzez blokowanie propagacji pęknięć warstwy na 
jej kolejnych granicach.   

Istotne znaczenie mają warunki pracy. Nie wszystkie powłoki wyka-
zują równie dobre właściwości przeciwzużyciowe w różnych ośrodkach, 
ciekłych i gazowych, np. powłoka a:C-H wykazuje w wodzie katastro-
ficzne uszkodzenie (w odróżnieniu od powłoki wolnej od wodoru – a:C) 
podczas gdy w powietrzu nie wykazuje takich uszkodzeń [L. 19].  

  W środowiskach zawierających tlen, takich jak powietrze na więk-
szości metalicznych powierzchni szybko tworzy się cienka warstwa tlen-
ku o grubości około 1–10 nm. Niektóre warstwy tlenkowe, np. tlenek 
molibdenu jest ścierany z powierzchni łatwiej niż metal. Są też takie, jak 
np. tlenek aluminium, tworzące bardzo twardą warstwę. 

Istotny jest taki dobór powłoki do obrabianego detalu, aby inicjować 
powstanie kompleksu tlenków (powłoki i materiału), charakteryzujących 
się dużą różnicą potencjałów jonowych.  

WNIOSKI 

Przedstawione powyżej podejście krystalochemiczne umożliwia przygo-
towanie i stosowanie nowych materiałów, łatwo utleniających się lub 
opartych na tlenkach, charakteryzujących się niskim tarciem w podwyż-
szonych temperaturach. Wykazano silny związek krystalochemii pew-
nych tlenków ze smarownością, szczególnie w podwyższonej temperatu-
rze. Podejście krystalochemiczne umożliwia wybór odpowiedniego sko-
jarzenia obrabianego materiału i powłoki ze względu na powstające tlen-
ki. Opierając się na prezentowanym podejściu, wydaje się, że tlenki z wy-
sokim potencjałem jonowym wykazują niską wytrzymałość na ścinanie 
a stąd wysoką smarowność. W przypadku występowania większej ilości 
tlenków w węźle tribologicznym istotna jest charakteryzująca je różnica 
potencjałów. Im jest ona wyższa, tym tarcie jest mniejsze.  
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Poprawę właściwości przecizużyciowych powłok można uzyskać 
poprzez wprowadzenie do niej, w procesie nanoszenia, tlenu.  
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Remigiusz MICHALCZEWSKI 
 

Summary 

The possibility of composing hard coatings with self-lubricating 
features is one of the most important problems in tribology. The 
production of new coating architectures based on nanocomposite or 
multilayered morphologies is very popular, particularly for dry or 
high-temperature  machining applications. In these applications, 
these coatings can lead to the formation of a self-lubricating oxide 
film that reduce friction and wear. In this paper, the crystal chemical 
approach is presented to produce low-shear and low friction films. 
This approach can be applied to designing, the coatings suitable for a 
type of machining and used material providing good tribological 
properties especially at elevated temperatures.  




