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Jubileusz 75-lecia urodzin
dr. inż. Huberta Drzeńka

Dr inż. Hubert Drzeniek

W tym roku obchodzimy jubileusz
75- lecia urodzin Pana Doktora Huberta
Drzeńka, jednego z najbardziej znanych
i zasłużonych spawalników w Polsce,
członka Rady Programowej naszego miesięcznika i zaangażowanego działacza
Sekcji Spawalniczej SIMP we Wrocławiu.
Wielu przedstawicieli polskiego środowiska naukowego, w tym piszący te słowa,
skorzystało z autorytetu i doskonałych
kontaktów Pana Doktora Huberta Drzeńka z naukowcami oraz przedsiębiorcami
z Niemiec.
Jubilat urodził się 12 lutego 1934 roku
w Radlinie. W 1952 roku ukończył Technikum Ekonomiczne w Rybniku i z nakazu pracy swoją pierwszą pracę podjął
w Narodowym Banku Polskim w Rybniku. Rozpoczął początkowo studia w 1953
roku w Wyższej Szkole Inżynierskiej
w Częstochowie, by po roku kontynuować
je w Politechnice Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów inżynierskich na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej
odbył praktyki w Niemczech w Fabryce
Obrabiarek Heidenreich und Harbeck,
a następnie w firmie konstruującej doki
pływające. Po powrocie kontynuował studia magisterskie (już wtedy były studia
2- stopniowe), które ukończył w 1962
roku. W tymże roku rozpoczął pracę jako
asystent w Zakładzie Przeróbki Plastycznej Instytutu Technologii Budowy Maszyn
na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Wrocławskiej. Dwa lata później kontynuował pracę już w Zakładzie Spawalnictwa,
w tym samym Instytucie.
W 1972 roku obronił pracę doktorską
pt. „Zmęczenie cieplne stopów Nimonic
80” pod kierunkiem niezapomnianego

profesora Władysława Kaczmara. Pracował w Zakładzie Spawalnictwa Instytutu
Technologii Budowy Maszyn PWr do 1981
roku. Następnie wyjechał do Niemiec,
gdzie rozpoczął pracę naukową w RWTH
Aachen pod kierunkiem profesora Ericha Lugscheidera, a po kilku latach w TU
Dortmund u profesora H.-D. Steffensa.
Dr inż. Hubert Drzeniek, pracując
w Niemczech zarówno na uczelniach, jak
i w przemyśle, umożliwił wielu pracownikom Wydziału Mechnicznego Politechniki
Wrocławskiej staże naukowe w RWTH
Aachen, Forschungszentrum Jülich i TU
Dortmund. Dzięki Niemu możliwe było
przeprowadzenie badań naukowych, których wyniki w ogromnej mierze przyczyniły się do napisania prac habilitacyjnych
przez trzech pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej,
aktualnie profesorów nadzw. PWr.: Andrzeja Ambroziaka (1998), Zbigniewa
Mirskiego (2000) i Kazimierza Granata
(2005).
Pan Doktor Drzeniek jest jednym
z największych specjalistów i autorytetów w świecie w dziedzinie nanoszenia
warstw metodami spawalniczymi przez
natryskiwanie cieplne i napawanie.
W okresie swojej pracy w kraju opracował i wdrożył w kilkudziesięciu zakładach
technologie związane z natryskiwaniem
i napawaniem regeneracyjnym elektrodami proszkowymi (m.in. w kopalni
Węgla Brunatnego w Bełchatowie). Na
Konferencji ITSC w Essen, w 1983 roku,
wygłosił pierwszy w skali światowej referat na temat możliwości zastosowania
drutów proszkowych w natryskiwaniu
cieplnym. Jego dorobek naukowy składa się z ponad 100 publikacji krajowych
i zagranicznych.
Był długoletnim, bardzo aktywnym,
przewodniczącym Dolnośląskiej Sekcji
Spawalniczej SIMP w latach 1966–1982
i 2002-2005. Za Jego kadencji Sekcja
przeżywała chwile największej świetności w swojej historii, datowanej od 1960
roku.
W 2002 roku za zasługi poniesione
dla polskiego spawalnictwa został odznaczony medalem inż. Stanisława Olszewskiego – najwyższym honorowym odznaczeniem spawalniczym.
W 1978 roku zorganizował we Wrocławiu
Międzynarodową
Konferencję
Spawalniczą, która skupiła wtedy największe autorytety światowe w dziedzinie spawalnictwa. Był przewodniczącym
Komitetu Organizacyjnego 1. Międzyna-

rodowej Konferencji Natrysku Cieplnego
pod hasłem „Zastosowania” w dniach
26-28.09.2005 r., zorganizowanej w Politechnice Wrocławskiej. Aktualnie pod
Jego przewodnictwem została zorganizowana II. Międzynarodowa Konferencja
Natryskiwania Cieplnego pod hasłem
„Metalizacja w przemyśle – dziś i jutro”,
odbywające się w Szklarskiej Porębie
w dniach 21-23 września 2009 roku.
Szczególnie duży nacisk w tematyce konferencji położył Doktor H. Drzeniek na
zastosowania praktyczne rozważanych
technologii, służące polskim technikom
i inżynierom do dalszego rozwoju i wzrostu konkurencyjności rodzimych firm
z firmami zagranicznymi. Z Jego inicjatywy została zorganizowana również I.
Międzynarodowa Konferencja Lutownicza 2004 na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Wrocławskiej.
W lutym tego roku – skończył 75
lat, pracuje jednak cały czas bardzo
aktywnie, prowadząc firmy o profilu
spawalniczym: Euromat we Wrocławiu
i Regmont w Jaworze oraz Amil Werkstofftechnologie GmbH w Aachen (Niemcy).
Mimo upływu lat, dr inż. Hubert Drzeniek, nie tracąc swoich młodzieńczych
sił i zapału, służy w dalszym ciągu swoją
pomocą i wrodzoną serdecznością młodszym kolegom. Aktywnie współpracuje
z wieloma uczelniami i instytutami badawczymi na terenie kraju i za granicą, w tym
m.in. z: Instytutem Technologii Maszyn i
Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej,
Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach i z Zachodnio- pomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.
Ambitnym planem Pana dr. inż. Huberta Drzeńka, jako członka Rady Programowej naszego miesięcznika, jest utworzenie Zeszytów Naukowych Przeglądu
Spawalnictwa, jako miejsca publikacji
materiałów konferencyjnych i monografii.
Liczymy, że w przyszłym roku zostanie
wydany pierwszy zeszyt, a Jubilat podejmie się pełnienia funkcji Redaktora Zeszytów i znajdą one wielu czytelników.
Panie Doktorze, z okazji pięknego
Jubileuszu prosimy przyjąć życzenia
zdrowia, niezmiennej pogody ducha oraz
wielu sukcesów i satysfakcji w działalności zawodowej, społecznej i życiu prywatnym.
Zbigniew Mirski
Jerzy Nowacki
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Natryskiwanie cieplne
– rozwój, potencjał, rynki
Thermal spraying
– development, possibilities, markets
Streszczenie

Abstract

Dla oceny obecnego potencjału i możliwości rozwoju
procesu natryskiwania cieplnego, Stowarzyszenie Spawania i Pokrewnych Technologii (DVS) w Niemczech zleciło
wykonanie na ten temat pracy studyjnej. Współautorem
tej pracy przeprowadzonej w formie szeroko zakrojonej
ankiety było Stowarzyszenie Metalizatorów w Niemczech
(GTS), jako największe stowarzyszenie działające w technologii natryskiwania cieplnego. W wyniku tej ankiety
dokonano analizy aktualnej sytuacji rynkowej technologii
natryskiwania cieplnego oraz wytyczono kierunki prac badawczych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),
dużych przedsiębiorstw (DP) i instytutów naukowo-badawczych (INB). Analiza ta umożliwi optymalne ukierunkowanie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych,
w zależności od tendencji rozwoju technologii i zapotrzebowania rynku.

To estimate current potential and possibilities of development of the thermal spraying process, the Association
of Welding and Similar Technologies (DVS) in Germany
has ordered working out a study on that subject. Coathor
of that study carried out in the form of a far-flung poll was
the Association of Metal Engineers in Germany (GTS),
as the biggest association acting in technology of thermal spraying. As a result of that poll an analysis of current
market situation of the thermal spraying technologies was
carried out and directions of research work for small and
medium enterprises (SME), large enterprises (LE) and
research and development institutes (RDI) were laid out.
That analysis will allow for optimum orientation of industrial research and development work, depending of tendency of technology development and market demand.

Wstęp
W artykule wykorzystano wyniki ankiety zainicjowanej przez DVS i GTS. Rozesłano ok. 300 ankiet do małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP), do dużych przedsiębiorstw
(DP) oraz do instytutów naukowo-badawczych (INB). Wyniki

ankiety opracowali: prof. dr inż. K. Bobzin z IOT Aachen oraz
prof. dr inż. B. Wielage z Katedry Technologii Powierzchniowych TU Chemnitz.
Na podstawie tej ankiety wybrane zostały prace badawcze przewidziane do priorytetowego finansowania. Badania
te będą finansowane przez instytucje zajmujące się w Niemczech finansowaniem prac badawczych, tj. DFG i AiF, a także przez zakłady przemysłowe, również w znacznej części
finansujące w Niemczech badania.
Na ankietę odpowiedziało 103 respondentów, z tego 84
z Niemiec, 19 z Czech, Szwajcarii, Austrii, Holandii i Szwecji.
Na rysunku 1 przedstawiono respondentów z podziałem
na zakłady, z których się wywodzą.

Wyniki ankiety
Rys. 1. Uczestnicy ankiety według wielkości przedsiębiorstwa
Fig. 1. Participants of the poll by size of the enterprise

Kirsten Bobzin – IOT, RWTH Aachen, prof. dr hab.
inż. Bernhard Wielage – Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, TU Chemnitz, dr inż. Hubert Drzeniek – Euromat Sp.
z o.o., Wrocław S.A.
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Celem ankiety była także ocena aktualnego stanu techniki. Respondentów pytano m.in. o to, jakie urządzenia stosują w procesie natryskiwania cieplnego.
Wyniki ankiety oceniano w poszczególnych grupach.
W pierwszej grupie przedstawiono aktualny stan technologii natryskiwania cieplnego. W drugiej zebrano wypowiedzi
dotyczące przyszłych zastosowań procesu, a w trzeciej –
gospodarcze aspekty ankiety. Temat rozwoju młodej kadry
i wymiany informacji został przedstawiony w grupie czwartej
i piątej.

Oczekiwane prace badawcze

W celu określenia największego zapotrzebowania na
badania naukowe pytano respondentów, jakie potencjalne zastosowanie będzie miał dalszy rozwój natryskiwania
cieplnego. W ankiecie przedstawiono jednak tylko opinie
z przemysłu. Okazało się, że największe zapotrzebowanie
na prace badawcze widzą przedstawiciele przemysłu poligraficznego i papierniczego. Dla tej branży największe
znaczenie mają powłoki odporne na zużycie oraz powłoki
o właściwościach zwilżających. Przemysł poligraficzny i papierniczy w Niemczech jest bardzo rozwinięty. Jego roczne
obroty w roku 2005 wynosiły 13 mld euro, a pracowało w nim
45 tys. osób.

budownictwo

przemysł medyczny

przemysł wydobywczy ropy

przemysł lotniczy i
kosmiczny

przemysł tworzyw
sztucznych

przemysł tekstylny

przemysł samochodowy

przemysł chemiczny

budowa maszyn

producenci pomp

Rys. 4. Właściwości, które powinny spełniać powłoki natryskiwane
cieplnie (1 – nieważne, 5 – bardzo ważne)
Fig. 4. The properties the thermal sprayed coatings should meet
(1 – unimportant, 5 – very important)

przemysł poligraficzny i
papierniczy

Rys. 2. Częstotliwość stosowania poszczególnych urządzeń do natryskiwania cieplnego (założono: 1 – w ogóle nie, 5 – bardzo często)
Fig. 2. Frequency of use of particular devices for thermal spraying (it
was assumed: 1 – not at all, 5 – very frequently)

energetyka

trzebowanie na powłoki odporne na zużycie przez tarcie.
Bardzo często natryskuje się także powłoki o określonych
właściwościach tarcia. Istotne znaczenie mają również powłoki odporne na korozję wysokotemperaturową oraz korozję elektrochemiczną. Z ankiety widać bardzo wyraźnie,
że przemysł potrzebuje w tym zakresie pomocy placówek
naukowo-badawczych (INB). Znacznie rzadziej oczekuje
się od powłok właściwości ekranizujących (magnetycznych)
albo biomedycznych.

budowa konstrukcji i
aparatury

Na rysunku 2 przedstawiono odpowiedzi dotyczące
pierwszej grupy zagadnień.
W wyniku ankiety ustalono, że najczęściej stosowane
jest natryskiwanie plazmowe i naddźwiękowe (HVOF), zarówno w praktyce przemysłowej, jak i w instytutach naukowo-badawczych. W Niemczech jest ok. 320 urządzeń plazmowych, ok. 310 naddźwiękowych (HVOF) oraz ok. 2150
urządzeń płomieniowych do natryskiwania proszkami. Mniej
jest także, wg respondentów, urządzeń do natryskiwania łukowego. Należy sądzić, że w ankiecie nie brały udziału firmy,
które natryskują powłoki antykorozyjne. Nieliczne są urządzenia do natryskiwania zimnym gazem, do natryskiwania
laserowego czy też detonacyjnego.
Następna grupa zagadnień dotyczyła gałęzi przemysłu
stosujących natryskiwanie cieplne (rys. 3). Przedsiębiorstwa
specjalizujące się w natryskiwaniu cieplnym najwięcej zleceń otrzymują od wytwórców konstrukcji stalowych i aparatury, od przedsiębiorstw energetycznych, a także z przemysłu drukarskiego i papierniczego. W przemyśle samochodowym i lotniczym najwięcej firm wykonujących natryskiwanie
cieplne to firmy duże.
Powłoki natryskiwane cieplnie mogą mieć bardzo różne
właściwości. Oczekujemy więc od nich spełnienia bardzo
szerokiego zakresu funkcji (rys. 4). Najczęstsze jest zapo-

Rys. 3. Gałęzie przemysłu, dla których pracują zakłady specjalizujące się w natryskiwaniu cieplnym (założono: 1 – w ogóle nie,
5 – bardzo często)
Fig. 3. Industries, which factories specializing in thermal spraying
work for (it was assumed: 1 – not at all, 5 – very frequently)

Rys. 5. Zapotrzebowanie przemysłu na badania naukowo-techniczne dotyczące nowych zastosowań i poszerzania rynków zbytu natryskiwania cieplnego (1 – nie ma zapotrzebowania, 5 – jest duże
zapotrzebowanie)
Fig. 5. Demand from industry for research and technical work concerning new applications and expanding markets of thermal spraying
(1 – there is no demand, 5 – there is high demand)
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Rys. 6. Oczekiwane badania nad nowymi właściwościami powłok
natryskiwanych cieplnie (1 – brak zapotrzebowania, 5 – duże zapotrzebowanie)
Fig. 6. Expected research concerning new properties of thermal
sprayed coatings. (1 – no demand, 5 – high demand)
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Rozważa się także zastępowanie materiałów szkodliwych dla zdrowia stosowanych w materiałach do natryskiwania cieplnego. Szczególną rolę odgrywają tu materiały, dla
których zgodnie z ostatnimi badaniami wykazano, że przy
ich obróbce, np. materiałów zawierających Ni i Co, może dochodzić do reakcji alergicznych.
Zastosowanie natryskiwania cieplnego w nowych dziedzinach techniki wymaga odpowiedniego dopasowania
związanych z tym zagadnień. Opracowanie tego pytania
przedstawiono na rysunku 8. Należy tu podkreślić, że w całym łańcuchu tworzenia wartości końcowej nie stwierdzono
wyróżniających się kroków.
Dzięki stosowaniu natryskiwania cieplnego można osiągnąć bardzo duże oszczędności. Zajmuje ono wśród technologii powierzchniowych szczególną pozycję, gdyż może być
stosowane zarówno do natryskiwania nowych części, jak
i do regeneracji części zużytych. Potrzeba badań natryskiwanych części została w tej ankiecie zadana jako oddzielne
pytanie. Wyniki ankiety wskazują jednoznacznie, że małe
i średnie przedsiębiorstwa największe znaczenie przykładają do badań nieniszczących powłoki. Także dużą wagę przywiązuje się do kontroli jakości (rys. 9). Dla dokładnej i powtarzalnej kontroli jakości konieczne są odpowiednie przyrządy
pomiarowe do kontroli zarówno elementów natryskiwanych,
jak i całego procesu natryskiwania cieplnego. Pogląd respondentów na temat urządzeń potrzebnych do diagnostyki
przedstawiono na rysunku 10.
Za najważniejszy pomiar uważa się pomiar online porowatości i grubości powłoki. Zaletą tych obu pomiarów
jest to, że nie trzeba w nich stosować metalograficznych
badań niszczących. Grubość powłok mierzy się teraz
najczęściej mechanicznie, np. suwmiarką lub śrubą mikrometryczną. Jednak chropowatość powłoki prowadzi
do niedokładności. Energia cieplna i kinetyczna cząstek
przy uderzeniu w podłoże ma istotny wpływ na strukturę
i właściwości powłoki, dlatego kontrola tych parametrów
ma istotny wpływ na jej jakość. Oprócz tego właściwości
cząstek odzwierciedlają pośrednio stosowane parametry
natryskiwania oraz ich wahania.
W badaniach powłok natryskiwanych cieplnie ważną rolę
odgrywają także ich badania materiałowe. O to także pytano
w przeprowadzonej ankiecie. Wyniki przedstawiono na rysunku 11. Największą uwagę respondenci przypisują właściwościom mechanicznym i cieplnym natryskiwanych powłok

powłoki dekoracyjne

powłoki niezwilżalne
dla ciekłych metali

powłoki polepszające
właściwości cierne

powłoki antyporostowe
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elektromagnetyczna

powłoki dla izolacji elektrycznych

+++

nowe materiały do zastosowań w medycynie

ochrona przed korozją
wysokotemperaturową

powłoki nanostrukturalne

połoki samooczyszczające się

powłoki obniżające współczynnik tarcia

nanoszenie powłok o
dobrych właściowościach
na tańsze materiały

Przedstawiciele przemysłu przewidują również większe
zastosowanie powłok natryskiwanych cieplnie w spalarniach
śmieci oraz w turbinach. Chodzi tu przede wszystkim o polepszenie odporności na korozję oraz ochronę przed zużyciem przez tarcie i erozją. W turbinach gazowych istotne jest
zwiększenie współczynnika sprawności przez podniesienie
temperatury procesu. Duże zapotrzebowanie jest także na
zwiększenie odporności korozyjnej oraz odporności na ścieranie – szeroko pojętej – w turbinach wodnych i siłowniach
wiatrowych. Respondenci przywiązują dużą wagę również
do zwiększenia odporności na zużycie przez tarcie w szeroko pojętej budowie maszyn. Znaczne zapotrzebowanie
na zwiększenie odporności na korozję i zużycie jest także
w elektrowniach węglowych. Występuje tam jeszcze dużo
nierozwiązanych problemów, które powstają wraz z rozwojem nowych technologii spalania oraz stosowaniem paliw
stałych o większej zawartości siarki i innych domieszkach,
np. Al2O i SiO2. Respondenci, szczególnie z przemysłu,
zwracali uwagę na potrzebę badań nad nowymi właściwościami powłok natryskiwanych. Przy opracowaniu wyników
ankiety okazało się, że najważniejsze jest zmniejszenie
kosztów. Największe znaczenie przypisuje się natryskiwaniu
powłok uszlachetniających na materiały znacznie tańsze,
np. na stal węglową. W ten sposób można oszczędzić duże
ilości drogich materiałów. Powłoki należy rozwijać również w
kierunku uzyskania nowych właściwości powierzchniowych,
np. powłok samooczyszczających się i powłok obniżających
współczynnik tarcia (rys. 6).
Powłoki nanostrukturalne mają, zdaniem przedstawicieli
instytutów naukowo-badawczych, znacznie większy potencjał, niż sądzą przedstawiciele przemysłu. Można to wytłumaczyć tym, że badania nad powłokami nanostrukturalnymi prowadzi się już od dłuższego czasu, jednak te bardzo
obiecujące wyniki nie zostały jeszcze w odpowiednim stopniu zastosowane. Bardzo duże znaczenie, zdaniem respondentów z przemysłu, przypisuje się ochronie środowiska,
bezpieczeństwu pracy oraz oszczędności zasobów naturalnych (rys. 7). Uczestnicy ankiety uważają, że bardzo pilne
i ważne są badania nad opracowaniem powłok zastępujących technologie, podczas których powstają niebezpieczne
związki. Na przykład przy nakładaniu galwanicznych powłok
z twardego chromu istnieje niebezpieczeństwo powstawania
kancerogennych związków Cr 6+. Dlatego technologia ta jest
bardzo kosztowna i prawdopodobnie nie będzie stosowana.

Rys. 7. Potrzebne badania z punktu widzenia ochrony środowiska,
bezpieczeństwa pracy oraz oszczędności zasobów naturalnych
(1 – brak zapotrzebowania, 5 – duże zapotrzebowanie)
Fig. 7. Research needed from the point of view of environment protection, occupational safety and saving of natural resources (1 – no
demand, 5 – high demand)
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i to one powinny być w pierwszej kolejności przedmiotem
badań. Z ankiety wynika, że istnieje bardzo duża różnica pomiędzy przemysłem a instytutami naukowo-badawczymi w
ocenie potrzeby symulowania właściwości materiałowych.
Instytuty naukowo-badawcze widzą w numerycznych metodach obliczeniowych duże możliwości rozwoju technologii
natryskiwania cieplnego, zaś przemysł przypisuje tej metodzie znacznie mniejszą wagę.
Na rysunku 12 przedstawiono zapotrzebowanie na konwencjonalne technologie natryskiwania cieplnego. Technologie natryskiwania naddźwiękowego (HVOF), plazmowego
i natryskiwania zimnym gazem oceniono najwyżej. W roku
1986 w przemyśle niemieckim było tylko 5 urządzeń HVOF, w
roku 2006 było ich 310, a do roku 2012 planuje się zwiększenie liczby urządzeń do 360. W roku 1986 było 50 urządzeń
plazmowych, ich liczba wzrosła do 2006 roku do 320, a do
roku 2012 planuje się uruchomienie dalszych urządzeń, ich
liczba ma wzrosnąć do 380. Natryskiwanie zimnym gazem,
najmłodsza technologia natryskiwania cieplnego. W przemyśle było początkowo używane 1 urządzenie, w ciągu 4 lat
stosowania tej technologii ich liczba wzrosła do 9. Te dane są
wynikiem ankiety przeprowadzonej przez firmę Linde. Według prognoz tej firmy, w roku 2012 ma być zastosowanych w
przemyśle 45 urządzeń do stosowania tej technologii.
Dla natryskiwania łukowego istnieje, wg zdania instytutów naukowo-badawczych, więcej zapotrzebowania, aniżeli
wynika to z opinii przemysłu. Zdaniem jednego z autorów
(H. Drzeniek) jest to spowodowane bardzo małym stosowaniem drutów proszkowych.

Rys. 10. Potrzebne badania kontroli procesu natryskiwania oraz
diagnostyczne (1 – brak potrzeby, 5 – duża potrzeba)
Fig. 10. Needed tests of control of the spraying process and diagnosis (1– no need, 5 – high need)

Rys. 11. Zapotrzebowanie na badania właściwości powłok natryskiwanych cieplnie (1 – brak zapotrzebowania, 5 – duże zapotrzebowanie)
Fig. 11. Demand for research of properties of thermal sprayed coatings (1 – no demand, 5 – high demand)

Rys. 8. Badania łańcucha zagadnień prowadzących do zwiększenia wartości produktu wytworzonego przez natryskiwanie cieplne
(1 – brak zapotrzebowania, 5 – duże zapotrzebowanie)
Fig. 8. Research of a chain of problems leading to growth of value of a product manufactured by thermal spraying (1 – no demand,
5 –high demand)

Rys. 9. Oczekiwane badania powłok natryskiwanych cieplnie oraz ich
przyczepności (1 – brak zapotrzebowania, 5 – duże zapotrzebowanie)
Fig. 9. Expected research of thermal sprayed coatings and their adhesion (1 – no demand, 5 – high demand)

Rys. 12. Zapotrzebowanie na badania konwencjonalnych technologii natryskiwania cieplnego (1– brak zapotrzebowania, 5 – duże
zapotrzebowanie)
Fig. 12. Demand for research of traditional technologies of thermal
spraying (1 – no demand, 5 – high demand)
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Gospodarcze wyniki ankiety

tryskiwania cieplnego mniej niż 30 osób, a połowa ankietowanych przedsiębiorstw ma tylko 5 pracowników. Gdyby
postawiono na rozwój tej technologii, mogłoby powstać
wiele nowych miejsc pracy.
Wskutek ciągle wzrastającej konkurencji z państw
o niskim poziomie płac coraz ważniejsza staje się ochrona własnej produkcji związanej z natryskiwaniem cieplnym
przed jej podrabianiem. Znaczenie ochrony produktów
pokazano na rysunku 16. Zdecydowana większość respondentów kwalifikuje ochronę swoich produktów przed
podrabianiem jako ważną, albo bardzo ważną. Tylko pięć
respondentów określa ją jako mało ważną, albo nieważną.
Prawo daje firmom możliwość ochrony swoich produktów
przed podrabianiem. Jedną z możliwości jest zgłaszanie
patentu, jednak wyegzekwowanie ochrony patentowej jest
bardzo uciążliwe.
Ażeby otrzymać pogląd na sposób ochrony produkcji
własnej, pytano o to firmy ankietowane. Wyniki przedstawiono na rysunku 17. Widać z niego wyraźnie, że bardzo
często zawiera się klauzulę tajności. Instytuty naukowobadawcze stosują częściej, niż MSP, zgłoszenia patentowe do ochrony swoich opracowań. Duże przedsiębiorstwa, w porównaniu z instytutami naukowo-badawczymi
oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami, korzystają
bardzo często z wszystkich możliwości ochrony produktu.

Rys. 13. Roczne obroty uczestników ankiety
Fig. 13. Annual turnovers of participants of the poll

Rys. 15. Liczba pracowników zajmujących się natryskiwaniem cieplnym
Fig. 15. Number of employees dealing with thermal spraying

Rys. 14. Podane przez uczestników ankiety wielkości przyrostu obrotów spowodowanych natryskiwaniem cieplnym
Fig. 14. Scale of turnover increase caused by thermal spraying, presented by participants of the poll

Rys. 16. Znaczenie ochrony produktów respondentów przed podrabianiem
Fig. 16. Importance of protection of respondents’ products against
forging

Potencjał przemysłowy stosowanej techniki, względnie technologii, ocenia się na podstawie współczynników
gospodarczych. Dlatego też pytano o to w ankiecie. Prawie 2/3 respondentów małych i średnich przedsiębiorstw
(MSP) podało, że ich roczne obroty wynoszą od 500 tys.
do 5 mln euro.
Na rysunku 14 przedstawiono odpowiedzi na pytanie
o wielkość wzrostu obrotów spowodowanych natryskiwaniem cieplnym. 66% małych i średnich przedsiębiorstw
(MSP), które korzystają z dotacji przeznaczonych na rozwój nowych produktów, liczą na przyrost obrotów od 6% do
10%. Jedna trzecia MSP liczy nawet na wzrost obrotów od
11% do 20%. Jak widać z rysunku 13, MSP wykazują obroty z zastosowania natryskiwania cieplnego nawet do 5 mln
euro, dlatego dofinansowanie MSP jest uzasadnione. Nie
tylko MSP, ale również 60% ankietowanych dużych przedsiębiorstw (DP) liczy, na podstawie dzisiejszego rynku, na
przyrosty obrotów w wyniku zastosowania natryskiwania
cieplnego od 6% do 10%.
Porównanie danych z osiąganych obrotów oraz liczby
zatrudnionych pracowników wykazuje, że obroty osiągane
są przez niewielką liczbę pracowników. Prawie wszystkie
małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) zatrudniają do na-
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Odpowiedzi respondentów
na temat młodej kadry

tryskiwania cieplnego jest oceniane przez MSP jako ważne,
a pozostali respondenci przypisują mu mniejsze znaczenie.
Wiedza na temat procesów, łańcuchów technologicznych i materiałoznawstwa nie może być przekazywana tylko przez instytucje nauczające, należy także podejmować
dalsze przedsięwzięcia w kierunku szkolenia nowych kadr.
Pytania zadane w ankiecie odnoszą się do osób z wyższym
wykształceniem, które wykonują prace badawcze.
Dla młodej kadry najważniejszym zadaniem jest dalsze kształcenie oraz wykonywanie prac przejściowych i
dyplomowych w przedsiębiorstwach, względnie instytutach (rys. 20). Przez tak postawione zadanie, studenci uczą się rozwiązywania kompleksowych problemów.
Oprócz tego uczą się interdyscyplinarnego postępowania
przy rozwiązywaniu czekających ich zadań w firmach. Instytuty naukowo-badawcze przywiązują szczególną wagę
do prezentacji wyników prac badawczych na kolokwiach
przemysłowych, widzą także możliwości przygotowania
młodych ludzi do pracy w przemyśle dzięki publikacjom
w czasopismach fachowych oraz udział w konferencjach
międzynarodowych. Biorąc udział w konferencjach, mogą
oni doskonalić swoją znajomość języków obcych, rozbudować wiedzę technologiczną oraz wiedzę z zakresu procesów fizyko-technicznych.

Rys. 17. Efektywna ochrona przed podrabianiem produktów (1 = w
ogóle nie, 5 = zawsze)
Fig. 17. Effective protection against forging of products (1 – not at
all, 5 – always)

Rys. 19. Ocena pytania: jakie wiadomości powinna posiadać młoda
kadra zatrudniana w przemyśle lub w instytutach naukowo-badawczych
Fig. 19. Assessment of the question: what knowledge should have
young personnel employed in industry or in research and development institutes

Rys. 18. Liczba odpowiedzi na pytanie: jakich pracowników szukają przedsiębiorstwa, względnie instytuty w dziedzinie natryskiwania
cieplnego
Fig. 18. Number of answers to the question: what employees are
looked for by enterprises or institutes in the field of thermal spraying

Rys. 20. Co należy Zrobić aby młoda kadra brała udział w opracowaniu prac badawczych dla przemysłu (1=nieważne, 5=bardzo ważne)
Fig. 20. What should be done so that personnel participate in working
out of research work for industry (1 = unimportant, 5 = very important)

Natryskiwanie cieplne jest nową, szybko rozwijająca
się technologią. Dlatego też przedsiębiorstwa oraz instytuty naukowo-badawcze szukają ciągle nowych współpracowników. Małe i średnie przedsiębiorstwa poszukują przede wszystkim techników. Instytuty potrzebują do
opracowania projektów badawczych przede wszystkim
inżynierów. Robotników wykwalifikowanych i uczniów
zawodu szukają przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Młoda kadra może być tylko wtedy dobrze
wyszkolona, kiedy znane są potrzeby przedsiębiorstw
i instytutów. Wyniki zestawiono na rysunku 19. W czasie
opracowania wyników ankiety okazało się, że respondenci nie oczekują ugruntowanej wiedzy na temat technologii
natryskiwania, a przede wszystkim dobrych wiadomości
z materiałoznawstwa.
W epoce globalizacji młoda kadra powinna dobrze znać
języki obce, także w zakresie znajomości słownictwa fachowego. Te dwa wymagania mają priorytetowe znaczenie
dla MSP. Umiejętności tych nie można nabyć w miejscach
pracy, lecz tylko w instytucjach nauczających. Respondenci
z DP i INB oczekują przede wszystkim zdolności do pracy interdyscyplinarnej. Także know-how na temat technologii na-
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Wyniki ankiety z punktu widzenia
wymiany informacji

Wszyscy widzą w bezpośrednim kontakcie z klientami
najważniejszy element konieczny dla uzyskania informacji
o nowych produktach i rozwiązaniach. Ta możliwość jest
najwyżej oceniana przez wszystkie trzy grupy ankietowanych (rys. 21, 22). Targi oraz internet bardzo rzadko służą
do publikacji nowości. Instytuty naukowo-badawcze do publikowania wyników prac bardzo często wykorzystują konferencje, publikacje w czasopismach fachowych, jednak nie są
one wykorzystywane w zadowalającym stopniu.

Rys. 21. Źródła, w których respondenci publikują nowe rozwiązania i
produkty (1 – w ogóle nie, 5 – regularnie)
Fig. 21. Sources, in which respondents publish new solution and products.(1 = not at all, 5 = regularly)

Rys. 22. Informacje, z których korzystają respondenci, aby zapoznać
się z nowymi rozwiązaniami i produktami (1 – w ogóle nie, 5 – regularnie)
Fig. 22. Information, which are used by respondents to become familiar with new solutions and products (1 – not at all, 5 – regularly)

Sukcesywne wdrażanie wyników badań w przemyśle,
w dużym stopniu zależy od wymiany informacji pomiędzy
przemysłem a instytutami naukowo-badawczymi. W ramach
ankiety pytano respondentów o źródła informacji o nowych
technologiach, jak również o sposoby informowania o swoich nowych osiągnięciach.

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Natryskiwania Cieplnego
Metalizacja w Przemyśle – Dziś i jutro
Szklarska Poręba, 21 – 23 września 2009
Program, cz. 1
21.09.2009 – Poniedziałek
9.00 – 14.00

Rejestracja uczestników w sekretariacie konferencji – hotel Sudety, ul. Krasickiego 10, Szklarska Poręba

14.00

Obiad

15.00 – 15.30

Otwarcie konferencji

15.30 – 16.15

Sesja plenarna
1. Kirsten Bobzin (IOT, RWTH Aachen), Bernhard Wielage (TU Chemnitz), Hubert Drzeniek (Euromat
Sp. z o.o., Wrocław): Natryskiwanie cieplne – możliwości, rozwój, zapotrzebowanie

16.15 – 17.15

Sesja 1: Badanie właściwości powłoki
Przewodniczący: W. Milewski, Chlebowski
1. W. Żórawski (Politechnika Świętokrzyska): Naprężenia własne w powłokach
natryskanych cieplnie
2. B Wielage, G. Paczkowski, C.Rupprecht (TU Chemnitz): Zastosowanie nowoczesnych metod
CFD (Computed Fluid Dynamic) do optymalizacji procesów nanoszenia powłok
i palników do natryskiwania

17.15 – 17.30

Przerwa kawę

17.30 – 19.00

Sesja 1: Badanie właściwości powłoki c.d
Przewodniczący: Z. Mirski, B. Wielage
3. T. Chmielewski, D. Golański (Politechnika Warszawska): Numeryczne modelowanie
naprężeń własnych w złączach Al2O3–Ti oraz Al2O3 –(Ti+Al2O3) formowanych podczas natryskiwania
detonacyjnego
4. B. Wielage, T. Lampke, H. Pokhmurska, C. Rupprecht (TU Chemnitz): Wytwarzanie
amorficznie krystalizujących, umacnianych cząstkami materiałów na bazie żelaza
dla przemysłu papierniczego
5. Tomasz Babul (IMP Warszawa): Możliwości natryskiwania UDDP+Ni na stal 17CrNiMo6

20.00

Uroczysta kolacja
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Witold Milewski

Praktyczne uwagi o natryskiwaniu
powłok molibdenowych
Practical remarks concerning spraying
of molybdenum coatings
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono podstawowe metody stosowane do natryskiwania cieplnego powłok z molibdenu i omówiono ich wpływ na użytkowe właściwości uzyskanych
powłok. Krótko wspomniano o doborze metody w zależności od warunków eksploatacji pokrywanych części.

The article discusses the key methods used for Thermal Spraying of molybdenum coatings, with a description
of their impact on functional properties of the coatings obtained. The choice of method is briefly mentioned in the
context of the operating conditions existing for the coated
parts.

Wstęp
Molibden jest stosowany do natryskiwania cieplnego od
mniej więcej połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Początkowo używano go zasadniczo jako międzywarstwy
wiążącej, zwiększającej przyczepność powłok natryskiwanych następnie z innych materiałów.
Wysoka przyczepność powłok molibdenowych wynika m.in. z wysokiej temperatury topnienia tego materiału
(2953 K), wskutek czego cząstki molibdenu mają, przy odpowiednich warunkach (wielkość, prędkość, temperatura),
wystarczającą pojemność cieplną, aby oprócz zakleszczenia w nierównościach podłoża i adhezji fizycznej pomiędzy
powłoką a podłożem, powstało miejscowe połączenie metalurgiczne, zwiększające przyczepność w istotny sposób.
Około 15 lat później rozpoczęto stosowanie powłok molibdenowych do zwiększania trwałości i odporności chemicznej
części maszyn.
Obecnie, pomimo opracowania i wdrożenia w przemyśle wielu różnych nowoczesnych materiałów powłokowych,
molibden jest nadal stosowany, zwłaszcza do następujących
celów:
– zwiększenia przyczepności, głównie metalowych, powłok natryskiwanych cieplnie na silnie obciążonych częściach maszyn;
– zwiększenia odporności na zużycie powierzchni części
maszyn i elementów narażonych na zużycie przez tarcie lub
erozyjne działanie pyłów zawartych w gazach lub cieczach.
Powłoki molibdenowe nakłada się w tym celu m.in. na pier-

Dr inż. Witold Milewski prof. IMP – Instytut
Mechaniki Precyzyjnej, Wrszawa

ścienie synchronizatorów i widełki zmiany biegów w przekładniowych skrzyniach samochodowych, powierzchnie nośne
sprzęgieł stożkowych, łopatki wentylatorów, dziobowe części
kadłubów statków, powierzchnie śrub okrętowych, elementy
maszyn drukarskich itp.
Praktycznie powłokę molibdenową można natryskiwać
przy użyciu prawie wszystkich typów urządzeń stosowanych
w procesie natryskiwania cieplnego, przy czym w zależności od zastosowanego urządzenia i przyjętych parametrów
technologicznych właściwości powłoki molibdenowej można
zmieniać w bardzo szerokim zakresie. Właściwości te zależą przede wszystkim od stanu energetycznego cząstek w
momencie ich uderzenia w natryskiwany przedmiot, tj. od
wielkości (masy) cząstki, jej prędkości oraz temperatury.
Ponadto zależą od zjawisk zachodzących na powierzchni cząstki lub w materiale cząstki w momencie jej tworzenia
(tj. topienia i rozpylania w przypadku pistoletów na drut lub
tylko topienia czy nadtapiania w przypadku pistoletów na
proszek) oraz lotu od momentu powstania do momentu uderzenia w natryskiwaną powierzchnię. Istotny wpływ na ostateczne właściwości powłoki może mieć również wielkość
(masa) natryskiwanej części i utrzymanie podczas całego
procesu natryskiwania wymaganej temperatury powierzchni
przedmiotu.
Jak widać z załączonej tablicy, każde stosowane do natryskiwania urządzenie w różny sposób może wpływać na
stan i zjawiska zachodzące w cząstce oraz stopień jej odkształcenia w momencie uderzenia w pokrywany przedmiot.
W przypadku stosowania natryskiwania płomieniowego drutem (WFS), cząstki powstają wskutek topienia i napylania
drutu. Muszą więc przejść przez stan ciekły, w którym są
szczególnie narażone na działanie gazów, z którymi się stykają, a więc ze sprężonym powietrzem porywającym z końca drutu topiony metal i rozpylającym go na drobne cząstki,
a następnie podczas lotu ze strumieniem spalin powstają-
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Tablica. Technologie stosowane najczęściej do natryskiwania powłok molibdenowych
Table. Most commonly used molybdenum spray-coating
technologies
Oznaczenie
skrótowe wg
PN-EN 657:2005

Temperatura
źródła ciepła
o
C

Prędkość
cząstek
m/s

Natryskiwanie
płomieniowe
drutem

WFS

max 3160

do 200

Naddźwiękowe
natryskiwanie
płomieniowe
drutem

HVWFS

max 3160

do 550

Naddźwiękowe
natryskiwanie
płomieniowe

HVOF

max 3160

do 600

Natryskiwanie
łukowe

AS

ok. 4000

do 150

Natryskiwanie
plazmowe
w atmosferze
otoczenia

APS

do 20 000

do 450

Technologia
natryskiwania

cym w palniku pistoletu i otaczającym strumień powietrzem.
Następuje więc najpierw utlenianie materiału podczas rozpylania, a następnie utlenianie powierzchni utworzonej
cząstki podczas jej lotu. Ze względu na stosunkowo niewielką prędkość cząstek w chwili ich uderzenia w podłoże (do
200 m/s), dla uzyskania pełnego odkształcenia i dobrego
przylegania do nierówności podłoża cząstki powinny być
w stanie ciekłym lub wysoko plastycznym. W wyniku otrzymuje się powłokę o typowej strukturze pasmowej z wyraźnymi granicami odkształconych cząstek, przedstawiającą
warstwy tlenków (rys. 1). Powłoka taka, natryskiwana przy
użyciu płomienia obojętnego, zawiera ok. 5% O2 i ma twardość rzędu 550 HV0,2.
Zastosowanie płomieniowego naddźwiękowego natryskiwania drutem umożliwia uzyskanie większego rozpylenia
metalu oraz nadanie cząstkom dużych prędkości (ok. 550
m/s), co prowarzi do utworzenia powłok bardzo drobnoziarnistych o dobrej kohezji i małej porowatości rzędu 1÷2%
(rys. 2). Większa drobnoziarnistość powłoki powoduje większe utlenienie molibdenu (do 6,5% O2) i w wyniku istotne
zwiększenie twardości powłoki (ok. 1000 HV0,2).
Zastosowanie naddźwiękowego natryskiwania płomieniowego proszkiem (HVOF), wskutek nagrzewania ziaren
proszku przez strumień spalin i praktycznie mały kontakt
cząstek z tlenem, umożliwia uzyskanie powłok mało utlenionych, o małej porowatości i stosunkowo niskiej twardości
rzędu 350 HV0,2.
Natryskiwanie łukowe (AS) jest bardzo rzadko stosowane do wykonywania powłok z molibdenu. Sposób rozpylania topionych w łuku elektrycznym drutów molibdenowych
i mała prędkość cząstek powoduje powstanie powłoki o dużej wielkości cząstek (rys. 3). Są one wprawdzie dobrze ze
sobą połączone i mało utlenione, ale wskutek tego powłoka
nie charakteryzuje się wysoką twardością (ok. 500 HV0,2).
Ponadto występująca podczas natryskiwania łukowego sublimacja molibdenu oraz szeroki strumień natryskowy, charakterystyczny dla natryskiwania łukowego, powoduje duże
straty materiału powłokowego i w związku z tym małą opłacalność metody.
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Podczas natryskiwania plazmowego (APS) następuje
pełne przetopienie cząstek, jednakże wskutek braku bezpośredniego działania strumienia powietrza powłoka jest stosunkowo mało utleniona. Charakteryzuje się dużą przyczepnością (do 70 MPa), ale małą twardością (ok. 500 HV0,2).
Przy tej metodzie natryskiwania jest największe działanie
ciepła na materiał podłoża i jednocześnie największe niebezpieczeństwo nagrzania powłoki i przedmiotu do zbyt wysokiej temperatury.
Uzyskiwane średnie twardości powłok molibdenowych
podczas badań [1, 2] przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 1. Struktura powłoki molibdenowej natryskiwanej drutem pistoletem płomieniowym, nietrawionej, pow. 250x
Fig. 1. Structure of molybdenum coating obtained through wire flame
spraying, no etching, over 250x

Rys. 2. Struktura powłoki molibdenowej natryskiwanej drutem naddźwiękowym pistoletem płomieniowym, nietrawionej, pow. 250x
Fig. 2. Structure of molybdenum coating obtained through supersonic wire flame spraying, no etching, over 250x

Rys. 3. Struktura powłoki molibdenowej natryskiwanej łukowo, nietrawionej, pow. 250 x
Fig. 3. Structure of molybdenum coating obtained through arc-spraying, no etching, over 250 x

Rys. 4. Średnia twardość HV0,2 natryskiwanych cieplnie powłok molibdenowych; 1 – natryskiwanych naddźwiękowo drutem, 2 – natryskiwanych płomieniowo drutem, 3 – natryskiwanych łukowo, 4 – natryskiwanych plazmowo
Fig. 4. Average hardness of thermal-sprayed molybdenum coats obtained through: 1 – supersonic wire spraying, 2 – flame wire spraying, 3 – arc spraying, 4 – plasma spraying

Podsumowanie
Podane na rysunku 4 twardości należy traktować
jako wartości średnie, uzyskiwane podczas natryskiwania molibdenu poszczególnymi metodami, przy
zastosowaniu najczęściej dla danej metody używanych parametrów natryskiwania. Wartości te można
w pewnych granicach zmienić. Tak np. podczas natryskiwania płomieniowego dzięki zastosowaniu płomienia utleniającego można twardość powłoki zwiększyć
do 700÷750 HV0,2. W każdym jednak przypadku o rodzaju zastosowanej metody lub jej modyfikacji powinny
decydować zadane właściwości powłoki i przewidywane warunki jej eksploatacji. Jeśli powłoka molibdenowa
ma pełnić jedynie rolę międzywarstwy wiążącej zwiększającej przyczepność nakładanych na nią następnie
powłok z innych materiałów, można wykonać ją każdą
omawianą metodą. Jednakże praktycznie wykorzystuje się do tego celu natryskiwanie płomieniowe drutem.
Nie należy przy tym dążyć do uzyskania powłoki o dużej drobnoziarnistości i natryskiwać z odległości ok.
100 mm.
Innych właściwości oczekuje się od powłoki mającej
zwiększyć odporność na zużycie. Przy tym należy rozróżnić zużycie przez tarcie czy zużycie erozyjne wskutek
działania np. strumienia pyłów. Przy narażeniu powłoki na zużycie przez tarcie należy przy doborze metody
lub jej modyfikacji brać pod uwagę wielkość obciążenia,
na jakie będzie narażona powierzchnia powłoki. Przy
dużych obciążeniach oprócz twardości istotna jest również struktura powłoki, kohezja jej poszczególnych cząstek. Przy powłoce o wysokiej twardości, lecz o małej

sile wiązania cząstek, może przy dużych obciążeniach
dojść do zjawiska wykruszenia, wyłuskiwania cząstek
z powierzchni. W takim przypadku celowe jest zastosowanie metody dającej powłoki o mniejszej twardości, ale
o wysokiej spoistości powłoki, np. zamiast natryskiwania
płomieniowego naddźwiękowego drutem zastosowanie
natryskiwania płomieniowego drutem lub naddźwiękowego proszkiem. W przypadku powłok, które mają
zwiększać odporność na zużycie erozyjne, bardzo istotna jest wielkość ziaren pyłu atakującego powierzchnię
powłoki. Przy zbyt kruchej powłoce i zbyt małej sile wiązania poszczególnych cząstek powłoki może dochodzić
do szybkiego jej zniszczenia przez wyrywanie całych
cząstek z powierzchni powłoki przez duże cząstki pyłu.
Dlatego przy narażeniu powłoki na erozyjne działanie pyłów o bardzo małej wielkości cząstek (do 15 µm) należy
stosować metody zapewniające dużą twardość powłoki,
a więc i dużą trwałość. Przy pyłach o dużych cząstkach,
większych niż 20 µm, należy do natryskiwania stosować
metody zapewniające dużą spoistość i kohezję powłoki,
a więc natryskiwanie płomieniowe drutem czy natryskiwanie plazmowe.
W każdym przypadku należy jednak stosować takie
warunki natryskiwania, aby nie przegrzać i nie przepalić natryskiwanej powłoki. Należy przy tym pamiętać,
że można stosować powłoki o grubości nie większej niż
0,3÷0,4 mm. Powłoka molibdenowa o grubości większej,
natryskiwana na płaskie powierzchnie, może spowodować nieodwracalne odkształcenie przedmiotu nawet
o grubości kilkunastu milimetrów.
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Innowacyjne rozwiązania
rozszerzające zakres zastosowań
natryskiwania łukowego
Innovative solutions extending
applications spectrum of arc spraying
Streszczenie

Abstract

W związku z niskimi kosztami procesu i urządzeń, prostoty obsługi i dużego zakresu nanoszonych materiałów,
natryskiwanie łukowe jest jednym z najczęściej stosowanych w przemyśle procesów natryskiwania cieplnego.
Mimo dużego rozpowszechnienia, w porównaniu z technologiami high-end, takimi jak: natryskiwanie plazmowe lub
naddźwiękowe natryskiwanie płomieniowe, odznacza się
ono gorszymi jakościowo właściwościami powłok. Spowodowane jest to zastosowaniem sprężonego powietrza
jako gazu rozpylającego i relatywnie niewielkimi prędkościami cząstek, przez to powłoki mają większą porowatość
i zawierają więcej tlenków. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości natryskiwania łukowego, niezbędne jest
polepszenie procesów topienia drutów oraz rozpylenia
stopionego materiału. Dobór właściwej, dopasowanej
do określonego procesu charakterystyki źródła prądu,
umożliwia precyzyjne sterowanie procesem stapiania
drutów. W połączeniu z optymalizacją geometrii głowicy
natryskowej rozpylenie topionego materiału może zostać
ujednorodnione, co pozwoli na poprawę jakości natryskiwanych powłok.

As a result of low costs of process and equipment, service simplicity and large spectrum of deposited materials,
arc spraying is one of the most popular thermal spraying
processes in industry. Despite being widely practiced,
when compared with the „high-end” technologies such as
plasma spraying or supersonic flame spraying, it is characterized by worse quality of layers’ properties. This is
due to use of compressed air as a sprayed gas and a relatively low speed of particles, so the layers have greater
porosity and contain more oxides. To take fully advantage of arc spraying it is necessary, basing on understanding of the interactions between the source of electricity
and electric arc, to improve melting wires processes and
spraying of molten material. Selection of proper, matched
to a specific process, characteristics of power source allows precise control of melting wires process. In combination with spraying head geometry optimization the pulverization process can be homo-genized, what ultimately
will improve quality of sprayed layers.

Wstęp
Natryskiwanie łukowe jest bardzo rozpowszechnionym,
przemysłowym procesem natryskiwania cieplnego. Prosta
budowa urządzeń i możliwość ręcznego nanoszenia powłok
umożliwia zastosowanie tego procesu również w warunkach
ruchowych, a w połączeniu z niskimi kosztami procesu i
dużymi szybkościami nanoszenia materiału, natryskiwanie
łukowe jest bardzo ekonomiczne i doskonale nadaje się do
nanoszenia powłok na dużych powierzchniach części maszyn [1, 2, 3].

Prof. dr hab. inż. Johannes Wilden, Simon Jahn,
Viktor E. Drescher – Technische Universität Berlin
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Zastosowanie materiału natryskiwanego w postaci drutu
upraszcza jego użycie i obniża koszty procesu w porównaniu z natryskiwaniem powłok materiałami sproszkowanymi.
Wadę tego procesu, polegającą na możliwości nanoszenia
tylko powłok z materiałów przewodzących prąd, można wyeliminować przez zastosowanie drutów proszkowych składających się z przewodzącego prąd płaszcza i nieprzewodzącego wypełnienia proszkowego (węgliki, tlenki).
Aktualna sytuacja gospodarcza sprzyja zwiększonemu
zainteresowaniu procesem natryskiwania łukowego i zastępowania nim technologii nanoszenia powłok za pomocą innych procesów natryskiwania cieplnego, np. natryskiwania
plazmowego albo naddźwiękowego płomieniowego. W porównaniu z procesami high-end powłoki natryskiwane łukowo w związku z ich większą porowatością i stopniem utlenienia zalicza się do grup gorszych jakościowo.
Z tego powodu celem licznych, aktualnie realizowanych
projektów badawczych, jest opracowanie parametrów wy-

twarzania wysokojakościowych powłok metodą natryskiwania łukowego.
Główna problematyka tych prac dotyczy wzrostu prędkości cząstek. Dlatego zwiększa się, podobnie jak w przypadku dotychczas stosowanych dysz cylindrycznych, zainteresowanie dyszami o geometrii wklęsło-wypukłej. Wzrost
prędkości cząstek materiału można również osiągnąć przez
zwiększenie przepływu gazu rozpylającego [4]. Wskutek
zmiany geometrii dyszy możliwe jest również wpływanie na
warunki podawania drutu i rozproszenie strumienia cząstek
[5]. W ten sposób może być zmieniane pierwotne i wtórne
rozpylenie materiału, dzięki czemu można wpłynąć na skład
stopu, jak również wielkość cząstek, a przez to na właściwości natryskiwanej powłoki. Jednocześnie można, przez
dobór specjalnego kształtu dyszy, wytworzyć atmosferę
ochronną i – wprowadzając dodatkowy strumień gazu – wydatnie zredukować proces utleniania [6].
Zastosowanie nieutleniających gazów rozpylających, np.
azotu albo argonu, stwarza kolejną możliwość podwyższenia
jakości natryskiwanych powłok [9, 10]. W ten sposób można
zminimalizować wpływ efektów utleniania na wielkość cząstek natryskiwanego materiału, na porowatość i odporność
na zużycie powłoki oraz na jej adhezywne połączenie z podłożem [11]. Należy jednak uwzględnić, że zastosowanie przykładowo azotu jako gazu rozpylającego może w przypadku
natryskiwania reaktywnych materiałów (np. tytanu) spowodować tworzenie się azotków w natryskiwanych powłokach
[12]. W ostatnich latach, dzięki modyfikacji źródeł prądu i rozwojowi nowych odmian procesów, możliwy był wzrost konkurencyjności procesu natryskiwania łukowego. Zastosowanie
np. metody SmartArc pozwoliło na ustabilizowanie procesu
natryskiwania łukowego, zapewniające równomierne stapianie drutu i możliwość wytworzenia dobrej jakościowo powłoki
na podłożu, w wyniku użycia dużych ilości powietrza o niskim
ciśnieniu zasilania, jak również wybór odpowiedniego do tej
metody urządzenia [13, 14].
Nawet gdy w przypadku dalej postępującego rozwoju
technologicznego, np. zastosowania pulsacyjnych źródeł
prądu, znacznemu polepszeniu ulegnie jakość natryskiwanych powłok, nie zostaną jeszcze w pełni wykorzystane
możliwości natryskiwania łukowego. Wszystkie innowacyjne
koncepcje stwarzają nowe możliwości podwyższenia konkurencyjności procesu natryskiwania łukowego.

Rys. 1. Zmodyfikowana głowica natryskowa
Fig. 1. Modified spraying head

związanie wprowadzanych cząstek w natryskiwanej warstwie, niezbędna jest aktywacja ich powierzchni przez łuk
elektryczny. Aby wprowadzić cząstki do lepkiego łuku elektrycznego, zastosowano regulowany przepływowy podajnik
proszku HVOF – 9MPE-DJ (Sulzer Metco).
Materiał osnowy stanowiła stal chromowa (Metcoloy 2,
Sulzer Metco) podawana ze stałym posuwem 3 m/min. Drut
ten jest powszechnie stosowany w ochronie korozyjnej. Materiał podłoża stanowiła blacha stalowa o grubości 1 mm
i wymiarach 100 x 50 mm oczyszczona strumieniowo korundem. Parametry natryskiwania zestawiono w tablicy.
Analiza metalograficzna próbek natryskiwanych powłok
pokazuje występowanie cząstek proszku wyraźnie osadzonych w osnowie metalowej (rys. 2). W zależności od podaży
proszku można w ten sposób uzyskać różną koncentrację
cząstek w przekroju powłoki.
Tablica. Parametry natryskiwania
Table. Spraying parameters
Prąd [A]

110

Napięcie [V]

40

Ciśnienie gazu rozpylającego [bar]

6

Odległość natrysku
[mm]

160

Rodzaj proszku

WC/Co

Ziarnistość [µm]
Podaż proszku
[g/min]

CrC
-45+20

0

50

100

150

50

100

150

Natryskiwanie łukowe
sproszkowanych materiałów
Powłoki natryskiwane cząstkami związanymi osnową
– np. warstwy z węglików spiekanych, można zauważyć
w licznych zastosowaniach. W przypadku natryskiwania łukowego tego rodzaju warstwy wytwarzane są najczęściej
z zastosowaniem drutów proszkowych. Oczekuje się zjawiska uwalniania proszku z metalowej osnowy, ponieważ
w ten sposób stwarza się większą niezależność w doborze natryskiwanych materiałów. Oddzielne doprowadzenie
proszku umożliwia osiągnięcie większej ilości proszku wypełniającego niż jest to możliwe do osiągnięcia w drucie
proszkowym oraz daje możliwość zmiany stopnia napełnienia proszkiem danej powłoki. Do realizacji takiego sposobu
nanoszenia powłok wyposażono konwencjonalną głowicę
natryskową w centralną dyszę do wprowadzania proszku
(rys. 1). W badaniach zastosowano dyszę VISUARC 350
(Sulzer Metco OSU, Duisburg). Aby zapewnić prawidłowe

Rys. 2. Cząstki WC/Co w natryskiwanej łukowo powłoce
Fig. 2. WC/Co particles in arc sprayed layer
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Rys. 3. Nadtopione cząstki WC/Co w natryskiwanej łukowo powłoce
Fig. 3. Partially melted WC/Co particles in arc sprayed layer

Badania metodą mikroskopii elektronowej potwierdzają wprawdzie jednorodny rozkład cząstek wewnątrz powłoki, pokazują również jednak wyraźne nadtopienie cząstek
(rys. 3). Z tego powodu nieodzowne są dalsze badania
procesu natryskiwania łukowego powłok z zastosowaniem
sproszkowanych materiałów.

w obwodzie pierwotnym lub wtórnym, większą niż w przypadku zastosowania tradycyjnych źródeł prądu stabilizację
łuku elektrycznego podczas prowadzenia procesów natryskiwania łukowego. W ten sposób można niektóre zakłócenia,
jak np. krótkotrwałe prądy zwarcia, szybko kompensować,
a proces natryskiwania łukowego może być prowadzony
przy mniejszych napięciach. Okazuje się, że w tym przypadku temperatura cząstek w porównaniu z tradycyjnymi
urządzeniami do natryskiwania łukowego ulega obniżeniu,
a dzięki temu stopień utleniania cząstek zmniejszeniu.
Dzięki możliwości precyzyjnego dobrania przebiegów
prądowych i napięciowych do określonych warunków, ujawniają się dalsze niewykorzystane przy procesie natryskiwania łukowego możliwości optymalizacyjne. Ponieważ podczas natryskiwania łukowego częstotliwość własna procesu
(zmiany prądu / napięcia i odrywanie się kropel) waha się od
ok. 700÷1300 Hz, można na nią wpływać dzięki możliwości
dopasowania przebiegu prądowo-napięciowego w określony, wybrany sposób. W ten sposób można mieć wpływ na
warunki tworzenia stopu i odrywanie się kropel.

Korekta charakterystyki
źródła prądu
Druty w procesie natryskiwania łukowego tworzą kompleksowy system składający się z dwóch poruszających się
i stapiających elektrod w połączeniu z przepływającym prądem i najczęściej turbulentnym strumieniem gazu rozpylającego. Podstawowe pytania dotyczące ruchu łuku elektrycznego i jego wpływu na proces stapiania drutu są do dzisiaj
w dużej mierze nie do końca wyjaśnione.
Mało zbadany oraz w niewielkim stopniu sterowalny proces stapiania drutu prowadzi przy rozpylaniu do tworzenia
kropel cieczy o wyraźnie różnych średnicach. Ich objętość
i związana z tym relatywna powierzchnia cząstek prowadzą
do bardzo różnorodnych stanów przechłodzenia przy zderzeniu z natryskiwanym podłożem. Drobne cząsteczki krystalizują dlatego już przed zetknięciem się z podłożem, przez
co mocne połączenie ich z podłożem nie jest możliwe.
Od kilku lat charakterystyki źródeł prądu znalazły się
z tego powodu w centrum problematyki badawczej.
Zmiana pochylenia płasko opadającej charakterystyki
źródła prądu może zostać celowo wykorzystana do wpływania na proces natryskiwania łukowego. Przy twardych charakterystykach (0,1 V/200 A) zachodzi, przy dużych zmianach natężenia prądu natryskiwania, do dopasowania podczas zmian napięcia, przez co wybrany punkt pracy może
być ponownie szybko osiągnięty. Przeciwnie, podczas natryskiwania łukowego prowadzonego przy miękkich charakterystykach (2,5 V/200 A) zmiany napięcia będą wyrównywane
z mniejszą dynamiką. Można w ten sposób wpływać na stabilność procesu. Natryskiwanie prowadzone przy miękkich
charakterystykach pozwala na wytworzenie aluminiowych
powłok o większej gęstości, a w przypadku nanoszenia cynku powłoki odznaczają się większą chropowatością.
Zastosowanie pulsacyjnych źródeł prądu umożliwia, dzięki tyrystorowemu lub tranzystorowemu układowi połączeń
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Rys. 4. Proces natryskiwania łukowego zarejestrowany kamerą o
dużej szybkości rejestracji
Fig. 4. Arc spraying process images performed with a high speed
recording camera

Literatura
Standardowy
krótki łuk elektryczny

EWM ColdArc
łuk elektryczny

Rys. 5. Zastosowanie techniki sterowania krótkim łukiem w procesie
spawania w gazach ochronnych (MIG) [15]
Fig. 5. Application of the short arc control technique in welding process in protective gases (MIG) [15]

Możliwość ta, obok procesu natryskiwania łukowego, wykorzystywana jest przy spawaniu w ochronie gazowej (MIG). Ta sterowalna technika krótkiego łuku pozwala
w dużym stopniu, dzięki wewnętrznemu sterowaniu, na redukcję mocy przy ponownym zajarzeniu łuku. W ten sposób
w dużym stopniu może zostać stłumione tworzenie się odprysków (rys. 5). Jednocześnie proces ten umożliwia sterowanie ilością ciepła wprowadzaną do drutu. Proces ten może
być wykorzystany do wykonywania połączeń spawanych
przy minimalnym stopniu wtopienia albo podczas wykonywania połączeń różnych materiałów, przy których zawodzi
tradycyjna technika MIG.
Jeżeli uda się w przyszłości tę technologię zastosować
w procesie natryskiwania łukowego, to pozwoli ona wpływać
na wielkość kropel, a przez to na wytwarzanie bardziej jednorodnych powłok w procesie natryskiwania łukowego.
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Podsumowanie
Chociaż natryskiwanie łukowe jest jednym z najstarszych procesów natryskiwania i w związku ze swoimi
dużymi zaletami, w porównaniu z innymi procesami,
jest bardzo rozpowszechnione, to możliwości tego procesu nadal nie są jeszcze do końca odkryte.
Dzięki wprowadzeniu do głowicy natryskowej dodatkowej dyszy podającej sproszkowany materiał, możliwe
jest w tym procesie wytwarzanie wzmocnionych wybranymi cząstkami powłok o dowolnym składzie i koncentracji. Dzięki zmianie ilości podawanego proszku, podczas nanoszenia powłok, możliwe jest nawet wytwarzanie powłok o stopniowanych właściwościach.
Zastosowanie odpowiednio dobranych do procesu
charakterystyk prądowo-napięciowych umożliwia sterowanie łukiem elektrycznym i wskutek tego procesem
stapiania drutu i rozpylania ciekłego metalu. W ten sposób można wytworzyć w procesie natryskiwania jednorodne powłoki wysokiej jakości.
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Abstract

W artykule omówiono początki i rozwój technologii
natryskiwania cieplnego w WSK PZL–Rzeszów. Opisano
pierwsze urządzenia zastosowane w Zakładzie i podano
zarys pierwszych stosowanych technologii i materiałów.
Następnie omówiono rozwój produkcji oraz stosowane coraz bardziej nowoczesne urządzenia. Podano krótki zarys
prowadzonych procesów i rodzaje natryskiwanych powłok
wykonywanych według norm firmy Pratt & Whitney.

In the article beginnings and development of Thermal
Spraying technology in WSK PZL–Rzeszów were described. Start devices used in the Works were described
and outline of first technologies and materials used were
shown. Next, progress of production and more and more
modern equipment was discussed. Broad outline of processes used and types of sprayed coatings carried out
according to the Pratt&Whitney’s standards were shown.

Wstęp
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL – Rzeszów” S.A.
jest jednym z największych zakładów branży lotniczej
w Polsce. Produkowane są tutaj lotnicze silniki tłokowe,
turbinowe i odrzutowe oraz zespoły przenoszenia napędu
dla śmigłowców. Przy produkcji napędów lotniczych wymagane są najnowocześniejsze technologie wytwarzania.
Jedną z takich technologii jest natryskiwanie termiczne.
Początki technologii natryskiwania w WSK sięgają lat
50-tych ubiegłego stulecia, a w procesie regeneracji części
maszyn stosowano wówczas prosty pistolet płomieniowy do
natryskiwania drutem. W Zakładzie Remontowym proces
ten nazywano shoopowaniem.
Prawdziwy początek stosowania procesu natryskiwania
w WSK PZL – Rzeszów związany jest z zakupem w 1978 r.
zestawu urządzeń do natryskiwania firmy METCO (rys. 1).
Zakupiony zestaw obejmował następujące elementy:
– system natryskiwania plazmowego 7M,
– system natryskiwania płomieniowego proszkiem,
– system natryskiwania płomieniowego drutem,
– szafę wentylacyjną,
– układ mocowania części (oś pozioma i pionowa),
– układ przesuwu pistoletów,
– kabinę dźwiękochłonną.
System natryskiwania plazmowego 7M składa się z następujących elementów: źródła prądu 7MR, chłodnicy, konsoli sterującej 7MC, podajnika proszku 3 MP, pistoletów 7MB
oraz 7 MXT (rys. 2, 3).
Mgr inż. Stanisław Dudek – kierownik programu,
mgr inż. Tadeusz Gancarczyk – kierownik programu
WSK PZL – Rzeszów S.A., mgr inż. Paweł Sosnowy
– specjalista metalurg
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Rys. 1. System natryskiwania 7M
Fig. 1. 7M Spraying System

Rys. 2. Konsola sterująca 7MC
Fig. 2. 7MC Control Console

Rys. 3. Pistolet 7MB
Fig. 3. 7MB Spray Gun

System natryskiwania płomieniowego proszkiem składa
się z szafy sterującej przepływami gazów, podajnika proszku 3MP oraz pistoletu 6P.
System natryskiwania płomieniowego drutem obejmuje
szafę sterującą przepływami gazów procesowych oraz dwa
pistolety – ręczny 10E oraz maszynowy 5K. Pistolet ręczny
wyposażony jest w pneumatyczny podajnik drutu, natomiast
pistolet maszynowy zawiera podajnik z silnikiem elektrycznym. Oba pistolety umożliwiają natryskiwanie powłok z drutów
o średnicach 1,6 oraz 3,2 mm, a także prętów o średnicy
6 mm. Pracownik w czasie realizacji procesu natryskiwania przebywał w kabinie i był wyposażony w sprzęt ochrony
osobistej.
Urządzenia te były wykorzystywane zarówno do procesów regeneracji, jak i do wytwarzania powłok na częściach
nowych.
System natryskiwania plazmowego był stosowany do
wytwarzania powłok z proszków metalowych oraz ceramicznych. Wykorzystując posiadany sprzęt, opracowano parametry wytwarzania ceramicznych powłok uszczelniających
dla tytanowych kadłubów sprężarki silnika TWD 10B. W początkowym etapie powłoka uszczelniająca wykonywana była
metodą natryskiwania płomieniowego ze spiekanych prętów.
Proces ten wymagał oddzielnego natryskiwania powłok na
obu połówkach kadłuba ze względu na konieczność użycia
pistoletu 5K. W ramach współpracy z Politechniką Wrocławską opracowano technologię wytwarzania proszku „GrafitNikiel”, a następnie technologię plazmowego natryskiwania
powłoki uszczelniającej dla kadłubów sprężarki.

Rys. 4. Kadłub sprężarki
Fig. 4. Compressor
body

Rys. 5. System SULZER METCO A3000 S
Fig. 5. SULZER METCO A3000 S System

Powłoka została wykonana z użyciem pistoletu 7MXT
przeznaczonego do natryskiwania powłok na wewnętrznych
powierzchniach otworów. Natryskiwanie powłoki wykonywano na pełnym kadłubie zmontowanym z przekładkami
rozdzielającymi (rys. 4).
Powłoki uszczelniające z proszków „Nikiel-Grafit” oraz
Ni-Cr-BN na średnice zewnętrzne natryskiwano za pomocą
pistoletu płomieniowego proszkowego 6P.
Wraz z rozwojem współpracy z Pratt&Whitney Kanada
pojawiło się wymaganie zapewnienia pełnej powtarzalności parametrów natryskiwania. Równocześnie wzrosły wymagania dotyczące ochrony pracowników realizujących
proces natryskiwania. W celu spełnienia tych wymagań
w WSK podjęto decyzję o zakupie nowego, sterowanego
komputerowo, zrobotyzowanego stanowiska do natryskiwania. W 1995 roku zakupiono od firmy SULZER METCO
system A3000 S (rys. 5).
System obejmował:
– dźwiękoszczelną kabinę do natryskiwania,
– stół obrotowy z możliwością przechyłu,
– robot do manewrowania pistoletami do natryskiwania,
– źródło prądu,
– wymiennik ciepła,
– komputerowe sterowanie A3000,
– podajnik proszku,
– pistolety plazmowe F4 i SM F1,
– pistolet CDS 100 do procesu natryskiwania HVOF.
System ten umożliwia automatyczną realizację procesu
natryskiwania i nadzorowany jest przez system sterowania
komputerowego wg wcześniej opracowanych parametrów.
Zakup nowoczesnego, jak na ówczesne czasy, systemu pozwolił na wprowadzenie do programu produkcyjnego
wielu różnorodnych powłok. Standardem w WSK stało się
natryskiwanie powłok typu TBC Thermal Barrier Coating.
W ramach współpracy z Politechniką Śląską opracowano
i wdrożono powłokę typu TBC dla komory spalania silnika
PZL 10W służącego do napędu śmigłowca Sokół (rys. 6).
Wraz ze wzrostem zastosowania powłok natryskiwanych
równolegle następował rozwój zaplecza laboratoryjnego.
Laboratorium Metalograficznym WSK dokonuje obecnie
pełnej oceny powłok natryskiwanych zarówno pod kątem
przyczepności powłoki do podłoża, jak i oceny mikrostruktury powłoki. W celu zapewnienia prawidłowej oceny mikrostruktury powłok natryskiwanych opracowano odpowiedni

Rys. 6. Komora spalania z powłoką TBC
Fig. 6. Combustion chamber with TBC coating
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Rys. 7. Wyposażenie laboratorium
metalurgicznego
Fig. 7. Metallurgical Laboratory
Equipment

zestaw parametrów szlifowania i polerowania zgładów metalograficznych. Do przygotowania właściwej jakości zgładów
metalograficznych stosowane są urządzenia firmy Struers
(rys. 7).
Dzięki wdrożeniu systemu A3000 S nastąpił szybki rozwój natryskiwania plazmowego powłok metalicznych i ceramicznych dla P&W Kanada. Prywatyzacja Zakładu w 2002
roku spowodowała znaczny wzrost ilości części zawierających powłoki natryskiwane plazmowo. Konieczna więc stała
się rozbudowa zaplecza związanego z tym procesami.
W 2005 roku zakupiono nowoczesny system natryskiwania firmy SULZER METCO typu MULTICOAT (rys. 8),
a w 2006 roku zrobotyzowany system natryskiwania firmy
Thermico GmbH (rys. 9).
Na początku 2007 roku zainstalowano w WSK zrobotyzowany system do usuwania powłok przy użyciu strumienia
wody pod dużym ciśnieniem – WATER JET (rys. 10).

Rys. 9. System THERMICO GmbH
Fig. 9. THERMICO
GmbH System

Rys. 8. System natryskiwania MULTICOAT
Fig. 8. Spraying System of the MULTICOAT
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Rys. 10. Urządzenie
do usuwania powłok
natryskiwanych plazmowo
Fig. 10. Device for
Removal of Plasma
Sprayed Coatings

Powłoka z węglika chromu – pow. 200x

Rys. 11. Pistolet TRIPLEX PRO 200
Fig. 11. TRIPLEX PRO 200 Spray Gun

Ostatnim zakupionym systemem natryskiwania plazmowego jest kolejny system z firmy SULZER METCO typu
MULTICOAT zakupiony w 2007 roku. W ramach rozwoju
procesu natryskiwania plazmowego w 2009 roku zakupiono
też trójelektrodowy pistolet TRIPLEX PRO 200 (rys. 11).

Przygotowanie powierzchni

Powłoka z tlenku chromu – pow. 200x

Przygotowanie powierzchni do procesu natryskiwania
obejmuje: mycie, zabezpieczanie oraz oczyszczanie strumieniowo-ścierne.

Mycie

Proces jest wykonywany w wodnych myjkach ultradźwiękowych natryskowych lub zanurzeniowych z wykorzystaniem środków biodegradowalnych.

Zabezpieczanie

Realizowane jest z wykorzystaniem oprzyrządowania,
taśm oraz past ochronnych. Dla części o dużej objętości
stosowane są trwałe przyrządy ochronne wykonane z metalu lub tworzyw sztucznych. Do pojedynczych części często używane są taśmy zabezpieczające wykonane z włókna
szklanego. Są one równocześnie wykorzystywane jako zabezpieczenie w trakcie procesu natryskiwania. Jako zabezpieczenia w procesie natryskiwania używa się również past
zabezpieczających (Metco Anti-bond).

Powłoka TBC (pow. 200x)

Powłoka ze stopu Ni-Cr-Al-Y
(pow. 500x)

Przykłady elementów z wytworzoną na nich powłoką TBC

Oczyszczanie strumieniowo-ścierne

Proces realizowany jest w urządzeniach typu ssącego.
Stosowane są dwie oczyszczarki ręczne oraz dwie oczyszczarki zmechanizowane. Jako medium robocze używany
jest elektrokorund Al2O3 o ziarnistości 60 i 46. Na rysunku
12 przedstawiono jedną z oczyszczarek automatycznych
AUER stosowanych w WSK do przygotowania powierzchni
przed procesem natryskiwania plazmowego.

Rys. 12. Piaskownica
mechaniczna
firmy
AUER
Fig. 12. Mechanical
Sand-Box of AUER
Company

Powłoka ścieralna (poliester – stop aluminium) (pow. 200x)

Powłoka metaliczna – molibden (pow. 200x)
Rys. 13. Przykłady mikrostruktur i ich zastosowanie
Fig. 13. Examples of microstructures and their application
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Kontrola
Kontroli podlegają następujące parametry powłoki:
zanieczyszczenia granicy rozdziału powłoka-podłoże,
zawartość tlenków w powłoce,
porowatość powłoki,
zawartość cząstek kulistych,
twardość powłoki (mikrotwardość),
przyczepność powłoki do podłoża,
Zakład WSK wytwarza powłoki, zachowując wymagania norm zakładowych firmy Pratt & Whitney CPW 33,
PWA 53, CPW 518, CPW 385, CPW 672, PWA 265 oraz innych norm i specyfikacji. Specyfikacje te są typowymi normami zakładowymi. Obejmują zarówno metodę wykonania
powłoki, jak i zasady odbioru oraz wymagania dotyczące
mikrostruktury powłok. Dla każdego rodzaju powłoki podane są wzorce mikrostruktury z określeniem granicznego
dopuszczalnego poziomu wad.
Warunki te są znacznie dokładniejsze niż polskie normy
dotyczące procesu natryskiwania, które są normami ogólnymi.
–
–
–
–
–
–

Rodzaje powłok
Powłoki metalowe – jako standardowe powłoki nanoszone na części produkcyjne – wykonuje się je z następujących składników:
– molibden,
– nikiel – aluminium,
– nikiel – chrom – aluminium.
Powłoki węglikowe – stosowane są na wirujące elementy jako powłoki uszczelniające:
– węglik chromu + NiCr,
– węglik wolframu + Co.

Powłoki uszczelniające – stosowane jako uszczelnienia zimne i gorące:
– nikiel – grafit,
– aluminium – poliester,
– NiCrBN.
Powłoki ceramiczne – stosowane zarówno jako elementy uszczelnień grafitowych, jak i jako bariery cieplne:
– tlenek chromu,
– tlenek aluminium,
– tlenek cyrkonu + tlenek itru:
ZrO2 + 8 Y2O3,
ZrO2 + 20 Y2O3.
Przykłady elementów z powłokami oraz mikrostruktury
powłok przedstawiono na rysunku 13.

Podsumowanie
Oceniając zastosowanie procesu natryskiwania
cieplnego na elementach wytwarzanych w WSK PZL
– Rzeszów S.A. należy zauważyć, że powłoki wytwarzane metodą natryskiwania znalazły zastosowanie
praktycznie w każdym z elementów silnika lotniczego.
Powłoki uszczelniające stanowią bardzo ważny element sprężarek silników lotniczych. Wpływają na poprawę sprawności i trwałości jej elementów. Odporne na
zużycie ścierne powłoki węglikowe znacznie zwiększają
trwałość elementów silnika, pozwalając na zastosowanie materiałów o niższych właściwościach. Powłoki TBC
pozwalają na podniesienie temperatur pracy elementów
części gorącej silnika.
Podsumowując, należy stwierdzić, że proces natryskiwania cieplnego stanowi bardzo ważny element procesów produkcyjnych WSK PZL – Rzeszów S.A.
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Zastosowanie metod CFD
do optymalizacji procesów nanoszenia
powłok i palników do natryskiwania
Use of CFD methods
for optimising of coating
processes and spraying blowpipes
Streszczenie

Abstract

Symulacja komputerowa procesów przepływowych
za pomocą nowoczesnych jednostek obliczeniowych
dużej mocy, umożliwiająca rzeczywiste odtworzenie występujących w nich najmniejszych obszarów zawirowań,
stanowi obecnie jedno z największych wyzwań w tej dziedzinie. Rosnące wymagania w wielu obszarach wiedzy
inżynierskiej, które warunkują dalszy rozwój stosowanych
procesów i technologii, nie mogą być zrealizowane bez
obliczeń matematycznych. Atrakcyjność takich teoretycznych rozważań związana jest z możliwością znacznego
obniżenia kosztów badań w porównaniu z eksperymentami praktycznymi.

Computer simulation of flow processes by means of
modern computational units of a high computing power,
allowing for real reconstruction of the smallest swirl areas occurring there, makes at present one of the biggest
challenges in that domain. Increasing requirements in
many areas of engineering knowledge, which condition
further development of the processes and technologies
used, cannot be executed without mathematical calculations. Attractiveness of such theoretical considerations
is connected with possibility of considerable decrease of
costs of research in comparison with practical (real) experiments.

Wstęp
W artykule opisano próbę matematycznego zapisu
i modernizację poszczególnych zespołów urządzeń HVOF
z uwzględnieniem praw dynamiki gazów. Wzrastające wymagania dotyczące natryskiwanych cieplnie powłok metodą
HVOF i przemysłowe zainteresowanie elastycznością takich
sposobów natryskiwania, wymaga nowego sposobu postępowania przy modernizacji stosowanych w nich palników.
Sprawdzoną od lat metodą, która w tych badaniach została
zastosowana i umożliwiła najbardziej skomplikowane obliczenia procesów cieplnych i przepływowych, jest Computed
Fluid Dynamic (CFD).
W Institut für Verbundwerkstoffe der Technischen Universität Chemnitz zastosowany został z powodzeniem dostępny w handlu pakiet z programem Fluent [1]. Dobra infrastruktura, gwarantująca równoległy dostęp do licencji i
ciągłą aktualizację stosowanej techniki obliczeniowej, stanowi podstawę do kompleksowego rozpatrywania każdej
problematyki [2].

Bernhard Wielage, Gerd Paczkowski, Christian
Rupprecht – Chemnitz University of Technology.

W artykule przedstawione zostaną poszczególne etapy
i zasadniczy sposób postępowania w optymalizacji urządzeń HVOF.

Problematyka badań
Obecnie w urządzeniach do natryskiwania cieplnego
występują rozwiązania, które z punktu widzenia dynamiki
gazów są w niewystarczającym stopniu, albo prawie wcale,
niedopasowane do panujących warunków przepływu (rys.
1). Możliwe do określenia, bezpośrednie skutki stosowania
nieodpowiednich parametrów procesu (mała prędkość czą-

Rys. 1. Poddźwiękowy dyfuzor zasilanego gazem palnika HVOF
do natryskiwania drutami
Fig. 1. Subsonic diffuser of a gas-fed HVOF blowpipe for spraying
with wires
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Rys. 2. Optymalizowana dysza Lavala
Fig. 2. Optimized Laval nozzle

stek, utlenianie cząstek w wyniku zbyt dużego obciążenia
cieplnego, rozproszenie strumienia natryskowego) prowadzą w sposób nieunikniony do niezadowalających efektów
natryskiwania.
Jedną z pierwszych firm, która wprowadziła na rynek
numerycznie przekonstruowany pistolet zasilany naftą, była
firma GTV. Stosowany często w przemyśle, zasilany naftą
palnik HVOF systemu K2 jest godnym polecenia rozwiązaniem w procesach naddźwiękowego natryskiwania płomieniowego i powinien być przykładem dla nowo wytwarzanych
prototypów (odmian chłodzonych powietrzem).
Główną uwagę w prowadzonych badaniach skierowano
na zastosowany w tym palniku zbieżno/rozbieżny zarys dyszy Lavala (rys. 2).
W palniku dysza potrzebna jest do efektywnego przekształcenia zgromadzonej w materiale palnym energii chemicznej (energii pierwotnej składników reakcji) w energię
mechaniczną wypływającego gazu. W wyniku przenoszenia impulsów i ciepła fazy gazowej wprowadzone cząstki
materiału powłokowego zostają w swobodnym strumieniu
przyspieszone i podgrzane. Aby zagwarantować optymalne
warunki nakładania powłok, które zależą od wysokiej efektywności procesu, dobrej przyczepności, minimalnej porowatości, minimalnego utleniania powierzchni cząstek lub wyeliminowania niepożądanych przemian fazowych wewnątrz
naniesionej powłoki, niezbędne są urządzenia HVOF, które
zapewniają najlepszą realizację tego procesu.
Szczególnym problemem, występującym przy konstrukcji
palników chłodzonych powietrzem, jest ustalenie optymalnej
(w tym przypadku maksymalnej) długości dyszy i związanego z nią obciążenia cieplnego zespołu natryskującego.

Konstrukcja powinna zostać wykonana z najwyższą dokładnością, zgodnie z wymogami CFD, ponieważ głównie od
tego zależy dalsza dyskretyzacja obszaru obliczeniowego.
Podczas importu plików danych konstrukcyjnych do odpowiedniego oprzyrządowania dzielącego obszar na elementy skończone, sprawdził się bez zastrzeżeń format danych
STP. Aby wyeliminować na początku ewentualne błędy importu danych albo błędy konstrukcji, przy wstępnym opisie
procesu powinien zostać wykorzystany program Cleaning
Tools. Po zakończeniu tych prac może nastąpić właściwa
generacja sieci, w której mogą wystąpić ukształtowane i nieukształtowane albo hybrydowe komórki sieci (rys. 4).
W przedstawionych w obliczeniach przypadkach sięgnięto głównie do ukształtowanych typów sieci, ponieważ okazały się one korzystne w zbieżnym zachowaniu się symulacji.
Po udanym wygenerowaniu sieci dyskretyzowany obszar obliczeniowy został przeniesiony do solvera programu Fluent.
Kolejną czynnością jest skalowanie obszaru obliczeniowego
i ponowne sprawdzenie siatki. Jeśli wynik będzie pozytywny, przyjęty zostanie równoległy algorytm obliczeniowy. W
kolejnym etapie należy zdefiniować solver, za pomocą którego rozwiązane zostaną niezbędne równania [8]. Następnie

Rys. 3. Model CAD palnika HVOF chłodzonego powietrzem
Fig. 3. Model CAD of an air-cooled HVOF blowpipe

Badania własne
Przedstawiono kolejne etapy optymalizacji numerycznej:
budowa modelu - stworzenie rejestru danych CAD,
import modelu cad, podział modelu na elementy skończone i ustalenie warunków brzegowych,
– import powyższych danych do programu fluent,
– ustalenie równoległego algorytmu i skalowanie obszaru
obliczeniowego,
– wybór solvera obliczeń,
– wybór niezbędnych równań modelowych,
– dobór modelu symulacji procesu spalania,
– dobór modelu turbulencji,
– dobór modelu opisu cząstek Modeling Discrete Phase,
– dobór modelu akustycznego,
– dobór modelu strumienia,
– analiza otrzymanych wyników symulacji.
W pierwszym etapie należy przetworzyć za pomocą odpowiednich narzędzi CAD system HVOF (rys. 3).
–
–
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Rys. 4. Model sieciowy dyszy Lavala HVOF i palnika K2
Fig. 4. Network model of a HVOF Laval nozzle and a K2 blowpipe

należy odpowiednio dobrać czynniki podrelaksacyjne i różne
procesy korekcyjne.
W dalszym postępowaniu następuje zdefiniowanie wartości początkowych dla warunków brzegowych, ustalenie
zależnych od temperatury danych materiałowych i włączenie zdefiniowanych użytecznych funkcji (UDF), aktywacja
zapisanych równań modelowych, wprowadzenie danych
wyjściowych do obliczenia turbulencji, promieniowania cieplnego, spalania, emisji akustycznej, jak również fazy proszkowej.
Egzotermiczna reakcja etylenu z tlenem zostanie odtworzona za pomocą modelu Partially Premixed Combustion Modell [3÷5]. Składowe reakcji i maksymalna ilość jej
produktów mogą zostać przedstawione w tzw. tablicy PDF.
Adiabatyczna temperatura płomienia T (1) została przedstawiona w formie wydruku konturowego na rysunku 5 [11, 12].
		

T = ( 1 – c ) Tu + Tad		

(1)

Rys. 5. Wykres PDF
adiabatycznej temperatury płomienia przy
reakcji tlenu z etylenem
Fig. 5. PDF diagram
of the flame adiabatic
temperature during
reaction
between
oxygen and ethylene

Do opisu turbulentnego pola przepływowego w dyszy
i poza nią zastosowano model SST – k-ω [10]. Równania
ruchu (2, 3) mają następującą postać:
			

(2)

uwzględnione są wielkości takie jak: siła Magnusa, siła Saffmana, oddziaływanie sił w wyniku występowania gradientów
ciśnienia, mieszanie rozproszonej fazy Turbulent Dispersion
of Particles, kolizje cząstek ze ścianami i innymi cząstkami,
procesy aglomeracyjne i wiele innych efektów. Program Fluent oblicza tor ruchu przez integrację bilansów sił na cząsteczce, które w równaniu Lagrange’a dla osi X przyjmują
następującą postać:
			

(5)
(6)

Niepożądanym zjawiskiem fizycznym procesu HVOF jest
duża emisja hałasu. Rozpad wysokoturbulentnego swobodnego strumienia i emisja hałasu podczas procesu spalania
wytwarzają duże, szerokie pasmo hałasu, które musi być
skompensowane w urządzeniu przez kosztowną izolację
akustyczną.
W programie Fluent są stosowane dwa modele do obliczenia sygnałów dźwiękowych:
– Ffowcs-Williams and Hawkings Modell,
– Broadband Noise Source Models [6, 7].
Podstawą budowy tych modeli jest analogia Lighthilla aerodynamicznego powstawania dźwięków. Jest ona
oparta na podstawowych równaniach mechaniki przepływu. Z termodynamicznego równania stanu dla idealnych
gazów wynika niejednorodne równanie fali dla akustycznych
wahań gęstości w następującej postaci:

			

(7)

Wynikiem pracochłonnej analizy procesu jest opracowanie urządzenia do natryskiwania, które uwzględnia kryteria
mechaniczno-przepływowe i akustyczne (rys. 6).

(3)
Model k-ω został przedstawiony przez Mentera [10]
i łączy w sobie proste sformułowanie wielkości dotyczących
turbulencji w pobliżu ścian z właściwym rozwiązaniem „dalszych obszarów pól przepływu” poprzez wprowadzenie k-ε.
Ważną wielkością dla przepływu turbulentnego jest stopień
turbulencji Tu (4). Opisuje on wielkość turbulencji i jej wahania. Ponieważ bezpośredniego liczbowego rozwiązania takich kompleksowych przebiegów turbulentnych nie da się
aktualnie przeprowadzić, odtworzenie rzeczywistego obszaru przepływu umożliwiają, z dobrym przybliżeniem, empiryczne modele turbulencyjne.
		

		

(4)

Włączenie „dyskretnej fazy“, a więc materiału powłokowego, następuje w programie Fluent metodą Lagrange’a.
Ogólnym celem tego postępowania jest określenie charakterystycznych wielkości lokalnych, które opisują cząstki w
ruchu i interakcji z polem przepływowym. W równaniu tym

Rys. 6. Prototyp zasilanego gazem palnika HVOF
Fig. 6. Prototype of a gas-fed HVOF blowpipe

Należy jeszcze zwrócić uwagę na model zastosowany
do obliczania promieniowania cieplnego. Większość ciepła
procesu spalania oddawana jest w formie ciepła promieniowania. Ta forma przepływu energii może w programie Fluent
zostać przedstawiona za pomocą różnych modeli. Jednym
z nich jest model P1 [13]. Przepływ ciepła zostanie opisany równaniem (8). Równania modelowe stwarzają również
możliwość uwzględnienia wpływu promieniowania fazy rozproszonej.
		

(8)
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Analiza wyników obliczeń
Przedstawiony sposób postępowania jest wyjątkowy pod
względem całościowego ujęcia najważniejszych, opisujących proces wielkości i modeli w dyskretyzowanym obszarze, a nie w formie oddzielnie analizowanych parametrów
zespołów urządzenia HVOF.
W pracy przedstawione zostaną tabelarycznie i graficznie najważniejsze wyniki obliczeń numerycznych. Dla lepszego zrozumienia kołowo symetryczne obrysy obszarów
obliczeniowych pokazane będą w przekroju wzdłuż osi. Zaprezentowane zostaną otrzymane wielkości fizyczne, takie
jak: temperatura, prędkość i przebieg ciśnienia statycznego.
Uzupełnieniem będą wykresy, które informację zdjęciową
przedstawiają w postaci zapisu funkcji. Dodatkowo zostaną wybrane zdjęcia z obliczeń, które dają pogląd o rodzaju
i postaci występujących uderzeń zagęszczeniowych, polu
akustycznym i skutku wprowadzenia cząstek.
Na rysunku 7 pokazano zdyskretyzowany obszar obliczeniowy systemu HVOF z dyszą Lavala. Chodzi tu o model
ćwiartkowy rzeczywistej objętości. To ograniczenie jest koniecznie wymagane z powodu ekstremalnych ilości punktów
sieci, która oczekiwana jest przy sieciowaniu całkowitego
modelu. W tablicach I÷IV podano istotne punkty do opisu
poszczególnych modeli obliczeniowych (Laval-System/
K2-100 mm / Diffusor) i informacje opisujące fizyczne dane
o ciśnieniu w komorze spalania przy odpowiednich ilościach
środka palnego.
Na rysunku 8a przedstawiono pole rozkładu prędkości w obszarze krawędzi wylotu, a w załączonym do niego
wykresie (rys. 8b) zmianę średniej prędkości we wnętrzu
geometrycznym pola rozprężania. Przyczyną widocznych
znacznych wahań prędkości są uderzenia zagęszczeniowe
w obrębie wylotu dyszy. Rysunek 9 jest ilustracją pola temperatury w obszarze wylotu.

Tablica I. Modele obliczeniowe Laval-Düse
Table I. Analytical models of a Laval-Düse
Laval-Düse

Model 1

Model 2

Size

3445678 Cells

#

Solver

Pressure Based (implicit)

Density Based (implizit)

Turbulenz

K-omega (SST)

K-epsilon (Realizable)

Radiation

P1

Rossland

Combustion

Partially Premixed

Non-Premixed

Tablica II. Modele obliczeniowe Diffusor
Table II. Analytical models of a Diffusor
Diffusor

Model 1

Model 2

Size

3780150 Cells

#

Solver

Pressure Based (implicit)

Density Based (implizit)

Turbulenz

K-omega (SST)

K-epsilon (Realizable)

Radiation

P1

Rossland

Combustion

Partially Premixed

Non-Premixed

Tablica III. Modele obliczeniowe K2 -100 mm
Table III. Analytical models of a K2 -100 mm
K2 -100 mm

Model 1

Model 2

Size

2778345 Cells

#

Solver

Pressure Based (implicit)

Density Based (implizit)

Turbulenz

K-omega (SST)

K-epsilon (Realizable)

Radiation

P1

Rossland

Combustion

Non-Premixed

Non-Premixed

Tablica IV. Porównanie modeli obliczeniowych
Table IV.

Rys. 7. Obszar obliczeniowy dyszy Lavala
Fig. 7. Calculative area of a Laval nozzle

a)

K2

Laval

Diffusor

Tad = 2700K

Tad = 3300K

Tad = 3300K

980 slpm O2

300 lpm O2

300 lpm O2

28 lph kerosene

100 lpm C2H4

100 lpm C2H4

16 slpm Patikelgas

• 500 lpm air • 20
lpm Partikelgas

• 500 lpm air • 20 lpm
Partikelgas

b)

Rys. 8. Wynik symulacji dla systemu K2; prezentacja prędkości gazu (a), przebieg prędkości w osi strumienia (komora spalania do krawędzi
ujścia ma rozszerzający się kształt) (b)
Fig. 8. Result of simulation for the K2 system; presentation of gas velocity (a), waveform of velocity in the axis of a jet (a combustion chamber
has widening shape up to edges of the outlet) (b)
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a)

b)

Rys. 9. Wynik symulacji dla systemu K2; prezentacja pola temperatury (a), przebieg w osi strumienia (b)
Fig. 9. Result of simulation for the K2 system; presentation of a thermal field (a), waveform in the axis of a jet (b)

a)

b)

Rys. 10. Wynik symulacji dla systemu K2; prezentacja pola ciśnienia (a), przebieg w osi strumienia (b)
Fig. 10. Result of simulation for the K2 system; presentation of a pressure field (a), waveform in the axis of a jet (b)

Rozszerzający kształt dyszy i przebieg ciśnienia statycznego od 12 bar (w komorze spalania) do około 1,7 bar (przy
wylocie z dyszy) potwierdza podekspansyjość swobodnego
strumienia palnika K2 (rys. 10).
Na rysunku 11 pokazano całkowitą długość swobodnego strumienia od wylotu z palnika, równą ok. 0,3 m. Typowe dla systemu K2 uderzenia zagęszczeniowe wewnątrz
dyszy (od najwęższego przekroju) i w swobodnym strumie-

niu widoczne są na trójwymiarowym obrazie powierzchni
(rys. 12). Pole akustyczne lub charakterystykę pola można rozpoznać na trójwymiarowym obrazie powierzchni
przedstawionej dla wartości 120 dB. Najmocniejsze emisje
dźwiękowe są wywoływane przez turbulencyjny rozpad
swobodnego strumienia (rys. 13).
W podobny sposób, do prezentacji systemu K2, przedstawione zostaną wyniki obliczone dla dyszy dyfuzora, które
znalazły zastosowanie przy natryskiwaniu HVOF drutem,
względnie w procesie HVCW.
Na rysunku 14a pokazano maksymalną osiągalną prędkość, która zgodnie z prawami dynamiki gazów miejscowo
nie może przekroczyć prędkości dźwięku i przyjmuje wartość równą 898 m/s. W wyniku niedostatecznej ekspansji
gazu z palnika dochodzi do ekstremalnego obciążenia cieplnego systemu. Miejscowo, w obszarze krawędzi wylotowej,
występuje temperatura 2600 K (rys. 15).

Rys. 11. Wynik symulacji dla systemu K2; prezentacja swobodnej
części strumienia przy ujściu z dyszy
Fig. 11. Result of simulation for the K2 system; presentation of the
free part of a jet at the nozzle outlet

Rys. 12. Wynik symulacji dla systemu K2; prezentacja powierzchni 3d
Fig. 12. Result of simulation for the K2 system; presentation of a 3d
surface

Rys. 13. Wynik symulacji dla systemu K2; prezentacja pola akustycznego dla wartości 120 dB
Fig. 13. Result of simulation for the K2 system; presentation of
a sound field for the value of 120 dB
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a)

b)

Rys. 14. Wynik symulacji dla dyfuzora; prezentacja prędkości gazu (a), przebieg w osi strumienia (b)
Fig. 14. Result of simulation for a diffuser; presentation of gas velocity (a), waveform in the axis of a jet (b)

a)

b)

Rys. 15. Wynik symulacji dla dyfuzora; prezentacja pola temperatury (a), przebieg w osi strumienia (b)
Fig. 15. Result of simulation for a diffuser; presentation of a thermal field (a), waveform in the axis of a jet (b)

a)

b)

Rys. 16. Wynik symulacji dla dyfuzora; prezentacja pola ciśnienia (a), przebieg w osi strumienia (b)
Fig. 16. Result of simulation for a diffuser; presentation of a pressure field (a), waveform in the axis of a jet (b)

Wysokie statyczne ciśnienie równe ok. 1,8 bar na wylocie dyszy (rys. 16) jest podstawą do znacznej późniejszej
ekspansji podrozprężeniowego strumienia swobodnego.
Wynikające z tego dźwiękowe uderzenia zagęszczeniowe
są typowe dla tego stanu (rys. 17).
Bezpośrednim skutkiem zastosowania takiej geometrii
dyszy jest mocno rozszerzony swobodny strumień wylotowy, do którego wprowadzono cząstki (rys. 18, 19). Obliczone
maksymalne prędkości cząstek wynoszą ok. 480 m/s.
Rys. 18. Symulacja wypełnionego cząstkami swobodnego strumienia (dyfuzora)
Fig. 18. Simulation of a free jet (of a diffuser) packed with particles

Rys. 17. Wynik symulacji dla dyfuzora, prezentacja typowego baryłkowatego uderzenia zagęszczeniowego
Fig. 17. Result of simulation for a diffuser, presentation of a typical
barrel-shaped concentrational impact
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Rys. 19. Prezentacja dużej rozbieżności strumienia natryskowego
przy dyfuzorze
Fig. 19. Presentation of a high divergence of a spraying jet at a diffuser

a)

b)

Rys. 20. Wynik symulacji dla systemu Lavala; prezentacja prędkości gazu (a), przebieg w osi strumienia (b)
Fig. 20. Result of simulation for the Laval system; presentation of gas velocity (a), waveform in the axis of a jet (b)

a)

b)

Rys. 21. Wynik symulacji dla systemu Lavala; prezentacja pola temperatury (a), przebieg w osi strumienia (b)
Fig. 21. Result of simulation for the Laval system; presentation of a thermal field (a), waveform in the axis of a jet (b)

a)

b)

Rys. 22. Wynik symulacji dla systemu Lavala; prezentacja pola ciśnienia (a), przebieg w osi strumienia (b)
Fig. 22. Result of simulation for the Laval system; presentation of a pressure field (a), waveform in the axis of a jet (b)

Przedstawione wyniki obliczeń uwidoczniają niekorzystne właściwości geometrii dyfuzora w zastosowaniu w procesie HVOF. Celem dalszych prac nad budową dobrze dopasowanego palnika jest zatem wykonanie zbieżno – rozbieżnej dyszy wylotowej pozwalającej na osiągnięcie naddźwiękowych przepływów. Scharakteryzowany poniżej system
Lavala spełnia te wymagania, z których wynikają wyraźne
różnice warunków procesu.
Z analizy pola rozkładu prędkości gazu wewnątrz dyszy
(rys. 20) wynika, w porównaniu z dyfuzorem, w przybliżeniu
podwójna prędkość gazu równa ok. 1642 m/s. Jest ona porównywalna z prędkościami występującymi w systemie K2
pracującym z wyraźnie wyższymi ciśnieniami (ciśnienie komory spalania do 10 bar). Duże prędkości są efektem ukierunkowanej ekspansji rozprężania się, która wiąże się z wyraźnym spadkiem temperatury. Przy długości dyszy równej
tylko 0,04 m różnica temperatury wynosi 900 K (rys. 21).
Na rysunku 22 pokazano obliczony stan nadrozprężeniowy. Gaz palny rozpręża się od 3,5 bar do ciśnienia otoczenia. Ten nadrozprężeniowy zakres ustala statyczne ciśnienie
w obszarze krawędzi wylotowej równe 0,6 bar.
Za pomocą izobar pokazano na rysunku 23 rodzaj
i postać uderzenia zagęszczeniowego w systemie Lavala.
Skalowanie odpowiada leżącym na izobarach prędkościom
średnim. Ponieważ uderzenia zagęszczeniowe są mniej wyraźnie ukształtowane niż przy geometrii dyfuzora, to po wpro-

wadzeniu cząstek ustala się mniejsza zbieżność strumienia
natryskowego (rys. 24, 25). W przypadku proszku dotyczy to
molibdenu o wielkości ziarna od 20 do 50 μm. Powierzchnia
pomiaru zlokalizowana jest w miejscu odpowiadającemu optymalnej odległości natryskiwania równej 0,22 m. Obliczona
w tym obszarze za pomocą modelu Lagrange’a prędkość
cząstek osiąga średnią wartość ok. 570 m/s, a prędkość
maksymalna dochodzi do 681 m/s.

Rys. 23. Wynik symulacji dla dyfuzora systemu Lavala; prezentacja
uderzenia zagęszczeniowego
Fig. 23. Result of simulation for a diffuser of the Laval system; presentation of a concentrational impact
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Rys. 24. Symulacja swobodnego strumienia wypełnionego cząstkami (system Lavala)
Fig. 24. Simulation of a free jet packed with particles (Laval system)

Rys. 26. Diagnostyka procesu natryskiwania HVOF za pomocą kamery do szybkiej rejestracji obrazów (z lewej) i kamery termowizyjnej
(z prawej)
Fig. 26. Diagnosis of the HVOF spraying process by means of
a camera for quick registration of pictures (from the left side) and a
thermal camera (from the right side)

a)

b)

Rys. 25. Prezentacja wyniku symulacji swobodnego strumienia wypełnionego cząstkami (system Lavala); widok od miejsca wprowadzania proszku w kierunku natryskiwania
Fig. 25. Presentation of a result of simulation of a free jet packed with
particles (Laval system); view from a place of applying the powder
towards spraying

Praktyczne potwierdzenie obliczeń
Niezbędnym, kolejnym etapem tego rodzaju badań jest
praktyczne potwierdzenie obliczeń numerycznych z zastosowaniem odpowiednich metod pomiarowych. W przedstawionej pracy określano prędkość cząstek i ich rozłożenie,
prowadząc pomiary LDA w Bundeswehruniversität München, Institut für Elektrotechni reprezentowanym przez Profesora Scheina.
Wykonano pomiary dla systemu K2, dyfuzora (podobnie
palnika W1000) i nowo wytworzonego palnika z zarysem Lavala (prototyp wykonany został przez firmę IBEDA).
Przeprowadzono czysto jakościową analizę, poddając
obserwacji naddźwiękowy swobodny strumień za pomocą
kamery do szybkiej rejestracji obrazów typu Olympus iSPEED i wykonując zdjęcia termowizyjne wypływającego
gazu palnego za pomocą systemu zapisu podczerwieni VarioTHERM head 2 firmy InfraTec (rys. 26).
Bezpośrednie porównanie zdjęć wykonanych za pomocą
kamery i wyniku symulacji pokazuje zgodność geometrii swobodnego strumienia i postaci uderzenia zagęszczeniowego
(rys. 27). Również zdjęcie termowizyjne potwierdza obliczony w procesie symulacji rozkład temperatury (rys. 28).
Pomiary LDA strumienia cząstek wykonano na powierzchni poprzecznej do kierunku natryskiwania w 10-milimetrowym odstępie od każdej dyszy (rys. 29).
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Rys. 27. Porównanie geometrii swobodnego strumienia; obraz rzeczywisty (a) i wynik symulacji (b)
Fig. 27. Comparison of geometry of a free jet; real picture (a) and a
result of simulation (b)

a)

b)

Rys. 28. Porównanie zdjęcia termowizyjnego (a) i obrazu otrzymanego z symulacji pola temperatury (b)
Fig. 28. Comparison of a thermal photograph (a) and a picture obtained from simulation of a thermal field (b)

Rys. 29. Położenie przekroju poprzecznego, w którym wykonano pomiary LDA, przedstawione przykładowo dla systemu Lavala
Fig. 29. Position of a transverse section, in which LDA measurements were performed, are presented as an instance for the Laval
system

Prędkość cząstek, m/s

Prędkość cząstek, m/s

mm

mm

Rys. 30. Wyniki pomiarów LDA prędkości cząstek dla systemu K2
Fig. 30. Results of LDA measurements of velocity of particles for the
K2 system

Rys. 32. Wyniki pomiarów LDA prędkości cząstek dla dyfuzora
Fig. 32. Results of LDA measurements of velocity of particles for
a diffuser

Rozkład cząstek

mm

Rozkład cząstek

mm

mm
mm

mm

mm

Rys. 31. Wyniki pomiarów LDA rozkładu cząstek dla systemu K2
Fig. 31. Results of LDA measurements of distribution of particles for
the K2 system

Rys. 33. Wyniki pomiarów LDA rozkładu cząstek dla dyfuzora
Fig. 33. Results of LDA measurements of distribution of particles for
a diffuser

Maksymalna prędkość cząstek dla systemu K2 (rys. 30)
wynosi ok. 640 m/s (proszek molibdenu, wielkość cząstek od
20 do 50 µm), przy czym w środku strumienia nie obserwuje
się najszybszych cząstek. Efekt ten może zostać wyjaśniony
za pomocą obrazu rozkładu cząstek przedstawionego na rysunku 31. Z powodu promieniowego wprowadzania cząstek
z dwóch stron nie ustala się idealnie symetrycznie obrotowy
ich rozdział w strumieniu natryskowym. Przy nanoszeniu powłok uwidacznia się to w mniej lub bardziej rozszerzonym
eliptycznym kształcie natryskiwanej powłoki.
Pomiar LDA dla dyfuzora wykazuje również niejednorodny rozdział cząstek w przekroju strumienia (rys. 32, 33).
Maksymalna prędkość cząstek wynosi 520 m/s. Wartość ta
nie jest reprezentatywna dla większości cząstek, dla których
średnia prędkość wynosi ok. 300 m/s. Z przedstawionych na
rysunkach 34 i 35 wyników pomiarów wykonanych dla nowego rozwiązania systemu Lavala wynika, że prędkość cząstek

osiąga wartość 560 m/s. Wypełniony cząstkami swobodny
strumień ma w przybliżeniu profil symetryczno-obrotowy.
Wyraźnie rozpoznawalna jest duża ilość szybkich cząstek.
Pole cząstek wykazuje średnie prędkości ok. 430 m/s.
Pomimo dużo krótszej drogi przyspieszenia, równej 0,04 m
w przypadku zarysu Lavala, do 0,1 m przy palniku K2, średnie prędkości są dla obu systemów porównywalne. Okazuje
się, że taka geometria dyfuzora nie nadaje się jednak do zastosowania w systemie HVOF.
W tablicy V zestawiono niektóre wyniki otrzymane z obliczeń symulacyjnych i pomiarów LDA.
Określone za pomocą pomiarów LDA wartości prędkości cząstek i ich rozłożenie w pełni zgadzają się z wynikami symulacji i pokazują wyraźnie, że poprawa parametrów
będących w ruchu cząstek może zostać osiągnięta również
w przypadku dysz naddźwiękowych, jeżeli zastosuje się do
ich projektowania odpowiednio dopasowane, zoptymalizo-

Przegląd spawalnictwa 9/2009

31
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Rys. 34. Wyniki pomiarów LDA prędkości cząstek dla systemu Lavala
Fig. 34. Results of LDA measurements of velocity of particles for the
Laval system

Należy podkreślić, że metoda CFD jest ważnym
narzędziem pozwalającym na lepsze zrozumienie złożoności procesów HVOF. Dostępne na rynku, nowoczesne programy do symulacji dynamiki przepływu
płynów, takie jak Fluent, mogą odtworzyć większość
fizycznych zjawisk w modelu obliczeniowym. Takie całościowe rozważanie minimalizuje większość błędów,
które mogą wystąpić przy obliczeniach częściowych,
oddzielnie występujących zjawisk, wskutek niewłaściwego albo niepełnego zdefiniowania warunków brzegowych lub braku danych o interakcji przemieszczających
się obszarów.
W ramach przeprowadzonych prac mogła zostać
ustalona korzystniejsza geometria dyszy wylotowej
chłodzonego powietrzem palnika, którego maksymalna
długość ograniczona jest przez cieplne obciążenie materiału dyszy. Mimo krótkiej drogi przyspieszenia cząstek
mogły zostać osiągnięte prędkości, które leżą w zakresie największych zdolności systemu K2.
Potwierdzenie praktyczne wyników obliczeń daje
wyraźnie bliski rzeczywistości efekt przeprowadzonych
symulacji oraz pokazuje, że powinny być one nieodzowną częścią seryjnie prowadzonych badań tego rodzaju.

Rozkład cząstek,

Literatura

mm

mm

Rys. 35. Wyniki pomiarów LDA rozkładu cząstek dla systemu Lavala
Fig. 35. Results of LDA measurements of distribution of particles for
the Laval system

wane pomiary CFD. Zastosowanie zoptymalizowanych dysz
Lavala gwarantuje zatem:
– mniejsze rozszerzanie strumienia natryskowego,
– większe średnie prędkości cząstek,
– optymalne wykorzystanie energii procesu,
– polepszenie jakości powłok.
Tablica V. Prędkości cząstek i ich rozkład otrzymane z obliczeń symulacyjnych i pomiarów LDA
Table V. Velocities of particles and their distribution obtained
from simulation calculations and LDA measurements
Badane parametry
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Dyfusor

Laval

vmax obliczona, m/s

720

480

680

vmax zmierzona, m/s

640

520

560

v średnia, m/s

476

309

427

L długość swobodnego strumienia, m

0,02

0,03

0,012
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Właściwości nanostrukturalnych powłok
WC12Co natryskiwanych HVOLF
Properties of HVOLF sprayed
nanostructured WC12Co coatings
Streszczenie

Abstract

Nanostrukturalna cermetalowa powłoka była natryskiwana naddźwiękowo (HVOLF) z aglomerowanego nanostrukturalnego proszku WC12Co. Ziarna nanostrukturalnego proszku i natryskiwanej powłoki były analizowane
za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM), mikroskopu transmisyjnego (TEM) i dyfraktometru (XRD). Badania
pokazały, że ziarna proszku składają się z nanocząstek.
Na podstawie badań natryskiwanej nanostrukturalnej powłoki stwierdzono, że charakteryzowała się ona większą
gęstością niż powłoka natryskiwana z proszku konwencjonalnego i zawierała również niewielką ilość faz W2C,
WC1-x i W. Powłoki o strukturze nanokrystalicznej miały
wyższą twardość oraz czterokrotnie niższy współczynnik
tarcia od powłok natryskiwanych z proszku konwencjonalnego.

Nano-structural cermet coating was sprayed with the
supersonic method (HVOLF) from the WC12Co agglomerated nano-structural powder. Grains of a nano-structural
powder and a coating sprayed were analysed by means
of a scanning electron microscope (SEM), a transmission
electron microscope (TEM) and a X-ray diffractometer
(XRD). The investigations showed that grains of powder
consist of nano-particles. On the grounds of investigations of a nano-structural coating it was stated that it was
characterized by higher density than a coating sprayed of
a classical powder and it also contained a small amount
of the W2C, WC1-x and W phases. The coatings of nanocrystallic structure had higher hardness and four-time
lower friction factor than coatings sprayed of a classical
powder.

Wstęp
Natryskiwanie cieplne jest obecnie powszechnie stosowaną metodą nakładania powłok, bez której efektywne
funkcjonowanie wielu maszyn i urządzeń byłoby niemożliwe. Natryskiwane powłoki pozwalają na znaczne podwyższenie trwałości i niezawodności części maszyn, obniżenie
kosztów produkcji oraz oszczędność energii i materiałów.
Wielkość rynku natryskiwania cieplnego w 2002 r. została
oszacowana na 4 miliardy dolarów [1]. O skali wykorzystania tej metody nakładania powłok świadczą również ilości
zużywanych materiałów powłokowych wynoszące rocznie
20 000 t drutu i 15 000 t proszków [2]. Obecnie do bardzo
szerokiej palety stosowanych materiałów dołączyły nowe
materiały o strukturze nanokrystalicznej. Zainteresowanie materiałami nanostrukturalnymi jest spowodowane ich
właściwościami, które znacznie przewyższają właściwości
stosowanych do tej pory materiałów konwencjonalnych
[3, 4]. Materiałem, który jest przedmiotem wielu prac badawczych, jest węglik wolframu. Jego wysoka odporność
na zużycie spowodowała, że powłoki WC-Co są obecnie
wykorzystywane do podwyższenia trwałości różnych części maszyn. Struktura natryskiwanych powłok składa się
Dr inż. Wojciech Żórawski – Politechnika Świętokrzyska

z twardych ziaren WC, które są osadzone w kobaltowej matrycy. Do ich nakładania wykorzystuje się obecnie procesy
natryskiwania naddźwiękowego. Stosowane wcześniej procesy natryskiwania plazmowego, w wyniku oddziaływania
wysokiej temperatury plazmy oraz obecności tlenu, prowadziły do rozpadu węglika, odwęglenia oraz utleniania.
W konsekwencji znaczne zmiany w składzie fazowym
w istotny sposób pogarszały właściwości eksploatacyjne powłok [5, 6]. Proces natryskiwania naddźwiękowego
z relatywnie niską temperaturą strumienia natryskowego
oraz krótkim czasem przebywania ziarna proszku w strumieniu natryskowym znacznie ograniczył te niekorzystne
zjawiska. Następnym etapem pozwalającym na uzyskanie
jeszcze lepszych wyników jest możliwość wykorzystania
proszków węglika wolframu o budowie nanokrystalicznej.
Konwencjonalne proszki do natryskiwania naddźwiękowego o granulacji pomiędzy 15 a 45 µm to aglomeraty ziaren węglika o mikronowej wielkości w kobaltowej matrycy.
Proszki nanostrukturalne to materiał o zbliżonej granulacji,
ale jego ziarna składają się z nanokryształów [7÷10]. Podczas natryskiwania naddźwiękowego nanokryształy WC
są bardziej podatne na wpływ strumienia natryskowego z
powodu mniejszych rozmiarów oraz większego stosunku
powierzchni do objętości. Przeprowadzono badania mikrostruktury, składu fazowego, mikrotwardości oraz współczynnika tarcia powłok natryskiwanych HVOLF z proszków
WC12Co o strukturze nanokrystalicznej i konwencjonalnej.
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Badania
Materiały

Do natryskiwania powłok został zastosowany nanostrukturalny i konwencjonalny proszek węglika wolframu z 12%
zawartością kobaltu. Proszek o budowie nanostrukturalnej
to Infralloy S7412, a natryskiwana powłoka jest oznaczona
jako WC12Co-N (rys. 1). Do badań porównawczych wykorzystano proszek Amperit 519.074, a powłokę oznaczono
WC12Co-A (rys. 2).

Rys. 1. Proszek WC12Co-N: a) morfologia ziaren, pow. 500x, b) mikrostruktura powierzchni ziarna proszku, pow. 5000x
Fig. 1. WC12Co-N powder: a) morphology of grains, magnification
500x, b) microstructure of a powder grain surface, magnification
5000x

Rys. 2. Proszek WC12Co-A: a) morfologia ziaren, pow. 500x, b) mikrostruktura powierzchni ziarna proszku, pow. 5000x
Fig. 2. WC12Co-A powder: a) morphology of grains, magnification
500x, b) microstructure of a powder grain surface, magnification
5000x

Wielkość i morfologię ziaren obu proszków pokazano odpowiednio na rys. 1a i 2a. Są to materiały przeznaczone specjalnie do natryskiwania cieplnego, otrzymywane w wyniku
aglomeracji oraz spiekania drobnych ziaren proszku. Mają
one bardzo duży udział ziaren o kształcie sferoidalnym, co
znacznie zwiększa ich sypkość w porównaniu z proszkami
o nieregularnym kształcie ziarna. Widoczna jest różnica w
budowie mikrostruktury powierzchni ziaren, która jest wynikiem znacznej różnicy wielkości materiału zastosowanego do ich produkcji (rys. 1b i 2b). Do wytworzenia proszku
WC12Co-A użyto ziaren o wielkości 1 µm, natomiast w skład
ziaren proszku o budowie nanostrukturalnej wchodzą kryształy WC o wielkości od 50 do 500 nm.
Na rysunku 3 pokazano obrazy BF (jasne pole) i SADP
(dyfrakcji elektronowej) analizowanej cząstki ziarna proszku. Na obrazie dyfrakcji elektronowej występuje dyfrakcja
punktowa wykonana dla jednego ziarna WC. Dyfrakcja wykonały bardzo dobre dopasowaniem do fazy heksagonalnej
WC o parametrze sieci a = b = 2,9065, c = 2,8366 Å i orientacji [110].
Dla obu proszków przeprowadzono badania rozkładu
granulometrycznego oraz względnego rozkładu gęstości
ziaren proszków za pomocą laserowego analizatora wielkości ziarna Helos, Sympatec GmbH (rys. 4a,b).
Na podstawie przebiegu krzywych można stwierdzić, że
obydwa proszki mają bardzo wąski, zbliżony rozkład granulacji, charakterystyczny dla materiałów przeznaczonych do
natryskiwania. Według danych producenta zakres wielkości
ziaren dla tych proszków wynosi 45 + 15 μm. Jednak proszek
WC12Co-N ma większy udział ziaren o większej średnicy,
w jego przypadku d90 = 61,28 μm. Dla proszku WC12Co-A
współczynnik d90 = 43,37 μm i pokrywa się z deklarowanym
rozkładem granulacji.

Natryskiwanie naddźwiękowe

Powłoki do badań były natryskiwane za pomocą systemu natryskiwania naddźwiękowego HVOLF (High Velocity
Oxyliquidfuel Spray) TAFA – JP-5000, w którym do procesu
natryskiwania jako paliwo została zastosowana nafta (rys.
5). Parametry natryskiwania obu proszków przedstawiono w tab. I. Przed procesem, próbki ze stali 45 o wymiarach 30x30x3 mm do badań metalograficznych oraz próbki
Ø30x6 do testów tribologicznych zostały poddane obróbce
strumieniowo-ściernej elektrokorundem 12EB przy ciśnieniu
0,5 MPa. Średnia grubość natryskiwanych powłok wynosiła
odpowiednio 0,25 mm dla powłoki WC12Co-N i 0,4 mm dla
powłoki WC12Co-A.

Rys. 3. Obraz cząstki ziarna proszku WC12Co-N
Fig. 3. Image of grain particle of the WC12Co-N powder

Rys. 4. Rozkład granulometryczny proszku: a) WC12Co-N,
b) WC12Co-A
Fig. 4. Grain size analysis distribution of the powder: a) WC12Co-N,
b) WC12Co-A
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Rys. 5. Schemat działania pistoletu TAFA – JP-5000
Fig. 5. Action chart of the TAFA – JP-5000 gun

Tablica I. Parametry natryskiwania HVOLF
Table I. Spraying parameters HVOLF
Proszek
Długość dyszy, mm

WC12Co-N, WC12Co-A
150

Ciśnienie tlenu,

890

Wydatek nafty, l/h

22,7

Wydatek proszku, g/min
Gaz podajnika
Odległość natryskiwania, mm

330
argon
380

Metodyka badań

Do badania struktury i składu chemicznego proszków i
powłok zastosowano mikroskopy skaningowe: JSM–5400 z
mikrosondą ISIS 300 Oxford (EDS), FEI COMPANY NovaTM
NanoSEM 200, TEM Philips CM20 z EDAX EDX. Badania
składu fazowego przeprowadzono na dyfraktometrze typu
D8 Advance (Bruker). W badaniach zastosowano filtrowane
promieniowanie serii Kα, anody Co o długość fali λ = 1,78897
Å. Pomiary mikrotwardości przeprowadzono na mikrotwardościomierzu Vickersa CSM. Do badań współczynnika tarcia
użyto testera CSM typu kulka-pierścień. Pomiary chropowatości powierzchni wykonano za pomocą przyrządu Talysurf
4 i programu SUFORM w Laboratorium Komputerowych
Pomiarów Wielkości Geometrycznych Katedry Technologii
Mechanicznych i Metrologii Politechnika Świętokrzyskiej.

Rys. 7. Obraz ziaren powłoki WC12Co-N
Fig. 7. Image of grains of the WC12Co-N coating

występujących w obu powłokach. Powłoka natryskiwana
z proszku o budowie nanostrukturalnej ma znacznie bardziej
drobnoziarnistą strukturę, w której zachowały się nanokryształy (rys. 6c).
Na rysunku 7 w jasnym polu (BF) pokazana jest mikrostruktura dwóch ziaren WC oraz odpowiadająca im dyfrakcja
elektronowa. Ziarna są otoczone amorficzną matrycą kobaltową. Wielkość ziaren WC mieści się w granicach od 200 do
500 nm. Dyfrakcja elektronowa (SADP) odpowiada strukturze heksagonalnej WC o orientacji [102].

Omówienie wyników badań
Mikrostruktury powłok natryskiwanych HVOLF pokazano
na rysunkach 6a i 6b. Na zgładach powłok WC12Co widoczne są drobne nieodkształcone ziarna węglika wolframu, które
są osadzone w kobaltowej matrycy. Przeprowadzona analiza
liniowa pokazała różny skład powłoki w zależności od badanej strefy (rys. 6c i 6d). Jasne ziarna w powłokach WC12Co
to faza o dużej zawartości wolframu, natomiast ciemne pola
to obszar bogaty w kobalt z niedużą zawartością wolframu.
Widoczna jest różnica w wielkości ziaren węglika wolframu

Rys. 8. Dyfraktogramy proszków WC12Co-N i WC12Co-A
Fig. 8. Diffraction patterns of the WC12Co-N and WC12Co-A
powders

Rys. 9. Dyfraktogram powłoki WC12Co-N
Fig. 9. Diffraction pattern of the WC12Co-A coating

Rys. 6. Mikrostruktura powłoki WC12Co-N (a), i powłoki WC12Co-A
(b), oraz analiza liniowa powłoki WC12Co-N (c), i powłoki WC12CoA (d)
Fig. 6. Microstructure of the WC12Co-N coating (a) and the WC12CoA coating (b), as well as linear analysis of the WC12Co-N coating (c)
and the WC12Co-A coating (d)

Rys. 10. Dyfraktogram powłoki WC12Co-A
Fig. 10. Diffraction pattern of the WC12Co-A coating
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Badania dyfraktometryczne pozwoliły zidentyfikować skład fazowy proszków zastosowanych do natryskiwania oraz otrzymanych powłok. Występujące różnice
w składzie fazowym pomiędzy proszkami a natryskiwanymi powłokami są pokazane na dyfraktogramach proszków
(rys. 8) i powłok (rys. 9, 10). Analiza dyfraktogramów
proszków pozwala na stwierdzenie, że średnia wielkość
ziaren WC w proszku nanostrukturalnym jest ponad dwukrotnie mniejsza niż w proszku konwencjonalnym. Dyfraktogramy powłok wykazały występowanie WC i to zarówno w proszkach WC12Co, jak i w natryskiwanych powłokach. Ponadto w obu powłokach pojawiły się nowe fazy:
W2C, WC1-x i W. Nowe fazy są rezultatem rozpadu WC;
2WC → W2C + C, W2C → 2W + C, 2C + O2 → 2CO. Jest
to wynik oddziaływania strumienia natryskowego na ziarna
proszku. Linie dyfrakcyjne faz po natryskiwaniu są znacznie
poszerzone, co świadczy o znaczącym stopniu odkształcenia sprężysto-plastycznego, czyli o znacznym poziomie
energii zmagazynowanej w postaci defektów sieciowych.
Dotyczy to w szczególności fazy Co.
Badania współczynnika tarcia natryskiwanych powłok
WC12Co zostały przeprowadzone na tribotesterze typu
kulka-dysk firmy CSM Instrument w warunkach tarcia suchego. Kulka o średnicy 6 mm będąca przeciwpróbką była
wykonana ze stali łożyskowej 100Cr6. Przebieg siły tarcia
podczas badań był rejestrowany przez komputer. Parametry testu: promień r = 10 mm, prędkość liniowa v = 0,063
m/s, liczba obrotów N = 10 000, droga tarcia s = 754 m. Powłoki przed testami były szlifowane i polerowane. Chropowatość powłoki WC12Co-N wynosiła Ra = 0,06 μm, a dla
powłoki WC12Co-A otrzymano Ra = 0,08 μm. Mikrotwardość Vickersa przy obciążeniu 5 N wyniosła odpowiednio
1159 HV i 966 HV.
Na rysunku 11 przedstawiono przebieg zmian współczynnika tarcia dla obu powłok. W przypadku powłoki WC12CoN współczynnik tarcia stabilizuje się z nieznaczną tendencją
do wzrostu. Dla powłoki WC12Co-A wykazuje on znaczne
oscylacje i jest czterokrotnie wyższy niż w przypadku powłoki nanostrukturalnej.

Wnioski
1. Powłoka natryskiwana z proszku o nanostrukturalnej
budowie ziaren, ma znacznie bardziej drobnoziarnistą strukturę, w której znajdują się nanokryształy.
2. W trakcie natryskiwania WC ulega częściowemu rozpadowi, w wyniku czego w obu powłokach pojawiły się nowe fazy. Faza Co, będąca
matrycą w natryskiwanych powłokach, ma znaczną
ilość defektów sieciowych.
3. Powłoka natryskiwana z proszku o budowie nanostrukturalnej wykazała twardość 1159 HV, wyższą
o 20% niż powłoka z materiału konwencjonalnego,
co świadczy o mniejszym stopniu rozpadu WC.
4. Współczynnik tarcia dla powłoki WC12Co-N
był czterokrotnie niższy niż dla powłoki WC12Co-A
i wykazał stabilny przebieg.

Rys. 11. Zmiany współczynnika tarcia w funkcji drogi dla natryskiwanych HVOLF powłok; 1 – WC12Co-N i 2 – WC12Co-A
Fig. 11. Changes of coefficient factor for HVOLF coatings sprayed;
versus path 1 – WC12Co-N and 2 – WC12Co-A
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Wytwarzanie amorficznie krystalizujących,
umacnianych cząstkami materiałów
na bazie żelaza dla przemysłu papierniczego
Manufacturing of amorphously crystallizing,
strengthened with particles materials
on basis of iron for papermaking industry

Streszczenie

Abstract

W dziedzinie natryskiwania cieplnego cermetale
sprawdziły się jako materiały do ochrony powierzchni przed zużyciem. Szerokie ich zastosowanie utrudnia
często wysoka cena materiałów powłokowych i aspekty ochrony środowiska, szczególnie przy zastosowaniu
osnowy na bazie niklu albo kobaltu. W ramach kooperacji
różnych niemieckich instytutów badawczych, zrzeszonych
w klastrze IGF/DFG „Thermisches Spritzen“, rozwijane są
w celowy sposób korzystne cenowo rozwiązania alternatywne o nowych właściwościach. W przedstawionej pracy
opisano metodykę wytwarzania i nanoszenia stopów na
bazie żelaza umocnionych cząstkami, z ukształtowaną w
obszarze nanotechnologii strukturą. Materiałem osnowy
były wysokostopowe stale, do których w procesie wysokoenergetycznego mielenia wprowadzano materiał umacniający CrB2. Poprzez wybór odpowiednich parametrów
mielenia można w określony sposób wpływać na kształtowanie struktury i stopień amorfizacji stopu, aby otrzymać zamierzony nanokrystaliczny stan. W wyniku dalszej
obróbki w procesie naddźwiękowego natryskiwania płomieniowego (HVOF) możliwe jest przeniesienie cząstek o
tej mikrostrukturze do powłoki. Badania otrzymanych powłok wykazują ich niewielką porowatość i dużą twardość
powyżej 1000 HV0,3.

In the field of thermal spraying, ceramets turned
out to be useful as materials for protection of surfaces
against wear. Their wide application is frequently made
difficult by a high price of coat materials and environment
protection aspects, particularly when using the matrix
on the base of nickel or cobalt. Within co-operation of
different German research institutes, associated in the
IGF/DFG „Thermisches Spritzen“, alternative solutions of
new properties and with better prices are developed in the
purposeful way. In the work presented, the methodology
of manufacturing and spraying of alloys on the base of iron
strengthened with particles, with a structure configured in
the nanotechnology area is described. Matrix materials
were high-alloys steels, to which during the high-energy
milling process the CrB2 strengthened material was
introduced. Through selection of proper parameters
of milling it is possible to influence in a specified way
on forming of a structure and a degree of rendering
amorphous of alloy to obtain the intended nanocrystalline
structure. As a result of their further processing in the
process of ultrasonic flame spraying (HVOF) it is possible
to transport the particles of that microstructure to the
coating. Tests of coatings obtained show their small
porosity and high hardness, more than 1000 HV0,3.

Wstęp
Zamierzona zamiana niebezpiecznych dla środowiska
i droższych materiałów powłokowych na bazie kobaltu i niklu, stosowanych do natryskiwania, wymaga innowacyjnych
Bernhard Wielage, Thomas Lampke, Hanna
Pokhmurska, Christian Rupprecht – Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik, TU Chemnitz

rozwiązań w dziedzinie wytwarzania stopów i proszków
z materiałów na bazie żelaza [1]. Dla podwyższenia odporności na zużycie umacnianie stopów cząstkami jest rozwiązaniem stwarzającym duże możliwości. W przeciwieństwie
do klasycznych materiałów, jak powszechnie stosowane
cermetale (przykładowo WC/Co, Cr3C2/Ni20Cr), w przypadku materiałów na bazie żelaza przyjęto zasadę wprowadzania do osnowy stopu cząstek umacniających. W ten
sposób nawet przy całkowitym stopieniu cząstek, podczas
procesu nanoszenia powłok, zmiana składu chemicznego
osnowy nie powinna mieć na nią negatywnego wpływu.
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W przypadku klasycznych cermetali nanoszenie powłok
w procesie natryskiwania plazmowego (APS) albo w procesie natryskiwania płomieniowego (przy wysokiej temperaturze spalania) powoduje z reguły wystąpienie problemu
kruchości osnowy [2÷5]. W przedstawionej pracy przewidywane jest dodatkowo wykorzystanie do umocnienia
cząstek procesu wydzieleniowego w amorficznej osnowie
[6÷8]. W przypadku zużycia przez tarcie korzystne może
być wystąpienie w strukturze kombinacji bardzo drobnych
nanokrystalicznych wydzieleń i cząstek umacniających
w mikroobszarach, ponieważ twarde cząstki tworzą odporne powierzchnie nośne, a dodatkowo dzięki tym wydzieleniom jest utrudniony rozrost ziaren osnowy.

Wirnik

Komora mielenia

Kule mielące

Rys. 1. Schemat wysokoenergetycznego procesu mielenia (HEM)
Fig. 1. Schematic presentation of the high-energy milling process
(HEM)

Badania własne
Natryskiwanie cieplne

Materiały użyte do badań

Do wytwarzania proszków kompozytowych zastosowano dwa bezpostaciowo krystalizujące stopy na bazie żelaza. Z potrójnego układu Fe-Cr-B wybrano odpowiedni stop
modelowy o składzie 20% Fe - 20% Cr.-B. Dostępny w handlu stop Durum Nano 4 oparty jest również na tym układzie,
w jego składzie występują jednak dodatkowo molibden i wolfram. W tablicy I podano skład chemiczny tego stopu (bez
boru i węgla).
Tablica I. Skład chemiczny stopu Durum Nano 4
Table I. Chemical constitution of the Durum Nano 4 alloy
Pierwiastek

Fe

Cr

Mo

W

% wag.

67

22

3

8

Proces mielenia wysokoenergetycznego
w młynie kulowym (HEM)

Do wytwarzania materiałów powłokowych zastosowano proces wysokoenergetycznego mielenia w młynie kulowym (HEM). Przedstawiona schematycznie na rysunku 1
technologia odznacza się ciągłym łączeniem się na zimno
i ocieraniem cząstek, przy czym wraz ze wzrostem czasu
trwania procesu osiąga się rozdrobnienie ziarna. W przedstawionych badaniach zastosowano cykliczny proces mielenia, w którym zmieniano obroty wirnika w granicach od 800
do 1000 obr/min. Taki sposób postępowania zapobiega procesowi tworzenia się lokalnych narostów w komorze młyna.
W tablicy II podano czas mielenia stosowany w badaniach,
zależny od rodzaju materiału.
Tablica II. Czas mielenia sposobem Simoloyer CM08
firmy Zoz
Table II. Time of milling with use of the Simoloyer CM08
method of Zoz company
Materiał

38

Czas mielenia, h

Durum Nano 4

3

50% Durum Nano 4 + 50% CrB2

3

Fe20Cr20B

5

50% Fe20 Cr20B + 50% CrB2

5
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W celu podwyższenia jakości przeróbki i polepszenia
płynności, zmielone proszki przed procesem natryskiwania
cieplnego suszono i odsiewano z nich frakcje 20÷53 µm.
Do nanoszenia powłok zastosowano dwa systemy: GTV K2
(naddźwiękowe natryskiwanie płomieniowe – HVOF) i GTV
F6 (APS). Stosowane w badaniach parametry procesu zestawiono w tablicy III. W obydwu przypadkach palniki przemieszczane były przed próbką za pomocą robota ruchem
krzyżowym z prędkością przesuwu 2 m/s.
Tablica III. Parametry procesu natryskiwania powłoki
Table III. Parameters of the coating spraying process
Parametr
Ilość proszku [g/min]

K2 - HVOF

F6 - APS

100

50

Odległość natryskiwania [mm]

300÷350

100÷150

Przepływ stosowanych
w procesie gazów [l/min]

O2: 875

Ar: 50
H2: 5÷10

Przepływ nafty [l/h]

25

–

Prąd / Napięcie [A/V]

–

580 A / ...V

Metodyka badań strukturalnych

Badania proszków kompozytowych i natryskiwanych
powłok wykonano na próbkach spreparowanych w tradycyjny sposób do badań metalograficznych. Ocenę właściwości użytkowych i określenie składu strukturalnego
materiałów przeprowadzono z zastosowaniem pomiarów twardości pod małym obciążeniem i mikrotwardości,
mikroskopii skaningowej (REM) i badań na mikroanalizatorze rentgenowskim (EDX). Rentgenowską identyfikację
faz (XRD) wykonano na dyfraktometrze firmy Siemens
D5000 z zastosowaniem promieniowania Cu-Kα przy
kącie ugięcia od 20° do 120°. Przyporządkowanie pików
występujących na dyfraktogramach przeprowadzone
zostało z zastosowaniem danych z banku DIFFRACplus
EVA. Rzeczywisty skład chemiczny identyfikowanych
faz może odbiegać od opisanych w banku danych idealnych kryształów. Dla porównawczego określenia zachowania się natryskiwanych powłok w procesie ścierania
zastosowano badania metodą kula-krążek dla średnicy
kulki równej 10 mm, obciążenia 20 N i prędkości poślizgu
0,05 m/s.

Omówienie wyników badań
Charakterystyka proszków
wytworzonych w procesie HEM

Wytwarzanie proszków kompozytowych z zastosowaniem materiałów na bazie żelaza i dodatku umacniającego
CrB2 w procesie HEM pozwala na wyprodukowanie proszku nadającego się do procesu natryskiwania. Na zdjęciach
poprzecznych przekrojów umocnionych cząstkami proszków
(Nano 4 + CrB2 i FeCrB + CrB2) widać dobre związanie twardych wtrąceń materiału dodatkowego z osnową, przy czym
w obu proszkach obserwuje się związaną z procesem wytwarzania porowatość. (rys. 2).
a)

b)

Rys. 2. Cząstki kompozytowe Nano 4 + CrB2 (a) i FeCrB + CrB2 (b)
Fig. 2. Composite particles Nano 4 + CrB2 (a) and FeCrB + CrB2 (b)

Jak wynika z badań rentgenowskich, zmielone proszki
są amorficzne (rys. 3). Borki i węgliki nie mogły być zidentyfikowane w obszarze submikrometrycznym za pomocą
analizy XRD po procesie HEM w proszkach bez dodatku
i z dodatkiem cząstek umacniających (rys. 4).

Właściwości natryskiwanych powłok

W procesie natryskiwania naddźwiękowego do powłoki
może zostać HVOF przeniesiona charakterystyczna mikrostruktura proszku, a otrzymane powłoki są bardzo szczelne i jednorodne (rys. 5). Mikrotwardość pokryć wzrasta
w porównaniu ze stanem wyjściowym. Nieumocnione powłoki ze zmielonego materiału Nano 4 wykazują średnią
twardość 858 HV0,3. W przypadku proszku kompozytowego z CrB2 zmierzona twardość wynosi 900 HV0,3. Pomiary
twardości w obszarach większych wydzieleń wykazują wartości równe 1390 HV0,1, które odpowiadają twardości tradycyjnych powłok z cermetali.
W przeciwieństwie do powłok wytworzonych w procesie HVOF, powłoki natryskiwane w procesie APS z proszków FeCrB+CrB2 są bardziej porowate i mniej jednorodne
(rys. 6). W porównaniu z tradycyjnymi, opartymi na żelazie
powłokami wykazują one jednak wystarczająco wysoką jakość. Z powodu ich podwyższonej porowatości osiągnięto
niższą średnią twardość (510 HV0,3), niż w przypadku powłok HVOF. Maksymalna twardość zmierzona w obszarze
większych wydzieleń wynosiła 1200 HV0,1.
Można stwierdzić, że w wytworzonych w procesie APS
powłokach występuje więcej niestopionych cząstek. Wskutek nierównomiernego nadtopienia i krystalizacji tworzących
powłokę cząstek wzrasta jej porowatość i niejednorodność
(rys. 6).

a)

Rys. 3. Dyfraktogramy proszków Nano 4 + CrB2 i FeCrB+ CrB2 HEM
Fig. 3. Diffraction patterns of the Nano 4 + CrB2 and FeCrB + CrB2
HEM powders

a)

b)

Rys. 4. Zdjęcia z mikroskopu skaningowego wytworzonych w procesie HEM cząstek Nano 4 (a) i cząstek kompozytowych Nano 4 +
CrB2 (b)
Fig. 4. Photographs of the Nano 4 particles (a) and the Nano 4 +
CrB2 composite particles (b) produced in the HEM process and obtained from a scanning microscope

b)

Rys. 5. Przekrój poprzeczny (a) i mikrostruktura (b) powłoki
HVOF–Nano 4 + CrB2
Fig. 5. Transverse section (a) and a microstructure (b) of the HVOFNano 4 + CrB2 coating

a)

b)

Rys. 6. Przekrój poprzeczny (a) i mikrostruktura (b) powłoki
APS-FeCrB + CrB2
Fig. 6. Transverse section (a) and a microstructure (b) of the APSFeCrB + CrB2 coating
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a)

b)

Rys. 7. Zestawienie wyników pomiarów mikrotwardości (a) i współczynnika tarcia (b) badanych powłok
Fig. 7. List of measurement results of microhardness (a) and a friction factor (b) of the coatings tested
Z bezpośredniego porównania zmierzonej mikrotwardości (rys. 7a) ze współczynnikami tarcia (rys. 7b), określonymi
w badaniu metodą kulka–krążek wynika, że wartości te wykazują odwrotną zależność. Im wyższa, twardość materiału,
jest tym mniejszy jest współczynnik tarcia.

Zależność ta może zostać wyjaśniona wpływem porowatości na otrzymane wyniki pomiarów. Wynika z tego, że poza
doborem materiałów, zoptymalizowane muszą być też parametry procesu natryskiwania powłok powodujące zmniejszenie porowatości, co pozwoli na osiągnięcie najlepszych
wyników.

Podsumowanie
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Analiza wyników przedstawionych badań pozwala na
stwierdzenie, że dzięki procesowi umacniania cząstkami
badanych proszków na bazie żelaza można polepszyć
technologiczne właściwości natryskiwanych powłok.
Otrzymane w procesie HEM proszki mogą znaleźć zastosowanie do natryskiwania w procesach APS i HVOF,
przy czym w zależności od zastosowanej odmiany procesu użyte do nanoszenia cząstki będą w różnym stopniu stopione. Prowadzi to do charakterystycznych różnic
w wytworzonej strukturze powłok. W planowanych dalszych badaniach prowadzone będą prace nad optymalizacją parametrów procesu natryskiwania powłok w celu
osiągnięcia możliwie małych porowatości i polepszenia
odporności na zużycie. Otrzymane w pracy wyniki powinny znaleźć zastosowanie w dalszych badaniach nad
otrzymywaniem proszków, takich jak aglomerowanie
i spiekanie, co powinno umożliwić przemysłowe wytwarzanie większych ilości proszków.
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Ralf Winkelmann

Natryskiwane powłoki odporne
na zużycie w podwyższonej temperaturze
Spray-on coatings, wear resistant
at elevated temperature
Streszczenie

Abstract

Wytwarzanie powłok na częściach maszyn narażonych na działanie ciepła, niespawalnych albo trudno dostępnych realizowane jest najczęściej za pomocą natryskiwania cieplnego. Szczególnym wymaganiem podczas
kształtowania tych powłok jest zachowanie ich odporności na zużycie przez tarcie. Jeżeli dodatkowo wymagana
jest odporność na działanie ciepła, to liczba stopów do
zastosowania zostaje bardzo zawężona. Wytwarzane są
najczęściej wielofazowe powłoki z dodatkiem twardych
węglików WC i Cr3C2. W tym przypadku parametry natryskiwania są określone, a warstwy te zbadane pod względem ich odporności na zużycie i oddziaływanie ciepła.
Wyniki badań porównano z tradycyjnymi, określonymi
dla powłok NiCrBSi. Natryskiwano powłoki o grubości od
400 do 700 µm. Wszystkie badania wykonano w temperaturze do 700°C. Powłoki poddano symulowanemu procesowi erozyjnego zużycia strumieniowego. Jako materiał
ścierny zastosowano piasek kwarcowy. Poza temperaturą zmieniano również kąt padania materiału ściernego na
próbkę. Badania pozwoliły na ocenę wybranego składu
chemicznego materiałów, jak również ustalonych parametrów natryskiwania. W ten sposób możliwa jest, przy
podanej konfiguracji składu chemicznego, optymalizacja
parametrów natryskiwania. Określone zostały granice zastosowania stopów z tego układu.

Creation of coatings on machine parts exposed
to heat, unweldable or heavy accessible is the most
frequently carried out by means of thermal spraying. The
particular requirement during formation of those coatings
is maintaining of their frictional wear resistance. If, in
addition, thermal resistance is required, then a number
of alloys for use is narrowed down in a high degree. The
most frequently, multi-phase coatings with addition of
hard carbides WC i Cr3C2 are manufactured. In that case
parameters of spraying are specified, and those layers
are tested as to their wear resistance and heat impact.
Results of tests were compared with traditional ones,
specified for NiCrBSi coatings. Coatings of the thickness
from 400 to 700 µm were sprayed. All tests were carried
out in temperature up to 700°C. Coatings were subject
to the simulated process of erosive jet wear. Quartz
sand was used as the adhesive. Beside temperature,
an incidence angle of the adhesive to a sample was
also changing. The tests allowed to estimate the chosen
chemical constitution of materials, as well as spraying
parameters settled. In such a way it is possible, at a given
configuration of chemical constitution, optimization of
parameters of spraying. Limits of use of alloys from that
system were specified.

Wstęp
Celem pracy było wytworzenie powłok, które po oddziaływaniu ściernocieplnym wykażą większą odporność na
zużycie niż wytwarzane tradycyjnie powłoki. Jedną z metod zapewnienia odporności na zużycie jest wprowadzenie
twardych faz w dostatecznie plastyczną osnowę. Z technicznego punktu widzenia na uwagę zasługują twarde fazy,
takie jak węgliki, borki, krzemki i częściowo również azotki.
Wprowadzenie twardych faz powinno odbywać się w takich
warunkach, aby możliwe było zachowanie ich właściwości i
postaci. Ponieważ w pewnych warunkach cieplnych nie są
one dostatecznie stabilne, podejmuje się próby zabezpieczania tych faz przez pokrycie ich odpowiednimi warstwami
Ralf Winkelmann – HS-Lausitz

albo przez redukce ich obciążenia cieplnego podczas procesu wytwarzania. Jednym z założeń realizowanych prac
jest osiągnięcie, możliwie niskimi nakładami, odpowiedniej
odporności na zużycie w podwyższonej temperaturze, zrezygnowano więc z zastosowania proszków powlekanych.
W dalszych badaniach stosowano jedynie podajnik proszku
i mieszanki proszków składających się z osnowy i twardej
fazy. Osnową takich powłok są najczęściej materiały na bazie żelaza, niklu i kobaltu. W założonym w pracy przypadku
na powłoki chroniące łopatki urządzeń energetycznych powszechnie stosuje się tradycyjne materiały na bazie niklu
i kobaltu. Jeżeli uwzględni się również aspekty ekonomiczne, to na uwagę zasługują w szczególności materiały na
bazie żelaza albo niklu. Ponieważ w określonych przypadkach występują problemy korozyjne, pierwszoplanowego
znaczenia w zastosowaniu nabierają stopy na bazie niklu.
Z tego względu w badaniach zastosowano materiały zesta-
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Tablica I. Skład stopów zastosowanych w badaniach
Table I. Constitution of alloys used during tests
Rodzaj proszku

WC/Cr/Ni

Udział [%]
Wielkość ziarna [µm]

Ni20Cr/Cr3C2

WC/Co

WC/Ni

WC/Co/Cr

NiCrBSi

75-18-7

30-70

88-12

88-12

86-10-4

100

(-38 + 22)

(-25 +5)

(-25 +5)

(-53 +20)

(-30 +10)

(-53 +15)

Tablica II. Zestawienie parametrów natryskiwania
Table II. List of parameters of spraying
Rodzaj proszku
Udział [%]
Wielkość ziarna [µm]

WC/Cr/Ni

Ni20Cr/Cr3C2

WC/Co

WC/Ni

WC/Co/Cr

NiCrBSi

75-18-7

30-70

88-12

88-12

86-10-4

100

(-38 +22)

(-25 + 5)

(-25 + 5)

(-53 + 20)

(-30 + 10)

(-53 + 15)

Vpozioma [mm/s]

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

50,0

Vpionowa [mm/s]

6,7

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

wione w tablicy I. Dla porównania i oceny wyników badań
przeprowadzono równoległe próby z zastosowaniem dostępnego w handlu stopu NiCrBSi. Natryskiwanie wykonano
za pomocą urządzenia do naddźwiękowego natryskiwania
płomieniowego. Ustalono zbliżone do warunków praktycznych wymagania, możliwe do zrealizowania w zmechanizowany sposób na pionowych ścianach (próbkach) (tabl. II).
Wytworzone powłoki poddano oddziaływaniu ściernemu
w różnych temperaturach na stanowisku do badania zużycia
metodą obróbki strumieniowo-ściernej. Zmiana parametrów
natryskiwania powoduje zmianę odporności na zużycie.
Odporność na zużycie stanowiła, obok czysto technologicznych i geometrycznych parametrów, kryterium optymalizacji.
Dążono do iteracyjnego rozwiązania problemu.

Budowa stanowiska badawczego
Odpowiednio przygotowane stanowisko badawcze do
wytwarzania powłok pokazano schematycznie na rysunku
1. Stosowanymi w badaniach gazami były propan, tlen i azot.
Pistolet do natryskiwania jest, jak to pokazano na rysunku
2, zamocowany w uchwycie urządzenia pozwalającego na
jego ruch pionowy i poziomy.
Powłoki natryskiwano na podłoże z materiału S 235
o wymiarach 35x35x8 mm. Próbki mocowano w urządzeniu
za pomocą gwintowanych bolców umieszczonych po przeciwnej stronie niż natryskiwana powłoka. Próbki przed natryskiwaniem powłok przygotowano w tradycyjny sposób, szlifując ich powierzchnię (rys. 3). Pistolet natryskowy ustawiano
w stałej odległości od powierzchni próbki równej 220 mm.

Podajnik
proszku

Propan

Jednostka
sterująca

Pistolet

Sprężone
powietrze

Jednostka
dozorująca

Miernik
przepływu
gazu

Rys. 1. Budowa stanowiska do natryskiwania
Fig. 1. Structure of a stand for spraying
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Rys. 2. Palnik i układ jego przemiesz- Rys. 3. Próbka do badań
Fig. 3. Sample to be tested
czania
Fig. 2. Blowpipe and a system of its
moving

Metodyka badań
Wytworzone w procesie natryskiwania powłoki oceniano
na podstawie badania odporności na zużycie strumieniowo-ścierne. Schemat funkcjonalny stanowiska badawczego
przedstawiono na rysunku 4.
Stanowisko to pozwala na ocenę odporności na zużycie
w funkcji obciążeń ścierno-cieplnych. Zastosowanie trzech
oddzielnie sterowanych pieców umożliwiało ustalenie różnych stanów cieplnych. Na rysunku 5 przedstawiono kompletne stanowisko badawcze. Piec 1 służy wyłącznie do
podgrzewania gazu nośnego. Umieszczona w piecu wężownica służyła do podgrzewania sprężonego powietrza stosowanego jako medium nośne ścierniwa (rys. 6).
W piecu podgrzewano materiał ścierny. Próbkę podgrzewano w piecu 3, a do badań ustawiano ją przed dyszą
w określonej odległości i pod określonym kątem.
Przed przeprowadzeniem badań urządzenie kalibrowano w celu zapewnienia powtarzalności ustalonych warunków pomiaru. Otwór dyszy kształtujący strumień ścierniwa
ma określoną średnicę, którą przed badaniem mierzono,
a maksymalna odchyłka nie powinna przekraczać wartości
0,2 mm. Podawanie materiału ściernego do pistoletu nastę-

powało partiami w wyniku oddziaływania sił grawitacji i częściowo przez jego zasysanie przez strumień gazu nośnego.
Tworzy się w ten sposób odcinek przyśpieszający ścierniwo. W badaniach jako materiał ścierny stosowano głównie
piasek kwarcowy (–300 +100 µm). Przed rozpoczęciem badań, za pomocą kamery do szybkiej rejestracji zdjęć określano prędkość cząstek i ustalano jej odpowiednią wartość.
Schemat funkcjonalny stanowiska badania odporności
na erozyjne zużycie strumieniowo - ścierne

Sprężarka
P ≤ 15 bar

Urządzenie
odpowietrzające

Separator
materiału
ściernego

Piec do podgrzewania powietrza
Tpow. ≤ 800°C

Piec do podgrzewania próbek
Tpr.. ≤ 1000°C

Podgrzewanie materiału ściernego
Tścier.. ≤ 1000°C

Pistolet

W przeprowadzonych badaniach stosowano prędkość środka ściernego równą 110 m/s. W każdym badaniu na jedną
próbkę zużywano 500 g materiału ściernego. Przed i po badaniu prowadzono pomiary masy. Do tego celu stosowano
wagę analityczną o dokładności 0,00001 g.
Grubość powłok określano za pomocą ultradźwiękowego urządzenia pomiarowego.

Wyniki badań
Proces natryskiwania przeprowadzony był w celu wytworzenia na powierzchni próbek powłok o grubości ponad
400 µm. Jak wynika z danych zestawionych w tablicy III
zamierzony cel został osiągnięty.
Tablica III. Parametry natryskiwania i grubość powłok
Table III. Parameters of spraying and thickness of coatings
Wielkość
ziarna, µm

Rodzaj proszku

Obieg gorącego powietrza
Obieg zimnego powietrza

Pojemnik na
ścierniwo
z wagą

Gorące powietrze + ścierniwo
Oczyszczone powietrze

Rys. 4. Schemat funkcjonalny procesu badania odporności na erozyjne zużycie strumieniowo-ścierne
Fig. 4. Functional diagram of a process of testing the erosive and
abrasive wear resistance

3

Liczba
przejść

Grubość
powłoki, µm
640

WC/Ni

88/12

-53 +20

2

WC/Cr/Ni

75/18/7

-38 +22

3

700

WC/Co

88/12

-25

2

550

WC/Co/Cr

86/10/4

-30 +10

1

430

Ni20Cr/Cr3C2

30/70

-25

+5

3

450

-53 +15

2

600

NiCrBSi

100

+5

Próbki z naniesioną powłoką zostały poddane badaniom
odporności na zużycie po natryskiwaniu, w nieobrobionym
stanie. Aby osiągnąć ekstremalne warunki zużycia, parametry pomiaru ustalono na podstawie wyników badań wstępnych. Wiadomo, że maksymalny ubytek (rys. 7) następuje
przy kącie padania ścierniwa na powierzchnię elementu w
zakresie 40÷60°. Odległość między dyszą a powierzchnią
elementu zmieniano w zakresie 5÷15 mm.

2
Zużycie strumieniowo-ścierne
Ciśnienie p = 4 bar; T = 160 °C

1

Intensywność zużywania x 10 -5

Rys. 5. Stanowisko do badania odporności na erozyjne zużycie strumieniowo-ścierne; 1, 2 i 3 – piece do podgrzewania odpowiednio:
gazu nośnego, materiału ściernego i próbki
Fig. 5. Stand for testing of erosive and abrasive wear resistance;
1, 2 and 3 – ovens for warming up of: carrier gas, an abrasive and
a sample correspondingly
Pochylenie próbki w °
Odległość 5 mm

Odległość 10 mm

Odległość15 mm

Rys. 7. IH = f (odległość natryskiwania; pochylenie próbki)
Fig. 7. IH = f (distance of spraying; inclination of a sample)

Do obliczenia intensywności zużywania IH stosowano
wzór (1). Określony ubytek masy próbki Δm odnoszony był
do zużytej w pomiarze masy materiału ściernego.

Rys. 6. Podgrzewanie gazu nośnego (z lewej) i system mocowania
próbki (z prawej)
Fig. 6. Warming up of carrier gas (on the left side) and a sample
fixing system (on the left side)

			
IH = Δm
		
(1)
M
			
			
Aby osiągnąć porównywalność wyników prowadzonych
badań, zarejestrowano Δm i masę materiału ściernego M.
Odległość między dyszą i próbką wynosiła we wszystkich
badaniach 15 mm. Kąt padania materiału ściernego ustalono
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Rys. 8. Próbka z natryskiwaną powłoką (na górze); α = 45o (na dole
z lewej); α = 90o (na dole z prawej)
Fig. 8. Sample with a coating sprayed (on top); α = 45o (on the bottom left side); α = 90o (on the bottom right side)

Podsumowanie
W przedstawionej pracy wykonano i poddano badaniom
powłoki natryskiwane różnymi, wybranymi materiałami,
stawiając sobie za cel dobór spośród nich odpowiednich,
odpornych na równoczesne działanie ścierniwa i temperatury. Badaniom poddano stopy WC/Co, jak również WC/Ni
i Cr3C2/Ni.
Intensywność zużywania IH = f (T; materiał); kąt padania α = 90°

Rys. 9. IH = f (T); α = 90o
Fig. 9. IH = f (T); α = 90o

na α = 45° i α = 90°. Na rysunku 8 uwidoczniono zmiany wyglądu powłoki spowodowane oddziaływaniem ściernym przy
różnym kącie padania α.
Zaobserwowano, że w podwyższonych temperaturach
następuje wzrost ilości materiału (masy próbki). Nagrzana
powłoka zostaje przebita przez padający materiał ścierny,
który się w niej osadza. Materiał ten osadzał się w warstwie.
Naniesiony materiał mógł jedynie w ograniczonym stopniu oddziaływać jako samorodna ochrona przed zużyciem. W wyniku różnic współczynników rozszerzalności cieplnej dochodzi
przy ponownym obciążeniu zgodnie z efektem Siebel – Kehla
do wielkopowierzchniowego odpryskiwania tych obszarów.
Na rysunkach 9 i 10 zestawiono wyniki przeprowadzonych badań jako zależność IH = f(T). Przedstawione wyniki
są wartością średnią, a każdy punkt pomiarowy jest średnią
z co najmniej 6 pomiarów. Warte podkreślenia są korzystne
właściwości stopu Ni20Cr/Cr3C2, również w wysokich temperaturach określone przy różnych parametrach badania

Badania przeprowadzone zostały na specjalnym stanowisku do badań zużycia strumieniowo-ściernego, które
pozwala na wykonywanie prób w temperaturze do 800°C.
Przeprowadzone badania odporności na zużycie potwierdzają pozytywny wpływ dodatku twardych materiałów do
natryskiwanych powłok. Podobnego rodzaju twarde wydzielenia wytworzone w procesie krystalizacji w powłoce
oddziałują korzystniej, niż wprowadzane do niej w postaci obcego dodatku. Zauważono, że w podwyższonych
temperaturach może być preferowany stop Ni20Cr/Cr3C2
(rys. 11). Zaobserwowano również, że podczas gdy przy
niższych temperaturach sensowny jest większy udział
dodatku utwardzającego, przy wyższych temperaturach
T > 550°C wskazany jest mniejszy jego udział.
Przy wyższych temperaturach dochodzi do nawarstwiania na powierzchni powłoki, względnie wnikania
w nią materiału ściernego, co ma negatywny wpływ na
intensywność zużycia. W przypadku gdy powłoka taka
poddana zostanie dalszemu oddziaływaniu niekorzystnych czynników lub gdy ich parametry zostaną podwyższone, dochodzi do wielkopowierzchniowego odpryskiwania powłoki.

Intensywność zużywania IH = f (T; materiał); kąt padania α = 45°

Intensywność zużywania IH = f (T; materiał); kąt padania α = 45°

Rys. 10. IH = f (T); α = 45o
Fig. 10. IH = f (T); α = 45o
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Rys. 11. IH = f (T); α = 45o ; Ni; Cr3C2
Fig. 11. IH = f (T); α = 45o ; Ni; Cr3C2

Witold Milewski
Anna Olbrycht
Szymon Pawlik
Tomasz Borowski

Żaroodporne powłoki typu Fe-Cr-Al
natryskiwane łukowo
Arc-sprayed heat-resistant
Fe-Cr-Al coatings
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki natryskiwania łukowego wielowarstwowej powłoki składającej się z międzywarstwy NiAl oraz warstwy z drutu proszkowego (Fe-Cr)
i warstwy Al. Zbadano żaroodporność powłok oraz przeprowadzono badania metalograficzne. Uzyskaną powłokę
poddano dokładnej analizie jakościowej i ilościowej, stosując skaningowy mikroskop wyposażony w spektrometr
rentgenowski EDS.

The article presents the results of arc spraying of multi-layer coating composed of NiAl interlayer and powder
wire layer (Fe-Cr), with Al layer. Heat resistance of the
coatings was checked and metallographic tests were
conducted. The obtained coating was subject to thorough qualitative and quantitative analysis with the use
of a scanning microscope with an X-ray EDS spectrometer.

Wstęp
Współczesne konstrukcje i technologie stawiają coraz
większe wymagania stosowanym częściom. Podczas eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji, materiały, z których
zostały one wytworzone, ulegają zużyciu. Proces zużycia
spowodowany jest przez oddziaływanie wymuszeń zewnętrznych – mechanicznych, cieplnych, chemicznych,
elektrochemicznych, mikrobiologicznych, elektrycznych lub
promieniowania. Powszechnie występującymi procesami
powierzchniowego niszczenia materiałów są korozja i zużycie przez tarcie. Biorąc pod uwagę skutki, zużycie może
przebiegać z szybkością adekwatną do założonej trwałości
obiektu – określane jako zużycie normalne, bądź przebiegać
z nadmierną szybkością prowadzącą do przedwczesnego
zużycia lub awarii obiektu. Niezależnie od skutków, należy
zawsze przeciwdziałać zużyciu, mając na uwadze zwiększenie trwałości elementów maszyn i ich niezawodność.
Straty wywołane procesami zużycia są ogromne i trudne do
oszacowania, ponieważ dotyczą strat materiałów, robocizny,
energii, remontów i in.
W latach 60. ub.w. w przemyśle energetycznym rozpoczęto szerokie wykorzystywanie pieców fluidalnych, w których jednym z podstawowych zagadnień jest zapewnienie
ścianom grzejnym pieca i powierzchniom rur przegrzewaczy pary nie tylko wysokiej odporności na działanie korozji
wysokotemperaturowej i to zwykle w obecności siarki, ale
również wysokiej odporności na korozyjne działanie złoża
fluidalnego [4].
Dr inż. Witold Milewski, prof. IMP, mgr inż. Anna
Olbrycht, inż. Szymon Pawlik – Instytut Mechaniki
Precyzyjnej, dr inż. Tomasz Borowski – Politechnika
Warszawska

Do ochrony konstrukcji narażonych na działanie podwyższonych temperatur od lat stosuje się powłoki natryskiwane
cieplnie, przy czym skład chemiczny stosowanych materiałów powłokowych zależy nie tylko od temperatury pracy
chronionej konstrukcji, ale również od agresywności środowiska [5, 8, 10]. Biorąc pod uwagę warunki panujące w kotłach fluidalnych, europejskie normy zalecają stosować jako
materiały na powłoki ochronne stopy na bazie niklu o udziale masowym chromu 15÷30% [9]. Zgodnie z tymi normami,
jako powłoki ochronne stosowane są obecnie powłoki proszkowe (głównie węgliki chromu) natryskiwane naddźwiękowo, na przykład takie materiały jak: Cr3C2-NiCr75/20/5,
75(Cr3C2)25(NiCrAlY), Cr3C2-39(Ni20Cr), Cr3C2 - 45(Ni20Cr),
zapewniające ochronę przed erozją i korozją w temperaturze 540÷900oC, lub NiAlCr-Al2O3, tworzące powłokę z fazą
międzymetaliczną charakteryzującą się wysoką odpornością korozyjną w agresywnej atmosferze zawierającej tlen,
siarkę i chlor w temperaturze 600oC [7, 8].
W artykule przedstawiono możliwości zastąpienia bardzo drogiego natryskiwania naddźwiękowego najtańszą metodą: natryskiwaniem łukowym drutu proszkowego na bazie
żelaza zawierającego Cr3C2 i poprzez obróbkę dyfuzyjną
modyfikację struktury i właściwości powłoki wynikającą
z wprowadzenia do powłoki Al lub Ni, lub obu tych pierwiastków jednocześnie.

Stosowane materiały
i metodyka badań
Jako materiał powłokowy zastosowano: drut aluminiowy
o średnicy 2,3 (PN-EN ISO 14919:2002), drut proszkowy
Amil 101 o średnicy 2,3 i składzie: 18% Cr i 2,9% C (PNEN ISO 14919:2002) oraz drut proszkowy NiAl5 o średnicy
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Rys. 3. Powłoka natryskiwana cieplnie, bez wygrzewania, 1 – warstwa Al, 2 – warstwa z drutu proszkowego,
3 – warstwa Ni-Al, nietrawiona, pow 100x
Fig. 3. Thermal-sprayed coating, no burn-in, 1 – Al layer, 2
– powder wire layer, 3 – Ni-Al
layer, no etching, 100x

1
2
Rys. 1. Wygląd próbki po
natryskiwaniu
Fig. 1. Appearance of sample after spraying

1,6 (PN-EN ISO 14919:2002). Drut Amil 101 zbudowany jest
z zewnętrznej koszulki ze stali niskowęglowej wypełnionej
mieszaniną proszków z węglików chromu (Cr3C2 i Cr7C3). Powierzchnia drutu jest dodatkowo zabezpieczona przed korozją cienką warstwą miedzi. Proszek wypełniający koszulkę
stalową jest ściśle ubity w rdzeniu drutu. Do natryskiwania
użyto pistoletu łukowego LD/U2 firmy OSU Maschinenbau
z zastosowaniem zamkniętego układu rozpylania. Materiały
powłokowe natryskiwano w różnych wariantach. Na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych do dalszych badań
wybrano następującą powłokę: warstwa NiAl5 o grubości
0,1 mm, na niej warstwa z drutu proszkowego – 0,2 mm
i następnie warstwa z Al – 0,3 mm. Natryskiwane próbki
(rys. 1) ważono, a następnie poddawano wygrzewaniu w piecu w temperaturze 550oC w cyklach: 20 h wygrzewania, następnie powolne chłodzenie (wraz z piecem) do temperatury
otoczenia. Proces ten był powtarzany, aż do momentu, gdy
łączny czas wygrzewania próbek wynosił 120 h. Co 20 h wygrzewania wyjmowano jedną próbkę, ważono i przecinano w
celu zaobserwowania zachodzących w niej zmian.
Z każdej próbki wyjmowanej z pieca wykonywany był
zgład metalograficzny. Obserwacje struktury natryskiwanych powłok przeprowadzono na mikroskopie NEOPHOT 2
w Pracowni Badań Strukturalnych w Zakładzie Wytrzymałości Eksploatacyjnej IMP. Próbkę natryskiwaną i wygrzewaną
w piecu przez 100 h poddano dokładnej analizie jakościowej
i ilościowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, stosując skaningowy mikroskop HITACHI
S-3500N wyposażony w spektrometr rentgenowski EDS.

Wyniki badań

Procentowy przyrost masy [%]

Podczas wygrzewania natryskiwanej powłoki w temperaturze 550oC obserwuje się po 20 h niewielkie ciemnienie powierzchni powłoki oraz niewielki przyrost masy próbek, który
po początkowym wzroście, po 20 h wynosi 0,12%, potem
stabilizuje się na poziomie 0,12÷0,14% (rys. 2).

Rys. 2. Procentowy przyrost masy próbek natryskiwanych po wygrzewaniu w piecu w temperaturze 550oC
Fig. 2. Percentage of mass growth of samples sprayed after furnace
burn-in at 550oC
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1

2

3
4
5
Rys. 4. Powłoka natryskiwana cieplnie po wygrzewaniu w piecu
w temp. 550oC przez 40 h, 1 – warstwa Al, 2 – początki warstwy
dyfuzyjnej, 3 – warstwa z drutu proszkowego, 4 – warstwa Ni-Al,
5 – podloże, nietrawiona, pow. 200x
Fig. 4. Thermal-sprayed coating after burn-in at 550oC for 40 h, 1 – Al
layer, 2 – incipient diffusion layer, 3 – powder wire layer, 4 – Ni-Al
layer, 5 – base, no etching, above 200x

1

2

3
4
Rys. 5. Struktura powłoki natryskiwanej cieplnie po wygrzewaniu w
piecu przez 100 h w temp. 550oC, 1 – warstwa Al, 2 – nowo powstała
warstwa Fe-Al, 3 – warstwa Fe-Cr, 4 – warstwa Ni-Al, 5 – podloże,
nietrawiona, pow. 200x
Fig. 5. Structure of thermal-sprayed coating after 100 hrs burn-in at
550oC, 1 – Al layer, 2 – newly developed Fe-Al layer, 3 – Fe-Cr layer,
4 – Ni-Al layer, 5 – base, no etching, above 200x

Tak mały przyrost masy próbek podczas wygrzewania
i jego zatrzymanie po 20 h świadczy o dobrej żaroodporności powłoki. Obserwacja struktur natryskiwanych powłok
wskazuje na ich bardzo dobre połączenie ze stalowym podłożem (rys. 3). Zapewnia je międzywarstwa z NiAl5. Również bardzo dobre jest połączenie warstwy NiAl5 z warstwą natryskiwaną z drutu proszkowego i tej warstwy z nawierzchniową warstwą Al. W celu sprawdzenia zachowania
się natryskiwanej powłoki podczas normalnej eksploatacji,
wykonane próbki wygrzewano w piecu w temperaturze, na
jaką narażone są m.in. ściany grzewcze, tj. 550oC. Po 20
h wygrzewania mikrostruktura powłoki nie uległa wyraźnym
zmianom. Jednakże już po 40 h wygrzewania w tej dość niskiej temperaturze widoczna jest wyraźnie nowa warstwa
dyfuzyjna pomiędzy natryskiwaną powłoką z drutu proszkowego a natryskiwaną warstwą Al (rys. 4). Warstwa ta pojawiła się w postaci ciemnych, nieregularnych jeszcze wtrąceń,
łatwo wykruszających się podczas przygotowania zgładów.

Rys. 6. Analiza liniowa powłoki natryskiwanej cieplnie po wygrzewaniu w piecu przez 100 h w temperaturze 550oC
Fig. 6. Line analysis of thermal-sprayed coating after 100 hrs burn-in
at 550oC

W miarę wydłużania czasu wygrzewania nowo powstająca
warstwa dyfuzyjna ulegała wyraźnemu rozszerzeniu i przybierała formę równomiernego pierścienia na całej powierzchni granicznej Al-FeCr (rys. 5).
Na podstawie analizy liniowej (rys. 6) można stwierdzić,
że nowo powstała warstwa zawiera przede wszystkim Al i Fe
oraz w mniejszych ilościach Cr i O. Widoczny jest również
początek dyfuzji między stalowym podłożem i pierwszą natryskiwaną warstwą z NiAl. We wszystkich natryskiwanych
warstwach występuje tlen. Obecny on jest w postaci tlenków,
które tworzą się podczas procesu natryskiwania.
Przeprowadzona analiza powierzchniowa (rys. 7) potwierdza, stwierdzony uprzednio, rozkład pierwiastków: Al, Cr, Fe,
O oraz Ni. Nowo powstała warstwa zawiera fazy typu FeAl
oraz tlenki chromu. W trakcie natryskiwania metalowe cząstki
ulegają utlenieniu. Gdy uderzają w podłoże, odkształcają się,
częściowo rozpryskują, błonka tlenków pęka i wraz z cząstkami metalu tworzą charakterystyczną pasmową strukturę.
Widać ją wyraźnie w natryskiwanej warstwie NiAl, warstwie
drutu proszkowego Fe, Cr oraz Al. Nie ma jej w nowo powstałej warstwie, ponieważ tworzy się ona dopiero podczas
wygrzewania w piecu w temperaturze 550oC.
Na podstawie analizy punktowej można zaobserwować
początki przenikania się poszczególnych warstw (rys. 8).
Punkty 1÷4 umiejscowione są w natryskiwanej warstwie
Al. Oprócz Al zawierają różne ilości tlenu oraz węgla pochodzącego prawdopodobnie z oleju pomp próżniowych,
która wypełniła pory w trakcie wykonywania zgładu metalograficznego. Punkty 5÷7 znajdują się w nowo powstałej
warstwie. Ilość pierwiastków w tych punktach wskazuje na
obecność mieszaniny faz międzymetalicznych FeAl i FeAl3
(64÷68% Al i 16÷22% Fe) oraz na obecność tlenku żelaza.
Punkty 8÷13 znajdują się w warstwie natryskiwanej z drutu
proszkowego (węgliki chromu w koszulce stalowej). Analiza
wskazuje na obecność Fe, Cr, O i C.
Na podstawie wcześniej wykonanych analiz rentgenowskich [15] wiadomo, że w warstwie tworzą się roztwory Feα
i Feγ, przedzielane pasemkami tlenków. Podczas procesu
natryskiwania następuje pełne przetopienie węglików chromu wraz z otaczającą je koszulką ze stali niskowęglowej.
W efekcie bardzo szybkiego chłodzenia cząstek, tak charakterystycznego dla procesu natryskiwania cieplnego,

Rys. 7. Analiza powierzchniowa powłoki natryskiwanej cieplnie po wygrzewaniu w piecu przez 100 h w temperaturze 550oC, pow. 200x
Fig. 7. Surface analysis of thermal-sprayed coating after 100 hrs burn-in at 550oC, over 200x
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w powłoce występują przechłodzone fazy wysokostopowego Feα i Feγ o bardzo wysokiej twardości. Po natryskiwaniu
w powłoce nie stwierdza się faz węglikowych. Punkty 14÷17
umieszczono w warstwie NiAl. Oprócz fazy NiAl stwierdzono w nich tlenki Al. Bardzo dobre powiązanie warstwy NiAl
z podłożem ma charakter dyfuzyjny. Wskazuje na to analiza
wykonana w punktach 18 i 19, w których obserwuje się początki dyfuzji Al w stalowe podłoże.
Na zlecenie producenta drutu proszkowego: Amil GmbH,
Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu przeprowadził badania powłok natryskiwanych cieplnie mające na celu dopuszczenie ich do stosowania w przemyśle. Powłoki uzyskały bardzo dobrą ocenę UDT.
Atom %
C-K

O-K

Al-K

Cr-K

Fe-K

Ni-K

Base(7)_pt1

7.46

3.75

88.49

0.05

0.19

0.06

Base(7)_pt2

8.53

18.49

72.66

0.06

0.23

0.04

Base(7)_pt3

8.87

8.06

82.68

0.05

0.27

0.07

Base(7)_pt4

15.56

8.02

75.82

0.12

0.46

0.02

Base(7)_pt5

7.95

3.12

68.50

4.71

15.73

0.00

Base(7)_pt6

4.93

50.77

0.81

2.93

40.49

0.07

Base(7)_pt7

7.21

2.27

64.23

3.98

22.31

0.01

Base(7)_pt8

11.46

1.97

0.17

18.70

67.40

0.29

Base(7)_pt9

6.92

31.27

0.09

21.09

40.52

0.11

Base(7)_pt10

10.61

7.17

0.32

15.89

66.01

0.00

Base(7)_pt11

7.93

6.49

0.26

12.37

72.96

0.00

Base(7)_pt12

6.03

28.76

0.16

27.39

37.63

0.03

Base(7)_pt13

14.46

1.52

0.21

24.06

57.97

1.79

Base(7)_pt14

9.83

0.00

10.71

0.15

0.50

78.82

Base(7)_pt15

8.05

23.66

28.88

0.00

0.13

39.28

Base(7)_pt16

10.13

0.48

5.83

0.00

0.36

83.21

Base(7)_pt17

8.56

0.48

3.11

0.00

1.65

86.21

Base(7)_pt18

2.97

54.13

37.33

0.00

1.48

4.09

Base(7)_pt19

4.96

53.24

40.05

0.00

1.72

0.03

Base(7)_pt20

7.45

0.52

0.00

0.11

91.79

0.13

Base(7)_pt21

6.25

1.35

0.49

0.09

91.56

0.26

Base(7)_pt22

7.74

0.51

0.17

0.14

91.19

0.25

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań
można stwierdzić, że:
1. Stosując pistolet łukowy, uzyskano powłoki zwarte
o niskiej porowatości.
2. Obserwuje się bardzo dobre połączenie międzywarstwy
natryskiwanej z NiAl zarówno z podłożem stalowym,
jak i z warstwą natryskiwaną z drutu proszkowego.
3. Między warstwą natryskiwaną z drutu proszkowego
a warstwą aluminium po wygrzewaniu w piecu w temperaturze 550oC już po 20 h wytwarza się twarda i krucha
nowa warstwa. Na podstawie badań stwierdzono, że jest
to mieszanina faz międzymetalicznych typu FeAl oraz
tlenków żelaza i tlenków chromu.
4. Mały przyrost masy próbek podczas wygrzewania
w piecu w temperaturze 550oC świadczy o dużej żaroodporności powłok.
5. Celowe jest prowadzenie dalszych badań nad możliwością budowy żaroodpornej i odpornej na zużycie
erozyjne powłoki zbudowanej z fazy Fe-Al.
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Rys. 8. Analiza punktowa powłoki natryskiwanej cieplnie po wygrzewaniu w piecu przez 100 h w temperaturze 550oC
Fig. 8. Spot analysis of thermal-sprayed coating after 100 hrs burn-in
at 550oC
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Firma Flame Spray Technologies już ponad pięć lat jest obecna na rynku
polskim, współpracując z firmami zajmującymi się natryskiwaniem cieplnym powłok.
Nasza działalność nie polega tylko na sprzedaży urządzeń i materiałów.
Przede wszystkim, dzielimy się zdobytym doświadczeniem w długoletnim praktycznym wykonywaniu natryskiwania cieplnego, wdrożeniem technologii i pomocą
w poprawnym wykonywaniu tych procesów przez naszych partnerów.
Zapewniamy właściwy dobór technologii i materiałów do natryskiwania
cieplnego, produkujemy oraz instalujemy kabiny, osprzęt i systemy wentylacji
przeznaczone do procesów natryskiwania cieplnego.
Prowadzimy szkolenia pracowników i nadzoru technicznego.
W naszej ofercie znajdują się wszystkie urządzenia i materiały służące do prowadzenia
procesów natryskiwania, m.in.:

Płomieniowo drutem i proszkiem z palnikami FWS 20, 5PII i 6PII

Palnik FWS 20

Natryskiwanie proszkowe palnikiem 5PII
Flame Spray Technologies bv
Dijkgraaf 40
6921 RL Duiven
tel. +31 26 319 01 40
fax. +31 319 01 26 41
mobile + 31 613 132 199
www.fst.nl
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Łukowo – urządzeniem AWS 400

Urządzenie AWS 400

Płomieniowe natryskiwanie molibdenu

Plazmowo i naddźwiękowo systemami HV 50, AP 50 czy też MP 100

System serii 50

Multi Process 100

Oprac. Benjamin Kuczowitz

Flame Spray Technologies Sp.z o.o
ul.Jana III Sobieskiego 11
40-084 Katowice
tel. +48 32 253 92 20
fax. +48 32 352 09 34
mobile +48 694 123 489
b.kuczowitz@fst.nl, k.puchalka@fst.nl
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ROMAT
– ZROBOTYZOWANE
SYSTEMY
SPAWALNICZE

JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Technika robotyzacji Cloosa:

• Zapewnia niezależność i stwarza
nowe możliwości produkcyjne.

• Całkowicie spójny system wszystkich elementów stanowiska, pochodzących od jednego producenta i profesjonalny serwis.

• Pełny komfort pracy, jakość, wydajność, niezawodność.

Przykład:
Zrobotyzowane spawanie ramy środkowej koparki.
Zrobotyzowany system spawalniczy
z robotem na podwieszonej jezdni o przejeździe do 12 m i przesuwie
pionowym robota do 1,5 m. Robot
współpracuje z 2 obrotnikami o nośności 20 kN. Robot wyposażony jest
w sensor łukowy i dotykowy. Stanowisko ma miejscową wentylację i filtrację
dymów spawalniczych.
Stanowisko pracuje w Zakładach
ZUGIL w Wieluniu.

CLOOS Polska Sp. z o.o. ul. Stawki 5, 58-100 Świdnica
tel.: (074) 851 86 60, fax: (074) 851 86 61, e-mail: firma@cloos.pl, http://www.cloos.pl
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Tadeusz Hejwowski
Anna Łabacz-Kęcik

Mikrostruktura i odporność na zużycie
powłok cermetalowych natryskiwanych
metodą płomieniowo-proszkową
Microstructure and wear resistance
of cermet coatings sprayed
with the flame-powder method
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań odporności
na zużycie ścierne oraz erozyjne powłok cermetalowych
Ni-5%Al/ ZrO2-30%CaO natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową. Zależność odporności na zużycie
ścierne oraz erozyjne przez cząstki ścierniwa kwarcowego może być opisana z dobrym przybliżeniem regułą
IROM. Istotny wpływ na zużycie powłok cermetalowych
miała budowa granic ziaren powłoki oraz obecność pęknięć w natryskiwanych ziarnach ceramicznych.

In the article, the results of investigations into the
abrasive and erosive wear resistance of flame sprayed
Ni-5%Al/ZrO2-30%CaO are presented. The dependence
of abrasive or erosive wear resistance on the mass content
of ceramics fits well to the IROM rule. The significant
effect of grain boundaries and cracks present within the
grains on the wear process of coatings was found.

Wstęp
Materiały ceramiczne wykazują często wyższą odporność na zużycie od stopów metali. Istotną wadą tych materiałów jest ich podatność na kruche pękanie, która ogranicza
możliwości ich zastosowania. Materiały cermetalowe zawierające fazy: ceramiczną oraz metalową są perspektywicznymi materiałami do zastosowania w warunkach erozji oraz
korozji. Ze względu na udział metalu, powstałe w ziarnie ceramicznym pęknięcie ulega zatrzymaniu na granicy z ziarnem metalowym. Ziarno metalowe powoduje także „mostkowanie” ścian pęknięcia utworzonego w fazie ceramicznej. Maksimum intensywności erozji materiałów kruchych
odpowiada kątowi normalnemu do powierzchni, natomiast
maksimum intensywności erozji materiałów plastycznych
występuje dla kąta padania cząstek erodujących w zakresie 20÷30 0 względem powierzchni materiału. W materiałach
cermetalowych maksimum intensywności erozji występuje
dla kątów pośrednich, w zależności od składu fazowego powłoki oraz warunków testu. Odporność na zużycie materiału
cermetalowego zależy również od jego składu. Faza zbrojąca może powodować obniżenie odporności na zużycie, gdy
jej wydzielenia są słabo związane z osnową [1, 2]. Powłoki
cermetalowe są stosowane w celu zabezpieczenia elementów maszyn i urządzeń przed zużyciem ściernym, erozyjnym
Dr hab. Tadeusz Hejwowski, prof. nadzw., mgr inż.
Anna Łabacz-Kęcik – Katedra Inżynierii Materiałowej,
Politechnika Lubelska

oraz korozją. Stosowane w celu zabezpieczenia przed erozją-korozją elektrochemiczną powłoki cermetalowe zawierają cząstki WC lub Cr3C2 w osnowie stopu zawierającego Ni,
Cr, Co [3, 5]. Natryskiwane powłoki cermetalowe są na ogół
wytwarzane metodą HVOF i plazmową, znacznie rzadziej
metodą płomieniową lub łukową [6]
Podczas natryskiwania kropla ciekłego materiału po
uderzeniu w podłoże ulega spłaszczeniu, przyjmując kształt
dysku i jednocześnie podlega gwałtownemu chłodzeniu
z szybkością rzędu 10 6 K•s-1. Porowatość powłoki jest spowodowana utrudnionym dopasowaniem się stygnącej kropli
materiału natryskiwanego do już istniejącej topografii powierzchni, a także ograniczoną zwilżalnością ziaren powłoki
przez ciekły materiał. Porowatość powłok natryskiwanych
mieści się zwykle w zakresie od kilku do ok. 20% w zależności od metody natryskiwania i jej parametrów. Zbyt mała
prędkość stopionej cząstki utrudnia dopasowanie się jej do
istniejącej topografii powierzchni, co zwiększa porowatość
powłoki [7]. Mikrostruktura powłok natryskiwanych jest bardzo złożona, a liczba prac, w których autorzy opisują ilościowo mikrostrukturę, jest niewielka. Najczęściej stosowanym
parametrem do opisu mikrostruktury powłok natryskiwanych jest porowatość albo rozkład wielkości porów, zwykle
mierzone metodą porozymetrii rtęciowej lub metalografii
ilościowej. Najdokładniej scharakteryzowano natryskiwaną
powłokę Al2O3 metodą metalografii ilościowej po uprzedniej
impregnacji powłoki miedzią metodą elektrolityczną [8÷10].
Wyznaczone parametry mikrostruktury zostały wykorzystane do zbudowania modelu warstwy natryskiwanej [9]. Opracowany model powłoki ceramicznej zawierał układ regular-
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nie rozmieszczonych dyskowych pustek. Celem było zbadanie możliwości wykonywania odpornych na zużycie erozyjne
oraz ścierne powłok cermetalowych Ni-5%Al/ZrO2-30%CaO
metodą natryskiwania płomieniowego proszkowego. Zostały
wykonane badania odporności na zużycie powłok oraz badania mechanizmów uszkadzania powłok.

Metodyka badań eksperymentalnych
Podkładki ze stali St3S przed natryskiwaniem powłok
zostały poddane obróbce strumieniowo-ściernej luźnym korundem o wielkości ziarna 70. Obróbkę wykonano na własnym stanowisku do obróbki strumieniowo-ściernej. Powłoki
były natryskiwane na podkładki metodą płomieniową poddźwiękową palnikiem proszkowym acetylenowo-tlenowym
UNI-SPRAY-JET firmy Amil. Warstwę wiążącą wykonano
proszkiem UTP Exobond 1001 (Ni-5%Al, wielkość ziarna
90+45 µm). Warstwę cermetalową natryskiwano mieszaniną
proszków UTP Exobond 1001 i UTP MX 6-3020 (ZrO2 –30%
CaO, wielkość ziarna 45+15 µm). Uprzednio przygotowaną mieszaninę proszków podawano w strumieniu argonu
z własnego podajnika fluidalnego. Parametry procesu natryskiwania powłok cermetalowych były identyczne z warunkami zalecanymi przez producenta palnika do natryskiwania
powłoki ceramicznej.
Mikrostrukturę powłok zbadano na mikroskopach
Neophot 2 i Leo1430VP. Badania metalograficzne ilościowe wykonano z wykorzystaniem programów Microscan
ver. 1.5 oraz Image J. W dotychczas opublikowanych pracach kształt ziaren powłoki nie był opisywany ilościowo.
Określono współczynnik kształtu jako stosunek długości
rzutu ziarna na płaszczyznę podłoża do długości rzutu na
kierunek prostopadły do niej (czyli stosunek średnic Fereta). Za taką definicją współczynnika kształtu przemawiały
następujące argumenty: badania metalograficzne ilościowe
powłok natryskiwanych materiałami niemetalicznymi są trudne, ale pomiar długości rzutów w wybranych kierunkach dla
niektórych ziaren powłoki może być wykonany. Podczas natryskiwania kropla ciekłego materiału ulega rozpłaszczeniu
na powierzchni podłoża, co sugeruje wybór kierunków rzutowania wyznaczone długości rzutów mogą być wykorzystane
w modelach teoretycznych powłok, np. opisano w [9].
Badania erozyjne wykonano na własnym stanowisku
badawczym, w którym ścierniwo było przyspieszane w dyszy zasilanej sprężonym powietrzem. Użytym ścierniwem
był piasek kwarcowy o wielkości ziarna < 0,1 mm. Prędkość
cząstek ścierniwa zmierzona metodą dwóch tarcz wynosiła
61 m/s. Badania ścieralności wykonano za pomocą testera
typu T07. Siła docisku próbki do pokrytej gumą przeciwpróbki wynosiła 22 N, czas testu 1 min, aby nie spowodować perforacji powłoki.

Rys. 1. Ziarna ścierniwa kwarcowego, SEM
Fig. 1. Crushed quartz grains, SEM

zużycie. Reguła IROM ma zastosowanie wówczas, gdy rysa
powstała wskutek oddziaływania cząstki ścierniwa na powierzchnię materiału wielofazowego ma szerokość mniejszą
od wydzieleń faz. Zależność pomiędzy zmierzonym udziałem objętościowym ceramiki w powłoce, wyznaczonym metodą metalografii ilościowej, a udziałem masowym w materiale proszkowym podawanym do palnika jest liniowa, współczynnik korelacji wynosi 0,993 a zależność ma postać:
Vv= 0,9834 • Vm – 0,523
gdzie: Vv – udział objętościowy, Vm – udział masowy.

Twardość ścierniwa kwarcowego wynosi ok. 1000 HV
i znacznie przekracza twardość fazy ceramicznej (ok. 800
HV) i metalowej 270 HV, dlatego obie fazy ulegają intensywnemu zużywaniu. W przypadku zastosowania ścierniw
o twardości niższej od twardości ZrO2 –30% CaO, na przykład pyłu klinkierowego powodującego zużywanie wentylatorów wyciągowych pieców obrotowych do produkcji cementu,
można spodziewać się zwiększenia odporności na zużycie
z rosnącym udziałem masowym ceramiki. Wyniki badań

Wyniki badań
Ziarna użytego ścierniwa mają ostre krawędzie i pomimo
małej wielkości działają efektywnie (rys. 1). Wyniki badań
ścieralności podano na rysunku 2. Wzrost udziału masowego ceramiki powoduje zwiększenie ubytku masy. Wpływ
udziału ceramiki jest dobrze opisany regułą IROM (Inverse
Rule of Mixtures), które oznacza że zwiększenie zawartości
ceramiki w materiale proszkowym powyżej 80% powoduje
gwałtowne obniżenie odporności powłoki cermetalowej na
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Rys. 2. Zależność ubytku masy w badaniach ścieralności od udziału
ceramiki
Fig. 2. Dependence of mass loss in abrasion test on mass fraction
of ceramics

zużycia erozyjnego przedstawiono na rysunku 3. Reguła
IROM również dobrze opisuje wpływ składu cermetalu na
ubytek masy. Można to wytłumaczyć tym, że obszar oddziaływania cząstki erodującej, ze względu na jej wielkość, jest
ograniczony jedynie do jednego ziarna powłoki. Pęknięcia
powstałe podczas uderzenia cząstki erodującej ulegają zatrzymaniu na granicy ziaren. Badania erozyjne zostały wykonane dla normalnego kąta padania, przy którym materiały
ceramiczne ujawniają niską odporność na zużycie; dla małych wartości kąta padania natryskiwana powłoka cermetalowa może okazać się lepsza od powłoki metalowej [11].
Wyznaczone udziały objętościowe porowatości wynosiły: 13,1% dla powłoki Ni–5% Al, 9,15% dla powłoki ZrO2 –
30% CaO oraz 9,22÷11,7% dla powłok cermetalowych. Nie
stwierdzono zależności udziału objętościowego porowatości
od składu proszku dla powłok cermetalowych. Na rysunku
4 przedstawiono współczynniki kształtu ziaren metalowych
oraz ceramicznych. Współczynniki przyjmują wartości minimalne dla powłoki metalowej oraz odpowiednio ceramicznej. Dla powłoki cermetalowej współczynniki kształtu są
wyraźnie większe, co sugeruje zmianę mechanizmu tworzenia cząstek powłoki. Zostało to spowodowane dwoma
przyczynami: różną wielkością ziaren proszku metalowego
i ceramicznego oraz różnicami w procesie płynięcia materiału po uderzeniu stopionej cząstki proszku w tarczę. Jest
to potwierdzone przez wyniki pomiarów chropowatości powłok wykonanych przy użyciu profilometru Talysurf Series
2 firmy Taylor Hobson. Wyznaczone wartości Ra wynosiły:
36,94 μm dla powłoki metalowej, 20,09 μm dla powłoki ceramicznej oraz 18,77÷25,94 μm dla powłok wytwarzanych z
mieszanin proszków. Nie stwierdzono zależności Ra powłoki
od składu proszku stosowanego do natryskiwania.

Wykonano również badania mechanizmu zużywania
ściernego i erozyjnego powłok cermetalowych metodą mikroskopii skaningowej. Na rysunku 5 przedstawiono powierzchnię natryskiwanej powłoki ZrO2 – 30% CaO. Widać
wyraźnie zarysowane granice cząstek powłoki oraz pęknięcia cząstek powłoki spowodowane naprężeniami cieplnymi
podczas powstawania powłoki. Na rysunku 6 przedstawiono
powierzchnię powłoki ZrO2 – 30% CaO po badaniach ścieralności; widoczne są rysy na powierzchni zużycia o rozmiarach większych od cząstki ścierniwa. Można zauważyć
w dnie rys pustki po usuniętych ziarnach powłoki. Zaobserwowane cząstki zużycia mają wielkość rzędu kilku μm. Wygląd powierzchni zużycia świadczy o niskiej kohezji ziaren

Rys. 3. Zależność intensywności erozji od udziału ceramiki
Fig. 3. Dependence of erosion intensity on mass fraction of ceramics

Rys. 6. Powierzchnia powłoki ZrO2–30% CaO po badaniach ścieralności
Fig. 6. Surface of ZrO2–30%CaO coating after abrasion test

Rys. 4. Zależność współczynnika kształtu od udziału ceramiki
Fig. 4. Dependence of shape factor on ceramics fraction

Rys. 7. Powierzchnia powłoki ZrO2–30% CaO po badaniach erozyjnych
Fig. 7. Surface of ZrO2–30%CaO coating after erosion test

Rys. 5. Powierzchnia natryskiwanej powłoki ZrO2–30% CaO
Fig. 5. Surface of sprayed ZrO2–30%CaO coating
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powłoki. Na rysunku 7 przedstawiono powierzchnię powłoki
ZrO2 – 30% CaO po badaniach erozyjnych. Zużycie erozyjne
jest nasilone na granicy ziaren powłoki, widoczne jest kruche pękanie jej ziaren powłoki. Erozja powoduje usunięcie
nierówności powierzchni powłoki.
Na rysunku 8 przedstawiono powierzchnię powłoki natryskiwanej UTP Exobond 1001 (Ni – 5%Al). Podczas plastycznego płynięcia materiału cząstki po uderzeniu w powierzchnię,
następowało odrywanie się małych jej fragmentów od krawędzi powstającego dysku. Podczas zużycia ściernego (rys. 9)
istotnymi mechanizmami zużywania powłoki było mikroskrawanie oraz odrywanie fragmentów ziaren powłoki. Zużycie
erozyjne było nasilone na granicy ziaren powłoki. Istotny był

mechanizm plastyczny zużywania erozyjnego prowadzący
do wielokrotnego odkształcenia fragmentu ziarna powłoki
i dekohezji wskutek zmęczenia niskocyklowego (rys. 10).
Na rysunku 11 przedstawiono topografię powierzchni powłoki natryskiwanej proszkiem zawierającym 70% ZrO2 – 30%
CaO. Wygląd powierzchni jest zbliżony do powłoki metalowej, widoczne są pustki na granicach ziaren powłoki. Na
powierzchni tarcia (rys. 12) widać mniejszą liczbę rys niż na
rysunku 6, mniejsza jest również liczba pustek po usuniętych
ziarnach powłoki. Na rysunku 13 zilustrowano preferencyjny
charakter erozji – cząstki metalowe i ceramiczne zużywają się
z różną intensywnością, szczególnie podatne na uszkodzenia
są granice rozdzielające ziarna ceramiczne od metalowych.

Rys. 8. Powierzchnia natryskiwanej powłoki Ni–5%Al
Fig. 8. Surface of as-sprayed Ni–5%Al coating

Rys. 11. Powierzchnia powłoki natryskiwanej mieszaniną proszków
Ni–5% Al/ ZrO2–30% CaO (30/70)
Fig. 11. Surface of coating sprayed with Ni-5%Al/ ZrO2-30%CaO (30/70)

Rys. 9. Powierzchnia powłoki Ni–5% Al po badaniach ścieralności
Fig. 9. Surface of Ni–5% Al coating after abrasion test

Rys. 12. Powierzchnia powłoki Ni-5% Al/ ZrO2–30% CaO (30/70) po
badaniach ścieralności
Fig. 12. Surface of Ni-5%Al/ ZrO2-30%CaO (30/70) after abrasion test

Rys. 10. Powierzchnia powłoki Ni–5% Al po badaniach erozyjnych
Fig. 10. Surface of Ni–5% Al coating after erosion test
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Rys. 13. Powierzchnia powłoki Ni–5% Al/ ZrO2–30% CaO (30/70)
po badaniach erozyjnych
Fig. 13. Surface of Ni–5%Al/ ZrO2–30% CaO (30/70) coating after erosion test

Podsumowanie
Metodą natryskiwania płomieniowego proszkowego można wytwarzać powłoki cermetalowe z mieszanin
proszków Ni–5% Al/ ZrO2 –30% CaO podawanych do palnika w strumieniu gazu obojętnego z podajnika fluidalnego.
Udział masowy ZrO2 –30% CaO nie powinien przekraczać
ok. 50%. W przypadku zastosowania na powierzchni ele-

mentów podlegających zużyciu ściernemu lub erozyjnemu, cząstki zawarte w transportowanym medium powinny mieć twardość poniżej ok. 800 HV. Istotny wpływ na
odporność na zużycie powłoki cermetalowej ma budowa
granic ziaren, szczególnie granic ziaren ceramicznych
i metalicznych.

Literatura
[1]

[2]
[3]
[4]

[5]

Gudmundsson B., Jacobson B.E., Berglin L., L’Estrade L.,
Gruner H.: Microstructure and erosion resistance of vacuumplasma-sprayed Co-Ni-Cr-Y/Al2O3 composite coatings. Materials Science and Engineering. Vol. A108, 1989.
Wang B., Lee S.W.: Erosion-corrosion behaviour of HVOF
NiAl-Al2O3 intermetallic-ceramic coating. Wear. Vol. 239, 2000.
Toma D., Brandl W., Marinean G.: Wear and corrosion behaviour of thermally sprayed cermet coatings. Surface and Coatings Technology. Vol. 138, 2001.
Ishikawa Y., Kawakita J., Osawa S., Itsukaichi T., Sakamoto
Y., Takaya M., Kuroda S.: Evaluation of corrosion and wear
resistance of hard cermet coatings sprayed by using improved
HVOF process. Journal of Thermal Spray Technology. Vol.
14(3), 2005.
Dent A.H., De Palo S., Sampath S.: Examination of wear properties of HVOF sprayed nanostructured and conventional
WC-Co ceremets with different binder phase contents. Journal
of Thermal Spray Technology. Vol. 11(4), 2002.

[6]

Steffens H.-D., Kayser H., Müller K.-N.: Schweissen und
Scheneiden. Vol. 24(4), 1972.
[7] Steffens H.-D., Nassenstein K.: Influence of the spray velocity
on arc-sprayed coating structures. Journal of Thermal Spray
Technology. Vol. 8(3), 1999.
[8] Li C.-J., Ohmori A.: The lamellar structure of a detonation gun
sprayed Al2O3 coating. Surface and Coating Technology. Vol.
82, 1996.
[9] Li C.-J., Ohmori A., McPherson R.: The relationship between
microstructure and Young’s modulus of thermally sprayed ceramic coatings. Journal of Materials Science. Vol. 32, 1997.
[10] Li C.-J., Ohmori A: Relationships between the microstructure and properties of thermally sprayed deposits. Journal of
Thermal Spray Technology. Vol. 11, 2002.
[11] Ramm D.A.J., Hutchings I.M., Clyne T.W.: Erosion resistance
and adhesion of composite metal/ceramic coatings produced
by plasma spraying. Journal de Physique IV. Vol. 3, 1993.

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Natryskiwania Cieplnego
22.09.2009 – Wtorek

Metalizacja w Przemyśle – Dziś i jutro
Szklarska Poręba, 21 – 23 września 2009
Program, cz. 2

7.30 – 8.45

Śniadanie

9.00 – 11.00

Sesja II: Natryskiwanie łukowe
Przewodniczący: Nowacki, Wilden
1. Günter Schürholt (Saint-Gobain Coating Solutions): Przygotowanie podłoża przed natryskiwaniem cieplnym
2. Tadeusz Hejwowski (Politechnika Lubelska), Zbigniew Gała (Kelag-Szwajcaria), Hubert Drzeniek (Euromat,
Wrocław): Odporność na zużycie erozyjno-korozyjne powłok natryskiwanych łukowo na rurach przegrzewaczy III stopnia kotła elektrociepłowni
3. R. Winkelmann (H.S. Lausitz): Natryskiwane powłoki odporne na zużycie w podwyższonej temperaturze
4. J. Wilden, E.C. Luz, V.E. Drescher (TU Berlin), R.Durham, M.Schütze (DECHEMA e.V.): Opracowanie parametrów procesu i dobór materiałów do wytwarzania techniką natryskiwania łukowego wysokojakościowych
powłok odpornych na korozję

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 14.00

Sesja II: Natryskiwanie łukowe
Przewodniczący: Granat, Winkelmann
5. J. Wilden, S. Jahn, V.E. Drescher (TU Berlin): Innowacyjne rozwiązania rozszerzające zakres zastosowań
natryskiwania łukowego
6. J. Wilden, S. Jahn, V.E. Drescher (TU Berlin): Natryskiwane cieplnie powłoki charakteryzujace się zredukowanym oporem przepływu gazów i efektem samooczyszczania
7. B. Wielage, H. Pokhmurska, T. Grund (TU Chemnitz), V. Pokhmurski, M. Student (Fizykomechaniczny
Instytut im. Karpenki UAN Ukrainy, Lwów): Wysokotemperaturowa korozja powłok natryskiwanych łukowo z
proszkowych drutów na bazie żelaza
8. Witold Milewski, Anna Olbrycht, Szymon Pawlik (IMP Warszawa), Tomasz Borowski (Politechnika Warszawska): Żaroodporne powłoki typu Fe-Cr-Al natryskiwane łukowo
9. Hubert Drzeniek: Druty proszkowe do natryskiwania cieplnego. Geneza powstania, stan obecny
i możliwości rozwoju

14.00

Obiad

15.00

Wycieczka szlakiem Hauptmana na Szrenicę

20.00

Kolacja

Część 3 programu – str. 70

Przegląd spawalnictwa 9/2009

57

Tomasz Chmielewski
Dariusz Golański

Modelowanie numeryczne naprężeń
własnych w złączach Al2O3–Ti
oraz Al2O3–(Ti+Al2O3) formowanych
podczas natryskiwania detonacyjnego
Numerical modeling of residual stresses
in Al2O3–Ti and Al2O3–(Ti+Al2O3) joints
produced by the D-Gun spraying method
Streszczenie

Abstract

W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej naprężeń własnych w wybranych modelach
powłok tytanowych i kompozytowych nanoszonych na
podłoże ceramiki Al2O3 metodą natryskiwania detonacyjnego. Przedstawiono wybrane mikrostruktury powłok
metalowych pokrywających ceramikę. Omówiono rozkład
naprężeń własnych w zależności od wybranych wariantów właściwości nałożonych powłok. Opisano wpływ
poszczególnych czynników technologicznych na stan
naprężeń własnych. Sformułowano zalecenia warunków
technologicznych procesu natryskiwania pod kątem uzyskania określonych właściwości użytkowych natryskiwanych powłok.

The paper presents the results of numerical modeling of residual stresses in selected models of titanium
and composite coatings produced on the Al2O3 substrate by the D-Gun spraying method. The residual stress
distribution in analyzed coatings has been calculated for
different coating configurations. This allowed to specify
requirements necessary to lower the stress gradients
on the coating-substrate interface. The effect of various
coating parameters on the residual stresses has been
discussed together with the microstructure of produced
titanium layer.

Wstęp
W technologii budowy maszyn, urządzeniach przemysłowych, a także podzespołach elektronicznych i kompozytach metal-ceramika, zachodzi konieczność spajania
materiałów różniących się znacznie właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Zastosowanie ceramiki w elektronice
zawsze wymaga łączenia jej z metalami. Przykładem mogą
być choćby ceramiczne elementy elektroizolacyjne z przewodzącymi ścieżkami metalowymi, czy obudowy elementów półprzewodnikowych (diod, tyrystorów, układów scalonych). Elementy te stanowią spojone kompleksy materiałów
o różnorodnych właściwościach. Połączenia takie znajdują
zastosowanie w technikach próżniowych, półprzewodnikowych czy jądrowych i z tego powodu powinny spełniać
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wymagania wysokiej wytrzymałości mechanicznej i szczelności w próżni oraz mieć określone właściwości cieplne.
Złącza takie uzyskuje się najczęściej złożonymi i kosztownymi technikami spajania, do których należą m.in.: spiekanie
proszków, nanoszenie warstw metodami CVD, zgrzewanie
dyfuzyjne i lutowanie aktywne. Bez względu na stosowane
metody spajania złącza ceramika-metal narażone są na wysoki stan naprężeń własnych uwarunkowany głównie dużymi różnicami właściwości fizycznych spajanych materiałów
oraz wysoką temperaturą powstawania połączenia. W tablicy I przedstawiono dla porównania wybrane właściwości
fizyczne łączonych materiałów.
Omówione w niniejszej pracy natryskiwanie detonacyjne
metali na podłoża ceramiczne jest metodą mogącą stanowić
w przyszłości alternatywę dla stosowanych obecnie, niezwykle kosztownych i złożonych technik metalizacji ceramiki.
Proces ten może być wykonywany w celu modyfikacji właściwości warstwy wierzchniej części ceramicznych, a stosunkowo niska temperatura powstawania złącza oraz dyskretny
(nieciągły) charakter procesu sprzyjają obniżeniu naprężeń
własnych w złączu.

Tablica I. Właściwości fizyczne wybranych materiałów [1]
Table I. Physical properties of selected materials
Właściwości
Moduł Younga, E

Ceramika
Jedkorundonostka wa (96%
Al2O3)
MPa

Liczba Poissona, γ
Liniowy wsp.
rozszerzalności
cieplnej, α
(313÷673 K)

Tytan

Miedź

35 x 104

12,9 x 104

8÷12 x 104

0,22

0,31

0,35

K-1

6,7 x 10-6

8,41 x 10-6 19,9 x 10-6

Przewodnictwo
cieplne, λ (500 K)

W/mK

15

16,3

395

Moduł spręż. postaciowej, G

MPa

13 x 104

4,1 x 104

4,5 x 104

Naprężenia własne w powłokach
metalowych nanoszonych
na podłoża ceramiczne
Naprężenia własne odgrywają istotną rolę w procesach
nakładania cienkich warstw oraz ich późniejszej eksploatacji [2]. W zależności od ich rozkładu oraz znaku mogą one
w znacznym stopniu wpływać na trwałość eksploatacyjną
powłok. W przypadku występowania naprężeń rozciągających oraz ich znacznej koncentracji na granicy warstwy
z podłożem, możliwe jest odwarstwianie się powłoki od
podłoża lub powstawanie w niej pęknięć, skutkiem czego
trwałość powłoki może ulec znacznemu obniżeniu. Powłoki
odporne na ścieranie wymagają często użycia bardzo twardych materiałów w postaci warstw kompozytowych lub nanokompozytowych materiałów wielowarstwowych podwyższających stabilność cieplno-mechaniczą powierzchni roboczej. Trzeba też zauważyć, że występujące na powierzchni
wysokie ściskające naprężenia własne często poprawiają
właściwości zmęczeniowe warstw powierzchniowych [3].
W większości przypadków naprężenia własne powstają
we wszystkich wytwarzanych rodzajach warstw powierzchniowych. Ich występowanie oraz niekorzystny stan może być
przyczyną oddzielania się powłoki od podłoża i jej uszkodzenia. Jest to tym bardziej prawdopodobne, im grubsza jest
warstwa, bowiem wraz z jej wzrostem rośnie energia odkształcenia sprężystego, która zostaje uwolniona w momencie relaksacji naprężeń [4]. Ponadto, niezależnie od przyczyny występowania naprężeń, ich wartość i rozkład wpływają
na właściwości wytrzymałościowe, takie jak: wytrzymałość
na zmęczenie, odporność na obciążenia dynamiczne i kruche pękanie, ale także na właściwości tribologiczne powłok,
głównie zmęczenie kontaktowe powierzchni [5].
W procesach natryskiwania cieplnego wyróżnić można
dwie kategorie naprężeń powstających w nakładanych powłokach: naprężenia cieplne oraz naprężenia wewnętrzne.
Pierwsze z nich spowodowane są różnicą odkształceń cieplnych (różnymi współczynnikami rozszerzalności cieplnej
powłoki i podłoża) sąsiednich warstw. Na ich wielkość i rozkład wpływa także temperatura procesu powstawania powłoki oraz grubość powłoki i podłoża. Dla cienkich warstw,
tj. takich, w których grubość powłoki jest dużo mniejsza od
grubości podłoża, naprężenia cieplne σ w powłoce można
obliczyć z zależności [6]:

			
		
		

σ=

Ep ∆α ∆T
–
Ep tp			
1+2–
Es ts

( )

(1)

gdzie: Ep – moduł Younga powłoki, ∆α – różnica współczynników
rozszerzalności cieplnej powłoki i podłoża, ∆T – różnica temperatur
generująca naprężenia, tp – grubość powłoki, Es – moduł Younga
podłoża, ts – grubość podłoża

Jest to zależność przybliżona obrazująca model dwóch
połączonych płyt: powłoki i podłoża, słuszna jedynie w
zakresie odkształceń sprężystych. Możliwości analizy naprężeń własnych dla tak uproszczonych przypadków nie
uwzględniają takich czynników, jak chociażby odkształcenia plastyczne mogące pojawić się w metalowej powłoce
czy też złożony kształt materiału podłoża. Takie możliwości
dają bardziej zaawansowane metody analizy numerycznej
naprężeń, do których zaliczyć można metodę elementów
skończonych (MES), będącą obecnie jednym z podstawowych narzędzi modelowania zagadnień związanych z powstawaniem naprężeń własnych w takich złączach. Użycie
takiego narzędzia komputerowej analizy naprężeń wymaga
jednak przyjęcia szeregu założeń i uproszczeń, a w związku
z tym należy pamiętać, że analiza taka daje obraz głównie
jakościowy i służy do celów porównawczych.
Druga kategoria naprężeń nazywana wewnętrznymi nie
została jak dotąd dostatecznie zbadana i wyjaśniona. Związane są one z procesem tworzenia i narastania powłoki, a decydujący wpływ na ich wielkość ma zastosowana metoda oraz
parametry natryskiwania. Ten rodzaj naprężeń określa się
najczęściej metodami eksperymentalnymi (np. na podstawie
badań rentgenowskich lub pomiarów krzywizny wygięcia).

Modelowanie naprężeń własnych
w układzie powłoka–podłoże
Podjęto próbę porównania stanu naprężeń własnych
w powłokach tytanowych nanoszonych na podłoże z ceramiki Al2O3. Ze względu na różnicę właściwości cieplno-fizycznych i mechanicznych pomiędzy tytanem a ceramiką należy
spodziewać się występowania w powłoce i podłożu wysokich
naprężeń ze szczególnym uwzględnieniem obszaru granicy
tytan-ceramika. Z tego względu podjęto próbę porównania
rozkładu naprężeń własnych dla kilku wybranych konfiguracji układu powłoka-podłoże, co pozwoliłoby na wstępne
określenie ich wpływu na wielkość powstających naprężeń
własnych.

Przedmiot analizy
Przedmiotem analizy był model powłoki tytanowej
o grubości 0,2 mm naniesionej na płaskie podłoże z ceramiki korundowej Al2O3 w kształcie krążka o średnicy 20 mm
i grubości 1 mm (rys. 1). Model komputerowy zbudowano
w czterech wariantach:
a) powłokę stanowi warstwa tytanu o grubości 0,2 mm,
b) powłokę stanowi kompozyt Al2O3+Ti o zawartości 33%
ceramiki i grubości 0,2 mm,
c) powłokę stanowi warstwa wierzchnia tytanowa o grubości 0,04 mm oraz warstwa pośrednia z kompozytu
33% Al2O3+ Ti o grubości 0,16 mm,
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d) powłokę stanowi warstwa wierzchnia z tytanu o grubości
0,04 mm oraz warstwa pośrednia gradientowa składająca się z czterech podwarstw o następujących parametrach: 20% Al2O3+ Ti; 40% Al2O3+ Ti; 60% Al2O3+ Ti;
80% Al2O3+ Ti, wszystkie o grubościach 0,04 mm.
Na rysunku 2 przedstawiono mikrostrukturę przełomu
próbki reprezentującej model a), po lewej stronie widoczna
jest warstwa tytanu o grubości około 20 µm nałożona detonacyjnie na podłoże Al2O3.

Rys. 1. Model wyjściowy powłoki tytanowej na podłożu Al2O3 przyjęty
do analizy naprężeń własnych
Fig. 1. Primary model of titanium coating on the Al2O3 substrate for
the analysis of residual stresses

Rys. 3. Siatka elementów skończonych (prawa połowa) dla modelu
powłoki tytanowej na podłożu z Al2O3 (12 630 elementów, 12 809
węzłów)
Fig. 3. The finite element mesh (right side) of titanium coating on the
Al2O3 substrate (12 630 elements, 12 809 nodes)

Ze względu na duże zróżnicowanie wymiarów modelu,
dla łatwiejszej analizy otrzymanych wyników, przyjęto powiększony fragment modelu zaznaczony na rysunku 3.
Dane materiałowe dla ceramiki Al2O3 i tytanu przyjęto
na podstawie dostępnych źródeł literaturowych [7, 8]. Właściwości materiałów, takie jak moduł Younga, współczynnik
rozszerzalności cieplnej i granica plastyczności tytanu przyjęte zostały w funkcji temperatury. Dla ceramiki Al2O3 przyjęto, że zachowuje się ona tak jak materiał idealnie sprężysty,
natomiast tytan opisany jest modelem sprężysto-plastycznym bez umocnienia. W przypadku kompozytów Al2O3+Ti
właściwości efektywne obliczano na podstawie tzw. reguły
mieszanin (moduł Younga, liczba Poissona, współczynnik
rozszerzalności cieplnej). Przyjęto także, że dla wszystkich
wartości udziałów ceramiki w osnowie tytanu granica plastyczności kompozytu jest jednakowa i odpowiada czystemu
tytanowi. Naprężenia własne – cieplne obliczano dla przypadku chłodzenia powłoki utworzonej i związanej z podłożem od temperatury początkowej do temperatury otoczenia
(20°C). Dla uproszczenia założono, że temperatura początkowa powłoki wynosi 1500°C, a podłoże nie nagrzewa się
bardziej niż do 100°C.

Wyniki obliczeń
Rys. 2. Mikrostruktura przełomu powłoki tytanowej na podłożu Al2O3
otrzymanej metodą natryskkiwania detonacyjnego
Fig. 2. The microstructure of titanium coating on the Al2O3 substrate
produced by the D-Gun spraying method

Założenia do obliczeń numerycznych
Analizę numeryczną naprężeń przeprowadzono za pomocą pakietu LUSAS FEA v.13.8 opartego na metodzie
elementów skończonych. Zagadnienie rozwiązywano jako
nieliniowe dwuwymiarowe kołowosymetryczne w zakresie
termo-sprężysto-plastycznym z uwzględnieniem warunku
plastyczności Hubera-Misesa bez umocnienia materiału.
Z uwagi na symetrię osiową modelu, do analizy przyjęto
jego prawą połowę. Na rysunku 3 przedstawiono siatkę elementów skończonych dla jednego z analizowanych modeli.
Użyto czterowęzłowych osiowosymetrycznych elementów
czworokątnych. Siatka zagęszczona została w obszarze
spodziewanej koncentracji naprężeń wzdłuż granicy powłoka–podłoże.
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W wyniku obliczeń otrzymano rozkłady naprężeń własnych głównych maksymalnych (σ1), głównych minimalnych
(σ3), osiowych (σy), promieniowych (σx) oraz stycznych Ł xy
dla wszystkich czterech konfiguracji modeli. Na rysunku 4
przedstawiono cztery wybrane mapy naprężeń dla modelu
wyjściowego. W pozostałych modelach rozkłady naprężeń
były podobne i różniły się między sobą tylko wartościami
naprężeń.
Rozkłady naprężeń w modelu podstawowym pokazują,
że w powłoce występuje niemal jednorodny stan naprężenia.
Dominują w niej naprężenia promieniowe (σx) rozciągające
o wartościach dochodzących do 350 MPa. Składowa osiowa naprężenia (σy) uzyskuje wysokie wartości jedynie przy
zewnętrznej krawędzi połączenia w pobliżu granicy powłoka–podłoże. Powstawanie tego typu spiętrzeń w tym obszarze znane jest jako osobliwość pola naprężeń występująca
na granicy połączenia materiałów o zróżnicowanych właściwościach cieplno-fizycznych [9]. Niemniej wysokie lokalnie
wartości naprężeń rozciągających w podłożu ceramicznym
mogą być odpowiedzialne za inicjację pęknięć mogących
prowadzić do delaminacji powłoki.
Na skutek większego współczynnika rozszerzalności
cieplnej oraz większego zakresu temperatur chłodzenia

Rys. 5. Deformacja złącza podstawowego (model a) po ochłodzeniu
do temperatury otoczenia
Fig. 5. The deformation scheme of the primary model (model a) after
cooling down to room temperature

tytanu w stosunku do ceramicznego podłoża, powłoka doznaje znacznie większego skurczu poprzecznego. Wskutek
tego następuje deformacja złącza po jego ochłodzeniu do
temperatury otoczenia (rys. 5).
Naprężenia styczne τxy osiągają swoje najwyższe wartości w złączu rzędu −350 MPa w pobliżu krawędzi i granicy połączenia. W pozostałym obszarze powłoki i podłoża nie przekraczają 50 MPa. Rozkład naprężeń głównych
maksymalnych (σ1) pokazuje, że największe naprężenia
rozciągające są efektem działania naprężeń osiowych
w obszarze przy krawędzi połączenia, natomiast w powłoce tytanowej największy wpływ na ich wartość ma składowa promieniowa (σx).
Analizując rozkład składowej promieniowej naprężenia
na przekroju złącza (rys. 6) widać, że ma ona prawie stałą
wartość w powłoce, po czym zmienia znak na ujemny w podłożu ceramicznym, malejąc w miarę oddalania się od linii połączenia. Zastosowanie połączeń powłoki tytanowej innych
kombinacji materiałów w postaci modeli b, c, d umożliwiło
częściową zmianę rozkładu naprężenia promieniowego na
grubości powłoki.
Widoczny efekt przyniosło zastosowanie powłoki składającej się z materiału gradientowego w postaci kompozytu
Al2O3+Ti o zwiększającej się zawartości wzmocnienia ceramicznego w kierunku podłoża. Złagodziło to nagły skok naprężenia na granicy tytan-Al2O3 nawet o ok. 200 MPa. Może
to mieć duże znaczenie zwłaszcza w kontekście dalszej eksploatacji złącza, na którą mogą oddziaływać naprężenia od
obciążeń zewnętrznych, sumujące się z naprężeniami własnymi.
W obszarze połączenia przy zewnętrznej krawędzi modelu widoczna zmiana naprężenia osiowego (rys. 7) na przekroju poprzecznym wskazuje na bardzo duży skok naprężeń
rozciągających na granicy powłoka−podłoże. Ze względu na
szereg założeń dotyczących modeli obliczeniowych rozkład
tego naprężenia należy traktować tylko jakościowo. Ponadto
w obszarze tym materiał powłoki doznaje odkształceń plastycznych na skutek dużego skurczu poprzecznego w czasie chłodzenia utworzonej powłoki.
Największe wartości odkształceń plastycznych zanotowano w modelu z płynnym gradientem właściwości (d),
choć plastyczne płynięcie metalu nie wystarczyło tu do
lepszego rozkładu naprężeń w stosunku do pozostałych
modeli. Uzyskanie powłoki gradientowej o ściśle zdefinio-

Naprężenie σx (MPa)

Naprężenie σy (MPa)

Rys. 6. Porównanie rozkładu naprężenia promieniowego przez
powłokę w odległości 1,25 mm od powierzchni granicznej dla
wszystkich analizowanych modeli
Fig. 6. The comparison of radial stress profiles across the coating
taken at the distance of 1,25 mm far from the y-axis for all analyzed
models

Rys. 7. Porównanie rozkładu naprężenia osiowego σy wzdłuż krawędzi zewnętrznej powłoki i podłoża (x = 10 mm) dla wszystkich analizowanych modeli
Fig. 7. The comparison of axial stress profiles along the external
edge of the coating and the substrate (at x = 10 mm) for all analyzed
models

a)

b)

c)

d)

Rys. 4. Mapy naprężeń własnych w powłokach Ti na podłożu Al2O3
obliczone za pomocą MES z powiększonym rozkładem oznaczonym
na rys. 1 i 2: a) naprężenie promieniowe σx, b) naprężenie osiowe σy,
c) naprężenie styczne τxy, d) naprężenie główne maksymalne σ1
Fig. 4. The residual stress distribution in Ti coatings on the Al2O3
substrate calculated by FEM with enlarged distribution area shown
in Fig. 1 i 2): a) radial stress σx, b|) axial stress σy, c) shear stress τxy,
d) maximal principal stress σ1
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wanej zmianie właściwości wiąże się z czasochłonnym
przygotowaniem różnych mieszanek kompozytowych ceramiczno-metalowych o ściśle określonym udziale fazy
ceramicznej w osnowie tytanowej. Ponadto, grubość poszczególnych międzywarstw kompozytowych ma również
pewien wpływ na rozkład naprężeń własnych i niewykluczone, że zróżnicowanie tych grubości byłoby korzystne
dla obniżenia naprężeń.
W przypadku wyznaczania naprężeń metodą analityczną według zależności uproszczonej (1) otrzymujemy dla

modelu powłoki tytanowej na podłożu Al2O3 wartość naprężenia σx w powłoce równą 475 MPa, co w stosunku do modelu numerycznego (σx = 383 MPa) jest wartością zawyżoną
o niecałe 100 MPa. W modelu b, w którym cała powłoka
wykonana jest z kompozytu 33% Al2O3+ Ti, otrzymujemy
wartość naprężenia σx = 349 MPa wg zależności (1), bardzo
zbliżoną do obliczonej za pomocą MES (343 MPa). Dla powłok o zmieniających się właściwościach (modeli c i d) nie
jest możliwe otrzymanie prostej zależności analitycznej na
naprężenia cieplne.

Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonej analizy naprężeń własnych
w wybranych modelach powłok tytanowych nanoszonych
na podłoże z ceramiki Al2O3 można wyciągnąć następujące wnioski:
− naprężenia własne cieplne w powłokach tytanowych
mają charakter rozciągający o dominującej składowej
promieniowej naprężenia (σx),
− całkowite zastąpienie powłoki tytanowej powłoką
kompozytową tytanowo-ceramiczną pozwala obniżyć
wielkość naprężeń rozciągających w powłoce o około
10÷15%,
− wprowadzenie powłoki kompozytowej gradientowej
o zmieniających się liniowo właściwościach cieplnofizycznych między tytanem a podłożem ceramicznym
umożliwia uzyskanie łagodniejszego rozkładu naprężeń od powłoki do podłoża przy jednoczesnym zmniejszeniu gradientu naprężenia na samej granicy powłoka-podłoże,
− obszar krawędzi złącza przy granicy dwóch materiałów o zróżnicowanych właściwościach jest miejscem
o wysokiej koncentracji naprężeń rozciągających,

które mogą stanowić przyczynę odwarstwiania się
powłoki w tym miejscu.
Przedstawione modelowanie naprężeń własnych
stanowi jedynie wstępny etap badań, który nie obejmuje jeszcze wielu innych możliwości kształtowania
naprężeń w tego typu powłokach i podłożach. Z pewnością możliwe jest oddziaływanie na stan naprężeń
w powłoce tytanowej przez optymalizację gradientu
właściwości na przekroju warstwy oraz grubości samej
powłoki. Niewykluczone, że użycie cienkiej i plastycznej warstwy podkładowej na ceramicznym podłożu
umożliwiłoby bardziej efektywną redukcję naprężeń
na granicy połączenia. Istotne znaczenie dla rozkładu naprężeń może mieć również niestacjonarne pole
temperatury, jakie powstaje w wyniku przewodzenia
ciepła przez materiały i jego wymiana na krawędziach
złącza.
Te i inne czynniki mające wpływ na rozkład i wielkość naprężeń własnych w natryskiwanych na podłoża
ceramiczne powłokach metalowych będą analizowane
w kolejnych etapach prowadzonych badań.
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Wojciech Żórawski

Naprężenia własne w powłokach
natryskiwanych cieplnie
Residual stresses in thermal sprayed coatings

Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono przyczyny powstawania naprężeń własnych w powłokach natryskiwanych cieplnie.
Zbadano właściwości powłok otrzymanych z proszków
NiCrBSi oraz określono w nich za pomocą dyfraktometru D-8 Advance poziom naprężeń własnych. Badania
mikrostruktury otrzymanych powłok pokazały, że miały
one zróżnicowaną mikrostrukturę, a wykonana analiza dyfraktometryczna wykazała ich różny skład fazowy
w zależności od zastosowanej metody natryskiwania. Nałożone naddźwiękowo powłoki miały mniejsze naprężenie własne niż powłoki natryskiwane plazmowo, a w wyniku obróbki wykańczającej (szlifowanie) poziom naprężeń
własnych w natryskiwanych powłokach uległ obniżeniu.

In the article reasons of formation of residual stresses
in thermal sprayed coatings are discussed. Properties of
coatings obtained from NiCrBSi powders were investigated and a level of their residual stresses was determined
by means of a D-8 Advance diffractometer. Tests of microstructure of obtained coatings showed that they had
diversified microstructure, and a diffractometric analysis
demonstrated their different phase composition depending on a method of spraying used. Coatings coated with
the supersonic method featured with lower residual stresses than those coated with the plasma method, and as
a result of finishing (grinding) the level of residual stresses
in coatings coated decreased.

Wstęp
Nakładanie powłok ma na celu: podwyższenie odporności podłoża na zużycie i korozję, zwiększenie jego właściwości mechanicznych, uzyskanie odpowiednich właściwości fizycznych, użytkowych i ozdobnych. Dzięki zastosowaniu wybranego procesu technologicznego otrzymujemy
powłoki o określonym składzie chemicznym, fazowym, mikrostrukturze i naprężeniach własnych (NW). Naprężenia te
wpływają na właściwości powłoki i w zależności od ich wartości i rozkładu pełnią rolę negatywną lub pozytywną. Na
podstawie badań [1÷7] można stwierdzić, że występowanie
w powłoce naprężeń ściskających jest korzystne, natomiast
rozciągających – niekorzystne. Osiągnięcie przez naprężenia rozciągające, razem z obciążeniami wynikającymi
z warunków eksploatacji, wartości zbliżonych do naprężeń krytycznych, sprzyja powstawaniu mikropęknięć.
W czasie pracy mikropęknięcia są źródłem powstawania
makropęknięć, co prowadzi do delaminacji poszczególnych
warstw w powłoce oraz pomiędzy powłoką i podłożem,
a w konsekwencji do uszkodzenia powłoki i awarii urządzenia. Mikropęknięcia stwarzają również możliwość penetracji
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powłoki przez produkty zużycia i korozji, co może spowodować destabilizację materiału powłoki i podłoża. Również
naprężenia ściskające, gdy osiągną wartości graniczne,
są przyczyną rozwarstwień w powłoce oraz na granicy
z podłożem. Dlatego konieczna jest identyfikacja każdego
procesu nakładania powłok, tak aby uzyskać takie wartości
i przebieg NW, które polepszą ich właściwości.
Przyczyny powstawania i zmian NW w powłokach natryskiwanych cieplnie były przedmiotem wielu prac badawczych, z których wynika, że są one zdeterminowane przebiegiem tego procesu [8÷13]. Występują w nim wszystkie
zjawiska, które są przyczyną powstawania naprężeń: gradient temperatury, rozszerzalność cieplna, przemiany fazowe, reakcje chemiczne i odkształcenia plastyczne. Na ich
wartość decydujący wpływ ma energia cieplna i kinetyczna cząstki materiału powłokowego w momencie uderzenia
w podłoże. Jest to szczególnie widoczne podczas procesów
APS i HVOF, gdzie różnice w temperaturze i prędkości cząstek są przyczyną powstawania powłok nie tylko o znacznie
różniącej się morfologii, ale również o odmiennym stanie
NW w powłoce. Ostateczna wartość NW jest wynikiem wielu
czynników na kolejnych etapach całego procesu technologicznego natryskiwania, które można podzielić na trzy podstawowe grupy:
– procesy związane z przygotowaniem podłoża,
– natryskiwanie,
– procesy po zakończeniu natryskiwania.
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Podłoże przed natryskiwaniem przygotowuje się w celu
ukształtowania na nim struktury, która umożliwi uzyskanie
jak największej adhezji powłoki, na co składa się: mycie, obróbka strumieniowo-ścierna oraz podgrzanie podłoża bezpośrednio przed natryskiwaniem.
Obróbka strumieniowo-ścierna ma na celu usunięcie zanieczyszczeń oraz znajdujących się na powierzchni tlenków
i otrzymanie metalicznie czystego podłoża. Jednocześnie
ziarna ścierniwa nadają jej w wyniku lokalnych, niehomogenicznych plastycznych odkształceń odpowiednią morfologię
[14, 15]. Ten proces powoduje powstanie w podłożu naprężeń ściskających [4]. Ich wartość i przebieg zależą od następujących czynników:
– parametrów obróbki strumieniowo-ściernej (ciśnienia
powietrza, odległości dyszy od podłoża, czasu obróbki,
kąta między osią dyszy a powierzchnią),
– użytego ścierniwa (twardości, rozmiaru ziarna),
– obrabianego elementu (geometrii, twardości, odporności
na odkształcenie).
Są one przyczyną znacznego zróżnicowania wartości
(–1200÷–140 MPa) i przebiegu NW w podłożu. Obróbka
strumieniowo-ścierna ma istotny wpływ na kształtowanie
zjawisk decydujących o sile adhezji. Jednak właściwości
podłoża nie są w większości prac uwzględniane.
W celu uniknięcia odkształceń elementów cienkościennych ze stopów lekkich w wyniku obróbki strumieniowo-ściernej stosuje się specjalną technologię (PROTAL) polegającą
na wykorzystaniu promienia laserowego do oczyszczenia
powierzchni z tlenków i zanieczyszczeń organicznych oraz
nadania mu odpowiedniej tekstury bezpośrednio przed natryskiwaniem plazmowym [16, 17]. Brak jest jednak wyników
badań dotyczących wpływu zastosowania tej technologii na
wartość i przebieg NW w powłoce nałożonej na tak przygotowane podłoże.
Podgrzewanie podłoża przed natryskiwaniem do temperatury ok. 423 K jest często stosowaną dodatkową operacją. Ma ono na celu usunięcie z powierzchni pary wodnej,
zaabsorbowanej z powietrza przez metalicznie czystą powierzchnię. Ocena wpływu podgrzania podłoża przed natryskiwaniem na wartość NW jest trudna, ponieważ wiąże się
z dalszą zmianą gradientu temperatury, a do wyciągnięcia
właściwych wniosków konieczna jest dokładna znajomość
całej „historii cieplnej” powłoki. Podgrzanie podłoża stalowego do 473, 573 i 673 K (autorzy nie rejestrowali późniejszych
zmian temperatury) przed natryskiwaniem nie spowodowało
zmian wartości NW w powłokach Al2O3, natomiast w powłoce
Cr 2O3 widoczny był jej wzrost. Podgrzanie do 400 K podłoża ze stopu aluminiowo-magnezowego przed natryskiwanie
Al2O3 oraz podłoża ze stali nierdzewnej do 423 K pod powłokę ZrO28Y2O3 spowodowało obniżenie NW [18]. Ponieważ
operacja ta powoduje wzrost temperatury również w czasie
natryskiwania, można przyjąć, że nie tylko powoduje ona
zwiększenie siły adhezji, ale również obniża poziom NW.
Wyższa temperatura podłoża przed natryskiwanie ma istotny wpływ na przebieg odkształcenia cząstek po zetknięciu z
nim. Oddziałuje ona bezpośrednio na sposób ich odkształcenia, fragmentacji i krzepnięcia, czyli na mikrostrukturę powłoki, a także na kształtowanie się w niej niższych NW [11,
18÷21]. Biorąc pod uwagę różnice we współczynniku rozszerzalności liniowej podłoża i powłoki, dla αc < αs, wstępne podgrzanie podłoża powinno spowodować powstanie
w niej naprężeń ściskających. Podgrzanie podłoża wiąże się
zwykle z koniecznością chłodzenia powłoki podczas natryskiwania, ponieważ nadmierna ilość ciepła pochodzącego
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od strumienia plazmy lub płomienia powoduje przegrzanie
powłoki, co prowadzi do przekroczenia naprężeń krytycznych i jej odwarstwienia.
Następna grupa czynników będących źródłem powstawania NW w powłoce wynika z przebiegu procesu jej powstawania. Cząsteczki, które uderzają w podłoże, mają
różną energię cieplną i kinetyczną. W momencie uderzenia
w podłoże, w zależności od stanu, w jakim się znajdują, ulegają spłaszczeniu, fragmentacji, gwałtownemu krzepnięciu
albo szybkiemu schłodzeniu do temperatury podłoża, co
powoduje ich kurczenie. W wyniku oddziaływania kurczącej
się cząstki i nierówności podłoża, w powłoce tworzą się naprężenia rozciągające. W literaturze ten rodzaj naprężeń jest
określany jako quenching stresses; powstają one zawsze,
a w tej pracy nazwane zostały naprężeniami schłodzenia.

Rys. 1. Rozkład naprężeń schłodzenia w lamelli dla różnych przypadków ich relaksacji [9]
Fig. 1. Distribution of cooling stresses in lamella for different cases
of their relaxation [9]

Rys. 2. Wpływ temperatury podłoża na naprężenia schłodzenia [9]
Fig. 2. Influence of substrate temperature on cooling stresses [9]

Zaliczane są do NW II i III rodzaju i mogą być obliczone
z równania (1) [22]:
		

σq = αc Ec (Tm – Ts)		

(1)

gdzie: αc – współczynnik rozszerzalności liniowej powłoki, Ec – moduł
Younga powłoki, Tm – temperatura topnienia proszku, Ts – temperatura podłoża

Naprężenia powstałe w wyniku schłodzenia lamelli są
znacznie mniejsze niż wyliczone teoretycznie [1, 23]. Ta
różnica wskazuje na istnienie mechanizmów ich relaksacji.
W momencie schłodzenia lamelli powstają w niej bardzo
duże naprężenia rozciągające, znacznie przekraczające
granicę plastyczności. Jest to spowodowane silnym związaniem cienkiej lamelli ze sztywnym podłożem, co uniemożliwia jej skurczenie. Dlatego w pojedynczej lamelli zachodzą
zjawiska pozwalające na zredukowanie naprężeń poniżej
granicy plastyczności (rys. 1).
Na naprężenia schłodzenia ma wpływ temperatura podłoża w czasie natryskiwania (rys. 2) [9]. Ze wzrostem temperatury rosną naprężenia schłodzenia Al2O3 i Mo, natomiast
maleją dla Al i Ni. Naprężenia te najwyższą wartość osiągają
dla powłok 80Ni-20Cr, a najniższą dla Al2O3. Takie zachowanie się tych materiałów wynika z ich różnej budowy krystalicznej.
Badania naprężeń schłodzenia w różnych powłokach
(Al, Ni, Ni-20Cr, Mo) natryskiwanych plazmowo w temperaturze podłoża 333÷373 K na różne podłoża (Al, Ni, Ni-20Cr,
stal, Mo) wykazały, że są one niezależne od materiału podłoża [18]. Autorzy cytowanej pracy rozpatrywali naprężenia
w powłokach o grubości powyżej 10 μm, gdzie na cieplne
i mechaniczne oddziaływanie pomiędzy cząstkami nie ma
już wpływu powierzchnia podłoża. Nieuwzględnienie tego
zjawiska jest przyczyną wyższych naprężeń schłodzenia
w nałożonej plazmowo powłoce ZrO28Y2O3 na stali nierdzewnej niż na żeliwie [18]. Spowodowane jest to niższym
współczynnikiem przewodności cieplnej stali, co prowadzi

do wyższej temperatury podłoża w czasie natryskiwania i do
zwiększenia naprężeń chłodzenia.
Energia kinetyczna, z jaką cząsteczka uderza w podłoże,
jest ważnym czynnikiem wpływającym na NW w powłoce.
Jest to związane z zastosowaną techniką natryskiwania.
Inne będzie oddziaływanie na podłoże cząstek natryskiwanych plazmowo, które uderzają w nie w stanie stopionym
lub wysokoplastycznym i z relatywnie niską prędkością, niż
cząsteczek natryskiwanych naddźwiękowo, które w momencie zetknięcia z podłożem mają niższą temperaturę,
ale za to znacznie większą prędkość (rys. 3). Maksymalna prędkość cząstek przy APS w chwili uderzenia wynosi ok. 200 m/s, natomiast w przypadku HVOF przekracza
500 m/s. Z kolei temperatura cząstek podczas natryskiwania naddźwiękowego jest znacznie niższa niż w przypadku natryskiwania plazmowego (rys. 3). Takie dysproporcje
prowadzą do znacznego zróżnicowania NW w powłokach
w zależności od zastosowanej techniki natryskiwania.
W procesie APS zakłada się, że w chwili uderzenia
w podłoże wszystkie cząsteczki są całkowicie stopione. Dlatego ulegają one spłaszczeniu, fragmentacji i bardzo szybko
krzepną. Po skrzepnięciu następuje ich dalsze schłodzenie
do temperatury podłoża.
Inaczej ten proces przebiega w przypadku natryskiwania
HVOF. Cząsteczki nie są stopione w momencie uderzenia,
ponieważ z powodu znacznie większej prędkości przebywają krócej w strumieniu gazów. Nie ulegają więc one takiemu
odkształceniu, jak w poprzednim przypadku. Ich uderzenie
w podłoże powoduje natomiast jego plastyczne odkształcenie i – z kolei – powstawanie naprężeń ściskających
w podłożu i powłoce. Efekt natryskiwania HVOF w zakresie
oddziaływania na podłoże jest podobny do śrutowania. Widoczny jest on jednak dopiero przy prędkościach cząstek
sięgających 600 m/s [4]. Taki rozkład naprężeń w powłoce
jest bardzo korzystny, ponieważ zapobiega powstawaniu
rozwarstwień i pęknięć w powłoce. Różnice w mechanizmie
powstawania NW w powłoce podczas natryskiwania plazmowego i HVOF pokazano na rysunku 4.
a)

Rys. 3. Zakres temperatury i prędkości dla cząsteczek natryskiwanych plazmowo i naddźwiękowo: APS; (+) Mo – 100+7μm,
(x) ZrO2 – 70 + 20 μm; HVOF; (□) WC12Co – 30 μm, (∆) – Ni-30 μm,
(ο) WC – 50 + 10 μm [25]
Fig. 3. Range of temperatures and speeds for particles sprayed
using plasma and supersonic methods: APS; (+) Mo – 100 + 7 μm,
(x) ZrO2 – 70 + 20 μm; HVOF; (□) WC12Co – 30 μm, (∆) – Ni-30 μm,
(ο) WC – 50 + 10 μm [25]

b)

Rys. 4. Schemat powstawania naprężeń własnych podczas natryskiwania: a – plazmowego, b – HVOF, σq – naprężenia schłodzenia,
σp – naprężenia śrutowania (peening stress) [23]
Fig. 4. Diagram of formation of residual stresses during coating with:
a – plasma method, b – HVOF; σq – precooling stresses, σp – peening
stress [23]
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Rys. 5. Przebieg zmian mikrotwardości powłok Mo i podłoża
(stal nierdzewna) dla różnych prędkości cząstek przy natryskiwaniu
HVOF [23]
Fig. 5. Waveform of changes of Mo coatings microhardness and
the substrate (stainless steel) for different speeds of particles during
HVOF coating [23]

Tablica I. Wpływ temperatury podłoża na NW w powłoce
natryskiwanej metodą APS
Table I. Influence of substrate temperature on residual stresses in a coating sprayed using the APS method
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Zwiększona energia kinetyczna cząstek natryskiwanych
HVOF powoduje wzrost mikrotwardości powłoki. Jej zmiany
w zależności od prędkości cząstek pokazano na rysunku 5.
Widoczny jest wyraźny wzrost twardości podłoża wraz ze
wzrostem prędkości cząstek. Maksimum twardości powłoki
znajduje się na głębokości 150 μm, natomiast bezpośrednio
pod powierzchnią obserwuje się niższe wartości mikrotwardości. Ta część powłoki nie została w takim samym stopniu
utwardzona przez padające cząstki, jak jej głębiej położone
warstwy.
Utrzymywanie określonej temperatury podłoża w czasie
natryskiwania jest czynnikiem mającym istotny wpływ na
przebieg procesu budowy powłoki, a tym samym na wartość i przebieg NW. Oddziałuje ona bezpośrednio na przebieg sposobu odkształcenia, fragmentacji oraz krzepnięcia
pojedynczych cząstek. Te procesy były początkowo rozpatrywane jako następujące bezpośrednio po sobie. Badania
pokazały jednak, że to założenie jest prawdziwe tylko dla
wyższych temperatur podłoża, natomiast przy niższych
krzepnięcie zaczyna się, zanim fragmentacja jest zakończona [21]. Wyższa temperatura podłoża prowadzi do ukształtowania cieńszej, dobrze przylegającej okrągłej lamelli, podczas gdy na podłożu o niższej temperaturze formuje się lamella grubsza o nieregularnych kształtach, ponieważ proces
krzepnięcia przerywa fragmentacje lamelli będącej jeszcze
w stanie ciekłym. Wyniki badań wpływu temperatury podłoża na NW w powłoce przedstawiono w tablicy I.
Widoczny jest wyraźny spadek NW w powłokach wraz
ze wzrostem temperatury. Do obniżenia NW w natryskiwanej
plazmowo powłoce z Al2O3 na podłoże ze stopu aluminiowomagnezowego wystarcza podgrzanie do temperatury 400
i 500 K. W wyższym zakresie temperatury następuje obniżenie NW w powłoce ZrO28Y2O3 nałożonej plazmowo na
podłoże ze stali nierdzewnej i żeliwa [18]. Natomiast obniżenie NW w powłoce Mo natryskiwanej plazmowo na podłoże aluminiowe i stalowe wymaga temperatury 623 K [21].
Najniższe NW otrzymano w powłoce Al2O3 natryskiwanej na
podłoże stalowe o znacznie wyższej temperaturze [11]. Natomiast powłoki Al2O3 i Cr 2O3 natryskiwane również na podłoże stalowe [24] nie wykazały znacznych zmian poziomu
NW, ale w tym przypadku autorzy rejestrowali tylko temperaturę podłoża na początku natryskiwania.
Naprężenia cieplne w powłoce powstają po zakończeniu
procesu natryskiwania w wyniku spadku temperatury natryskiwanego elementu do temperatury otoczenia. Ich przyczyną jest różnica we współczynniku rozszerzalności cieplnej
powłoki i podłoża. Jest ona szczególnie duża w przypadku
natryskiwania materiałów ceramicznych na podłoże metalowe. Ta różnica jest przyczyną powstawania naprężeń
makroskopowych I rodzaju. Ich charakter zależy od relacji
między współczynnikami rozszerzalności liniowej podłoża
i powłoki:
– αc < αs – naprężenia cieplne są rozciągające lub ściskające,
– αc = αs – naprężenia cieplne są rozciągające,
– αc > αs – naprężenia cieplne są rozciągające.
Naprężenia cieplne mogą być obliczone z równania (2) [22]:
			
ES
• ΔT		
		
σt = (αc – αs) –
1–v

(2)

gdzie: αc – współczynnik rozszerzalności liniowej powłoki, αs – współczynnik rozszerzalności liniowej podłoża, Es – moduł Younga podłoża, v – współczynnik Poissona, ΔT – różnica temperatur.

Naprężenia cieplne powstają zawsze, nawet w przypadku natryskiwania na podłoże tego samego materiału [23].
Dodatkowo nakładają się na nie różnice we współczynniku rozszerzalności cieplnej materiałów występujących
jako składniki powłoki kompozytowej, np. WC/Co. Ponieważ dla kobaltu α = 13,8 • 10 -6 K-1, a dla węglika wolframu
α = 5,7 • 10 -6 K-1, to w czasie chłodzenia powłoki kobalt ulega większemu skurczowi. Dlatego w natryskiwanej powłoce
w kobalcie powstaną naprężenia rozciągające, a w węgliku
wolframu ściskające.
Wyżarzanie odprężające powłoki po zakończeniu natryskiwania jest dodatkowym zabiegiem mającym wpływ na
wartość występujących w niej NW. Powoduje ono znaczne
obniżenie NW w powłoce, aż do uzyskania wysokich naprężeń ściskających (wartość bezwzględna). Nałożona metodą HVOF powłoka WC17Co o NW rozciągających wartości
200 MPa, po obróbce cieplnej w 1100oC uzyskała naprężenia ściskające o wartości 716 MPa [6]. Taka zmiana wartości naprężeń wynika z relaksacji naprężeń schłodzenia
w lamellach i na powierzchniach między nimi, co powoduje,
że decydujący wpływ na NW mają naprężenia cieplne.
Przemiany fazowe, które zachodzą podczas dodatkowej
obróbki cieplnej, mogą być również źródłem naprężeń własnych w powłoce. Powstają one wówczas, gdy temperatura
w czasie obróbki cieplnej przekroczy temperaturę przemiany
fazowej. Takie przemiany zachodzą w powłoce Al2O3 podgrzanej do temperatury powyżej 1270 K. W tej temperaturze
faza γ o gęstości p’ = 3,67 g/cm3 przechodzi w fazę α o gęstości p’’ = 3,98 g/cm3, co powoduje powstanie naprężeń
fazowych w powłoce [1].
Powstałe NW przy obróbce cieplnej z przemianą fazową
można obliczyć z równania:
			
		

		

(

)

p’
Ec • 1 –
p’’
δ =
			
3 • (2v – 1)
–

–

(3)

gdzie: Ec – moduł Younga powłoki, p’ – gęstość właściwa przed
przemianą fazową, p’’ – gęstość właściwa po przemianie fazowej,
v – współczynnik Poissona.

Przy analizie rozkładu naprężeń własnych w powłokach
natryskiwanych metodami APS i HVOF należy wziąć pod
uwagę wszystkie elementy procesu natryskiwania, układu powłoka–międzywarstwa–podłoże. Bardzo ważny jest
zwłaszcza pełny zapis „historii cieplnej” całego procesu
natryskiwania. Zróżnicowanie wartości tych parametrów powoduje bardzo duży rozrzut w otrzymywanych wartościach
NW. Powłoki natryskiwane APS i HVOF mogą zawierać
zarówno naprężenia rozciągające [6, 19, 26, 27], jak i ściskające [24, 20, 21, 23, 28]. Mimo teoretycznych przesłanek
zastosowanie techniki HVOF nie przesądza o stanie NW
w powłoce. Dla tego samego materiału – WC17Co otrzymano powłoki o bardzo szerokim zakresie NW: od wysokich naprężeń rozciągających wynoszących 689 MPa do naprężeń
ściskających rzędu 700 MPa. Brak pełnych danych dotyczących materiału powłokowego, stosowanych systemów oraz
parametrów natryskiwania, nie pozwala na sformułowanie
nawet ogólnych wniosków wiążących analizowane czynniki
z wartością NW. Równie istotnym zagadnieniem są zmiany
wartości NW wzdłuż grubości powłok, które wykazują bardzo
zróżnicowane przebiegi [27, 29, 30, 31] i nie dają podstaw do
ich powiązania z przebiegiem procesu natryskiwania.

Metodyka badań
Materiał

W badaniach zastosowano proszek NiCrBSi firmy AMIL
GmbH o oznaczeniu 1060.0, ziarnistości – 25 + 5 μm, i następującym składzie chemicznym (%): Ni – 70,51, Cr – 17,8,
B – 3,1, Si – 4,2, Fe – 3,4, C – 0,85, O2 – 0,14. Morfologia
ziaren proszku i ich budowa jest przedstawiona na rysunku 6.
Na powierzchni największych ziaren widoczne są nierówności
będące wynikiem selektywnego wzrostu kryształów (rys. 6 b).

Rys. 6. Morfologia proszku NiCrBSi: a – pow.1500x, b – pow. 5000x
Fig. 6. Morphology of the NiCrBSi powder: a – magnification 1500x,
b – magnification 5000x

Natryskiwanie plazmowe i naddźwiękowe

Natryskiwanie plazmowe wykonano za pomocą zestawu plazmowego Plancer i pistoletu PN-120 oraz podajnika
proszku Thermal Miller 1264. Jako gaz plazmotwórczy zastosowano argon z 7% dodatkiem wodoru. Powłoki natryskiwane HVOF zostały nałożone metodą natryskiwania naddźwiękowego Diamond Jet firmy Sulcer Metco z zastosowaniem mieszaniny propanowo-tlenowej.

Metodyka badań

Do badania struktury i składu chemicznego powłok zastosowano mikroskop skaningowy JSM–5400 z mikrosondą
ISIS 300 Oxford (EDS). Analizę składu fazowego proszków,
powłok oraz naprężeń własnych przeprowadzono za pomocą dyfraktrometru D-8 Advance (λCoKα) firmy Bruker. Pomiary mikrotwardości HV0,5 wykonano na twardościomierzu
firmy Zwick 3210 z automatycznym odczytem.

Wyniki badań i ich omówienie
Mikrostruktura powłok

Nałożona plazmowo powłoka NiCrBSi (rys. 7a) ma typową lamellarną budowę. Pomiędzy bardzo silnie odkształconymi cząstkami proszku znajdują się cienkie zanikające
warstwy tlenków. Widoczne są występujące w strukturze
powłoki pory o zróżnicowanym kształcie, będące wynikiem niecałkowitego wypełnienia podłoża przez uderzającą

Rys. 7. Mikrostruktura powłoki NiCrBSi nałożonej: a – plazmowo,
b – naddźwiękowo
Fig. 7. Microstructure of the NiCrBSi coating sprayed by: a – plasma
method, b – supersonic method
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w powierzchnie cząstkę. Zupełnie inną mikrostrukturę ma
powłoka NiCrBSi nałożona naddźwiękowo (rys. 7b). Ziarna
proszku uległy odkształceniu w znacznie mniejszym stopniu
niż w czasie natryskiwania plazmowego. Nie widać wyraźnych granic pomiędzy ziarnami proszku, które stanowią powstałe w czasie natryskiwania tlenki.

Badania składu fazowego

Badania składu fazowego umożliwiły zidentyfikowanie
różnic natryskiwanego proszku oraz powłok w zależności od
metody natryskiwania (tabl. II). W badanym proszku NiCrBSi
oraz natryskiwanych powłokach podstawową fazę stanowi nikiel, który jest głównym składnikiem natryskiwanego
proszku (70,51%). Pozostałe składniki to twarde kryształy
borków i krzemków, z których tylko faza Ni2B jest obecna
we wszystkich powłokach. W przypadku powłoki z proszku
NiCrBSi nie zostały zidentyfikowane fazy Cr3Si, Cr5B3, CrB.
Natomiast wyniki badań powłoki NiCrBSi nie wykazały jakościowych zmian jej składu fazowego w porównaniu ze
składem fazowym proszku.
Tablica II. Analiza fazowa proszków i natryskiwanych powłok
Table II. Phase analysis of powders and sprayed coatings
Badany
materiał

Natryskiwanie

Fazy

Proszek
NiCrBSi

bez natrysku

Ni(Me), Cr3Si, Ni31Si12, Ni2B,
Cr5B3, CrB

Powłoka
NiCrBSi

plazmowe

Ni(Me), Ni31Si12, Fe2O3
– maghemit, Ni2B

Powłoka
NiCrBSi

naddźwiękowe

Ni(Me), Cr3Si, Ni31Si12, Ni2B,
Cr5B3, CrB

sie natryskiwania HVOF, co pozwala na otrzymanie powłoki
o mniejszej porowatości. Są one bardziej jednorodne, a wyniki pomiarów wykazują mniejsze odchylenie standardowe,
niż powłoki natryskiwane plazmowo.

Naprężenia własne w powłokach NiCrBSi
natryskiwanych plazmowo i naddźwiękowo
Pomiary NW przeprowadzono, wykorzystując nowo
opracowaną metodę g-sin2ψ na próbkach w postaci rolki
(rys. 8), która jest wykorzystywana do badań za pomocą
testera tribologicznego T-05 (ITE Radom) [5]. Powłoki natryskiwano na zewnętrzną powierzchnię rolki. Do obliczeń
przyjęto dla powłok: E = 97 GPa, ν = 0,28 [18], co obciąża
wyniki obliczeń błędem wynikającym z różnych wartości E i
ν dla powłok otrzymywanych natryskiwaniem plazmowym i
naddźwiękowym z proszków NiCrBSi. Takie założenie jest
stosowane w prowadzonych pracach badawczych [26, 32,
33]. Wyniki pomiarów zawierają wyniki obliczeń składowych
NW: σx – osiowa, σy – styczna (tabl. IV).
Na podstawie przeprowadzonych badań można wyciągnąć wniosek, że zastosowana technika natryskiwania
w zasadniczy sposób wpływa na poziom naprężeń własnych, które powstają w powłokach. Widoczny jest znacznie
wyższy poziom naprężeń w powłokach natryskiwanych plazmowo. W powłokach natryskiwanych HVOF bez obróbki
wykańczającej NW zarówno składowe osiowe, jak i styczne
są mniejsze niż w powłokach natryskiwanych plazmowo. Te
wyniki potwierdzają oddziaływanie cząstek proszku natryskiwanych naddźwiękowo powodujące wyraźne obniżenie
wartości obu składowych NW.

Pomiar mikrotwardości

Badania mikrotwardości przeprowadzono na zgładach
metalograficznych powłok natryskiwanych z proszku NiCrBSi. Pomiary mikrotwardości powłok natryskiwanych cieplnie
wykazują znaczny rozrzut, co jest związane z ich budową.
Lamellarna struktura składa się z fazy stałej składającej się
ze związków wchodzących w skład materiału powłokowego
i ich odmian fazowych oraz porów. Ponadto bezpośredni pomiar mikrotwardości jest obciążony również błędem odczytu
długości przekątnej odcisku penetratora przez operatora.
W celu uniknięcia tego błędu, pomiary mikrotwardości HV0,5
wykonano na twardościomierzu firmy Zwick 3210 z automatycznym odczytem. Wynik jest wartością średnią z trzech
pomiarów (tabl. III).

Tablica IV. Naprężenia własne w powłokach NiCrBSi
Table IV. Residual stresses in NiCrBSi coatings

Tabela III. Mikrotwardość powłok NiCrBSi
Table III. Microhardness of NiCrBSi coatings
Natryskiwanie

Mikrotwardość powłok, HV0,5
wartość średnia

odchylenie standardowe

Plazmowe

482,33

27,52

Naddźwiękowe

609,13

9,24

Na podstawie pomiarów twardości można zauważyć,
że powłoki natryskiwane naddźwiękowo z proszku NiCrBSi
mają wyższą twardość niż powłoki natryskiwane plazmowo.
Jest to związane z większymi prędkościami cząstek w cza-
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Rys. 8. Rolka wykorzystana do natrysku powłok i badań naprężeń
własnych
Fig. 8. Roller used to spraying of coatings and investigations of residual stresses

Natryskiwanie

Obróbka wykańczająca

σx, MPa

σy, MPa

Plazmowe

bez obróbki

143 ± 6

115 ± 5

Plazmowe

szlifowanie

- 103 ± 5

14 ± 4

Naddźwiękowe

bez obróbki

55 ± 8

48 ± 5

Naddźwiękowe

szlifowanie

- 67 ± 45

-24 ± 4

W powłokach natryskiwanych na powierzchnię zewnętrzną
próbki w postaci rolki (rys. 4), w wysokej temperaturze, na skutek zaciskania się powłoki na zewnętrznej powierzchni rolki,
powinny powstać naprężenia rozciągające i składowa styczna
naprężeń własnych powinna mieć znacznie większą wartość
niż składowa osiowa przedstawiająca naprężenia ściskające.
W celu określenia wpływu obróbki wykańczającej na poziom naprężeń własnych w powłokach, wszystkie rolki były
szlifowane tak samo. Na podstawie otrzymanych wyników
badań naprężeń własnych można wnioskować, że szlifowa-

nie w istotny sposób wpływa na zmianę naprężeń w natryskiwanych powłokach. W wyniku tej operacji nastąpił znaczny spadek obu składowych NW- największy 246 MPa dla
σx, natryskiwanej plazmowo powłoki NiCrBSi, a najmniejszy
72 MPa dla σ y powłoki HVOF NiCrBSi. W obu przypadkach
w powłokach powstały naprężenia, których składowa osiowa
ma wartość ujemną, czyli reprezentuje naprężenia ściskające. Biorąc pod uwagę powtarzalne warunki szlifowania, spadek NW w powłokach jest wynikiem zarówno obróbki wykańczającej, jak i zmiany NW w powłoce w funkcji grubości.

Wnioski
1. Na mikrostrukturę otrzymanych powłok zdecydowanie wpływa zastosowana metoda natryskiwania
cieplnego. Powłoki otrzymane w wyniku natryskiwania plazmowego składają się z silnie odkształconych
lamelli, między którymi znajdują się bardzo cienkie
warstwy tlenków, natomiast w powłokach natryskiwanych naddźwiękowo ziarna natryskiwanego proszku
są bardzo słabo odkształcone, a warstwy tlenków
grubsze.

2. Odmienne warunki natryskiwania (strumień plazmy –
wysoka temperatura, niska prędkość, strumień naddźwiękowy – niska temperatura, wysoka prędkość)
powodują zróżnicowanie w budowie fazowej powłok,
co ma zasadniczy wpływ na ich właściwości.
3. Nałożone naddźwiękowo powłoki mają niższy poziom
naprężeń własnych niż powłoki natryskiwane plazmowo, a obróbka wykańczająca (szlifowanie) powoduje
obniżenie w nich poziomu naprężeń własnych.
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Natryskiwane cieplnie powłoki
charakteryzujące się zredukowanym
oporem przepływu gazów
i efektem samooczyszczania
Thermal spraying layers characterized
by reduced resistance of gases flow
and self-cleaning effect
Streszczenie

Abstract

Natryskiwane cieplnie powłoki są obecnie często stosowane. Szczególnie zastosowanie powłok odpornych
na korozję w gorących gazach, np. w turbinach, pozwala na użycie w wysokich temperaturach pokrytych nimi
tradycyjnych materiałów stalowych. Zastosowanie do wytwarzania powłok związków materiałów odznaczających
się dodatnim i ujemnym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej (NTE) pozwala na nadanie im dodatkowych
cech. Rozszerzanie się przy nagrzewaniu materiału
osnowy i kurczenie znajdujących się w niej cząstek ceramicznych (NTE) prowadzi przy pewnym zdefiniowanym
ich rozmieszczeniu w powłoce do utworzenia, optymalnej
z punktu widzenia warunków przepływu gazów, struktury
tzw. skóry rekina. Odwrotnie, proces odkształcenia powłoki przy chłodzeniu może być wykorzystany do usuwania
(w czasie pracy urządzenia) osadzonych na powierzchni
powłoki zanieczyszczeń, które będą odpryskiwać. Brak
chemicznej stabilności stosowanej do tego celu ceramiki
Y2W3O12 wymaga tworzenia ceramiki NTE w procesie insitu wewnątrz powłoki. Wskutek implantacji jonowej pobudzeniu ulegnie tworzenie się ceramiki i ustalony zostanie
lokalny rozkład jej cząstek.

Thermal sprayed layers are currently present in many
applications. In particular, the use of corrosion-resistant
layers in hot gases, e.g. in turbines, allows to use traditional steel materials coated with the layers at high temperatures. Application to the production of layers combination of materials characterized by positive and negative
thermal expansion coefficient (NTE) allows to endow additional properties to such layers. Expansion of material
matrix upon heating and shrinkage of located in it ceramic
particles (NTE) leads, at their certain defined distribution
in the layer, to formation of the optimal, according to the
gases flow properties, the socalled shark skin structure.
Contrariwise, process of layer deformation upon cooling
can be used to remove, while device working on, the pollutions embedded on surface layer, which will chip off.
Lack of chemical stability of the used ceramic Y2W3O12
requires formation of ceramics NTE in the insitu process
inside the layer. As a result of ion implantation, formation
of the ceramics will be stimu. lated and the local distribution of its particles will be determined.

Wstęp
Turbiny gazowe są obecnie stosowane zarówno jako
urządzenia stacjonarne, jak i silniki napędowe. Sprawność
maszyn cieplnych, zgodnie z prawem Carnota, zdefiniowana jest różnicą temperatur wpływającego i wypływającego
płynu. Z tego powodu przedmiotem aktualnie realizowanych,
Prof. dr hab. inż. Johannes Wilden, Simon Jahn,
Viktor E. Drescher – Technische Universität Berlin, Peter
Schaaf – Technische Universität Ilmenau.

licznych projektów badawczych są prace, których celem jest
umożliwienie podniesienia temperatury w komorach spalania przez zastosowanie odpowiednich systemów pokryć do
izolacji cieplnej albo wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, np. chłodzenia łopatek turbin.
Pomimo postępów w budowie turbin, podniesienie temperatury możliwe jest tylko w niewielkim stopniu z powodu
występującej w nich agresywnej atmosfery. Z jednej strony spowodowane jest to wyczerpywaniem się możliwości materiałowych zastosowania na warstwy izolacyjne,
a z drugiej – wpływem agresywnej atmosfery otoczenia,
jako kombinacji wysokiej temperatury i obecności produktów spalania.
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Rys. 1. Zasada samooczyszczania się powierzchni
Fig. 1. Principle of surface self-cleaning

Rys. 2. Mechanizm powstawania ujemnej rozszerzalności cieplnej
Fig. 2. Mechanism of negative thermal expansion generation

Sprawność cieplna (Carnota) ustala maksymalnie osiągalną sprawność urządzenia. Z powodu licznych strat, np.
spowodowanych tarciem, teoretyczna sprawność nie jest
w rzeczywistości osiągalna. Zaznacza się jednak możliwość
wyraźnego wzrostu sprawności turbin przy zachowaniu ich
okresu użytkowania w obecnie stosowanych, sprawdzonych
temperaturach w komorze spalania. Interesującą możliwość
mogłaby stanowić przebudowa struktury powierzchniowych
warstw łopatek turbin. Badania łusek, szybko pływających
gatunków rekina wykazały, że ich powierzchnia ma równomiernie użebrowaną strukturę [1]. Badania przeprowadzone w kanałach olejowych wykazały, że z powodu takiego
ukształtowania powierzchni wyraźnemu zmniejszeniu uległo
tarcie oleju o ścianki [2]. Chociaż te korzystne cechy znane
są od wielu lat, nie znalazły one dotychczas zastosowania
w budowie łopatek turbin. Spowodowane jest to z jednej strony skomplikowanym procesem wytwarzania takiej struktury,
a z drugiej – jej brakiem odporności na zanieczyszczenia.
Podczas eksploatacji, zanieczyszczenia, które odkładają się
między żebrami, mogą ten korzystny efekt powierzchniowy
zminimalizować, a ostatecznie doprowadzić do wzrostu tarcia [2]. Dlatego niezbędne byłoby dodatkowe wyposażenie
takiej powierzchni w funkcję samooczyszczania, aby uniknąć kosztów przeglądów i prac oczyszczających.
Bardzo obiecujące zastosowanie w wytworzeniu tak
ukształtowanej strukturalnie, samooczyszczającej się powierzchni mogłaby znaleźć dobrana lokalnie kombinacja
materiałów z dodatnim i ujemnym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej (NTE). Przy podgrzewaniu kurczenie się
ceramiki NTE połączone z rozszerzaniem metalowej osnowy może doprowadzić do utworzenia zamierzonej struktury
powierzchni.
Przy chłodzeniu proces ten ulega odwróceniu. Wskutek ponownej deformacji powierzchni zanieczyszczenia
odpryskują. Proces ten przedstawiono schematycznie na
rysunku 1.

wiązania i struktury sieci. Metale charakteryzują głównie
dodatnie współczynniki rozszerzalności cieplnej w zakresie
α = 10÷20 • 10 -6 K-1. Opracowano tzw. stopy INVAR o wyraźnie mniejszym współczynniku rozszerzalności cieplnej
(α = 1,5÷2 • 10 -6 K-1). Kryjący się za tym efekt nie jest do dziś
jednoznacznie wyjaśniony, wydaje się jednak mieć związek
z nieprawidłowościami w zachowaniu się materiałów w polu
magnetycznym [3].
Opracowano też materiały ceramiczne, które w przeciwieństwie do metali charakteryzują się ujemnym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej. Znaczy to, że będą
się one kurczyć przy podwyższaniu temperatury (rys. 2)
[4, 5, 6].
Aby osiągnąć duże ujemne współczynniki rozszerzalności cieplnej, niezbędne są metale z możli-wie wysokim
wiązaniem kowalencyjnym (np. W 6+ lub V 5+), gdyż charakteryzują się one małym współczynnikiem rozszerzalności
cieplnej. Jednocześnie wymagana jest sieć strukturalna
połączona w narożnikach wielościanami [MO]Y (liczba koordynacyjna tlenu = 2), aby struktura sieciowa miała wymaganą elastyczność. Wymagania takie prowadzą do ogólnego wzoru A xMyO3x + 2, w którym A i M są oktagonalnymi
lub tetragonalnymi jonami metalu. Znane ceramiki NTE
występują w zestawieniach typu MO2, AO3, AMO5, AM2O7
i A 2M3O12 [8]. Przemiany fazowe i związane z nimi zmiany
w strukturze krystalicznej ograniczają jednak stabilność
cieplną tych ceramik (tabl. I). Pomimo to istnieją materiały
szczególnie z ortorombowej grupy A 2M3O12, które również
w podwyższonych temperaturach wykazują właściwości
ceramiki NTE.
Na warstwy samooczyszczające się w turbinach pracujących w temperaturach do 1000°C nadaje się jedynie ceramika Y2W3O12. Ceramika ta zazwyczaj wytwarzana jest w procesie obróbki cieplnej w temperaturze
1000÷1100°C wymieszanych stechiometrycznie Y2O3
i WO3 [11, 13].
Niestety Y2W3O12 jest bardzo higroskopijny i tworzy
w temperaturze otoczenia trójhydrat [14]. Aby ochronić ceramikę od rozpadu, syntezę prowadzi się z użyciem zamkniętych wcześniej w szkle proszków. Wbudowanie proszku
w osnowie metalowej, jak to jest zaplanowane w tym projekcie, nie było dotychczas opisywane.

Aktualny stan wiedzy
W wysokich temperaturach rozszerzalność cieplna
materiałów związana jest ze wzrostem drgań sieci krystalicznej (rys. 2). Ich bezwzględna wartość zależy od energii
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Tablica I. Współczynnik rozszerzalności cieplnej różnych
ceramik NTE
Table I. Heat expansion coefficient of various ceramics
NTE
Struktura

Współczynnik
rozszerzalności cieplnej, K-1

Zakres temperatury, K

Źródło

Zn(CN)2

-18,1•10-6

14÷305

[9]

AlPO4-17

-11,7•10-6

18÷300

[10]

ZrW2O6

-8,7•10-6

2÷1050

[4]

Y2W3O12

-7,0•10-6

15÷1373

[11]

Lu2W3O12

-6,8•10

-6

400÷900

[12]

Sc2W3O12

-2,2•10-6

50÷1073

[4]

Mielenie surowców
w wysokoenergetycznym
Młynie kulowym

Nanoszenie pokryć

Badania własne
Proces wytwarzania warstw MCrAlY z osadzonymi cząstkami Y2W3O12 realizowany jest w czterech etapach (rys. 3).
Aby wytworzyć jednorodny proszek do nanoszenia, materiały wyjściowe poddawane były mechanicznemu stopowaniu. W tym celu mielono w Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe (TU Chemnitz) materiał MCrAlY (AMDRY 995C, Sulzer
Metco GmbH, Hattersheim) z WO3 (Yellow Tungsten Oxide,
Carbide Grade Milled) i Y2O3 (Amperit 849.054, H.C. Starck
GmbH, Goslar) w wysokoenergetycznym młynie typu Simoloyer CM08-8l (ZOZ GmbH, Siegen).

Miejscowa implantacja jonów

Tablica II. Mieszanki proszków użyte w badaniach
Table II. Powders compositions used in researches/trials
Proszek

Udział, % wag.
CoNiCrAlY

WO3

Y2O3

1

88,0

9,0

3,0

2

50,0

37,5

12,5

Aby sprawdzić wpływ koncentracji wyjściowej ceramiki na
tworzenie ceramiki NTE, wytworzono mieszankę proszków
z niewielką (proszek 1, tabl. II) i mieszankę z dużą ilością
ceramiki (proszek 2, tabl. II). Jednocześnie zmieniano parametry mielenia, aby osiągnąć odpowiednio duży uzysk ziaren
o wielkości wymaganej do późniejszych badań (tabl. III).
W drugim etapie następowało nanoszenie proszku różnymi metodami: natryskiwania cieplnego (HVOF, VPS) oraz
napawania laserowego na podłoże ze stali chromowo-niklowej (X5CrNi18-10 wg DIN) (rys. 3).

Tablica III. Parametry mielenia
Table III. Milling parameters
Liczba obrotów

500÷1000 min-1

Czas mielenia

30÷120 min

Stosunek kula/proszek

6,86÷13,70

Miejscowe wytwarzanie
ceramiki NTE

Rys. 3. Schemat procesu wytwarzania powłok ze zmniejszonym
oporem przepływu i efektem samooczyszczania metodą natryskiwania cieplnego
Fig. 3. Scheme of production process of layers with reduced flow
resistance and self-cleaning effect by thermal spraying method

Po naniesieniu powłoki powierzchnię polerowano w celu
przygotowania jej do implantacji jonów. Polegała ona na
miejscowym rozpuszczaniu pod różnymi kątami, ze zmienną
gęstością, różnych wybranych jonów, a przeprowadzono ją
w II Physikalischen Institut an der Georg-August-Universität
Göttingen.
Synteza ceramiki NTE została zakończona obróbką
cieplną w 1000°C. Spowodowane implantacją strefy zakłóceń tworzą w procesie syntezy centra zarodkowania i sprzyjają dyfuzji wokół tych obszarów. Z tego powodu tworzenie
ceramiki NTE może być przez wcześniej ustalone warunki
implantacji lokalnie sterowane w celu osiągnięcia określonego, zdefiniowanego rozkładu cząstek i przez to wymaganego odkształcenia powierzchni.
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Wyniki badań
Zastosowana w pracy technologia wytwarzania proszków w wysokoenergetycznym młynie kulowym potwierdziła
swą przydatność i gwarantuje możliwość wyprodukowania
jednorodnego proszku wyjściowego do nanoszenia powłok.
Badania za pomocą mikroskopu elektronowego potwierdzają, że ceramiczne cząstki uległy rozdrobnieniu i po zmieleniu zostały równomiernie rozłożone na powierzchni ziaren
MCrAly (rys. 4).
Wytworzone w ten sposób proszki zostały ostatecznie
zastosowane do otrzymania powłok, które wykonano metodą natryskiwania płomieniowego naddźwiękowego za pomocą zasilanego naftą urządzenia K2 (GTV Verschleiß-Schutz
GmbH, Luckenbach). Ten proces natryskiwania cieplnego
jest obecnie stosowany do przemysłowego nakładania powłok na łopatki turbin. Badania porównawcze z zastosowaniem procesu natryskiwania plazmowego w próżni są przewidziane do realizacji w dalszej części projektu.
W kolejnym etapie badań wytworzone proszki zostały
nałożone na powierzchnię metodą napawania laserowego.
Do tego celu zastosowano laser diodowy (ROFIN DL 030
S, Hamburg). Utworzona w procesie napawania laserowego
powłoka, inaczej niż przy natryskiwaniu cieplnym, ma bardzo
jednorodną strukturę, która dzięki połączeniu metalurgicz-

Rys. 4. Proszek po procesie wysokoenergetycznego mielenia w młynie kulowym; zdjęcie z mikroskopu elektronowego
Fig. 4. Scanning microscopy image of powder after highenergetic
grinding process in ball grinder

Rys. 5. Cząstki WO3 w natryskiwanej naddźwiękowo płomieniowo
powłoce McrAlY
Fig. 5. WO3 particles in high speeds thermal sprayed MCrAlY layer
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Rys. 6. Geometria powierzchni po implantacji pod kątem 0° (z lewej)
i pod kątem 45° (z prawej)
Fig. 6. Surface geometry after implantation at an angle of 0° (left)
and at an angle 45° (right)

nemu z podłożem wykazuje bardzo dobrą przyczepność.
Zarówno w powłokach wykonanych w procesie natryskiwania płomieniowego naddźwiękowego, jak i w powłokach
napawanych laserowo zaobserwowano obecność cząstek
ceramiki (rys. 5).
Przed następującym, po nałożeniu powłok procesem implantacji ich powierzchnię polerowano w celu zapewnienia
powtarzalnych warunków wyjściowych. Proces implantacji,
z zastosowaniem różnych jonów (Xe, Fe, Y), zmiennych gęstości (1016÷1017 cm-2) i wprowadzanych pod różnymi kątami
(0°, 30°, 45°), przeprowadzono w II Physikalischen Institut
der Georg-August-Universität, Göttingen.

Rys. 7. Struktura typu żebrowego po implantacji jonowej
Fig. 7. Finned type structure after ionic implantation

Rys. 8. Struktura powłoki po obróbce cieplnej
Fig. 8. Layer structure after heat treatment

Dzięki procesowi implantacji możliwa była wyraźna
zmiana geometrii powierzchni powłoki. Uwidacznia się to
w powstaniu lokalnych wydzieleń, szczególnie w obszarze
granic ziaren. W zależności od kąta implantacji nie są one
ukierunkowane, albo są ułożone liniowo (rys. 6).
Szczególną morfologię powierzchni obserwuje się po
implantacji osnowy pierwotnego stopu MCrAlY pod kątem
30°. W tych warunkach powstała na powierzchni struktura
typu żebrowego o długości 15÷20 µm i szerokości 3÷5 µm
(rys. 7). Przeprowadzone metodą mikroskopową pomiary sił
atomowych (AFM) wykazały, że wysokość tych wydzieleń
jest równa 120 nm. Ponieważ mechanizm powstawania tych,
złożonych głównie z Al2O3 wydzieleń, nie jest dotychczas
znany planuje się prowadzenie dalszych badań w tym zakresie. Po procesie implantacji następowała, w celu syntezy

ceramiki NTE, trwająca cztery godziny obróbka cieplna
w temperaturze 1000°C. W celu zabezpieczenia powierzchni próbek przed nadmiernym utlenianiem proces
ten przeprowadzono w próżni. Po obróbce cieplnej na
całej powierzchni powłoki zaobserwowano równomiernie rozłożone wydzielenia (rys. 8). Z powodu niewielkich
rozmiarów pojedynczych wydzieleń dokładna analiza ich
składu możliwa była jedynie w ograniczonym zakresie.
Pierwsze pomiary wykazują jednak, że są to związki wolframu.
Interesujące jest to, że wydzielenia te ulegają rozkładowi
przy ponownej obróbce cieplnej trwającej 10 godzin. W miejscu tych wydzieleń obserwuje się, przede wszystkim przy
granicach ziaren, pustki o średnicy 1÷5 µm. Również to zjawisko będzie przedmiotem dalszych badań.

Podsumowanie
Pomimo licznych, interesujących i częściowo niezrozumiałych zjawisk, związanych z opisanym w tej
pracy materiałem kompozytowym, nie udało się jeszcze dotychczas zaobserwować występowania oczekiwanej ceramiki MTE (Y2W3O12) w natryskiwanych
powłokach. Ponieważ jednak w równolegle prowadzonych badaniach mieszanin proszków ten cel osiągnięto, powinno w przyszłości być możliwe przeniesienie
tego efektu do wytwarzanych powłok.
Mechaniczne stopowanie okazało się bardzo
przydatne do wytworzenia jednorodnego proszku
wyjściowego, za pomocą którego będą mogły być wykonywane powłoki na różnych podłożach.

Wydaje się, że spośród sprawdzonych w badaniach
technologii nakładania powłok, przede wszystkim napawanie jest rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie
zamierzonego celu, ponieważ dzięki największej jednorodności powłoki, powstałe w procesie implantacji miejscowe zakłócenia gwarantują osiągnięcie największych
efektów.
Obróbka cieplna powłok prowadzi do powstania wydzieleń na ich powierzchni, których skład nie może być
jeszcze dokładnie określony. Jednocześnie należy jeszcze zbadać, dlaczego te wydzielenia wskutek dalszej obróbki cieplnej ulegają rozpadowi.
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Abstract

Zespoły metalowe wchodzące w skład urządzeń do
spalania odpadów narażone są na znaczne oddziaływanie czynników korozyjnych. Z tego powodu nanosi się na
ich powierzchnię powłoki odporne na korozję. Aktualnie
są to najczęściej stopy na bazie niklu, które albo nanosi się w procesie napawania, albo natryskuje płomieniowo naddźwiękowo. Z powodu dużych kosztów surowca
i technologii nanoszenia powłok przedmiotem aktualnych
badań z jednej strony są prace nad możliwością zastępowania materiałów zawierających nikiel przez tańsze
materiały na bazie żelaza, a z drugiej strony prace nad
obniżeniem kosztów ich nakładania przez zastosowanie
natryskiwania łukowego. Wyniki dotychczasowych badań
potwierdzają korzyści wynikające z zastosowania stopów
Fe-Cr-Si, które w atmosferze zawierającej chlor wykazują
lepszą odporność korozyjną niż tradycyjne materiały na
bazie niklu. Dlatego w aktualnie realizowanych projektach
badawczych prowadzone są prace nad określeniem odporności korozyjnej różnych stopów tego układu. Równocześnie prowadzi się badania nad możliwością dopasowania procesu natryskiwania łukowego do wytwarzania
możliwie najszczelniejszych powłok mogących zapobiec
penetracji chloru.

Metal units constituting parts of the waste incineration
equipment are exposed to significant corrosive effects. For
this reason, corrosion resistant layers are affixed on their
surface. Currently, the most often used are nickel-based
alloys, which are either affixed by pad welding, or by high
speeds flame spraying. Due to high costs of raw materials
and layers deposition technology, the subject of current
research is, on the one hand, possibility of replacing nickel containing materials by cheaper materials based on
iron, on the other hand, lowering costs of their deposition
by use of arc spraying. Results of up-to-date studies confirm the benefits of use of Fe-Cr-Si alloys, which in the
chlorine containing atmosphere exhibit better corrosion
resistance than traditional nickel-based materials. Therefore, in the currently ongoing research projects, studies
on corrosion resistance determination of various alloys of
this system are carried out. At the same time, research
concerning possibility of arc spraying process application
to manufacturing the possibly most hermetic layers that
may prevent penetration of chlorine is carried out.

Wstęp
W Niemczech użytkowanych jest aktualnie około 70
urządzeń do spalania odpadów o zdolności spalania ok. 17
milionów ton rocznie. W około 90 procentach tych urządzeń
Prof. dr hab. inż. Johannes Wilden, Viktor E. Drescher – Technische Universität Berlin; Rick Durham, Michael Schütze – DECHEMA e.V.
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wytworzona w procesie spalania energia cieplna wykorzystywana jest w elektrowniach parowych do wytwarzania prądu.
Większość tych współczesnych elektrowni pracuje przy następujących parametrach: ciśnienie pary około 40 bar, temperatura w przegrzewaczu 450°C, w parowniku 250°C [1, 2].
W procesie spalania różnych odpadów, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych powstają różne substancje.
Mogą one występować w postaci pojedynczych pierwiastków
(np. Cl, Na, K, S, Ca, Pb i Zn) lub związków albo – wchodząc
w reakcje chemiczne – tworzyć zarówno gazy korozyjne (np.
chlorki), jak i korozyjne związki stałe (np. połączenia alka-

Kanał
dymowy

Kanał
dymowy

Oczyszczanie rury

Oczyszczanie gazów

Zasyp
odpadów

Rurowe wymienniki ciepła

Kanał
dymowy

Palenisko rusztowe

Usuwanie
popiołu

Rys. 1. Obszary występowania największych problemów z korozją
w urządzeniach do spalania odpadów [1]
Fig. 1. Areas of occurrence of the biggest problems with corrosion in
the facilities for the wastes incineration [1]

liczne albo zawierające metale ciężkie) [3, 4, 5]. Nie można,
na podstawie zróżnicowanego składu odpadów, przewidzieć
ilości i składu produktów korozyjnych [6].
Szczególnie obecność chloru prowadzi w podwyższonych temperaturach do przyspieszonej korozji części metalowych [7, 8]. Wiadomo, że więcej niż 70% przestojów
urządzeń do spalania śmieci spowodowanych jest korozją
chlorkową [9]. Przede wszystkim części metalowe znajdujące się w kotłowni, na przykład przegrzewacz, są z powodu
wysokiej temperatury ścian narażone na intensywne oddziaływanie korozyjne [1, 3]. Na rysunku 1 zaznaczono obszary
szczególnie narażone na korozję.
W ostatnich 15 latach, z powodu intensywniejszego
wstępnego sortowania odpadów, wzrosła ogólna zawartość
chloru w procesie ich spalania. Obserwowane zwiększenie
w obiegu ilości tworzyw sztucznych zawierających chlor
(jak PCV) i odpadów solnych zawierających chlor (np. NaCl)
w odpadach komunalnych i przemysłowych powoduje dodatkowy wzrost ilości kwasu solnego i bogatych w chlor popiołów w spalinach [5, 10].
Równolegle poza reakcjami chemicznymi procesy korozyjne mogą zostać spotęgowane przez erozję w związku
z obecnością w spalinach stałych cząstek popiołu. Dlatego
nie jest możliwe, ze względu na ilość i rodzaj znajdujących się
w spalinach cząstek popiołu oraz ich prędkość, precyzyjne
ustalenie wpływu na wielkość zużycia elementów urządzeń
do spalania śmieci czynników korozyjnych i erozyjnych [11].

Mechanizmy wysokotemperaturowej
korozji chlorkowej
Przyczyną wysokotemperaturowej korozji chlorkowej,
w przypadku stosowanych w budowie zbiorników urządzeń
do spalania nisko- i średniostopowych stali, jest reakcja żelaza z chlorem [11, 12]. Utlenianie żelaza w obecności związ-

ków zawierających chlor nazywane jest aktywnym utlenianiem. Agresywny chlor powstaje m.in. z uwolnionego w czasie spalania kwasu solnego i tlenu, które reagują ze sobą
i tworzą Cl2 i H2O [13]. Chlor może dyfundować, przez pory
i pęknięcia istniejącej na powierzchni części maszyn warstwy zgorzeliny, do granicy fazowej między tlenkiem a podłożem i tam reagować z żelazem. Utworzony chlorek FeCl2
może natomiast dyfundować w drugą stronę przez warstwę
tlenków do granicy fazowej tlenek/gaz. Tam chlorki żelaza
będą utleniać się do Fe2O3 albo Fe3O4, jeżeli w urządzeniu
ciśnienie tlenu jest odpowiednio wysokie [13, 14, 15]. Stąd
uwolniony chlor może na nowo wejść, zgodnie z opisanym
powyżej schematem – w reakcję. Poza opisanymi reakcjami
korozyjnymi możliwe jest również powstawanie FeCl3, który
albo odparuje, albo tak samo ulegnie utlenieniu do Fe2O3 lub
do Fe3O4 [13].
Powstałe tlenki nie są jednak w stanie ochronić metalowej powierzchni przed dalszym utlenianiem. Obniżona przez
obecność lotnego chloru przyczepność utlenionej warstwy
i występujące w niej naprężenia wewnętrzne prowadzą do
jej odrywania i pękania [13].
Wiele zjawisk korozyjnych związanych jest bardziej
z obecnością stopionych soli, niż faz gazowych. W chłodniejszych obszarach wymiennika ciepła dochodzi zazwyczaj
do tworzenia osadów z transportowanych w strumieniu spalin związków stałych (popiół i sole) [16, 17].
Składniki popiołu w osadzonych warstwach nie oddziałują z reguły korozyjnie bezpośrednio na materiały metalowe w określonych warunkach (temperatura spalin i popiołu). Nie wywołują również pośrednio procesów korozyjnych,
np. przez uwolnienie agresywnych gazów [11]. Osadzone
na powierzchni części metalowych sole mogą jednak zapoczątkować procesy korozyjne, ponieważ zawierają chlorki,
tlenki, zasady, siarczki i metale ciężkie. Sole te mogą reagować ze sobą albo z otaczającymi je gazami, tworząc
solne mieszanki eutektyczne o niskiej temperaturze topnienia [3, 17]. Dlatego procesy korozyjne występujące pod
powierzchnią stopionych soli chlorkowych i siarczkowych
prowadzą już przy temperaturze ok. 300°C do katastrofalnych szkód korozyjnych [11].
W zakresie typowej temperatury powierzchni parownika (230°C÷325°C) topią się przede wszystkim mieszanki
solne zawierające chlor (np. 68ZnCl2-32 KCl). W wyższej
temperaturze (400÷500°C) na powierzchni przegrzewacza mogą powstawać również związki zawierające siarkę
(np. 52ZnSO4 -25K 2SO4 -23Na2SO4). Siarczany te wywołują procesy korozyjne, wchodząc w reakcję z warstwą
tlenkową na powierzchni i prowadząc do jej rozpuszczenia, a niechroniona powierzchnia metalu może zostać zaatakowana przez chlor ze zwiększoną intensywnością [11,
14, 18, 19].

Ochrona części urządzeń
przed korozją
W celu ochrony powierzchni części metalowych
w urządzeniach do spalania śmieci nanoszone są warstwy
zabezpieczające je przed korozją. Chronione będą zazwyczaj płomienice i ściany kierownic rurowych w przestrzeni spalania, począwszy od rusztu aż do sklepienia kotła
włącznie. W obszarze występowania wysokich temperatur
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najczęściej stosuje się materiały ognioodporne [11]. W wymienniku ciepła natomiast, w którym wymagane jest ponadto dobre przekazywanie ciepła, stosuje się materiały
z naniesionymi na powierzchnię powłokami chroniącymi
przed korozją. Obecnie napawa się na nie stopy na bazie
niklu (np. Alloy 625) [1, 5]. Dobrą odporność tych materiałów na działanie chloru zawdzięczają one wyższej temperaturze topnienia i wrzenia chlorków niklu [8]. Z powodu
wysokich cen surowców poszukuje się nowych, tańszych
materiałów o wystarczającej dla tego rodzaju zastosowań
odporności na korozję. Wyniki badań wstępnych wykazały,
że stopy Fe-Cr-Si zapewniają bardzo dobrą ochronę przed
korozją w atmosferze zawierającej chlor i w podwyższonej
temperaturze [7, 20].
Obecnie powłoki ochronne przed korozją nanoszone
są głównie w procesie napawania. Dzięki całkowitemu
przetopieniu materiału powstaje w takim procesie dobrze
przyczepiona do podłoża, szczelna warstwa. Trudne są
jednak naprawy i regeneracja elementów w urządzeniu
z powodu ograniczonego miejsca i związanego z tym
często napawania w pozycjach wymuszonych. W procesie wytwarzania nowych kierownic do ochrony ich ścian
stosuje się oprócz napawania naddźwiękowe natryskiwanie płomieniowe. Również w tym procesie wytwarzane są
szczelne powłoki, jednak ze względu na trudności w manipulowaniu pistoletem, nie nadaje się on do przeprowadzenia w warunkach polowych.
Do szybkich napraw na miejscu preferowane są, korzystne cenowo i wygodnie procesy natryskiwania. Natryskiwanie łukowe łączy prostotę i poręczność ze sprawnością procesu nanoszenia powłok. W ramach przedstawianej
pracy przewiduje się wykonanie wysokojakościowych, odpornych na korozję powłok za pomocą natryskiwania łukowego. Poza doborem odpowiednich materiałów szczególna uwaga zostanie zwrócona na problematykę dopasowania charakterystyki łuku zapewniającej polepszenie
morfologii powłoki.

Badania własne
Dobór materiałów

Ze względu na to, że stopy z układu Fe-Cr-Si wykazują
więcej zalet w atmosferze zawierającej chlor w porównaniu
z materiałami z grupy NiCr i FeCr (rys. 2), układ ten będzie
stanowił bazę doboru materiałów do badań (tabl. I). W stopach tych krzem zapewnia tworzenie się stabilnych tlenków,
a bor powoduje obniżenie temperatury solidusu, co powinno
wpłynąć na większą gęstość i szczelność powłok.
Materiały D i E reprezentują natomiast koncepcje odbiegające od wcześniejszych założeń, a oczekuje się od nich
z jednej strony większej odporności na zużycie (przez utworzenie węglików), a z drugiej – powstania w ich strukturze
obok tlenków SiO2 dodatkowo tlenków Al2O3.

Tablica I. Skład chemiczny zastosowanych drutów
Table I. Chemical composition of applied wires
Materiał

Fe

Cr

Si

B

A

reszta

32

5

1

B

reszta

25

5

4

C

reszta

25

5

D

reszta

30

11

E

reszta

20

5

C

Al

2
5

Druty proszkowe wykonane zostały przez firmy: Corodur Fülldraht GmbH, Willich albo Corodur Verschleiß-Schutz
GmbH, Thale. Do oceny efektów osiągniętych w wyniku zastosowania nowych stopów wykorzystano, obok powszechnie używanych w podwyższonych temperaturach drutów
Corodur S 35T i Corodur S SER G (tabl. II), drut proszkowy
i drut lity ze stopu Alloy 625.

Tablica II. Skład chemiczny drutów referencyjnych
Table II. Chemical composition of reference wires
Drut

Fe

SER G

reszta

18

Cr

4

Si

35T

reszta

30

1

B

Ni
8

Mo

Mn

Nb

6

5

1

4

Dobór parametrów procesu

1

Ponieważ optymalizacja procesu natryskiwania jest jednym z głównych zadań tego projektu, badania przeprowadzono z zastosowaniem dwóch różnych systemów natryskiwania łukowego (tabl. III), aby sprawdzić ich wpływ na uzyskane wyniki. Zastosowano system SPARC 400 firmy GTV
Versc-hleißschutz GmbH, Luckenbach oraz system VisuArc
350 firmy Sulzer Metco OSU GmbH, Duisburg. Badano powłoki natryskiwane na próbki o średnicy 16 mm i długości
50 mm wykonane z niskostopowej stali 1.0037 (rys. 3).

Czas [h]

Rys. 2. Zmiana masy wybranych materiałów po teście korozyjnym
wykonanym w temperaturze 600°C w atmosferze zawierającej pary
kwasu solnego [7]
Fig. 2. Mass changes of selected materials after corrosion test carried out at a temperature of 600 °C in an atmosphere containing hydrochloric acid vapors [7]
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Rys. 3. Natryskiwana próbka do badań korozyjnych
Fig. 3. Sprayed sample for corrosion tests

Tablica III. Parametry natryskiwania
Table III. Spraying parameters
Parametry

VisuArc 350

SPARC 400

Prąd [A]

110÷145

110÷145

Napięcie [V]

28÷40

28÷35

Posuw drutu
[m/min]

3,0÷3,5

3,5÷5,7

Ciśnienie gazu
rozpylającego [bar]

4

3,3÷4,4

Odległość
natryskiwania [mm]

150

140

Badania metalograficzne powłok

Natryskiwane powłoki obserwowano pod mikroskopem
świetlnym w przekroju poprzecznym i wzdłużnym. Wszystkie powłoki charakteryzują się typową dla tego sposobu nanoszenia pasmową budową z wtrąceniami niewielkiej ilości
niestopionych cząstek (rys. 4), W przypadku powłoki natryskiwanej łukowo na granicach cząstek rozpoznawalne są
szerokie, składające się głównie z tlenków ciemne pasma.
W zależności od rodzaju zastosowanego drutu powłoki
wykazują różne charakterystyczne obrazy struktur. W powłokach natryskiwanych stopami zawierającymi dodatek

boru (dotyczy to szczególnie materiału B) obserwuje się wyraźnie mniej pęknięć i porów niż w powłokach wykonanych
z materiałów bez tego dodatku (rys. 5).
Ponieważ ochrona przed korozją natryskiwanych cieplnie
powłok zależy przede wszystkim od ich szczelności i jednorodności [23], oczekuje się, że powłoki wykonane z użyciem
stopu B wykażą większą, niż inne materiały bez boru, odporność na korozję.

Badania odporności na korozję

Pierwsze oznaczenia odporności na korozję natryskiwanych powłok wykonano u partnera projektu badawczego
(DECHEMA e.V., Frankfurt). Próbki początkowo przetrzymywano przez 100 h w temperaturze 500°C w zamkniętym
piecu rurowym w atmosferze zawierającej chlor (75N2-20O24,9Ar-0,1Cl2). Intensywność przemieszczania się chloru od
powierzchni powłoki do materiału podłoża oceniano na podstawie analizy rozkładu pierwiastków wykonanej za pomocą
mikrosondy.
Po 100 godzinach przetrzymywania próbek w atmosferze
zawierającej chlor nie zaobserwowano w żadnej z badanych
powłok zjawiska rozwarstwiania. We wszystkich próbkach
stwierdzono wzrost masy w wyniku ich utleniania (tabl. IV).
Pomimo porównywalnego, niewielkiego przyrostu masy
próbek związanego z ich utlenianiem, można było w większości próbek stwierdzić zjawisko penetracji chloru aż do
materiału podłoża. Jedynym stopem, w którym dyfuzja
chloru w kierunku podłoża była niewielka, jest materiał B,
gdzie chlor wdyfundował jedynie do połowy grubości powłoki (rys. 6).
Wnioski z badań wstępnych posłużyły za podstawę
wyboru metody natryskiwania, optymalizacji jej parametrów
i zakresu zastosowania wytworzonych warstw. Wykonane z zastosowaniem zoptymalizowanych parametrów powłoki zostały poddane następnie badaniom odporności na
korozję w czasie 1000 h. W badaniach tych natryskiwane
próbki umieszczone zostały w pojemnikach ze sztucznym
popiołem.
Tablica IV. Masa próbek po teście korozyjnym
Table IV. Samples mass after corrosion test

Rys. 4. Natryskiwana łukowo powłoka z materiału C
Fig. 4. Arc sprayed layer of a material C

Rys. 5. Natryskiwana łukowo powłoka z materiału B
Fig. 5. Arc sprayed layer of a material B

Próbka

Sposób
natryskiwania

Przyrost masy, mg

A

SPARC 400

45,96

A

VisuArc 350

81,26

B

SPARC 400

26,17

B

VisuArc 350

38,40

C

SPARC 400

153,15

C

VisuArc 350

262,77

D

VisuArc 350

80,32

E

VisuArc 350

135,87

SER G

SPARC 400

94,73

SER G

VisuArc 350

82,56

35 T

SPARC 400

45,21

35 T

VisuArc 350

26,46

Alloy 625

VisuArc 350

109,64
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b)

a)

Rys. 6. Rozkład żelaza i chloru w natryskiwanej łukowo powłoce
z materiału B, określony za pomocą mikrosondy
Fig. 6. Iron and chlorine distribution in arc sprayed layer of material
B determined by microprobe

Podsumowanie
Dotychczasowe wyniki badań wykazały możliwość
wytwarzania warstw odpornych na korozję ze stopów
typu Fe-Cr-Si w procesie natryskiwania łukowego z
dodatkiem boru lub bez niego. Szczególnie materiał B,
utrudniając dyfuzję chloru, znacznie lepiej chroni podłoże przed korozją chlorkową niż stosowane powszechnie
stopy oznaczone SER G i 35T.
O możliwości pełnego wykorzystania tych stopów
decyduje szczelność wytworzonych powłok.
Ponieważ natryskiwanie łukowe z powodu prostoty i
niskich kosztów procesu może być zalecone do napraw
w miejscu eksploatacji urządzeń do spalania śmieci,
niezbędne są dodatkowe badania, dotyczące parametrów natryskiwania i doboru charakterystyki źródła
prądu, zapewniających możliwość wytworzenia szczelnych, ubogich w tlenki powłok.

Literatura
[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

G. Tegeder: Thermisch gespritzte Schutzschichten für den
Einsatz in MVA, Kolloquium Thermisches Spritzen (2008).
D. Bendix, G. Tegeder, P. Crimmann, J. Metschke and
M. Faulstich: Development of thermal sprayed layers for
high temperature areas in waste incineration plants, Materials and Corrosion 2008, 50, No. 5.
P. Rademakers, W. Hesseling, J. van de Wetering: Review
on corrosion in waste incinerators, and possible effect of
bromine, TNO Industrial Technology 2002.
D. Bendix, J. Metschke: Neue Korrosionsschutzkonzepte für
Abfallverbrennungsanlage, Fachtagung thermische Abfallbehandlung 2006.
P. Crimmann, D. Bendix, J. Metschke, M. Faulstich: Schichtentwicklung mittels Korrosionssonden in Energieerzeugungsanlagen 2006.
M. Born: Wissenschaftliche und Technische Aufgaben
bei der Begrenzung von Korrosionsschäden, Verfahren &
Werkstoffe für die Energietechnik, Band 2 2006.
C. Schroer, M. Spiegel, H.J. Grabke: Corrosion Resist Coating. Mat. for Heat Exchanger Tubes in Waste Incineration Plants, Mat. for Advanced Power Engineering 1998, 5,
part II.
S. Chevalier, S. Ched’Homme, A. Bekaddour, K. AmilainBasset, L. Buisson: High temperature alloy chloridation at
850°C Part II, Materials and Corrosion 2007, 58, No. 5.
M. Perilleux, B.M.E. Adams: Design Features to Avoid HighTemperature Corrosion in MSW Boilers, Dampferzeugerkorrosion, Band 2 2005.
B. A. Baker, G. D. Smith and L. E. Shoemaker: Performance
of Commercial Alloys in Simulated Waste Incineration Environments.
M. Born, W. Spiegel, M. Spiegel, G. Lüdenbach, R. Warnecke, J. Metschke Kap. 4 H. Zwahr: Dampferzeugerkorrosion,
Stand der Kenntnisse, Band 1 2005.
H. J. Grabke, M. Spiegel, A. Zahs: Role of Alloying Elements
and Carbides in the Chlorine-Induced Corrosion of Steels
and Alloys, Materials Research 2004, 7, No. 1.
D. Bramhoff, H.J. Grabke, E. Reese, H.P. Schmidt: Einfluss
von HCI und Cl2 auf die Hochtemperaturkorrosion des 2 1/4

[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]
[20]
[21]

[22]

[23]

Cr1Mo-Stahls in Atmosphären mit hohen Sauerstoff drücken, Werkstoffe und Korrosion 1990.
M. Spiegel, H.J. Grabke: Hochtemperaturkorrosion hochlegierter Stahle unter simulierten Mullverbrennungsbedingungen, Materials and Corrosion 1996.
M.A. Uusitalo, P.M.J. Vuoristo, T.A. Mäntyla: High temperature corrosion of Coatings and Boiler Steels in Oxidizing
Chlorine-containing Atmosphere, Mat. Sci. and Eng. 2003,
A346.
W. Spiegel: Praktische Maßnahmen zur Korrosionsminderung in MVA, Berichte aus Wassergüte- und Abfallwirtschaft 2001, 162.
W. Spiegel: Einsatz von Additiven zur Begrenzung der
Hochtemperatur-Chlorkorrosion als Option neben anderen
Korrosionsschutzmaßnahmen, In: M. Born, Dampferzeugerkorrosion 2007.
M. Spiegel, R. Warnecke: Perfomance of Thermal Spray
Coatings under Waste Incineration Conditions, Corrosion
2001 2001.
M.S. Pastén, M. Spiegel: High T. Corrosion of Metallic Materials in simulated Waste Incineration Environments at
300–600°C, Mat. and Corr. 2006, 57, No. 2.
Schroer, C., M. Spiegel, H. J. Grabke, G. Sauthoff: Verwendung von Stahlpulver auf der Basis Fe-Cr-Si für Korrosionsbeständige Beschichtungen, EP 0933443 A1 1999.
R. Schülein, F. Eiteneuer: Therm. Beschichtungen als Korrosionsschutz in MVA und Energieerzeugungsungsanlagen – Erfahrungen aus der Praxis, Dampferzeugerkorrosion, Band 2 2005.
K. Bobzin, T. Schläfer, K. Richardt, L. Zhao, P. Kutschmann:
Mikrostruktur und Eigenschaften lichtbogengespritzter
Schichten auf Eisenbasis, Mat.-wiss. u. Werkstofftech.
2008, 39, No. 12.
W. Schmidl: Erfahrungen mit thermisch gespritzten Schichten als Korrosionsschutz auf Wärmetauscherflächen in reststoffbefeuerten Dampferzeugern, In: Thomé-Kozmiensky,
K.J. und Beckmann, M. (Hrsg.): Energie aus Abfall,
Band 6 2009.

Autorzy dziekują Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigung „Otto von Guericke“ e.V. (AiF-Nr.: 15.509 N/1)
oraz firmie DECHEMA za finansowe wsparcie tego projektu.

80

Przegląd spawalnictwa 9/2009

Tadeusz Hejwowski
Zbigniew Gała
Hubert Drzeniek

Odporność na zużycie erozyjno-korozyjne
powłok natryskiwanych łukowo
na rurach przegrzewaczy trzeciego stopnia
kotła elektrociepłowni
Erosive and corrosive wear resistance
of arc sprayed coatings on pipes of
superheaters of the third stage of a boiler
of a heat and power generating plant
Streszczenie

Abstract

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na
zużycie powłok natryskiwanych metodą łukową z drutów
75B (warstwa wiążąca) i 95MXC oraz Ami Spray Arc 100.
Wykazano istotny wpływ chropowatości powłoki i kohezji
granic ziaren na przebieg procesów zużywania ściernego
i erozyjnego. W badaniach eksploatacyjnych stwierdzono, że intensywność zużywania powłok natryskiwanych
jest porównywalna do stali 10H2M. Korzystne jest wykonywanie powłok na rurach przegrzewacza pary kotła
energetycznego z drutu Ami Spray Arc 100.

The paper presents results of wear resistance investigations of coatings arc sprayed with 75B (bond layer),
95MXC and Ami Spray Arc 100. It was demonstrated
that coating roughness and cohesion of grain boundaries
have distinct effect on the course of abrasion and erosion
processes. In the field trials, it was found that wear intensity of sprayed coatings was comparable to that of 10H2M
steel. It is profitable to perform coatings on heat exchanger tubes of boiler with Ami Spray Arc 100.

Wstęp
Rury przegrzewaczy pary kotłów energetycznych charakteryzują się małą trwałością, co powoduje konieczność
okresowych remontów. Mechanizmem zużywania elementów
kotłów energetycznych jest erozja-korozja. Przy braku cząstek stałych warstwa produktów korozji może zabezpieczać
powierzchnię stopu, jeśli jest zwarta, stabilna i charakteryzuje się dobrą przyczepnością do materiału. Połączenie obu
czynników, erozji i korozji, daje efekt synergiczny i wydatnie
zwiększa intensywność zużywania. Podatność produktów
korozji na erozję zależy od defektów warstwy tlenkowej oraz
naprężeń własnych. Warstwa produktów korozji podlega regeneracji, ale oznacza to zubożenie materiału w pierwiastki tworzące tlenki. Na przebieg zjawiska korozji-erozji ma
wpływ wiele czynników, takich jak: wielkość i kształt ziaren
pyłów, twardość pyłów, temperatura, prędkość i kąt uderzenia pyłów, zawartość pyłów w strumieni gazów, skład chemiczny materiału podlegającego zużyciu oraz skład popiołów
lotnych. Najbardziej istotnymi składnikami popiołów lotnych
w kotłach spalających węgiel kamienny są SiO2 oraz Al2O3.
W literaturze wyróżnia się zwykle od 4 do 6 obszarów warunków, w których występują poszczególne mechanizmy zużywania, począwszy od erozji aż do korozji, przez obszary
Dr hab. Tadeusz Hejwowski, prof. nadzw. –
Politechnika Lubelska, dr inż. Zbigniew Gała – Kelag,
Szwajcaria, dr inż. Hubert Drzeniek – Euromat Sp. z o.o.

warunków pracy, w których zaznacza się jednoczesny wpływ
erozji i korozji [1, 2]. Barkalow i Pettit wprowadzili ideę prezentowania zjawiska erozji-korozji w postaci tak zwanych map,
we współrzędnych energia kinetyczna/szybkość wzrostu zgorzeliny [3], prędkości cząstki pyłu i temperatury [4]. Obszary
zaznaczone na mapach pokazują poszczególne mechanizmy
zużywania różniące się intensywnością zużycia.
Należy także podkreślić, że przebieg procesu korozji
w kotłach spalających węgiel kamienny jest bardzo skomplikowany i jedynie częściowo poznany; ważny wpływ mają
domieszki zawarte w węglu oraz zjawisko osadzania się
popiołów na powierzchni elementów kotła [5]. Optymalna
zawartość chromu w stopach dwuskładnikowych Fe-Cr, odpowiadająca minimalnej szybkości utleniania wynosi, w zakresie temperatur 1173÷1473 K, 25÷30%. Szybkość korozji
siarkowej jest również funkcją zawartości Cr w stopie Fe-Cr,
ale minimalna szybkość korozji odpowiada dużo wyższym
zawartościom Cr, sięgającym 70% [6]. W wysokich temperaturach i przy dostatecznie wysokich ciśnieniach cząstkowych tlenu Cr 2O3 jest stosunkowo lotny i w temperaturach
przekraczających 1373 K ma to zasadniczy wpływ na własności ochronne zgorzeliny. W celu ochrony elementów kotłów stosuje się, na przykład, natryskiwaną łukowo powłokę
Armacor M (Fe25%Cr3%B2%Si) albo natryskiwane metodą
HVOF powłoki międzymetaliczne NiAl/ Al2O3 [7, 8]. W stosowanych testach laboratoryjnych nie jest możliwa dokładna
symulacja warunków pracy wymienników ciepła, w związku
z tym przydatność powłoki może być określona praktycznie
tylko podczas monitorowanej eksploatacji.
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Rys. 1. Przegrzewacz pary III stopnia kotła OP-215
Fig. 1. Superheater of 3-rd stage of OP-215 boiler

Rys. 3. Wygląd cząstek popiołu, SEM
Fig. 3. View of ash particles, SEM

Badania eksperymentalne

–
–

Celem badań było określenie celowości stosowania powłok natryskiwanych łukowo z drutów Ami Spray Arc 100
i 95MXC na powierzchniach rur przegrzewacza pary III
stopnia, spalającego węgiel kamienny kotła energetycznego
OP-215. Wydajność kotła wynosi 215 t/h, ciśnienie pary
przegrzanej 9,6 MPa, temperatura pary 808 K. Temperatura
gazów przed przegrzewaczem pary wynosi 1123 K, a na jego
wylocie 888 K. Zawartość siarki w węglu wynosi 0,9÷1,2%,
zawartość popiołu 15,7÷32,4%. Ze względu na wymagania
ochrony środowiska zostały wprowadzone technologie ograniczające emisję NOx i SO2. Spalanie węgla jest prowadzone w niskoemisyjnej wirowej komorze kotła, a do paliwa jest
dodawany wapń w celu związania siarki. W kotle są dodatkowo spalane odpady produkcyjne. Materiałem stosowanym
na rury przegrzewaczy jest stal 10H2M. Wymiar nominalny rur wynosi Φ31,8×5 mm. Trwałość rur osiąga 3÷4 lata.
Na rysunku 1 przedstawiono rozważany wymiennik ciepła.
Zakres pracy obejmował badania:
– ścieralności powłok,
– mikrostruktury powłok,

mechanizmów zużywania ściernego i erozyjnego,
pomiary grubości powłok na wycinkach rur kotłowych
pobranych po długim okresie eksploatacji oraz badanie
mikrostruktury.
Obiektem badań były dostarczone próbki. Badania odporności na zużycie ścierne wykonano na testerze do badania ścieralności T-07 produkcji Instytutu Technologii
Eksploatacji w Radomiu. Przeciwpróbkę stanowiła rolka o
wymiarach Φ50×15 pokryta gumą. W badaniach zastosowano pył pobrany z kotła. Skład ziarnowy pyłu przedstawiono
na rysunku 2, a na rysunku 3 wygląd ziaren pyłu. Wielkość
ziaren jest zawarta w szerokim zakresie, około 81% z nich
nie przekracza 40 µm. Badaniom poddano powierzchnie natryskiwane oraz powierzchnie szlifowane. Droga tarcia wynosiła 1800 obrotów, siła docisku – 22 N. Grubości powłok
zmierzono za pomocą mikroskopu optycznego na zgładach
poprzecznych trawionych 5% nitalem. Warstwę wiążącą natryskiwano z drutu 75B (Ni = 95%, Al = 5%), warstwy odporne na zużycie– drutami Ami Spray Arc 100 (C = 2,8%,
Cr = 19%, Fereszta) oraz 95MXC (Cmax.= 0,15%, Si =
1,2÷2,0%, Cr = 26,0÷29,0%, Mn = 1,1÷2,0%, B = 3,3÷4,0%,
Fereszta). W tablicy I przedstawiono wyniki pomiarów.

Tablica I. Wyniki badań odporności na zużycie ścierne powłok natryskiwanych
Table I. Results of abrasion tests
Grubość, mm
Powłoka

Rys. 2. Histogram wielkości cząstek pyłu
Fig. 2. Histogram of ash particle size
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Względna odporność
na zużycie

zakres

średnia

natryskiwana

szlifowana

95MXC

0,19÷0,35

0,27

2,71

4,72

75B/
95MXC

0,26÷0,54

0,42

2,74

6,79

Ami Spray
Arc 100

0,31÷0,39

0,34

2,81

5,56

75B/ Ami
Spray
Arc 100

0,23÷0,39

0,3

2,62

4,21

Powłoki natryskiwane wykazały zbliżone odporności na
zużycie; zaobserwowanym istotnym mechanizmem uszkadzania w badaniach ścieralności było odrywanie cząstek
powłoki. Odporność na zużycie powłok szlifowanych jest
wyraźnie wyższa – największą odporność wykazała powłoka dwuwarstwowa 75B/95MXC. Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono powierzchnie śladów zużycia.

Pomiary mikrotwardości powłok wykonano za pomocą mikrotwardościomierza Hanemanna typu MHP 100
pod obciążeniem 45 G. Średnie mikrotwardości wynosiły:
warstwy wiążącej – 270 HV, warstwy natryskiwanej z drutu 95MXC–817 HV (zakres 392÷1568 HV), warstwy natryskiwanej z drutu Ami Spray Arc 100 – 582 HV (zakres
307÷955 HV). Mikrostruktura powłoki natryskiwanej z drutu

Rys. 4. Ścieżka tarcia, powłoka natryskiwana nr 4, pow. 30×
Fig. 4. Wear scar of as-sprayed coating No. 4, magn. 30×

Rys. 7. Powierzchnia powłoki natryskiwanej z drutu 95MXC po erozji
cząstkami popiołu, SEM
Fig. 7. Surface of 95MXC after erosion with ash particles, SEM

Rys. 5. Ścieżka tarcia, powłoka szlifowana nr 1, pow. 30×
Fig. 5. Wear scar of polished coating No. 1, magn. 30×

Rys. 8. Powłoka Ami Spray Arc 100, szlifowana, po erozji ścierniwem
kwarcowym, SEM
Fig. 8. Surface of polished Ami Spray Arc 100 coating after erosion
with crushed quartz particles, SEM

Rys. 6. Powierzchnia powłoki natryskiwanej z drutu 95MXC, SEM
Fig. 6. Surface of as-sprayed 95 MXC coating, SEM

Rys. 9. Powłoka 95MXC, szlifowana, po erozji ścierniwem kwarcowym, SEM
Fig. 9. Surface of polished 95MXC coating after erosion with crashed
quartz particles, SEM
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Ami Spray Arc 100 zawiera przechłodzone roztwory Feα i Feγ
[9]. Przyczepność natryskiwanych łukowo powłok 95MXC
na podłoże stalowe przekracza 49 MPa [10]. Powłoki natryskiwane 95 MXC charakteryzują się wysoką odpornością
na zużycie ścierne i erozyjne oraz korozję [11, 12]. Badania
mechanizmu erozji powłok natryskiwanych zostały wykonane

Rys. 10. Powłoka 75B/95MXC po 3 miesiącach eksploatacji, SEM
Fig. 10. Two layered 75B/95MXC coating after 3 month service

Rys. 11. Grubość ściany rury wymiennika ciepła niezabezpieczonej
powłoką po eksploatacji
Fig. 11. Thickness of unprotected heat exchanger tube wall after
service

Rys. 12. Grubość powłoki 75B/95MXC po eksploatacji
Fig. 12. Thickness of two layered 75B/95MXC coating after service
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na mikroskopie skaningowym Hitachi S-4200 wyposażonym
w system mikroanalizy Voyager 3.6. Badane powłoki poddano erozji przez cząstki pyłów przyspieszone do prędkości
130 m/s oraz cząstki ścierniwa kwarcowego o wielkości ziaren < 0,1 mm przyspieszone do prędkości 80 m/s.
Na rysunku 6 przedstawiono powierzchnię powłoki natryskiwanej z drutu 95MXC, natomiast na rysunku 7 powłokę
95MXC po erozji cząstkami popiołu pod kątem 30 0 (względem powierzchni powłoki).
W czasie erozji następuje częściowe usunięcie nierówności powierzchni i zmniejszenie jej chropowatości. Stwierdzono obecność węglików chromu na powierzchni erodowanej pyłem, natomiast w trakcie erozji ścierniwem kwarcowym
węgliki zanikały. Przyczyną tego zjawiska jest kształt cząstek
ścierniwa. Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono powierzchnie
szlifowanych powłok Ami Spray Arc 100 i 95MXC po erozji
niewielką masą ścierniwa kwarcowego dla normalnego kąta
padania. W obu przypadkach zauważa się nasilenie erozji
na granicach porów. Nadmierna porowatość powłok i niska
kohezja ziaren powłoki powodują zwiększenie intensywności
zużycia powłoki. Granice ziaren stanowią również drogi łatwego wnikania składników środowiska w materiał powłoki.

Badania eksploatacyjne
Wykonano powłoki dwuwarstwowe na rurach III stopnia
przegrzewacza pary metodą natryskiwania łukowego bez
demontażu rur. Warstwę wiążącą natryskiwano drutem 75B,
warstwy odporne na zużycie drutami Ami Spray Arc 100
i 95MXC. Na rysunku 10 przedstawiono zgład poprzeczny
wycinka rury kotłowej pokrytej powłoką po 3-miesięcznym
okresie eksploatacji. Powłoka zachowała szczelność, nie
stwierdzono w niej obecności związków siarki. Grubość
warstwy wykonanej drutem 95MXC obniżyła się o około
50% wskutek korozji-erozji. W warstwie wiążącej i warstwie
95MXC zauważa się duże wydzielenia Al2O3. Obecność wydzieleń Al2O3 na granicy stali i warstwy wiążącej powoduje
zmniejszanie przyczepności powłoki. Na zgładach porzecznych wężownic wykonano również pomiary grubości rur
oraz powłok po okresie eksploatacji trwającym 3784 godziny. Średnia grubość nowych rur wykonanych ze stali 10H2M
o wymiarze nominalnym średnicy 31,8×5 mm zmierzona
w rejonie „kolana” metodą ultradźwiękową wynosi 4,75 mm.

Rys. 13. Grubość powłoki 75B/Ami Spray Arc 100 po eksploatacji
Fig. 13. Thickness of two layered 75B/Ami Spray Arc 100 coating
after service

Na rysunku 11 przedstawiono zależność grubości rury zmierzonej na zgładzie poprzecznym od odległości od „kolana”
rury; dodatnie wartości odległości odpowiadają odcinkowi
rury równoległemu do ściany kotła, wartości ujemne – odcinkowi zbieżnemu do ściany kotła. Eksploatacja spowodowała
wskutek erozji-korozji wyraźne zmniejszenie grubości ścian
rury niezabezpieczonej powłoką. Grubość powłok mierzono
za pomocą mikroskopu optycznego na stronie ogniowej rury
w pasie o szerokości 20 mm po obu stronach płaszczyzny
symetrii rury. Na rysunkach 12 i 13 przedstawiono zależność
średniej grubości powłoki od miejsca pobrania próbki. Na
odcinkach zbieżnych do ściany kotła grubości powłok są
wyraźnie większe niż na odcinkach równoległych. Powłoka
natryskiwana drutem 75B/Ami Spray Arc 100 była bardziej
odporna na zużycie niż powłoka 75B/95MXC.

Wnioski
Chropowatość powłok i kohezja ziaren powłoki
mają istotny wpływ na przebieg procesów zużywania
ściernego i erozyjnego powłok natryskiwanych. Celowe
jest natryskiwanie wewnątrz kotła powłok metodą
łukową z drutów 95MXC i AMI Spray Arc 100 na rurach
przegrzewacza pary. Intensywności zużywania powłok
95MXC i AMI Spray Arc 100 są porównywalne do stali
10H2M.
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Zapowiedź wydawnicza
Wysokotemperaturowa korozja powłok natryskiwanych łukowo
z proszkowych drutów na bazie żelaza

Natryskiwanie łukowe jest atrakcyjną metodą nanoszenia powłok ochronnych w szerokim zakresie zastosowań, ze
względu na wysoką wydajność procesu oraz stosunkowo niskie koszty aplikacyjne. Zastosowanie drutów proszkowych
jako materiału powłokotwórczego oferuje znaczne możliwości projektowania składu chemicznego materiału powłoki.
Zalety te spowodowały, że natryskiwanie powłok z drutów
proszkowych na bazie żelaza jest w ostatnich dekadach często stosowane do regeneracji części maszyn oraz ochrony
przed zużyciem. Ostatnio obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania tą technologią do ochrony urządzeń energetycznych przed korozją wysokotemperaturową.
W omówionej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących kinetyki utleniania wysokotemperaturowego (20÷700
°C, 100 h) powłok natryskiwanych łukowo z proszkowych dru-

tów opartych na systemie Fe-Cr-Al. Zbadano wpływ różnych
pierwiastków domieszkowych, takich jak Al, Mn, Si, B, itd. na
procesy wytwarzania tlenków oraz na odporność powłok na
zużycie ścierne w atmosferze gazu i podwyższonych temperaturach. Ustalono, że odporność na utlenianie zależy zarówno od makrostruktury i jednorodności powłoki natryskiwanej
łukowo, jak też od jej mikrostruktury. Pokazano, że zmiana
składu fazowego powłok, polegająca na tworzeniu się różnego rodzaju faz dyspersyjnych, głównie węglików i borków,
oraz faz międzymetalicznych, która zachodzi w temperaturze eksploatacji, jest w znacznym stopniu odpowiedzialna za
podwyższenie odporności na zużycie wysokotemperaturowe
badanych powłok. Opracowane powłoki mogą być zalecone
jako powłoki ochronne przed utlenieniem wysokotemperaturowym na elementy kotłów energetycznych.

Artykuł ukaże się w jednym z najbliższych numerów Przeglądu Spawalnictwa
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Tomasz Babul

Możliwości natryskiwania UDDP + Ni
na stal 17CrNiMo6
Possibilities of UDDP + Ni
spraying on 17CrNiMo6 steel
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono możliwości zastosowania
proszków UDDP (Ultra Dispersed Diamond Powders),
powstałych na skutek wysokoenergetycznej syntezy uzyskanej przez mieszanie i detonację materiału węglowego
i materiału wybuchowego. Proszek o wielkości cząstki
ok. kilku nanometrów został galwanicznie pokryty niklem,
zmieszany z proszkiem NiCrBSiW, a następnie natryskiwany detonacyjnie na powierzchnię ze stali 17CrNiMo6.
Grubość warstwy natryskiwanej wynosiła ok. 100 µm. Badaniami objęto mikrostruktury na zgładach metalograficznych i strefy pośrednie pomiędzy powłoką i powierzchnią.
W celu zbadania odporności warstw na zużycie wykonano
próby tarcia metodą 3 wałeczki-stożek. Na badania składało się wykonanie prób pod dwoma różnymi obciążeniami: 50 MPa i 400 MPa. Jako smar zastosowano olej SAE
15, podawany z prędkością 30 kropli na minutę. Wyniki
zaprezentowano w postaci wykresów Lorenza.

The article discusses possible applications of UDDPs
(Ultra Dispersed Diamond Powders) produced through
high-energy synthesis obtained by mixing and detonation
of coal material and explosive material. The powder, with
particle size of approx. several nanometers, was galvanic
nickel-plated, mixed with NiCrBSiW powder, then detonation sprayed on 17CrNiMo6 steel surface. Approximate
thickness of sprayed layer was 100 µm. Tests covered
microstructures on metallographic specimens and intermediate layers between coating and surface. To verify
wear resistance of the layers, a friction test was conducted in the 3 rollers – cone system. The experiment
involved performance of tests under two different loads:
50 MPa and 400 MPa. SAE 15 oil was used as lubricant,
applied at 30 drops per minute. Results are presented as
Lorenz curves.

Wstęp
Narzędzia z powłokami diamentowymi ze względu na
swoje wysokie właściwości użytkowe, a przede wszystkim
twardość, stosowane są od wielu lat, przede wszystkim do
cięcia betonu oraz kamienia. Typowymi przemysłowymi
technologiami, jakimi uzyskiwano powłoki na narzędziach,
było spiekanie, lutowanie oraz metody elektrochemiczne pozwalające na uzyskanie dobrej adhezji pomiędzy powłoką
a narzędziem [1-3]. Rozwój technologii oraz opracowanie
nowych metod formowania powłok doprowadziły do możliwości wytwarzania i zastosowania powłok DLC wytwarzanych metodami PVD [4-7]. Powłoki te mają bardzo wysokie
właściwości eksploatacyjne, takie jak twardość, odporność
na zużycie, działanie różnych agresywnych środowisk korozyjnych. Ich grubość nie przekracza jednak kilku mikrometrów. Jednym z interesujących rozwiązań technologicznych
było uzyskanie powłok diamentowych w osnowie brązu Cu/
Sn 85/15 wykonanych metodą natryskiwania detonacyjnego
i metodą cold spraying [8, 9]. Powłoki takie, w których wiel-
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kość ziarna diamentowego wynosiła od 180 do 420 μm, wykorzystywano do polerowania innych materiałów [8]. Jednak
sposób nakładania powłoki oraz specyfika proszku (b. duża
granulacja oraz wysokie koszty jego wytwarzania) raczej nie
będą sprzyjały powszechnemu wykorzystaniu tej kompozycji proszków. Zupełnie inne możliwości powstały w wyniku
rozwoju technologii wytwarzania mikroproszków typu DLC
metodą syntezy w warunkach wysokich ciśnień oraz temperatur, szczególnie po opanowaniu technologii powlekania
proszku typu DLC pierwiastkami stosowanymi do natryskiwania cieplnego, takimi jak: nikiel, kobalt czy srebro [10].
Możliwość zastosowania technologii natryskiwania detonacyjnego proszków tego typu stała się w tej sytuacji oczywista. Technologia ta, w odróżnieniu od innych, pozwala na
uzyskiwanie powłok DLC o grubościach od kilku do kilkuset
mikrometrów na częściach o skomplikowanych kształtach
i o powierzchniach do kilkudziesięciu decymetrów kwadratowych. Jednocześnie temperatura podłoża nie przekracza
60÷150oC, co pozwala na zachowanie właściwości podłoża,
na które natryskiwana jest powłoka [11].
Węglowe nanostruktury powstałe w procesach detonacyjnych, w tym UDDP (Ultra Dispersed Diamond Powders),
zaliczane są do nanomateriałów. Ich produkcja, modyfikacje
i zastosowania budzą wielkie zainteresowanie naukowców
i inżynierów na całym świecie. Ten naukowo-technologiczny

kierunek leży na granicy nauki materiałowej, fizyki oraz chemii ciała stałego i stał się jednym z najszybciej rozwijających
się obszarów nanotechnologii.

Materiały użyte do badań
Do badań użyto proszków UDDP powstałych na skutek
wysokoenergetycznej syntezy uzyskanej przez mieszanie
i detonację określonej ilości materiału węglowego i materiału wybuchowego. Wywołana przez detonację przemiana silnego materiału wybuchowego lub kompozytów
(RDx, TNT) w nieutlenione medium z negatywnym bilansem tlenowym prowadziła do powstawania formacji fazy
węglowej zawierającej nanodiament i nanosadzę, tzw.
mieszanki diamentowej (diamond mixture-DM). Ciśnienie
i temperatura fali detonacyjnej (parametry p –T) odpowiadały termodynamicznej stabilności diamentu (p ≥ 10 GPa,
T ≥ 30 000 К). Wyposażenie przemysłowe umożliwiające
syntezę proszku UDDP pokazano na rysunku 1.
Wytworzony proszek o rozmiarze cząstek ok. kilku nanometrów został pokryty galwanicznie niklem (rys. 2) w taki
sposób, aby uzyskać średni skład przygotowanego proszku
UDDP + 25% Ni (w dalszej części pracy dla uproszczenia

Rys. 1. Komora detonacyjna
Fig. 1. Detonation chamber

Tablica I. Skład proszków natryskiwanych cieplnie
Table I. Composition of thermal-sprayed powders
Numer wariantu

Skład proszków, %
NiCrBSiW

UDDP + Ni

1 (punkt odniesienia)

100

-

2

95

5

3

90

10

będzie stosowane oznaczenie tak przygotowanego proszku
jako UDDP). Następnie proszek UDDP zmieszano z proszkiem NiCrBSiW. Do celów badawczych przygotowano dwie
mieszaniny proszków. Składy mieszanin proszków wykorzystanych do natryskiwania detonacyjnego zamieszczono
w tablicy I.
Przygotowane porcje proszku mieszano przez 15 godzin
w młynku laboratoryjnym, w którym umieszczono cztery ceramiczne kule. Dodatkowo, jako punkt odniesienia dla innych
badań, wykorzystano czysty proszek NiCrBSiW.
Proszki o składzie podanym w tablicy I natryskiwano
detonacyjnie na oczyszczoną metodą obróbki strumieniowo-ściernej powierzchnię ze stali 17CrNiMo6 ulepszoną
cieplnie do twardości 30 HRC. Natryskiwanie detonacyjne przeprowadzono na stanowisku bezzaworowym. Do
procesu stosowano propan-butan, tlen oraz azot do transportu proszku. Częstotliwość detonacji wynosiła 5 Hz. Badania trawionych i nietrawionych poprzecznych zgładów
metalograficznych wykonano za pomocą mikroskopu
Nikon. Obserwacje prowadzono na zgładach trawionych
i nietrawionych, jak również przy użyciu techniki Nomarski
Interference Contrast (NIC). Mikrostruktury obserwowano
także na mikroskopie skaningowym HITACHI S-3500N
wyposażonym w spektrometr Energy Dispersive Spectrometer (EDS) w celu analizy jakościowej i ilościowej składu
chemicznego.
Pomiary mikrotwardości wykonano przy użyciu mikrotwardościomierza Zwick, stosując obciążenie 50 G. Mikrotwardość mierzono na przekrojach próbek: w warstwie natryskiwanej, warstwie wierzchniej podłoża i w rdzeniu podłoża. Do określenia wytrzymałości powłok na zużycie ścierne
wykorzystano metodę 3 wałeczki-stożek. Badania wykonano
przy następujących obciążeniach: 50 MPa i 400 MPa. Jako
smar wykorzystano olej SAE 15, podawany z prędkością 30
kropli na minutę. Na podstawie otrzymanych wyników wykonano wykresy Lorenza.

Wyniki badań

Rys. 2. Proszek UDDP pokryty niklem [10]
Fig. 2. UDDP powder, nickel-coated [10]

Wybrane wyniki obserwacji metalograficznych powłok
NiCrBSiW + 5% UDDP natryskiwanych detonacyjnie zamieszczono na rysunkach 3 i 4. Otrzymano typową strukturę
lamelarną charakterystyczną dla natryskiwania cieplnego.
Wyróżniającą cechą jest między innymi mała porowatość
powłoki i rozwinięta powierzchnia połączenia powłoka-podłoże. Obserwacje metalograficzne wykazały głęboką penetrację cząstek proszku w materiał podłoża. Jednocześnie
badania udowodniły jednoznacznie przydatność techniki
NIC do obserwacji tego typu struktur. W kontraście Nomarskiego widoczne są szczegóły struktury powłoki natryski-
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a)

b)

Rys. 3. Mikrostruktura powłoki natryskiwanej cieplnie (NiCrBSiW + 5%
UDDP); a – warstwa powierzchniowa, b – strefa połączenia (technika NIC)
Fig. 3. Microstructure of thermal-sprayed coating (NiCrBSiW + 5%
UDDP); a – surface layer, b – joint zone (NIC technique)

2
1
3
4
5
6
8

wanej detonacyjnie z jasnymi nierównomiernie rozłożonymi
wydzieleniami będącymi najprawdopodobniej konglomeratami proszku UDDP. Rozłożenie cząstek proszku UDDP
w powłoce świadczy o jego nierównomiernym wymieszaniu
z proszkiem NiCrBSiW. Mikrostrukturę fragmentu powłoki
natryskiwanej detonacyjnie z zaznaczeniem miejsc pomiarowych, w których prowadzono analizę składu chemicznego,
pokazano na rysunku 5, a analizę spektralną dla wybranych
punktów zamieszczono na rysunku 6.
Wyniki analizy chemicznej wykonanej za pomocą przystawki EDS powłoki natryskiwanej cieplnie zamieszczono
w tablicy II. Z uzyskanych danych wynika, że skład chemiczny powłoki jest jednorodny, odpowiadający składowi proszku NiCrBSiW. Jednakże obserwuje się obszary o podwyższonej zawartości węgla w powłoce (punkt nr 3), co może
świadczyć o zwiększonej koncentracji proszku UDDP. Również pomiar wykonany w punkcie 6 (strefa przejścia powłoka-podłoże) wykazał odmienne zawartości pierwiastków od
średnich wartości występujących w powłoce i podłożu, co
może m.in. świadczyć o mieszaniu się obu materiałów.

9

Rys. 4. Mikrostruktura powłoki
natryskiwanej cieplnie (NiCrBSiW + 5% UDDP); bez trawienia
(technika NIC)
Fig. 4. Microstructure of thermal-sprayed coating (NiCrBSiW
+ 5% UDDP); without etching
(NIC technique)

Rys. 5. Mikrostruktura
natryskiwanej cieplnie
SiW + 5% UDDP)
Fig. 5. Microstructure
mal-sprayed coating
SiW + 5% UDDP)

powłoki
(NiCrBof ther(NiCrB-

a)
Punkt nr 1

b)
Punkt nr 5

Tablica II. Wyniki analizy chemicznej EDS powłok natryskiwanych cieplnie (wariant 2)
Table II. Results of chemical analysis of EDS for thermalsprayed coatings (variant 2)
Numer
punktu

C-K

Si-K

Cr-K

Fe-K

Ni-K

1

3,01

4,20

17,76

5,72

69,31

2

2,90

4,39

13,76

4,32

74,63

3

4,28

2,41

16,56

5,75

71,00

4

3,72

3,41

14,55

6,04

72,28

5

2,66

3,30

17,89

5,72

70,43

6

1,69

0,30

3,79

91,42

2,80

7

0,192

0,30

1,66

94,36

2,06

8

0,180

0,35

1,77

91,03

2,03

9

0,210

0,32

1,51

94,28

1,80

Badania pomiarów mikrotwardości zamieszczone na
rysunku 7 wykazały, że domieszkowanie proszkiem UDDP
proszku NiCrBSiW powoduje znaczny wzrost mikrotwardości powłoki o ok. 100%. Stwierdzono natomiast brak wpływu
ilości UDDP w powłoce (w badanym zakresie domieszkowania) na wyniki przeprowadzonych pomiarów. Jedno-

c)
Punkt nr 9

Rys. 6. Wybrane spektrum EDS powłoki natryskiwanej cieplnie
NiCrBSiW + 5% UDDP; a – punkt nr 1, b – punkt nr 5, c – punkt nr 9
Fig. 6. Selected EDS spectrum of thermal-sprayed coating NiCrBSiW + 5% UDDP; a – spot 1, b – spot 5, c – spot 9
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Rys. 7. Mikrotwardość HV0,05 charakterystycznych punktów na
przekrojach próbek z natryskiwanymi powłokami
Fig. 7. Microhardness HV0.05 of typical points on sections of samples with sprayed coatings

50 MPa

400 MPa

Średnie zużycie

cześnie stwierdzono umocnienienie (objawiające się wzrostem twardości) warstwy wierzchniej materiału podłoża.
Efekt umocnienia powstały w wyniku zderzania cząstek
proszku z podłożem z dużymi prędkościami powodował
wzrost mikrotwardości w granicach 22÷50%.
Wzrost twardości powłok znalazł swoje odbicie w wynikach pomiarów zużycia przez tarcie, które zamieszczono na
rysunku 8. Badania zużycia przeprowadzone w warunkach
obciążenia 50 MPa wykazały, że dla powłoki NiCrBSiW z dodatkiem oraz bez dodatku UDDP zużycie podczas pomiaru,
po okresie docierania, miało stabilny charakter. Linie łączące
poszczególne punkty pomiarowe w przybliżeniu odpowiadają prostoliniowemu odcinkowi krzywej Lorenza opisującemu
procesy zużycia. Stwierdzono, że najmniejsze zużycie po
założonym okresie pomiarowym wykazała powłoka z proszku NiCrBSiW z dodatkiem 5% UDDP, natomiast największe
powłoka natryskiwana detonacyjnie samego proszku NiCrBSiW. Zużycie całkowite po 100-minutowej próbie dla proszku
NiCrBSiW + 5% UDDP było o ok. 70% niższe niż dla proszku
NiCrBSiW. Zużycie powłok NiCrBSiW + 10% UDDP, jakkolwiek niższe niż dla proszku NiCrBSiW, jednak było większe
niż w przypadku proszku NiCrBSiW + 5% UDDP. Przyczyny
tego zjawiska można upatrywać w bardziej nierównomiernym rozkładzie UDDP w powłoce NiCrBSiW + 10% UDDP
niż w powłoce NiCrBSiW + 5% UDDP. Zastosowanie obciążenia 400 MPa w procesie tarcia spowodowało, iż wszystkie
próbki uległy zatarciu przed zakończeniem doświadczenia.
Podobnie jak przy mniejszym obciążeniu, do wystąpienia
zatarcia najszybciej zużywały się próbki z powłoką NiCrBSiW, a najwolniej z powłoką NiCrBSiW + 5% UDDP.

Rys. 8. Średnie zużycie powłok natryskiwanych cieplnie.
Fig. 8. Average wear of thermal-sprayed coatings

Wnioski
–

–

Metodę natryskiwania detonacyjnego można z powodzeniem stosować do natryskiwania powłok z nanoproszków typu UDDP. Warunkiem uzyskania powłoki
jest zastosowanie proszku bazowego o granulacji min.
22 μm i wymieszanie go z proszkiem o ultradrobnej granulacji. Dla niższych granulacji nie uzyskuje się wysokiej adhezji do podłoża.
Powłoki natryskiwane detonacyjnie typu NiCrBSiW +
UDDP charakteryzują się znacznie wyższymi właści-

–

wościami eksploatacyjnymi (zużycie przez tarcie) oraz
podwyższoną mikrotwardością niż powłoki NiCrBSiW.
Badania strukturalne powłok natryskiwanych detonacyjnie wykazały konieczność modyfikacji parametrów mieszania proszków DLC z proszkiem bazowym.
Ujednorodnienie proszków przeznaczonych do natryskiwania detonacyjnego może prowadzić do dalszej
poprawy właściwości powłok.
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Zastosowanie powłok natryskiwanych
plazmowo w gospodarce cieplnej huty
The application of plasma-sprayed coatings
in steel-plant heat economy
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono możliwości zastosowania
cieplnoregulacyjnych powłok natryskiwanych plazmowo na wymiennikach ciepła. Przedstawiono rozważania
teoretyczne, a także wyniki laboratoryjnych badań fizycznych własności powłok natryskiwanych plazmowo,
w tym wyniki pomiarów absorpcyjności i przewodności
cieplnej oraz o badania laboratoryjnych wymienników
ciepła z natryskiwanymi powłokami (wysokość wymienników ok. 2,5 m). Uzyskane wyniki potwierdzono podczas eksploatacji przemysłowych wymienników ciepła
z natryskiwanymi plazmowo powłokami w zakładach
przemysłowych.

The grounds have been given for the advisability of
spraying on coatings of varied values of coefficients of
radiation and conducting heat absorption onto the furnace and heating device walls. The properties crucial in the
coating’s suitability for being sprayed onto furnace and
heating device walls have been compared with the task
of improving the calorific work parameters as well as the
task of limiting the cooling water consumption and increasing the exploitation durability. The measurements results showing the influence of coatings of the regulated
(in the spraying process) indexes α, ε and λ on water and
air heating as well as on the values of furnace gases temperature, which are emitted from the furnace and heat
exchanger working spaces.

Wstęp
Ze względu na zasadę pracy przeponowych wymienników ciepła [1, 2] można je podzielić na dwie grupy:
1 Kotły, rekuperatory przeponowe, wymienniki ciepła absorbujące energię cieplną zawartą w czynnikach grzewczych (spalinach) i przekazujące to ciepło do nagrzewanych czynników płynących po drugiej stronie przepony.
Wymagane jest, by powłoki po natryskiwaniu w celu
zwiększenia wydajności cieplnej tych urządzeń miały
dużą absorpcyjność i chropowatość oraz wysoką przewodność cieplną, a także charakteryzowały się dużą odpornością na erozję i korozję.
2 Chłodnice oraz chłodzony osprzęt pieców (zasuwy okien,
belki oporowe, dysze wielkopiecowe) i inne urządzenia
cieplne, które muszą być chłodzone ze względów konstrukcyjnych. Ściany tych urządzeń i elementów powinny
mieć zdolność do refleksyjnego odbijania padającego na
ich powierzchnię promieniowania oraz małą przewodność
cieplną w celu ograniczenia ilości ciepła wynoszonego
z czynnikami chłodzącymi. Dlatego stosowany na tych
elementach układ powłokowy (min. dwuwarstwowy) poza
wysoką refleksyjnością powinien mieć dużą odporność
na erozję (zewnętrzna warstwa metaliczno-węglikowa
o gładkiej powierzchni) oraz małą przewodność cieplną
(wewnętrzna warstwa ceramiczna).
Dr inż. Sławomir Morel – Politechnika Częstochowska
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Wpływ współczynnika emisyjności wzajemnej (εw) na ilość absorbowanego ciepła
Podstawę rozważań dotyczącą wymiany ciepła stanowi
wzór (1) określający strumień ciepła wymienianego pomiędzy czynnikiem grzewczym a powierzchnią ścian pieców
bądź urządzeń cieplnych z wytworzoną powłoką
FS αk(Tg–TS) + FSσC εw (Tg4 –TS4) = Fskp(TS – Tn)

(1)

We wzorze (1) opór wymiamy ciepła przez ścianę opisano zależnością
1
x
xpod xs
1
= Rp = –w + –
+–+ –
kp
λw λpod
λs
αw		

–

(1a)

Wprowadźmy oznaczenie (1b) definiujące emisyjność
wzajemną εw przy założeniu, że spaliny są gazem szarym
		
		
		

1		
= εw
			
1
1
– +
–
–1
εg
εS

–
–

(1b)

Z podanych wzorów wynika, że o racjonalnym wykorzystaniu ciepła z czynników grzewczych (płomieni bądź spalin) decydują: wysoka temperatura czynników grzewczych,
duża emisyjność czynników grzewczych i ścian (pieców
i urządzeń) uczestniczących w wymianie ciepła oraz
przez przemianowanie duża przewodność cieplna ścian.
W celu dokonania oceny wpływu wartości współczynnika

emisyjności ścian εs na kształtowanie się wartości współczynnika emisyjności wzajemnej εw przeprowadzono
obliczenia wg zależności (1b), przyjmując stałą wartość
εg = 0,40 [3]. Wartość współczynnika εs przyjmowano
w zakresie od 0,20 dla wybłyszczonych metali, przez
0,55÷0,65 dla materiałów ogniotrwałych, do 0,95 dla
powłok wytworzonych z trudno topliwych tlenków metali
o czarnej barwie [2, 3, 4].
Obliczono wartości współczynnika emisyjności wzajemnej w układzie: czynnik grzewczy – metalowa ściana bez
powłoki (εw.b.pow), a następnie obliczono emisyjność wzajemną układu czynnik grzewczy – ściana z powłoką (εw.z.pow),
przyjmując wartości εpow = 0,90, po czym wyznaczono warεw.z.pow
tość stosunku ε–
.
w.b.pow

Dla metalowej ściany szczelnej kotła bądź rur segmentu
rekuperatora (ogólnie – przeponowego wymiennika ciepła)
przyjęto εs.met = 0,30 oraz εg = 0,40. Obliczona ze wzoru (1b)
wartość współczynnika emisyjności wzajemnej ściany bez
powłoki (εw.b.pow) wynosi:

z natryskiwaną powłoką o przyjętej wartości εs.pow = 0,90. Poniżej dla wyszczególnionych wartości współczynników emisyjności podano wartości stosunku współczynników emisyjności wzajemnej dla:
– metali w zakresie zmian εs.met: od 0,20 do 0,40 [1÷4],
– powłok w zakresie zmian εpow: od 0,70 do 0,95 [1, 2, 4].
Widać więc, jak duży jest wpływ powłoki na wzrost absorpcji ciepła przez opromieniowane powierzchnie ścian metalowych. Wyniki zamieszczono w tablicy I oraz na rysunek 1.
Uzyskane wyniki mają istotne znaczenie dla pośredniego nagrzewania ścian pieców i wymienników ciepła oraz
dla nagrzewania rur rekuperatorów, a zwłaszcza ich odściennych (tylnych) obwodów ciepłem zaabsorbowanym
i emitowanym przez ceramiczne ściany kanału spalinowego. Obwody rur od strony ścian są dogrzewane ciepłem
zaabsorbowanym i emitowanym przez ceramiczne ściany
z wytworzonymi powłokami o dużej emisyjności i małym
przewodnictwie cieplnym.

Stosunek emisyjności wzajemnych 			

			
1
		
εw.b.pow = – = 0,207
			
1
1
– + –– 1
		
0,40 0,30

(2)

Dla tej samej metalowej powierzchni wymiennika,
lecz z powłoką o współczynniku emisyjności εpow = 0,90,
wartość współczynnika emisyjności wzajemnej (obliczona
wg wzoru (1b)) wynosi:
			
1
		
εw.b.pow = – = 0,383
			
1
1
–+ – – 1
		
0,40 0,90

(3)

Emisyjność powłok
0,75

2,6
2,4

0,80
0,85

2,2

0,90
0,95

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2

Wartość stosunku współczynnika emisyjności wzajemnej płomień–ściany z natryskiwaną powłoką do emisyjności
wzajemnej płomień–ściany bez powłoki wynosi:
		
		

εw.z.pow
εw.b.pow ≈ 1,851		

–

(4)

Uzyskany wynik oznacza 85% wzrost ilości ciepła zaabsorbowanego przez metalową powierzchnię wymiennika

1,0
0,20

0,20

0,30
0,40
Emisyjność ścian metalowych

ε

Rys. 1. Wartości stosunków emisyjności wzajemnych czynnik grzewczy–ściana z powłoką do emisyjności wzajemnych czynnik grzewczy–ściana bez powłoki
Fig. 1. Values of reciprocal emissivity ratios heating medium-wall
with coating to reciprocal emissivity heating medium–wall without
coating

Tablica I. Stosunek współczynników emisyjności wzajemnej: spaliny–ściana z powłoką do emisyjności spaliny–ściana metalowa
Table I. Ratio of reciprocal emissivity factors: combustion gas–wall with coating to emissivity combustion gas-metallic wall
Emisyjność
czynnika grzewczego

εg

0,40

Emisyjność ścian metalowych

εs.met

0,20

0,30

0,40

Obliczona emisyjność wzajemna
układu: czynnik grzewczy–metalowa ściana

εwg-met

0,154

0,207

0,250

Emisyjność powłok

εpow

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

0,75

0,80

0,85

Obliczona emisyjność wzajemna
układu: czynnik grzewczy–ściana z powłoką

εwg-pow

0,353

0,364

0,374

0,383

0,392

0,353

0,364

0,374

Stosunek współczynników
emisyjności wzajemnych układu: czynnik grzewczy–ściana
z powłoką do układu czynnik
grzewczy–metalowa ściana

εwg-pow
εwg-met

2,292

0,90

0,95

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

0,392

0,353

0,364

0,374

0,383

0,392

1,893

1.412

1,456

1,496

1,532

1,568

0,383

2,364

2,429

2,489

2,546

1,706

1,758

1,806

1,851
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Badanie oddziaływania powłok
na przejmowanie ciepła
W badaniach zastosowano modelowy wymiennik ciepła (rys. 2), który składał się z dwóch sekcji – półwalców
o promieniu 0,6 m i wysokości 2,3 m i był zbudowany
w układzie rura-płetwa-rura (rury o średnicy 38x4, płetwy
o wymiarach 20x4).
W badaniach wykorzystano trzy sekcje z następującymi
powłokami: sekcja 1– NiAl; sekcja 2 – Cr 2C3 + 25% NiAl;
sekcja 3 – ZrO2 + 5% CaO.
Zestawienie sekcji 1 z sekcją 2 pozwalało na badania
oddziaływania powłok na modelowym rekuperatorze – etap
I, a zestawienie sekcji 1 z sekcją 3 umożliwiło badania wpływu powłok na modelowej chłodnicy – etap II.
Za pomocą palnika dyfuzyjnego spalano gaz ziemny, wytwarzając płomień do wysokości 3/4 kotła.
W każdym etapie pomiary rozpoczynano po uzyskaniu
stanu równowagi cieplnej. Mierzono temperaturę i strumienie wody przepływające przez sekcje wymiennika, strumień
gazu i użytego do jego spalania powietrza oraz temperaturę
spalin. Pomiary w danym etapie powtarzano 3 razy.
Do określenia wyjściowej ilości absorbowanego ciepła
używano wyników z sekcji 1 – NiAl i porównywano je z wynikami uzyskanymi z sekcji 2 i 3 w poszczególnych etapach
badań w celu określenia oddziaływania powłok na pracę rekuperatora czy chłodnicy.

Analiza wyników badań
Przebieg badań i użyte wzory zamieszczono w pracy
[5]. W pierwszym etapie zrealizowanych pomiarów najko-

rzystniejsze wyniki uzyskano w drugiej serii pomiarowej.
Temperatura wody dopływającej do obydwu sekcji, tj. do
sekcji 1 pokrytej powłoką z NiAl oraz do sekcji 2 pokrytej powłoką z Cr3C2+25% NiAl wynosiła 11,8oC, natomiast
temperatura na odpływie z układu wymiennika wynosiła:
z sekcji 1 – 26,0oC przy przepływie wody 0,575 m3h-1, zaś
z sekcji 2 – 32,6oC przy przepływie 0,776 m3h-1. Przyrost temperatury wody osiągnął odpowiednio: w sekcji
1 – 14,2oC natomiast w sekcji 3 – 20,8oC.
Strumienie ciepła unoszonego z nagrzewaną wodą
osiągnęły następujące wartości:
– z sekcji 1 natryskiwanej powłoką NiAl – 9496 W (100%),
– z sekcji 2 natryskiwanej powłoką Cr3C2 + 25% NiA1
– 18 779 W (198%).
To podwojenie ilości ciepła unoszonego przez wodę
z sekcji 2 w stosunku do sekcji 1 osiągnięto przez natryskiwanie sekcji 2 powłoką węglikową (wysoka wartość absorpcyjności i wysoka wartość przewodności cieplnej [3]).
Wskazuje to na przydatność tego rodzaju powłok do
intensyfikacji procesów przejmowania ciepła z nagrzewających czynników (spalin). Pozwala to na osiągnięcie dużej
sprawności wykorzystania ciepła w roboczej przestrzeni
wymiennika natryskiwanego powłokami absorpcyjno-przewodzącymi. Wyniki uzyskane w drugim etapie badań, który zrealizowano łącząc sekcję 1 (NiAl) z sekcją 3 (ZrO2 +
5% CaO), okazały się w pełni zadowalające do eksploatacji
chłodnic. Najniższe wartości strumieni ciepła unoszonego
z wodą osiągnięto w trzeciej serii pomiarowej. Uzyskane
wartości strumienia ciepła unoszonego przez wodę z sekcji
3 wymiennika pokrytej powłoką z ZrO2 + 5% CaO były o
ok. 40% niższe od wartości strumienia ciepła unoszonego
z wodą odpływającą z sekcji 1 (NiAl). Mniejsze ilości ciepła
unoszone z wodą chłodzącą pozwalają na ograniczenie jej
zużycia albo na modyfikację budowy chłodnicy (inne mateStrumień ciepła

b)

a)

[W]

1 – wymiennik-model, 2 – palnik, 3 – stojak, 4 – termoelement,
5 – rotametr, 6 – wentylator; 7 – gazomierz, 8 – wodomierz,
9 – okap z odciągiem.

Cr3C2 + 25% NiAl
Rekuperator

ZrO2 + 5% CaO
Chłodnica

Rys. 2. Schemat a – instalacji modelowego wymiennika ciepła do badań pływu rodzaju powłok na wymianę ciepła, b – uzyskane wyniki strumieni ciepła dla modeli: rekuperatora (sekcja 1 i 2) i chłodnicy (sekcje 1 i 3) [5].
Fig. 2. Diagram a – of installation of a model heat exchanger for investigations of influence of coating type to heat exchange, b – results of
heat fluxes obtained for the models of: recuperator (section 1 and 2) and cooler (sections 1 and 3) [5].
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Tablica II. Porównanie wyników laboratoryjnych i przemysłowych oddziaływania powłok [5]
Table II. Comparison of laboratory and industrial results of coatings reaction [5]
Charakterystyka powłok

UZYSKANE WYNIKI

Wartości parametrów
cieplnych

Nazwa
powłoki

Skład

λ
εT

Efekty uzyskane
na stanowiskach laboratoryjnych

Efekty uzyskane w przemyśle

Wm-1K

bez
powłoki
W

z
powłoką
W

wzrost
sprawności
cieplnej

nazwa
elementu

uzyskany wynik, w tym:
efekty
cieplne

trwałość
stosowania

Absorpcyjnoprzewodząca

Cr3C2+ 25% NiAl

0,75

30

9490

17 380

84%

belki oporowe
sklepień pieców

30% wzrost
ilości pary

3 okresy

Absorpcyjnoprzewodząca

Cr3C2+ 25% NiAl

0,75

30

9490

17 380

84%

ramy okien
wsadowych

30% wzrost
ilości pary

3 okresy

Absorpcyjnoprzewodząca

Cr2O3+ 40% NiAl

0,86

20

10 226

15 089

48%

lej opadowy
kotła

w eksploatacji od1998r

Absorpcyjnoprzewodząca

Cr2O3+ 40% NiAl

0,86

20

10 226

15 089

48%

tygiel pieca do
obróbki cieplnej

rok pracy bez awarii

Absorpcyjnoizolująca

wew–Al2O3
wez.–Cr2O3

0,82

2
5

Absorpcyjnoizolująca

wew.–ZrO2
wez.–Cr2O3

0,82

1
5

nie mierzono
tpow
tspal

89oC
184oC

riały, mniejsze gabaryty). Wyniki uzyskane w laboratorium
zostały potwierdzone w przemysłowej eksploatacji natry-

104oC
172oC

23%
6%

kolano ruchome
odciągu spalin

nie
mierzono

rok pracy
bez awarii

dysze
wielkopiecowe

spadek o 5 K
temp. wody

18 miesięcy
pracy bez awarii

skiwanych elementów konstrukcyjnych pieców metalurgicznych, grzewczych i kotłów (tabl. II).

Spis oznaczeń
Fs – powierzchnia ściany wymiennika;
αk – współczynnik wnikania ciepła przez konwekcje ze spalin do
ściany
αw – współczynnik wnikania ciepła przez konwekcje ze ściany do
czynnika nagrzewanego
σc – stała Stefana–Boltzmanna
εw – współczynnik emisyjności wzajemnej
εg – współczynnik emisyjności czynnika grzewczego (spalin)
εs – współczynnik emisyjności ściany wymiennika (powłoki natryskiwanej na tę ścianę)

Tg
Ts
Tn
xw
xpod
xs
λw
λpod
λs

– temperatura czynnika grzewczego (spain)
– temperatura ściany wymiennika
– temperatura czynnika nagrzewanego w wymienniku
– grubość warstwy roboczej powłoki
– grubość warstwy podkładowo-wiążącej powłoki
– grubość ściany wymiennika
– współczynnik przewodności cieplnej warstwy roboczej powłoki;
– współczynnik przewodności cieplnej warstwy podkładowowiążącej powłoki
– współczynnik przewodności cieplnej ściany wymiennika

Wnioski
1. Badania laboratoryjne wykazały, że przez odpowiedni
dobór systemów powłokowych możliwe jest zoptymalizowanie pracy cieplnej rekuperatorów i chłodnic.
2. Stwierdzono, iż w obecności powłoki cermetalowej
mającej dużą wartość absorpcyjności i przewodzenia
ciepła uzyskano podwojenie ilości ciepła wynoszonego przez przepływającą wodę. Modelowy wymiennik
pracuje wtedy jako rekuperator.
3. W przypadku zastosowania powłoki ceramicznej o
małej przewodności cieplnej uzyskano odwrotny efekt,

który można jeszcze zwiększyć przez natryskiwanie
gładkiej warstwy metalicznej na istniejącą już warstwę
ceramiczną, tworząc w ten sposób system powłokowy
o dwóch warstwach: zewnętrznej – metalicznej i wewnętrznej -ceramicznej. Modelowy wymiennik pracuje
wtedy jako chłodnica
4. Ponadto ustalono, że powłoki oprócz wpływu na ilość
absorbowanej energii cieplnej zwiększają trwałość
elementów przemysłowych (tabl. II).
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Zastosowanie naddźwiękowego
natryskiwania cieplnego HVOF
Appliccation of high velocity
oxy-fuel flame spraying – HVOF
Streszczenie

Abstract

W artykule omówiono zalety natryskiwania cieplnego
ze szczególnym podkreśleniem zalet natryskiwania naddźwiękowego. Przedstawiono doświadczenia i pokazano
przykłady regeneracji elementów wykonywanych metodą
HVOF przez firmę Resurs.

The article discusses the advantages of thermal
spraying, with particular emphasis of the benefits of
high velocity oxy-fuel flame spraying. Experiments are
presented along with example regeneration of components
with HVOF method by Resurs company.

Wstęp
W ostatnich latach można zaobserwować coraz większe zainteresowanie nowoczesnymi technologiami inżynierii powierzchni, pozwalającymi uszlachetnić powierzchnię
nowo produkowanych elementów urządzeń, bądź poddać
je regeneracji w celu uzyskania powłoki eksploatacyjnej
spełniającej wymagania warunków pracy. Obecnie stosuje
się wiele metod mających na celu uzyskanie powłok o wysokich właściwościach eksploatacyjnych. Należy do nich
zaliczyć między innymi metody: galwaniczne, chemiczne,
cieplno-chemiczne, natryskiwanie cieplne, zanurzeniowe, cieplno-dyfuzyjne (np. azotowanie jonowe, PVD, CVD)
i inne. Wytwarzanym powłokom stawiane są bardzo duże
wymagania eksploatacyjne: jak największa trwałość, duża
wytrzymałość mechaniczna, wysoka jakość powłoki, w tym
przyczepność do podłoża, brak mikropęknięć oraz rozwarstwień, odpowiednio dobrany skład chemiczny (wynikający
ze środowiska pracy) itp.
Jedną z metod nakładania powłok o wysokich właściwościach eksploatacyjnych jest technologia natryskiwania
cieplnego, polegająca na nakładaniu powłok z materiałów
metalowych, ceramicznych, cermetali, tworzyw sztucznych
i innych (o komponowanym składzie) – przy wykorzystaniu ciepła płomienia gazowego, łuku elektrycznego, bądź
plazmowego – na podłoża metaliczne lub niemetaliczne,
w celu otrzymania silnie przylegającej do podłoża powłoki o
specjalnych założonych właściwościach eksploatacyjnych.
Mgr inż. Andrzej Radziszewski, Adam Radziszewski – Resurs Warszawa.
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Natryskiwanie cieplne charakteryzuje się tym, że podczas procesu nie następuje nadtopienie materiału podłoża
(wyjątkiem jest technologia natryskiwania cieplnego z przetopieniem powłoki), a natryskiwana powłoka jest połączona
z podłożem adhezyjnie, a w pewnych przypadkach dyfuzyjnie. Do natryskiwania cieplnego zakwalifikowana została
również metoda natryskiwania bezpłomieniowego, tzw. Cold
Spraying.
Typowymi właściwościami powłok natryskiwanych cieplnie w zależności od zastosowanych materiałów powłokowych i ich warunków pracy są m.in.:
– odporność na korozję – np. cynk, aluminium, stal kwasoodporna,
– żaroodporność – np. tlenki metali nieżelaznych,
– właściwości trybologiczne – np. stop łożyskowy (babbit),
brąz, poliamid,
– odporność na zużycie przez tarcie – np. węgliki wolframu, węgliki chromu,
– przewodność cieplna i elektryczna – np. miedź, srebro,
– Izolacja cieplna i elektryczna – np. poliamid, poliester,
poliuretan, ceramika,
– dobra obrabialność – np. metale,
– własności dekoracyjne – np. cynk, brąz, mosiądz, aluminium, stal kwasoodporna.
W Polsce działa kilkanaście firm zajmujących się powłokami antykorozyjnymi nakładanymi metodami natryskiwania cieplnego. Jednakże z przykrością należy stwierdzić,
że w tak dużym kraju jest jedynie kilka firm, które specjalizują się w zakresie wykonywania nowoczesnych powłok
eksploatacyjnych natryskiwanych cieplnie na nowych lub
poddanych regeneracji zużytych elementach urządzeń.
Firma Resurs stosuje metodę natryskiwania cieplnego od
1989 roku. Posiada doświadczonych i wykwalifikowanych

Rys. 1. Świadectwa szkoleń i uznania w zakresie procesów i metod natryskiwania cieplnego
Fig. 1. Training and certificates – thermal spraying processes and methods

specjalistów z tego zakresu, przeszkolonych na specjalistycznych kursach (rys. 1).

Metoda naddźwiękowego
natryskiwania cieplnego HVOF
Najpopularniejszymi metodami natryskiwania cieplnego
w regeneracji części urządzeń są: natryskiwanie cieplne
płomieniowe z użyciem proszku lub drutu oraz natryskiwanie łukowe, zarówno ze względu na łatwość procesu, jak
i przede wszystkim ze względu na niskie koszty. Jednakże
tymi metodami można uzyskać powłoki o porowatości równej 10% bądź większej (dla powłoki bez późniejszego przetopienia). Jest to korzystne – np. dla zapewnienia dobrych
własności trybologicznych, np. między panewką a czopem
wału, ale niekorzystne, gdy trzeba zapewnić szczelność hydrauliczną w układzie np. między powierzchnią tłoczyska a
uszczelniaczem wargowym.
Za pomocą naddźwiękowego natryskiwania cieplnego
płomieniowego HVOF (z wielką prędkością cząstek w trakcie procesu) można uzyskać powłoki o porowatości równej
2% bądź mniejszej, które mogą być wolne od tlenków dla
materiałów lub ich mieszanin, a dla których występowanie
w powłoce tlenków jest niekorzystne ze względu na właściwości eksploatacyjne powłoki.
Za pomocą tej metody można natryskiwać powłoki
z wielu materiałów, przy czym szczególnie przy natryskiwaniu węglików metali nie dochodzi podczas procesu do
rozpadu tych węglików, dzięki czemu uzyskuje się powłoki
o szczególnie wysokiej twardości.
Firma Resurs stosuje do natryskiwania naddźwiękowego pistolet firmy TAFA-PRAXAIR typu IP5000 (rys.2), przy
czym w zależności od wymaganych właściwości powłoki
stosowany jest jeden z proszków zgodnych z normą PNEN1274. Powłoki wykonane z proszku:
– na bazie kobaltu – zapewniają odporność na korozję
w wysokich temperaturach oraz wysoką odporność na
zużycie przez erozję;
– z węglika chromu – zapewniają odporność na zużycie

–
–
–

przez tarcie i erozję w temperaturach 540÷815oC;
z węglika wolframu – zapewniają odporność na zużycie
przez tarcie w temperaturach do 500oC, odporność na
kwasy i zasady;
stopu miedzi – zapewniają regenerację łożysk ślizgowych, dobrą przewodność cieplną i elektryczną;
stopu niklu – zapewniają dobrą przyczepność powłok,
żaroodporność odporność na korozję.

Rys. 2. System mobilny HV50 z palnikiem IP5000 do natryskiwania
naddźwiękowego HVOF stosowany w firmie Resurs
Fig. 2. HV50 Mobile System with JP5000 HVOF Gun spraying, used
at Resurs

Przykłady zastosowania
natryskiwania naddźwiękowego
HVOF w firmie Resurs
Technologia natryskiwania cieplnego naddźwiękowego
HVOF znalazła zastosowanie w regeneracji części maszyn
obejmującej kompleksową naprawę m.in. takich elementów jak, czopy wałów, powierzchnie robocze wałów, w tym
papierniczych, elementy pomp, korpusy, łożyska ślizgowe,
tuleje, rolki transportowe, wymienniki ciepła, prowadnice,
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elementy hydrauliki siłowej – nurniki, siłowniki, tłoczyska,
zawory itp. Powłoki na bazie węglików z powodzeniem
mogą zastępować warstwy chromu technicznego, który
jest wycofywany z produkcji z powodu emisji do środowiska szkodliwych tlenków chromu. Bogata oferta materiałów
do natryskiwania, możliwość nałożenia powłoki w prawie

każdych warunkach, brak ograniczenia w wielkości przedmiotu, prostota oraz brak oddziaływania na podłoże to tylko
niektóre zalety natryskiwania cieplnego w stosunku do pokrywania chromem technicznym.
Na rysunkach 3÷13 przedstawiono możliwości zastosowanie naddźwiękowego natryskiwania cieplnego.

Rys. 3. Tłoczysko pompy hydraulicznej wysokociśnieniowej po
regeneracji z nową powłoką WCCoCr, chropowatość powłoki
Ra 0,02÷0,04 µm
Fig. 3. Piston rod of regenerated high-pressure hydraulic pump, with
new WCCoCr coating, coating roughness Ra 0,02÷0,04 µm

Rys. 7. Natryskiwanie HVOF powierzchni stożkowej rolki aluminiowej
materiałem WCCo
Fig. 7. HVOF spraying of aluminum roll conical surface with WCCo
material

Rys. 4. Nowe tłoczyska do kompresorów z powłoką z WCCoCr,
chropowatość powłoki Ra 0,01÷0,02 µm
Fig. 4. New piston rods for compressors with WCCoCr coating,
coating roughness Ra 0,01÷0,02 µm

Rys. 8. Natryskiwanie HVOF powierzchni rolki ciągnącej materiałem
WCCo
Fig. 8. HVOF spraying of pulling roll surface with WCCo material

Rys. 9. Natryskiwanie HVOF czopów wału turbiny materiałem
CrC-NiCr 75/25 i czop wału po szlifowaniu
Fig. 9. Turbine pins during HVOF spraying proces and pin after
grinding

Rys. 5. Nurniki w trakcie procesu natryskiwania HVOF materiałem
WCCoCr; po polerowaniu, chropowatość powłoki Ra 0,08÷0,10 µm
Fig. 5. Plungers during the process of HVOF spraying with WCCoCr
material; after polishing, coating roughness is Ra 0,08÷0,10 µm

Rys. 6. Natryskiwanie HVOF powierzchni mieszadła powłoką WCCo
Fig. 6. HVOF spraying of mixer surface with WCCo coating
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Rys. 10. Natryskiwanie HVOF powierzchni wałka ciągnącego materiałem WCCo z wymaganą dokładnością wymiarową natrysku
w tolerancji średnicy 65 +
– 0,02 mm
Fig. 10. HVOF spraying of pulling roller surface with WCCo material,
required dimensional precision of spraying within the range of tolerance for diameter 65 +
– 0.02 mm

Rys. 11. Natryskiwanie metodą HVOF powierzchni wspornika układacza i czopu rury grubościennej
Fig. 11. HVOF spraying of stacker support surface and heavy wall
tube spigot

Rys. 12. Czopy wałków pod łożyska igiełkowe po natryskiwaniu
HVOF materiałem WCCo oraz po szlifowaniu i polerowaniu
Fig. 12. Necks of rolls for needle bearings after HVOF spraying with
WCCo material, after grinding and polishing

Nakładanie powłok eksploatacyjnych za pomocą natryskiwania cieplnego naddżwiękowego HVOF jest bardzo
powszechnie stosowane w krajach wysoko rozwiniętych dla
szerokiej gamy zastosowań przemysłowych. Metoda ta jest
obecnie podstawowa i najpopularniejsza w zakresie inżynierii powierzchni powłok eksploatacyjnych trudno ścieralnych,
o grubości do 1 mm, nakładanych na elementy pracujące
w temperaturze poniej 900°C.
Dostępność ogromnej liczby różnych materiałów stworzyła możliwość wykorzystania natryskiwania HVOF do zastosowań, w których wymaga się rezultatów nie do uzyskania innymi metodami.

Rys. 13. Natryskiwanie naddźwiękowe HVOF rolek ciągnących trudno ścieralnym materiałem WCCoCr
Fig. 13. Supersonic HVOF spraying of pulling rolls with abrasionresisting WCCoCr material

Literatura:
[1] Klimpel A.: Natryskiwanie i napawanie cieplne, Wydawnictwa
Śląskie 1999.

[2] Ogólnodostępne materiały firmy Flame Spray TechnologiesHolandia.
[3] Ogólnodostępne materiały firmy Sulzer Metco, Niemcy.
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Listy do redakcji
Pan Aleksander Dąbrowski
Przegląd Spawalnictwa
Szanowny Panie
Ze względu na bardzo ciekawy artykuł pt. Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze – aspekty praktyczne, opublikowany
w numerze 7-8 PS, pozwoliłem sobie napisać do Pana list zawierający sugestie dalszej pracy nad tymi zagadnieniami.
Liczę na to, że podejmie Pan ten trud.
Łączę pozdrowienia
Szanowny Panie

Niezwykle cieszy mnie fakt, że zajął się Pan tą tematyką, ale w ujęciu bardziej praktycznym. Jest niezwykle
potrzebne propagowanie wiedzy technicznej na temat
stanowisk zrobotyzowanych, na odpowiednim poziomie, takim by w sposób stosunkowo prosty uświadomić
różnym uczestnikom procesu inwestycyjnego, na czym
polega stosowanie robotów, zwłaszcza spawalniczych.
Nikłość wiedzy na ten temat jest „porażająca”. Spotykamy się z tym bardzo często. Dotyczy to właścicieli fabryk
zakładów produkcyjnych, służb inwestycyjnych w tych firmach, ale również technologów, szerzej rozumianych, a
także technologów spawalników. Jest to w dużej mierze
spowodowane faktem „wciskania” klientom robotów przez
przedstawicieli firm producentów robotów. Ważne, żeby
sprzedać robot. Technologia jest na drugim lub dalszym
miejscu. Kiedyś (30÷40 lat wstecz) proces inwestycyjny
wyglądał nieco inaczej. Przeważnie biuro projektów, np.
takie jak nasze – technologiczne, opracowywało technologię, bardzo często w porozumieniu z działem Głównego
Technologa inwestora. Były to często bardzo silne działy.
Na przykład w Zastalu był bardzo silny ośrodek badawczo-rozwojowy spawalnictwa. Takie działy lub ośrodki
działy w wielu dużych fabrykach. Dopiero szczegółowo
opracowana technologia dawała odpowiedź na pytanie
jaki sprzęt jest właściwy i jaki stopień mechanizacji lub
automatyzacji. Przeważnie podawało się kilka firm, z których wybierany był dostawca. Dzisiaj wszyscy już o takim
działaniu zapomnieli. Tym bardziej potrzebne jest rozpowszechnianie realnej wiedzy na te tematy.
Jestem szefem firmy Taskoprojekt. Mamy do czynienia ze spawaniem od ponad czterdziestu lat. Zdecydowanie bardziej w ujęciu technologia projektowa i oprzyrządowanie. Chociaż zdarza się nam wykonywać tzw.
technologię warsztatową, łącznie z instrukcjami, planami
punktów do zgrzewania itd. Wykonujemy ogromne ilości
oprzyrządowania spawalniczego, głównie dla taboru szynowego i przemysłu motoryzacyjnego. Jest to spawanie
dużych elementów dla taboru i zgrzewanie oraz spawanie średniej wielkości zespołów dla przemysłu motoryzacyjnego. Mamy bardzo duże doświadczenie w tego typu
technologiach oraz ogromne w oprzyrządowaniu – tysiące przyrządów i linii, a także stanowiska i linie zrobotyzo-
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wane. Nasze urządzenia pracują u renomowanych producentów, takich jak Volkswagen, Peugeot, Mercedes czy
Bombardier. W zasadzie unikamy współpracy z naszymi, polskimi fabrykami, z powodów jakie Pan zauważył
i o których było powyżej. Często nie da się wytłumaczyć
inwestorowi podstawowych zjawisk występujących w
procesie spawania. Nie mają pojęcia o takich zjawiskach
jak odkształcenia spawalnicze, czy skurcz spawalniczy.
W związku z tym chcę Pana zainteresować bardzo
ważnym aspektem, jaki pojawia się w naszej codzienności spawalniczej, a o którym wspomina Pan tylko przelotnie. Chodzi mianowicie o całą technologię poprzedzającą.
O wykonanie detali wchodzących do przyrządu na stanowisku spawalniczym zrobotyzowanym. Jest to zagadnienie najczęściej pomijane lub ignorowane przy budowie stanowiska zrobotyzowanego. A przecież robot to
nie dobry spawacz, który każdą niedokładność zauważy
i koryguje trajektorię spawania w sposób ciągły. Robot
pospawa wg zadanej trajektorii, uśrednionej po żmudnych
próbach lub ustalonej teoretycznie. I to mimo np. drogich
urządzeń śledzących spoinę, które nie są najczęściej
zadowalające, bo nie każdą spoinę są w stanie śledzić.
Osobiście „walczę” z tym zagadnieniem od wielu lat
i wiem, że nie jest to sprawa prosta. Przykładowo, przeciętne używane w przemyśle urządzenia tnące kształtowniki na długość mają dokładność +/- 1 mm, co już jest
problemem w dokładnym ustaleniu detali w przyrządzie
i rozłożeniu równomiernym szczelin, mających wpływ
na wielkość i powtarzalność skurczów spawalniczych.
W praktyce jest to jednak +/- 3 mm, co jest już praktycznie dyskwalifikujące takie urządzenie do cięcia detali
dla stanowisk zrobotyzowanych. Stąd żmudne „dopieszczanie technologii” na już istniejącym stanowisku. A co
dopiero w sytuacji, gdy wchodzi dodatkowo obróbka plastyczna, często wykonywana na krawędziarkach, a nie w
przyrządach. Przyrządy tłoczne też często nie załatwiają
sprawy, bo jeszcze jest stal, każda partia z innego wytopu. Histereza itp. sprawy. Dokładne urządzenia tnące np.
z dokładnością do +/- 0,1 mm, to są koszty często rzędu
milionów dolarów. Widać stąd, jakie ma to znaczenie dla
inwestora. Firma sprzedająca roboty o takich sprawach
nie wspomina. Stąd niezwykle ważne jest, aby większa

grupa technologów wykonała kompleksową technologię:
od początku do końca. Z tym wiąże się jeszcze inne bardzo ważne zagadnienie, o którym rzadko który inżynier
w ogóle wie. Chodzi o tzw. ciągłość baz. Konstruktor
przyrządu i technolog rozpracowujący stanowisko zrobotyzowane, albo każde inne spawalnicze, powinien dostać
analizę baz i docisków łącznie z podziałem na zespoły
spawalnicze oraz przewidywane skurcze i odkształcenia
spawalnicze (z bardzo dużym prawdopodobieństwem)
wykonaną przez bardzo doświadczonego technologa.
Graficznie przedstawione powinno to być na rysunkach
– szkicach poszczególnych, cząstkowych zespołów spawalniczych z podaniem, w którym miejscu powinny być
bazy i jakie oraz dociski, tak aby końcowy zespół spawany otrzymał wymagane wymiary. Jest to niezwykle trudne zadanie, wymagające dużego doświadczenia i dużej
wiedzy na temat konstrukcji przyrządów, skurczów spawalniczych, odkształceń itd. My np. wykonywaliśmy technologię spawania ramy podwozia lokomotywy, tzw. ostoi
o długości 17 000 mm. Końcowa tolerancja na tej długości wynosiła wg dokumentacji konstrukcyjnej klienta:
+/- 3 mm, a sam skurcz spawalniczy wynosił, wg analizy, ok. 20 mm. W wyniku drobiazgowej analizy wystąpiliśmy o poluźnienie tolerancji do wartości +3/-6 mm, przy
założeniu, że dopiero 50 ostoja osiągnie stabilizację tej
tolerancji, po optymalizacji procesu spawania, co związane jest z korektami baz przyrządów i osiągnięciem
stabilizacji wycinania blach detali. Nieprzeanalizowanie
tego i niewynegocjowanie poluźnienia tolerancji mogło
doprowadzić do nieodebrania technologii i niezwykle drogich urządzeń stanowiska, a zatem potężnych strat dla
dostawcy technologii lub niekończącego się „dopieszczania” stanowisk spawalniczych, co również jest niezwykle
kosztowne.
Opisuję tu zjawiska, z którymi boryka się nasza firma,
pracując dla poważnych klientów, gdzie są przestrzegane
odpowiednie procedury jakościowe, odbiorowe i normy.
Jasne, że są różni klienci, również tacy od łóżek szpitalnych, krzeseł, czy ram rowerowych. I tam może nie jest
to tak ważne. Nie sprawdza się spoin na przetop, wielkości wypływki, czy wielkości zanieczyszczenia i inne tego
typu wady. Uważam jednak, że procedury technologiczne
powinny być stosowane wszędzie w polskim przemyśle,
niezależnie od „ważności” produktu. Jesteśmy w Unii Europejskiej, gdzie obowiązują odpowiednie normy, przepisy i standardy, a oprócz tego nie powinno się dopuszczać
do tak trudnych i odpowiedzialnych procesów produkcyjnych półamatorów. Stąd ogromna rola uczelni technicznych, które powinny propagować wśród studentów
odpowiednie standardy. Oczywiście brakuje odpowiedniej literatury technicznej, poradników praktycznych. Nigdy nie trafiłem na poradnik dotyczący oprzyrządowania
spawalniczego. Wiedza na te tematy jest. Nawet w dużej
części w naszej firmie, ale także w innych przedsiębiorstwach. Widać z tego, że pracy dla młodych doktorantów
byłoby dużo, na wiele lat. My ze swojej strony służymy
pomocą. Możemy przekazać prawie całą naszą wiedzę
na te tematy dla poukładania jej w jakąś całość.
Jest jeszcze jedno zagadnienie, o którym chciałbym
Pana poinformować, bo poruszył Pan to zagadnienie.
Chodzi o programowanie off line. My do tego celu stosujemy program ROBCAD. Sadzę, że program ten jest

mało znany w Polsce. Kilka lat wstecz, kiedy kupowaliśmy
ten program (za ogromną kasę), byliśmy pierwszą polską
firmą, która go posiadała. Możliwe, że jest tak do dzisiaj.
Zmusił nas do tego „przemysł motoryzacyjny”. Wymagają oni udowodnienia na podstawie analiz wykonanych w
tym programie, że stanowisko zrobotyzowane zrealizuje
zakładaną technologię w ściśle określonym takcie, który
obowiązuje na linii lub w całym zakładzie; przy produkcji
np. 800 samochodów dziennie jest to takt 82 s. Dopiero
po przedstawieniu takiej analizy dopuszczają rozpoczęcie
projektowania i budowy stanowiska lub linii. Najczęściej
jest na to ok. trzech do czterech miesięcy. W tym tryout
w naszym zakładzie. Na zdemontowanie poprzedniej linii
lub stanowiska, zamontowanie i uruchomienie nowej linii
jest od dwóch do trzech tygodni letniej przerwy urlopowej.
Nie myślę, co by się stało, gdyby w poniedziałek rano o
6:00, po przerwie urlopowej, nasza linia nie działała, bo
byłyby problemy np. ze sterowaniem. Proszę sobie wyobrazić straty. 800 samochodów dziennie, których nie ma
kiedy wykonać w trybie awaryjnym. Praca odbywa się na
trzy zmiany! To się po prostu nie zdarza. Do przetargów
dopuszczane są firmy, które są obdarzone ogromnym
zaufaniem inwestora, że do takiej wpadki nie dojdzie.
Stąd tak trudno przebić się polskim firmom jako dostawcom technologii dla tego przemysłu. Tu nie ma miejsca na
nonszalancję i ignorancję. Najbardziej nerwowo mają automatycy, a w tym robotycy. Zwłaszcza kiedy stanowisko
jest wbudowywane w linię, albo są wymieniane roboty (bo
się zużyły i nie trzymają dokładności) itd. Automatycy są
na końcu całego procesu i wiadomo, że wszelkie poślizgi
u nich się kumulują. Stąd, gdzie tylko się da, wszyscy
starają się im ulżyć i pomóc. I tu dochodzimy do ROBCAD. Bez tego programu należy zapomnieć o gwarancji
terminowego wykonania stanowiska czy dużej linii. Oni
swoje programy już wcześniej przygotowują na podstawie przerzuconych do ich komputerów trajektorii, a nawet
całych fragmentów programu. Bo to nie tylko trajektorie.
Bardzo krótki czas realizacji dla nich jest możliwy tylko na
drobne korekty. Na temat możliwości i jakości tego programu też chętnie udzielimy odpowiednich informacji.
Ze względu na formę tego pisma poruszyłem tylko
hasłowo pewne zagadnienia. Za tymi hasłami kryje się
ogromna wiedza, wiele opracowań, tysiące arkuszy dokumentacji. Wiele razy, wraz z moimi kolegami z firmy
mówiliśmy o opracowaniu choćby jakiś broszur, gdzie
można by zgromadzić tę ogromną wiedzę praktyczną.
Być może wtedy dołożylibyśmy drobną cegiełkę do walki
z wszechogarniającą nas z każdego miejsca ignorancją,
o której Pan na początku artykułu wspomina. A przecież
Polska ma ogromne osiągnięcia w spawalnictwie.
Wierzę, że zainteresowałem Pana innymi aspektami
zrobotyzowanych stanowisk. Cieszyłbym się niezmiernie,
gdyby znalazł się ktoś lub grupa osób, która próbowałaby ogarnąć w formie pisemno-graficznej tę dużą ilość
zagadnień, aby przekazać tę wiedzę zwłaszcza młodym
adeptom techniki.
Z poważaniem
Aleksander Łukomski
Prezes PPT TASKOPROJEKT Sp. z o.o.
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Informacje wydawcy
Profil czasopisma
Czasopismo częsciowo jest dotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami Przeglądu Spawalnictwa, czasopisma o osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania. Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych
zainteresowanych tą tematyką. W  czasopiśmie Przegląd Spawalnictwa są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące: techniki spajania, cięcia, powłok spawalniczych; metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury
i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego; wydarzeń,
prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych. Wybrane artykuły opublikowane w Przeglądzie Spawalnictwa są tłumaczone
na język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na
mocy porozumienia o współpracy.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów
oraz zmiany ich tytułów.

Wskazówki dla autorów
Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie od 10 do 15 stron (ewentualnie 20 po uzgodnieniu z redakcją), a komunikatu od 1 do
4 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy: górny, dolny,
lewy i prawy – 2,5 cm. Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys.
1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice – cyframi rzymskimi (np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny
być odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego
wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm. Rysunki wykonane komputerowo prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych
plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI; grafika wektorowa: w plikach *.CDR, *.AL (czcionka zamieniona na krzywe). Jednostki
– układ SI. Artykuł powinien zawierać: informacje o autorach – stopnie naukowe lub zawodowe, imię i nazwisko; tytuł artykułu, streszczenie
(do 1/3 strony), tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały, wnioski końcowe, literaturę; pozycje literatury numerowane
cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowania w tekście. Artykuły prosimy nadsyłać na CD  lub e-mailem wraz
z dwoma egzemplarzami wydruku tekstu i rysunków oraz pismem przewodnim zawierającym: zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie; dane
teleadresowe i miejsce pracy autorów do wiadomości redakcji. Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.

Ogłoszenia i artykuły promocyjne
Ogłoszenia i artykuły promocyjne w Przeglądzie Spawalnictwa – czasopiśmie ogólnopolskim o szerokim zasięgu są skuteczną i tanią formą
reklamy docierającej do wszystkich zainteresowanych problematyką spajania. Czasopismo zamieszcza kolorowe i czarno-białe: ogłoszenia
reklamowe na okładkach lub wewnątrz numeru oraz wrzutki (inserts) dostarczane przez zleceniodawcę; artykuły techniczno-informacyjne;
informacje o branżowych imprezach naukowo-technicznych. Redakcja przyjmuje zamówienia na publikacje ogłoszeń reklamowych i artykułów
techniczno-informacyjnych. Cennik ogłoszeń i artykułów promocyjnych znajduje się na stronie www.pspaw.ps.pl

prenumeratA
Zamówienia na prenumeratę czasopisma można składać na okres
pół roku lub roku. W  celu zamówienia czasopisma należy wysłać
do redakcji niniejszy formularz wraz z potwierdzeniem wpłaty
w banku lub jego kopią. Wpłaty na prenumeratę można dokonywać
na ogólnie dostępnych blankietach polecenia przelewu dostępnych
w urzędach pocztowych, bankach, lub na stronie internetowej
www.pspaw.ps.pl. Wpłaty należy przesłać na konto:
Redakcja Przegląd Spawalnictwa AW SIMP
Bank BPH S.A. Oddział w Warszawie
nr: 45 1060 0076 0000 3200 0043 1836
Prenumeratę można również zamówić za pośrednictwem firm:
GARMOND PRESS S.A. ul. Sienna 5, 31-041 Kraków,
tel./fax 0-12 412 75 60
KOLPORTER S.A. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce,
tel. 0-41 368 36 20, fax 0-41 345 15 71
RUCH – Infolinia : 0-804 200 600
www.ruch.com.pl

Imię i nazwisko
firma
NIP
adres

tel./fax, e-mail:
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Zamawiam czasopismo
Przegląd Spawalnictwa
Cena prenumeraty
Cena 1 egzemplarza Przeglądu Spawalnictwa
16 zł (0% VAT)
półrocznie	                                                          96 zł
rocznie		                                          192 zł
liczba zamawianych egzemplarzy

Podpis

Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT
i upoważniam firmę
do wystawienia faktury bez podpisu
Redakcja Przegląd Spawalnictwa
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa
Tel./fax: 0-22 827 25 42, 0-22 336 14 79
e-mail: pspaw@ps.pl
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STEIN-MEGAFIL® dla Waszych prac spawalniczych.
Wykonany jako rurkowy bezszwowy drut proszkowy z wyjątkowymi własnościami
spawalniczymi, stworzony dla Waszych prac spawalniczych. Z dużą stabilnością formy, bez
naprężeń skręcających i bez skręceń śrubowych jest idealnym materiałem do precyzyjnego
spawania. Jest absolutnie nie wrażliwy na wchłanianie wilgoci i stosowany bez suszenia
wtórnego. Bardzo dobre przewodzenie prądu i stabilnie jarzący łuk to jego kolejne zalety.
Przegląd spawalnictwa 9/2009

Drahtzug Stein
67317 Altleiningen (Germany)

Tel: +49(0)6356 966-0
Fax: +49(0)6356 966-114

info@drahtzug.com
www.drahtzug.com
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FITWELD

300

BIG POWER
SMALL PACKAGE
QUICK IGNITION

Potrzebujesz szybkiego i prostego rozwiązania do spawania i sczepiania?
FitWeld™ 300 zapewnia realne oszczędności i dużą wydajność
pracy. System zajarzania łuku QuickArc™, najnowszy mechanizm GT
WireDrive™, diody Brights™ oświetlające komorę szpuli oraz inne cechy
urządzenia umożliwiają szybszą, łatwiejszą i bezpieczniejszą pracę.
FitWeld 300 oferuje nawet do 57% mniejszy pobór mocy i dwukrotnie
szybsze sczepianie i spawanie w przypadku metody MMA.
Więcej informacji
uzyskacie Państwo
Przegląd spawalnictwa
9/2009 na stronie www.kemppi.com
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lub u autoryzowanego dealera Kemppi.

