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STRUKTURA WIELOWARSTWOWYCH POWŁOK ALUMINIOWOKRZEMOWYCH
STRUCTURE OF MULTILAYER ALUMINIUM-SILICON COATINGS
W pracy przedstawiono rezultaty badań nad strukturą powłok aluminiowo-krzemowych wytworzonych na powierzchni
odlewów ze staliwa żarowytrzymałego. Powłoki te wytwarzano zanurzając próbki w mieszaninie zawierającej proszki
aluminium i krzemu oraz topnik i lepiszcze, a następnie wygrzewano w piecu w temp. 900oC. Wytworzone powłoki
posiadają zwartą trójstrefową budowę.
Słowa kluczowe: korozja wysokotemperaturowa, powłoki dyfuzyjne.
This paper presents results of research of multilayer aluminium-silicon coatings. Aluminium-silicon coatings created
on high-temperature creep resist cast iron were manufactured by immersion in active mixture containing aluminium
and silicon powder, flux and binder. The samples were prepared in this way and annealed at temperature of 900oC. The
structure of these coatings is compact and triple zonal.
Keywords:

hot corrosion, diffusion coatings.

1. Wprowadzenie
W Odlewni Doświadczalnej Politechniki Szczecińskiej zajmowano się otrzymywaniem powłok ochronnych zabezpieczających
żarowytrzymałe staliwo austenityczne przed korozją wysokotemperaturową. We wcześniejszych publikacjach przedstawiono rezultaty uzyskane przy zastosowaniu metod wytwarzania powłok w mieszaninach proszków [1], metodą odlewniczą [2] oraz metodą pasty
[3]. Tym razem postanowiono zmodyfikować metodę pasty w ten
sposób, że zmieniono nieco jej skład i konsystencję. W otrzymanej
zawiesinie proszków zanurzano próbki, a następnie po wysuszeniu
wyżarzano je w piecu.
W pracy przedstawiono wyniki prób wytwarzania powłok aluminiowo-krzemowych na dwóch rodzajach staliw żarowytrzymałych. Uzyskane powłoki poddano badaniom strukturalnym opisującym morfologię, skład fazowy i chemiczny.

2. Materiał do badań
W oparciu o wcześniejsze badania [1] przyjęto, że podstawowymi materiałami do sporządzania mieszanin będą:
•
•
•
•

Al (RAL1) o ziarnistości 0,0-0,3 mm
Si o ziarnistości 0,12-0,15 mm
jako lepiszcze wodny roztwór szkła wodnego
jako topnik stopiona mieszanina soli o składzie: NaCl, KCl, NaF [4].

Następnie próbki z powłokami wyżarzano w piecu w temp. 900º
w czasie 7 godzin.

3. Wyniki badań

•
•

•
•

Do opisu powłok wykorzystano następujące techniki badań:
analizę metalograficzną, zgłady trawiono odczynnikiem Mi19Fe,
rentgenowską analizę fazową, dyfraktometr DRON-3, promieniowania CoKa, filtr Fe(l = 1,79021Å). Identyfikacja faz przeprowadzona została przez porównanie otrzymanych widm z kartoteką wzorców JCPDS bazy danych programu X-RAYAN,
pomiar mikrotwardości, BUEHLER, obciążenie 50 G w czasie 15 s,
mikroanalizę rentgenowską, skaningowy mikroskop elektronowy firmy JEOL typ JSM 6100, przystawka do mikroanalizy rentgenowskiej firmy Oxford Instruments ze spektrometrem dyspersji energii (EDS), oprogramowanie LINK ISIS.

Obserwacja mikroskopowa wykazała, że otrzymane powłoki
Al-Si nie różnią się zbytnio między sobą. Typowa powłoka składa
się z trzech stref: strefy zewnętrznej (3), strefy środkowej (2) i cienkiej strefy wewnętrznej (1). Mikrostrukturę powłoki przedstawiono na rysunku 1.

Na podstawie wcześniejszych badań [1÷4], literatury [6] oraz
prób określono ilości poszczególnych składników mieszanin oraz
ich proporcje względem siebie. Próbki przygotowano z dwóch różnych rodzajów staliwa żarowytrzymałego (tabl. 1). Część z nich
posiadała powierzchnię surowego odlewu, a część powierzchnię
szlifowaną. Tak przygotowane próbki zanurzano kilkakrotnie w odpowiednich mieszaninach aluminiowo-krzemowych i suszono, aż
do uzyskania odpowiedniej gęstości pokrycia, która zmieniała się
w granicach 0,3÷2,0 g(mieszaniny)/cm2(powierzchni próbki).
Tab. 1. Skład chemiczny staliwa wykorzystanego do wykonania próbek.
1
2

%C
0,2÷0,3
0,06

%Cr
17÷19
16,6

%Ni
29÷31
36

%Mn
0,6÷0,8
0,6

%Si
1,4÷1,6
1,3

%P; S
0,03
0,01;0,011

Rys. 1. Mikrostruktura typowej powłoki Al-Si, traw. Mi19Fe
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Tab. 2. Grubość powłok Al-Si
Grubość powłoki
[µm]
Maksymalna
Minimalna
Średnia grubość
powłoki Al-Si

3
60
16,25

Strefy
2
60
41,25

1
18,75
14

Całkowita
grubość
128
83,75

34,5

47,8

16,1

98,4

Powłoki charakteryzowały się równomierną grubością, zarówno całkowitą jak i w poszczególnych strefach. Grubości powłok
Al-Si zestawiono w tabl. 2.
Szlifowanie niektórych próbek przed wytworzeniem warstw nie
wpłynęło w znacznym stopniu na jakość powłok. Powłoki, zarówno na powierzchni obrobionej jak i surowej, wykazywały ciągłą
i zwartą, budowę oraz podobną grubość.
Dokonano także pomiarów mikrotwardości poszczególnych
stref. Wyniki pomiarów powłok Al-Si dla strefy 1, 2 i podłoża przedstawia tablica 3. Stwierdzono znaczną kruchość strefy 3, która pękała pod obciążeniem 50 G i miejscowo odpadała, dlatego zrezygnowano z badania na mikroanalizatorze.

W celu zidentyfikowania poszczególnych faz występujących
w badanych powłokach wykonano rentgenowską analizę fazową.
Badania wykonano na zgładach równoległych do powierzchni próbek. Począwszy od powierzchni próbki usuwano (równolegle do
powierzchni) kolejne warstwy materiału powłoki i przeprowadzano analizę rentgenowską na kolejnych zgładach. W ten sposób
wykonane badania umożliwiły identyfikację ważniejszych faz w poszczególnych strefach warstwy. Na rys. 4÷6 przedstawiono rentgenogramy z opisem najważniejszych składników strukturalnych.

Tab. 3. Twardość HV stref 1,2 i podłoża
Miejsce pomiaru
Podłoże
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 2 (w bliskim sąsiedztwie
strefy 3)

Średnia twardość HV
247
524
957
983

Rys. 4. Rentgenogram ze strefy zewnętrznej (3) powłoki Al-Si

Wykorzystując mikroanalizę rentgenowską wykonano szereg
badań rozkładów powierzchniowych, analiz liniowych oraz analiz
punktowych. Na rys. 2 i 3 przedstawiono rozmieszczenie pierwiastków w strefach środkowej i wewnętrznej powłoki Al-Si.

Rys. 5. Rentgenogram ze strefy środkowej (2) powłoki Al-Si

Rys. 2. Rozkład pierwiastków w strefie środkowej (2) powłoki Al-Si, pow. 2500x

Rys. 3. Rozkład pierwiastków w strefie wewnętrznej (1) powłoki Al-Si, pow. 2500x
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Rys. 6. Rentgenogram ze strefy wewnętrznej (1) powłoki Al-Si
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Tab. 4. Składniki powłoki Al-Si (strefa środkowa i wewnętrzna)
Skład chemiczny [%wag.]
Si
Cr
Fe

Obraz strefy

Symbol
składnika

Al

Strefa środkowa powłoki

a

11,4

0,2

11,8

b

4,4

0,7

c

34,3

d

Strefa wewnętrzna powłoki

Ni

Ważniejsze składniki
fazowe

41,8

33,9

γ(Fe,Ni,Cr)

68,1

20,2

6,6

Cr23C6

1,7

8,1

30,5

26,7

βAl(Fe,Ni)

25,7

1,1

13,0

34,2

27,3

Al(Fe,Ni)3, βAl(Fe,Ni),
α(Fe,Cr,Ni), γ(Fe,Ni,Cr)

e

28,6

0,9

9,1

33,9

28,7

α(Fe,Cr,Ni), γ(Fe,Ni,Cr),
βAl(Fe,Ni)

a

25,6

0,4

10,2

17,3

46,4

AlNi3

b

0,1

0,2

76,6

18,0

2,25

Cr23C6

c

0,3

5,7

33,3

51,7

6,4

α(Fe,Ni,Cr),

d

0,7

4,5

20,4

63,7

10,3

α(Fe,Cr,Ni), γ(Fe,Ni,Cr),
α(Al,Fe,Si)*

e

0,1

0,5

69,2

20,7

6,1

Cr23C6

*są to prawdopodobne fazy
Na podstawie badań rentgenosrtukturalnych oraz analizy punktowej określono najważniejsze składniki fazowe występujące w poszczególnych strefach powłok. Poniżej w tabeli 4 zestawiono obrazy strefy 1 i 2 powłoki oraz ważniejsze składniki fazowe. W tabeli
nie przedstawiono zewnętrznej strefy powłoki, ponieważ liczba
składników strukturalnych tej strefy jest zbyt duża, a są to przede
wszystkim: Fe3Al2(SiO4)3, Fe2SiO4, FeAl2O4, Na2FeO3, Na3CrO4,
Fe2O3, NiAl2O4, Na2O2, AlF3, Al8Cr5, NiSi, CrSi2, β’Αl(Νi,Fe),
α(Fe,Cr,Ni), Al(Ni,Fe)3.

4. Omówienie wyników
Metoda zanurzania w mieszaninie aktywnej, następnie suszenia i wygrzewania w piecu okazała się metodą nieskomplikowaną
technologicznie i mniej szkodliwą od klasycznych sposobów wytwarzania warstw dyfuzyjnych w mieszaniach proszków [1]. Nakładanie powłok w ten sposób jest łatwe (w porównaniu z metodą
odlewniczą [2]) do zastosowania w produkcji przemysłowej. Zaletą tej metody jest również małe zużycie materiału do sporządzania
mieszanin na powłoki i łatwość prowadzenia procesu. Nasycanie
takie umożliwia nanoszenie równomiernych pokryć na wyroby o dużej powierzchni i skomplikowanym kształcie. Ponadto możliwe jest
wytwarzanie powłok na odlewach bez konieczności obróbki
mechanicznej ich powierzchni.
Grubość otrzymanych, wielowarstwowych powłok jest nieco
większa niż powłok otrzymanych wcześniej metodą pasty [3] i porównywalna do grubości powłok wytworzonych metodą proszkową [1]. Powłoki charakteryzują się zwarta budową trójstrefową.
Wszystkie powłoki wytworzone na staliwie 1 (tabl. 1) nie wykazywały żadnych pęknięć ani przerw ciągłości. Jedynie powłoki wytworzone na staliwie 2 (tabl. 1) posiadały pęknięcia, co dyskwalifikuje je z punktu widzenia ochrony przed korozją wysokotemperaturową. Pęknięcia te mogły być spowodowane nie tyle innym
rodzajem podłoża, co gęstością pokrycia, która w przypadku tych
powłok była najmniejsza (0,2 g/cm2).

Analizując skład fazowy strefy zewnętrznej (3) (rys. 4) można
przypuszczać, że strefa ta wydaje się nie wykazywać zdolności
ochronnych. Natomiast obecność w strefie środkowej (2) - rys. 5 takich faz jak Al(Fe, Ni), Al(Fe, Ni)3 zapewni dobre właściwości
ochronne [1].
Występowanie w powłokach Al-Si strefy wewnętrznej (1) o większej zawartości Si i Fe, a małej Al, jest bardzo korzystne ze względu
na pośrednią wartość twardości tej strefy między podłożem i strefami bardziej zewnętrznymi (tabl. 3). Powinna pełnić rolę bariery dla
pęknięć powstałych w wyniku wstrząsów cieplnych [6, 7].

5. Wnioski
1. Zmodyfikowana metoda nanoszenia powłok z zawiesiny proszków odznacza się szeregiem pozytywnych cech w stosunku do
metod stosowanych wcześniej.
2. Powłoki aluminiowo-krzemowe wytworzone na średniowęglowym staliwie żarowytrzymałym posiadają zwartą, trójstrefową
budowę.
3. Charakteryzują się powtarzalną wartością grubości (średnio ok.
100 µm). Nie posiadają przerw ciągłości, porów ani pęknięć.
4. Strefa zewnętrzna powłoki bogata w aluminium jest twarda i krucha. Strefa środkowa posiada dużą twardość i jest bogata w aluminium, nikiel i żelazo. Strefa wewnętrzna powłoki jest bogata
w żelazo, i krzem. Jej twardość jest pośrednia pomiędzy strefą
środkową a podłożem, co wydaje się być korzystną właściwością.
5. Istnieje konieczność przeprowadzenia dalszych badań w celu
sprawdzenia odporności na nawęglanie i wstrząsy cieplne.
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