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Streszczenie
Gáównym celem pracy byáa analiza mikrostruktury powáok tlenkowych na bazie ZrO2, wytworzonych metodą natryskiwania plazmowego
i przetopionych za pomocą lasera CO2 o ciągáej charakterystyce pracy. W badaniach mikrostruktury wykorzystano mikroskopiĊ optyczną,
skaningową mikroskopiĊ elektronową oraz mikroskopiĊ konfokalną; wykonano takĪe ocenĊ iloĞciową porowatoĞci oraz badania geometrii
powierzchni. Przeprowadzone badania pozwoliáy zobrazowaü wielkoĞü i charakter zmian mikrostrukturalnych wywoáanych przetopieniem
i dokonaü oceny tych zmian. We wszystkich analizowanych przypadkach stwierdzono znaczącą redukcjĊ porowatoĞci powáok po obróbce
laserowej, przy jednoczesnej zmianie morfologii pozostaáych w powáoce porów. Obróbce przetopieniowej towarzyszyáa wyraĨna sferoidyzacja
porów i ich koalescencja. W przypadku porów zlokalizowanych w pobliĪu granicy powáoka-podáoĪe wykazano, Īe ich obecnoĞü stanowi
w znacznej mierze konsekwencjĊ przeksztaácania siĊ obszarów, w których pierwotnie wystĊpowaá lokalny brak przyczepnoĞci materiaáu
natryskiwanego do podáoĪa. Charakterystyczną cechą powáok przetopionych byá zanik cech laminarnoĞci budowy typowej dla powáok
wytwarzanych metodą APS, a wynikającej z metodyki nanoszenia tworzywa powáokowego na podáoĪe. Przetopieniu powáoki tlenkowej
towarzyszyáo ponadto wyraĨne rozdrobnienie mikrostruktury, homogenizacja materiaáu i zmiana morfologii wyjĞciowych faz. Konsekwencją
zmian w mikrostrukturze i budowie materiaáu natryskiwanego byá znaczący wzrost twardoĞci i odpornoĞci na Ğcieranie analizowanych powáok.
Sáowa kluczowe: powáoki ZrO2, mikrostruktura, przetapianie laserem

THE MICROSTRUCTURE OF PLASMA-SPRAYED ZrO2 COATINGS AFTER LASER REMELTING TREATMENT
The basic objective of the study was an analysis of the microstructure of ZrO2-based complex oxide coatings obtained by the plasma
spraying method, and remelted with the use of a CO2 laser in the continuous operation mode. Optical microscopy, scanning electron microscopy, and confocal microscopy techniques were used in the investigation of the microstructure. Besides, the quantitative assessment
of porosity and investigation of the surface morphology were performed. The investigations in question allowed us to illustrate the extent
and nature of changes caused by laser surface treatment. In all the analysed cases a signi¿cant reduction of porosity of the coatings was
observed after the laser treatment with a simultaneous change in the morphology of pores in the coating. Together with the remelting treatment, distinct spheroidization of the pores and their coalescence occurred. As for the pores located close to the base-coating interface
it was demonstrated that their presence to a large extent resulted from the transformation of the local areas originally showing lack of
adherence of the sprayed material to the base. A characteristic feature of the remelted coatings was the loss of laminability of the microstructure which was typical for the coatings obtained by the use of the APS method, and it resulted from the methodology of spraying of the
coating material over the base. Additionally, distinct fragmentation of the microstructure, homogenization of the material, and a change in
the morphology of the output phases were observed with the remelting treatment of the oxide coatings. Signi¿cant increases of hardness
and abrasion resistance of the analyzed samples were observed as the effects of changes in the microstructure of the sprayed materials.
Keywords: ZrO2 coatings, Microstructure, Laser remelting

1. Wprowadzenie
Natryskiwanie plazmowe APS (ang. atmospheric plasma
spraying) to jedna z podstawowych metod wytwarzania
powáok ochronnych na czĊĞciach maszyn i urządzeĔ.
W temperaturze plazmy cząstki materiaáu powáokowego
zostają stopione, a po dotarciu do podáoĪa nastĊpuje ich
krystalizacja. Ze wzglĊdu na bardzo krótki czas przebywania cząstek w strumieniu plazmy, czĊĞü z nich dociera do
podáoĪa w stanie zaledwie nadtopionym powierzchniowo.
Ma to znaczący wpáyw na mikrostrukturĊ i budowĊ warstwy
natryskiwanej oraz przyczepnoĞü powáoki do podáoĪa, a
w efekcie na wáaĞciwoĞci powáoki i jej trwaáoĞü. Podczas
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natryskiwania metodą APS cząstki materiaáu powáokowego
osiągają prĊdkoĞci rzĊdu 100-200 m/s [1-2], dlatego po
osiągniĊciu podáoĪa nastĊpuje ich intensywne odksztaácenie
(spáaszczenie), skutkujące znaczącym wzrostem powierzchni wáaĞciwej. Wzrost ten jest wypadkową nie tylko prĊdkoĞci
cząstki, ale takĪe postaci w jakiej cząstka dociera do podáoĪa.
Wraz ze wzrostem powierzchni wáaĞciwej cząstki w chwili
odksztaácenia, roĞnie szybkoĞü cháodzenia materiaáu powáokowego, gdyĪ zwiĊksza siĊ powierzchnia odbioru ciepáa z
krystalizującego materiaáu. Prowadziü to moĪe do wystąpienia zjawiska szybkiej krystalizacji i zmian w mikrostrukturze
i morfologii faz typowych dla tego zjawiska. W warunkach
szybkiej krystalizacji ksztaátuje siĊ skáad fazowy odmienny
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od tego, jaki powstaje w trakcie powolnego cháodzenia.
W skrajnym przypadku blokowane są dyfuzyjne procesy
zarodkowania i wzrostu zarodków, co prowadzi do powstania
nieuporządkowanej struktury atomowej typowej dla materiaáów amor¿cznych. Powáoki natryskiwane plazmowo posiadają
z reguáy znaczną porowatoĞü oraz wyraĨną laminarnoĞü
budowy. Laminarny charakter wynika ze sposobu narastania
powáoki podczas nanoszenia kolejnych warstw materiaáu.
Z kolei porowatoĞü powáok natryskiwanych plazmowo jest
przede wszystkim efektem wzajemnego niedopasowania
sąsiadujących ze sobą cząstek oraz uwiĊzienia gazu w materiale powáokowym. Pory bardzo drobne, o wymiarach od
0,02 m do 0,2 m, powstają najczĊĞciej wskutek uwiĊzienia
gazu w materiale powáokowym, pory o Ğrednicy przekraczającej 0,2 m, a zwáaszcza pory duĪe, reprezentują natomiast
porowatoĞü miĊdzycząstkową (przyjmuje siĊ, Īe pory duĪe
to takie, których Ğrednica przekracza 15 m [3]). PorowatoĞü
powáok natryskiwanych plazmowo wynosi z reguáy od kilku
do kilkunastu procent. W wielu zastosowaniach wskazana
jest jak najmniejsza porowatoĞü, stąd podejmowane są
dziaáania prowadzące do redukcji porowatoĞci powáok natryskiwanych. ObniĪenie porowatoĞci moĪna uzyskaü np.
poprzez zastosowanie bardziej zaawansowanych rozwiązaĔ
technologicznych; w metodach HVOF (ang. high velocity
oxy-fuel), LPPD (ang. low pressure plasma deposition) czy
detonacyjnej, natryskiwane cząstki dysponują wiĊkszą energią kinetyczną niĪ w przypadku klasycznego natryskiwania
plazmowego, przez co, nawet w sytuacji niecaákowitego
stopienia, impet uderzenia w podáoĪe i towarzyszące temu
odksztaácenie cząstki, umoĪliwiają otrzymanie powáoki bardzo gĊstej, o wysokiej adhezji do podáoĪa i dobrej kohezji
miĊdzyziarnowej. ZwiĊkszenie energii kinetycznej cząstek
daje jednak moĪliwoĞü zmniejszenia porowatoĞci miĊdzycząstkowej, natomiast inne skáadowe porowatoĞci pozostają
z reguáy nienaruszone. Dlatego teĪ, coraz czĊĞciej powáoki
poddaje siĊ powierzchniowej obróbce przetopieniowej.
ObróbkĊ taką wykonuje siĊ najczĊĞciej za pomocą technik
laserowych [4-7].
MetodĊ natryskiwania plazmowego stosuje siĊ miĊdzy
innymi do wytwarzania powáok tlenkowych na bazie ZrO2.
Zastosowanie kompozycji powáokowych zawierających
ZrO2 daje moĪliwoĞü podwyĪszenia efektywnej temperatury eksploatacji wyrobu pokrytego taką warstwą, przy
jednoczesnej ochronie podáoĪa, jak i warstwy podkáadowej
przed wysokotemperaturową korozją. Powáoki tlenkowe na
bazie ZrO2 znajdują szerokie zastosowanie w wielu gaáĊziach nowoczesnej techniki miĊdzy innymi: w przemyĞle
motoryzacyjnym, lotniczym oraz w energetyce. Dwutlenek
cyrkonu wystĊpuje w powáokach zawsze ze stabilizatorami
tlenkowymi, które zapobiegają niekorzystnej przemianie odmiany wysokotemperaturowej ZrO2, tj. odmiany tetragonalnej
w postaü jednoskoĞną. Obecnie dominują kompozycje na
bazie dwutlenku cyrkonu z dodatkiem CaO, MgO lub Y2O3,
jako stabilizatorami. Szczególnie niebezpieczna dla prawidáowego funkcjonowania powáok natryskiwanych plazmowo
jest bezdyfuzyjna przemiana postaci tetragonalnej dwutlenku
cyrkonu w jednoskoĞną, gdyĪ towarzyszy jej zwiĊkszenie
objĊtoĞci wáaĞciwej o 3% do 5%, co prowadzi do utraty przez
powáokĊ jej wáaĞciwoĞci ochronnych. Wykonując powierzchniową obróbkĊ przetopieniową trzeba zatem uwzglĊdniaü nie
tylko specy¿czne wáaĞciwoĞci ceramicznego tworzywa, ale
takĪe polimor¿zm ZrO2.

2. Materiaá do badaĔ i metodyka badaĔ
Do badaĔ wykorzystano powáoki tlenkowe na bazie ZrO2
wytworzone metodą natryskiwania plazmowego przy uĪyciu
zestawu PN-120. Skáad chemiczny oraz charakterystykĊ
uĪytych proszków przedstawiono w Tabeli 1. PodáoĪe stalowe
poddano schropowaceniu metodą strumieniowo-Ğcierną. Naniesiono ponadto warstwĊ poĞrednią Ni-Al (80/20). GruboĞü
powáoki tlenkowej wynosiáa 200-250 m.
Tabela 1. Charakterystyka uĪytych proszków.
Table 1. Characteristics of powders used.
Skáad chemiczny
proszku

WielkoĞü ziarna
[m]

Nazwa handlowa

ZrO2-CaO
(10% mas. CaO)

45 ± 6

AMPERIT 803
(H.C. Starck)

ZrO2-MgO
(24% mas. MgO)

53 ± 11

METCO 210
(Sulzer Metco)

Powáoki poddano przetopieniu za pomocą lasera CO2
o ciągáej charakterystyce pracy. W eksperymencie wykorzystano laser CO2 o dáugoĞci fali Ȝ 10,6 m i mocy znamionowej P = 1,3 kW r4%). Wszystkie przetopienia wykonano przy
P = 800-850 W. Wymiary pasma i jakoĞü przetopienia regulowano prĊdkoĞcią przesuwu gáowicy lasera i odlegáoĞcią od
ogniska. PrĊdkoĞü skanowania V zawieraáa siĊ w przedziale
5,2-33,3 mm/s, a odlegáoĞü ogniska od powierzchni próbki
df w zakresie 16-30 mm. W trakcie obróbki zastosowano
nadmuch argonem. Maksymalna gĊstoĞü mocy w wiązce roboczej na jednostkĊ powierzchni qmax wynosiáa od 4,4 kW/cm2
(przy df = 30 mm) do 15,4 kW/cm2 (przy df = 16 mm). W zakresie przyjĊtych parametrów przetapiania uzyskiwano szerokoĞci pasm od 2,45 mm (przy V = 33,3 mm/s i df = 16 mm)
do maksymalnie 5,3 mm (przy V = 6,3 mm/s i df = 30 mm).
Czas oddziaáywania promieniowania na materiaá wynosiá od
0,078 s (przy V = 33,3 mm/s) do 0,773 s (przy V = 6,3 mm/s).
Badania mikroskopowe wykonano za pomocą mikroskopu optycznego Neophot 2 i skaningowego JEOL JSM
5400. W badaniach mikrostrukturalnych wykorzystano takĪe
laserowy skaningowy mikroskop konfokalny Olympus LEXT
OLS3100 oraz pro¿lografometr liniowy TAYLOR-Hobson
Form Talysurf 50e. Do wyznaczenia porowatoĞci powáok
posáuĪono siĊ komputerowym analizatorem obrazu. Badaniom iloĞciowym poddano zarówno powáoki natryskiwane,
jak i przetopione.

3. Wyniki badaĔ i ich omówienie
Badania mikrostrukturalne materiaáu nieprzetopionego
ujawniáy typową dla powáoki natryskiwanej plazmowo budowĊ
wielocząstkową z licznymi porami i wyraĨnymi granicami
pomiĊdzy tworzącymi tĊ powáokĊ cząstkami. Pory byáy
zlokalizowane gáównie w przestrzeniach pomiĊdzy natryskiwanymi cząstkami i charakteryzowaáy siĊ nieregularnym
ksztaátem, odwzorowującym topogra¿Ċ powierzchni i ksztaát
tworzących je cząstek. ObecnoĞü porów w powáoce natryskiwanej to efekt wzajemnego niedopasowania sąsiadujących
ze sobą cząstek i braku wystarczającej iloĞci stopionego
materiaáu powáokowego do zapeánienia powstaáych pustek.
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W toku badaĔ ujawniono takĪe obecnoĞü porów o bardziej
sferoidalnym ksztaácie, których wystĊpowanie w materiale
natryskiwanym byáo zapewne spowodowane uwiĊzieniem
w krzepnącej masie powáokowej pĊcherzyków gazu. Typowy
obraz powáoki natryskiwanej plazmowo przedstawia Rys. 1a.

a)

Ğrednice kraterów wynosiáy od 5 m do 50 m, a dominującą
frakcją byáy kratery o wymiarach rzĊdu 20-30 m.
W przypadku powáok przetopionych na caáej gruboĞci
dostrzeĪono jeszcze jeden charakterystyczny efekt przetopienia, a mianowicie obecnoĞü duĪych, sferoidalnych
porów w pobliĪu granicy powáoka-podáoĪe. Lokalizacja porów nasunĊáa przypuszczenie, Īe ich obecnoĞü mogáa byü
spowodowana nie tylko koalescencją porów juĪ obecnych
w powáoce, ale takĪe wystĊpowaniem na granicy powáoka-podáoĪe stref, w których z róĪnych powodów natryskiwana
cząstka nie przylgnĊáa do powierzchni podáoĪa. NaleĪy
w tym miejscu zaznaczyü, Īe standardowo przed procesem
natryskiwania podáoĪe jest schropowacane metodą strumieniowo-Ğcierną w celu zwiĊkszenia powierzchni kontaktu
z powáoką. NierównoĞci powierzchni niezbĊdne do uzyskania odpowiedniej przyczepnoĞci powáoki mogáy siĊ jednak
przyczyniü do powstania pustych przestrzeni niewypeánionych masą powáokową. W toku badaĔ zauwaĪono, Īe po
przetopieniu, strefy braku przyczepnoĞci zanikaáy, a w tym
miejscu pojawiaáy siĊ sferoidalne pory. Lokalizacja porów
ograniczaáa niestety moĪliwoĞü ich migracji ku powierzchni
i uwolnienie siĊ z powáoki. W oparciu o przeprowadzone
badania, poczynione w trakcie badaĔ spostrzeĪenia oraz
zebraną dokumentacjĊ sporządzono model obrazujący kolejne stadia przeksztaácania siĊ stref braku przyczepnoĞci
w pory. Model ten przedstawia Rys. 2.

b)
Rys. 1. Powáoka natryskiwana plazmowo (a), powáoka po przetopieniu (b).
Fig. 1. Plasma sprayed coating (a), coating after surface remelting
(b).

WiĊkszą jednorodnoĞü materiaáu stwierdzono po przetopieniu (Rys. 1b). Pierwotne granice miĊdzy cząstkami ulegáy
zatarciu, dziĊki czemu materiaá powáokowy staá siĊ bardziej
monolityczny. WraĪenie monolitycznoĞci powáoki potĊgowaáo
zwáaszcza zmniejszenie porowatoĞci oraz zmiany zachodzące w morfologii pozostaáych w powáoce porów. Zmniejszenie
porowatoĞci rejestrowano praktycznie we wszystkich powáokach, niezaleĪnie od przyjĊtego wariantu obróbki i zastosowanej metodyki przetapiania. Zmiany te zmierzaáy zarówno
do redukcji porowatoĞci otwartej, jak i zamkniĊtej. W celu
potwierdzenia powyĪszych spostrzeĪeĔ wykonano badania
iloĞciowe porowatoĞci metodą komputerowej analizy obrazu,
które wykazaáy spadek porowatoĞci z poziomu (11-22)% rejestrowanego w materiale natryskiwanym, do okoáo (0,3-6)%
w warstwie poddanej obróbce przetopieniowej. Równolegle
z redukcją porowatoĞci obserwowano wyraĨną sferoidyzacjĊ
pozostaáych w powáoce porów, a takĪe koalescencjĊ porów
i ich migracjĊ ku powierzchni, stanowiącej naturalne ujĞcie
dla porów. Konsekwencją migracji porów ku powierzchni
byáa lokalna obecnoĞü na powierzchni charakterystycznych kraterów, stanowiących miejsce uwolnienia siĊ poru
z krzepnącego materiaáu. Badania skaningowe wykazaáy, Īe
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Rys. 2. Kolejne stadia przeksztaácania siĊ stref braku przyczepnoĞci.
Fig. 2. Stages of transformation of lack of adhesion zones.

W trakcie badaĔ mikrostrukturalnych powáok przetopionych stwierdzono ponadto zanik laminarnoĞci budowy.
Laminarny charakter powáoki APS jest jedną z charakterystycznych cech powáok natryskiwanych plazmowo i wynika
ze sposobu nanoszenia tworzywa powáokowego na podáoĪe.
Zakres badaĔ obejmowaá takĪe analizĊ geometrii powierzchni powáok natryskiwanych i przetopionych. Przykáadowe pro¿logramy powáoki natryskiwanej i przetopionej,
obrazujące najbardziej charakterystyczne cechy geometrii
powierzchni przedstawia Rys. 3. Jak moĪna zauwaĪyü pro-
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ces przetapiania spowodowaá znaczące zmiany w geometrii
powierzchni, skutkujące wyraĨnie niĪszą chropowatoĞcią
powierzchni przetopionej w stosunku do jej nieprzetopionego odpowiednika. NajwiĊkszą redukcjĊ chropowatoĞci
rejestrowano przy stosunkowo duĪych wartoĞciach df, bo
wynoszących co najmniej 16 mm. Rejestrowane wartoĞci
Ra byáy w takim przypadku niĪsze nawet o 70% w stosunku
do stanu sprzed obróbki. Korzystne zmiany, co jest interesujące, odnotowano w szerokim zakresie uĪytych prĊdkoĞci
przesuwu wiązki, bo od 6,3 mm/s do 12 mm/s.
a)

a)

b)
b)
Rys. 3. Przykáadowe pro¿logramy powáoki 10% mas. CaO - ZrO2:
a) natryskiwanej, b) przetopionej.
Fig. 3. Examples of the 10% wt. CaO - ZrO2 coating pro¿les:
a) sprayed, b) remelted.

Do zobrazowania morfologii powierzchni posáuĪono siĊ
takĪe mikroskopem konfokalnym. Urządzenie to, dziĊki
zastosowaniu Ğwiatáa laserowego o dáugoĞci fali 408 nm
w poáączeniu ze skanerem konfokalnym, pozwala uzyskaü
znacznie wyĪszą zdolnoĞü rozdzielczą niĪ urządzenia
konwencjonalne o podobnym przeznaczeniu i umoĪliwia
zwery¿kowanie wyników otrzymanych w trakcie wczeĞniejszych badaĔ, a takĪe otrzymanie szeregu cennych danych
na temat geometrii powierzchni powáok, w tym parametry
chropowatoĞci powierzchni 3D. StrukturĊ geometryczną
3D powierzchni powáoki natryskiwanej proszkiem 24% mas.
MgO - ZrO2 oraz przetopionej przedstawia Rys. 4. Z kolei na
Rys. 5 pokazano pro¿le chropowatoĞci powierzchni powáoki
natryskiwanej oraz przetopionej.
Parametry chropowatoĞci powierzchni 3D okreĞlone przy
uĪyciu mikroskopu konfokalnego przedstawia Tabela 3. Jak
moĪna zauwaĪyü chropowatoĞü powierzchni po przetopieniu
ulegáa bardzo wyraĨnemu zmniejszeniu; wartoĞci parametrów chropowatoĞci zmniejszyáy siĊ 6 - 9-krotnie.
Obróbka przetopieniowa realizowana za pomocą wysokoenergetycznych Ĩródeá ciepáa prowadzi z reguáy do
znaczących zmian w mikrostrukturze i wáaĞciwoĞciach
przetapianego materiaáu. Jest to w znacznej mierze efekt
ultraszybkiego cháodzenia i towarzyszącej mu szybkiej krystalizacji. Procesy te prowadzą najczĊĞciej do powstania
bardziej drobnoziarnistej mikrostruktury i zmian w morfologii
wyjĞciowych faz. Analogiczne efekty stwierdzono w analizowanych powáokach. Badania skaningowe warstw tlenkowych
po przetopieniu ujawniáy znaczące zmniejszenie rozmiaru

Rys. 4. Struktura geometryczna powierzchni powáoki natryskiwanej
(a) i przetopionej (b); obraz 3D, mikroskopia konfokalna.
Fig. 4. Geometrical structure of the sprayed coating surface (a) and
remelted one (b); 3D image, confocal microscopy.

a)

b)
Rys. 5. Pro¿le chropowatoĞci powierzchni powáoki natryskiwanej (a)
i przetopionej (b) - mikroskopia konfokalna.
Fig. 5. Surface pro¿les of the plasma sprayed coating (a) and remelted one (b); confocal microscopy.
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Tabela 3. Wyniki pomiarów chropowatoĞci powierzchni 3D powáok tlenkowych.
Table 3. Results of measurements of the surface roughness (3D) of the coatings.
Parametry chropowatoĞci 3D*
Typ powáoki

SRp
>m]

SRv
> m]

SRz
> m]

SRc
> m]

SRa
> m]

SRq
> m]

SRzjis
> m]

Powáoka natryskiwana

30,30

25,31

55,61

14,68

7,99

9,67

53,32

Powáoka przetopiona

3,74

3,96

7,70

1,63

0,90

1,10

7,60

* SRp - wysokoĞü najwyĪszego wzniesienia pro¿lu; SRv - gáĊbokoĞü najniĪszego wgáĊbienia pro¿lu; SRz - najwyĪsza wysokoĞü pro¿lu;
SRc - Ğrednia wysokoĞü pro¿lu; SRa - Ğrednia arytmetyczna rzĊdnych pro¿lu; SRq - Ğrednia kwadratowa rzĊdnych pro¿lu; SRzjis - najwyĪsza wysokoĞü pro¿lu.

ziaren i dominacjĊ struktur komórkowo-dendrytycznych
i mikrodendrytycznych, dowodzących bardzo duĪych szybkoĞci cháodzenia. Przykáadowe morfologie faz obserwowane
w trakcie badaĔ mikrostrukturalnych przedstawia Rys. 6.
W przetopionych warstwach nie stwierdzono obecnoĞci
mikropĊkniĊü rozwarstwiających powáokĊ, obecne byáy
jednakĪe lokalne mikropĊkniĊcia, przebiegające w páaszczyznach prostopadáych do powierzchni, których wystĊpowanie
naleĪy táumaczyü nierównomiernym cháodzeniem krzepnącej
masy powáokowej i bardzo duĪym gradientem temperatury.
Odnotowane w trakcie badaĔ korzystne zmiany w mikrostrukturze powáok przyczyniáy siĊ do wzrostu ich twardoĞci
i odpornoĞci na zuĪycie Ğcierne. Pomiary twardoĞci próbek
wykonano na nietrawionych zgáadach metalogra¿cznych,
podáuĪnych i poprzecznych, za pomocą mikrotwardoĞciomierza MHT-4 (Anton Paar K.G.), zintegrowanego z ukáadem
optycznym mikroskopu. Zastosowano obciąĪenie 50 G, czas
wywierania nacisku 5 s i jednolitą dla wszystkich próbek

szybkoĞü narastania obciąĪenia wynoszącą 10 G/s. Pomiary
twardoĞci warstw przetopionych wykazaáy wartoĞci wyĪsze
o okoáo 400-1300 jednostek HV0,05 od twardoĞci materiaáu
natryskiwanego. TwardoĞü powáoki natryskiwanej zawieraáa
siĊ w przedziale 500-1000 HV0,05, twardoĞü powáoki przetopionej wynosiáa zaĞ 1100-1800 HV0,05. Obserwowano
ponadto wyraĨny spadek nierównomiernoĞci rozkáadu twardoĞci w obrĊbie powáoki po przetopieniu.
Do oceny odpornoĞci na zuĪycie Ğcierne wykorzystano
urządzenie testowe T-05 oparte na skojarzeniu rolka-klocek.
Testy realizowano w styku Ğlizgowym suchym z zastosowaniem próbki o páaskiej powierzchni tarcia, nieruchomej
w trakcie eksperymentu. Elementem wspóápracującym byáa
obracająca siĊ pierĞcieniowa przeciwpróbka stalowa o twardoĞci 58-63 HRC. Wszystkie testy wykonano przy obciąĪeniu
200 N. Przeciwpróbce nadano prĊdkoĞü obrotową równą
3,1 obr./s. ZuĪycie okreĞlano metodą wagową. W przypadku
powáoki przetopionej 24% mas. MgO - ZrO2 odnotowano
siedmio- i póákrotnie mniejsze zuĪycie, a w przypadku powáoki 10% mas. CaO - ZrO2 wzrost byá 8-krotny w stosunku
do materiaáu natryskiwanego. Szczegóáowe omówienie
wyników pomiaru twardoĞci i badaĔ tribologicznych zawarte
jest w pracy [9].

4. Podsumowanie

a)

b)
Rys. 6. Mikrostruktura powáok ZrO2+CaO (a) i ZrO2+MgO po przetopieniu - SEM.
Fig. 6. The microstructure of remelted ZrO2+CaO (a) and ZrO2+MgO
(b) coatings; SEM.
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Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe przetopienie
powáok wiązką lasera prowadzi do znaczącej redukcji porowatoĞci i korzystnych zmian w budowie warstwy tlenkowej.
Odnotowane w powáokach przetopionych zmiany mikrostrukturalne, tj. znaczące zmniejszenie rozmiaru ziaren,
homogenizacja materiaáu powáokowego oraz dominacja
struktur mikrodendrytycznych i komórkowo-dendrytycznych,
to konsekwencja bardzo duĪych szybkoĞci cháodzenia, na
jakie byá naraĪony materiaá podczas przetapiania. W warunkach generowanych przez wiązkĊ lasera obserwowano
sferoidyzacjĊ i koalescencjĊ porów oraz ich migracjĊ ku powierzchni powáoki. Stwierdzono ponadto, Īe obecnoĞü porów
w pobliĪu granicy powáoka-podáoĪe to w znacznym stopniu
efekt przeksztaácania siĊ miejsc braku przylegania materiaáu
powáokowego do podáoĪa. Analiza pro¿logramów liniowych
i powierzchniowych uzyskanych z materiaáu natryskiwanego i przetopionego daáa moĪliwoĞü okreĞlenia charakteru
i wielkoĞci zmian geometrycznych powstaáych w nastĊpstwie
wykonanej obróbki. Zmniejszenie wysokoĞci nierównoĞci
przy jednoczesnym znaczącym wzroĞcie promienia zaokrągleĔ nierównoĞci stanowiáy najbardziej znaczące skáadowe
tych zmian. Korzystne zmiany w mikrostrukturze i budowie

MIKROSTRUKTURA POWàOK ZrO2 NATRYSKIWANYCH PLAZMOWO PO PRZETOPIENIU LASEREM

powáok przyczyniáy siĊ do znaczącego wzrostu twardoĞci
i odpornoĞci na zuĪycie Ğcierne powáok tlenkowych.
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