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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badaĔ tribologicznych, stereometrycznych oraz morfologii powierzchni materiaáów ceramicznych takich jak wĊglik wolframu WC, azotek krzemu Si3N4, tlenku cyrkonu ZrO2 oraz tlenek glinu Al2O3 we wspóápracy z powáoką tlenku glinu.
Celem badaĔ byáo okreĞlenie przydatnoĞci wybranych materiaáów do wspóápracy z anodową powáoką tlenkową w niesmarowanych wĊzáach tarcia. Artykuá stanowi kontynuacjĊ zagadnienia dotyczącego wspóápracy APT z tworzywami sztucznymi i metalami. Powáoki tlenkowe zostaáy wytworzone na stopie aluminium EN AW-5251 metodą elektrochemiczną w elektrolicie trójskáadnikowym. Testy tribologiczne zostaáy przeprowadzone na testerze T-01 dla skojarzenia kulka-tarcza. Badania prowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego
dla ruchu obrotowego. Pozostaáe parametry badaĔ przyjĊto zgodnie z wytycznymi programu VAMAS. Wyniki badaĔ wykazaáy, Īe wybrane materiaáy zachowują siĊ w róĪny sposób podczas wspóápracy tribologicznej z powáoką tlenkową. Materiaáy ceramiczne róĪniáy siĊ znacząco miĊdzy sobą intensywnoĞcią zuĪywania i pozostaáymi charakterystykami tribologicznymi. Wykazano, Īe tlenek cyrkonu nie nadaje
siĊ do wspóápracy z anodową powáoką twardą w warunkach tarcia technicznie suchego. W przypadku pozostaáych badanych materiaáów
uzyskano mniejsze intensywnoĞci zuĪywania powáoki tlenkowej.
Sáowa kluczowe: materiaáy ceramiczne, powáoka tlenkowa, wáaĞciwoĞci tribologiczne

ANALYSIS OF WEAR RESISTANCE OF OXIDE COATING IN COOPERATION WITH CERAMIC BALLS
In this article, there are shown the results of tribological, stereometric and surface morphology tests carried out with ceramic materials: WC, Si3N4, ZrO2 and Al2O3 used for cooperation with aluminium oxide coating. The aim of the study was to determine the usefulness
of these materials for cooperation with anodic oxide coating under dry friction conditions. This paper is a continuation of the research on
the cooperation of APT with plastics. Oxide coatings were formed on EN AW-5251 aluminium alloy by the electrochemical method in the
ternary electrolyte system. Tribological tests were carried out by using a T-01 tester with the ball-on-disc friction system and under dry friction conditions, and for rotational motion. Other test parameters were accepted in according to guidelines of the VAMAS program. Test results established that the selected materials have behaved in various manners during tribological cooperation with oxide coating. Ceramic materials were very different each other in the frictional wear intensity and other tribological characteristics. It was revealed that ZrO2
material is not suitable for cooperation with anodic hard coating under dry friction conditions. For other materials, the smaller friction wear
intensities were obtained.
Keywords: Ceramics materials, Oxide coatings, Tribological properties

1. Wprowadzenie
Powáoki tlenkowe wytwarzane metodą elektrolityczną na
stopach aluminium są szeroko stosowane w skojarzeniach
Ğlizgowych kinematycznych czĊĞci maszyn typu táok-cylinder
[1]. W przypadku zastosowania polimerowego wspóápartnera skojarzenie Ğlizgowe jest wykorzystywane w wĊzáach kinematycznych w warunkach tarcia technicznie suchego [2].
ZuĪywanie tworzywa sztucznego w tych skojarzeniach jest
ĞciĞle związane z procesem nanoszenia materiaáu polimerowego na powierzchniĊ powáoki tlenkowej oraz tworzenia
siĊ ¿lmu Ğlizgowego. Powoduje to nieakceptowaną wartoĞü
zuĪycia tworzywa, bądĨ niestabilną i wysoką wartoĞü wspóáczynnika tarcia [3], a przez to spadek trwaáoĞci urządzeĔ.

W celu zmniejszenia intensywnoĞci zuĪywania wspóápartnerów powáoki tlenkowej poszukuje siĊ materiaáów o moĪliwie jak najwiĊkszej odpornoĞci na zuĪycie przy jednoczeĞnie jak najniĪszym wspóáczynniku tarcia. Wykorzystanie na
wĊzáy kinematyczne, z anodową powáoką twardą, tworzyw
konstrukcyjnych o wiĊkszej twardoĞci i wiĊkszej odpornoĞci
na zuĪycie Ğcierne niĪ tworzywa sztuczne mogáoby byü rozwiązaniem zmniejszającym intensywnoĞü zuĪywania wynikającą z początkowego etapu docierania wĊzáa Ğlizgowego.
Celem tego opracowania jest ocena przydatnoĞci materiaáów ceramicznych do wspóápracy z anodową powáoką
twardą w warunkach tarcia technicznie suchego.
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2. Materiaá badawczy
2.1. Ceramiczne materiaáy konstrukcyjne
Próbki ceramicznych materiaáów konstrukcyjnych w postaci kulek o Ğrednicy 1×10-2 m zostaáy pozyskane od ¿rmy GEWA.
Azotek krzemu jest ceramicznym materiaáem o wyjątkowej twardoĞci, wysokiej odpornoĞci na Ğcieranie oraz dobrej
przewodnoĞci cieplnej. Te doskonaáe wáaĞciwoĞci Si3N4 zachowuje równieĪ w wysokich temperaturach.
WĊglik wolframu charakteryzujący siĊ równieĪ wysoką
twardoĞcią oraz wysoką odpornoĞcią na Ğcieranie przy jednoczesnej duĪej odpornoĞci udarowej, stosowany jest gáównie w produkcji narzĊdzi do obróbki skrawaniem, zĊbów kruszarek oraz innych elementów naraĪonych na ekstremalne
zuĪycie Ğcierne.
Tlenek glinu posiada wiĊkszą odpornoĞü temperaturową
oraz wiĊkszą wytrzymaáoĞü na korozjĊ niĪ azotek krzemu.
Jest odporny na wiĊkszoĞü czynników korozyjnych za wyjątkiem kwasów Àuorowodorowych oraz chlorowodorowych.
Tlenek cyrkonu to materiaá czĊsto stosowany na obciąĪone mechanicznie i naraĪone na zuĪycie elementy maszyn i linii produkcyjnych. Charakteryzuje siĊ wysoką trwaáoĞcią i niezawodnoĞcią. NajwaĪniejsze wyroby z tej grupy to gniazda i grzybki zaworów, wirujące dysze agregatów
czyszczących czy matryce i táoczniki do prasowania i táoczenia oraz wiele innych.

2.2. Powáoka tlenkowa
Anodowe powáoki tlenkowe (APT) wytworzono na krąĪkach o powierzchni 2,62×10-3 m2 wykonanych ze stopu aluminium EN AW-5251. Anodowe utlenianie odbywaáo siĊ
metodą staáoprądową przy uĪyciu zasilacza stabilizowanego GPR-25H30D. Proces anodowego utleniania byá prowadzony przy staáym áadunku elektrycznym 180 A·min, stosując gĊstoĞü prądową 3 A/dm2. TemperaturĊ trójskáadnikowego elektrolitu stabilizowano podczas caáego procesu w granicach 303 K. Elektrolit podczas procesu anodowania byá
mieszany ze staáą prĊdkoĞcią okoáo 50 obr/min.
Obserwacje przy uĪyciu mikroskopu skaningowego wykazaáy typową dla powáok tlenkowych porowatoĞü powierzchni bĊdącą efektem poáączenia wáókien Al2O3. Charakter wzrostu wáókien tlenkowych jest wynikiem warunków procesu utleniania, a udziaá powierzchniowy porów jest gáównym czynni-

Rys. 1. ZdjĊcia przykáadowych próbek po wspóápracy tribologicznej.
Fig. 1. Images of samples after tribological tests.
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kiem wpáywającym na wáaĞciwoĞci tribologiczne skojarzeĔ
Ğlizgowych materiaáów ceramicznych z powáoką tlenkową.

3. Metodyka badaĔ
Testy tribologiczne przeprowadzone na stanowisku T-01
typu kula-tarcza (produkcji ITeE-PIB) daáy moĪliwoĞü dokáadnego okreĞlenia siáy tarcia i zuĪycia liniowego elementów testowych. Badania odbywaáy siĊ w warunkach tarcia
technicznie suchego przy nastĊpujących parametrach styku: prĊdkoĞü poĞlizgu 0,1 m/s, obciąĪenie 10 N, droga tarcia 1000 m. ĝrednia Ğrednica tarcia wynosiáa odpowiednio 24, 32 i 48 mm. WilgotnoĞü powietrza w laboratorium
utrzymywana byáa zgodnie z zaleceniami noty technicznej
VAMAS [4-6], na poziomie (50 ± 10)%, a temperatura otoczenia na poziomie (23 ± 1) °C.
IntensywnoĞü zuĪywania objĊtoĞciowego próbek (kulek)
oraz parametry struktury geometrycznej powierzchni SGP
próbek po testach tribologicznych okreĞlano na podstawie
pomiarów wykonanych na pro¿lografometrze stykowym
TALYSURF 3D ¿rmy Taylor Hobson. AnalizĊ mikroskopową
powierzchni powáok tlenkowych po wspóápracy tribologicznej przeprowadzono z obrazów wykonanych na mikroskopie Nikon MM-40 wyposaĪonego w system cyfrowej analizy obrazu „MicroScan”.

4. Wyniki badaĔ
AnalizĊ testów tribologicznych rozpoczĊto od obserwacji makroskopowej przeciwpartnerów materiaáów ceramicznych (Rys. 1). NajwiĊksze róĪnice obserwujemy w przypadku wspóápracy z kulkami tlenku cyrkonu ZrO2. Tylko w tym
przypadku doszáo do szybkiego zniszczenia warstwy tlenkowej znajdującej siĊ na torze wspóápracy. Zniszczenie powáoki nastĊpowaáo po okoáo 5-10 minutach. Potwierdzają to rejestrowane charakterystyki tribologiczne (gáównie charakterystyka zuĪyciowa), ¿lm video rejestrowany podczas badaĔ
oraz pomiary termogra¿czne, które wykonywano w czasie
pierwszych 20. minut testów. O zniszczeniu warstwy tlenkowej, po badaniach tribologicznych, Ğwiadczyü mogą pomiary stereometryczne powierzchni, elektryczne pomiary
impedancji (warstwa tlenkowa jest izolatorem) oraz obserwacja makroskopowa powierzchni. Wygląd tarcz wspóápracujących z azotkiem krzemu, wĊglikiem wolframu i tlenkiem
glinu jest bardzo podobny do siebie. Barwa ĞcieĪek tarcia
oraz zgromadzone na brzegach produkty zuĪycia o biaáej,
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poáyskującej barwie Ğwiadczą o tym, Īe najwiĊkszy udziaá
w produktach zuĪycia mają wyrwane elementy powáoki tlenkowej. W przypadku pomiarów z kulkami z tlenku glinu zaobserwowano szersze Ğlady tarcia niĪ dla kulek z Si3N4 i WC.
ObserwacjĊ makroskopową Ğladów tarcia potwierdzają zdjĊcia uzyskane z mikroskopu optycznego (Rys. 2). Na
brzegu ĞcieĪek tarcia warstw wspóápracujących z Si3N4,
WC i Al2O3 obserwowane jest czĊĞciowe starcie wierzchoáków nierównoĞci. We wgáĊbieniach mikronierównoĞci powáoki tlenkowej obserwowane są produkty zuĪycia. Ich barwa
Ğwiadczy o tym, Īe jest to proszek tlenku glinu pochodzącego z tarcz. Potwierdzeniem tej obserwacji byáa analiza skáadu pierwiastkowego w niskiej próĪni. ĝwiadczy o tym równieĪ to, Īe intensywnoĞü zuĪywania kulek ceramicznych
byáa w granicach oznaczalnoĞci, a objĊtoĞü wypeánieĔ mikroporowatoĞci jest znaczna. Dodatkowo widaü wytarcie makro porowatej powierzchni tlenku i wyrównanie wierzchniej
warstwy. Objawia siĊ to teĪ zmniejszeniem chropowatoĞci
powierzchni Ğladu tarcia, co wykazują przedstawione dalej
badania stereometryczne. Obserwacje Ğladów wspóápracy
w przypadku kulek z tlenku cyrkonu potwierdzają zniszczenie powáoki. Obserwujemy szybką utratĊ gáĊbi obrazu na powierzchni wspóápracy. Wygląd, barwa i iloĞü produktów zuĪycia Ğwiadczą o najmniej korzystnych wáaĞciwoĞciach takiej pary tribologicznej.
Charakterystyki tribologiczne analizowano od wartoĞci początkowego i ustabilizowanego wspóáczynnika tarcia.
W przeciwieĔstwie do polimerów wspóápracujących z anodową powáoką twardą [3], wszystkie badane pary tribologiczne, poza kulkami ZrO2, wykazaáy mniejszy początkowy
wspóáczynnik tarcia niĪ jego ustabilizowana wartoĞü (Rys. 3).
Początkowy wspóáczynnik tarcia waha siĊ w granicach od
0,4 do 0,65. Najmniejsze wartoĞci są rejestrowane dla pary
APT–kulki Al2O3 i WC.
Ustabilizowana wartoĞü wspóáczynnika tarcia w czasie
testu jest najkorzystniejsza dla pary tribologicznej APT-ZrO2.
Nie moĪna jednak braü pod uwagĊ tego wyniku bezkrytycznie, gdyĪ wartoĞci ustabilizowanego wspóáczynnika tarcia
rejestrowane byáy w etapie po uszkodzeniu warstwy tlenkowej, a tym samym badana para tribologiczna zmieniáa
siĊ na ZrO2-EN AW-5251 (podáoĪe APT). Dlatego teĪ najniĪszy, a tym samym najkorzystniejszy, wspóáczynnik tarcia dla badanych par materiaáowych uzyskano w przypadku Al2O3–APT. W przypadku pozostaáych par tribologicznych
nieznacznie wiĊksze wartoĞci zaobserwowano dla WC–APT
i najwiĊkszą wartoĞü dla pary Si3N4-APT. Nie zaobserwowano teĪ znaczących róĪnic związanych z Ğrednicą drogi tarcia. Wszystkie wartoĞci w obszarze badanych par pozostawaáy w granicy odchylenia standardowego.
Charakterystyki zuĪyciowe badanych par materiaáowych
prezentują inny charakter niĪ charakterystyki tarciowe. Pomiary intensywnoĞci zuĪycia masowego kulek mieĞciáy siĊ
w granicy oznaczalnoĞci analitycznej wagi laboratoryjnej
i dlatego nie mogą byü brane pod uwagĊ.
Analizując wykres intensywnoĞci zuĪywania liniowego pary tribologicznej (Rys. 4a) moĪna wywnioskowaü, Īe
mimo nierejestrowanej intensywnoĞci zuĪywania masowego oraz maáej gáĊbokoĞci Ğladów tarcia (o czym mówi Rys.
5 dla pary APT–Si3N4) doszáo do starcia wierzchoáków nierównoĞci i wygáadzenia powierzchni w przypadku materiaáów Si3N4, WC i Al2O3. ĝwiadczą o tym obrazy mikroskopo-

a)

b)

c)

d)
Rys. 2. Obserwacja mikroskopowa Ğladów tarcia: a) Si3N4, b) WC,
c) ZrO2, d) Al2O3.
Fig. 2. Microscopic observation of friction traces: a) Si3N4, b) WC,
c) ZrO2, d) Al2O3.
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a)

a)

b)

b)

Rys. 3. Początkowy (a) i ustabilizowany (b) wspóáczynnik tarcia.
Fig. 3. Initial (a) and stabilized (b) friction coef¿cients.

Rys. 4. IntensywnoĞü zuĪywania liniowego (a) i objĊtoĞciowego (b).
Fig. 4. Linear (a) and volumetric (b) wear intensities.

we oraz pomiary struktury geometrycznej powierzchni SGP.
Dodatkowo przemieszczenia powyĪej 100 m mogáy byü
wynikiem „bicia” tarczy podczas jej obrotu, rozszerzalnoĞci
cieplnej elementów wĊzáa oraz zjawiska kasowania luzów
podczas testu. Zjawisko rozszerzalnoĞci cieplnej starano siĊ
zminimalizowaü dokonując pomiaru przemieszczenia liniowego przez dodatkowe 1800 s po zakoĔczeniu testu. Wyniki intensywnoĞci zuĪywania pary ZrO2–APT przekraczają
znacząco gruboĞci powáoki tlenkowej i potwierdzają informacjĊ o jej zuĪyciu w miejscu ĞcieĪki tarcia.
Z wyników zuĪywania objĊtoĞciowego materiaáów kulek
wnioskuje siĊ, Īe najmniejszą intensywnoĞcią charakteryzowaá siĊ WC. WartoĞci uzyskane w przypadku Si3N4 i Al2O3

mieĞciáy siĊ w podobnym zakresie. NajwiĊkszą intensywnoĞü
zuĪywania zarejestrowano w przypadku kulek z ZrO2. Ogólnie nie zaobserwowano znacznego wpáywu Ğrednicy tarcia
na intensywnoĞü zuĪywania.
Analizie stereometrycznej poddano wszystkie elementy
wĊzáa tarcia. WartoĞci parametrów stereometrycznych tarcz,
ze wzglĊdu na zachowanie identycznych warunków technologicznych, zostaáy uĞrednione i przedstawione na wykresach
w formie zakreskowanych obszarów (Rys. 6a, 6b i 6c). Uzyskane wyniki wykazują zmianĊ parametrów struktury geometrycznej powierzchni – SGP (Ğrednie kwadratowe odchylenie pro¿lu powierzchni – Sq, wysokoĞü rdzenia – Sk, zredukowana wysokoĞü wzniesieĔ – Spk).

Rys. 5. Obrazy izometryczne 3D powáoki tlenkowej po wspóápracy Ğlizgowej z ZrO2 i Al2O3.
Fig. 5. 3D isometric images of oxide coating after sliding interaction with ZrO2 and Al2O3.
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a)

b)

c)

d)

Rys. 6. Parametry struktury geometrycznej powierzchni: a) Ğrednie kwadratowe odchylenie pro¿lu powierzchni przeciwpróbki, b) wysokoĞü
rdzenia przeciwpróbki, c) zredukowana wysokoĞü wzniesieĔ przeciwpróbki, d) Ğrednie kwadratowe odchylenie pro¿lu powierzchni próbki.
Fig. 6. Parameters of surface geometrical structure: a) root mean square height of counter specimen surface, b) core roughness depth of
counter specimen, c) reduced summit height of counter specimen, d) root mean square height of sample surface.

Pomiary i analiza stereometryczna powierzchni kulek posáuĪyáy do wyznaczenia zuĪycia objĊtoĞciowego oraz okreĞlenia Ğredniego kwadratowego odchylenia pro¿lu (Rys.
6d). Uzyskana w czasie badaĔ powierzchnia wytarcia kulek z wĊglika wolframu WC nie pozwoliáa na wyznaczenie
parametrów SGP, dlatego teĪ nie zamieszczono ich na wykresie. ĝrednie kwadratowe odchylenie pro¿lu powierzchni próbki jest wiĊksze w przypadku tlenku cyrkonu ZrO2 niĪ
uzyskane z pozostaáych materiaáów ceramicznego. Niekorzystna wartoĞü parametru zostaáa uzyskana w przypadku powierzchni kulek Al2O3. Zmiana promienia drogi tarcia
spowodowaáa zmniejszenie wartoĞü tego parametru na powierzchni kulek Al2O3, natomiast w przypadku ZrO2 widoczna jest odwrotna tendencja.
W przypadku tarcz po procesie tarcia zmiana chropowatoĞci jest spowodowana starciem wierzchoáków nierównoĞci
oraz wyrównaniem powierzchni mikroporów. O takim kierunku procesu Ğwiadczy przedstawiona wczeĞniej obserwacja
mikroskopowa oraz znaczne zmniejszenie parametrów Sq,
Sk i Spk. ĝrednie kwadratowe odchylenie pro¿lu powierzchni oraz wysokoĞü rdzenia przeciwpróbki ulegáy zmniejszeniu poniĪej wartoĞci przed utlenianiem. Najbardziej znaczące zmniejszenie tych parametrów uzyskano w przypadku
par z kulką Si3N4 i Al2O3. Podobnie jest w przypadku Ğredniego kwadratowego odchylenie pro¿lu powierzchni próbki. Nie zaobserwowano natomiast wpáywu promienia drogi
tarcia na parametry SGP. O niekorzystnych warunkach Ğli-

zgowych dla skojarzenia ZrO2–APT Ğwiadczą bardzo duĪe
wartoĞci parametrów Sq, Sk i Spk uzyskane na powierzchni
po wspóápracy. WartoĞci te są wielokrotnie wiĊksze niĪ uzyskane dla powierzchni tarcz przed i po utlenianiu (Rys. 6).

5. Wnioski
Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe jeden z najpopularniejszych materiaáów ceramicznych (tlenek cyrkonu ZrO2)
nie nadaje siĊ do zastosowania w wĊzáach bezsmarowych
z APT. Cechowaá siĊ bardzo duĪym zuĪyciem objĊtoĞciowym
oraz najwiĊkszą gáĊbokoĞcią Ğladu tarcia. Powáoka tlenkowa
na caáej powierzchni wspóápracy byáa niszczona. Dodatkowo niekorzystne wáaĞciwoĞci podkreĞla bardzo krótki czas
wspóápracy upáywający do przetarcia powáoki tlenkowej wynoszący w granicach 5-10 min. Maáe wartoĞci wspóáczynnika tarcia na poziomie od 0,4 do 0,7 nie odzwierciedlaáy jednak procesów zuĪyciowych jakie zachodziáy w stre¿e tarcia.
O znacznej degradacji struktury geometrycznej powierzchni,
zarówno tarcz jak i kulek, Ğwiadczą pomiary stereometryczne
powierzchni. Wielokrotnie przewyĪszające wartoĞci parametrów stereometrycznych Ğwiadczą o nieprzydatnoĞci takiego
skojarzenia w zastosowaniu na niesmarowane wĊzáy tarcia.
Z wszystkich materiaáów najkorzystniej zachowaá siĊ wĊglik wolframu WC, w przypadku którego uzyskano najmniejsze intensywnoĞci zuĪywania oraz szerokoĞci Ğladów tarcia. Dodatkowo, wartoĞü wspóáczynnika tarcia byáa teĪ ko-
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rzystna. Analizując uzyskane wyniki naleĪaáoby podjąü próbĊ mody¿kacji powáoki tlenkowej APT, wprowadzając w jej
strukturĊ smar staáy, który w trakcie procesu tribologicznego mógáby obniĪyü wartoĞü wspóáczynnika tarcia i zmniejszyü intensywnoĞü zuĪywania powáoki tlenkowej. Niewiele
gorsze charakterystyki tribologiczne oraz parametry SGP nie
dyskwali¿kują teĪ pozostaáych dwóch materiaáów ceramicznych: Si3N4 i Al2O3, do dalszych badaĔ z mody¿kowaną APT.
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