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Streszczenie
Gáównym celem pracy byáa identy¿kacja tekstury powáok tlenkowych Cr2O3 natryskiwanych plazmowo i przetopionych za pomocą
lasera CO2. Tekstura powáok zostaáa okreĞlona metodą rentgenowską na podstawie analizy dyfraktogramów i ¿gur biegunowych. Przeprowadzone badania ujawniáy w warstwach natryskiwanych obecnoĞü tekstury wáóknistej z typowym dla tej tekstury symetrycznym usytuowaniem reÀeksów dyfrakcyjnych na ¿gurze biegunowej i wyraĨnie zaakcentowanym Ğrodkiem ¿gury. ObecnoĞü tekstury w materiale
natryskiwanym dowodzi, Īe pomimo specy¿cznej budowy powáoki, wynikającej ze sposobu jej formowania, początkowa orientacja, jaka
uksztaátowaáa siĊ w materiale w trakcie natryskiwania plazmowego, nie miaáa charakteru przypadkowego. Wykonane badania wykazaáy
jednak, Īe stopieĔ steksturowania materiaáu byá niewielki. W przypadku powáok przetopionych laserem CO2 stwierdzono silną koncentracjĊ reÀeksów na ¿gurach biegunowych Ğwiadczących o istnieniu uprzywilejowanej orientacji. ZwaĪywszy, Īe podczas obróbki przetopieniowej produkty krystalizacji materiaáu powáokowego sytuują siĊ prostopadle do powierzchni, co wynika z kierunkowoĞci odpáywu ciepáa
w trakcie cháodzenia, obecnoĞü tekstury wáóknistej wydaje siĊ byü w peáni wytáumaczalna. Analiza ¿gur biegunowych oraz dyfraktogramów
wykazaáy, Īe gáównymi skáadowymi tekstury wáóknistej byáy kierunki <104> oraz <116>. Stwierdzono ponadto, Īe procesy, które spowodowaáy uformowanie siĊ tekstury w warstwach natryskiwanych zostaáy podczas obróbki przetopieniowej zintensy¿kowane i pogáĊbione.
Odnotowano ponadto wpáyw szybkoĞci cháodzenia (bĊdącej wypadkową parametrów obróbki) na charakter tekstury. Badania skáadu fazowego wykazaáy niezmiennoĞü skáadu fazowego analizowanych powáok dowodzącą wysokiej trwaáoĞci Cr2O3 w warunkach towarzyszących natryskiwaniu i obróbce przetopieniowej.
Sáowa kluczowe: tekstura, powáoki Cr2O3, natryskiwanie plazmowe, przetapianie laserem

THE TEXTURE OF PLASMA SPRAYED Cr2O3 OXIDE COATINGS AND REMELTED WITH THE CO2 LASER
The main objective of this study was the identi¿cation of the texture of plasma-sprayed Cr2O3 oxide coatings, remelted with the use of
a CO2 laser. The texture of the coatings has been determined with the X-ray method on the basis of XRD patterns and pole ¿gures. The
conducted research showed the presence of ¿bre texture in the plasma-sprayed coatings. This ¿bre texture is featured with the characteristic, symmetrical location of the diffractive reÀections on the pole ¿gure and clearly accentuated ¿gure centre. The presence of the texture
in the sprayed material proves that despite the speci¿c structure of the coating resulting from the way of shaping it, the initial orientation
which has formed in the material during plasma-spraying had no incidental nature. However, the examination has shown that the level of
texturizing of the sprayed material was low. The examination of the coatings remelted by means of the CO2 laser has shown strong concentration of reÀections on the pole ¿gure from the analysed crystallographic planes which evidence the existence of preferential orientation
in the examined material. Considering that during the remelting treatment, the crystallization process of the coating material proceeds
from deeper layers of the coating towards its surface which directly results from the directionality of the heat outÀow during the treatment,
the presence of the ¿bre texture seems to be explainable. The analysis of the pole ¿gures and the XRD patterns have shown that this is
a ¿bre texture, the main components of which were <104> and <116> directions. Besides, it has been found that the processes which
have caused formation of the texture in the spread layers during the remelting treatment have been intensi¿ed and deepened. Additionally,
the impact of a cooling rate (being the resultant of the assumed remelting parameters) on the nature of the texture has been stated. The
examination of the phase composition has shown the permanence of the phase composition of the coatings which proves high durability
of the Cr2O3 oxide in the conditions accompanying the spraying and remelting treatment.
Keywords: Texture, Cr2O3 Coatings, Plazma spraying, Laser remelting

1. Wprowadzenie
Nakáadanie powáok ceramicznych na czĊĞci maszyn
i urządzeĔ to skuteczny sposób áączenia unikalnych wáasnoĞci tworzywa powáokowego z wáasnoĞciami materiaáu podáoĪa. Ta skutecznoĞü ma wymiar nie tylko eksploatacyjny, ale i ekonomiczny; powáoki ceramiczne stanowią bo-
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wiem alternatywĊ dla elementów wykonywanych w caáoĞci
z ceramiki. Jedną z szeroko stosowanych technik powáokotwórczych jest natryskiwanie plazmowe APS (atmospheric
plasma spray) [1-4]. Jest to metoda o ugruntowanej pozycji, pozwalająca nanosiü materiaá powáokowy na metaliczne, ceramiczne, a nawet polimerowe podáoĪe, przydatna
szczególnie do nanoszenia materiaáów charakteryzujących
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siĊ wysoką temperaturą topnienia. Jednym z takich materiaáów jest tlenek Cr2O3. Powáoki Cr2O3 wytwarzane metodą
APS wykorzystywane są gáównie tam, gdzie istnieje ryzyko
zuĪycia Ğciernego i erozyjnego materiaáu oraz oddziaáywania czynników korozyjnych [2, 5].
W procesie natryskiwania plazmowego stopione bądĨ
nadtopione cząstki materiaáu powáokotwórczego przemieszczają siĊ z prĊdkoĞciami rzĊdu 100-200m/s w kierunku powierzchni, po czym - po jej osiągniĊciu - odksztaácają siĊ
wskutek dynamicznego z nią zetkniĊcia, tworząc spáaszczone elementy o duĪej powierzchni rozwiniĊcia [6, 7]. Cząstki
te ulegają nastĊpnie krystalizacji wskutek intensywnego odpáywu ciepáa do nienagrzanej czĊĞci materiaáu. Cháodzenie
natryskanych cząstek odbywa siĊ z prĊdkoĞciami typowymi dla zjawiska szybkiej krystalizacji, tj. rzĊdu 105-106 K/s,
a zatem w warunkach skrajnie nierównowagowych. Zarówno
proces krystalizacji, deformacja plastyczna natryskiwanych
cząstek, jak i ewentualne przemiany fazowe, którym ulega natryskiwany materiaá, mogą byü powodem wystąpienia
tekstury w powáokach natryskiwanych plazmowo. Przyczyną tekstury moĪe byü takĪe póĨniejsza obróbka powáok natryskiwanych plazmowo, np. ich przetopienie. Obróbka taka
jest wykonywana w celu wyeliminowania porowatoĞci, laminarnoĞci budowy i niejednorodnoĞci materiaáu powáokowego.
TeksturĊ materiaáu opisuje siĊ najczĊĞciej za pomocą ¿gur biegunowych, bĊdących rzutem stereogra¿cznym
normalnych do wytypowanych páaszczyzn na odpowiednio
ustaloną páaszczyznĊ projekcji [8, 9]. Materiaáy pozbawione
tekstury wykazują brak uporządkowania biegunów na projekcji stereogra¿cznej, na ¿gurach biegunowych materiaáu
steksturowanego obserwuje siĊ natomiast charakterystyczne zagĊszczenie biegunów páaszczyzn sieciowych.
ObecnoĞü tekstury wywoáuje istotne zmiany wielu wáasnoĞci materiaáu, zarówno ¿zycznych jak i mechanicznych;
moĪe byü przyczyną anizotropii tych wáasnoĞci. Stąd istotne jest stwierdzenie obecnoĞci tekstury w materiale i okreĞlenie jej typu, a wiĊc kierunków i páaszczyzn o uprzywilejowanej orientacji.
Ranga powyĪszego zagadnienia skáoniáa autorów pracy
do przeĞledzenia tekstury w powáokach tlenkowych Cr2O3
natryskiwanych plazmowo i przetopionych za pomocą lasera CO2 o ciągáej charakterystyce pracy.

2. Opis doĞwiadczeĔ
2.1. Materiaá do badaĔ
Materiaá do badaĔ stanowiáy powáoki tlenkowe wykonane metodą natryskiwania plazmowego. Skáad chemiczny
oraz charakterystykĊ uĪytych proszków zawiera Tabela 1.
Powáoki tlenkowe wykonano przy uĪyciu zestawu plazmowego PN-120. GruboĞü wytworzonych warstw wynosiáa
okoáo 200 m. PodáoĪe stanowiáy prostopadáoĞcienne próbki o wymiarach 70 x30 x 6 mm, wykonane ze stali X5CrNi18-10. W celu podwyĪszenia aktywnoĞci ¿zycznej i chemicznej powierzchni podáoĪa stalowego oraz zintensy¿kowania procesu mechanicznego zakleszczania siĊ stopionych
cząstek w nierównoĞciach powierzchni, podáoĪe poddano
chropowaceniu metodą strumieniowo-Ğcierną. Zastosowano ponadto warstwĊ podkáadową z Ni-Al (80/20).

Tabela 1. Charakterystyka uĪytych proszków.
Table 1. Characteristics of powders used.
Skáad proszku

WielkoĞü ziarna

Nazwa handlowa

99,6 % Cr2O3

63 ± 16 m

AMI 6001.010; AMIL
Werkstofftechnologie
GmbH

80 % Ni, 20 % Al

90 ± 45 m

AMI 3412; AMIL
Werkstofftechnologie
GmbH

Powáoki przetopiono nastĊpnie za pomocą lasera CO2
o ciągáej charakterystyce pracy. W pracy wykorzystano laser
CO2 (TLS-1A) o dáugoĞci fali O= 10,6m i mocy znamionowej P = 1,3 kW (r 4 %). Wszystkie przetopy wykonano przy
P = 800-850 W. Wymiary pasma i jakoĞü przetopienia regulowano prĊdkoĞcią przesuwu gáowicy lasera i odlegáoĞcią od
ogniska. W trakcie obróbki zastosowano nadmuch argonu.

2.2. Metodyka pomiaru tekstury
Aby uzyskaü wysoką precyzjĊ niezbĊdną do wykreĞlenia ¿gury biegunowej, zwrócono uwagĊ na wáaĞciwe przygotowanie próbki do badaĔ. Wybrano zatem miejsca wykazujące cechy reprezentatywne dla caáej powáoki. W rozwaĪaniach uwzglĊdniono ewentualną niejednorodnoĞü tekstury
w materiale oraz stosunkowo niewielką gáĊbokoĞü wnikania
promieni rentgenowskich. Badaniom tekstury poddano wyáącznie powierzchnie próbek, zrezygnowano zaĞ z pomiarów
na przekrojach, bądĨ w gáĊbszych warstwach powáoki. Problem niejednorodnoĞci tekstur, wyraĪający siĊ odmiennym
charakterem tekstury na powierzchni oraz w gáĊbi materiaáu,
zostaá w ten sposób ominiĊty. Figury biegunowe wykonano
w pierwszej kolejnoĞci dla páaszczyzn krystalogra¿cznych,
które dawaáy najsilniejsze reÀeksy podczas badaĔ dyfrakcyjnych. W eksperymencie wykorzystano technikĊ reÀeksyjną.
Badania wykonano za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego Seifert XRD-3003T wyposaĪonego w przystawkĊ TSA-3
do badaĔ tekstury. Zastosowano promieniowanie charakterystyczne lampy miedzianej. Usytuowanie próbki, w którym
wyróĪniony kierunek znajdowaá siĊ w páaszczyĨnie licznika i
wiązki pierwotnej, prowadziáo do powstania reÀeksu dyfrakcyjnego od tych krystalitów, których páaszczyzny {hkl} byáy
równolegáe do powierzchni próbki lub tworzyáy z nią niewielki kąt. W celu otrzymania dyfrakcji na páaszczyznach {hkl}
nie leĪących w páaszczyĨnie próbki, wykonywany byá obrót
próbki o kąt Įw zakresie 0-75q. Kąt Į zmieniany byá skokowo o 5q po kaĪdorazowym peánym obrocie próbki o kąt ȕ
(w zakresie 0-360q). W przypadku kąta ȕ zastosowano krok
15q. Zestawienie parametrów pracy dyfraktometru przedstawia Tabela 2. Schemat geometrii dyfrakcji w analizie tekstury przedstawia Rys. 1. Uzyskane wyniki przedstawiono gra¿cznie za pomocą ¿gur biegunowych. Materiaá pomocniczy
w opisie i identy¿kacji tekstur stanowiáy zapisy dyfrakcyjne,
czĊĞü z nich prezentuje Rys. 2. Wzorzec polikrystaliczny
Cr2O3 (JCPDS 38-1479) przedstawia Rys. 3.
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Tabela 2. Parametry pracy dyfraktometru rentgenowskiego.
Table 2. Working parameters of an X-ray diffractometer.
Ulampy

Ilampy

Udetektora

OCuKD1

Zakres kątowy

Krok kątowy

Czas zliczania impulsów

40 kV

30 mA

930 V

0,15418 nm

D (0-75)
E (0-360q)

D (5q)
E(15q)

5s

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Analiza wyników badaĔ tekstury
Analiza tekstury powáok natryskiwanych plazmowo jest zagadnieniem trudnym, ale i niezwykle interesującym. ZáoĪonoĞü problematyki i niejednoznacznoĞü interpretacyjna są wypadkową báĊdów ludzkich, ale takĪe báĊdów
wynikających z obecnoĞci w materiale tekstury przypadkowej oraz niedokáadnego okreĞlenia orientacji krystalogra¿cznej wskutek zbyt
maáej liczby ziaren poddanych analizie. ZaáoĪenia jakie siĊ przyjmuje są bowiem takie, Īe
badana próbka jest na tyle duĪa, aby jej anizotropia przejawiaáa siĊ w teksturze, zaĞ iloĞü ziaren poddanych badaniu jest wystarczająca do
sporządzenia ¿gury biegunowej. Liczba ziaren
zaleĪy z kolei od ich wielkoĞci, przekroju wiązki
promieni rentgenowskich, absorpcji promieniowania w badanym materiale i od stopnia steksturowania samego materiaáu.
Przedstawione na Rys. 2, 3, 6 zestawienie porównawcze zapisów dyfrakcyjnych powáok natryskiwanych i przetopionych oraz wzorca polikrystalicznego Cr2O3 (JCPDS 38-1479),
reprezentującego materiaá pozbawiony tekstury, ujawnia szereg podobieĔstw w zakresie skáadu fazowego, Ğwiadczące o duĪej stabilnoĞci fazy Cr2O3 w warunkach towarzyszących natryskiwaniu i obróbce przetopieniowej.
Analiza obejmująca rozkáad intensywnoĞci poszczególnych reÀeksów dyfrakcyjnych od analogicznych páaszczyzn materiaáu natryskiwanego oraz przetopionego pozwala jednak wychwyciü anormalne wzmocnienie reÀeksów od
niektórych páaszczyzn sieciowych, kosztem innych páaszczyzn, co stanowiü moĪe oznakĊ
steksturowania materiaáu. W celu zwery¿kowania poczynionych spostrzeĪeĔ sporządzono ¿gury biegunowe.

Rys. 1. Schemat geometrii dyfrakcji w analizie tekstury.
Fig. 1. Texture analysis – the geometry of diffraction.

Rys. 2. Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej proszku, warstwy natryskiwanej oraz
przetopionej
Fig. 2. The results of XRD phase analysis of the powder, plasma sprayed coating
and surface remelted coating.

3.2. Analiza tekstury powáok
natryskiwanych plazmowo
Pierwotne zaáoĪenie, Īe powáoka w stanie
natryskiwanym plazmowo wykazywaü bĊdzie
brak uprzywilejowanej orientacji nie znalazáo w
przypadku powáok Cr2O3 potwierdzenia. Mimo,
Īe powáoka natryskiwana plazmowo stanowi
de facto zbiór przypadkowych cząstek funkcjonujących w przestrzeni ograniczonej podáoĪem oraz powierzchnią zewnĊtrzną warstwy, to Rys. 3. Dyfraktogram wzorca Cr2O3.

Fig. 3. X-ray diffraction pattern of Cr2O3 standard.
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Rys. 4. Przykáadowe ¿gury biegunowe powáok natryskiwanych plazmowo.
Fig. 4. Examples of pole ¿gures of the plasma sprayed coatings.

okazaáo siĊ, Īe proces natryskiwania plazmowego wywoáaá
w poszczególnych cząstkach Cr2O3 jednolite zmiany strukturalne, skutkujące powstaniem tekstury. Sytuacja ta byáa o
tyle zaskakująca, Īe w analizowanych wczeĞniej powáokach
ZrO2+24%MgO nie stwierdzano obecnoĞci tekstury, a ¿gury biegunowe badanej kompozycji tlenkowej charakteryzowaáy siĊ jednolitą gĊstoĞcią biegunów páaszczyzn na projekcji stereogra¿cznej i brakiem lokalnych maksimów (Rys.
4). Z prostego porównania ¿gur biegunowych powáok natryskiwanych Cr2O3 oraz ZrO2+24%MgO wynika zatem, Īe o
ile początkowa orientacja, jaka uksztaátowaáa siĊ w powáokach ZrO2+24%MgO w procesie natryskiwania plazmowego, miaáa charakter przypadkowy to w powáokach Cr2O3 musiaáy zaistnieü warunki sprzyjające powstaniu tekstury. Powodów takiej sytuacji naleĪy szukaü przede wszystkim we
wáasnoĞciach materiaáu i jego interakcji na przyjĊte podczas
natryskiwania plazmowego parametry nanoszenia materiaáu
powáokowego. Trzeba bowiem pamiĊtaü, Īe takie wáasnoĞci
jak, np. przewodnictwo cieplne czy wáasnoĞci termomechaniczne w bardzo znacznym stopniu decydują o warunkach
krystalizacji materiaáu, a tym samym o obecnoĞci ewentualnej tekstury i jej charakterze. Na etapie natryskiwania powáoki waĪny, o ile nie decydujący wpáyw, wywierają wáaĞnie
wáasnoĞci termomechaniczne materiaáu natryskiwanego.
Bardzo maáe przewodnictwo cieplne, jak i niskie wáasnoĞci plastyczne ceramiki, są z reguáy czynnikami utrudniającymi uksztaátowanie siĊ uprzywilejowanej orientacji, a to za
sprawą mniejszej prĊdkoĞci cháodzenia stopionych cząstek
i niĪszego stopnia deformacji plastycznej, jakich doznają
cząstki w chwili zderzenia z powierzchnią podáoĪa. PoniewaĪ jednak w powáokach Cr2O3 obecnoĞü tekstury zostaáa
ujawniona naleĪy zatem sądziü, Īe przyjĊte parametry natryskiwania pozwoliáy te „utrudnienia” pokonaü. Jak moĪna
zauwaĪyü na Rys. 4, w powáokach Cr2O3 otrzymane ¿gury
biegunowe charakteryzowaáy siĊ symetrycznym usytuowaniem reÀeksów dyfrakcyjnych z wyraĨnie zaakcentowanym
Ğrodkiem ¿gury. Widoczna symetria ¿gur biegunowych, jak
i przebieg izolinii, skutkujący powstaniem charakterystycznych pierĞcieni ukáadających siĊ wokóá Ğrodka ¿gury, dowodziü zatem mogą, Īe w badanym materiale uformowaáa siĊ
tekstura wáóknista. Przeprowadzona analiza wykazaáa, Īe
jest to tekstura wáóknista <104> z mocną skáadową <116>.
Zestawienie porównawcze dyfraktogramów materiaáu natryskiwanego oraz wzorca Cr2O3 nie wykazującego steksturowania (JCPDS 38-1479) prezentowane na Rys. 2 i 3 dowo-

Rys. 5. Przykáadowe ¿gury biegunowe przetopionych powáok Cr2O3.
Fig. 5. Examples of pole ¿gures of the surface remelted Cr2O3
coatings.

a)

b)
Rys. 6. Wpáyw prĊdkoĞci skanowania (a) oraz gĊstoĞci mocy wiązki
lasera (b) na intensywnoĞü reÀeksów dyfrakcyjnych.
Fig. 6. InÀuence of scanning velocity (a) and laser power per area
unit (b) on intensity of the diffraction peaks.
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dzi jednak, Īe stopieĔ steksturowania materiaáu natryskiwanego plazmowo byá niewielki.
Po uwzglĊdnieniu wyników z rentgenowskiej analizy skáadu fazowego przyjĊto, Īe najbardziej prawdopodobną przyczyną steksturowania powáok jest kierunkowa krystalizacja
materiaáu i odksztaácenie plastyczne cząstek w trakcie formowania powáoki.

3.3. Analiza tekstury powáok przetopionych
Podobnie jak w przypadku powáok natryskiwanych plazmowo, takĪe w powáokach przetopionych stwierdzono
charakterystyczną symetriĊ ¿gur biegunowych i obecnoĞü
maksimów usytuowanych w centrum ¿gury biegunowej dowodzące, Īe w badanym materiale, uformowaáa siĊ tekstura wáóknista (Rys. 5). NaleĪy zatem sądziü, Īe przetopienie
powáoki, prowadząc do stopienia kompozycji tlenkowej, a nastĊpnie szybkiej jej krystalizacji, wytworzyáo jednolite warunki krzepniĊcia dla wszystkich cząstek, których to przetopienie objĊáo. W efekcie, procesy te nadaáy krzepnącemu materiaáowi pewną okreĞloną orientacjĊ ziaren, która uksztaátowaáa póĨniejszą teksturĊ materiaáu. Tym samym, zbiór
„przypadkowych” cząstek wystĊpujących w materiale natryskiwanym uzyskaá w wyniku przetopienia pewne cechy
jednorodnoĞci. Badania strukturalne realizowane metodami mikroskopii Ğwietlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej ujawniáy w warstwach przetopionych wyraĨne ukierunkowanie produktów krystalizacji zgodne z kierunkiem
odpáywu ciepáa ze strefy przetopienia do nienagrzanej czĊĞci materiaáu. Fakt ten czyniü naleĪy odpowiedzialnym za
powstanie tekstury wáóknistej, której kierunek byá prostopadáy do powierzchni i równolegáy do kierunku odpáywu ciepáa ze strefy przetopienia. Wyrazem zmian spowodowanych przetopieniem byáa obecnoĞü miejsc o silnym zagĊszczeniu reÀeksów Ğwiadczących o tym, Īe páaszczyzny sieciowe uzyskaáy jednolite usytuowanie wzglĊdem padającej
wiązki rentgenowskiej. W konsekwencji, po speánieniu warunku dyfrakcji uzyskano wiązkĊ ugiĊtą na tej páaszczyĨnie
i innych, usytuowanych w identyczny sposób. StopieĔ zorientowania materiaáu obrazują maksima gĊstoĞci reÀeksów. Analiza warstw przetopionych wykazaáa w wiĊkszoĞci powáok obecnoĞü tekstury wáóknistej <104> ze skáadową <116>. W czĊĞci przetopionych próbek odnotowano jednak nadprzeciĊtne, w stosunku do wzorca JCPDS 38-1479,
wzmocnienie reÀeksów od páaszczyzny (116), skutkujące
powstaniem tekstury wáóknistej <116> z mocną tym razem
skáadową <104>. ObecnoĞü dwóch, a nawet wiĊkszej iloĞci
kierunków lub kierunków i páaszczyzn o uprzywilejowanym
uáoĪeniu jest zjawiskiem czĊsto obserwowanym, podobnie
jak odmiennoĞü tekstury na powierzchni w stosunku do tekstury w gáĊbi materiaáu. Analiza zmiennoĞci charakteru tekstur w funkcji przyjĊtych parametrów przetapiania wykazaáy, Īe wraz ze wzrostem gĊstoĞci mocy wiązki lasera oraz
prĊdkoĞci skanowania, a w konsekwencji szybkoĞci cháodzenia krystalizującego materiaáu przewagĊ zyskiwaáa skáadowa
tekstury <116> (Rys. 6). Analiza porównawcza ¿gur biegunowych z powáok natryskiwanych oraz przetopionych upowaĪnia ponadto do stwierdzenia, Īe procesy prowadzące do
uformowania siĊ tekstury w warstwach natryskiwanych zostaáy zintensy¿kowane i pogáĊbione podczas przetapiania.
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4. Podsumowanie
Badania powáok natryskiwanych plazmowo wykazaáy
obecnoĞü sáabej tekstury wáóknistej, wyrazem której byáo
charakterystyczne symetryczne usytuowanie reÀeksów dyfrakcyjnych na ¿gurze biegunowej z wyraĨnie zaakcentowanym Ğrodkiem tej ¿gury. ObecnoĞü tekstury w materiale natryskiwanym dowodzi, Īe pomimo specy¿cznej budowy powáoki, wynikającej ze sposobu jej formowania, początkowa
orientacja jaka uksztaátowaáa siĊ w materiale w trakcie natryskiwania plazmowego, nie miaáa charakteru przypadkowego, przez co powstaáa powáoka uzyskaáa cechy materiaáu
anizotropowego. Zestawienie porównawcze zapisów dyfrakcyjnych materiaáu natryskiwanego oraz wzorca polikrystalicznego Cr2O3 wolnego od tekstury dowodzi, Īe stopieĔ steksturowania materiaáu natryskiwanego plazmowo byá niewielki.
W powáokach przetopionych stwierdzono silną koncentracjĊ reÀeksów od analizowanych páaszczyzn krystalogra¿cznych, co dowodzi istnienia tekstury w badanym materiale. Mając na uwadze, Īe podczas obróbki przetopieniowej
proces krystalizacji materiaáu powáokowego postĊpuje z gáĊbszych warstw powáoki ku jej powierzchni, co wynika bezpoĞrednio z kierunkowoĞci odpáywu ciepáa, obecnoĞü tekstury
wáóknistej jest w peáni wytáumaczalna. Analiza ¿gur biegunowych oraz zapisów dyfrakcyjnych wykazaáy, Īe jest to tekstura wáóknista, której dominującymi skáadowymi byáy tekstury
<104> oraz <116>. Stwierdzono ponadto, Īe procesy, które
spowodowaáy uformowanie siĊ tekstury w warstwach natryskiwanych zostaáy podczas obróbki przetopieniowej zintensy¿kowane i pogáĊbione. Odnotowano ponadto wpáyw szybkoĞci cháodzenia (bĊdącej wypadkową przyjĊtych parametrów przetapiania) na charakter tekstury.
Badania skáadu fazowego wykazaáy niezmiennoĞü skáadu fazowego analizowanych powáok, co dowodzi wysokiej
trwaáoĞci romboedrycznej fazy Cr2O3 w warunkach towarzyszących natryskiwaniu i obróbce przetopieniowej.
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