MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 61, 4, (2009), 263-268

www.ptcer.pl/mccm
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Streszczenie
Zuycie materiau w procesie tarcia (zuycie trybologiczne) naley do najczciej spotykanych mechanizmów niszczenia wspópracujcych ze sob powierzchni. W pracy przedstawiono teoretyczne aspekty procesu zuycia trybologicznego materiaów ze szczególnym
uwzgldnieniem mechanizmów prowadzcych do zuycia erozyjnego i abrazyjnego ceramiki. Omówiono wpyw rónego rodzaju parametrów
na trwao materiaów i wyrobów pracujcych w warunkach wymagajcych podwyszonej odpornoci na cieranie oraz przedstawiono
wybrane metody oznaczania zuycia trybologicznego.
W czci eksperymentalnej przedstawiono dwie metody podwyszenia odpornoci na cieranie ceramiki polegajce na wprowadzeniu
skadników trudnocieralnych w postaci równomiernie rozprowadzonych ziaren lub na naniesieniu powok ochronnych. W oparciu o wyniki
prowadzonych pomiarów wykazano uniwersalno i uyteczno opisanych metod oznaczenia odpornoci na cieranie oraz przedstawiono
perspektywy ich dalszego rozwoju.
Sowa kluczowe: odporno na cieranie, materiay trudnocieralne, bazalt rekrystalizowany, powoki ochronne

DETERMINATION OF ABRASIVE WEAR OF CERAMIC MATERIALS
Wear in the friction process (tribological wear) belongs to the most frequent mechanisms of destruction of the mating surfaces. The
work presents theoretical aspects of wear with particular emphasis on the mechanisms, which cause abrasive and erosive wear of ceramics. The effect of different parameters on the durability of materials working in the conditions requiring high abrasive resistance has been
discussed. Selected methods for determination of the tribological wear have been presented.
The experimental part contains a description of selected methods for increasing the abrasive resistance of ceramics, which involve
incorporation of abrasion-resistant additives or applying special protective coatings. The work proves the universal character and usability
of the described methods of tribological wear determination and shows prospects of its further development.
Keywords: Tribological wear, Abrasion-resistant materials, Fused cast basalt, Protective coatings

Wprowadzenie
Zuycie materiau w procesie tarcia, czyli zuycie
trybologiczne, powodowane jest cieraniem, pkaniem
i wykruszaniem czstek materiau oraz adhezj powierzchni
wspópracujcych elementów i reakcjami trybochemicznymi
zachodzcymi na powierzchni tarcia. Wyróni mona trzy
podstawowe rodzaje zuycia trybologicznego [1]:
 cieranie adhezyjne (typowe dla metali) zwizane jest
z adhezj powierzchni trcych, która powoduje lokalnie
ich szczepienie bdce powodem pkania wiza kohezyjnych; ten typ cierania wystpuje przy stosunkowo
maej prdkoci wzgldnej oddziaujcych na siebie
powierzchni oraz przy duych naciskach jednostkowych
na obszarach rzeczywistej powierzchni styku,
 cieranie erozyjne zachodzi w wyniku uderzenia drobnych czstek o powierzchni materiau cieranego;
czynnikiem transportujcym mog by zarówno gazy jak
i ciecze,
 zuycie abrazyjne zwizane jest z du chropowatoci powierzchni trcych lub z wystpowaniem lu nego
materiau ciernego pomidzy tymi powierzchniami, co
powoduje ubytek materiau spowodowany mikroskrawaniem, rysowaniem, bruzdowaniem.

Obok trzech podstawowych rodzajów wymieni mona
jeszcze inne odmiany zuycia:
 zmczeniowe, w którym miejscowa utrata spójnoci
i zwizany z ni ubytek materiau spowodowany jest
przez cyklicznie odksztacenia warstwy powierzchniowej,
 chemiczne, w którym proces niszczenia wspópracujcych powierzchni zachodzi na drodze oddzielania
warstwy zmienionej reakcyjnie (np. utlenionej),
 cieplne (odmiana zuycia adhezyjnego), w którym
w wyniku wydzielania si duej iloci ciepa obserwuje
si przyspieszone niszczenie zmikczonych warstw
powierzchniowych wspópracujcych elementów.
Ze wzgldu na zoono procesu i czste wspówystpowanie rónych rodzajów zuycia trybologicznego teoretyczny
opis mechanizmów prowadzcych niszczenia powierzchni
materiaów w wyniku tarcia, bez zastosowania znacznych
uproszcze jest utrudniony.
Z uwagi na specyﬁczne wasnoci ceramiki w przypadku tej grupy materiaów wystpuje zuycie abrazyjne lub
erozyjne.
Zuycie abrazyjne materiaów kruchych mona scharakteryzowa nastpujcym równaniem [2]:
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Vi ~ Fi 7/6·Li·H -1/2·Kc -2/3

(1)

gdzie:
Vi - objtoci startego materiau,
Fi – obcienie - nacisk jednostkowy w obszarach rzeczywistej powierzchni styku,
Li - dugo rysy powstaej w jednostce czasu,
H - twardo materiau,
Kc - odporno na kruche pkanie.
Znane s równie równania opisujce proces cierania
erozyjnego [2,3]:
V0 ~ ·Rm·vn·Ht (-0,25–0,11)·Kt -4/3

(2)

gdzie:
V0 - zuycie erozyjne,
 - staa uwzgldniajca kt uderzenia, gsto cieranego
materiau,
R - wielko czstek cierniwa,
v - ich prdko,
Ht - twardo materiau,
Kt - odporno na kruche pkanie.
Odporno na cieranie ceramiki wynika przede wszystkim z jej generalnie wysokiej twardoci. Tworzywa ceramiczne charakteryzujce si najwysz twardoci (B4C, SiC,
TiB2, WC, Si3N4, Al2O3, ZrO2) nale do najwaniejszych
materiaów stosowanych do wytwarzania elementów, wobec których wymagana jest szczególnie wysoka odporno
na cieranie.
Drugim wanym parametrem charakteryzujcym podatno materiau na zuycie trybologiczne jest jego odporno
na kruche pkanie. Dla wszystkich materiaów kruchych
zuycie trybologiczne zachodzi gównie na drodze mikropkania, gdy generowane w warstwach wierzchnich materiau
naprenia rozcigajce przewyszaj warto KIc. Z tego
wzgldu do wytwarzania elementów trudnocieralnych najlepiej nadaj si materiay ceramiczne wykazujce szczególnie
wysok odporno na kruche pkanie (WC, ZrO2, Si3N4).
O zachowaniu si materiaów w warunkach podwyszonego zuycia trybologicznego decyduje równie szereg
innych parametrów [2,3]. Generalnie materiay o niszej
porowatoci wykazuj wysz odporno na cieranie.
Równie uziarnienie odgrywa wan rol, gdy ze wzrostem
wielkoci ziaren tworzywa cieranego jego odporno na
zuycie trybologiczne maleje. Innym istotnym czynnikiem
decydujcym o odpornoci na cieranie jest obecno ziaren
fazy wzmacniajcej. Ilo, rozmieszczenie, wielko ziaren
oraz wasnoci dodatku w rónym stopniu mog podwysza
odporno na cieranie materiau bazowego.
Na zachowanie si materiau w warunkach podwyszonego zuycia trybologicznego wpywaj równie czynniki
zewntrzne: twardo materiau cierajcego, wielko
i ksztat ziaren materiau cierajcego czy te temperatura
zewntrzna. Przy cieraniu abrazyjnym wana rol odgrywaj chropowato powierzchni oraz ich prdko wzgldna,
a take obcienie. Podczas cierania erozyjnego wane
s prdko ziaren cierniwa, kt uderzenia ziaren oraz
wielko strumienia czstek cierajcych.
Zoono procesów prowadzcych do zuycia trybologicznego powoduje, e bardzo wan rol przy charakteryzowaniu odpornoci na cieranie odgrywaj eksperymentalne
metody oznaczania tej wasnoci. Dobór waciwej metody
pomiarowej dokonywany jest w oparciu o analiz warunków
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pracy konkretnych elementów lub urzdze . Oznaczanie
cieralnoci opiera si zwykle na stosowaniu si trcych, szlifujcych lub uderzajcych. Wród znanych metod pomiaru
odpornoci na cieranie wyróni naley metody cierania
stykowego, suce do oceny zuycia adhezyjnego i abrazyjnego, oraz metody cierania uderzeniowego dajce ocen
zuycia erozyjnego [4].
W Laboratorium Bada Materiaów Ogniotrwaych oznaczanie odpornoci na cieranie abrazyjne prowadzi si zgodnie z norm ASTM G65-04 oraz metod wasn, opracowan
w Instytucie Materiaów Ogniotrwaych. Pierwsza metoda
polega na pomiarze zuycia ciernego w temperaturze
otoczenia przy zastosowaniu koa z okadzin kauczukow
oraz cierniwa w postaci suchego piasku. Test cieralnoci
polega na cieraniu standardowej próbki piaskiem o okrelonych parametrach, tj. uziarnieniu i skadzie, natomiast
miar cieralnoci jest objto materiau usunitego przez
cierniwo [mm3]. Materia cierny wprowadza si miedzy
próbk testow i koo wyposaone w opon z kauczuku
chlorobutylowego lub wieniec koa o okrelonej twardoci.
Próbka testowa z okrelona si przyciskana jest do obracajcego si koa, a piasek o kontrolowanym przepywie ciera
powierzchni badanej próbki (Rys. 1) [5].
Druga metoda polega na pomiarze zuycia ciernego
w temperaturze do 1200oC przy zastosowaniu zmodyﬁkowanej wiertarki z jednorazow ciernic z SiC. Test polega
na cieraniu standardowej próbki przy ustalonej prdkoci
obrotowej ciernicy i jej obcieniu. Miar cieralnoci jest
ubytek masy próbki podczas cierania, przeliczany na cm2
powierzchni ciernej, wyraony za pomoc jednostki [g/cm2].
Metoda daje wyniki porównawcze, pozwalajce wybra
z badanych tworzyw to, które jest najbardziej odporne na
cieranie (Rys. 2).
W warunkach pracy wielu urzdze przemysowych,
takich jak cyklony, kominy, instalacje do pneumatycznego
transportu materiaów sypkich, zuycie materiaów zachodzi
w wyniku cierania erozyjnego. Dlatego te do oznaczania
odpornoci na cieranie coraz czciej stosowana jest
znormalizowana metoda wykorzystujca zasad dmuchawy Mackensena opisana w normie PN-EN 993-20:2005
zatytuowanej „Metody bada zwartych formowanych wyrobów ogniotrwaych. Cz 20: Oznaczenie odpornoci

Rys. 1. Zasada pomiaru odpornoci na cieranie wg ASTM G65-04.
Fig. 1. Abrasion resistance test according to ASTM G65-04.
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Rys. 2. Zasada pomiaru odpornoci na cieranie metod opracowan w IMO.
Fig. 2. Abrasion resistance test according to the method developed
in IMO.

na cieranie w temperaturze otoczenia”. Metoda powysza
nadaje si do stosowania nie tylko w przypadku materiaów
ogniotrwaych ale równie innych materiaów pracujcych
w warunkach podwyszonego zuycia erozyjnego. Miar
odpornoci na cieranie jest objto materiau startego
z paskiej powierzchni uoonej w odpowiedniej odlegoci
i pod ustalonym ktem do dyszy wydmuchujcej 1kg cierniwa (SiC#36) (Rys. 3) [6].

Cel i zakres pracy
Do najprostszych metod podwyszenia odpornoci na
ciernie materiaów zaliczy naley zastosowanie dodatku
fazy trudnocieralnej. W pracy badano moliwo podwyszenia odpornoci na cieranie wyrobów z bazaltu rekrystalizowanego przez wprowadzenie skadnika trudnocieralnego
w postaci równomiernie rozprowadzonych ziaren wybranego
kruszywa. Ponadto z wykorzystaniem dostpnych metod pomiarowych badano zuycie cierne powok trudnocieralnych
na bazie SiC i Al2O3. W wyniku przeprowadzonych pomiarów
opracowano koncepcj nowego kompozytu zbudowanego
z ziaren kruszywa korundowo-cyrkonowego w osnowie
z bazaltu rekrystalizowanego o podwyszonej odpornoci
na cieranie oraz dwa warianty powok trudnocieralnych
umoliwiajcych zwikszenie trwaoci powierzchni roboczej
wyrobów ceramicznych, w tym formowanych materiaów
ogniotrwaych.

Materiay i metody bada
Jednym z najszerzej stosowanych materiaów, charakteryzujcych si wysok trwaoci w warunkach podwyszonego zuycia trybologicznego, jest bazalt rekrystalizowany.
Stosunkowo niska cena bazaltu, jego wasnoci oraz moliwo uzyskiwania skomplikowanych nawet ksztatów decyduj o tym, e odlewane wyroby z leizny bazaltowej s nadal
powszechnie stosowane jako wyoenia robocze cyklonów,
zsypów i rynien, dysz, zbiorników zasypowych, zbiorników na
chemikalia, odulaczy i lejów nasypowych, komór mynów,
a take w postaci posadzek przemysowych. Najwaniejsze
cechy tego typu wyrobów przedstawiono w Tabeli 1.

Rys. 3. Zasada pomiaru odpornoci na cieranie wg PN-EN 99320:2005.
Fig. 3. Abrasion resistance test according to PN-EN 993-20:2005.
Tabela 1. Wybrane wasnoci wyrobów z leizny bazaltowej.
Table 1. Selected properties of fused cast basalt products.

Przybliony skad chemiczny [%]:
SiO2 -50, Al2O3 -15, CaO -10, FeO -10,
MgO -10, Na2O -2, K2O -1-5, TiO2 -1-5
Twardo w skali Mosha

-

8-8,5
3

Gsto pozorna

[g/cm ]

2,8-3,0

Porowato otwarta

[%]

0

Wytrzymao na ciskanie

[MPa]

300-450

Wytrzymao na zginanie

[MPa]

45

Zakres odpornoci chemicznej

pH

3-10

Wspóczynnik rozszerzalnoci cieplnej
(do 100°C)

[K-1]

8·10-6

Najwysza temperatura stosowania

[°C]

350

Ogniotrwao zwyka

[sP]

115

Nasikliwo

[%]

0

W pracy badano moliwo podwyszenia odpornoci na cieranie tego typu wyrobów przez wprowadzenie
równomiernie rozprowadzonych ziaren kruszywa. Osnow
otrzymanych materiaów kompozytowych stanowi przetopiony zom z bloków bazaltowych po pracy w wyoeniu zrzutni
koksu. Do otrzymania kompozytów zastosowano szereg
kruszyw o odpowiednio dobranym uziarnieniu w zakresie
1-10 mm. Próbki do bada otrzymano przetapiajc w muﬂi
bazalt umieszczony nad warstw kruszywa. Topienie zomu
bazaltowego prowadzono w 1400°C przy 1h przetrzymania
w temperaturze maksymalnej. Cieky bazalt inﬁltrowa pomidzy znajdujce si poniej ziarna kruszywa, co prowadzio
do uzyskania stosunkowo jednorodnego materiau kompozy-
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Tabela 2. Wybrane wasnoci kruszyw zastosowanych do otrzymania
kompozytów z osnow bazaltu rekrystalizowanego.
Table 2. Selected properties of aggregates used for preparation of
composites with the fused basalt matrix.
L.p.

Tabela 3. Surowce uyte do otrzymania powok trudnocieralnych.
Table 3. Raw materials used for preparation of abrasion-resistant
coatings.
L.p.

Rodzaj surowca

1

SiC (#220, #180)

2

Al2O3 (#220, <60 m)

Rodzaj surowca / wasnoci
Korundowo-cyrkonowy

1

2

Porowato otwarta

[%]

6,0

Gsto pozorna

[g/cm3]

3,63

[g/cm3]

3,00

Porowato otwarta

[%]

8,5

Gsto pozorna

[g/cm3]

3,34

Si (<60 m)

4

Glina G1 (<0,5 m)

Korundowy I -spiekany
Gsto pozorna
Korundowy II -topiony

3

Andaluzyt
4

Porowato otwarta

[%]

9,7

Gsto pozorna

[g/cm3]

2,90

Porowato otwarta

[%]

7,1

Kwarc
5

6

3

3

Gsto pozorna

[g/cm ]

2,10

Gsto pozorna

[g/cm3]

3,10

SiC

towego z niewielk iloci porów zamknitych. Zestawienie
zastosowanych kruszyw oraz ich podstawowe wasnoci
przedstawiono w Tabeli 2.
W pracy badano równie moliwo zwikszenia odpornoci na zuycie cierne wypalanych wyrobów ogniotrwaych
przez zastosowanie specjalnych powok ochronnych. Do
otrzymania powok trudnocieralnych wykorzystano surowce zestawione w Tabeli 3. Skadniki mieszano ze spoiwem
nieorganicznym uzyskujc zawiesin, która nakadana bya
na powierzchni ogniotrwaego wyrobu andaluzytowego.
Po wstpnym wysuszeniu materia z naniesion powok
wypalano w temperaturze 900oC, 1200oC lub 1500oC.
Otrzymane powoki o gruboci 3–5 mm charakteryzoway
si cisym przyleganiem do powierzchni wyrobu oraz brakiem pkni na granicy powoka-podoe. W celu scharakteryzowania wasnoci otrzymanych materiaów wykorzystano
dwie znormalizowane, opisane wczeniej metody oznaczania
odpornoci na cieranie: erozyjne – PN-EN 993-20:2005 oraz
abrazyjne – ASTM G65-04.

Wyniki bada i dyskusja
Zestawienie wasnoci kompozytów na osnowie z bazaltu
rekrystalizowanego przedstawiono w Tabeli 4. Materia odniesienia stanowi bazalt rekrystalizowany otrzymany metod
analogiczn do metody przygotowania kompozytów, t.j. na
drodze przetopienia zomu bazaltowego w muﬂi. Jedynie do
pomiarów odpornoci na cieranie abrazyjne wykorzystano
próbk wycit z oryginalnego wyrobu z rekrystalizowanego
bazaltu.
Wród otrzymanych kompozytów stwierdzono zadowalajce wasnoci wytrzymaociowe oraz obnione zuycie
erozyjne w przypadku materiau zawierajcego kruszywo
korundowo-cyrkonowe. W przypadku materiaów z udziaem
elektrokorundu oraz andaluzytu nie stwierdzono poprawy
odpornoci na cieranie w stosunku do bazaltu rekrystalizowanego. Próby zawierajce ziarna kwarcu lub SiC charakteryzoway si najgorszymi wasnociami.
W strukturze otrzymanych kompozytów na przekroju
ziaren kruszywa oraz w osnowie stwierdzono zmiany wynikajce z ich wzajemnego oddziaywania podczas przetapiania
bazaltu, a take podczas studzenia i krzepnicia (Rys. 4).
Zakres zmian oraz ich charakter róni si w zalenoci od
rodzaju uytego kruszywa i w gównej mierze decydowa
o wasnociach otrzymanych kompozytów. W przypadku
kompozytu z udziaem kruszywa korundowo-cyrkonowego
(Rys. 4a) widoczne zmiany ograniczay si jedynie do wystpowania na powierzchni ziaren cienkiej warstwy reakcyjnej
o gruboci do ok. 0,5 mm. Wysoka wytrzymao oraz wygld przeomu (pkanie midzyziarnowe lub transziarnowe) wskazuj na silne powizanie wprowadzonych ziaren
z osnow oraz na korzystny rozkad napre w materiale.
Obnione zuycie erozyjne takiego kompozytu byo bezporednio skutkiem wprowadzenia trudnocieralnych ziaren,
o czym wiadczy wygld materiau po testach cieralnoci

Tabela 4. Wasnoci kompozytów z osnow z bazaltu rekrystalizowanego.
Table 4. Properties of composites with the fused basalt matrix.
Materia
B

B+KC

B+K1

B+K2

B+A

B+Kw

OP

[%]

0,4

4,5

7,1

-

2,9

8,2

BD

[g/cm3]

2,86

3,10

3,12

2,92

2,76

2,47

CCS

[MPa]

83,2

161,5

82,2

-

68,0

23,5

3

Ve

[cm ]

2,88

2,21

3,77

4,72

3,96

52,5

Va

[mm3]

7,23*

7,38

-

13,79

-

-

B+SiC
Brak spoistoci

Wasnoci

Wasnoci: OP – porowato otwarta; BD – gsto pozorna; CCS – wytrzymao na ciskanie w temperaturze pokojowej; Ve – zuycie
erozyjne, Va – zuycie cierne.
Materia: B – zom z wyrobów bazaltowych; KC – kruszywo korundowo-cyrkonowe;
K1 – kruszywo korundowe 1 (topione); K2 – kruszywo korundowe 2 (spiekane); A – andaluzyt; Kw – kwarc; SiC – wglik krzemu,
* – próbka wycita zostaa z oryginalnego wyrobu bazaltowego.
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Rys. 4. Budowa kompozytów z udziaem: a) kruszywa korundowo-cyrkonowego, b) korundu spiekanego, c) andaluzytu oraz d) kwarcu.
Fig. 4. Structure of composites containing aggregate of: a) corundum-zirconia, b) sintered corundum, c) andalusite and d) quartz.
Tabela 5. Wasnoci otrzymanych powok trudnocieralnych oraz materiau odniesienia –wypalany wyrób andaluzytowy.
Table 5. Properties of abrasion-resisting coatings obtained and the reference material taken from a ﬁred andalusite brick.

Skadniki
SiC #220

Próba
S1

S2

+

SiC #180

S3

S4

+

+

A1

A2

A3

+

Al2O3 <60 ìm

+

+

+

+

+

+

+

Si

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

35,1

49,6

Al2O3 #220
G1

Materia odniesienia
- wyrób andaluzytowy
stanowicy podoe

1500°C/2h
OP [%]

36,0

37,7

42,0

47,1

33,6

BD [g/cm ]

2,09

1,97

1,56

1,51

2,30

2,11

1,79

2,57

Ve [cm3]

6,04

7,36

8,36

8,12

4,12

5,92

7,12

22,24

Ve [cm3]

7,7

7,8

3

718

400

3

14,3

1200°C/2h

Va [mm ]

900°C/2h
Ve [cm3]
3

Va [mm ]

8,5
1390

242

z wyeksponowanymi ziarnami kruszywa o zaokrglonych
krawdziach.
Wyniki bada wasnoci otrzymanych powok trudnocieralnych oraz materiau odniesienia, w postaci ogniotrwaego
wyrobu andaluzytowego, przedstawiono w Tabeli 5.
W przypadku wszystkich przygotowanych powok stwierdzono ich nisze zuycie erozyjne w porównaniu do wyrobu
andaluzytowego, stanowicego materia odniesienia. Ponad
5-cio krotnie niszym zuyciem charakteryzowaa si powoka korundowa A1, do skadu której nie wprowadzano gliny
G1. Równie powoki z udziaem SiC charakteryzoway si
nisz cieralnoci w porównaniu do materiau odniesienia.
W tym przypadku odporno na cieranie bya od 3,2 do 3,7
razy wysza od wyrobu andaluzytowego.

Podsumowanie
1. W strukturze kompozytów na bazie bazaltu rekrystalizowanego obserwowano zmiany spowodowane wzajemnym oddziaywaniem wprowadzonych ziaren kruszywa
i osnowy. Kompozyt z udziaem kruszywa korundowocyrkonowego charakteryzowa si zadowalajcymi
wasnociami, co wynikao z obecnoci trudnocieralnych
ziaren oraz ich silnego powizania z osnow. Opracowano wstpn koncepcj nowego typu materiaów
kompozytowych o podwyszonej trwaoci w stosunku
do stanowicych materia odniesienia wyrobów z bazaltu
rekrystalizowanego.
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2. Opracowano wstpne receptury powok trudnocieralnych stosowanych na powierzchnie robocze wypalanych
wyrobów ceramicznych w tym wyrobów ogniotrwaych.
Powoki naniesione na wypalony wyrób andaluzytowy
charakteryzoway si doskona adhezj do podoa
i 3-5 razy niszym zuyciem erozyjnym w porównaniu
do materiau odniesienia.
3. Koncepcja dalszego przebiegu bada z wykorzystaniem
dostpnych metod oznaczania odpornoci na cieranie
obejmowa bdzie optymalizacj skadu opracowanych
materiaów trudnocieralnych, przeprowadzenie prób
ich przemysowego wytwarzania i stosowania oraz, dla
wybranych materiaów, wykonanie pomiarów zuycia
ciernego w wysokich temperaturach przy wykorzystaniu
konstruowanego obecnie nowego stanowiska pomiarowego.
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