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BADANIE ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE ŚCIERNE POWŁOK
NAPAWANYCH STOPAMI NA BAZIE NIKLU
INVESTIGATIONS OF ABRASIVE WEAR RESISTANCE OF NICKEL
BASED COATINGS
W pracy przedstawiono wyniki badań nad zużyciem ściernym powłok wykonanych stopami na osnowie niklu, metodą
napawania gazowo-proszkowego. Badania zużycia ściernego przeprowadzono z wykorzystaniem mieliwa kwarcowego, korundu oraz węglika krzemu. Odporność powłok na zużycie ścierne zależy od ich twardości oraz mikrostruktury.
Rankingi badanych powłok zależą od użytego w teście ścierniwa.
Słowa kluczowe: zużycie ścierne, powłoki NiCrSiB, metoda gazowo-proszkowa
The paper presents results of experiments on abrasive wear of flame deposited coatings. Tests were carried out with
SiO2, Al2O3 and SiC. Abrasive nickel-based alloys wear resistance of coatings depends on their hardness and
microstructure. Rankings of coatings depend on abrasives used in tests.
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1. Wprowadzenie
Dane literaturowe oraz badania własne wskazują na możliwości nawet kilkakrotnego podwyższenia trwałości elementów za pomocą wytwarzania odpornych na zużycie powłok metodami spawalniczymi [1,2,3,4]. Stosowanie powłok korzystnie zmienia
własności powierzchni elementu oraz zabezpiecza jego rdzeń, odpowiedzialny za przenoszenie obciążeń.
Do wytwarzania metodami spawalniczymi warstw odpornych
na zużycie służą na ogół stopy na bazie żelaza, kobaltu i niklu.
Cechą charakterystyczną napawania jest połączenie metalurgiczne
powłoki z podłożem. W przypadku powłok napawanych metodą
gazowo-proszkową, udział podłoża w napoinie jest niewielki. W porównaniu z napawaniem elektrycznym warstwa nakładana palnikiem gazowym jest bardziej równomierna i lepiej związana z podłożem. Wytwarzanie powłok tą metodą nie wymaga wysokich
kwalifikacji spawacza. Podobnie do napawania plazmowego, metoda ta pozwala na wytwarzanie warstw znacznie różniących się
składami chemicznymi i strukturą.
Często używane są proszki typu NiCrBSi. Stopy tego typu mają
twardość 15-65 HRC, w zależności od składu chemicznego. Nikiel, będący głównym składnikiem, zapewnia plastyczność i podwyższa odporność na korozję. Chrom zwiększa odporność na zużycie i korozję. Bor i krzem obniżają temperaturę topnienia stopu
i mają działanie topnikujące. Bor tworzy odporne na ścieranie fazyborki i węglikoborki. Podczas stygnięcia stopiwa, najpierw krzepnie roztwór stały niklu, a później eutektyka posiadająca stosunkowo niską temperaturę topnienia. W miarę oddalania się od podłoża
wzrasta zawartość twardych faz. Badania mikrotwardości składników strukturalnych wskazują, że twardość roztworu stałego niklu
wynosi 300-400 HV, eutektyki Ni-Ni3B 412-450 HV, eutektyki
węglikoborkowej 584-644 HV. Spotyka się także wydzielenia węglikoborków o twardościach zbliżonych i przekraczających 800 HV
[5]. Ważną cechą tych stopów jest możliwość wykonania obróbki
cieplnej elementów po położeniu na nich warstw. Proszki NiCrBSi
mają temperaturę topnienia znacznie niższą od temperatury topnienia stali. Powłok tego typu nie należy wytwarzać na elementach
nawęglonych ze względu na słabą przyczepność. W innych przypadkach następuje przy napawaniu i podczas stygnięcia intensywna wymiana atomów między podłożem i napoiną, dużo łatwiej zachodzi dyfuzja Fe z podłoża do napoiny niż Ni do podłoża [6].

Zużycie ścierne powstaje wtedy, gdy ubytek materiału w warstwie wierzchniej spowodowany jest oddzielaniem cząstek wskutek mikroskrawania, rysowania oraz bruzdowania. Procesy te zachodzą, gdy w obszarach tarcia współpracujących elementów
znajdują się luźne cząstki ścierniwa lub gdy występują nierówności twardszego materiału spełniające rolę mikroostrzy. Analogicznie działają utlenione produkty zużycia w obszarze tarcia. Charakter działania ziaren ściernych na ścierany materiał zależy od ich
ruchu względem powierzchni materiału oraz od charakteru i wartości obciążeń przenoszonych przez ziarna. Ścieranie może odbywać
się przez luźne pojedyncze ziarna, przez ziarna umocowane we
współpracujących powierzchniach, przez warstwę ścierną występującą pomiędzy współpracującymi powierzchniami oraz przez strumień ścierny [7].
Jak wynika z wykresów rys 1÷3, występuje zależność pomiędzy
wzrostem względnej odporności na ścieranie a twardością metali
w przypadku, gdy twardość ścierniwa przekracza znacznie twardość
ścieranych metali. Dla stali po obróbce cieplnej obserwuje się słabą
zależność odporności na zużycie od twardości [1].
Materiały odporne na zużycie ścierne mają z reguły budowę
wielofazową i nie zostały dotychczas opracowane zależności analityczne pomiędzy intensywnością zużycia a udziałem objętościowym faz oraz twardością. Wpływ twardych węglików lub borków
zawartych w strukturze powłoki zależy od warunków testu - głównie siły docisku, wielkości ziaren ścierniwa, jego twardości, odporności na pękanie i twardości faz zawartych w mikrostrukturze.

2. Zakres badań
Celem badań było określenie odporności na zużycie ścierne
powłok wytworzonych z proszków na osnowie Ni. Powłoki wykonano na podkładkach stalowych St3S, metodą napawania gazowoproszkowego „na gorąco” przy pomocy palnika typu SPT-100.
Badania zużycia wykonano na testerze typu T-07 produkcji
Instytutu Technologii Eksploatacji. W badaniach zastosowano
mieliwo kwarcowe SiO2, korund Al2O3 oraz węglik krzemu SiC.
Obciążenie węzła tarcia wynosiło 44N, liczba obrotów rolki 1800.
Próbka porównawcza była z normalizowanej stali gat. 45. W badaniach wyznaczono odporność na zużycie, określoną jako iloraz
ubytku masy próbki kontrolnej do ubytku masy próbki badanej
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Tabela 1. Charakterystyka ścierniw zastosowanych do badania ścieralności
L.p.
1

Nazwa

Wzór chemiczny

Twardość

Ziarnistość

mieliwo kwarcowe

SiO2

900÷1100 HV

≤0,1 mm

2

korund

Al2O3

2100÷2200 HV

106÷125 µm

3

węglik krzemu

SiC

2700 HV

106÷125 µm

Tabela 2. Skład chemiczny badanych powłok
Twardość

Twardość HV
10

35 HRC

410 HV

28÷33HRC

333 HV

35÷40
HRC

560 HV

B=1,3%; Cr=10%; Si=2,8%; inne 5,1%
Ni-reszta

37 HRC

464 HV

AMI 1045

B=2,83%; C=0,21%; Cr=11,9%; Fe=3,71%; Si=3,06%; Ni-reszta

45 HRC

572 HV

6

AMI 1060

B=3,58; C=0,97; Cr=14,9; Fe=3,59; Si=4,25; Co=0,2; Ni-reszta

60 HRC

772 HV

7

UTP 2002

8

UTP 2005

9

PMNi45G

L.p.

Materiał

Skład chemiczny

1

Deloroalloy 35

Cr=5%; C=0,15%;Si=3,2%; B=1,5%;
Ni-reszta

2

Buildup 22

3

Colmonoy 43

C=0,4%; Cr=10%; B=2,1%; Si=2,3%; Fe=3%; Ni-reszta

4

Colmonoy 237

5

C=0,1%; B=1,25%; Si=3,15%; Fe=0,75%; Ni-reszta

B=1,2%; C=0,2%; Cr=9,3%; Fe=1,9%; Si=2,7%; Al=1,25%; Nireszta
C=0,8%; Si=2,25%; Fe=1,6%; W=14,4%; Cr=8%; B=1%;
Al=0,25%; Ni-reszta

380 HB

366 HV

400 HV
osnowa

762 HV

B=1,8%; C=0,1; Fe=2,1%; Si=3,5; Ni-reszta

45 HRC

606 HV

wyznaczonej w identycznych warunkach testu. Wyniki badań nad
zużyciem ściernym przedstawiają wykresy na rys. 1÷ 4. Tabela 1
zawiera opis ścierniw użytych w teście.
Składy chemiczne proszków, twardości wg producenta oraz
zmierzoną twardość wykonanych powłok zamieszczono w tabeli
2. Zdjęcia mikrostruktury powłok przedstawione są na rys. 5 a,b.

3. Analiza wyników

6

6

5

5

Odporność na zużycie

Odporność na zużycie

W badanych powłokach jedynie w strukturze AMI 1060 oraz
UTP 2005 stwierdzono obecność twardych wydzieleń- węglików.
W pozostałych, brak jest wydzieleń stanowiących przeszkody dla
ruchu cząstek ścierniwa. Wzrost zawartości boru w stopach zwiększa udział objętościowy eutektyki Ni-Ni3B, która ma większą twardość od roztworu stałego niklu, uchodzącego za fazę miękką.
Odporność na zużycie metali jest proporcjonalna do ich twardości. Odporność wzrasta po przekroczeniu względnej twardości

0,6 i staje się słabo zależna od twardości po przekroczeniu twardości względnej 1,2. Duże wydzielenia węglików efektywnie podnoszą odporność na zużycie. Ze względu na swoją wielkość i twardość powodują zatrzymanie lub zmianę kształtu rys pozostawionych przez ścierniwo.
W przypadku zastosowania SiO2 wyniki wskazują na zużycie
preferencyjne, polegające na zużywaniu osnowy, w wyniku czego, twarde wydzielenia struktury nie ulegają zużyciu, ale pozbawione podparcia zostają usuwane razem ze ścierniwem. Cząstki
mieliwa kwarcowego mają twardość w zakresie 900-1100 HV,
z uwagi na bardzo ostre krawędzie są efektywnym ścierniwem.
W przypadku powłok wytworzonych na elementach pracujących
w kontakcie z ziarnami piasku, zwiększenie twardości w zakresie
333-606 HV jest stosunkowo niewielkie i zwiększa odporność na
zużycie jedynie 2-krotnie, podczas gdy różnica w odpornościach
powłok jest nawet 5-krotna.
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Rys. 1. Zależność odporności powłoki od twardości w teście z zastosowaniem mieliwa kwarcowego
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Rys. 2. Zależność odporności powłoki od twardości w teście z zastosowaniem korundu
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Rys. 3. Zależność odporności powłoki od twardości w teście z zastosowaniem węglika krzemu
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Rys. 4. Odporność na zużycie w zależności od rodzaju powłoki i ścierniwa

W przypadku zastosowania jako ścierniwa SiC rozrzut wyników w zakresie mniejszych twardości wskazuje na wpływ morfologii węglików – wielkości i rozłożenia. Cząstki SiC o twardości
2700 HV powodują zużycie wszystkich składników mikrostruktury powłok.
W przypadku SiC oraz Al2O3 zwiększenie twardości powłoki
w zakresie 333-606 HV ma niewielki wpływ na odporność na zużycie. Jedynie powłoki AMI 1060 i UTP 2005 zawierające masywne wydzielenia węglików, posiadają dużą odporność na zużycie
w teście z użyciem tych ścierniw. Stwierdzono ponadto, że rankingi badanych powłok zależą od użytego w teście ścierniwa (rys. 4).

Rys. 5. Mikrostruktura powłoki AMI 1060: a) strefa brzegowa, b) strefa
przejściowa. Traw. wodą królewską

4. Wnioski
Wytworzone powłoki były pozbawione wad i charakteryzowały się dobrą jakością i przyczepnością.
Badane stopy niklu zawierające węgliki, borki i krzemiany
nadają się do regeneracji powierzchni elementów przemysłu wydobywczego np. czerpaków koparek, organów urabiających kombajnów węglowych, ślimaków do transportu materiałów sypkich.
Do regeneracji podanych elementów najbardziej nadają się
powłoki typu UTP 2005 oraz AMI 1060. Wyróżniają się one
dużą odpornością na ścieranie oraz wysoką twardością powierzchni
762 i 772 HV, jednocześnie charakteryzują się łatwością wytwarzania w procesach spawalniczych.
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